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uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické 
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ÚVOD 

 

Legislatíva týkajúca sa digitálneho sveta v súčasnosti prechádza ambicióznou 

transformáciou a viaceré právne akty kreované na úrovni Európskej únie budú 

revidované alebo koncipované novým smerom. V rámci našej grantovej úlohy sme sa 

primárne zameriavali na cezhraničné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie 

a jej vplyv na elektronické služby verejnej správy. Za posledné roky sme publikovali dve 

kolektívne monografie, ktoré sumarizovali naše teoretické výsledky v danej oblasti 

výskumu.  

 Zároveň sme si ako riešitelia čoraz viac uvedomovali, že téma nášho výskumu nie 

je samostatná, ale naopak, výrazne prepojená s inými odvetviami a normami. Ako 

príklady možno uviesť kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov či umelú 

inteligenciu. Zároveň, Slovenská republika a jej právny systém neexistuje vo vákuu, ale 

v daných témach je výrazne ovplyvnený právnym rámcom Európskej únie (EÚ), ktorá sa 

prirodzene chce stať lídrom v digitálnej legislatíve a potvrdiť tzv. Bruselský efekt svojich 

právnych aktov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli tento výstup koncipovať viac so 

zameraním na jednotný digitálny trh EÚ a elektronické služby verejnej správy, ktoré už 

dnes využívajú nové postupy a technológie a kde právna úprava prebieha zásadnou 

revíziou. Preto aj názov monografie znie „Aktuálne otázky digitálneho trhu Európskej 

únie vo verejnom sektore.“  

 Digitálny trh EÚ sa totiž netýka iba regulácie súkromnoprávnych subjektov, ale 

čoraz viac sa dotýka aj orgánov verejnej moci. Vplyv regulácie na orgány verejnej moci 

môže byť nepriamy alebo priamy. Nepriamo sa digitálna legislatíva môže orgánov 

verejnej moci týkať takým spôsobom, že im zveruje úlohu štátneho dohľadu nad 

dodržiavaním týchto predpisov. Z nedávno predstavených iniciatív možno menovať 

návrh nariadenia o digitálnych službách (tzv. Digital Services Act) alebo návrh nariadenia 

o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (tzv. Digital Markets Act). 

Zároveň ale EÚ predstavuje legislatívu, ktorá ukladá určité povinnosti orgánom verejnej 

moci priamo, alebo sa na nich z veľkej časti aplikuje. EÚ nedávno predstavila revíziu 

pravidiel kybernetickej bezpečnosti (návrh smernice NIS 2) či kritickej infraštruktúry; 

revíziu nariadenia eIDAS v podobe kreovania európskej digitálnej identity; alebo návrh 

nariadenia o umelej inteligencii, ktorý sa bude aplikovať aj na využitie systémov umelej 

inteligencie vo verejnom sektore. Digitálny trh EÚ preto považujeme za vhodné vnímať 

aj v intenciách orgánov verejnej moci a nie len ako reguláciu sociálnych médií či 

súťažného práva. 

 Predkladaným výstupom sa  snažíme odpovedať na výskumnú otázku: 

 „Ako vybrané návrhy právnych aktov na úrovní Európskej únie ovplyvnia verejný 

sektor?“ 

Za účelom odpovede na danú otázku sme si definovali tri oblasti, ktoré podrobíme 

analýze a kritickému vyhodnoteniu z pohľadu verejného sektora. Na ilustráciu vyššie 

uvedených bodov sme si vybrali tri oblasti: elektronickú identitu, kybernetickú 

bezpečnosť a kritickú infraštruktúru a automatizované rozhodovanie. Všetky uvedené 

témy skúmame s osobitným zreteľom na ich vplyv vo verejnom sektore. 



   
 

8 
 

 Tomuto cieľu sme prispôsobili aj štruktúru jednotlivých kapitol, kde najprv 

uvedieme základné postuláty navrhovanej právnej úpravy v konkrétnej téme a následne 

analyzujeme jej vplyv na verejný sektor. Primárnou metódou skúmania je analýza 

navrhovanej legislatívy, dôvodových správ a sprievodných materiálov, dostupnej 

literatúry a judikatúry a zároveň komparácia s účinnou právnou úpravou, ak v danej 

oblasti existuje. 

 Veríme, že Vám predkladaná monografia pomôže zorientovať sa v spleti nových 

právnych úprav, ktoré budú digitálny priestor čoskoro upravovať. 

 

 

Autori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

10 
 

KAPITOLA 1: REVÍZIA NARIADENIA EIDAS  

 

ÚVOD 

Trhové zmeny a nepochybne aj život v područí pandémie priniesli výrazné stimuly 

pre novelizáciu Nariadenia (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách pre 

elektronické transakcie na vnútornom trhu (ďalej ako „nariadenie eIDAS“). Novelizácia 

nazývaná aj revízia nariadenia eIDAS navrhuje budovanie európskej digitálnej identity, 

kde vytvára nový systém pre bezpečné transakcie v celej EÚ medzi podnikmi, občanmi 

a verejným sektorom prostredníctvom prostriedkov a schém elektronickej identifikácie 

vzájomne uznávanej medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ v elektronických službách 

verejného sektora všetkých členských štátov. Revízia nariadenia eIDAS prináša okrem 

navrhovanej európskej digitálnej identity aj unifikáciu právnej úpravy služieb dôvery, 

ktoré zahŕňajú: vyhotovenie, overenie a validáciu elektronických podpisov, 

elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok; vyhotovenie, overenie a 

validáciu certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel; uchovávanie elektronických 

podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia; vytvorenie registrov 

(kvalifikovaných registrov) v rámci dôveryhodných služieb a zavedenie elektronických 

služieb archivácie. Revízia nariadenia eIDAS prináša aj požiadavky na poskytovateľov 

vyššie uvedených služieb, predovšetkým ako poskytovateľov kvalifikovaných služieb 

dôvery, tzn. zabezpečenie  prístupu k službám dôvery používateľom, a to takým 

spôsobom, že poskytované služby predstavujú dostatočnú záruku dôvernosti 

a bezpečnosti presne definovanú v nariadení eIDAS.  

 

1.1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU REVÍZIE NARIADENIA 

EIDAS  

Ak by sme chceli stručne zhrnúť význam a prínos samotného nariadenia eIDAS, 

musíme povedať, že stanovilo jasné pravidlá pre takzvanú cezhraničnú identifikáciu 

a autentifikáciu pri využívaní elektronických služieb členských štátov a zaviedlo základné 

predpoklady pre elektronické služby dôvery v EÚ . Unifikácia právnej úpravy služieb 

dôvery v nariadení eIDAS nebola úplná a vzhľadom na možnosť členských štátov upraviť 

si niektoré otázky samostatne, môžeme povedať, že predmetné nariadenie eIDAS malo 

predovšetkým harmonizačný účinok. Legislatívna iniciatíva v podobe revízie nariadenie 

eIDAS je hnacou silou ďalšieho legislatívneho procesu na úrovní EÚ, ktorý smeruje 

k vytvoreniu jednotnej európskej digitálnej identity s možnosťami využitia, ktoré rozšíria 

ponuku služieb nie len na služby verejného sektora, ale aj súkromného sektora 

(bankovníctvo, poisťovníctvo a ďalšie). Dôvodová správa návrhu novely nariadenia 

eIDAS (ďalej ako „novela“ alebo „revízia“), sa odvoláva na viacero skutočností, ktoré 

považuje za neprehliadnuteľné príčiny potreby navrhovaných zmien. Doposiaľ sa 

nariadenie eIDAS nevenovalo elektronickej identite v širšom kontexte, definovalo síce 

pojem identifikácia, ktorý je viazaný na identitu konkrétnej osoby a pojem autentifikácia, 

ktorá predstavuje overenie identity v rámci konkrétnej služby verejného sektora. Litera 

nariadenia eIDAS v jeho súčasnom znení, neposkytuje dostatočné ani právne ani 

technické možnosti na poskytovanie špecifických atribútov, ktoré by boli súčasťou 
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pevných digitálnych identít. Nariadenie eIDAS nie je formulované tak, aby bolo 

predpokladom pre existenciu jednotnej európskej digitálnej identity, ktorá by 

predstavovala identitu osoby v digitálnej podobe. Nariadenie eIDAS doteraz nevenovalo 

pozornosť vytvoreniu identity, ktorá bude atrahovať viac či menej identifikátorov 

konkrétnej osoby za účelom realizácie elektronickej verejnej služby.  

Navrhovaná revízia je dôkazom dopytu po riešení s vysokou mierou dôvery, ktoré 

by prinieslo aj funkcionalitu pre bezpečné použitie informácií potrebných na nové 

elektronické služby.1 Dôvodom nemožnosti ponúknuť tieto riešenia aplikáciou súčasnej 

právnej úpravy súvisí s nedostatkami, ktoré aplikačná prax pri aplikácií nariadenia eIDAS 

odhalila.  

V otázke cezhraničnej aplikácie elektronickej identifikácie bol pre EÚ sklamaním 

prístup členských štátov, čo bolo v návrhu novely kvantitatívne vyjadrené tým, že len 14 

členských štátov oznámilo aspoň jednu schému elektronickej identifikácie od 

nadobudnutia účinnosti tej časti nariadenia eIDAS týkajúcej sa elektronickej identifikácie 

v septembri 2018. EÚ je presvedčená, že táto skutočnosť spôsobila, že len 59 % osôb s 

pobytom v EÚ má cezhraničný prístup k dôveryhodným a bezpečným schémam 

elektronickej identifikácie. Len sedem schém je plne mobilných a reaguje na súčasné 

očakávania používateľov. Keďže nie všetky technické uzly na zabezpečenie pripojenia k 

rámcu interoperability eIDAS sú plne funkčné, cezhraničný prístup je obmedzený. Toto 

obmedzenie spôsobuje, že len niektoré online verejné služby, ktoré sú prístupné doma, 

sú prístupné na cezhranične úrovní prostredníctvom siete eIDAS. Nedostatok 

interoperability eIDAS tak reálne môže spôsobiť, že použitie oznámeného eID na prístup 

k online verejnej službe daňových úradov v inom členskom štáte môže byť zamietnuté, 

pretože nosné elektronické služby daňového úradu neboli prepojené s rámcom 

interoperability eIDAS. 2 

Odhodlanie prekonať tieto nedostatky dôvodová správa k návrhu novely 

vymedzuje jasnými cieľmi, ktoré sú ako sa na EÚ patrí, vždy ambiciózne. Na základe 

revízie súčasného právneho rámca by do roku 2030 malo mať aspoň 80 % občanov 

možnosť používať riešenie v oblasti digitálnej identity na prístup ku kľúčovým verejným 

službám. Právny rámec európskej digitálnej identity by umožnil vďaka zakotveným 

požiadavkám bezpečnosti a kontroly elektronických prostriedkov európskej digitálnej 

identity, občanom členských štátov EU a osobám s pobytom na území týchto štátov EU 

využívať tieto prostriedky. Základom pre takéto využitie je zabezpečiť, aby užívatelia 

                                                           
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ,ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 910/2014, pokiaľ 

ide o stanovenie rámca pre európsku digitálnu identitu, zo dňa 3. 6. 2021 V Bruseli, COM(2021) 
281 v konečnom znení (ďalej ako „Dôvodová správa k návrhu novely nariadenia eIDAS“), bod 1.  

Dostupné online:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0281&from=EN 
2 Správa o hodnotení vplyvu. Pracovný dokument Komisie k návrhu nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 910/2014, pokiaľ ide o vytvorenie 
rámca pre európsku digitálnu identitu, zo dňa 3.6.2021 v Bruseli,  SWD(2021) 124 v konečnom 

znení. (ďalej len „Správa o hodnotení vplyvu“), bod 2. Dostupné online: 
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52021SC0124#footnoteref60 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52021SC0124#footnoteref60
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mali dôveru v tento nástroj elektronickej identity. Užívatelia musia mať pod kontrolou , 

kto a k akým údajom má prístup pri používaní ich európskej elektronickej identity.3  

Prezentované odhodlanie vychádza z viacerých predikcií, ktoré EÚ vníma ako 

kľúčové pre účely revízie nariadenia eIDAS. Je možné očakávať nárast dopytu po 

riešeniach digitálnej identity s predpokladaným ročným rastom trhu v rozsahu od 13 %4 

do 20 %.5 Takto predpokladaný nárast sa premietne aj v očakávaní používateľov 

elektronických identít. Očakávania by sa mali zamerať na kontrolu osobných údajov o 

identite a účinnosti technológií, ktoré majú minimalizovať možnosť vzniku podvodov 

a krádež identity. Rozhodne kľúčovou je v týchto otázka aj konkurencia verejného 

a súkromného sektora. Veľký súkromný poskytovatelia elektronických identít investujú 

nemalé prostriedky, aby ich služby mohli byť využívané v komerčnom sektore. Platobné 

služby alebo služby online platforiem už dnes ukazujú dynamiku technologických riešení, 

ktoré však musia byť bezpečné a užívateľsky prívetivé, či dokonca by sme mohli 

povedať, pre užívateľa pohodlné. Obavy EÚ vedú práve týmto smerom. Môžeme 

pripustiť, že silný trhový hráči poskytujúci služby online identity prinesú riešenie, ktoré 

budú technologicky neutrálne splne zabezpečujúcou interoperabitlitou, mobilné a pre 

používateľa pohodlné. Tieto predikcie vytvárajú obavu z faktickej privatizácie 

identifikácie fyzických osôb v digitálnom svete, ktorá implikuje následne ďalšie negatívne 

dopady, a to predovšetkým v otázke bezpečnosti a ochrany osobných údajov.6  

 

1.2 CIELE NÁVRHU REVÍZIE NARIADENIA EIDAS 

Po vyššie uvedených motívoch, ktoré EÚ považuje za dôvody revízie, je na mieste 

si odprezentovať ciele predmetnej revízie. V zásade možno tieto ciele rozdeliť do dvoch 

skupín, kde prvú skupinu predstavujú ciele, ktoré sa majú dosiahnuť zmenami v oblasti 

digitálnej identity a druhú skupiny tvoria sledované ciele prostredníctvom zmien v oblasti 

právnej úpravy dôveryhodných služieb.  

 

1.2.1 Ciele digitálnej identity 

                                                           
3 Dôvodová správa k návrhu novely nariadenia eIDAS, bod 1.  
4 „Očakáva sa, že európsky trh s overovaním identity vzrastie z 1,46 miliardy USD v roku 2018 na 
4,40 miliardy USD do roku 2027. To predstavuje CAGR 13,3 % od roku 2018 do roku 2027.“ 

Dostupné online: https://www.theinsightpartners.com/reports/europe-identity-verification-
market 
5 „Európska komisia uskutočnila prieskum na tému „Vplyv digitalizácie na náš každodenný život“. 

Takmer sedem z desiatich respondentov sa považuje za dostatočne kvalifikovaných v používaní 
digitálnych zariadení v každodennom živote. Pokiaľ ide o používanie digitálnych zariadení, 

prieskum ukazuje, že takmer osem z desiatich respondentov by chcelo zaviazať výrobcov, aby 
uľahčili opravu digitálnych zariadení. Tento podiel však klesá na štyri z desiatich, ak to znamená 

zvýšenie ceny. Čo sa týka zdieľania a kontroly osobných údajov, štyria z desiatich sú ochotní 

bezpečne zdieľať svoje osobné údaje s cieľom zlepšiť lekársky výskum a starostlivosť, zatiaľ čo 
asi traja z desiatich sú ochotní tak urobiť vo výnimočných situáciách (napr. prírodné katastrofy, 

teroristické útoky). Viac ako šesť z desiatich respondentov uviedlo, že by považovali za užitočné 
mať jednotné digitálne ID pre všetky online služby.“ Dostupné online: 

https://data.europa.eu/data/datasets/s2228_92_4_503_eng?locale=en 
6 Dôvodová správa k návrhu novely nariadenia eIDAS, bod 1. 

https://data.europa.eu/data/datasets/s2228_92_4_503_eng?locale=en
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a) Poskytnutie prístupu k dôveryhodným a bezpečným riešeniam 

digitálnej identity pre ich cezhraničné použite s dôrazom na potreby 

používateľov a trhu. 

Prostredníctvom možnosti naplnenia predstáv a potrieb používateľov, ktorí budú 

môcť využívať európsku digitálnu identitu v podobe dôveryhodného riešenia na 

cezhraničné elektronické služby, je možné naplniť uvedený cieľ. V tejto súvislosti je 

potrebné spomenúť podstatnú novinku, ktorú revízia prináša a to v podobe možnosti 

zdieľania elektronických osvedčení o atribútoch. Na mnohé služby verejného aj 

súkromného sektora, vrátane elektronických služieb je nevyhnutné doložiť informáciu 

o pravosti deklarovanej skutočnosti alebo podpisu osoby, tzn. ide o poskytnutie takej 

informácie takou entitou (notársky úrad, matričný úrad a ďalšie), ktorá o nás podáva 

informáciu relevantnú pre poskytnutie dopytovanej služby.  

Potvrdenie o zdravotnom stave je praktickým príkladom informácie, ktorá by 

mohla tvoriť obsah atribútov certifikovaných poskytovateľom dôveryhodnej služby. Túto 

informáciu v rozsahu nevyhnutnom na využitie dopytovanej elektronickej služby by sme 

mohli predložiť príslušnému poskytovateľovi elektronickej služby napríklad za účelom 

poskytnutia plnenia vyplývajúceho z predpisov sociálneho zabezpečenia.  

Vo vzťahu ku korelácií verejného a súkromného sektora je s digitálnou identitiu 

spojená aj požiadavka na praktické a bezpečné prihlásenie v online platformách čo 

znamená, že EÚ chce poskytnúť univerzálny nástroj elektronickej identifikácie, ktorý by 

využívali aj poskytovatelia predovšetkým veľkých online platforiem namiesto doteraz 

nimi poskytovaných služieb digitálnej identity. De facto by to znamenalo poskytnutie 

legislatívneho riešenia a s tým súvisiace poskytnutie príležitosti na spoluprácu 

digitálnemu priemyslu, ktorý by mohol legálnym spôsobom využívať digitálny identitu 

v rámci poskytovanie svojich služieb, v prípade akceptovania príslušných schém 

notifikácie. Na druhej strane by digitálny priemysel mohol pri kreovaní riešenia a jeho 

vylepšovaní poskytnúť cenné skúsenosti. Tento cieľ chápeme v kontexte možnosti 

využitia atribútov digitálnej identity v dôveryhodných a bezpečných službách 

poskytovaných  súkromným sektorom, okrem iného za účelom ich použitia pri uzatváraní 

zmlúv na diaľku pri elektronickom obchode a pri poskytovaní online služieb. Tu je však 

potrebné povedať, že elektronický obchod môže oceniť tieto zmeny, pokiaľ bude 

zameraný výlučne na prípady, kedy by všetky procesy, transakcie boli online, tzn. že by 

bol výlučne realizovaný elektronicky od objednávky až po dodaniu plnenia. Uvedená 

cieľavedomá kooperácia so súkromným sektorom a využívanie digitálnej identity aj pre 

tieto účely môžu znamenať  otvorenú konkurenciu EÚ voči súkromným poskytovateľom 

atribútov digitálnej identity, hoc ako vo svojich vyjadreniach EU uvádza takýto súkromní 

poskytovania nemôžu zaistiť svoje služby cezhranične dôverne a bezpečne.7  

b) Zabezpečiť dôveru a bezpečnosť cezhraničného riešenia digitálnej 

identity 

Občanom a podnikom ponúknutá možnosť používať digitálnu identitu vydanú v 

jednom členskom štáte spolu s elektronickým osvedčením atribútov a poverení spojených 

s ich digitálnou identitou na prístup k online verejným a súkromným službám v celej EÚ 

                                                           
7 Správa o hodnotení vplyvu bod 4. 
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má možnosť reálnej existencie len za predpokladu, že tieto riešenie budú zabezpečovať 

vysoký stupeň dôvery a bezpečnosti. Vysoká miera istoty pri identifikovaní 

a dôveryhodné dôkazy v elektronickej forme môžu priniesť aj želanú odpoveď pre 

poskytovateľov online služieb. Ak sa naplnia ciele revízie, prístup k službám už nebude 

musieť byť obmedzený na občanov a podniky, ktoré využívajú sektorové riešenia 

elektronickej identity alebo riešenie obmedzené len na konkrétny členský štát. EU vidí 

v navrhovaných zmenách potenciál pre riešenie problémov s nedostatočnou 

jednotnosťou, nedostatkom údajov o identite a interoperabilite, čo sú dôvody, ktoré 

bránia poskytovateľom služieb v poskytovaní služieb. Nedostatky nariadenia eIDAS, 

ktoré ukázala prax, majú viacero menovateľov, no na druhej strane na dosiahnutie 

želaných cieľov si EÚ uvedomuje potrebu väčšej miery unifikácie v oblasti poskytovaní 

cezhraničných služieb elektronickej identifikácie a autentifikácie. Preto sme názoru, že 

nová revízia má silne unifikačný charakter, ktorý je jediným prostriedkom na dosiahnutie 

formulovaných cieľov. Uvedené konštatovanie potvrdzuje aj tvrdenie EÚ, kde na 

dosiahnutie požadovanej dôvery a bezpečnosti cezhraničného riešenia digitálnej identity 

bude potrebné vyžadovať, aby regulované sektory boli povinné akceptovať notifikovanú 

digitálnu identitu a elektronické osvedčenia atribútov. Následne pohodlie používania a 

úroveň dôvery, ktorú tieto riešenia poskytujú, môžu podporiť širšie zavádzanie riešení 

digitálnej identity kompatibilných s eIDAS aj v iných sektoroch. Na dosiahnutie takto 

vymedzeného cieľa je potrebné otvorene hovoriť s poskytovateľmi cezhraničných 

elektronických služieb a o tvorbe nových vhodných obchodných modeloch na úrovni EÚ.8 

c) Poskytnutie plnej kontroly občanom nad ich osobnými údajmi 

a zabezpečenie ich bezpečnosti pri používaní digitálnej identity. 

Predmetný cieľ je možné dosiahnuť preklenutím rigidného obmedzenia údajov 

o identite, ktoré v súčasnosti ponúkajú riešenia vytvorená na základe existujúceho rámca 

nariadenia eIDAS9. Táto skutočnosť je neželaným javom aj pre poskytovanie 

cezhraničnej identifikácie do súkromných online služieb. Súkromné riešenie poskytovanie 

atribútov digitálnej identity sú podľa EÚ nedostatočnou zárukou dôvery a bezpečnosti 

pri cezhraničnom použití. Preto EÚ navrhuje využiť vládne schémy digitálnej identity 

členských štátov, peňaženkou digitálnej identity a prostredníctvom súkromných 

kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb údajov a atribútov súvisiacich s 

identitou.10 

 

 

                                                           
8 Správa o hodnotení vplyvu bod 4. 
9 „Na priradenie používateľov z iného členského štátu k príslušnej právnej identite používajú 

poskytovatelia služieb údaje o totožnosti poskytnuté súborom osobných identifikačných údajov 
dostupných zo schém elektronickej identifikácie podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014. Napriek 

použitiu súboru údajov eIDAS si však zabezpečenie presného priradenia v mnohých prípadoch 

vyžaduje dodatočné informácie o používateľovi a osobitné jedinečné postupy identifikácie na 
vnútroštátnej úrovni. S cieľom ďalej podporovať použiteľnosť prostriedkov elektronickej 

identifikácie by sa v tomto nariadení malo od členských štátov vyžadovať prijatie osobitných 
opatrení, aby sa v procese elektronickej identifikácie zabezpečilo správne priradenie 

totožnosti.......“ Recitál 16 Návrhu novely nariadenia eIDAS.  
10 Správa o hodnotení vplyvu bod 4. 
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1.2.2. Ciele služieb dôvery 

Zabezpečenie rovnakých podmienok pre poskytovanie kvalifikovaných služieb 

dôvery v EÚ a ich akceptovanie. Návrh novely musí riešiť nedostatky aj na úrovni 

kvalifikovaných poskytovateľov služieb dôvery. Absencia plne harmonizovaných pravidiel 

v celej EÚ vytvára stav, v ktorom absentuje u jednotlivých poskytovateľov služieb dôvery 

právna neistota. Predstava jednotných pravidiel pre poskytovanie takýchto služieb, ale 

aj služieb nimi poskytovanej vzdialenej identifikácie, ale aj jednotný prístup pri ich 

akreditácií a dohľadu je cieľom, ktorý okrem právnej istoty na strane kvalifikovaných 

poskytovateľov má priniesť väčšiu dôveru v tieto subjekty a nimi poskytovaných služieb 

a u koncového používateľa kvalifikovaných dôveryhodných služieb.11 

 

1.3 EURÓPSKA PEŇAŽENKA DIGITÁLNEJ IDENTITY  

Návrh novely stanovil preferovanú možnosť na dosiahnutie stanovených cieľov 

vytvorenie inštitútu európskej peňaženky digitálnej identity (ďalej ako „EPDI“). Je zrejme 

na mieste otázka, čo je európska peňaženka digitálnej identity a aké má funkcie. Podľa 

článku 3 bodu 42 je európska peňaženka digitálnej identity produkt a služba, ktorá 

používateľovi umožňujú uchovávať údaje o totožnosti, potvrdenia a atribúty spojené s 

jeho totožnosťou. EPDI umožňuje používateľovi poskytovať tieto údaje, potvrdenie 

a atribúty spoliehajúcim sa stranám a používať ich na autentifikáciu v online aj v offline 

režime na účely plnohodnotného využitia poskytovanej služby. Článok 6a bod 1 návrhu 

novely deklaruje cieľ využitia EPDI ako prostriedku, ktorý zabezpečí bezpečný, 

dôveryhodný a bezproblémový prístup všetkých fyzických a právnických osôb v EÚ k 

cezhraničným verejným a súkromným službám. Povinnosť vydávať EPDI má každý 

členský štát a to v stanovej lehote do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti novely. 

V procese vydávania EPDI má každý členský štát unikátnu právomoc, ktorú však treba 

skôr vnímať ako záväzok. Členské štáty môžu v zmysle článku 6a bod 2 novely nariadenia 

vydávať EPDI, alebo poveriť pre jej vydanie inú entitu – certifikovanú osobu, ktorá bude 

vydávať EPDI pre príslušný členský štát alebo ju môže vydávať akákoľvek nezávislá 

entita, ktorá bude spĺňať právne a technické kritéria na ich vydávanie s tým, že splnením 

týchto kritérií bude členský štát takto vydané EPDI uznávať. S týmto súvisí oprávnenie 

členských štátov podľa článku 6a bodu 5 poskytovať mechanizmy validácie12 pre 

európske peňaženky digitálnej identity s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné overiť ich 

pravosť a platnosť, umožniť spoliehajúcim sa stranám overiť platnosť osvedčení 

atribútov a umožniť spoliehajúcim sa stranám a kvalifikovaným poskytovateľom 

dôveryhodných služieb overiť pravosť a platnosť priradených osobných identifikačných 

údajov. 

 Funkcia EPDI ako prostriedok elektronickej identifikácie je upravená v čl. 6a 

v bode 4 novely naradenia, kde primárne zabezpečuje spoločné rozhranie kvalifikovaným 

                                                           
11 „Napríklad, tento návštevník webovej stránky sa môže spoľahnúť na kvalifikované certifikáty 
overenia webu dostupné v prostredí prehliadača, čo pomáha chrániť pred phishingovými útokmi 

a podvodmi.“ Správa o hodnotení vplyvu bod 4. 
12 Podľa čl. 3 bod 41 novely nariadenia je validácia proces overenia a potvrdenia, že elektronický 

podpis alebo elektronická pečať či osobné identifikačné údaje alebo elektronické osvedčenie 
atribútov sú platné.  
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a nekvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb, ktorí vydávajú kvalifikované 

a nekvalifikované elektronické osvedčenia atribútov alebo iné kvalifikované a 

nekvalifikované certifikáty. Predmetní poskytovatelia dôveryhodných služieb vydávajú 

uvedené potvrdenia a certifikáty pre európsku peňaženku digitálnej identity, ktoré môže 

používateľ predkladať spoliehajúcim sa stranám. Spoliehajúce sa strany následne môžu 

validovať osobné identifikačné údaje a elektronické osvedčenia atribútov. EPDI 

umožňuje svojmu užívateľovi predložiť aj osobné identifikačné údaje, elektronické 

osvedčenie atribútov alebo iné údaje, ako sú napríklad potvrdenia, v lokálnom režime, v 

ktorom si peňaženka nevyžaduje prístup k internetu, spoliehajúcim sa stranám. EPDI 

ďalej zabezpečuje, aby poskytovatelia dôveryhodných služieb kvalifikovaných osvedčení 

atribútov nemohli dostávať žiadne informácie o používaní týchto atribútov. Táto 

požiadavka tak zabezpečuje ochranu osobných údajov používateľ, a to prostredníctvom 

technického riešenia, ktoré neumožňuje poskytovateľa kvalifikovaných osvedčení 

atribútov mať vedomosť, na aké účely boli tieto atribúty použité. EPDI poskytuje 

mechanizmus na zabezpečenie toho, aby spoliehajúca sa strana bola schopná 

autentifikovať používateľa a prijímať elektronické osvedčenia atribútov.13 Nemenej 

dôležitá je funkcia EPDI podľa čl. 6a bod 4, písm. e) novely nariadenia, ktorou sa má 

naplniť úloha zabezpečiť, aby minimálny súbor osobných identifikačných údajov 

potrebných na jedinečnú a trvalú reprezentáciu fyzickej alebo právnickej osoby 

jednoznačne a trvalo reprezentovali fyzickú alebo právnickú osobu, s ktorou sa spájajú. 

Používateľ prostredníctvom EPDI má možnosť bezpečne požadovať a získavať, 

uchovávať, vyberať, kombinovať a zdieľať potrebné zákonné osobné identifikačné údaje 

a elektronické osvedčenie atribútov na autentifikáciu online aj offline. Tieto činnosti sú 

v zmysle čl. 6a bod. 3 písm. a novely tvorcovia EPDI poskytnúť používateľovi  spôsobom, 

ktorý je pre používateľa transparentný a vysledovateľný vzhľadom na účely využívania 

verejných a súkromných online služieb. Práve otázka vysledovateľnosti súvisí so 

skutočnosťou, že súčasný zoznam služieb eIDAS sa rozširuje o tri nové kvalifikované 

služby dôvery, a to konkrétne poskytovanie služieb elektronickej archivácie, elektronické 

registre a spravovanie zariadení na vyhotovenie elektronického podpisu a elektronickej 

pečate na diaľku. Mnohé členské štáty zaviedli vnútroštátne požiadavky na služby 

poskytujúce bezpečnú a dôveryhodnú digitálnu archiváciu s cieľom umožniť dlhodobé 

uchovávanie elektronických dokumentov a súvisiace dôveryhodné služby. Na 

zabezpečenie právnej istoty a dôvery je nevyhnutné poskytnúť právny rámec na 

uľahčenie cezhraničného uznávania kvalifikovaných elektronických archivačných 

služieb.14 

V súvislosti s možnosťou používateľa využiť EPDI na podpis pomocou 

kvalifikovaných elektronických podpisov je potrebné, aby členské štáty v zmysle článku 

6a bod 5 novely nariadenia poskytli mechanizmy validácie pre EPDI a to tak, aby bolo 

možné overiť ich pravosť a platnosť, umožniť spoliehajúcim sa stranám overiť platnosť 

                                                           
13 Podľa čl. 6a bod. 4 písm. c) novely nariadenia EPDI musia spĺňať požiadavky na úrovne 

zabezpečenia schém elektronickej identifikácie podľa čl. 8 nariadenia eIDAS tak, , aby bola úroveň 
zabezpečenia „vysoká“, najmä pokiaľ ide o požiadavky na preukazovanie a overovanie totožnosti 

a na riadenie a autentifikáciu prostriedkov elektronickej identifikácie.  
14 Recitál 33 návrhu novely nariadenie eIDAS. 
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osvedčení atribútov a umožniť spoliehajúcim sa stranám a kvalifikovaným 

poskytovateľom dôveryhodných služieb overiť pravosť a platnosť priradených osobných 

identifikačných údajov. V otázke možností využívať EPDI spoliehajúcou stranou, je nutné 

v zmysle článku 6b návrhu revízie, aby spoliehajúca strana túto skutočnosť oznámila 

členskému štátu, v ktorom je usadená. Oznámenie využívania EPDI spoliehajúcou 

stranou je nevyhnutné na zabezpečenie potrebných právnych a technických požiadaviek 

stanovených na poskytovanie osobitných služieb. Z návrhu nariadenia vieme zatiaľ 

identifikovať len notifikačnú povinnosť týkajúcu sa zámeru využívať EPDI spoliehajúcimi 

sa stranami, ktorá musí obsahovať špecifikáciu služieb, pri ktorých sa bude môcť využiť 

EPDI. V tomto smere budú podľa článku 6b bod 2 návrhu revízie dôležitú úlohu zohrávať 

členské štáty, ktoré zavedú spoločný mechanizmus autentifikácie spoliehajúcich sa 

strán.15 

Zabezpečenie oznámenej schémy elektronickej identifikácie EPDI je stanovená 

v čl. 6a bod 6 návrh revízie na úrovni „vysoká“, čo predstavuje dôležitý predpoklad 

k naplneniu cieľu vysokej úrovne dôvery a bezpečnosti pre používateľov. Napriek tomu 

je už asi akousi notorietou požiadavka na kontrolu EPDI zo strany jej používateľa, pretože 

jediné zneužitie tohto prostriedku elektronickej identifikácie by bolo práve nesprávnym 

používaním mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej bude používateľ funkcie EPDI 

bezplatne využívať. V otázke ochrany osobných údajov používateľa EPDI je stanovený 

v čl. 6a bod 7 návrhu revízie zákaz pre vydavateľa EPDI zhromažďovať informácie o 

používaní peňaženky, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie služieb peňaženky, ani 

spájať osobné identifikačné údaje a akékoľvek iné osobné údaje uložené alebo týkajúce 

sa používania európskej peňaženky digitálnej identity s osobnými údajmi z akýchkoľvek 

iných služieb ponúkaných týmto vydavateľom alebo zo služieb tretích strán, ktoré nie sú 

potrebné na poskytovanie služieb peňaženky. Jediná výnimka z tohto zákazu je 

v prípade, že o vyššie zakázané spracovanie osobných údajov používateľ EPDi výslovne 

požiadal. Bez ohľadu na to, či je EPDI poskytovaná entitami verejného alebo súkromného 

sektora, vydavateľa EPDI musí osobné údaje využívané v EPID uchovávať fyzicky 

a logicky oddelene od všetkých ostatných uchovávaných údajov, čo predstavuje 

naplnenie záväzku občanom poskytnúť im plnú kontrolu nad ich osobnými údajmi a 

zabezpečenie ich bezpečnosti pri používaní digitálnej identity. 

V rámci naplnenia požiadavky EPDI ako bezpečného prostriedku elektronickej 

identifikácie, ktorý predstavuje dostatočnú zárukou dôvery elektronickej identifikácie pre 

svojich užívateľov, sa návrh nariadenia sa vysporiadal aj s procesom certifikácie EPDI. 

Na to, aby EPDI vyhovovali požiadavkám stanoveným na dosiahnutie požadovanej 

úrovne kybernetickej bezpečnosti vyžaduje sa ich certifikácia alebo je potrebné 

zabezpečiť posúdenie zhody16 podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

                                                           
15 Členské štáty budú svoj záväzok vykonávať v zmysle vykonávacieho nariadenia, ktoré je podľa 

článku 6b bod 4 návrhu nariadenie povinná Európska komisia prijať v lehote šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto návrh nariadenia. Predmetné vykonávacie nariadenie stanoví 

technické a prevádzkové špecifikácie pre požiadavky pre spoločný mechanizmus autentifikácie 
spoliehajúcich sa strán.   
16 „Certifikované posudzovanie zhody je proces hodnotenia, či boli uvedené požiadavky týkajúce 
sa produktu IKT, služby IKT alebo procesu IKT splnené. Tento proces vykonáva nezávislá tretia 
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2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA - Agentúra Európskej únie pre 

kybernetickú bezpečnosť a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a 

komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (ďalej len 

„nariadenia kybernetickej bezpečnosti“), ktoré bližšie upravuje európsky systém 

certifikácie kybernetickej bezpečnosti.17 Proces certifikácie sa týka aj operácií, pri ktorých 

dochádza k spracovaniu osobných údajov, vydavateľom EPDI. Certifikácia podľa článku 

42 a 43 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len „nariadenie GDPR“) predstavuje 

výsledok procesu preukázania pred certifikačným subjektom oprávneným na vydanie 

certifikácie, že spracovateľské operácie vykonávané prevádzkovateľmi a 

sprostredkovateľmi preukázania súladu s nariadením GDPR. A v neposlednom rade je 

potrebné, aby proces certifikácie EPDI sa týkal aj skutočností, ktoré sú predmetom 

certifikácie schém elektronickej identifikácie podľa článku 12a návrhu nariadenia 

eIDAS,18 tzn. certifikácia akreditovanými verejnými alebo súkromnými subjektmi 

určenými členskými štátmi. Po procese certifikácie EPDI podľa článku 12a návrhu 

nariadenie eIDAS v súlade s čl. 6d dochádza k notifikácií certifikovaných EPDI Európskej 

komisií, ktorá ich zapíše do zoznamu certifikovaných európskych peňaženiek digitálnej 

identity.  

Cezhraničné využívanie EDPI je jedným z najväčších prínosov navrhovaných 

zmien, nakoľko práve prostredníctvom cezhraničného využívania EPDI sa zabezpečí 

prístup k elektronickým online službám, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora pre 

cezhraničných používateľov, ako aj k online službám súkromných spoliehajúcich sa strán, 

ktoré poskytujú cezhraničné služby, pre ktorých použitie sa vyžaduje, aby na online 

identifikáciu používali silnú autentifikáciu používateľa. Poskytovatelia online služieb 

z verejného a súkromného sektora tak sú povinní v zmysle čl. 12b návrhu revízie eIDAS 

na vyššie uvedené cezhraničné poskytovanie služieb využívať systém európskych 

peňaženiek digitálnej identity.  

V prípadoch cezhraničného použitia EPDI na veľmi veľkých online platformách, 

kedy tieto platformy  vyžadujú, aby sa používatelia pri prístupe k online službám 

autentifikovali, návrh revízie stanovuje v zmysle čl. 12b bod 3 návrhu revízie eIDAS 

dobrovoľnosť použitia EPDI, kedy na základe dobrovoľnej žiadosti používateľa je na 

druhej strane platformy povinné akceptovať používanie európskych peňaženiek 

                                                           
strana, ktorá nie je výrobcom ani poskytovateľom produktov IKT, služieb IKT alebo procesov IKT, 
ktoré sa posudzujú. Európsky certifikát kybernetickej bezpečnosti by mal byť vydaný po 

úspešnom hodnotení produktu IKT, služby IKT alebo procesu IKT. Európsky certifikát 

kybernetickej bezpečnosti by sa mal považovať za potvrdenie, že hodnotenie bolo vykonané 
správne.“ Recitál 77 nariadenia o kybernetickej bezpečnosti. 
17  Podľa článku 2 bod 9 nariadenia o kybernetickej bezpečnosti je „európsky systém certifikácie 

kybernetickej bezpečnosti“ komplexný súbor pravidiel, technických požiadaviek, noriem a 
postupov, ktoré sú stanovené na úrovni Únie a ktoré sa uplatňujú na certifikáciu alebo 

posudzovanie zhody konkrétnych produktov IKT, služieb IKT alebo procesov IKT.  
18 Certifikácia schém elektronickej identifikácie predstavuje podľa čl. 12a Zhodu oznámených 

schém elektronickej identifikácie s požiadavkami stanovenými v článku 6a, článku 8 a článku 10 
návrhu nariadenia eIDAS.  
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digitálnej identity. Používatelia by nemali mať povinnosť používať peňaženku na prístup 

k súkromným službám, ale ak si to želajú, veľmi veľké online platformy by na tento účel 

mali akceptovať európsku peňaženku digitálnej identity, pričom by mali dodržiavať 

zásadu minimalizácie údajov. Vzhľadom na význam veľmi veľkých online platforiem z 

dôvodu ich dosahu, najmä pokiaľ ide o počet príjemcov služieb a hospodárskych 

transakcií, je to potrebné na zvýšenie ochrany používateľov pred podvodmi a 

zabezpečenie vysokej úrovne ochrany údajov.19  

 

1.4  SLUŽBY DÔVERY IMPLEMENTOVANÉ REVÍZIOU  

Návrh revízie obsahuje okrem ustanovení zavádzajúcich inštitút EPDI 

ustanovenia, prostredníctvom ktorých sa modifikujú respektíve definujú osobitné 

dôveryhodné sužby ktoré v nariadení eIDAS v súčasnej podobe absentujú.  

Za účelom sprístupnenia väčšieho množstva prostriedkov elektronickej 

identifikácie sa na cezhraničné použitie a na zefektívnenie procesu vzájomného 

uznávania schém elektronickej identifikácie definuje povinnosť členského štátu EÚ 

oznámiť aspoň jednu schému elektronickej identifikácie. Zmena sa dotýka aj pôvodného 

článku 11a, v rámci ktorého sa dopĺňajú ustanovenia na uľahčenie jedinečnej 

identifikácie v snahe zabezpečiť jednoznačnú a trvalú identifikáciu fyzických osôb. Týka 

sa to prípadov, keď sa identifikácia vyžaduje v právnych predpisoch, napríklad v oblasti 

zdravia, vo finančnej oblasti na plnenie povinností týkajúcich sa boja proti praniu 

špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo na účely súdnych konaní. Na tento účel 

sa bude od členských štátov vyžadovať, aby do minimálneho súboru osobných 

identifikačných údajov zahrnuli jedinečný a trvalý identifikátor. Efektívnosť vzájomného 

uznávania zvyšuje možnosť členských štátov spoliehať sa na certifikáciu v záujme 

zabezpečenia súladu s nariadením a tým nahradiť proces partnerského preskúmania.  

V kapitole III nariadenia eIDAS, ktoré popisuje dôveryhodné služby sa v súvislosti 

so všeobecným ustanovením uplatniteľným na dôveryhodné služby na účely zosúladenia 

s pravidlami uplatniteľnými na sieťovú a informačnú bezpečnosť v EÚ menia články 17, 

18, 20, 21 a 24. Pokiaľ ide o metódy, ktoré majú kvalifikovaní poskytovatelia 

dôveryhodných služieb používať na overenie totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby, 

ktorej sú kvalifikované certifikáty vydané, s cieľom zabezpečiť uplatňovanie rovnakých 

pravidiel v celej EÚ boli harmonizované a objasnené ustanovenia o používaní 

prostriedkov identifikácie na diaľku.  

Do nariadenia eIDAS sa okrem zmeny existujúcich ustanovení vkladajú ďalšie 

ustanovenia, ako napr. vloženie nového článku 29a na účely vymedzenia požiadaviek na 

kvalifikovanú službu spravovania zariadení na vyhotovenie elektronického podpisu na 

diaľku. Táto nová kvalifikovaná dôveryhodná služba by priamo súvisela s opatreniami, 

ktoré sa uvádzajú a posudzujú v posúdení vplyvu, a vychádzala by z týchto opatrení, 

najmä z opatrení týkajúcich sa „harmonizácie certifikačného procesu pre elektronické 

podpisovanie na diaľku“ a ďalších opatrení zameraných na to, aby členské štáty 

harmonizovali postupy v oblasti dohľadu.  

                                                           
19 Recitál 28 návrhu revízie nariadenia eIDAS. 
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Na zabezpečenie toho, aby používatelia dôveryhodných služieb mohli 

identifikovať subjekt, ktorý stojí za webovým sídlom tzn. možnosť overenie identity 

prevádzkovateľa/poskytovateľa  elektronickej služby v podobe prevádzky webového 

sídla/web hostingu sa v rámci revízie mení článok 45 a to takým spôsobom, aby sa od 

prevádzkovateľov/ poskytovateľov webových prehliadačov vyžadovalo, aby uľahčili 

používanie kvalifikovaných certifikátov na autentifikáciu webových sídiel. 

V novom oddiely 10 nariadenia eIDASs sa umožňuje poskytovanie kvalifikovaných 

služieb elektronickej archivácie na úrovni EÚ. Článok 45g nariadenia eIDAS o 

kvalifikovaných službách elektronickej archivácie dopĺňa články 34 a 40 o kvalifikované 

služby uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných 

elektronických pečatí. V novom oddiely 11 nariadenia eIDAS sa stanovuje rámec pre 

dôveryhodné služby v súvislosti s vytváraním a údržbou elektronických registrov a 

kvalifikovaných elektronických registrov. Elektronický register je kombináciou 

označovania údajov časovými pečiatkami a určovania ich postupnosti s istotou o 

pôvodcovi údajov podobne ako pri elektronickom podpísaní s dodatočnou výhodou, že 

umožňuje decentralizované riadenie, ktoré je vhodné pri spolupráci viacerých strán.  

Je to dôležité pre rôzne prípady použitia, ktoré môžu vychádzať z elektronických 

registrov. Elektronické registre pomáhajú spoločnostiam šetriť náklady zvýšením 

efektívnosti a bezpečnosti spolupráce viacerých strán a uľahčujú regulačný dohľad. Pri 

chýbajúcej európskej regulácii vzniká riziko, že vnútroštátni zákonodarcovia stanovia 

rozdielne vnútroštátne normy. Aby sa zabránilo fragmentácii vnútorného trhu, je 

potrebné vymedziť jednotný celoeurópsky rámec, ktorý umožní cezhraničné uznávanie 

dôveryhodných služieb podporujúcich fungovanie elektronických registrov. Táto 

celoeurópska norma pre uzlových operátorov sa bude uplatňovať bez ohľadu na iné 

sekundárne právne predpisy EÚ. 20 

Z pohľadu elektronických registrov a dôveryhodných služieb využívajúcich 

registre je nutné konštatovať tiež, že v prípade uchovávania osobných údajov, budú 

poskytovatelia služieb povinní dodržiavať ustanovenia všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov. Uvedené zmeny majú preukázateľný pôvod a potreby v sektoroch, ktoré 

by na základe revízie mohli byť súčasťou systému dôveryhodných služieb. V roku 2017 

bolo 75 % všetkých prípadov použitia elektronických registrov v sektore bankovníctva a 

financií. Prípady použitia elektronických registrov sú dnes čoraz rozmanitejšie, pričom 17 

% prípadov použitia je v oblasti komunikácie a médií, 15 % v oblasti výroby a prírodných 

zdrojov, 10 % v štátnom sektore, 8 % v poisťovníctve, 5 % v maloobchode, 6 % v 

doprave a 5 % v oblasti verejnoprospešných služieb 14. 21 

Okrem vyššie zmieňovaných dôveryhodných služieb elektronickej archivácie, 

služby správy zariadení na vyhotovení elektronického podpisu na diaľku a služieb 

súvisiacich so správou registra sa ustanovuje služba pre zhromažďovanie, vytváranie a 

vydávanie osvedčených atribútov, ako sú diplomy, preukazy, rodné listy. Podľa návrhu 

by mal subjekt poskytujúci dôveryhodnú elektronickú službu mať možnosť stať sa 

poskytovateľom elektronického osvedčovania atribútov. Spoliehajúce sa strany by mali 

                                                           
20 Dôvodová správa k návrhu novely nariadenia eIDAS, časť „podrobné vysvetlenie  
21 Dôvodová správa k návrhu novely nariadenia eIDAS, časť „podrobné vysvetlenie“. 
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používať SK 19 SK elektronické osvedčenia atribútov ako ekvivalent k osvedčeniam v 

papierovej podobe. Preto by sa elektronickému osvedčeniu atribútov nemal odopierať 

právny účinok z dôvodu, že je v elektronickej forme alebo že nespĺňa požiadavky na 

kvalifikované elektronické osvedčenie atribútov. Na tento účel by sa mali stanoviť 

všeobecné požiadavky na zabezpečenie toho, aby kvalifikované elektronické osvedčenie 

atribútov malo rovnocenný právny účinok ako osvedčenia v papierovej podobe vydané v 

súlade so zákonom. Tieto požiadavky by sa však mali uplatňovať bez toho, aby boli 

dotknuté právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy, v ktorých sa 

vymedzujú dodatočné sektorové požiadavky, pokiaľ ide o formu so základnými právnymi 

účinkami, a v príslušných prípadoch najmä cezhraničné uznávanie kvalifikovaného 

elektronického osvedčenia atribútov. 

 

1.5 REVÍZIA NARIADENIA EIDAS A JEJ DOPADY NA VEREJNÝ SEKTOR  

Revízia v uvedenom znení podľa nášho názoru evidentne zmení vnímanie 

kontextu dôveryhodných služieb, a to zásadným spôsobom. Zavedením EPDI dostane 

inštitút identifikácie a s tým súvisiacej autentifikácie nový rozmer. V zmysle 

navrhovaného znenia pojmu európskej peňaženky digitálne identity táto by mala 

predstavovať  produkt a službu, ktoré používateľovi umožňujú uchovávať údaje o 

totožnosti, potvrdenia a atribúty spojené s jeho totožnosťou, na požiadanie ich 

poskytovať spoliehajúcim sa stranám a používať ich na autentifikáciu online aj offline na 

účely služby v súlade s článkom 6a a vyhotovovať kvalifikované elektronické podpisy 

a pečate. 22 Vo väzbe na zabezpečenie kontroly identifikátorov alebo sa revíziou 

zavádzajú pojmy ako validácia a atribút, pričom validácia by mala reflektovať práve na 

existenciu EPDI. Validácia by mala predstavovať proces overenia platnosti podpisu alebo 

platnosti údajov prípadne atribútov. Najmä vo väzbe na overenie platnosti 

identifikačných údajov táto definícia navodzuje potenciálnu dvojkoľajnosť, pretože 

autentifikácia a jej proces overenia elektronickej identity a platnosti autentifikátora za 

účelom realizácie konkrétnej služby, je v súčasnosti definovaný prvok a proces, ktorý 

zavedením EDPI nutne spustí legislatívne zmeny v členských štátoch EÚ.  

Revízia nariadenia bude mať podľa nášho názoru skôr pozitívne dopady na 

verejný sektor, pretože ide o evidentnú snahu vytvoriť európsku elektronickú identitu, 

ktorá bude určitým centrálnym komponentom alebo blokom a v podstate pôjde 

o dôveryhodný uzol, cez ktorý bude jednoduchšie spojiť požiadavky občana jedného 

členského štátu a jej realizáciu na úrade v inom členskom štáte. Novinkou revízie, ktorá 

bude jednoznačným prielomom v prístupe k dôveryhodným službám bude možnosť 

zapojenia súkromného sektora vrátane digitálnych platforiem/korporácií, ktoré za 

predpokladu, že akceptujú schémy elektronickej identifikácie a ďalšie legislatívne 

pravidlá, budú môcť využívať systematiku dôveryhodných služieb. Dôveryhodné služby 

môžu z pohľadu súkromného sektora pôsobiť ako niečo, čo má tento sektor dávno za 

sebou, opak je však pravdou, pretože úroveň autentifikácie vyžadovanej nariadením 

eIDAS podľa nášho názoru nie je implementovaná v iných odvetviach, čo sa dá 

považovať za logické, lebo výkon verejnej moci a s tým súvisiace elektronické služby 

                                                           
22 Čl. 3 bod 41 návrhu nariadenia eIDAS. 
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plnia inú úlohu v spoločnosti, ako vzťahy medzi jednotlivcom a podnikateľom. Preto sú 

požiadavky absolútnej a maximálnej dôveryhodnosti vo verejnom sektore oprávnené. 

Ako príklad vo väzbe na súkromné elektronické služby možno uviesť prihlasovanie do 

služieb elektronického bankovníctva cez mobilnú aplikáciu bez viac úrovňového overenia 

totožnosti, pričom tento postup je vo svojej podstate v rozpore s pravidlami 

dôveryhodných služieb. Rovnako môžeme hovoriť o podobnom riziku v prípade e-

mailových schránok alebo zadávanie príkazov cez elektronické služby v on-line priestore. 

Z tohto pohľadu vnímame revíziu veľmi pozitívne, vrátane skutočnosti, že EPDI môže 

vytvoriť predpoklad pre jedinečnú identitu občanov EÚ, ktorá bude akceptovaná aj 

zapojenými súkromnými spoločnosťami. To znamená, že skutočne máme zato, že 

dopady na verejný sektor budú mať nespochybniteľné pozitíva, na druhej strane 

zapojením súkromného sektora sa vnímanie e-governmentu posúva od výlučne 

verejnoprávneho k hybridnému. Rozumieme tomu že, výkon verejnej moci v rámci 

elektronizácie musí podliehať vysokej úrovni overenia, pretože ide o zásah do práv, 

právom chránených záujmov a povinností a na druhej strane vítame, že prostredníctvom 

EPDI sa úroveň overovanie identity medzi súkromný a verejným sektorom môže dostať 

na rovnakú úroveň. 

Od implementácie revízie sa očakáva, že najväčšie výhody budú mať z tejto 

iniciatívy koncoví používatelia/občania, poskytovatelia online služieb, poskytovatelia 

mobilnej aplikácie EPDI a verejní a súkromní poskytovatelia služieb digitálnej identity. 

Očakáva sa, že iniciatívou sa zabezpečí prístup k dôveryhodným a bezpečným riešeniam 

v oblasti digitálnej identity, ktoré možno používať cezhranične a spĺňajú očakávania 

používateľov a požiadavky trhu; zabezpečí sa, aby sa verejné a súkromné služby mohli 

spoliehať na dôveryhodné a bezpečné cezhraničné riešenia v oblasti digitálnej identity; 

umožní občanom úplnú kontrolu nad ich osobnými údajmi a zaistí ich bezpečnosť pri 

používaní riešení v oblasti digitálnej identity a zabezpečia sa rovnaké podmienky 

poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb v EÚ a ich akceptáciu.  

Okrem nástroja na prístup k verejným aj súkromným službám by priamou 

výhodou pre občanov a podniky bola jednoduchosť a ľahká použiteľnosť rozhrania na 

autentifikáciu peňaženky a možnosť realizovať transakcie vyžadujúce všetky úrovne 

zabezpečenia (napr. od prihlásenia sa na sociálne médiá po aplikácie elektronického 

zdravotníctva). Posilnený prístup ochrany súkromia už v štádiu návrhu by mohol priniesť 

ďalšie výhody, pretože peňaženka by v procese osvedčovania atribútov nevyžadovala 

sprostredkovateľov, vďaka čomu by občania mohli komunikovať priamo s 

poskytovateľmi služieb a potvrdení. Zvýšenou bezpečnosťou osobných údajov 

peňaženky by sa predchádzalo krádeži totožnosti a tým finančnej strate pre európskych 

občanov a podniky. 

Stotožňujeme sa s pozitívnym vnímaním návrhu a po preskúmavaní konceptu 

EPDI si trúfame jednoznačne konštatovať, že výhody implementácie revízie prevážia nad 

rizikami, na ktoré ale nevyhnutne treba upozorniť. 

Revízia bude mať najväčší dopad na nevyhnutnosť zmien v legislatíve členských 

štátov EÚ týkajúcej sa služieb e-governmentu, v prípade legislatívy Slovenskej republiky, 

ide o zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-governmente“) 
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a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“) a s nimi súvisiace vykonávacie 

predpisy. Nevyhnutná zmena legislatívy sa bude týkať tejto problematiky:  

a) Identifikácia a proces identifikácie vo väzbe na EPDI a jej úprava v zákone o e-

governmente,  

b) Autentifikácia, konkrétne určenie schémy pre alternatívny autentifikátor, ktorým 

bude EPDI alebo precizovanie vzťahu medzi EPDI a autentifikátorom a procesom 

autentifikácie, 

c) Reálna použiteľnosť atribútov a identifikátorov v rámci elektronických služieb 

verejného sektora v prípade, ak sa pracuje s konceptom referenčných registrov, 

d) Rozšírenie pôsobnosti legislatívy týkajúce sa poskytovania dôveryhodných služieb 

mimo verejný sektor, čo bude predstavovať zásadnú zmenu vo vnímaní 

dôveryhodných služieb,  

e) Otázky štandardizácie platné pre informačné technológie v rámci Slovenskej 

republiky v zmysle zákona o ITVS, čo môže predstavovať problém v rôznorodosti 

atribútov vedených/generovaných členskými štátmi EÚ  

Okrem negatív, ktoré treba vnímať v právnych predpisoch e-governmentu 

nemožno zabúdať aj napriek skutočnosti, že revízia deklaruje bezpečnosť EPDI na oblasti 

rizík:  

a) Bezpečnosť údajov a atribútov uchovávaných v EPDI,  

b) Ochrana identifikátorov a atribútov priradených fyzickej alebo právnickej osoby 

v súlade s GDPR.  

 

1.6 ZÁVER 

Predmetný návrh revízie predstavuje skutočne prelomové a inkluzívne riešenie 

prístupu k verejným a súkromným službám v súvislosti s verejnými statkami ako 

vzdelanie a zdravotníctvo, ku ktorým majú niektoré sociálne skupiny v súčasnosti prístup 

s určitými prekážkami. Napríklad niektorí občania so zdravotným postihnutím, často 

osoby so zníženou mobilitou alebo žijúce vo vidieckych oblastiach, majú menší prístup k 

službám, ktoré si obvykle vyžadujú fyzickú prítomnosť, ak nie sú dodávané lokálne.  

Návrh revízie je aktivitou, ktorá by odstránila komplikované notifikačné povinnosti 

o schémach elektronickej identifikácie a autentifikácie v rámci e-governmentu 

jednotlivých členských štátov EÚ a vytvára jednotné úložisko v podobe EPDI. EPDI by 

mala z pohľadu bezpečnosti vytvárať priestor s maximálnym stupňom ochrany 

a minimalizáciou prístupu k údajom, tzn. len za účelom využitia konkrétnej elektronickej 

služby z pohľadu entity využívajúcej EPDI.  

Zavedenie uvedených zmien bude síce predstavovať do určitej miery 

dvojkoľajnosť medzi využívaním identifikátorov mimo EPDI a tými, ktoré budú ukladané 

v EPDI, na druhej strane jednotný koncept napomôže k zjednodušovaniu vo využívaní 

elektronických služieb verejného sektora ako aj súkromného sektora v EÚ. Napriek 

uvedenému platí, že na úspešnú praktickú implementáciu revízie je nevyhnutné vnímať 

aj negatíva, ktoré revízia určite prináša.  
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KAPITOLA 2: NAVRHOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA KYBERNETICKEJ 

BEZPEČNOSTI A JEJ VPLYV NA VEREJNÚ SPRÁVU 

 

2.1 ÚVOD 

 Európska komisia koncom decembra 2020 predstavila balík opatrení a právnych 

aktov v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom modernizácie tohto právneho rámca. 

Na úrovní EÚ boli konkrétne predstavené Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ pre 

digitálnu dekádu,23 Návrh Smernice Európskeho parlamentu a rady o odolnosti kritických 

subjektov (ďalej len „Návrh smernice o odolnosti kritických subjektov“)24 a Návrh 

smernice Európskeho parlamentu a rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej 

spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii a o zrušení smernice (EÚ) 2016/1148 

(ďalej len „Návrh smernice NIS 2“), ktorá je predmetom kapitoly monografie. 

Pravidelný prieskum Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 

zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti 

sietí a informačných systémov v Únii (ďalej len „Smernica NIS“)25 ukázal viaceré 

nedostatky súčasnej právnej úpravy. Predmetný prieskum bol zároveň aj základom pre 

vypracovanie znenia Návrhu smernice NIS 2.26  

Európska komisia z dôvodu modernizácie právneho rámca v dôsledku dynamickej 

digitalizácie verejných a súkromných služieb, ako aj zvýšeniu ich využívania počas 

prebiehajúcej pandémie COVID-19 pristúpila k revízií Smernice NIS. Ako hlavné dôvody 

revízie sa v dôvodovej správe k Návrhu smernice NIS 2 uvádzajú: 

[1] nízka úroveň kybernetickej odolnosti podnikov pôsobiacich v EÚ; 

[2] nejednotná úroveň odolnosti v jednotlivých členských štátoch a odvetviach; a  

[3] nízka úroveň spoločnej situačnej informovanosti a nedostatočná spoločná reakcia 

na krízu.  

                                                           
23 Dostupné na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-
digital-decade-0. 
24 Návrh smernice o odolnosti kritických subjektov sa týka fyzických hrozieb ako napr. prírodné 

nebezpečenstvá (zemetrasenia, sopečné erupcie, záplavy, klimatické zmeny, sucho a pod.), 
hrozba z vnútra (infiltrovaný zamestnanec môže zneužiť prístupové práva a spôsobiť organizácii 

škodu) a pod. Avšak kritické subjekty budú musieť byť odolné aj  voči kybernetických hrozbám. 
Platí, že všetky subjekty identifikované ako kritické subjekty budú musieť plniť aj požiadavky 

Návrhu smernice NIS 2, čo zabezpečí komplexný prístup pri zabezpečení odolnosti kritických 
subjektov. Bližšie k hrozbám pozri COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT 

ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on the resilience of critical entities. Brussels, 16.12.2020 SWD(2020) 358 final.  
25 Príloha č. 6, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT 

Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing 

Directive (EU) 2016/1148. Brussels, 16.12.2020 SWD(2020) 345 final. 
26 Z daného posúdenia vyplýva 6 oblastí, ktoré ukázali najvyššiu mieru nedostatočnosti. 

Konkrétne: Nedostatočná prepojenosť požiadaviek Smernice NIS pre jednotlivé sektory; Nejasné 

vymedzenie pôsobnosti smernice a nejasné vymedzenie kompetencií národných dozorných 
autorít; Odlišné bezpečnostné a notifikačné povinnosti naprieč členskými štátmi; Nedostatočne 

efektívny dohľad a vymáhanie; Neporovnateľné prerozdelenie financií pri otázkach kybernetickej 
bezpečnosti naprieč členskými štátmi; Limitované zdieľanie informácií medzi členskými štátmi. 



   
 

26 
 

Ako jasný príklad nejednotnosti Európska komisia spomína prípad poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti, ktoré v niektorých členských štátoch EÚ patria do rozsahu 

implementácie Smernice NIS a podliehajú bezpečnostným a organizačným požiadavkám 

na kybernetickú bezpečnosť a naopak, v niektorých členských štátoch týmto 

požiadavkám musia prispôsobiť procesy iba väčšie nemocnice. 

Od prijatia nového právneho rámca v oblasti kybernetickej bezpečnosti si 

Európska komisia sľubuje predovšetkým dosiahnutie troch kľúčových cieľov. Prvým 

je zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti naprieč všetkými relevantnými sektormi, 

čo v konečnom dôsledku prinesie vyššie benefity pre ekonomiku a spoločnosť ako celok. 

Druhým cieľom je zníženie nezrovnalostí na vnútornom trhu EÚ v sektoroch, ktoré už 

v súčasnosti pokrýva Smernica NIS. Tretím cieľom je zlepšenie úrovne spoločného 

povedomia a kolektívnej schopnosti pripraviť sa a reagovať na kybernetické hrozby 

v jednotlivých členských štátoch z pohľadu orgánov verejnej moci.27  

 

2.2 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU NOVEJ REGULÁCIE 

Návrh smernice NIS 2 prináša zásadnú zmenu v otázke rozsahu (osobnej) 

pôsobnosti, nakoľko zavádza nové typy subjektov (kľúčové subjekty a dôležité 

subjekty) a taktiež zavádza nové sektory (napr. verejná správa, vesmír, výroba a pod.).  

Návrh smernice NIS 2 neukladá členským štátom povinnosť identifikovať 

subjekty, ktoré spĺňajú kritériá, aby mohli pôsobiť ako prevádzkovatelia základných 

služieb („proces identifikácie“), tak ako to je upravené v Smernici NIS. Namiesto toho sa 

v Návrhu smernice NIS 2 stanovilo jednotné kritérium, pravidlo obmedzenia 

veľkosti (size-cap rule), ktoré berie do úvahy veľkosť daného subjektu. Z tohto 

pravidla existujú aj výnimky. 

Pre verejnú správu je najvýznamnejšou zmenou v prípade kľúčových subjektov 

pridanie sektora Verejná správa do prílohy I. V sektore Verejná správa sú uvedené 

konkrétne typy subjektov.  

Návrh smernice NIS 2 pozmeňuje definície pojmov incident, závažný incident 

a používa pojmy prevzaté z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 

ako kybernetická bezpečnosť či kybernetická hrozba. V návrhu sú taktiež nové definície 

ako zraniteľnosť, dátové centrum, sieť na sprístupňovanie obsahu či  platforma služieb 

sociálnej siete. 

Návrh smernice NIS 2 taktiež zavádza pojem „subjekt verejnej správy“, ktorý 

má 4 definičné znaky. Správna interpretácia tohto pojmu bude veľmi dôležitá v prípade 

identifikácie subjektov verejnej správy, ktoré sú uvedené ako typ subjektu v sektore 

Verejná správa a spĺňajú definičné znaky tohto pojmu v zmysle Návrhu smernice NIS 2 

pri uplatnení výnimky z pravidla obmedzenia veľkosti.  

Zásadné zmeny sa týkajú otázok dohľadu a presadzovania práva. Návrh 

smernice NIS 2 v porovnaní so Smernicou NIS posilňuje právomoci a opatrenia v oblasti 

dohľadu a presadzovania práva. Pre tieto účely sa stanovil minimálny zoznam opatrení 

a prostriedkov dohľadu, prostredníctvom ktorých môžu príslušné orgány vykonávať 

dohľad nad kľúčovými a dôležitými subjektmi a taktiež minimálny zoznam správnych 

                                                           
27 Tamže, s. 31. 
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sankcií za porušenie povinností v oblasti riadenia kybernetickobezpečnostných rizík 

a oznamovania. 

Zásadná zmena sa týka aj ukladania správnych pokút, ktoré možno uložiť do 

výšky 10 000 000 EUR alebo najviac 2 % celkového svetového ročného obratu podniku, 

ku ktorému kľúčový alebo dôležitý subjekt patrí, v predchádzajúcom účtovnom období, 

podľa toho, ktorá suma je vyššia.  

Návrh Smernice NIS 2 prináša nové požiadavky na vypracovanie národných 

stratégií kybernetickej bezpečnosti, ktoré musia byť komplexnejšie a adresnejšie 

ako doteraz. Prehlbujú sa požiadavky na úrovní vnútroštátnej spolupráci, ale hlavne na 

poli spolupráci medzinárodnej v rámci EÚ. Pomerne zásadná časť Návrhu nariadenia NIS 

2 je venovaná zdieľaniu a výmene informácií, nie len medzi príslušnými subjektami 

a jednotkami CSIRT, ale aj v rámci kľúčových a dôležitých subjektov. 

Nové požiadavky sa týkajú uchovávania a prístupu k údajom od správcov 

domén najvyššej úrovne a subjektom, ktorý ponúkajú registráciu domén ako službu. 

Viaceré ustanovenia reagujú na aj na potreby GDPR pri jasnom vymedzení kompetencií 

dozorných orgánov, právnych základov pre rôzne spracovateľské operácie či ukladanie 

sankcií. Zriaďujú sa inštitúty partnerského preskúmania, koordinovaného zverejňovanie 

informácií o zraniteľnosti či európsky register zraniteľností. 

 

2.2.1 Pôsobnosť  

 Návrh smernice NIS 2 prináša zásadnú zmenu v otázke rozsahu (osobnej) 

pôsobnosti. Identifikácia prevádzkovateľov základnej služby a rozlišovanie medzi 

prevádzkovateľmi základných služieb a poskytovateľmi digitálnych služieb v zmysle 

Smernice NIS sa ukázalo ako zastarané, pretože neodráža skutočný význam odvetví 

alebo služieb pre spoločenské a hospodárske činnosti na vnútornom trhu.28 

Subjekty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Návrhu smernice NIS 2 sa v závislosti 

od odvetvia, v ktorom pôsobia, alebo druhu služieb, ktoré poskytujú, rozdeľujú do dvoch 

kategórií:  

 kľúčové subjekty (essential entities) a  

 dôležité subjekty (important entities). 

Táto kategorizácia zohľadňuje úroveň kritickosti daného odvetvia alebo druhu 

služby, ako aj úroveň závislosti iných odvetví alebo druhov služieb.  

Pre kľúčové subjekty sú v prílohe I zadefinované nasledujúce odvetvia:   

 energetika,  

 doprava,  

 bankovníctvo,  

 infraštruktúry finančných trhov,  

 zdravotníctvo,  

 pitná voda,  

 odpadová voda,  

                                                           
28 Na nekonzistentný prístup pri procese identifikácie prevádzkovateľov základnej služby v členských štátoch 

poukazuje aj  Správa Komisie Európskemu Parlamentu a Rade o posúdení jednotnosti prístupov členských štátov pri 

identifikácii prevádzkovateľov základných služieb v súlade s článkom 23 ods. 1 smernice 2016/1148/EÚ o bezpečnosti 

sietí a informačných systémov COM(2019) 546 final. 
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 digitálna infraštruktúra,  

 verejná správa a  

 vesmír. 

V porovnaní s odvetviami upravenými v Smernici NIS pribudli odvetvia ako 

odpadová voda, verejná správa a vesmír.  

Pre dôležité subjekty sú v prílohe II zadefinované nasledujúce odvetvia:   

 poštové a kuriérske služby,  

 odpadové hospodárstvo,  

 získavanie, výroba a distribúcia chemických látok,  

 výroba, spracovanie a distribúcia potravín,  

 výroba a  

 poskytovatelia digitálnych služieb. 

Zatiaľ, čo sa Smernica NIS vzťahovala na poskytovateľov digitálnych služieb 

(poskytovatelia online trhoviska, poskytovatelia internetových vyhľadávačov, 

poskytovatelia platforiem služieb sociálnej siete), Návrh smernice NIS 2 rozširuje okruh 

subjektov o typy uvedené v prílohe II. 

Na kľúčové aj dôležité subjekty by sa mali vzťahovať rovnaké požiadavky na 

riadenie rizík a oznamovacie povinnosti. V prípade dohľadu a sankcií sa však na tieto dve 

kategórie subjektov neuplatňujú rovnaké ustanovenia.  

 

2.2.1.1 Pravidlo obmedzenia veľkosti 

Návrh smernice NIS 2 neukladá členským štátom povinnosť identifikovať subjekty, 

ktoré spĺňajú kritériá, aby mohli pôsobiť ako prevádzkovatelia základných služieb 

(„proces identifikácie“), tak ako to je upravené v Smernici NIS. Namiesto toho sa 

v Návrhu smernice NIS 2 stanovilo jednotné kritérium, ktorým sa určia subjekty, ktoré 

patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.  

Toto kritérium spočíva v uplatňovaní pravidla obmedzenia veľkosti (size-cap 

rule), podľa ktorého sa Návrh smernice NIS 2 nevzťahuje na subjekty, ktoré v zmysle 

odporúčania Komisie 2003/361/ES, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných 

podnikov (ďalej len „Odporúčanie Komisie 2003/361/ES“) spĺňajú kritériá 

mikropodniku alebo malého podniku.  

Odporúčanie Komisie 2003/361/ES  definuje mikropodniky a malé podniky 

nasledovne: 

„Mikropodniky sa definujú ako podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých 

ročný obrat alebo ročná bilančná suma nepresahuje 2 milióny eur. “ 

 

„Malé podniky sa definujú ako podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých 

ročný obrat alebo ročná bilančná suma nepresahuje 10 miliónov eur. “ 

Z iného uhla pohľadu si pravidlo obmedzenia veľkosti možno vykladať aj 

spôsobom, že do rozsahu pôsobnosti Návrhu smernice NIS 2 patria všetky stredné29 a 

                                                           
29 Stredné podniky sú podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktoré majú buď ročný 

obrat nepresahujúci 50 miliónov eur, alebo ročnú bilančnú sumu neprevyšujúcu 43 miliónov eur.  
Odporúčania Komisie 2003/361/ES. 
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veľké podniky, ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES, ktoré pôsobia v 

rámci odvetví uvedených v prílohe I alebo prílohe II Návrhu smernice NIS 2.  

Od členských štátov sa nevyžaduje, aby zostavili zoznam subjektov, ktoré spĺňajú 

toto všeobecne uplatniteľné kritérium týkajúce sa veľkosti. 

 

2.2.1.2  Výnimka z pravidla obmedzenia veľkosti 

Zo všeobecného pravidla obmedzenia veľkosti existuje v zmysle Návrhu smernice 

NIS 2 aj výnimka. Výnimku z pravidla obmedzenia veľkosti predstavujú tie mikropodniky 

alebo makropodniky uvedené v prílohe I a II, ktoré spĺňajúce určité kritériá, ktoré sú 

ukazovateľom kľúčovej úlohy pre hospodárstva alebo spoločnosti členských štátov alebo 

pre určité odvetvia či druhy služieb.  

Konkrétne sa Návrh smernice NIS 2 vzťahuje aj na subjekty, ktorého typ je 

uvedený v prílohe I alebo prílohe II bez ohľadu na ich veľkosť keď:30 

a) služby poskytuje jeden z týchto subjektov: 

i. verejné elektronické komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické 

komunikačné služby uvedené v bode 8 prílohy I; 

ii. poskytovatelia dôveryhodných služieb uvedení v bode 8 prílohy I; 

iii. správcovia mien domény najvyššej úrovne a poskytovatelia služby systému 

doménových mien (DNS) uvedení v bode 8 prílohy I; 

b) subjekt je subjektom verejnej správy podľa vymedzenia v článku 4 bode 23; 

c) subjekt je jediným poskytovateľom služby v členskom štáte; 

d) potenciálne narušenie služby poskytovanej subjektom by mohlo mať vplyv na 

ochranu verejnosti, verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie; 

e) potenciálne narušenie služby poskytovanej subjektom by mohlo vyvolať systémové 

riziká, najmä v odvetviach, v ktorých by takéto narušenie mohlo mať cezhraničný 

vplyv; 

f) subjekt je vzhľadom na svoj osobitný význam na regionálnej alebo celoštátnej 

úrovni kritický pre konkrétne odvetvie alebo typ služby alebo pre iné previazané 

odvetvia v členskom štáte; 

g) subjekt je identifikovaný ako kritický subjekt podľa Návrhu smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektov alebo ako subjekt rovnocenný 

s kritickým subjektom podľa článku 7 uvedenej smernice. 

Členské štáty vypracujú zoznam subjektov identifikovaných podľa písmen b) až 

f) a predložia ho Európskej komisii do 6 mesiacov po uplynutí lehoty na transpozíciu. 

Členské štáty zoznam pravidelne preskúmavajú, a to následne aspoň každé dva roky a 

v prípade potreby ho aktualizujú.31 

Návrh smernice NIS 2 ponecháva členským štátom pri tvorbe zoznamu tzv. 

dodatočných subjektov široký priestor na voľné konanie, čo môže podobne ako pri 

identifikácii prevádzkovateľov základných služieb podľa Smernice NIS viesť k právnej 

fragmentácii a nezabezpečí sa harmonizácia.  

 

                                                           
30 Čl. 2 ods. 2 Návrhu smernice NIS 2. 
31 Čl. 2 ods. 2 Návrhu smernice NIS 2. 
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2.2.2 Oznamovacie povinnosti  

 Kľúčové a dôležité subjekty sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť 

príslušným orgánom alebo jednotke CSIRT každý incident so závažným vplyvom na 

poskytovanie ich služieb.32   

V Návrhu smernice NIS 2 je incident definovaný ako: „každá udalosť ohrozujúca 

dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo 

spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných 

prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov.“33 

Z vyššie uvedenej definície vyplýva, že za incident sa považuje udalosť, ktorá 

ohrozuje tri základné bezpečnostné požiadavky na ochranu informácií, ktorými sú 

dostupnosť, integrita a dôvernosť, ku ktorým sa pridáva aj pravosť. V zmysle tejto 

definície ohrozeniu podliehajú nie len údaje, ale aj súvisiace služby, ktoré sú poskytované 

alebo prístupné prostredníctvom sietí a informačných systémov. 

Incident sa považuje za závažný, ak:34 

a) dotknutému subjektu spôsobil alebo môže spôsobiť podstatné narušenie 

prevádzky alebo finančné straty; 

b) zasiahol alebo môže zasiahnuť iné fyzické alebo právnické osoby spôsobením 

značných hmotných alebo nehmotných strát. 

Kľúčové a dôležité subjekty sú povinné na účely oznámenia závažných incidentov 

predložiť príslušným orgánom alebo jednotke CSIRT:35 

a) bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 24 hodín od zistenia incidentu 

prvotné oznámenie, v ktorom sa prípadne uvedie, či incident pravdepodobne 

spôsobilo nezákonné alebo zlomyseľné konanie; 

b) na žiadosť príslušného orgánu alebo jednotky CSIRT priebežnú správu o 

relevantných aktualizáciách daného stavu; 

c) najneskôr jeden mesiac po predložení prvotného oznámenia konečnú správu, 

ktorá obsahuje aspoň tieto informácie: 

i. podrobný opis incidentu, jeho závažnosť a vplyv; 

ii. druh hrozby alebo základnú príčinu, ktorá pravdepodobne incident 

spôsobila; 

iii. uplatnené a prebiehajúce zmierňujúce opatrenia. 

V riadne odôvodnených prípadoch a po dohode s príslušnými orgánmi alebo 

jednotkou CSIRT sa môžu kľúčové a dôležité subjekty odchýliť od lehôt stanovených v 

písmenách a) a c).36 

V prípade potreby kľúčové a dôležité subjekty bez zbytočného odkladu oznámia 

príjemcom svojich služieb incidenty, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ich 

poskytovanie.37  

                                                           
32 Čl. 20 ods. 1 Návrhu smernice NIS 2.  
33 Čl. 4 bod 5 Návrhu smernice NIS 2.  
34 Čl. 20 ods. 3 Návrhu smernice NIS 2. 
35 Čl. 20 ods. 4 Návrhu smernice NIS 2. 
36 Čl. 20 ods. 4 Návrhu smernice NIS 2. 
37 Čl. 20 ods. 1 Návrhu smernice NIS 2.  
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Kľúčové a dôležité subjekty sú taktiež povinné oznamovať okrem iného informácie 

umožňujúce príslušným orgánom alebo jednotke CSIRT určiť prípadný cezhraničný vplyv 

incidentu. 38 

Kľúčové a dôležité subjekty sú okrem hlásenia incidentov so závažným vplyvom 

taktiež povinné bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgánom alebo jednotke 

CSIRT každú závažnú kybernetickú hrozbu, ktorú kľúčové a dôležité subjekty zistia a 

ktorá by mohla potenciálne viesť k závažnému incidentu. Kybernetická hrozba 

predstavuje pojem, ktorý nie je definovaný v smernici NIS. 39  

V návrhu smernice NIS 2 sa pri definícii tohto pojmu návrh odvoláva na definíciu 

použitú v článku 2 bodu 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 

17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú 

bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných 

technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti). V 

zmysle tejto definície je kybernetická hrozba: „každá potenciálna okolnosť, udalosť alebo 

činnosť, ktorá by mohla poškodiť, narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť siete a 

informačné systémy, užívateľov takýchto systémov a iné osoby.“ 

V príslušných prípadoch bez zbytočného odkladu oznámia kľúčové a dôležité 

subjekty príjemcom svojich služieb, ktorých potenciálne zasiahla závažná kybernetická 

hrozba, všetky opatrenia alebo nápravné kroky, ktoré títo príjemcovia môžu v reakcii na 

danú hrozbu prijať.40  

Kľúčové a dôležité subjekty v prípade potreby týmto príjemcom oznámia aj 

informáciu o samotnej hrozbe. Oznámenie nesmie mať pre oznamujúci subjekt za 

následok vyššiu zodpovednosť. 41 

 

2.2.3 Bezpečnostné opatrenia  

Kľúčové a dôležité subjekty sú povinné prijať vhodné a primerané technické a 

organizačné opatrenia na riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou sietí a informačných 

systémov, ktoré tieto subjekty využívajú pri poskytovaní svojich služieb. S ohľadom na 

najnovší technický vývoj (state of the art) tieto opatrenia zabezpečujú takú úroveň 

bezpečnosti sietí a informačných systémov, ktorá zodpovedá miere daného rizika.42  

Návrh smernice NIS 2 definuje konkrétne druhy opatrení na riadenie 

kybernetickobezpečnostných rizík, ktoré majú kľúčové a dôležité subjekty prijať. Tieto 

opatrenia obsahujú aspoň:43 

a) analýzu rizika a bezpečnostné politiky informačného systému; 

b) riešenie incidentov (predchádzanie incidentom, ich odhaľovanie a reakcia na ne); 

c) kontinuita činností a krízové riadenie; 

d) bezpečnosť dodávateľského reťazca vrátane bezpečnostných aspektov 

týkajúcich sa vzťahov medzi každým subjektom a jeho dodávateľmi alebo 

                                                           
38 Čl. 20 ods. 1 Návrhu smernice NIS 2.  
39 Čl. 20 ods. 2 Návrhu smernice NIS 2. 
40 Čl. 20 ods. 2 Návrhu smernice NIS 2. 
41 Čl. 20 ods. 2 Návrhu smernice NIS 2. 
42 Recitál 14 a čl. 18 ods. 1 Návrhu smernice NIS 2. 
43 Čl. 18 ods. 2 Návrhu smernice NIS 2. 
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poskytovateľmi služieb, ako sú napríklad poskytovatelia služieb ukladania a 

spracúvania dát alebo riadených bezpečnostných služieb; 

e) bezpečnosť pri nadobúdaní, vývoji a údržbe sietí a informačných systémov 

vrátane riešenia zraniteľností a zverejňovania informácií o zraniteľnostiach; 

f) politiky a postupy (testovanie a audit) na posúdenie účinnosti opatrení na 

riadenie kybernetickobezpečnostných rizík; 

g) používanie kryptografie a šifrovania. 

Pri zvažovaní vhodných opatrení uvedených v písmene d) sa musia zohľadňovať 

zraniteľnosti špecifické pre každého dodávateľa a poskytovateľa služieb a celkovú kvalitu 

produktov a prax ich dodávateľov a poskytovateľov služieb v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti vrátane ich postupov bezpečného vývoja.44 

V prípade ak subjekt zistí, že jeho služby alebo úlohy nie sú v súlade s opatreniami, 

je povinný prijať bez zbytočného odkladu všetky potrebné nápravné opatrenia a danú 

službu s týmito opatreniami zosúladil.45 

S cieľom stanoviť technické a metodické špecifikácie opatrení môže Európska 

komisia prijať vykonávacie akty.46  

Výpočet vyššie uvedených opatrení nie je taxatívny. Európska komisia je 

oprávnená na prijímanie delegovaných aktov s cieľom doplniť opatrenia na zohľadnenie 

nových kybernetických hrozieb, technologického vývoja alebo odvetvových špecifík.47 

 

2.2.4 Dohľad 

Návrh smernice NIS 2 posilňuje právomoci a opatrenia v oblasti dohľadu, ktoré 

pomáhajú zabezpečiť účinné dodržiavanie povinností stanovených v Návrhu smernice 

NIS 2. Pre tento účel sa stanovil minimálny zoznam opatrení a prostriedkov dohľadu, 

prostredníctvom ktorých môžu príslušné orgány vykonávať dohľad nad kľúčovými a 

dôležitými subjektmi.  

Návrh smernice NIS 2 rozlišuje režim dohľadu medzi kľúčovými a dôležitými 

subjektmi s cieľom zabezpečiť spravodlivú rovnováhu povinností pre subjekty aj 

príslušné orgány. V tomto smere kľúčové subjekty podliehajú plnohodnotnému režimu 

dohľadu (ex ante a ex post), zatiaľ čo na dôležité subjekty sa vzťahuje zjednodušený 

režim dohľadu, a to len ex post.  

Dohľad ex post znamená, že dôležité subjekty by nemali systematicky 

dokumentovať súlad s požiadavkami na riadenie kybernetickobezpečnostných rizík a 

príslušné orgány by mali k dohľadu uplatňovať reaktívny prístup ex post, a preto by 

nemali mať všeobecnú povinnosť vykonávať nad týmito subjektmi dohľad. 

Príslušné orgány sú povinné účinne monitorovať a prijímať opatrenia potrebné na 

zabezpečenie súladu s Návrhom smernice NIS 2, najmä s povinnosťami stanovenými v 

článkoch 18 (opatrenia na riadenie kybernetickobezpečnostných rizík) a 20 

(oznamovacie povinnosti). 

                                                           
44 Čl. 18 ods. 3 Návrhu smernice NIS 2. 
45 Čl. 18 ods. 4 Návrhu smernice NIS 2. 
46 Čl. 18 ods. 5 Návrhu smernice NIS 2. 
47 Čl. 18 ods. 6 Návrhu smernice NIS 2. 



   
 

33 
 

Opatrenia dohľadu alebo presadzovania práva uložené kľúčovým subjektom v 

súvislosti s povinnosťami stanovenými v Návrhu smernice NIS 2 majú byť účinné, 

primerané a odrádzajúce, pričom zohľadnia okolnosti každého jednotlivého prípadu.48 

Príslušné orgány majú pri vykonávaní svojich úloh dohľadu nad kľúčovými 

subjektmi49 právomoc podrobiť tieto subjekty:50 

a) kontrolám na mieste a dohľadu na diaľku vrátane náhodných kontrol; 

b) pravidelným auditom; 

c) cieleným bezpečnostným auditom založeným na posúdeniach rizika alebo 

dostupných informáciách súvisiacich s rizikom; 

d) bezpečnostným kontrolám založeným na objektívnych, nediskriminačných, 

spravodlivých a transparentných kritériách posúdenia rizika; 

e) žiadostiam o informácie potrebné na posúdenie opatrení v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, ktoré subjekt prijal, vrátane zdokumentovaných politík v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti, ako aj dodržiavania povinnosti informovať Agentúru 

ENISA podľa článku 25 ods. 1 a 2; 

f) žiadostiam o prístup k údajom, dokumentom alebo akýmkoľvek informáciám 

potrebným na plnenie ich úloh dohľadu; 

g) žiadostiam o dôkazy vykonávania politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako 

sú výsledky bezpečnostných auditov uskutočnených kvalifikovaným audítorom a 

príslušné podkladové dôkazy. 

Príslušné orgány pri vykonávaní svojich právomocí podľa odseku písm. e) až g) 

uvedú účel žiadosti a konkretizujú požadované informácie.51 

 

2.2.5 Presadzovanie práva a sankcie  

Aby bolo presadzovanie povinností účinné, stanovuje sa minimálny zoznam 

správnych sankcií za porušenie povinností v oblasti riadenia kybernetickobezpečnostných 

rizík a oznamovania stanovených, ktorým sa stanovuje jasný a konzistentný rámec pre 

takéto sankcie v celej EÚ.  

Ukladanie sankcií vrátane správnych pokút podliehajú primeraným procesným 

zárukám v súlade so všeobecnými zásadami práva EÚ a Charty základných práv 

Európskej únie vrátane účinnej súdnej ochrany a riadneho procesu.52 

Príslušné orgány pri vykonávaní svojich právomocí na presadzovanie práva v 

súvislosti s kľúčovými subjektmi majú právomoc:53 

a) vydávať varovania, že subjekty nedodržiavajú povinnosti stanovené v tejto 

smernici; 

                                                           
48 Čl. 29 ods. 1 Návrhu smernice NIS 2. 
49 Právomoci príslušných orgánov pri vykonávaní svojich úloh dohľadu nad dôležitými subjektmi 
sú upravené v čl. 30 Návrhu smernice NIS 2. 
50 Čl. 29 ods. 2 Návrhu smernice NIS 2. 
51 Čl. 29 ods. 3 Návrhu smernice NIS 2. 
52 Recitál 70 Návrhu smernice NIS 2. 
53 Čl. 29 ods. 4 Návrhu smernice NIS 2. 
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b) vydávať záväzné pokyny alebo príkazy, ktorými sa od týchto subjektov vyžaduje 

napraviť zistené nedostatky alebo porušenia povinností stanovených v Návrhu 

smernice NIS 2; 

c) nariadiť týmto subjektom, aby upustili od konania, ktoré nie je v súlade s 

povinnosťami stanovenými v tejto smernici, a zdržať sa opakovania takého 

konania; 

d) nariadiť týmto subjektom, aby svoje opatrenia na riadenie rizík a/alebo 

oznamovacie povinnosti zosúladili s povinnosťami stanovenými v článkoch 18 a 

20 určeným spôsobom a v určenej lehote; 

e) nariadiť týmto subjektom, aby informovali fyzické alebo právnické osoby, ktorým 

poskytujú služby alebo činnosti, ktoré sú potenciálne zasiahnuté závažnou 

kybernetickou hrozbou, o akýchkoľvek možných ochranných alebo nápravných 

opatreniach, ktoré môžu tieto fyzické alebo právnické osoby prijať v reakcii na 

túto hrozbu; 

f) nariadiť týmto subjektom, aby v primeranej lehote vykonali odporúčania 

poskytnuté na základe bezpečnostného auditu; 

g) určiť monitorujúceho úradníka s presne vymedzenými úlohami na určené obdobie 

s cieľom dohliadať na dodržiavanie ich povinností stanovených v článkoch 18 a 

20; 

h) nariadiť týmto subjektom, aby určeným spôsobom zverejnili aspekty 

nedodržiavania povinností stanovených v Návrhu smernice NIS 2; 

i) vydať verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie právnická a fyzická osoba alebo 

osoby zodpovedné za porušenie povinnosti stanovenej v Návrhu smernice NIS 2 

a povaha tohto porušenia; 

j) uložiť správnu sankciu alebo požiadať o jej uloženie podľa článku 31 príslušné 

orgány alebo súdy podľa vnútroštátnych zákonov, a to popri opatreniach 

uvedených v písmenách a) až i) tohto odseku alebo namiesto týchto opatrení, v 

závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu. 

Správne sankcie možno uložiť popri opatreniach explicitne vymedzených v článku 

31 ods. 2 Návrhu smernice NIS 2 alebo ako ich náhrada.  

Legislatíva umožňuje, aby porušenie povinnosti týkajúcich sa opatrení na riadenie 

kybernetickobezpečnostných rizík (článok 18) a oznamovacích povinností (článok 20) boli 

sankcionované až do maximálnej výšky 10 000 000 EUR alebo najviac 2 % celkového 

svetového ročného obratu podniku, ku ktorému kľúčový alebo dôležitý subjekt patrí, v 

predchádzajúcom účtovnom období, podľa toho, ktorá suma je vyššia.54 

 Členské štáty zároveň môžu v súlade s predchádzajúcim rozhodnutím príslušného 

orgánu vo svojich právnych poriadkoch stanoviť právomoc ukladať pravidelné peňažné 

pokuty s cieľom prinútiť kľúčový alebo dôležitý subjekt, aby prestal porušovať 

predpisy.55  

Ak sa opatrenia na presadzovanie práva prijaté podľa článku 29 odseku 4 písm. 

a) až d) a f) ukážu ako neúčinné, príslušné orgány majú právomoc stanoviť lehotu, v 

                                                           
54 Čl. 31 ods. 4 Návrhu smernice NIS 2. 
55 Čl. 31 ods. 5 Návrhu smernice NIS 2. 
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ktorej je kľúčový subjekt povinný prijať potrebné opatrenia na nápravu nedostatkov 

alebo splniť požiadavky týchto orgánov.56  

Ak sa požadované opatrenie v stanovenej lehote neprijme, príslušné orgány majú 

právomoc: 

a) pozastaviť certifikáciu alebo povoľovanie alebo požiadať certifikačný alebo 

povoľujúci subjekt, aby pozastavil certifikáciu alebo povoľovanie týkajúce sa časti 

alebo všetkých služieb alebo činností, ktoré poskytuje kľúčový subjekt; 

b) uložiť dočasný zákaz alebo od príslušných orgánov alebo súdov podľa 

vnútroštátnych zákonov požadovať uloženie dočasného zákazu vykonávať 

riadiace funkcie v tomto kľúčovom subjekte, a to každej osobe vykonávajúcej 

riadiace úlohy na úrovni výkonného riaditeľa alebo právneho zástupcu v tomto 

kľúčovom subjekte a akejkoľvek inej fyzickej osobe zodpovednej za porušenie.57 

Tieto sankcie sa uplatňujú len dovtedy, kým subjekt neprijme potrebné opatrenia 

na nápravu nedostatkov alebo nesplní požiadavky príslušného orgánu, ktorý takéto 

sankcie uplatnil.58 

Ako sa uvádza v recitáli 70, takéto sankcie by sa vzhľadom na svoju závažnosť a 

vplyv na činnosti subjektov a v konečnom dôsledku na ich spotrebiteľov mali uplatňovať 

len úmerne k závažnosti porušenia. Takéto sankcie by sa mali uplatňovať len ako ultima 

ratio, čo znamená až po vyčerpaní ostatných príslušných opatrení na presadzovanie 

povinností stanovených v Návrhu smernice NIS 2, a len na obdobie, kým subjekty, na 

ktoré sa vzťahujú, neprijmú potrebné opatrenia na nápravu nedostatkov alebo na 

splnenie požiadaviek príslušného orgánu, v prípade ktorých sa takéto sankcie uplatnili.  

 

2.3 NOVÁ REGULÁCIA A VPLYV NA VEREJNÝ SEKTOR  

2.3.1 Subjekty verejnej správy ako kľúčové subjekty 

Návrh smernice NIS 2 výrazným spôsobom zasahuje aj do verejného sektora. 

V prvom rade sa (osobná) pôsobnosť Návrhu smernice NIS 2 rozširuje aj na sektor 

verejnej správy a na konkrétne typy subjektov verejnej správy, ktoré sú uvedené 

v prílohe I.   

V zmysle Návrhu smernice NIS 2 by sa na subjekty ktorých typ je uvedený v prílohe 

I pre odvetvie Verejná správa malo vzťahovať pravidlo obmedzenia veľkosti. Na subjekty 

verejnej správy, ktoré spĺňajú kritériá pre mikropodniky a malé podniky sa Návrh 

smernice NIS 2 nevzťahuje.  

Ako typy subjektov v odvetví Verejná správa v zmysle prílohy I sa uvádzajú: 

a) Subjekty verejnej správy na úrovni ústrednej štátnej správy, 

b) Subjekty verejnej správy v regiónoch úrovne NUTS 1 uvedených v prílohe 

I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 

o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely 

(NUTS) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1059/2003“), 

                                                           
56 Čl. 29 ods. 5 Návrhu smernice NIS 2. 
57 Čl. 29 ods. 5 Návrhu smernice NIS 2. 
58 Čl. 29 ods. 5 Návrhu smernice NIS 2. 
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c) Subjekty verejnej správy v regiónoch úrovne NUTS 2 uvedených v prílohe 

I k Nariadeniu (ES) č. 1059/2003. 

Je však otázne či vyššie uvedené subjekty verejnej správy možno vôbec považovať 

za podniky v zmysle Odporúčania Komisie 2003/361/ES. V prípade ak by sme dospeli 

k záveru, že na vyššie uvedené subjekty verejnej správy sa nevzťahuje Odporúčanie 

Komisie 2003/361/ES, nebudeme pri zodpovedaní otázky rozsahu pôsobnosti v kontexte 

subjektov v odvetví Verejná správa zohľadňovať veľkosť týchto subjektov.  

 

Ad a) 

Pre objasnenie pojmu subjekt verejnej správy na úrovni ústrednej štátnej správy 

je potrebné ozrejmiť pojem subjekt verejnej správy a následne ústrednú štátnu správu. 

Za subjekt verejnej správy možno v zmysle čl. 4 bodu 24 Návrhu smernice NIS 2 

považovať subjekt v členskom štáte, ktorý spĺňa tieto štyri kumulatívne kritériá:  

1. je zriadený na účely plnenia potrieb všeobecného záujmu a nemá priemyselný 

ani komerčný charakter; 

2. má právnu subjektivitu; 

3. je z väčšej časti financovaný štátnymi, regionálnymi alebo inými verejnoprávnymi 

inštitúciami; alebo jeho riadenie podlieha dohľadu týchto orgánov alebo inštitúcií; 

alebo má správnu, riadiacu alebo dozornú radu, v ktorej viac ako polovicu členov 

menujú štátne, regionálne alebo iné verejnoprávne inštitúcie; 

4. má právomoc vydávať pre fyzické alebo právnické osoby správne alebo regulačné 

rozhodnutia, ktoré majú vplyv na ich práva pri cezhraničnom pohybe osôb, 

tovaru, služieb alebo kapitálu. 

Za subjekty verejnej správy sa nepovažujú subjekty verejnej správy, ktoré 

vykonávajú činnosti v oblasti verejnej bezpečnosti, presadzovania práva, obrany alebo 

národnej bezpečnosti. 

Je potrebné podotknúť, že Návrh smernice NIS 2 sa vzťahuje na subjekty verejnej 

správy na úrovni ústrednej štátnej správy. Ako sa uvádza v Správe o hodnotení vplyvu59, 

ide napr. o správne orgány štátu (administrative departments of the state) a ďalšie 

ústredné orgány (central agencies), ktorých pôsobnosť pokrýva celé ekonomické územie 

krajiny (whose responsibilities cover the whole economic territory of a country).60   

V podmienkach Slovenskej republiky možno za subjekty verejnej správy na úrovni 

ústrednej štátnej správy považovať: 

 ministerstvá a 

 ostatné ústredné orgány štátnej správy.61 

Inými slovami, v podmienkach Slovenskej republiky by mali byť za subjekty 

verejnej správy na úrovni ústrednej štátnej správy v zmysle Návrhu smernice NIS 2 

                                                           
59 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the 

document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures 

for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148. 
Brussels, 16.12.2020 SWD(2020) 345 final. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0345 
60 Tamže, s. 51. 
61 Bližšie pozri zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy. 
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považované ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré spĺňajú štyri 

kumulatívne kritériá v zmysle čl. 4 bod 23 Návrhu smernice NIS 2. 

 

Ad b) a Ad c) 

Klasifikácia NUTS rozčleňuje v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2003 hospodárske 

územie členských štátov na územné jednotky troch úrovní (NUTS 1, NUTS 2 a NUTS 3).  

Táto klasifikácia je doplnená o lokálne administratívne jednotky (LAU), ktoré 

predstavujú podrobnejšie členenie úrovne NUTS 3. 

Pri definícii územných jednotiek sa ako prvé kritérium používajú administratívne 

jednotky existujúce v rámci členských štátov. Na tento účel administratívna jednotka 

znamená:62 

„geografickú oblasť s administratívnym orgánom, ktorý je oprávnený prijímať 

administratívne alebo politické rozhodnutia pre danú oblasť v právnom a 

inštitucionálnom rámci členského štátu.“ 

Pre účely stanovenia príslušnej úrovne NUTS, do ktorej sa má zatriediť určitá trieda 

administratívnych jednotiek v členskom štáte, sa zaviedli nasledujúce populačné prahy:  

Úroveň Minimum Maximum 

NUTS 1 3 milióny 7 miliónov 

NUTS 2 800 000 3 milióny 

NUTS 3 150 000 800 000 

 

V prípade Slovenskej republiky ide konkrétne o nasledujúce úrovne NUTS: 

 NUTS I - Slovensko,  

 NUTS II - Bratislavský kraj, západné Slovensko, stredné Slovensko, východné 

Slovensko, 

 NUTS III - Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, 

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj. 

Pre Slovenskú republiku sú v zmysle prílohy III nariadenia (ES) č. 1059/2003 

lokálnymi administratívnymi jednotkami „Obce“. 

Z praktického hľadiska bude dôležité zodpovedať otázku, ktoré subjekty verejnej 

správy regiónov úrovne NUTS 1 a NUTS 2 možno v podmienkach Slovenskej republiky 

považovať za subjekty verejnej správy.  

V prípade extenzívneho výkladu by mohlo dôjsť k tomu, že všetky subjekty 

verejnej správy, ktoré spĺňajú kritéria podľa čl. 4 bod 23 a sú v Bratislavskom kraji, 

Západnom Slovensku, Strednom Slovensku a Východnom Slovensku, by boli považované 

za kľúčové subjekty. Tento výklad považujeme za nesprávny.  

Sme toho názoru, že za subjekty verejnej správy v regiónoch úrovne NUTS 1 a 

NUTS 2 v podmienkach Slovenskej republiky by mali byť považované vyššie územné 

celky, ktoré predstavujú územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky 

a v jednotlivých regiónoch podľa úrovní NUTS 1 a NUTS 2 pre Slovenskú republiku, sú 

oprávnené prijímať administratívne alebo politické rozhodnutia pre danú oblasť v 

právnom a inštitucionálnom rámci Slovenskej republiky.  Avšak pre účely jednotnej 

                                                           
62 Čl. 3 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1059/2003. 
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aplikácie v jednotlivých členských štátoch by bolo vhodné, aby Európska komisia bola 

špecifickejšia pri výklade predmetných ustanovení.   

  Z vyššie uvedeného je viac ako zrejmé, že Návrh smernice NIS 2 sa nevzťahuje 

na obce a mestá, nakoľko sa pri výpočte subjektov verejnej správy nepočíta s úrovňou 

NUTS 3 a lokálnymi administratívnymi jednotkami, čiže obcami.  

Tak ako bolo vyššie uvedené, zo všeobecného pravidla obmedzenia veľkosti 

existuje aj výnimka, kedy sa Návrh smernice NIS 2 bude vzťahovať aj na subjekty, 

ktorých typ je uvedený v prílohe I alebo II bez ohľadu na ich veľkosť. 

V prípade subjektov z odvetvia Verejná správa pôjde o subjekty uvedené v prílohe 

I pre odvetvie Verejná správa (Subjekty verejnej správy na úrovni ústrednej štátnej 

správy; Subjekty verejnej správy v regiónoch úrovne NUTS 1  a NUTS 2), ktoré sú 

subjektami verejnej správy podľa vymedzenia v článku 4 bode 23 Návrhu smernice NIS 

2. 

Členské štáty sú povinné vypracovať zoznam subjektov verejnej správy, pri 

ktorých sa neuplatňuje pravidlo obmedzenia veľkosti a predložiť ho Európskej komisii. 

Taktiež, z Návrhu smernice NIS 2 vyplýva, že predmetný zoznam je potrebné vytvoriť 

ale nemal by byť verejne dostupný.     

Subjektom verejnej správy na ktoré sa bude aplikovať Návrh smernice NIS 2 

vzniknú nové oznamovacie povinnosti. Popri závažných incidentoch, budú musieť 

subjekty verejnej správy oznamovať aj závažné kybernetické hrozby. Taktiež budú 

musieť tieto subjekty prijať konkrétne druhy opatrení na riadenie 

kybernetickobezpečnostných rizík. 

Z pohľadu príslušných orgánov sa výrazne posilňujú kompetencie príslušných 

orgánov (v podmienkach Slovenskej republiky Národný bezpečnostný úrad) v oblasti 

dohľadu a presadzovania práva. Príslušné orgány pri vykonávaní svojich úloh dohľadu 

môžu vykonávať napr. kontrolu na mieste, náhodné kontroly, bezpečnostné kontroly, 

žiadať prístup k údajom a pod a pri vykonávaní svojich právomocí na presadzovanie 

práva môžu napr. vydávať záväzné pokyny alebo príkazy, určiť monitorujúceho úradníka 

a za určitých okolností uložiť dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie v kľúčovom 

subjekte. 

V Návrhu smernice NIS 2 sa ako nová povinnosť stanovuje rámec pre koordinované 

zverejňovanie informácií o zraniteľnostiach. Od členských štátov sa vyžaduje, aby 

poverili jednotky CSIRT, aby konali ako dôveryhodní sprostredkovatelia a uľahčili 

interakciu medzi oznamujúcimi subjektmi a výrobcami alebo poskytovateľmi produktov 

IKT a služieb IKT. Agentúra ENISA bude pre zistené zraniteľnosti vyvíjať a spravovať 

európsky register zraniteľnosti. Cieľom navrhovaných opatrení je zlepšenie riadenia 

kybernetickobezpečnosných rizík naprieč EÚ.63 

Na národnej úrovni teda bude potrebné určiť jednu z jednotiek CSIRT za 

národného koordinátora na splnenie účelu podľa navrhovaného článku 6. Poverená 

                                                           
63 Recitál 29. Pozri k tomu aj aktivity ENISA napr. ENISA: State of Vulnerabilities 2018/2019 - 
Analysis of Events in the life of Vulnerabilities. 2019. 

Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/technical-reports-on-cybersecurity-
situation-the-state-of-cyber-security-vulnerabilities.  

https://www.enisa.europa.eu/publications/technical-reports-on-cybersecurity-situation-the-state-of-cyber-security-vulnerabilities
https://www.enisa.europa.eu/publications/technical-reports-on-cybersecurity-situation-the-state-of-cyber-security-vulnerabilities
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jednotka CSIRT bude následne konať ako dôveryhodný sprostredkovateľ 

koordinovaného zverejňovania informácií. Recitál 28 Návrhu smernice NIS 2 ďalej 

spresňuje: 

 „Úlohy koordinátora jednotiek CSIRT by mali zahŕňať najmä identifikáciu a 

kontaktovanie dotknutých subjektov, podporu oznamujúcich subjektov, rokovania o 

harmonograme zverejňovania informácií a riadenie koordinovaného zverejňovania 

informácií o zraniteľnosti, ktoré majú vplyv na viaceré organizácie (zverejňovanie 

informácií o zraniteľnosti viacerých strán).“ Ak sa oznámená zraniteľnosť bude týkať 

viacerých výrobcov alebo poskytovateľov produktov IKT alebo služieb IKT v celej EÚ, 

poverená jednotka CSIRT každého dotknutého členského štátu spolupracuje so Sieťou 

jednotiek CSIRT. 

Slovenská republika bude musieť určiť jednotku CSIRT, ktorá bude plniť úlohy 

koordinovaného zverejňovania informácií o zraniteľností. Národná úprava by následne 

mala určiť aj rozsah zverejňovania týchto informácií. 

 

2.4 ZÁVERY 

 V predkladanej kapitole sme sa venovali navrhovanej právnej úprave 

kybernetickej bezpečnosti, ktorá bude mať vplyv aj na verejný sektor. Predstavili sme 

Návrh smernice NIS 2 a jeho základné inštitúty. V tejto kapitole sme upriamili pozornosť 

najmä na zmeny, ktoré prináša Návrh smernice NIS 2 v porovnaní so Smernicou NIS.  

Návrh smernice NIS 2 prináša zásadnú zmenu v otázke rozsahu (osobnej) 

pôsobnosti, nakoľko zavádza nové typy subjektov (kľúčové subjekty a dôležité subjekty) 

a taktiež zavádza nové sektory, medzi ktoré možno zaradiť aj verejnú správu. Ide vôbec  

o prvý návrh záväzného legislatívneho aktu, ktorý priamo ukladá povinnosti subjektom 

verejnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

V Návrhu smernice NIS 2 sa stanovilo jednotné kritérium, ktorým sa určia 

subjekty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti. Toto kritérium spočíva v uplatňovaní 

pravidla obmedzenia veľkosti (size-cap rule), z ktorého existujú aj výnimky. V kontexte 

výnimky z pravidla obmedzenia veľkosti bude veľmi dôležitá správna interpretácia pojmu 

subjekt verejnej správy. 

 Subjektom verejnej správy v postavení kľúčových subjektov vzniknú v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti nové povinnosti. Popri hlásení závažných kybernetických 

incidentov budú povinní hlásiť aj závažné kybernetické hrozby a budú musieť prijať 

konkrétne druhy opatrení na riadenie kybernetickobezpečnostných rizík. 

 Na druhej strane sa z pohľadu príslušných subjektov výrazne posilňujú ich 

kompetencie v oblasti dohľadu a presadzovania práva. Príslušné orgány pri vykonávaní 

svojich právomocí na presadzovanie práva môžu napr. vydávať záväzné pokyny alebo 

príkazy, určiť monitorujúceho úradníka a za určitých okolností uložiť dočasný zákaz 

vykonávať riadiace funkcie v kľúčovom subjekte.  

 

ZDROJE 

1) Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o 

opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a 

informačných systémov v Únii. 



   
 

40 
 

2) Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ pre digitálnu dekádu. Dostupné na: 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-

decade-0  

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 

o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely 

(NUTS). 

4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o 

agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o 

certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a 

o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti). 

5) Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o odolnosti kritických 

subjektov COM/2020/829 final. 

6) Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o opatreniach na 

zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii a o zrušení 

smernice (EÚ) 2016/1148 COM/2020/823 final. 

7) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT 

Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on measures for a high common level of cybersecurity across 

the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148. Brussels, 16.12.2020 SWD(2020) 

345 final. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0345    

8) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying 

the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

Council on the resilience of critical entities. Brussels, 16.12.2020 SWD(2020) 358 

final. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020SC0358&rid=6  

9) Odporúčanie Komisie 2003/361/ES, ktoré sa týka definície mikro, malých 

a stredných podnikov. 

10) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy. 

11) ENISA: State of Vulnerabilities 2018/2019 - Analysis of Events in the life of 

Vulnerabilities. 2019. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/technical-reports-on-cybersecurity-

situation-the-state-of-cyber-security-vulnerabilities. 

12) Správa Komisie Európskemu Parlamentu a Rade o posúdení jednotnosti prístupov 

členských štátov pri identifikácii prevádzkovateľov základných služieb v súlade s 

článkom 23 ods. 1 smernice 2016/1148/EÚ o bezpečnosti sietí a informačných 

systémov COM(2019) 546 final. 

 
 
 
 
 
 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade-0
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade-0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020SC0358&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020SC0358&rid=6
https://www.enisa.europa.eu/publications/technical-reports-on-cybersecurity-situation-the-state-of-cyber-security-vulnerabilities
https://www.enisa.europa.eu/publications/technical-reports-on-cybersecurity-situation-the-state-of-cyber-security-vulnerabilities


   
 

41 
 

KAPITOLA 3: AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VO VEREJNEJ SPRÁVE VO 

SVETLE NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY 

 

3.1 ÚVOD 

 Umelá inteligencia (artifical intelligence, ďalej len „AI“) už dávno nie je 

technológiou, ktorú charakterizujú iba romantizované opisy a charakteristiky v beletrii či 

filmovej tvorbe. AI je pevnou súčasťou našich životov, či už hovoríme o zobrazovaní 

reklamy počas prehliadania sociálnych sietí, odporúčacích systémov na rôznych 

webových stránkach, ale aj verejného sektora v podobe rôznych automatizovaných 

rozhodnutí.  

 S nástupom tejto technológie a akcentovania jej dôležitosti čelí tradične 

konzervatívne právo výzvam, ako k regulácií AI pristúpiť. Známa je obava, ktorú 

formuloval vo svojich tézach informatik David Collingridge vo svojej „Collingridgovej 

dileme.“ Ten tvrdí, že pri nových technológiách je v úvodných fázach jej vývoja stupeň 

kontroly nad tým, čo daná technológia robí najväčší, ale je veľmi náročné predpokladať 

jej dôsledky. Keď však už dôsledky využívania technológie vidíme, miera kontroly je nízka 

a je náročné dosiahnuť zmenu napriek potenciálnym negatívnym dopadom.64 Predmetná 

dilema reflektuje aj tradičný konzervativizmus práva, ktoré je pri prijímaní pravidiel 

pomalé a častokrát až reaktívne pri dynamickom vývoji nových technológií. Výsledkom 

je, že regulácia nevie pružne „predpovedať“ negatívne dôsledky zavádzania nových 

technológií do praxe. 

 Na poli automatizovaného rozhodovania a umelej inteligencie je ale situácia 

odlišná, nakoľko v súčasnosti už existuje aspoň čiastková regulácia automatizovaného 

rozhodovania v podobe všeobecného nariadenia na ochranu údajov (ďalej len „GDPR“).65 

Zároveň Európska únia na jar 2021 predstavila návrh nariadenia o umelej inteligencií 

(tzv. Akt o umelej inteligencií, ďalej len „AIA“),66 ktorý má ambíciu byť prvým 

komplexným nástrojom pre reguláciu AI minimálne na európskom kontinente. Uvedené 

regulácie sa netýkajú iba súkromného sektora, ale výrazne zasahujú a zasiahnu aj do 

využívania automatizovaných nástrojov vo verejnom sektore. 

 Pre účely tejto kapitoly budem za automatizované rozhodovanie považovať taký 

mechanizmus, ktorý kumulatívne obsahuje nasledovné prvky: 

a) Automatizované spracúvanie údajov, vrátane osobných údajov; 

b) Spracúvanie údajov vedie ku určitému typu rozhodnutia smerom k jednotlivcovi; 

a zároveň 

c) Dané rozhodnutie má právny alebo podobný účinok na jednotlivca. 

                                                           
64 Pozri napríklad THIERER, A.: The Pacing Problem, the Collingridge Dilemma & Technological 
Determinism. Dostupné na: https://techliberation.com/2018/08/16/the-pacing-problem-the-

collingridge-dilemma-technological-determinism/.  
65 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). OJ L 119, 4.5.2016, s. 1–88.  
66 Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, KTORÝM SA STANOVUJÚ 

HARMONIZOVANÉ PRAVIDLÁ V OBLASTI UMELEJ INTELIGENCIE (AKT O UMELEJ INTELIGENCII) 
A MENIA NIEKTORÉ LEGISLATÍVNE AKTY ÚNIE. COM/2021/206 final. 

https://techliberation.com/2018/08/16/the-pacing-problem-the-collingridge-dilemma-technological-determinism/
https://techliberation.com/2018/08/16/the-pacing-problem-the-collingridge-dilemma-technological-determinism/
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Takto koncipovanú definíciu s určitými výhradami obsahuje aj súčasné znenie GDPR či 

tzv. policajná smernica,67 ktorá upravuje právo nebyť predmetom automatizovaného 

individuálneho rozhodovania.68 Vzhľadom na to, že automatizované spracúvanie údajov 

bude častokrát zahŕňať techniky a metódy umelej inteligencie, považujeme za 

nevyhnutné zohľadniť aj tento aspekt.69 

 Ambíciou tejto kapitoly je priniesť komplexný pohľad na reguláciu 

automatizovaného individuálneho rozhodovania vo verejnom sektore najmä v kontexte 

návrhu nariadenia o umelej inteligencií. V nasledujúcej časti sa zameriame na analýzu 

návrhu AIA so zreteľom na kľúčové pojmy a inštitúty. Pokračovať budeme diskusiou 

o kľúčových požiadavkách na automatizované rozhodovanie vo verejnom sektore a ich 

kritickým posúdením v návrhu AIA a GDPR. Naše závery budú zhrnuté na konci kapitoly. 

 

3.2 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU NOVEJ REGULÁCIE  

 Európska komisia v apríli 2021 po niekoľko-mesačných snahách predstavila prvý 

komplexný návrh regulácie umelej inteligencie na svete. Nadviazala tak na dlhoročnú 

prácu expertných skupín a požiadaviek orgánov Európskej únie v podobe stanovísk či 

odporúčaní.70 

V prvom rade je potrebné zvýrazniť, že AIA je formulovaná skôr ako produktová 

regulácia a porovnať to možno s požiadavkami na produkty ako napríklad zdravotnícke 

pomôcky alebo elektronické výrobky pri uvedení na trh. To znamená, že určuje 

špecifikácie systémov AI, ktoré musia byť splnené pri uvedení na trh a veľkú 

zodpovednosť ponecháva na samotných prevádzkovateľoch týchto systémov 

prostredníctvom inštitútu posúdenia zhody (conformity assessment). 

 Prirodzene, kľúčovou definíciou regulácie je pojem systémy AI. Ten je definovaný 

ako „softvér vyvinutý s jednou alebo viacerými technikami a prístupmi uvedenými v 

prílohe I, ktorý môže pre daný súbor cieľov vymedzených človekom vytvárať výstupy, 

ako je obsah, predpovede, odporúčania alebo rozhodnutia ovplyvňujúce prostredie, s 

ktorým sú v interakcii.“71 Príloha I následne uvádza konkrétne techniky spadajúce pod 

pojem AI. Predmetná definícia je rozsiahlo kritizovaná technologickým sektorom, ale aj 

                                                           
67 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným 

činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. OJ L 

119, 4.5.2016, s. 89–131. 
68 K tomu pozri napríklad MESARČÍK, M.: Policajné profilovanie v kontexte základných ľudských 
práv a slobôd. In ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE, Tomus XXXVIII 

no. 2 2019, s. s. 218 a nasl. 
69 V rámci tejto kapitoly budeme k týmto pojmom pristupovať nasledovne: automatizovaného 

rozhodovanie je najväčšou množinou, ktorá môže zahŕňať aj použitie umelej inteligencie. Termín 

systémy AI sa používajú v súvislosti s návrhom regulácie umelej inteligencie na úrovní EÚ. 
70 Napríklad Expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu: ETICKÉ USMERNENIA 

PRE DÔVERYHODNÚ UMELÚ INTELIGENCIU. Dostupné na: 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11

-06/Ethics-guidelines-AI_SK.pdf. 
71 AIA, článok 3 ods. 1. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_SK.pdf
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akademickou obcou pre svoju všeobecnosť a extenzívnosť a je pravdepodobné, že bude 

ešte v revíziách návrhu upravená. 

 AIA je horizontálna regulácia založená na skúmaní rizika. To prakticky znamená, 

že vymedzuje systémy AI v kontexte rôznych typov rizík pre základné ľudské práva 

a slobody72 a následne upravuje špecifické právne požiadavky pre tieto systémy v danej 

kategórií. AIA v zásade rozlišuje: 

 Neakceptovateľné riziko (zakázané praktiky); 

 Vysoké riziko 

 Nízke riziko 

 Žiadne riziko. 

Takmer vôbec sa regulácia netýka systémov AI nízkeho resp. minimálneho rizika, 

kde ustanovuje iba strohé požiadavky na transparentnosť a odporúčanie prijatia kódexov 

správania, ktoré výrobcovia a prevádzkovatelia takýchto AI systémov budú dodržiavať. 

Z hľadiska negatívnej pôsobnosti sa AIA nevzťahuje na systémy umelej 

inteligencie vyvinuté alebo používané výlučne na vojenské účely a na produkty v rámci 

právnych aktov výslovne vymenovaných v článku 2 ods. 2 AIA ako napr. nariadenie o 

bezpečnostnej ochrany civilného letectva alebo nariadenie o schvaľovaní motorových 

vozidiel. 

AIA sa bude vzťahovať na tie systémy, ktoré budú uvedené na trhu po 

nadobudnutí účinnosti. Súčasné používané vysokorizikové systémy AI budú musieť 

spĺňať požiadavky AIA iba v prípade, ak prejdú „zásadnou zmenou,“ pričom tento pojem 

v regulácií nie je definovaný.73 Vytváranie takejto dvojkoľajnosti je predmetom kritiky 

a tento prístup môže ešte zákonodarca upraviť. 

Zaujímavosťou sú aj sankcie za porušenie AIA. Tie sú upravené ešte striktnejšie 

ako pri GDPR. Za porušenie ustanovení AIA bude možné uložiť pokutu až do výšky 30 

000 000 EUR, alebo ak je porušiteľom spoločnosť, až do výšky 6 % jej celkového 

svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je 

vyššia za porušenie zakázaných praktík a nesúlad s požiadavkami na správu údajov. 

Ďalej AIA umožňuje správne pokuty do výšky 20 000 000 EUR a 10 000 000 EUR.74 

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel pred uvedením systému AI vysokého rizika na 

trh je určený iba v špecifických prípadoch prostredníctvom akreditovaných orgánov. AIA 

ustanovuje povinnosť pre členské štáty kreovať alebo určiť dozorný orgán, ktorý bude 

vykonávať štátny dozor. Na úrovní EÚ zároveň vznikne Európska rada pre umelú 

inteligenciu. 

 

3.2.1 Oblasti regulácie v AIA 

                                                           
72 Napríklad AIA, recitál 15: „Využívanie umelej inteligencie má síce mnoho výhod, túto 
technológiu však možno zneužiť a môže sa stať zdrojom nových a výkonných nástrojov 

umožňujúcich manipulatívne a zneužívajúce praktiky a praktiky v oblasti sociálnej kontroly. Takéto 

praktiky sú mimoriadne škodlivé a mali by sa zakázať, pretože sú v rozpore s hodnotami Únie 
týkajúcimi sa rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, demokracie a 

právneho štátu a základných práv Únie vrátane práva na nediskrimináciu, ochranu 
údajov a súkromia a práv dieťaťa.“ 
73 AIA, článok 83. 
74 AIA, článok 71. 
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AIA sa automaticky nevzťahuje na všetky systémy AI v zmysle definície uvedenej 

vyššie. AIA sa bude aplikovať na systémy AI, ktoré sú súčasťou produktu v rámci 

špecifickej produktovej právnej úpravy75 (napr. hračiek, výťahov alebo medicínskych 

pomôcok). Ak je AI súčasťou alebo samostatným produktom pri niektorej z uvedených 

produktových regulácií, vzťahuje sa na nich kľúčová časť 3 AIA, ktorá obsahuje drvivú 

väčšinu povinností pre systémy AI.  

Ak systém AI nespadá pod osobitnú reguláciu, prevádzkovatelia sa musia pozrieť na 

prílohu III AIA, ktorá ustanovuje oblasti AI vysokého rizika, na ktoré sa následne právny 

akt vrátane kľúčovej tretej časti aplikuje. Konkrétne ide o oblasti:  

 Biometrická identifikácia a kategorizácia fyzických osôb; 

 Riadenie a prevádzka kritickej infraštruktúry; 

 Vzdelávanie a odborná príprava; 

 Zamestnanosť, riadenie pracovníkov a prístup k samostatnej zárobkovej činnosti; 

 Prístup k základným súkromným a verejným službám a dávkam a ich využívanie; 

 Presadzovanie práva; 

 Migrácia, azyl a riadenie kontroly hraníc; a 

 Výkon spravodlivosti a demokratické procesy. 

Každá z vyššie uvedených oblastí je následne v Prílohe III charakterizovaná 

prostredníctvom viacerých konkrétnych aplikácií. Napríklad, oblasť spravodlivosti 

a demokratických procesov zahŕňa „systémy umelej inteligencie určené na pomoc 

súdnemu orgánu pri skúmaní a interpretácii faktov a práva a pri uplatňovaní práva na 

konkrétny súbor skutočností.“76 Podrobnejšie sa budeme venovať oblastiam a aplikáciám 

s vplyvom na verejný sektor v tretej časti tejto kapitoly. 

 

3.2.2 Požiadavky na systémy AI vysokého rizika 

 Drvivá väčšina požiadaviek v AIA sa zameriava na regulácie systémov AI 

vysokého rizika. Ak bude chcieť výrobca uviesť vysoko-rizikový systém AI na trh 

a následne do praxe, bude musieť v zmysle požiadaviek AIA splniť niekoľko krokov. Je 

nutné poznamenať, že AIA dáva obrovský dôraz na splnenie požiadaviek pred uvedením 

na trh (ex ante), aby sa minimalizovali riziká AI z hľadiska bezpečnosti a rešpektovania 

základných ľudských práv pri jej používaní.  

Prvým krokom je vykonanie tzv. posudzovania zhody (conformity assessment), 

čo je proces známy aj z iných regulácií. Jeho zmyslom je, aby výrobca systémov AI sám 

dbal na dodržiavanie požiadaviek AIA, ktoré mu nariadenie ustanovuje. Ako príklady 

možno uviesť požiadavky na správnosť a reprezentatívnosť údajov, ktoré umelá 

inteligencia spracúva či nutnosť procesov na zisťovanie potenciálnych skreslení 

(predsudkov).77 Ďalšie požiadavky sa týkajú vyhotovenia technickej dokumentácie78 či 

transparentnosti v podobe informovania užívateľov (právnických osôb).79 

                                                           
75 Tieto výslovne AIA menuje v prílohe č. 2. 
76 AIA, Príloha III, bod 8 písm. a). 
77 AIA, článok 10. 
78 AIA, článok 11. 
79 AIA, článok 12. 
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Zaujímavosťou možno je, že tieto posudzovania zhody si vo veľkej miere môžu 

manažovať vývojári systémov AI vo vlastnej réžií. Výnimku predstavujú iba veľmi 

špecifické aplikácie ako napríklad použitie vzdialenej biometrie, kde v takom prípade 

posúdenie zhody vykonáva notifikovaná osoba akreditovaná národným notifikačným 

orgánom.  

Druhým krokom po úspešnom posúdení zhody je registrácia systému AI 

v databáze EÚ pre samostatné vysokorizikové systémy umelej inteligencie.80 Túto 

databázu bude spravovať samotná Európska komisia spolu s členskými štátmi. Databáza 

bude verejne dostupná a tak si každý užívateľ môže overiť, či je systém AI registrovaný 

a prešiel posúdením zhody. EÚ následne pre registrovaný vysokorizikový AI systém vydá 

tzv. vyhlásenie o zhode.81 Zároveň výrobca označenie zhody umiestni tak, aby bolo 

viditeľné, čitateľné a neodstrániteľné.82 

 Tretím krokom je ex post monitorovanie systémov AI po uvedení na trh. Prakticky 

to znamená výkon dohľadu a monitorovania vysokorizikových systémov AI. Po vzore 

iných právnych úprav je zakotvený inštitút nahlasovania incidentov pri využívaní 

systémov AI.83  

Samotný dozor budú vykonávať príslušné vnútroštátne orgány. V podmienkach 

slovenskej republiky to znamená, že buď zákonodarca vytvorí nový orgán verejnej moci 

alebo tieto právomoci pridelí už existujúcemu orgánu.  

 

3.2.3 Zakázané praktiky 

 Na vrchole regulácie sú ale systémy AI, ktoré predstavujú neprijateľné riziko t.j. 

zákonodarca sa ich rozhodol zakázať. Ide o 4 zakázané praktiky, pričom posledná z nich 

obsahuje aj niekoľko výnimiek. AIA výslovne zakazuje: 

1) „uvádzanie na trh, uvádzanie do prevádzky alebo používanie systému umelej 

inteligencie, ktorý s cieľom podstatne narušiť správanie osoby využíva 

podprahové techniky mimo vedomia osoby tak, že tejto alebo inej osobe spôsobí 

alebo by mohol spôsobiť fyzickú alebo psychickú ujmu;“84 napríklad využívanie 

zvukových podprahových techník, ktoré udržia zamestnancov vo vyššej 

výkonnosti s potenciálom škody na mentálnom alebo fyzickom zdraví; 

2) „uvádzanie na trh, uvádzanie do prevádzky alebo používanie systému umelej 

inteligencie, ktorý s cieľom podstatne narušiť správanie osoby patriacej do 

konkrétnej skupiny osôb využíva ktorúkoľvek zo zraniteľností tejto skupiny osôb 

vyplývajúcich z ich veku, fyzického alebo duševného postihnutia tak, že tejto 

alebo inej osobe spôsobí alebo by mohol spôsobiť fyzickú alebo psychickú 

ujmu;“85 napríklad hračky pre deti, ktoré maloletých budú nútiť do nebezpečných 

aktivít ako bábika hovoriaca maloletým užívateľom o pozitívnom účinku tvrdej 

drogy. 

                                                           
80 AIA, článok 60. 
81 AIA, článok 48. 
82 AIA, článok 49. 
83 AIA, článok 62. 
84 AIA, článok 5 ods. 1 písm. a). 
85 AIA, článok 5 ods. 1 písm. b). 



   
 

46 
 

3) „uvádzanie na trh, uvádzanie do prevádzky alebo používanie systémov umelej 

inteligencie orgánmi verejnej moci alebo v ich mene na účely hodnotenia alebo 

klasifikácie dôveryhodnosti fyzických osôb počas určitého obdobia na základe ich 

spoločenského správania alebo známych či predpokladaných osobných alebo 

osobnostných charakteristík, pričom takto získané sociálne skóre vedie k jednému 

alebo obidvom z týchto výsledkov: (i) škodlivé alebo nepriaznivé zaobchádzanie 

s určitými fyzickými osobami alebo celými skupinami fyzických osôb v sociálnych 

kontextoch, ktoré nesúvisia s kontextmi, v ktorých boli údaje pôvodne 

generované alebo zhromaždené a/alebo (ii) škodlivé alebo nepriaznivé 

zaobchádzanie s určitými fyzickými osobami alebo celými skupinami fyzických 

osôb, ktoré je neodôvodnené alebo neprimerané ich spoločenskému správaniu 

alebo jeho závažnosti;“86 napríklad ak by orgány verejnej moci zaviedli systém 

hodnotenia občanov, ktorý by im podľa získaných bodov (ne)umožňoval využívať 

hromadnú dopravu, diaľkové spoje alebo sociálne služby. 

4) „používanie systémov diaľkovej biometrickej identifikácie v reálnom čase vo 

verejne prístupných priestoroch na účely presadzovania práva“87 s výnimkou 

špecifických prípadov a podmienok, keď orgány presadzovania práva (napríklad 

orgány činné v trestnom konaní) môžu systémy diaľkovej biometrickej 

identifikácie (kamery s funkciou rozpoznávania tváre) použiť. Mohlo by sa tak 

stať napríklad pri hľadaní detí alebo pri predchádzaní teroristických útokov. AIA 

ale zároveň vyžaduje napríklad povolenia súdneho alebo iného orgánu s využitím 

takýchto metód.  

 

3.3 NOVÁ REGULÁCIA A VPLYV NA VEREJNÝ SEKTOR  

3.3.1 Automatizované rozhodovanie a jeho výzvy vo verejnom sektore 

 Na úvod tejto state si dovolíme niekoľko poznámok ku automatizovanému 

rozhodovaniu vo verejnej sektore v porovnaní so sektorom súkromným. Máme za to, že 

rozdiely pri využívaní automatizovaného rozhodovania (a umelej inteligencie) majú 

rozdielne implikácie pre súkromný a verejný sektor. Prečo je teda automatizované 

spracúvanie vo verejnom sektore odlišné?  

 V prvom rade je činnosť štátnych orgánov budovaná na princípe, ktorý je 

zakotvený v článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: „Štátne orgány môžu konať 

iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“88 

Je potrebné poznamenať, že napriek explicitnej limitácií ustanovenia na „štátne orgány“ 

je nutné dané ustanovenie vykladať širšie s cieľom obsiahnutia všetkých orgánov 

verejnej moci.89 Zároveň je nutné dané ustanovenie vnímať vo viacerých rozmeroch. Pre 

nás tým najzásadnejším je, že orgány verejnej moci nemôžu iba na základe 

manažérskeho rozhodnutia príslušného ministra alebo iného úradníka zaviesť 

automatizované rozhodovanie do praxe. Musí existovať jasná a precízna právna úprava, 

                                                           
86 AIA, článok 5 ods. 1 písm. c). 
87 AIA, článok 5 ods. 1 písm. d) v spojení s odsekmi 2-4. 
88 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 
89 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Veľký komentár. 2. vydanie. Praha: C.H. Beck, 
2019. 
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ktorá tento mechanizmus bude regulovať a špecifikovať. Dané konštatovanie vyplýva 

z viacerých dokumentov a rozhodnutí. V prvom rade spomenieme všeobecnú 

interpretáciu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý judikoval: „Štátne orgány nie 

sú oprávnené konať, ak ich na to nesplnomocní zákon a ak konajú, sú povinné konať 

iba spôsobom, ktorý ustanovil zákon. Táto zásada zabezpečuje v štáte pre jeho 

obyvateľov právnu istotu – majú možnosť predvídať nielen následky svojich právnych 

úkonov, možnosti a spôsoby uplatnenia svojich práv voči štátu, ale predovšetkým 

konanie štátnych orgánov a ich zmysel.“90 Toto konštatovanie je osobitne dôležité vo 

svetle rizík, ktoré jednotlivcom vyplývajú z povahy automatizovaného rozhodovania vo 

verejnom sektore. Predmetné riziká zvýrazňuje aj Odporúčania Rady Ministrov Rady 

Európy (ďalej len „Odporúčanie Rady Európy“), ktoré výslovne varujú pred zvýšeným 

rizikom pre práva a slobody dotknutých osôb pri algoritmickom rozhodovaní.91 Taktiež 

nemecký ústavný súd vo svojom rozhodnutí týkajúceho sa automatizovaného 

spracúvania evidenčných čísel vozidiel orgánmi verejnej moci uviedol, že bez ohľadu na 

potenciálny negatívny dôsledok pre jednotlivca, využívanie automatizovaného 

rozhodovania vedie ku pocitu konštantného sledovania zo strany štátu.92 Osobitne, 

zásahy do práva na súkromie a práva na ochranu osobných údajov pri automatizovanom 

rozhodovaní zvýrazňoval aj Súdny dvor Európskej únie vo svojom názore k dohode 

o výmene a posudzovaní identity jednotlivca medzi EÚ a Kanadou v leteckej doprave.93 

Na tomto mieste si ešte dovolíme poznamenať, že pri výkone verejnej moci v podobe 

plnení úloh a poskytovaní služieb je evidentný rozdiel medzi využívaním technológií 

v súkromnom a verejnom sektore. Kým v súkromnom sektore nie je problém zmeniť 

poskytovateľa alebo prevádzkovateľa služby (napríklad sociálnu sieť alebo streamovaciu 

platformu), jednotlivec sa nemôže jednoducho rozhodnúť pre zmenu poskytovateľa 

verejných služieb (štátu). Rešpektujeme právnu úpravu zmeny občianstva, avšak tento 

proces by nemal byť vyvolaný potrebou väčšej miery ochrany svojich základných práv 

a slobôd pri verejných službách.     

Z vyššie uvedeného princípu preto možno vyvodiť, že ak sa štát rozhodne 

automatizované rozhodovanie vykonávať, je nevyhnutné aby tak urobil na základe 

dostatočnej jasnej a precíznej právnej úpravy. Zároveň vyššie uvedené rozhodnutia 

                                                           
90 I. ÚS 58/2001. Nález z 31. októbra 2001. ZNUÚS 2001, s. 441. 
91 Odporúčanie CM/Rec(2020)1, časť A, bod 11): “In some cases, the application of an algorithmic 

system can prompt a particular, higher risk to human rights, for instance because it is used 
by States for their public service or public policy delivery and the individual does not have 

a possibility to opt out or suffers negative consequences as a result of the decision to opt out. A 

similarly heightened risk ensues as a result of use in the context of decision-making processes, 
by either public authorities or private parties, in situations that carry particular weight or legal 

consequence. For example, the use of algorithmic systems in the judicial field for the 
purpose of legal analysis, prediction or individual risk assessment must be introduced with great 

care and in conformity with the guarantees of a fair trial as enshrined in Article 6 of the 

Convention. In this recommendation, the term “high risk” is applied when referring to the use of 
algorithmic systems in processes or decisions that can produce serious consequences for 

individuals or in situations where the lack of alternatives prompts a particularly high probability 
of infringement of human rights, including by introducing or amplifying distributive injustice. “ 
92 Bundesverfassungsgericht (BVerfG), 1 BvR 142/15. 
93 STANOVISKO 1/15 SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 26. júla 2017. 
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a dokumenty upravujú tzv. záruky, ktoré by mali limitovať automatizované individuálne 

rozhodovanie. Predmetné záruky by mali zabezpečovať, že zásah štátu do základných 

práv a slobôd nebude príliš invazívny. Každá z uvedených záruk má zmysel a je 

previazaná s niektorým zo základných práv a slobôd a zabezpečuje, aby rozhodnutia 

algoritmov neboli nepreskúmateľné, nevysvetliteľné a alokujú určitú mieru 

zodpovednosti konkrétnym aktérom.94 

 V rozhodnutiach, doktríne a medzinárodných dokumentoch sa zvykne akcentovať 

viacero záruk proti zneužitiu pri automatizovanom rozhodovaní. Pre účely tejto kapitoly 

si dovolíme predmetné záruky previazať so širšími konceptami určitých hodnôt, ktoré 

musia byť pri automatizovanom rozhodovaní splnené. Konkrétne budeme diskutovať 

o transparentnosti, dôvere a spravodlivosti vrátane prostriedkov nápravy (spravodlivom 

procese). Zároveň, každý z uvedených atribútov môže mať niekoľko modalít, ktoré 

legislatíva odzrkadľuje alebo by mala reflektovať. 

 

Transparentnosť Dôvera  Spravodlivosť 

- Povedomie 

- Vysvetliteľnosť 

- Dosledovateľnosť 

- Ľudský dohľad 

- Rešpektovanie 

súkromia 

- Štátny a nezávislý 

dohľad 

- Minimalizácia 

skreslení 

- Minimalizácia 

prílišného 

spoliehania sa na 

technológie 

- Právo na ľudský 

zásah 

- Právo namietať 

- Právo zmeniť 

rozhodnutie 

Tabuľka č. 1: Základné hodnoty pri automatizovanom rozhodovaní vo verejnom sektore 

a ich reflexia v legislatíve. 

Zdroj: Vlastná tvorba autora. 

 

3.3.1.1 Transparentnosť 

 Transparentnosť automatizovaného rozhodovania a AI všeobecne je jednou 

z veľkých tém súčasnosti.95 Pri štátnych aktéroch transparentnosť reprezentuje kľúčovú 

hodnotu procesov.96 Diskusie vo verejnom sektore legitimizujú verejné procesy, generujú 

vyššiu dôveru v štát a zároveň poskytujú ľudom informácie o vládnutí.97  

                                                           
94 PASQUALE, F.: The Black Box Society: The Secret Algorithms that Control Money and 
Information. Boston: Harvard University Press 2015. 
95 GOHEL, P. – SINGH, P. – MOHANTY, M.: Explainable AI: current status and future directions. 
Dostupné na: https://arxiv.org/abs/2107.07045.  
96 ZARSKY, T.: Transparency in Data Mining: From Theory to Practice, DISCRIMINATION AND 
PRIVACY IN THE INFO. SOC’Y 301, 310 (2013). 
97 EDWARDS, L. – VAELE, M.: Slave to the Algorithm? Why a 'right to an explanation' is probably 
not the remedy you are looking for (2017). Duke Law & Technology Review 18, s. 39. 

https://arxiv.org/abs/2107.07045
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Pri rozhodovaní vo verejnom sektore je nevyhnutné, aby jednotlivec mal vedomosť 

o tom, že v procese rozhodovania o jeho právach a právom chránených záujmoch bolo 

automatizované rozhodovanie prítomné. Zároveň transparentnosť tohto procesu 

zabezpečuje, že jednotlivec sa môže v prípade nesprávneho alebo nezákonného 

rozhodnutia domáhať nápravy. Ak by o takomto procese nevedel a ani vedieť nemohol, 

bola by priamo ohrozená záruka v podobe spravodlivosti a spravodlivého procesu. 

Odporúčanie Rady Európy preto požaduje, aby úroveň transparentnosti bola čo najvyššia 

a ochrana práv tretích strán (know how alebo iné práva duševného vlastníctva) by 

nemala neprimerane obmedzovať požiadavky na transparentnosť. Daný dokument 

transparentnosť zvýrazňuje nielen v procese použitia, ale aj tvorby či obstarávania. 

Zvýrazňuje sa nevyhnutnosť vedomosti o takomto procese zo strany jednotlivcov 

a vysvetliteľnosti.98 Transparentnosť v kontexte informovanosti a konkrétnych práv 

vyžaduje aj stanovisko SDEÚ 1/15.99 

 Už z vyššie uvedeného možno usúdiť, že transparentnosť pri automatizovanom 

rozhodovaní bude mať viaceré modality. Preto je nevyhnutné medzi týmito modalitami 

rozlišovať aj v nasledujúcej časti, kde sa jednotlivým atribútom budeme podrobnejšie 

venovať pri analýze súčasnej právnej úpravy. Rozlišovať musíme: 

1) Povedomie (awaraness); 

2) Vysvetliteľnosť (explainability); a  

3) Dosledovateľnosť rozhodnutí (logging). 

Otázky povedomia sme načrtli už vyššie. Jednotlivec musí mať vedomosť o tom, 

že štát automatizované rozhodovanie využíva. Táto vedomosť by sa nemala limitovať 

iba na binárne zistenie, či sa takýto proces využíva alebo nie, ale zároveň by mal 

jednotlivec mať možnosť pochopiť, v čom automatizovaný prvok rozhodovania spočíva 

a aký to má vplyv na jeho výsledok. 

Vysvetliteľnosť môže byť všeobecná (ex ante) alebo špecifická (ex post). 

Všeobecná vysvetliteľnosť znamená, že ešte predtým, ako je o jednotlivcovi 

automatizovane rozhodnuté, má k dispozícií všeobecné informácie o fungovaní tejto 

technológie.100 Predmetná modalita je veľmi blízka otázke povedomia. Na druhej strane 

rozoznávame vysvetliteľnosť ex post v konkrétnych prípadoch s konkrétnym rozhodnutí 

a vplyvom na jednotlivca. To prakticky znamená, že jednotlivec by mal vedieť 

a pochopiť, prečo v jeho konkrétnom prípade bolo automatizovane rozhodnuté určitým 

spôsobom. 

Poslednou modalitou transparentnosti je dosledovateľnosť rozhodnutí. To 

znamená, že prevádzkovateľ systému automatizovaného rozhodovania vie zistiť, prečo 

bolo konkrétne rozhodnutie urobené výsledným spôsobom a na základe akých 

parametrov. Tieto informácie sa najčastejšie získavajú z tzv. logov (záznamov) systému 

AI. Legálnu definíciu takýchto záznamov máme aj v slovenskom právnom poriadku: 

                                                           
98 Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee of Ministers to member States on the 
human rights impacts of algorithmic systems. Príloha, časť B, body 4.1 a 4.2. 
99 STANOVISKO 1/15 SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 26. júla 2017, body 221 – 223. 
100 WACHTER, S. – MITTLESTADT, B. – FLORIDI, L.: Why a right to explanation of automated 

decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation. In International Data 
Privacy Law, Volume 7, Issue 2, May 2017, s. 76–99. 
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„logom záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom 

systéme.“101 Uchovávanie a spracúvanie predmetných záznamov vo významnej miere 

môže pomôcť pri hlbšom sledovaní algoritmov a zároveň slúži ako prevencia pred 

diskriminačnými rozhodnutiami či inými negatívnymi dôsledkami automatizovaného 

rozhodovania. 

 

3.3.1.2 Dôvera 

 Dôvera v štát ako taký je jedným zo základných pilierov demokracie. Jednotlivci 

musia disponovať aspoň minimálnou mierou dôvery v to, že štát je akcieschopný 

a zároveň dokáže adekvátne zabezpečiť potreby jednotlivcov, alternatívne vytvoriť 

podmienky pre ich zabezpečenie. Tieto požiadavky môžeme vnímať a aplikovať aj 

v kontexte automatizovaného rozhodovania vo verejnej správe a to prostredníctvom 

viacerých špecifických inštitútov.  

 Ak chceme dôverovať využívaniu podobných technológií vo verejnom sektore, 

musí existovať záruka, ktorá prípadne rozhodnutia zvráti prípadne vyžaduje preskúmanie 

ľudskou bytosťou. Predsa len, ak o jednotlivcoch rozhoduje stroj, nemusí to nutne 

znamenať legitimitu a konformnosť prijatia takýchto rozhodnutí spoločnosti 

a jednotlivcov. Preto sa veľmi často ako záruka spomína ľudský dohľad. Prakticky to 

znamená, že v celom cykle automatizovaného rozhodovania sa uplatňuje princíp human 

in the loop, čo znamená, že ľudská bytosť môže kedykoľvek do procesu zasiahnuť 

a zároveň aj rozhodnutie zvrátiť.  

Na požiadavku ľudského dohľadu do veľkej miery nadväzuje požiadavky tzv. kolektívnej 

kontroly v podobe štátneho a iného nezávislého dohľadu.102 Kolektívna kontrola spočíva 

v úzkej súhre štátneho a iného dohľadu. Štátny dohľad znamená, že orgány verejnej 

moci musia disponovať oprávneniami, ktoré vedia v prípade negatívnych dopadov na 

jednotlivcov adekvátne zasiahnuť. Môže ísť o upresnenie požiadaviek na systémy AI pred 

uvedením na trh a používaním prípadne oprávnenia tieto systéme kontrolovať zo strany 

štáty a zároveň sankcionovať v podobe povinnosti systému upraviť alebo vypnúť. Ako 

pri požiadavke dozoru uvádza aj Ústavný súd SR: „Kvalitný nezávislý dohľad znamená, 

že musí existovať nezávislá inštitúcia, ktorá dokáže vopred odfiltrovať alebo následne 

korigovať prípadné nedodržiavanie rozsahu a účelu právnej normy... Kvalitný nezávislý 

dohľad nemožno vykonávať bez dostatočného udelenia oprávnení a nástrojov 

kontroly.“103 Zároveň je potrebné upozorniť na to, že štátny dohľad je len jednou zo 

zložiek kolektívneho dohľadu. Pri týchto systémoch je nemenej dôležitý faktor dohľadu 

občianskej spoločnosti, akadémie a odborníkov. Tieto požiadavky môžu byť napríklad 

pretavené do potreby certifikácie systémov pred uvedením na trh prostredníctvom 

akreditovaných inštitúcií spĺňajúcich náročné odborné štandardy alebo externých auditov 

vykonávaných nezávislými akademikmi104 alebo súkromnými spoločnosťami. 

                                                           
101 Zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov, § 3 písm. i).  
102 Pozri aj Bundesverfassungsgericht (BVerfG), 1 BvR 142/15., body 156 a 157. 
103 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 13/2020, bod 92. 
104 Pozri napríklad v kontexte šírenia dezinformácií na sociálnych médiách. TOMLEIN, M. - 
PECHER, B. -  ŠIMKO, J. a kol.: An Audit of Misinformation Filter Bubbles on YouTube: Bubble 
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 Zároveň je základnou požiadavkou dôvery pri automatizovanom spracúvaní 

rešpektovanie súkromia. Veľké percento pravidiel už obsahuje súčasná legislatíva na 

ochranu osobných údajov, avšak tieto pravidlá nepredstavujú plnú množinu povinností 

z hľadiska ochrany súkromia pri automatizovanom rozhodovaní. Otázka rešpektovania 

súkromia zahŕňa obrovské množstvo pod-otázok ako napríklad: 

 ako dlho sú údaje uchovávané? 

 na aké účely sú používané? 

 vyžaduje sa súhlas dotknutej osoby? 

 Akým spôsobom sú údaje zbierané? 

 Má jednotlivec zabezpečené právo na prístup? 

 A ďalšie.105 

Týmto aspektom sa na tomto mieste nebudeme bližšie venovať, nakoľko existuje 

robustná doktrína k otázkam týkajúcich sa spracúvania údajov a ochrany súkromia.106 

 

3.3.1.3 Spravodlivosť a prostriedky nápravy 

 Spravodlivé rozhodovanie je súčasťou viacerých právnych úprav a stojí a padá 

na myšlienke spravodlivosti. V kontexte automatizovaného rozhodovania vo verejnej 

správe môžeme diskutovať všeobecné otázky spravodlivého rozhodovania a konkrétne 

prostriedky nápravy v súlade s právom na spravodlivý proces. 

 Z hľadiska všeobecných požiadaviek automatizované rozhodovanie musí byť 

spravodlivé t.j. nie diskriminačné. Požiadavka na zákaz diskriminácie pri systémoch AI 

nie je nová a je predmetom čulej diskusie v literatúre.107 Tieto požiadavky vychádzajú aj 

z praxe a situácií, keď algoritmus preukázateľné produkoval diskriminačné alebo 

skreslené výsledky voči konkrétnym skupinám obyvateľstva.108 

Zároveň je potrebné akcentovať povinnosť príliš sa nespoliehať na automatizované 

rozhodovanie. Aj z vyššie uvedených príkladov vyplýva, že aj stroj môže produkovať 

                                                           
Bursting and Recent Behavior Changes. RecSys ’21: Fifteenth ACM Conference on Recommender 
Systems. DOI: 10.1145/3460231.3474241.  
105 Pozri EDWARDS, L. – VAELE, M.: Slave to the Algorithm? Why a 'right to an explanation' is 

probably not the remedy you are looking for (2017). Duke Law & Technology Review 18, s. 32 
a nasl. 
106 Pozri napríklad MESARČÍK, M. – GYURÁSZ, Z. : Umelá inteligencia a právna úprava 
zdravotníctva v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2020; FUNTA, R.: Zmení umelá inteligencia budúcnosť právnického povolania? 
Justičná revue 6-7/2019; SARTOR, G.: The impact of the General Data Protection Regulation 

(GDPR) on artificial intelligence. Study. European Parliament. Dostupné na: 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)641530; GYURÁSZ.: 
From principles to practice: regulating artificial intelligence. Míľniky práva v stredoeurópskom 

priestore 2020 [elektronický dokument] : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7160-576-8. - Bratislava 

: Právnická fakulta UK, 2020. - S. 683-688.   
107 Pozri napr. WACHTER, S. – MITTELSTADT, B. – RUSSELL, CH.: Why Fairness Cannot Be 
Automated: Bridging the Gap Between EU Non-Discrimination Law and AI. In Computer Law & 

Security Review 41 (2021): 105567.  
108 BROWN, A.: Biased Algorithms Learn From Biased Data: 3 Kinds Biases Found In AI Datasets. 

Forbes. Dostupné na: https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/02/07/biased-
algorithms/?sh=411a38d476fc.  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)641530
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/02/07/biased-algorithms/?sh=411a38d476fc
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/02/07/biased-algorithms/?sh=411a38d476fc


   
 

52 
 

diskriminačné alebo nesprávne rozhodnutia a preto by mal byť neustále pod ľudským 

dohľadom. Človek by mal ale poznať limity systémov AI a zohľadňovať, že jeho 

rozhodnutia nemusia byť vždy stopercentné.109 

 Požiadavka spravodlivého procesu už dlhodobo nie je iba o prístupe k súdu 

a efektívnemu vybaveniu veci v primeranom čase. Čoraz častejšie sa požiadavky práva 

na spravodlivý proces aplikujú aj na rozhodnutia súkromných alebo verejných subjektov 

automatizovanými prostriedkami.110 Tieto otázky do veľkej miery reflektuje požiadavka 

napadnuteľnosti automatizovaných rozhodnutí. Prakticky to znamená, že jednotlivec by 

mal mať možnosť automatizované rozhodnutie napadnúť a nechať ho preskúmať. Máme 

za to, že minimálne časť záruk pre digitálny spravodlivý proces pre súkromné platformy 

by sa mala dať aplikovať aj vo verejnom sektore.111 

 

3.3.2 Požiadavky AIR a ich regulácia  

 V predchádzajúcej stati sme si definovali základné atribúty a záruky, ktorými by 

sa automatizované rozhodovanie malo riadiť. Tieto požiadavky by mali byť 

implementované v národných právnych úpravách čí už vo všeobecnej rovine pre rôzne 

aplikácie vo verejnom sektore alebo špecificky pre konkrétny verejný sektor. Časť 

predmetných požiadaviek bude vyžadovať aj regulácie v podobe návrhu AIA, ktorý sme 

diskutovali v druhej časti. Upozorňujeme, že AIA sa nebude vzťahovať na každé 

automatizované rozhodovanie vo verejnom sektore. Referencie na daný návrh nariadenia 

považujeme skôr za ilustráciu toho, ako by mohla vyzerať legislatívna úprava 

analyzovaných atribútov vo verejnom sektore. 

 

3.3.2.1 Všeobecné poznámky 

 V prvom rade si dovoľujeme opätovne zvýrazniť, že AIA bude viazať kladené 

požiadavky na systémy AI vysokého rizika podľa jednotlivých oblastí. Ak bližšie pozrieme 

na Prílohu. III AIA, verejný sektor pokrývajú takmer všetky oblasti a aplikácie:112 

Oblasť Aplikácia 

Biometrická 

identifikácia a 

kategorizácia fyzických 

osôb (vrátane využitia vo 

verejnom sektore) 

systémy umelej inteligencie určené na používanie na 

diaľkovú biometrickú identifikáciu fyzických osôb „v 

reálnom čase“ a „následne“. 

Riadenie a prevádzka 

kritickej infraštruktúry 

systémy umelej inteligencie, ktoré sa majú používať ako 

bezpečnostné komponenty pri riadení a prevádzke 

                                                           
109 K tomu pozri napríklad GRISSINGER, M.: Understanding Human Over-Reliance On Technology. 

In P T. 2019 Jun; 44(6): 320-321, 375. 
110 FROSIO, G. – GEIGER, CH.: Taking Fundamental Rights Seriously in the Digital Services Act’s 
Platform Liability Regime. In European Law Journal (October 2021, Forthcoming). Dostupné na: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3747756.  
111 MOSTERT, F.: Digital due process: a need for online justice. In 15 (2020) Journal of Intellectual 

Property Law & Practice, Dostupné na: 10.1093/jiplp/jpaa024.  
112 Vypracované podľa AIA, Príloha III. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3747756
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cestnej premávky a pri dodávkach vody, plynu, tepla a 

elektriny. 

Vzdelávanie a odborná 

príprava (vrátane využitia 

vo verejnom sektore) 

a) systémy umelej inteligencie, ktoré sa majú 

používať na určovanie prístupu fyzických osôb 

do inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy 

alebo na ich priradenie k týmto inštitúciám; 

b) systémy umelej inteligencie, ktoré sa majú 

používať na hodnotenie študentov vo 

vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách odbornej 

prípravy a na hodnotenie účastníkov skúšok, 

ktoré sa bežne vyžadujú na prijatie do 

vzdelávacích inštitúcií. 

Zamestnanosť, riadenie 

pracovníkov a prístup k 

samostatnej zárobkovej 

činnosti (vrátane využitia 

vo verejnom sektore) 

a) systémy umelej inteligencie určené na nábor 

alebo výber fyzických osôb, najmä na 

inzerovanie voľných pracovných miest, 

preverovanie alebo filtrovanie žiadostí, 

hodnotenie uchádzačov počas pohovorov alebo 

skúšok; 

b) systémy umelej inteligencie, ktoré sa majú 

používať pri rozhodovaní o postupe v 

zamestnaní a ukončení zmluvných pracovných 

vzťahov, pri prideľovaní úloh a monitorovaní a 

hodnotení výkonnosti a správania osôb v rámci 

takýchto vzťahov. 

 

Prístup k základným 

súkromným a verejným 

službám a dávkam a ich 

využívanie 

Konkrétne: 

a) systémy umelej inteligencie, ktoré sa majú 

používať orgánmi verejnej moci alebo v ich 

mene na hodnotenie oprávnenosti fyzických 

osôb na dávky a služby verejnej pomoci, ako aj 

na poskytovanie, zníženie či zrušenie takýchto 

dávok a služieb alebo na žiadosti o ich vrátenie; 

b) systémy umelej inteligencie určené na vysielanie 

záchranných služieb prvej reakcie vrátane 

hasičov a zdravotníckej pomoci alebo na 

stanovovanie priority ich vysielania. 

Presadzovanie práva Rôzne aplikácie pri presadzovaní práv ako predikovanie 

kriminality či profilovanie. Bližšie pozri Príloha III., bod 

6. 

Migrácia, azyl a riadenie 

kontroly hraníc: 

a) systémy umelej inteligencie, ktoré majú 

používať príslušné orgány verejnej moci, ako 

napríklad detektory lži a podobné nástroje, alebo 
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na zisťovanie emocionálneho stavu fyzickej 

osoby; 

b) systémy umelej inteligencie, ktoré majú 

používať príslušné orgány verejnej moci na 

posúdenie rizika vrátane bezpečnostného rizika, 

rizika nelegálneho prisťahovalectva alebo 

zdravotného rizika, ktoré predstavuje fyzická 

osoba, ktorá má v úmysle vstúpiť na územie 

členského štátu alebo naň už vstúpila; 

c) systémy umelej inteligencie, ktoré majú 

používať príslušné orgány verejnej moci na 

overovanie pravosti cestovných dokladov a 

podpornej dokumentácie fyzických osôb a 

odhaľovanie nepravých dokladov kontrolou ich 

ochranných prvkov; 

d) systémy umelej inteligencie určené na pomoc 

príslušným orgánom verejnej moci pri 

posudzovaní žiadostí o azyl, víza a povolení na 

pobyt a súvisiacich sťažností týkajúcich sa 

oprávnenosti fyzických osôb žiadajúcich o určitý 

status. 

Výkon spravodlivosti a 

demokratické procesy 

systémy umelej inteligencie určené na pomoc súdnemu 

orgánu pri skúmaní a interpretácii faktov a práva a pri 

uplatňovaní práva na konkrétny súbor skutočností. 

Tabuľka č. 2: Systémy AI vysokého rizika podľa AIA.  

Zdroj: Príloha III, AIA. 

 

Ako je z vyššie uvedeného výpočtu evidentné, verejný sektor bude navrhovanou 

reguláciou zasiahnutý výraznou mierou. Máme však za to, že nie všetky automatizované 

rozhodovania vo verejnom sektore možno subsumovať pod niektorú oblasť resp. výpočet 

z Prílohy č. III AIA. Ako príklad môžeme uviesť automatizované rozhodovanie v daňovej 

správe, ktoré nemožno zaradiť pod žiadne z vyššie uvedených.  

 

3.3.2.2 Transparentnosť 

 Otázky transparentnosti automatizovaného rozhodovania sú z časti predmetom 

regulácie už dnes. GDPR totiž upravuje špecifické informačné povinnosti113 a právo na 

prístup114 v prípade, ak je dotknutá osoba predmetom automatizovaného individuálneho 

rozhodovania. Problematické je, že tieto povinnosti sú naviazané na článok 22 GDPR, 

ktorého rozsah a aplikácia stále v praxi podnecuje diskusie bez autoritatívneho výsledku. 

                                                           
113 Pozri GDPR, článok 13 ods. 2 písm. f) a článok 14 ods. 2 písm. g). 
114 Pozri GDPR, článok 15. 
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Autor tejto kapitoly súhlasí s názorom prezentovaným v literatúre,115 že článok 22 

predstavuje právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania a nie jeho 

všeobecný zákaz. Opierať sa možno o samotnú konštrukciu článku 22 a jeho zaradenie 

v rámci časti týkajúcich sa práv dotknutej osoby. Zároveň je ale stále problematická 

aplikácia daného článku, nakoľko množstvo prevádzkovateľov sa domnieva, že 

požiadavky rozhodnutia s „právnym alebo obdobným účinkom“ sa na nich nevzťahuje 

(napríklad v prípade marketingového profilovania). Z tohto dôvodu tak požiadavky na 

transparentnosť v podobe vysvetlenia a informovania o „použitom postupe, ako aj 

význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu“ od 

prevádzkovateľov neprichádzajú. Následná diskusia o (ne)existencii individuálneho práva 

na vysvetlenie je preto bezpredmetná.116  

Je nevyhnutné poznamenať, že tieto problémy nemusia mať svoje racionálne 

odôvodnenie vo verejnom sektore. Pri rozhodovaní orgánov verejnej moci je ľahšie 

argumentovateľné, že ich rozhodnutia majú právny alebo obdobný účinok. Pre ilustráciu 

je možné uviesť určenie výšky sociálnej dávky, výmer daňovej povinnosti alebo 

povinnosti platiť odvody do poisťovne či udelenie správnej sankcie. Z tohto dôvodu sa 

domnievame, že požiadavky článku 22 GDPR a nadväzujúce povinnosti nie je nutné 

úplne zatracovať pri ich aplikovaní na orgány verejnej moci. Vyriešili by však iba jednu 

zložku transparentnosti a to konkrétne povedomie.  

 Súhlasíme s tým,117 že článok 22 GDPR ako záruku neupravuje právo na 

vysvetlenie individuálneho rozhodnutia, napriek tomu, že ho recitál 71 výslovne 

spomína.118 Máme za to, že daná úprava sa týka všeobecného vysvetlenia logiky 

fungovania algoritmu ex ante. 

 Návrh AIA je v otázkach transparentnosti veľmi strohý. Upravuje síce informačné 

povinnosti voči užívateľom, ale za užívateľov považuje predovšetkým business užívateľov 

systémov AI. Explicitne sa otázky transparentnosti riešia iba pri povinnosti informovať 

o tom, že pri interakcií medzi systémom AI a človekom je na druhej strane nie ľudská 

bytosť.119 Zároveň ale AIA obsahuje veľmi dôležitú požiadavku uchovávania záznamov 

(logov) v článku 12 s cieľom „umožňovať monitorovanie prevádzky vysokorizikového 

systému umelej inteligencie, pokiaľ ide o výskyt situácií, ktoré môžu viesť k tomu, že 

systém umelej inteligencie bude predstavovať riziko...“120 Ďalšie nami uvádzané atribúty 

transparentnosti v návrhu AIA zatiaľ pokryté nie sú. 

                                                           
115 TOSONI, L.: The right to object to automated individual decisions: resolving the ambiguity of 

Article 22(1) of the General Data Protection Regulation. In International Data Privacy Law, Volume 

11, Issue 2, April 2021, s. 145–162. 
116 WACHTER, S. – MITTLESTADT, B. – FLORIDI, L.: Why a right to explanation of automated 

decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation. In International Data 
Privacy Law, Volume 7, Issue 2, May 2017, s. 76–99. 
117 Tamže. 
118 GDPR, Recitál 71: „...V každom prípade by takéto spracúvanie malo podliehať vhodným 
zárukám, ktoré by mali zahŕňať určité informácie pre dotknutú osobu a právo na ľudský zásah, 
vyjadriť svoj názor, dostať vysvetlenie rozhodnutia, ktoré bolo prijaté po takomto posúdení, 
a napadnúť rozhodnutie. Takéto opatrenie by sa memalo týkať dieťaťa...“ 
119 AIA, článok 52. 
120 AIA, článok 12 ods. 2. 
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3.3.2.3 Dôvera 

 Návrh AIA venuje veľkú pozornosť otázkam ľudského dohľadu s cieľom 

prevencie alebo minimalizácie rizík. Článok 14 ods. 1 AIA výslovne ustanovuje: 

„Vysokorizikové systémy umelej inteligencie musia byť koncipované a vyvinuté tak, aby 

nad nimi počas obdobia používania systému umelej inteligencie mohli fyzické osoby 

vykonávať účinný dohľad, a to aj pomocou vhodných nástrojov rozhrania človek – 

stroj.“ Zároveň ods. 3 diskutovaného ustanovenia kladie špecifické požiadavky na osobu, 

ktorá ľudský dohľad vykonáva. Nemôže ísť teda o „bežného“ užívateľa, ale vyškoleného 

pracovníka, ktorý systému AI v určitej miere rozumie.  

Podotýkame, že požiadavky na preskúmanie automatizovaného rozhodnutia kladie na 

prevádzkovateľov osobných údajov aj článok 22 GDPR. Na jeho možné úskalia sme už 

poukázali.  

 Z hľadiska dohľadu AIA kombinuje expertný a štátny dohľad nad dodržiavaním 

požiadaviek navrhnutých v AIA. Na jednej strane máme fázu, v ktorej prevádzkovatelia 

systémov pred uvedením na trhu musia riziká posúdiť a to v pomerne expertnej rovine. 

Na strane druhej, štátny dohľad budú vykonávať národne orgány spolu s Európskou 

radou pre umelú inteligenciu. Štátne orgány prirodzene disponujú špecifickými 

oprávneniami vrátane sankcií, obmedzenia či zákazu využívania systému AI na svojom 

území.121 Externé auditovanie je v návrhu AIA upravené veľmi nejasne a stručne. 

Povinnosť externého auditu majú pred uvedením na trh systémy AI vysokého rizika 

využívajúce biometrickú identifikáciu. 

 V tomto smere je taktiež nevyhnutné spomenúť, že AIA zakazuje sociálne 

hodnotenie obyvateľov tzv. social credit scoring orgánmi verejnej moci s výsledkom 

irelevantného škodlivého alebo nepriaznivého zaobchádzania. EÚ tak jasne zakazuje 

akýkoľvek pokus o kreovanie modelu hodnotenia občanov, ktorý sa využíva napríklad 

v Číne. Tento systém automatizovane hodnotí obyvateľov a ich aktivitu napríklad či majú 

zamestnanie, pracovný výkon, voľnočasové aktivity, darovanie krvi, pomoc chudobným 

aktivity na sociálnych sieťach či otvorenú kritiku čínskeho režimu a následne týmto 

osobám priradzuje plusové a mínusové body. Ak má osoba negatívne hodnotenie, 

nemôže cestovať diaľkovými spojmi, hrozí jej prepustenia z práce či nemôže seba alebo 

svoje deti zapísať na kvalitnejšie univerzity.122 Zákaz takýchto systémov limituje verejnú 

moc v dôsledku ohrozenia základných práv a slobôd jednotlivcov. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 AIA, článok 65. 
122 Pozri napríklad BUSINESS INSIDER: China's 'social credit' system ranks citizens and punishes 
them with throttled internet speeds and flight bans if the Communist Party deems them 

untrustworthy. Dostupné na: https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-
punishments-and-rewards-explained-2018-4.  

https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4
https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4
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3.3.2.4 Spravodlivosť 

 Z hľadiska prevencie diskriminácie existuje na úrovní EÚ komplexný právny 

rámec nadväzujúci na zákaz diskriminácie upravený v Charte základných práv EÚ.123 

Návrh AIA zároveň od poskytovateľov systémov AI vysokého rizika bude vyžadovať 

implementáciu procesov na preskúmanie z hľadiska možných skreslení.124 Cieľom týchto 

ustanovení je minimalizácia diskriminačných výsledkov. 

Zároveň návrh AIA upravuje aj povinnosť zohľadňovať, že rozhodnutia robí stroj, ktorý 

môže byť omylný. Ide o požiadavky v rámci charakteristík osoby, ktorá vykonáva ľudský 

dohľad nad systémom AI. V zmysle navrhovanej právnej úpravy je nevyhnutné, aby si 

osoby vykonávajúce ľudský dohľad „boli neustále vedomé možnej tendencie 

automatického spoliehania sa alebo nadmerného spoliehania sa na výstupy vytvorené 

vysokorizikovým systémom umelej inteligencie („automatizačné skreslenie“), a to najmä 

v prípade vysokorizikových systémov umelej inteligencie používaných na poskytovanie 

informácií alebo odporúčaní pre rozhodnutia, ktoré majú prijať fyzické osoby.“125 

 Ako sme uviedli vyššie, AIA je koncipovaná ako produktová regulácia 

a neobsahuje výpočet určitých práv jednotlivcov ako GDPR. Z tohto dôvodu v tomto 

smere neobsahuje záruky v podobe konkrétnych práv. Na strane druhej, ak sa aplikuje 

článok 22 GDPR, tak za určitých okolností má dotknutá osoba k dispozícií minimálne 

právo na preskúmanie rozhodnutia, právo namietať a právo na všeobecné vysvetlenie 

fungovania automatizovaného rozhodovania. S ohľadom na problematickú aplikáciu 

tohto ustanovenia si však myslíme, že národné právne úpravy v podobe osobitných 

právnych základov pre automatizovaného rozhodovanie by mali tieto práva upravovať 

a taktiež upraviť mechanizmus ich uplatnenia. 

 

3.4 ZÁVERY 

 V predkladanej kapitole sme sa venovali automatizovanému rozhodovaniu vo 

verejnom sektore. Predstavili sme návrh nariadenia o umelej inteligencií a jeho základné 

postuláty. Definovali sme základné atribúty automatizovaného rozhodovania vo 

verejnom sektore, ktoré by mali predstavovať transparentnosť, dôvera a spravodlivosť. 

Tieto aspekty je ale nutné vnímať v intenciách možností konania orgánov verejnej moci 

a potreby kreovania osobitného právneho základu v podobe zákonnej úpravy pri 

využívaní automatizovaného rozhodovania vo verejnom sektore. Z hľadiska regulácie 

sme bližšie priblížili a diskutovali dané atribúty: transparentnosť v podobe povedomia, 

vysvetliteľnosti a dosledovateľnosti rozhodnutí; dôveru v podobe rešpektovania 

súkromia, ľudského dohľadu a štátneho a nezávislého dohľadu; a spravodlivosť 

v podobe zákazu diskriminácie, prílišného spoliehania sa na technológie a osobitných 

práv jednotlivcov. 

 Porovnaním týchto požiadaviek v kontexte návrhu AIA a súčasnej právnej úpravy 

(GDPR) sme dospeli k záverom, že viaceré požiadavky síce právne úpravy už upravujú, 

                                                           
123 V kontexte pracovnoprávnych vzťahov pozri napríklad NEVICKÁ, D.: Rovnaké zaobchádzanie 

a ochrana práce. Legislatívny rámec a prípadové štúdie k Pracovnému právu 2. 1. vydanie. 
Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020, s. 43-59. 
124 AIA, článok 10 ods. 2 písm. f). 
125 AIA, článok 14 ods. 4 písm. b). 
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avšak ich aplikácia na verejný sektor môže byť limitovaná a predstavujú len ilustráciu 

pre ich zakotvenie v národných právnych rámcoch pri implementácií takejto technológie. 

 

ZDROJE 

 

1) BROWN, A.: Biased Algorithms Learn From Biased Data: 3 Kinds Biases Found In 

AI Datasets. Forbes. Dostupné na: 

https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/02/07/biased-

algorithms/?sh=411a38d476fc.  

2) Bundesverfassungsgericht (BVerfG), 1 BvR 142/15., body 156 a 157. 

3) BUSINESS INSIDER: China's 'social credit' system ranks citizens and punishes them 

with throttled internet speeds and flight bans if the Communist Party deems them 

untrustworthy. Dostupné na: https://www.businessinsider.com/china-social-

credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4.  

4) DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Veľký komentár. 2. vydanie. Praha: 

C.H. Beck, 2019. 

5) EDWARDS, L. – VAELE, M.: Slave to the Algorithm? Why a 'right to an explanation' 

is probably not the remedy you are looking for (2017). Duke Law & Technology 

Review 18, s. 39. 

6) EDWARDS, L. – VAELE, M.: Slave to the Algorithm? Why a 'right to an explanation' 

is probably not the remedy you are looking for (2017). Duke Law & Technology 

Review 18, s. 32 a nasl. 

7) Expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu: ETICKÉ USMERNENIA 

PRE DÔVERYHODNÚ UMELÚ INTELIGENCIU. Dostupné na: 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JU

RI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_SK.pdf. 

8) FROSIO, G. – GEIGER, CH.: Taking Fundamental Rights Seriously in the Digital 

Services Act’s Platform Liability Regime. In European Law Journal (October 2021, 

Forthcoming). Dostupné na: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3747756.  

9) FUNTA, R.: Zmení umelá inteligencia budúcnosť právnického povolania? Justičná 

revue 6-7/2019;  

10) GOHEL, P. – SINGH, P. – MOHANTY, M.: Explainable AI: current status and future 

directions. Dostupné na: https://arxiv.org/abs/2107.07045.  

11) GRISSINGER, M.: Understanding Human Over-Reliance On Technology. In P T. 

2019 Jun; 44(6): 320-321, 375. 

12) GYURÁSZ.: From principles to practice: regulating artificial intelligence. Míľniky 

práva v stredoeurópskom priestore 2020 [elektronický dokument] : zborník z online 

medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7160-576-8. - Bratislava : Právnická fakulta 

UK, 2020. - S. 683-688. 

13) Rozhodnutie Ústavného súdu SR so. zn. I. ÚS 58/2001. Nález z 31. októbra 2001. 

ZNUÚS 2001, s. 441. 

https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/02/07/biased-algorithms/?sh=411a38d476fc
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/02/07/biased-algorithms/?sh=411a38d476fc
https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4
https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_SK.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3747756
https://arxiv.org/abs/2107.07045


   
 

59 
 

14) MESARČÍK, M. – GYURÁSZ, Z. : Umelá inteligencia a právna úprava zdravotníctva 

v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2020;  

15) MESARČÍK, M.: Policajné profilovanie v kontexte základných ľudských práv 

a slobôd. In ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE, Tomus 

XXXVIII no. 2 2019, s. s. 218 a nasl. 

16) MOSTERT, F.: Digital due process: a need for online justice. In 15 (2020) Journal 

of Intellectual Property Law & Practice, Dostupné na: 10.1093/jiplp/jpaa024.  

17) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov). OJ L 119, 4.5.2016, s. 1–88.  

18) Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, KTORÝM SA 

STANOVUJÚ HARMONIZOVANÉ PRAVIDLÁ V OBLASTI UMELEJ INTELIGENCIE 

(AKT O UMELEJ INTELIGENCII) A MENIA NIEKTORÉ LEGISLATÍVNE AKTY ÚNIE. 

COM/2021/206 final. 

19) NEVICKÁ, D.: Rovnaké zaobchádzanie a ochrana práce. Legislatívny rámec a 

prípadové štúdie k Pracovnému právu 2. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer 

SR, 2020, s. 43-59. 

20) PASQUALE, F.: The Black Box Society: The Secret Algorithms that Control Money 

and Information. Boston: Harvard University Press 2015. 

21) PRIVACY IN THE INFO. SOC’Y 301, 310 (2013). 

22) Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee of Ministers to member States 

on the human rights impacts of algorithmic systems.  

23) Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 13/2020, bod 92. 

24) SARTOR, G.: The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on 

artificial intelligence. Study. European Parliament. Dostupné na: 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)64153

0;  

25) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na 

účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 

alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o 

zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. OJ L 119, 4.5.2016, s. 89–

131. 

26) STANOVISKO 1/15 SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 26. júla 2017, body 221 – 

223. 

27) STANOVISKO 1/15 SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 26. júla 2017. 

28) THIERER, A.: The Pacing Problem, the Collingridge Dilemma & Technological 

Determinism. Dostupné na: https://techliberation.com/2018/08/16/the-pacing-

problem-the-collingridge-dilemma-technological-determinism/.  

29) TOMLEIN, M. - PECHER, B. -  ŠIMKO, J. a kol.: An Audit of Misinformation Filter 

Bubbles on YouTube: Bubble Bursting and Recent Behavior Changes. RecSys ’21: 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)641530
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)641530
https://techliberation.com/2018/08/16/the-pacing-problem-the-collingridge-dilemma-technological-determinism/
https://techliberation.com/2018/08/16/the-pacing-problem-the-collingridge-dilemma-technological-determinism/


   
 

60 
 

Fifteenth ACM Conference on Recommender Systems. DOI: 

10.1145/3460231.3474241.  

30) TOSONI, L.: The right to object to automated individual decisions: resolving the 

ambiguity of Article 22(1) of the General Data Protection Regulation. In 

International Data Privacy Law, Volume 11, Issue 2, April 2021, s. 145–162. 

31) WACHTER, S. – MITTELSTADT, B. – RUSSELL, CH.: Why Fairness Cannot Be 

Automated: Bridging the Gap Between EU Non-Discrimination Law and AI. In 

Computer Law & Security Review 41 (2021): 105567.  

32) WACHTER, S. – MITTLESTADT, B. – FLORIDI, L.: Why a right to explanation of 

automated decision-making does not exist in the General Data Protection 

Regulation. In International Data Privacy Law, Volume 7, Issue 2, May 2017, s. 

76–99. 

33) WACHTER, S. – MITTLESTADT, B. – FLORIDI, L.: Why a right to explanation of 

automated decision-making does not exist in the General Data Protection 

Regulation. In International Data Privacy Law, Volume 7, Issue 2, May 2017, s. 

76–99. 

34) Zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov, § 3 písm. i).  

35) ZARSKY, T.: Transparency in Data Mining: From Theory to Practice, 

DISCRIMINATION AND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

61 
 

 


