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Táto monografia bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a 

vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0403 Vplyv vzájomného 

uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické 

služby verejnej správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

4 
 

JEDNOTLIVÉ ČASTI SPRACOVALI 

 

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M  Kapitola 5 

JUDr. Jozef Andraško, PhD.  Kapitola 1 

JUDr. Mária Havelková, PhD. Kapitola 3 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. Kapitola 9 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.  

  

Kapitola 8 

Mgr. Kristián Hodossy, PhD. Kapitola 7 

Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. Kapitola 4 (v spoluautorstve s Mgr. Viera 

Jakušová) 

Mgr. Martin Daňko, PhD. Kapitola 2 

Mgr. Viera Jakušová  Kapitola 4 (v spoluautorstve s doc. JUDr. Juraj 

Vačok, PhD.) 

Mgr. Petra Žárská PhD., LL.M. Kapitola 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

5 
 

OBSAH 

 

O AUTOROCH .................................................................................................. 6 

ÚVOD .............................................................................................................. 7 

ČASŤ I. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA A PRÍSTUP K ONLINE SLUŽBÁM .... 9 

KAPITOLA 1 ................................................................................................................................ 9 

Prístup k online službám subjektov verejného sektora naprieč EÚ. Fikcia alebo realita? ........ 9 

KAPITOLA 2 .............................................................................................................................. 19 

Vzťah nariadenia eIDAS k jednotnej digitálnej bráne ............................................................. 19 

KAPITOLA 3 .............................................................................................................................. 29 

Právo na digitálne služby a potreba jeho garantovania v právnom poriadku Slovenskej 

republiky .................................................................................................................................. 29 

KAPITOLA 4 .............................................................................................................................. 40 

Právo na prístup k internetu ................................................................................................... 40 

ČASŤ II. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 ..................................................................................................................... 49 

KAPITOLA 5 .............................................................................................................................. 49 

Nariadenie eIDAS – aplikačné problémy: Ochrana osobných údajov ..................................... 49 

KAPITOLA 6 .............................................................................................................................. 60 

Identifikácia a autentifikácia: Právne otázky spojené s použitím databáz .............................. 60 

ČASŤ III. VYBRANÉ OTÁZKY ELEKTRONICKEJ IDENTIFIKÁCIE ................... 68 

KAPITOLA 7 .............................................................................................................................. 68 

Právne aspekty cloudových služieb v rámci riadenia informačných technológií vo verejnej 

správe ...................................................................................................................................... 68 

KAPITOLA 8 .............................................................................................................................. 78 

K problémom identifikácie a autentifikácie elektronickej identity zahraničných osôb pri 

elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike ........................... 78 

KAPITOLA 9 .............................................................................................................................. 86 

Zodpovednosť podľa nariadenia eIDAS ................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

6 
 

O AUTOROCH 

 

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M (zostavovateľ) je odborným asistentom na 

Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej 

fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

JUDr. Jozef Andraško, PhD. je odborným asistentom na Ústave práva informačných 

technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského 

v Bratislave.  

 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. je docentom na Katedre správneho 

a environmentálneho práva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. je odborná asistentka na Ústave práva 

informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 

JUDr. Mária Havelková, PhD. je odborná asistentka na Ústave klinického právneho 

vzdelávania, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Mgr. Kristián Hodossy, PhD. pôsobí ako externý pedagóg na Ústave práva 

informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity 

Komenského v Bratislave.  

 

Mgr. Martin Daňko, PhD.. je odborným asistentom a riaditeľom na Ústave práva 

informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 

Mgr. Petra Žárská PhD., LL.M. je odborná asistentka na Ústave práva informačných 

technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

 

Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. je docentom na Katedre správneho 

a environmentálneho práva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Mgr. Viera Jakušová je internou doktorandkou na Katedre správneho 

a environmentálneho práva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 



   
 

7 
 

ÚVOD 

 

Milí čitatelia,  

 

Do rúk sa Vám dostáva monografia Elektronická identifikácia: Teória a prax, ktorú 

sme pripravili v pomerne širokom autorskom kolektíve v rámci riešenia grantovej úlohy 

APVV – 17 – 0403 Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie 

na elektronické služby verejnej správy. Základný právny rámec tejto problematiky tvorí 

nariadenie EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a 

dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 

smernice 1999/93/ES (alebo Nariadenie eIDAS).  

 V úvodných fázach nášho projektu sme si za cieľ kládli zmapovať legislatívne 

zázemie týkajúce sa elektronickej identifikácie. Identifikovali sme viaceré oblasti, do 

ktorých má Nariadenie eIDAS presah, pričom spomenúť možno minimálne správne právo 

a reguláciu eGovernmentu, ochranu osobných údajov a súkromia, právo duševného 

vlastníctva či všeobecnú oblasť základných ľudských práv a slobôd.  

 Monografia začína exkurzom do problematiky internetu v podobe diskusie 

o práve na internet a reflexiou zahraničnej právnej úpravy práva na digitálne služby. 

 V druhej časti sú reflektované otázky ochrany osobných údajov v kontexte 

aplikačných problémov a práva duševného vlastníctva.  

 V tretej časti monografie autori reflektujú vybrané problémy súvisiace 

s elektronickou identifikáciou ako zodpovednosť, praktické problémy a využívanie 

cloudových služieb vo verejnej správe.  

Každá kapitola reflektuje osobitný štýl autora. 

 

 Veríme, že podobne ako prvá monografia (Digitálna verejná správa a elektronická 

identifikácia, 2019), tak aj toto predkladané dielo si nájde svojich čitateľov. 

 

 

 

Matúš Mesarčík 

Za autorský kolektív 
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ČASŤ I. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA A PRÍSTUP K ONLINE SLUŽBÁM 

 

KAPITOLA 1 

Prístup k online službám subjektov verejného sektora naprieč EÚ. Fikcia 

alebo realita? 

1.1 ÚVOD 

Predkladaná kapitola sa v prvom rade venuje otázke prístupu k online službám, 

ktoré poskytujú subjekty verejného sektora v zmysle nariadenia EP a Rady 910/2014 z 

23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej v texte len 

„Nariadenie eIDAS“).1 Jedným z cieľov Nariadenia eIDAS je, aby občania členských 

štátov Európskej únie (ďalej v texte len „EÚ“) mohli prostredníctvom svojich národných 

prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré sú súčasťou oznámenej schémy 

elektronickej identifikácie v zmysle Nariadenia eIDAS, pristupovať do online služieb, 

ktoré poskytujú iné členské štáty EÚ. V praktickej rovine by si občan Slovenskej republiky 

nemusel vybavovať prostriedok elektronickej identifikácie krajiny, ktorej online službu 

chce využiť ale na cezhraničnú autentifikáciu by mu postačoval národný prostriedok 

elektronickej identifikácie ako elektronický občiansky preukaz.2  

Nariadenie eIDAS vytvorilo právny rámec pre prístup k online službám, ale 

samotné využitie takýchto služieb ponecháva na vnútroštátnu úpravu. Právna úprava 

ponecháva mnoho otvorených otázok v súvislosti s prístupom a najmä faktickým 

využitím online služieb poskytovaných členskými štátmi EÚ. V praxi sa ukazuje ako 

problematická najmä dohľadateľnosť konkrétnych online služieb a taktiež nedostatok 

informácií či občan EÚ môže takúto online službu fakticky aj využiť.    

V ďalšej časti kapitoly sa autor venuje otázke identifikácie a autentifikácie v rámci 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení 

jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a 

asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 

1024/2012 (ďalej v texte len „Nariadenie o jednotnej digitálnej bráne“). V rámci tejto 

časti sa autor bude venovať aj postupom, ktoré zavádza Nariadenie o jednotnej digitálnej 

bráne. Práve tento legislatívny akt zavádza zoznam postupov, do ktorých budú musieť 

členské štáty EÚ zabezpečiť nie len prístup, ale aj ich faktické využitie pri možnosti 

identifikovať a autentifikovať sa prostriedkami elektronickej identifikácie v zmysle 

Nariadenia eIDAS.3  

 
1 K problematike identifikácie a autentifikácie a Nariadenia eIDAS pozri ANDRAŠKO, J.: 

Elektronická identita, identifikácia a autentifikácia. In ANDRAŠKO, J., HORVAT, M., MESARČÍK, 

M.: Vybrané kapitoly práva informačných technológií I. Bratislava: Univerzita Komenského v 
Bratislave, 2019, s. 88 -141. 
2 K problematike elektronických občianskych preukazov pozri HORVAT, M.: Nová právna úprava 
občianskych preukazov. In COMENIUS časopis, 12/2019, Právnická fakulta, Univerzita 

Komenského v Bratislave, s. 26 – 35. 
3 K problematike jednotnej digitálnej brány taktiež pozri DAŇKO, M.: Jednotná digitálna brána z 

pohľadu práv duševného vlastníctva. In ANDRAŠKO, J. a kol.: Digitálna verejná správa a 
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V závere autor skúma či zoznam postupov upravených v Nariadení o jednotnej 

digitálnej bráne môže dať odpoveď na otázku, do ktorých online služieb majú občania 

EÚ prístup a ktoré z týchto služieb môžu aj reálne využiť.  

 

1.2 ONLINE SLUŽBY 

Nariadenie eIDAS nedefinuje pojem online služba (online service)4, ale na 

viacerých miestach tento pojem spomína. Z ustanovení Nariadenia eIDAS je zrejmé, že 

pôjde o akúkoľvek službu, verejnoprávnu alebo súkromnoprávnu, ktorá je poskytovaná 

s využitím informačných a komunikačných technológií (najmä Internetu, výpočtovej 

techniky a pod.). Na základe vyššie uvedeného možno rozlišovať medzi verejnými 

a súkromnými online službami.5  

Z ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariedenia eIDAS nepriamo vyplýva, že verejnú online 

službu možno chápať ako službu poskytovanú online subjektom verejného sektora.  

Nariadenie eIDAS nedefinuje pojem poskytovateľ online služby. Vo všeobecnosti 

možno povedať, že ide o fyzickú osobu či právnickú osobu, ako aj organizačnú zložku 

štátu. Poskytovateľmi online služieb môžu byť subjekty verejného sektora, ako aj 

subjekty súkromného sektora.  

Rozhodujúcou skutočnosťou je, že tieto subjekty pri prístupe k ich online službe 

vyžadujú identifikáciu a autentifikáciu osoby na diaľku prostredníctvom prostriedku 

elektronickej identifikácie, ktorý je súčasťou systému elektronickej identifikácie 

oznámeného v zmysle Nariadenia eIDAS. Poskytovateľ online služby je spoliehajúcou sa 

stranou v zmysle Nariadenia eIDAS, nakoľko sa spolieha na výsledok procesu 

autentifikácie. 

Medzi subjekty verejného sektora možno zaradiť:6  

- ústredný, regionálny alebo miestny orgán,  

- verejnoprávny subjekt7 alebo  

- združenie tvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi alebo jedným či 

viacerými takýmito verejnoprávnymi subjektmi, alebo  

 
elektronická identifikácia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2019, s. 93-97. 
4 Nariadenie eIDAS v slovenskej verzii používa pojem služby online. Som toho názoru, že pojem 

online services požívaný v anglickej verzii Nariadenia eIDAS, by sa mal prekladať ako online služby 

a nie ako služby online. V prvom prípade ide o typ služieb, ktoré boli navrhnuté tak, že sa budú 
poskytovať online. V druhom prípade ide o služby, ktoré sa dajú poskytovať rôznym spôsobom, 

medzi iným aj online. Ide teda o typ prístupu. 
5 Bod 2 preambuly Nariadenia eIDAS: „Cieľom tohto nariadenia je posilniť dôveru pri 
elektronických transakciách na vnútornom trhu zabezpečením spoločného základu pre bezpečné 
elektronické interakcie medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy, čím sa zvýši účinnosť 
verejných a súkromných online služieb, elektronického podnikania a elektronického obchodu v 
Únii.“ 
6 Čl. 3 bod. 7 Nariadenia eIDAS. 
7 Nariadenie eIDAS v prípade pojmu verejnoprávny subjekt odkazuje na pojem verejnoprávne 
inštitúcie upravený v  čl. 2 ods. 1 bod 4 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 

26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. 
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- súkromný subjekt, ktorý bol aspoň jedeným z takýchto orgánov, subjektov alebo 

združení poverený poskytovaním verejných služieb, ak koná na základe takéhoto 

poverenia. 

Predmetná definícia je veľmi extenzívna a navyše právny poriadok Slovenskej 

republiky nedefinuje pojem subjekt verejného sektora. V kontexte cezhraničného 

poskytovania online služieb vzniká subjektom verejného povinnosť zabezpečiť prístup do 

ich online služby aj občanom iných členských štátov EÚ pri dodržaní podmienok 

stanovených Nariadením eIDAS.    

V intenciách slovenského právneho poriadku by sme medzi subjekty verejného 

sektora mohli zaradiť nie len spravujúce subjekty verejnej správy8, ale aj orgány verejnej 

moci, ktoré poskytujú verejné služby v online prostredí.  

V nariadení eIDAS sa taktiež spomína pojem verejná služba (public service). 

V zmysle bodu 12 preambuly Nariadenia eIDAS je: „jedným z cieľov nariadenia eIDAS 

odstrániť existujúce prekážky cezhraničného využívania prostriedkov elektronickej 

identifikácie, ktoré sa v členských štátoch EÚ používajú na autentifikáciu aspoň v prípade 

verejných služieb.“ Nariadenie eIDAS bližšie nedefinuje pojem verejná služba. 

Z hľadiska slovenského právneho poriadku je potrebné zdôrazniť, že chýba 

definícia verejnej online služby či online služby poskytovanej subjektom verejného 

sektora. V podmienkach slovenského právneho poriadku možno k vyššie uvedeným 

pojmom považovať za terminologicky najbližší pojem „elektronická služba verejnej 

správy“. Napriek skutočnosti, že pojem elektronická služba verejnej správy je často 

používaný, skutočný význam je nejasný. Predmetný pojem je spájaný najmä s 

problematikou e-Governmentu, ktorá je upravená zákonom č. 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon o e-governmente“). Hlavným cieľom 

Zákona o e-Governmente je zaviesť oficiálnu elektronickú komunikáciu ako primárnu 

formu komunikácie medzi osobami (fyzickými a právnickými osobami) a orgánmi 

verejnej moci, ako aj medzi samotnými orgánmi verejnej moci. Ustanovenia Zákona o e-

Governmente sa vzťahujú len na prípady, keď sa vydané rozhodnutie týka práv, právom 

chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb. Navyše sa 

ustanovenia Zákona o e-Governmente aplikujú len na konania, ktorých výsledkom je 

vydanie rozhodnutia ako individuálneho právneho aktu. Avšak, predmetný zákon pojem 

elektronická služba verejnej správy či jeho ekvivalent neupravuje. 

Jediným právnym aktom, ktorý definuje pojem elektronická služba verejnej 

správy je zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon o ITVS“).9 V zmysle § 3 

písm. l) Zákona o ITVS sú elektronické služby verejnej správy definované ako: 

„komunikácia s orgánom riadenia pri vybavovaní podania, oznámenia, pri prístupe k 

informáciám a ich poskytovaní alebo pri účasti verejnosti na správe verejných vecí.“ 

 
8 Konkrétne možno hovoriť o orgánoch verejnej správy, ktoré sú súčasti vnútornej organizácie 
subjektov verejnej správy (orgány štátnej správy, orgány samosprávy a orgány ostatnej verejnej 

správy). 
9 Zákon o ITVS zrušil zákon č. 275/2006 Z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
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Je potrebné zdôrazniť, že z definície pojmu elektronické služby verejnej správy 

podľa Zákona o ITVS vyplýva, že tento pojem sa nevzťahuje len na rozhodnutia týkajúce 

sa práv, právom chránených záujmov a povinností. Pojem uvedený v Zákone o ITVS 

obsahuje podania, oznámenia, pri prístupe k informáciám a ich poskytovaní alebo pri 

účasti verejnosti na správe verejných vecí. Je možné konštatovať, že v prípade definície 

pojmu elektronická služba verejnej správy v zmysle Zákona o ITVS existuje široká škála 

úkonov, ktoré môžu vykonávať osoby v elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej 

moci. 

Taktiež je potrebné dodať, že nie všetky elektronické služby verejnej správy sú 

relevantné v kontexte Nariadenia eIDAS. Relevantné sú len tie elektronické služby 

verejnej správy, pri ktorých sa vyžaduje identifikácia a autentifikácia osoby použitím 

prostriedkov elektronickej identifikácie na prístup k takejto službe.  

Existuje mnoho elektronických služieb verejnej správy, kde sa nevyžaduje 

identifikácia a autentifikácia pri prístupe do takýchto služieb. V takýchto prípadoch pôjde 

najmä o informačné elektronické služby verejne správy. Podstatou informačných 

služieb je zverejňovanie informácií online (napr. úradné hodiny orgánu verejnej moci 

a pod.). Používatelia, najmä občania a podnikatelia, majú prístup k týmto informáciám 

najčastejšie anonymne, čo znamená, že nedochádza k priamej interakcii. Na druhej 

strane, v prípade obojstranných komunikačných (interaktívnych) 

a transakčných elektronických službách verejnej správy musí poskytovateľ 

konkrétnej služby vedieť, s kým komunikuje.10 

 

1.3 ONLINE SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

Aby občania iných členských štátov EÚ mohli využiť konkrétnu online službu 

poskytovanú subjektmi verejného sektora Slovenskej republiky (ďalej len „online služba 

SR“), musia sa úspešne autentifikovať prostredníctvom svojho domáceho prostriedku 

elektronickej identifikácie (napr. elektronický občiansky preukaz a pod.). Nariadenie 

eIDAS explicitne neustanovilo, pre ktoré online služby SR sa môžu občania jednotlivých 

členských štátov EÚ autentifikovať. 

Zastávam názor, že  pôjde len o tie elektronické služby, kde sa vyžaduje 

identifikácia a autentifikácia a do ktorých sa vieme autentifikovať prostredníctvom 

slovenského elektronického občianskeho preukazu.  

Nemožno však opomenúť aj iné spôsoby autentifikácie, napr. do špecializovaných 

portálov, ktoré umožňuje Zákon o e-Governmente (napr. heslo a pod.). V týchto 

prípadoch platí, že keď sa autentifikácia do špecializovaného portálu uskutočňuje iným 

 
10 V rámci interaktívnych služieb môže ísť o jednostranné interaktívne služby, kde môže používateľ 

konkrétnej služby, napr. stiahnuť formulár, avšak zaslať ho musí fyzicky (napr. poštou). Poznáme 

taktiež obojstranné interaktívne služby, kde môže používateľ služby, napr. stiahnuť formulár, ale 
následne ho elektronicky zašle poskytovateľovi elektronickej služby verejnej správy. Transakčné 

služby predstavujú najvyššiu úroveň elektronických služieb verejnej správy. Zahŕňajú v sebe 
jednak informačné služby, komunikačné služby a navyše, používatelia môžu uskutočňovať s 

poskytovateľom služby rôzne online transakcie. Bližšie pozri ANDRAŠKO, J.: Theoretical aspects 
of public administration electronic services. In Bratislava law review. Roč. 1, č. 2. 2017, s. 119-

128. 
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spôsobom, je potrebné zabezpečiť autentifikáciu aj elektronickým občianskym 

preukazom.  

Je však potrebné podotknúť, že aj pri takto vymedzených online službách SR je 

potrebné vykonať ďalšiu selekciu, nakoľko občania EÚ nebudú môcť využiť všetky online 

služby SR. Konečné poskytnutie konkrétnej elektronickej služby je spojené s právom na 

využívanie takýchto služieb na základe podmienok, ktoré sú stanovené vo vnútroštátnych 

právnych predpisoch.11  V takýchto prípadoch pôjde o autorizáciu. Úspešná identifikácia 

a autentifikácia je predpokladom autorizácie. Autorizácia predstavuje povolenie konať v 

súlade s oprávneniami, ktoré danej osobe prislúchajú.12 

Podmienky pre využitie konkrétnej online služby SR iným občanom EÚ nesmú byť 

diskriminačné. Zastávam názor, že možno obmedziť prístup k online službám SR z 

dôvodu stanovenia podmienky trvalého pobytu, štátneho občianstva a pod., ak to 

neodporuje právu EÚ, čo potvrdzuje aj recitál 14 Nariadenia eIDAS v zmysle ktorého: 

„prístup k online službám a ich konečné poskytnutie žiadateľovi by mali byť úzko spojené 

s právom na využívanie takýchto služieb na základe podmienok stanovených vo 

vnútroštátnych právnych predpisoch.“  

V zmysle vyššie uvedeného je potrebné selektovať online služby SR, ktoré môžu 

občania iných členských štátov EÚ reálne využiť. Inými slovami, v prípade online služieb 

SR, kde sa vyžaduje identifikácia a autentifikácia a kde je stanovená oprávnená 

podmienka (trvalý pobyt, štátne občianstvo a pod.), nie je možné, aby došlo k faktickému 

poskytnutiu takejto služby. Za sprístupnenie faktického využitia konkrétnej online služby 

sú zodpovedné príslušné orgány verejnej moci, ktoré danú online službu poskytujú.13 

 

1.4 ZOZNAM POSTUPOV V NARIADENÍ O JEDNOTNEJ DIGITÁLNEJ BRÁNE  
Prijatím Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne by sa mala uľahčiť interakcia 

medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a príslušnými orgánmi na strane druhej, a to 

najmä zabezpečením prístupu ku konkrétnym informáciám, postupom a asistenčným 

službám.14  

Aby mohli občania a podniky v EÚ využívať svoje právo na voľný pohyb v rámci 

vnútorného trhu, musia mať jednoduchý prístup k dostatočne zrozumiteľným a 

spoľahlivým informáciám o ich právach podľa práva EÚ a k informáciám o platných 

vnútroštátnych pravidlách a postupoch, ktoré musia splniť v prípade, keď sa presťahujú 

do iného členského štátu, než je ich vlastný, budú v ňom žiť alebo študovať, alebo sa v 

ňom usadia alebo budú vykonávať podnikateľskú činnosť.15 

 
11 Bod 14 preambuly Nariadenia eIDAS.  
12 Pozn., v Zákone o e-Governmente sa autorizácia spája len s “podpisovaním“, avšak pojem 
autorizácia má širší význam. 
13 Často kladené otázky k elektronickej identifikácii na základe eIDAS (Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014). Dostupné na: 

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eIDAS/FAQ%20-%20eIDAS_v2.pdf, s. 3. 
14 Bod 5 preambuly Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. 
15 Bod 7 preambuly Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne.  
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Na tieto účely má jednotná digitálna brána, ktorá je súčasťou portálu Vaša 

Európa,16 zabezpečovať prístup k:17 

a) informáciám o právach, povinnostiach a pravidlách stanovených v práve 

Únie a vnútroštátnom práve vzťahujúcom sa na používateľov, ktorí uplatňujú 

alebo majú v úmysle uplatňovať svoje práva vyplývajúce z práva Únie v oblasti 

vnútorného trhu v oblastiach uvedených v prílohe I; 

b) informáciám o online a offline postupoch a k odkazom na online postupy 

vrátane postupov, na ktoré sa vzťahuje príloha II, zavedené na úrovni Únie alebo 

na vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť používateľom uplatňovať práva a 

dodržiavať povinnosti a pravidlá v oblasti vnútorného trhu v oblastiach uvedených 

v prílohe I; 

c) informáciám o asistenčných službách a službách riešenia problémov 

uvedených v prílohe III alebo uvedených v článku 7 a k odkazom na tieto služby, 

na ktoré sa občania a podniky môžu obracať, ak majú otázky alebo problémy 

súvisiace s ich právami, povinnosťami, pravidlami alebo postupmi uvedenými v 

písmenách a) a b) tohto odseku. 

Okrem zabezpečenia prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám, 

poskytuje jednotná digitálna brána prístup k relevantným webovým stránkam EÚ a 

vnútroštátnym webovým stránkam.18 

 

1.4.1 Postupy 

Členské štáty EÚ sú povinné zabezpečiť, aby používatelia mali prístup ku 

ktorýmkoľvek postupom uvedeným v prílohe II a mohli ich dokončiť plne online, pokiaľ 

je príslušný postup zavedený v dotknutom členskom štáte.19  

Postupy sú v zmysle Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne definované ako: 

„sled úkonov, ktorý musia používatelia vykonať, aby splnili požiadavky alebo získali 

rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého si môžu uplatniť práva uvedené v 

článku 2 ods. 2 písm. a)“.20 Vo všeobecnosti možno postupy chápať ako elektronické 

služby verejnej správy či služby e-Governmentu v siedmich životných udalostiach 

v zmysle prílohy II. Konkrétne ide o životné udalosti ako narodenie, pobyt, štúdium, 

práca, presťahovania, odchod do dôchodku a začatie podnikateľskej činnosti, priebeh 

podnikateľskej činnosti a ukončenie podnikateľskej činnosti. V prílohe II sú uvedené 

konkrétne postupy a taktiež očakávaný výstup týchto postupov. Ako príklad možno 

uviesť životnú udalosť narodenie, v rámci ktorej je ako postup uvedená žiadosť o doklad 

o zápise narodenia a ako očakávaný výstup je uvedený doklad o zápise narodenia alebo 

rodný list.21    

Zavádzanie online postupov na vnútornom trhu by malo dopomôcť k digitalizácii 

vnútorného trhu, pri dodržiavaní všeobecnej zásady nediskriminácie. Zásada 

 
16 Dostupné na: https://europa.eu/youreurope/. 
17 Čl. 2 ods. 2 Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. 
18 Čl. 2 ods. 1 Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. 
19 Čl. 6 ods. 1 Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. 
20 Čl. 3 ods. 3 Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne.  
21 Príloha II Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne.  
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nediskriminácie v súvislosti s prístupom občanov a podnikov k online postupom 

znamená, že cezhraničný používateľ22 by mal mať možnosť prístupu k online postupu 

a jeho dokončeniu za rovnakých podmienok ako domáci používateľ, a to buď 

prostredníctvom rovnakého technického riešenia, alebo alternatívneho, technicky 

samostatného riešenia, ktoré vedie k rovnakému výsledku, bez akýchkoľvek 

diskriminačných prekážok.23  

Aby mohli občania a podniky plne využívať výhody vnútorného trhu, musia byť 

postupy v zmysle Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne plne online, tak aby 

používateľ mohol urobiť všetky kroky od prístupu po dokončenie elektronicky na diaľku 

a prostredníctvom online služby. Online služba by mala usmerňovať zoznamom všetkých 

požiadaviek, ktoré musí používateľ splniť a všetkých podporných dôkazov, ktoré musí 

poskytnúť. Taktiež by mala online služba používateľovi umožniť poskytovať informácie 

a dôkazy o splnení všetkých týchto požiadaviek a mala by používateľovi vystaviť 

automatické potvrdenie o prijatí, pokiaľ sa výsledok postupu neposkytuje ihneď.24  

Aby sme mohli postupy v zmysle Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne 

považovať za postupy plne online, musia spĺňať nasledujúce podmienky:25 

a) identifikáciu používateľov, poskytovanie informácií a dôkazov, 

podpisovanie a konečné podanie možno všetko vykonať elektronicky na 

diaľku, prostredníctvom obslužného kanála, ktorý používateľsky ústretovým a 

štruktúrovaným spôsobom umožňuje používateľom plniť požiadavky súvisiace s 

týmto postupom; 

b) používatelia dostávajú automatické potvrdenie o doručení, ak sa výsledok 

postupu nedoručuje okamžite; 

c) sa výsledok postupu doručuje elektronicky alebo, ak je to potrebné na 

zabezpečenie súladu s uplatniteľným právom Únie alebo vnútroštátnym právom, 

fyzickým spôsobom, a 

d) používatelia dostávajú elektronické oznámenie o dokončení postupu. 

Z vyššie uvedených podmienok existujú aj výnimky, kedy sledovaný cieľ nemožno 

v plnej miere dosiahnuť online a od používateľa možno požadovať, aby sa na účely 

daného procesného úkonu dostavil na príslušný úrad osobne. Ide o výnimočné prípady 

 
22 Nariadenie o jednotnej digitálnej bráne rozlišuje medzi používateľom a cezhraničným 

používateľom. V zmysle čl. 3 ods. 1 Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne je používateľ: „buď 
občan Únie, fyzická osoba s pobytom v členskom štáte, alebo právnická osoba so sídlom v 
členskom štáte, a ktorý prostredníctvom brány využíva prístup k informáciám, postupom alebo 
asistenčným službám alebo službám riešenia problémov uvedeným v článku 2 ods. 2.“ 
Cezhraničný používateľ je v zmysle čl. 3 ods. 2 Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne: 

„používateľ v situácii, ktorá nie je vo všetkých ohľadoch obmedzená na jeden členský štát.“ 
23 Bod 18 preambuly Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. Za prekážky možno považovať:  

- využívanie políčok vo formulároch, v ktorých sa vyžadujú vnútroštátne telefónne čísla, 

vnútroštátne predvoľby telefónnych čísel alebo vnútroštátne poštové smerovacie čísla,  
- platby poplatkov, ktoré by sa nedali uskutočniť cezhraničnou platbou,  

- nedostatok podrobných informácií v jazyku, ktorému cezhraniční používatelia rozumejú, 
- nemožnosť predložiť elektronické dôkazy od orgánov sídliacich v inom členskom štáte a 

- neakceptovanie elektronickej identifikácie vydanej v iných členských štátoch. 
24 Bod 24 Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. 
25 Čl. 6 ods. 2 Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. 
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odôvodnených opodstatneným verejným záujmom v oblasti verejnej bezpečnosti, 

verejného zdravia alebo boja proti podvodom. V takýchto výnimočných prípadoch 

členské štáty EÚ obmedzia takúto fyzickú prítomnosť na úplne nevyhnutné a objektívne 

obhájiteľné minimum. Členské štáty EÚ zabezpečia, aby ostatné kroky postupu bolo 

možné dokončiť plne online a aby požiadavky fyzickej prítomnosti neviedli k diskriminácii 

cezhraničných používateľov.26 

Používatelia musia mať pred samotnou identifikáciou do daného postupu 

informácie o príslušných krokoch postupu, ktoré má používateľ absolvovať, vrátane 

všetkých výnimiek z povinnosti členských štátov poskytovať postup plne online, ako aj 

informácie o názve príslušného orgánu zodpovedného za postup a jeho kontaktné údaje. 

Používateľovi musia byť sprístupnené aj informácie o prípustných spôsoboch 

autentifikácie, identifikácie a podpisovania na účely postupu.27 Na základe 

týchto informácií sa používateľ dozvie akým spôsobom sa môže do daného postupu 

identifikovať a autentifikovať a akým spôsobom môže podpisovať rôzne elektronické 

dokumenty. Používateľovi je taktiež potrebné poskytnúť informácie o druhu a formáte 

dôkazov, ktoré sa majú predložiť; prostriedkoch nápravy, ktoré sú obvykle k dispozícii v 

prípade sporov s príslušnými orgánmi; príslušných poplatkoch a online spôsoboch platby; 

lehotách, ktoré musí používateľ alebo príslušný orgán dodržať; pravidlách týkajúcich sa 

absencie odpovede od príslušného orgánu a z toho vyplývajúce právne dôsledky pre 

používateľov vrátane mechanizmov tichého súhlasu či nečinnosti správnych orgánov; 

o ďalšom jazyku, v ktorom je možné postup absolvovať. Vyššie uvedené informácie sa 

sprístupnia v úradnom jazyku EÚ, ktorému bežne rozumie čo najväčší počet 

cezhraničných používateľov.28 

 

1.4.2 Cezhraničný prístup k online postupu 

Členské štáty EÚ sú v zmysle Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne povinné 

zabezpečiť, aby postup ktorý je zavedený na vnútroštátnej úrovni a ku ktorému majú iní 

používatelia ako cezhraniční používatelia prístup a môžu ho dokončiť online, mohol byť 

nediskriminačným spôsobom prístupný a dokončený online aj cezhraničnými 

používateľmi prostredníctvom rovnakého alebo alternatívneho technického riešenia.29 

Jednou z požiadaviek zabezpečenia cezhraničného prístupu k online postupom je, 

aby sa cezhraniční používatelia mohli identifikovať a autentifikovať, podpisovať 

alebo opatriť pečaťou dokumenty elektronicky v zmysle Nariadenia eIDAS 

vždy, keď je to možné aj pre iných ako cezhraničných používateľov.30  

Inými slovami, ak sa domáci používatelia online postupov môžu identifikovať 

a autentifikovať, podpisovať alebo opatriť pečaťou dokumenty elektronicky podľa 

Nariadenia eIDAS v prípade národných online postupov, tak aj cezhraniční používatelia 

 
26 Čl. 6 ods. 3 Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. 
27 K problematike elektronického podpisu pozri SOKOL P.: Elektronické právne úkony uskutočnené 
pomocou dynamických biometrických podpisov. In: Právo, obchod, ekonomika VI. Košice: 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2016, s. 470-479. 
28 Čl. 10 ods. 1 a ods. 4 Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. 
29 Čl. 13 ods. 1 Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. 
30 Čl. 13 ods. 2 písm. c) Nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. 
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môžu pre prístup k týmto online postupom využívať prostriedky elektronickej 

identifikácie oznámené v zmysle Nariadenia eIDAS a taktiež môžu podpisovať 

elektronické dokumenty elektronickými nástrojmi ako elektronický podpis a elektronická 

pečať v zmysle Nariadenia eIDAS.  

V praktickej rovine, ak  sa občan Slovenskej republiky vie identifikovať 

a autentifikovať do národnej online služby týkajúcej sa napr. žiadosti o doklad o zápise 

narodenia prostredníctvom slovenského elektronického občianskeho preukazu a vie 

takúto žiadosť podpísať napr. kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle 

Nariadenie eIDAS, tak aj občan Nemecka (cezhraničný používateľ) bude mať možnosť 

identifikovať a autentifikovať sa cez nemecký občiansky preukaz do tohto online postupu 

a bude môcť takúto žiadosť podpísať požadovaným druhom elektronického podpisu 

v zmysle Nariadenia eIDAS.   

 

1.5 ZHRNUTIE 

Prijatie Nariadenia eIDAS možno v súvislosti s prístupom k online službám, ktoré 

poskytujú členské štáty EÚ považovať za významný míľnik. Avšak Nariadenie eIDAS 

neupravuje, do ktorých online služieb majú občania EÚ prístup a ktoré môžu reálne 

využiť. Túto problematiku ponecháva Nariadenie eIDAS na vnútroštátnu úpravu pri 

dodržaní zásady nediskriminácie, kedy podmienky pre využitie konkrétnej online služby 

iným občanom EÚ nesmú byť diskriminačné. 

Zastávam názor, že prístup do online služby a jej reálne využitie predstavuje 

z pohľadu používateľa jeden celok. Bez toho aby občan iného členského štátu EÚ 

nevedel reálne využiť konkrétnu online službu je zabezpečenie prístupu do tejto online 

služby zbytočné. Analogicky by sme to moli vo fyzickom svete prirovnať k situácii, kedy 

by zamestnanec mohol vstúpiť na pracovisko ale nesmel by už použiť konkrétne 

zariadenia pre výkon svojho zamestnania.  

Pri zodpovedaní otázky, do ktorých online služieb SR majú občania iných 

členských štátov EÚ prístup a ktoré môžu reálne využiť, je potrebné na národnej úrovni 

vykonať dvojstupňovú selekciu. V podmienkach Slovenskej republiky majú občania iných 

členských štátov EÚ prístup len do tých elektronických služieb verejnej správy, kde sa 

vyžaduje identifikácia a autentifikácia a do ktorých sa vieme autentifikovať 

prostredníctvom slovenského elektronického občianskeho preukazu. V druhom kroku je 

potrebné vybrať len tie online služby SR, kde sa pre využitie online služby nevyžaduje 

oprávnená podmienka (trvalý pobyt, štátne občianstvo a pod.). 

Čiastočným riešením pri zodpovedaní otázky, do ktorých online služieb majú 

občania EÚ prístup a ktoré môžu reálne aj využiť, je zoznam postupov v zmysle 

Nariadenie o jednotnej digitálnej bráne. Nariadenie o jednotnej digitálnej bráne ukladá 

členským štátom EÚ povinnosť, aby občania EÚ mohli využívať konkrétne elektronické 

služby verejnej správy a aby sa do týchto služieb mohli občania EÚ z pozície 

cezhraničných používateľov identifikovať a autentifikovať v zmysle Nariadenia eIDAS. Je 

potrebné podotknúť, že Nariadenie o jednotnej digitálnej bráne neobsahuje zoznam 

všetkých možných postupov, ale len tých, ktoré sú z pohľadu siedmich životných udalostí 

najdôležitejšie z pohľadu občanov a podnikov. Preto možno tento zoznam považovať len 

za čiastočné riešenie pri otázke prístupu a využitia online služieb občanmi EÚ. Napriek 
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vyššie uvedenému si dovolím tvrdiť, že ide o významný legislatívny akt, nakoľko občania 

EÚ budú mať na jednom mieste informácie o tom, do ktorých postupov majú prístup, 

resp. ich môžu využiť a akým spôsobom sa môžu do nich identifikovať a autentifikovať.  
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KAPITOLA 2 

Vzťah nariadenia eIDAS k jednotnej digitálnej bráne 

 

2.1 ÚVOD 

Predkladaná kapitola sa venuje vzájomnému pôsobeniu dvoch nariadení, ktoré 

môžu značným spôsobom uľahčiť výkon elektronickej správy v Európskej únií (ďalej len 

„EÚ“), a to  nariadenie EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a 

dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 

smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenie eiDAS“) a nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej 

brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a 

službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012  (ďalej len 

„Nariadenie SDG“).  

Obe nariadenia priniesli do právnych poriadkov členských štátov EÚ právne 

prostriedky, ktoré za optimálnych okolnosti môžu zlepšiť cezhraničný výkon práv, právom 

chránených záujmov a povinnosti pre subjekty pôsobiace na jednotnom trhu v EÚ, a to 

prostredníctvom elektronického výkonu verejnej moci v jednotlivých členských štátov. 

Rastúca digitalizácia verejnej správy v členských štátoch vytvára predpoklad, že 

elektronický výkon verejnej správy nemusí byť obmedzený len na agendu pre 

vnútroštátne subjekty. Práve naopak jednotný trh a práva a slobody z neho vyplývajúce 

môžeme prostredníctvom výdobytkov elektronizácie verejnej správy uplatňovať jednotne 

naprieč všetkými členskými štátmi. Utopické predstavy sa stávajú realitou, nakoľko 

materiálne pramene práva nám dávajú odpoveď, čo je a čo nie je možné vyriešiť online. 

Jednotný trh v sebe ukrýva slobodu vo všetkých sociálno-ekonomických 

parametroch života jednotlivca alebo právom vytvorených umelých entít bez ohľadu na 

ich účel. Na realizácie tejto slobody stačí si len sadnúť  k elektronickému zariadeniu, cez 

ktoré príslušné subjekty môžu realizovať svoje práva alebo plniť svoje povinnosti 

z pohodlia svojho domova alebo kancelárie. Obchodná spoločnosť chce expandovať na 

trhy viacerých členských štátov, manažér sa musí presťahovať s celou svojou rodinou za 

účelom nového pracovného pôsobenia v inom členskom štáte alebo chceme len na 

semester študovať na univerzite v inej krajine; to všetko sú príklady životných situácií, 

kedy je pre nás lepšie nechať svet zákonných požiadaviek prenesených na tlačivá, 

formuláre, či prípadné povolenia a akceptácie digitalizovať a orgány verejnej správy 

nechať realizovať pri výkone svojich právomocí v onlinew priestore ohraničenom 

pôsobnosťou  takýchto právnych noriem.  

 

2.2 NARIADENIE eIDAS A JEHO VÝZNAM 

Predtým, ako začneme hľadať prepojenie medzi vyššie uvedenými nariadeniami, 

musíme si charakterizovať ciele a obsah prvého z nich. Nariadenie eiDAS prinieslo 

najdôležitejší krok pri ceste unifikácie elektronických služieb verejnej správy. Jedným 

z primárnych cieľov tohto nariadenia bola potreba odstrániť existujúce prekážky 

cezhraničného využívania prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré sa v členských 
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štátoch používajú na autentifikáciu minimálne v rozsahu využívania verejných služieb. 

Priamy účinok nariadenia ma v otázkach unifikácie právnych noriem v EÚ najdôležitejšiu 

úlohu a prináša v podobe všeobecne záväzného právneho predpisu rovnakú úpravu pre 

všetky fyzické a právnické osoby žijúce v členských štátoch EÚ a samozrejme 

nevynímajúc aj členské štáty samotné. Prostredníctvom Nariadenia eiDAS dochádza 

k jednotnej právnej úprave predstavujúcej zásah do oblasti systémov správy 

elektronickej identity.  súvisiacej technickej architektúry a infraštruktúry vytvorených v 

členských štátoch. Nariadenie eIDAS predstavuje  právny prostriedok na dosiahnutie 

bezpečnej elektronickej identifikácie a autentifikácie pri prístupe k cezhraničným službám 

online ponúkaných členskými štátmi. Nariadenie eIDAS tak posilňuje dôveru 

cezhraničných užívateľov, nakoľko na vnútornom trhu vytvára spoločný právny základ 

pre bezpečné elektronické interakcie medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej 

správy31. Táto skutočnosť je predpokladom aj pre zvýšenie účinnosti verejných a 

súkromných on-line služieb, elektronického podnikania a elektronického obchodu v EÚ.32 

Zabezpečiť, aby sa občania EÚ mohli prostredníctvom domácich prostriedkov 

elektronickej identifikácie autentifikovať do online služieb poskytovaných inými 

členskými štátmi EÚ, si vyžaduje jednotnú právnu úpravu založenú na 

princípe  technologickej neutralite. Interoperabilita národných systémov identifikácie a 

autentifikácie je predpokladom pre úspešnú elektronickú identifikáciu a autentifikáciu 

cezhraničného subjektu, no nariadenie eIDAS nechce zasahovať do správy elektronickej 

identity v jednotlivých členských štátoch EÚ. Za takejto situácie je možné odstrániť 

existujúce prekážky cezhraničného využívania prostriedkov elektronickej identifikácie len 

stanovením požiadaviek pre dôveryhodnú a bezpečnú elektronickú identifikáciu a 

autentifikáciu pri prístupe k cezhraničným online službám, ktoré poskytujú členské štáty 

minimálne v prípade verejných služieb. Posilnenie dôvery elektronických služieb znamená 

identifikovať mieru zabezpečenia bezpečnosti elektronickej komunikácie 

v komunikačnom kanály.  Nariadenie eIDAS  v zaujme vytvorenie bezpečnej komunikácie 

stanovuje pravidlá poskytovania dôveryhodných služieb pre elektronické transakcie na 

vnútornom trhu, kam zaraďuje služby poskytované pre oblasť elektronického podpisu33 

 
31 ANDRAŠKO. J.: Vybrané aplikačné problémy vzájomného uznávanie prostriedkov elektronickej 
identity. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019, zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou 
Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, v dňoch 11.4. – 13.4.2019. 1. vyd. Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019. 381 s. 
32 HALÁSOVÁ, Z. - GREGUŠOVÁ, D.: Nariadenie eIDAS a slovenský zákon o dôveryhodných 
službách. In EPI Odborné články, 2017. 
33 Z pohľadu nariadenia eIDAS kvalifikovaný elektronický podpis ponúka najvyššiu úroveň 
bezpečnosti - elektronický podpis vyhotovený osobou s údajmi na vyhotovenie elektronického 

podpisu (súkromný kľúč), ktoré sa nachádzajú v zariadení na vyhotovenie kvalifikovaného 

elektronického podpisu (QSCD), pre ktorú bol vydaný kvalifikovaný certifikát obsahujúci súvisiace 
údaje na validáciu elektronického podpisu (verejný kľúč), identitu tejto osoby (podpisovateľ) a 

osoby zodpovednej za vydanie tohto certifikátu (poskytovateľ kvalifikovanej dôveryhodnej služby 
vyhotovovania a overovania certifikátov). Dôvodová správa k zákonu č. 272/2016 Z. z. o 

dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Všeobecná časť. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=426794. 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=426794
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a definuje niektoré nové dôveryhodné služby, ktoré doteraz neexistovali vo všetkých 

členských krajinách. Ide najmä o služby pre vyhotovovanie, overovanie a validáciu 

elektronických podpisov, elektronických pečatí34, elektronických časových pečiatok, 

elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky a 

služby pre vyhotovovanie, overovanie a validáciu certifikátov pre autentifikáciu webových 

sídiel a podmienky, za ktorých členské štáty certifikujú a uznávajú zariadenia na 

vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a uznávajú prostriedky 

elektronickej identifikácie fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sú súčasťou 

oznámeného systému elektronickej identifikácie iného členského štátu.35 

Úrovne zabezpečenia by mali charakterizovať stupeň dôvery prostriedkov 

elektronickej identifikácie pri určovaní totožnosti osoby, čím by poskytovali záruku, že 

osoba hlásiaca sa k nejakej totožnosti, je naozaj osobou, ku ktorej bola daná totožnosť 

priradená. Úroveň zabezpečenia závisí od stupňa dôvery, ktorý poskytuje daný 

prostriedok elektronickej identifikácie, pokiaľ ide o údajnú alebo prezentovanú totožnosť 

osoby, pričom sa zohľadňujú používané procesy (napríklad preukazovanie totožnosti a 

overovanie a autentifikácia), riadiace činnosti (napríklad subjekt vydávajúci prostriedky 

elektronickej identifikácie a postup ich vydávania) a technické kontroly. Výsledkom 

rozsiahlych pilotných projektov financovaných prostriedkami Únie a normalizačných a 

medzinárodných činností sú rôzne technické vymedzenia a opisy úrovní zabezpečenia. 

Konkrétne, v rozsiahlom pilotnom projekte STORK a norme ISO 29115 sa okrem iného 

odkazuje na úrovne 2, 3 a 4, ktoré by sa mali pri vypracúvaní minimálnych technických 

požiadaviek, noriem a postupov pre úrovne zabezpečenia „nízka“, „pokročilá“ a „vysoká“ 

v zmysle tohto nariadenia v čo najväčšej miere zohľadňovať, pričom by sa malo 

zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o úroveň 

zabezpečenia „vysoká“ týkajúcu sa preukazovania totožnosti na vydávanie 

kvalifikovaných certifikátov. Vypracované požiadavky by mali byť technologicky 

neutrálne. Dosiahnutie potrebných bezpečnostných požiadaviek by malo byť možné 

prostredníctvom rôznych technológií.36 

 
34 Z pohľadu nariadenia eIDAS kvalifikovaná elektronická pečať ponúka najvyššiu úroveň 

bezpečnosti. Kvalifikovaná elektronická pečať bola vytvorená právnickou osobou s údajmi na 

vyhotovenie elektronickej pečate (súkromný kľúč), ktoré sa nachádzajú v zariadení na 
vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate (QSCD), pre ktorú bol vydaný kvalifikovaný 

certifikát obsahujúci súvisiace údaje na validáciu elektronickej pečate (verejný kľúč), identitu tejto 
osoby (pôvodcu pečate) a osoby zodpovednej za vydanie tohto certifikátu (poskytovateľ 

kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a  overovania certifikátov).  

Dôvodová správa k zákonu č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov- Všeobecná časť. 

[online]. [11-12-2020]. Dostupné 
na:https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=426794. 
35 HALÁSOVÁ, Z. - GREGUŠOVÁ, D.: Nariadenie eIDAS a slovenský zákon o dôveryhodných 
službách. In EPI Odborné články, 2017.  
36 Recitál 16 Nariadenia eIDAS. 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=426794
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Nariadenie eIDAS vytvorilo systém cezhraničnej autentifikácie, ktorý je založený 

na uzloch37. Proces cezhraničnej autentifikácie by sme mohli opísať v nasledujúcich 

krokoch: 

• občan požaduje on-line službu v členskom štáte, 

• občan je požiadaný autentifikovať sa prostredníctvom on-line služby, 

• vo fáze autentifikácie je zrejmé, že občan má prostriedok elektronickej 

identifikácie z iného členského štátu, 

• žiadosť o autentifikáciu je odoslaná do krajiny občana na overenie totožnosti 

prostredníctvom riešenia eIDAS poskytovateľovi identity občana (Identity 

Provider), v ktorom sa uskutočňuje autentifikácia, 

• výsledok autentifikácie sa vráti poskytovateľovi služieb, 

• výsledok autentifikácie je dokončený a v prípade pozitívneho výsledku občan 

môže pokračovať v prístupe k službe.38 

Cieľom vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie je 

zabezpečiť, aby sa prostriedky elektronickej identifikácie a autentifikácie jedného 

členského štátu EÚ dali použiť na identifikáciu a autentifikáciu pri prístupe k online 

službám poskytovaných subjektmi verejnej správy iného členského štátu EÚ. Vo väčšine 

členských štátov EÚ boli zavedené rôzne schémy elektronickej identifikácie, ktoré sa v 

mnohých aspektoch líšili. Doteraz neexistoval spoločný právny rámec, ktorý by 

vyžadoval, aby každý členský štát EÚ pri prístupe k online službám uznával a prijímal 

prostriedky elektronickej identifikácie vydávané v inom členskom štáte EÚ. A práve táto 

povinnosť formulovaná v Nariadení eIDAS má nepriamy unifikačný význam. Členské 

štáty neharmonizujú svoje prostriedky identifikácie a autentifikácie, len ich umožňujú 

použiť aj cezhraničným subjektom. Preto je možné vnímať Nariadenie eIDAS ako silný 

kooperačný prostriedok prostredníctvom, ktorého sa zabezpečí,  aby sa prostriedky 

elektronickej identifikácie jedného členského štátu EÚ dali použiť na identifikáciu a 

autentifikáciu pri využívaní online služieb, ktoré sú poskytované subjektmi verejného 

sektora iného členského štátu EÚ bez nutnosti úplnej unifikácie a centralizácie týchto 

procesov EÚ.  

Praktický dopad vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie je 

zrejmý najmä v situácii, kedy by občan Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) chcel využiť 

online služby, poskytované subjektmi verejného sektora iného členského štátu EÚ. V 

takejto situácii by si občan SR nemusel vybavovať elektronický prostriedok identifikácie 

danej krajiny, ale na cezhraničnú autentifikáciu by mu postačoval národný prostriedok 

 
37 Uzol je miesto pripojenia, ktoré je súčasťou architektúry interoperability elektronickej 

identifikácie a je zapojené do cezhraničnej autentifikácie osôb. Uzol je schopný rozoznať a 

spracovať alebo prenášať prenosy údajov alebo ich prenášať na iné uzly tým, že umožňuje 
prepojenie vnútroštátnej infraštruktúry elektronickej identifikácie jedného členského štátu EÚ s 

vnútroštátnymi infraštruktúrami elektronickej identifikácie ostatných členských štátov EÚ. 
ANDRAŠKO, J.: Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019, s. 22. 
38 ANDRAŠKO, J.: Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia. 1. vyd. Bratislava: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019, s. 23. 
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elektronickej identifikácie.39 Na druhej strane poskytovanie samotnej elektronickej služby 

by bolo plne v právnych medziach príslušnej členskej krajiny, ktorej elektronický služby 

verejnej správy chce využiť.  

 

2.3 NARIADENIE SGJ A JEHO VÝZNAM  

V prípadoch, keď občania a podniky pochádzajúce z členského štátu EU musia 

pri rôznych životných situáciách presahovať územnú pôsobnosť svojho štátu, dostávajú 

sa do stavu pomerne vysokého stupňa neistoty, nakoľko nevedia ako postupovať v 

súlade s pravidlami jednotlivých členských štátov. Disponovať informáciami, 

prostredníctvom ktorých majú možnosť nadobudnúť vedomosť o všeobecne záväzných  

pravidlách potrebných pri cestovaní, práci alebo podnikaní v cezhraničných situáciách, 

znamená orientovať sa v cudzom prostredí poväčšine s iným jazykom a predovšetkým 

iným právnym poriadkom. Poznanie práv a povinnosti v cudzom prostredí je veľkou 

výhodou aj z pohľadu právnej istoty príslušného subjektu. Nemožno vylúčiť ani 

skutočnosť, právna neistota môže mať odraz aj na celkový psychický stav predmetného 

subjektu.  

Nakoľko eGovernment je v členských štátoch EÚ pomerne rozvinutý40, využívajú 

ho predovšetkým domáce právne entity, no mnohé online postupy nie sú dostupné pre 

subjekty z iných členských štátov. Nariadenia SDG právne vytvára Jednotnú digitálnu 

bránu ako online priestor pre prístup k informáciám, postupom a asistenčným službám 

a službám pri riešení problémov, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich práv na 

vnútornom trhu.41 Tento prístup by mal zvýšiť transparentnosť pravidiel a predpisov 

týkajúcich sa rôznych životných udalostí v oblastiach, ako sú cestovanie, 

dôchodok,vzdelávanie, zamestnanie, zdravotná starostlivosť, práva spotrebiteľov a 

rodinné práva.42 Konzultácie v procese tvorby Nariadenie SDG so zaintersovanými 

stranami priniesli podklady, ktoré boli v návrhu Nariadenia SDG prezentované 

nasledovným výstupom: „Konzultácia poukázala na silný konsenzus podnikov a občanov, 

pokiaľ ide o dôležitosť hlavných pilierov, na ktoré sa má vzťahovať táto iniciatíva, najmä 

na: 

- potrebu informácií o pravidlách a postupoch v iných krajinách EÚ poskytovaných 

online: 93 % podnikov a 92 % občanov ich považuje za veľmi dôležité alebo 

dôležité, 

 
39 ANDRAŠKO. J.: Vybrané aplikačné problémy vzájomného uznávanie prostriedkov elektronickej 
identity. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019, zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou 
Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, v dňoch 11.4. – 13.4.2019. 1. vyd. Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, s. 383. 
40 ADRDIELLI, E. - HALÁSKOVÁ, M.: ASSESSMENT OF E-GOVERNMENT IN EU COUNTRIES. In 
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 34 (2/2015). [online] [cit. 2020-12-11]. 

Dostupné na: 
https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/64675/ArdielliE_AssessmentOfEgovernment_2015.p

df?sequence=1&isAllowed=y. 
41 Návrh Nariadenia SDG, COM 2017/256 final, v Bruseli, 2.5.2017. 
42 Recitál 4 Nariadenia SDG.  

https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/64675/ArdielliE_AssessmentOfEgovernment_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/64675/ArdielliE_AssessmentOfEgovernment_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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- prístup k elektronickým postupom: 94 % podnikov a 92 % občanov ich považuje 

za veľmi dôležité alebo dôležité, 

- prístup k službám poskytujúcim pomoc na požiadanie: 88 % podnikov a 87 % 

občanov ho považuje za veľmi dôležitý alebo dôležitý.“   

Jednotná digitálna brána mala by poskytovať online prístup k presným a 

aktuálnym informáciám, procedúram a asistenčným službám a službám riešenia 

problémov, čo predpokladá šetrenie času a nákladov43 v prípadoch využitia online služieb 

členského štátu osobou z iného členského štátu. Najviac času a nákladov je možné 

ušetriť v prípade možnosti využitia online postupov, čo predstavuje online služba 

elektronického výkonu verejnej správy ktoréhokoľvek členského štátu. Aj keď Jednotná 

digitálna brána predstavuje len vstupný bod, cez ktorý občania alebo podniky získajú 

prístup k službe, tento vstup predstavuje priamy a oficiálny prístup k samotnej online 

službe, ktorú by jej užívateľ mohol aj online dokončiť. Online dokončiť znamená v tomto 

prípade získať oficiálny výstup v podobe právne relevantného dokumentu, ktorý právo 

alebo povinnosť deklaruje alebo ich konštituje. Nesmelo tak môžeme povedať, že 

Jednotná digitálna brána uľahčuje cestu k online procedúram elektronického výkonu 

verejnej správy a zároveň je prostriedok ich výstup, tým že účastník takejto procedúry 

ju môže aj online dokončiť.  

Aj keď nariadenie o SDG by nemalo ovplyvňovať existujúce práva a povinnosti 

podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov v oblastí 

obsahu poskytovaných elektronických služieb verejnej správy, je prirodzené, že napríklad 

v prípade výmeny dôkazov potrebných pre online postupy definované v tomto nariadení, 

výsledkom bude vytvorenie väčšej vzájomnej spolupráce medzi verejnými orgánmi 

jednotlivých členských štátov44. Aj v tomto prípade môžeme dôvodne očakávať 

kooperačné efekty spolupráce. Preto je prirodzené, že jednotlivé členské štáty sa 

nabádajú, aby v záujme posilnenia bezpečnosti a odolnosti svojej verejnej správy a 

verejných služieb zintenzívnili vzájomnú koordináciu, výmenu a spoluprácu s cieľom 

zvýšiť svoje strategické, operačné, výskumné a vývojové kapacity v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, najmä prostredníctvom vykonávania sieťovej a informačnej bezpečnosti, 

ako je uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 ( 1 ). Členské 

 
43 Aj v prípade poskytovania prístupu k informáciám alebo asistenčným službám je možné 

prostredníctvom Jednotnej digitálnej brány ušetriť čas na vyhľadávanie týchto informácií. Aj 
v prípade, že entita, ktorá potrebuje predmetné informácie je zdatná pri práci na internete, 

nemusí mať istotu, že výsledky jej vyhľadávania sú pre relevantné. Pri vyhľadávaní 

prostredníctvom jednotnej digitálnej brány môže osoba, ktorá bránu využíva sa spoliehať na 
relevantné informácie. Relevantnosť zdroja vychádza z autenticity obsahu brány, za ktorú sú 

zodpovedné samotné členské štáty. Okrem užívateľsky priateľského prostredia je dôležité, aby 
entita, ktorá bude chce komunikovať s verejným orgánom príslušnej členskej krajiny bude mať 

akési nepísané právo na spätnú väzbu od verejných orgánov príslušného členského štátu. Nástroj 

spätnej väzby by mal používateľovi umožniť upozorniť takým spôsobom, ktorý mu umožní zostať 
v anonymite, vnímané problémy, nedostatky a potreby s cieľom podnietiť neustále zlepšovanie 

kvality služieb. 
44 Čl. 12 ods. 1 Nariadenia SDG Komisia v spolupráci s členskými štátmi vytvorí technický systém 

na elektronickú výmenu dôkazov medzi príslušnými orgánmi v rôznych členských štátoch na účel 
výmeny dôkazov pre online postupy uvedené v prílohe II a postupy s stanovené v smerniciach 

2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ. 
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štáty sa nabádajú, aby zvýšili bezpečnosť transakcií a zabezpečili dostatočnú mieru 

dôvery v elektronické prostriedky pomocou rámca eIDAS stanoveného nariadením (EÚ) 

č. 910/2014, a najmä primeraných stupňov uistenia. Členské štáty môžu prijať opatrenia 

v súlade s právom Únie na zaistenie kybernetickej bezpečnosti a na zabránenie 

podvodom s osobnými údajmi alebo iným formám podvodov.45 

Nariadenie legislatívne definuje zavedenie technického systému pre cezhraničnú 

výmenu dôkazov a uplatnenie zásady „jedenkrát a dosť“. Tento technický systém 

kooperačne ale predovšetkým technicky zabezpečí prepojenie systémov poskytovateľov 

online služieb so systémami poskytovateľov dôkazov. Orgán verejnej správy, ktorý má 

oprávnenie predložiť právne relevantný dokument ho bude musieť zaslať orgánu 

verejnej správy z iného členského štátu, ktorý si ho vyžiadal. Forma akou bude prebiehať 

vyžiadanie a doručenie právne relevantného dokumentu – dôkazu je stále v súčasti 

nejasná, ale predpokladá výber z dvoch možností spôsobu predkladania dôkazov: 

- Predloží ich sám poskytovateľ služby ako prílohy podania alebo obdobným, dnes 

bežne využívaným spôsobom 

- Odkáže poskytovateľa služby na použitie Technického systému zavedeného 

týmto nariadením. V takom prípade musí systém poskytovateľa cez Technický 

systém vyžiadať dôkaz zo systému poskytovateľa dôkazov.  

Cezhraničné uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“ by malo mať za následok to, 

že občania a podniky nebudú mať povinnosť poskytnúť verejným orgánom tie isté údaje 

viac ako raz a zároveň by malo byť možné použiť uvedené údaje na žiadosť používateľa 

aj na účely dokončenia cezhraničných online postupov zahŕňajúcich cezhraničných 

používateľov. Pokiaľ ide o vydávajúci príslušný orgán, povinnosť používať technický 

systém na automatizovanú výmenu dôkazov medzi jednotlivými členskými štátmi by sa 

mala uplatňovať len vtedy, keď orgány v súlade so zákonom vydávajú vo svojom 

vlastnom členskom štáte dôkaz v elektronickom formáte, ktorý umožňuje takúto 

automatizovanú výmenu.46  

Pri optimálnom nastavení pravidiel obsiahnutých v jednotnej digitálnej bráne a jej 

najefektívnejšom prevedení, bude Jednotná digitálna brána prostriedkom, ktorým sa 

podarí  

- znížiť každú ďalšiu administratívnu záťaž pre občanov a podniky, ktoré uplatňujú 

alebo chcú uplatňovať svoje práva na vnútornom trhu vrátane voľného pohybu 

občanov, pri úplnom súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi,  

- eliminovať diskrimináciu a 

- zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu so zreteľom na poskytovanie informácií, 

postupov a asistenčné služby a služby riešenia problémov.47 

 

 

 

 
45 Recitál 70 nariadenia SDG 
46 Implementácia nariadenia EP a Rady č. 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej brány v 

podmienkach SR - Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu – 
1.7.2019 
47 Recitál 6 Nariadenia SDG  
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2.4 VZÁJOMNÁ INTERAKCIA NARIADENIA EIDAS A NARIADENIA O SDG  

Medzi výsledkami, ktoré priniesla implementácia Nariadenia eiDAS a potrebou 

týchto výsledkov na naplnenie cieľov stanovených v nariadení o SDG je jasné prepojenie. 

JDB predpokladá plnú kompatibilitu svojich možností a využívania prostriedkov 

cezhraničnej autentifikácie. Pokiaľ existuje entita, ktorá chce využívať elektronické 

služby verejnej správy iného štátu, ako toho z ktorého pochádza, právne riešenie už 

ponúklo Nariadenie eiDAS, prostredníctvom ktorého získa prístup k týmto službám. JDB 

je v tomto smere je oficiálnym vstupným bodom k týmto službám prostredníctvom 

celouníjného portálu  Vaša Európa. Ak portál naplní demonštrované predpoklady, že 

bude užívateľsky priaznivým prostriedkom na prístup k informáciám, postupom alebo 

informačným službám, tak práve prostredníctvom tohto miesta má oprávnená entita 

najvhodnejší spôsob dozvedieť sa v anglickom jazyku, kde v online priestore môže svoje 

práva realizovať, tzn. získa prístup priamo k informáciám a online postupom. Pre využitie 

online cezhraničnej autentifikácie sú najzaujímavejšie online postupy  uvedene v prílohe  

II. Nariadenia SDB. Podľa článku 6 ods. 1 Nariadenia SDB každý členský štát zabezpečí, 

aby používatelia mali prístup ku ktorýmkoľvek postupom uvedeným v prílohe II a mohli 

ich dokončiť plne online48, pokiaľ je príslušný postup zavedený v dotknutom členskom 

štáte. Podľa ods.2 článku 6 Nariadenia SDB postupy uvedené v odseku 1 sa považujú za 

postupy plne online, ak: 

a) identifikáciu používateľov, poskytovanie informácií a dôkazov, podpisovanie a 

konečné podanie možno všetko vykonať elektronicky na diaľku, prostredníctvom 

obslužného kanála, ktorý používateľsky ústretovým a štruktúrovaným spôsobom 

umožňuje používateľom plniť požiadavky súvisiace s týmto postupom; 

b) používatelia dostávajú automatické potvrdenie o doručení, ak sa výsledok 

postupu nedoručuje okamžite; 

c) sa výsledok postupu doručuje elektronicky alebo, ak je to potrebné na 

zabezpečenie súladu s uplatniteľným právom Únie alebo vnútroštátnym právom, 

fyzickým spôsobom, a 

d) používatelia dostávajú elektronické oznámenie o dokončení postupu. 

V súvislosti s písmenom a) ods. 2 článku 6 Nariadenia SDG vystáva potreba 

použiť na takúto identifikáciu práve eID podľa Nariadenia eiDAS. Nariadenie eiDAS 

dokonca znižuje samotné náklady na fungovanie JDB, nakoľko sprístupnenie online 

postupov zahraničným používateľom by bez Nariadenia eiDAS nebolo možné.  Podľa čl. 

13 Nariadenie SG členské štáty zabezpečia, aby postup uvedený v článku 2 ods. 2 písm. 

b)49, predmetného nariadenia, ktorý je zavedený na vnútroštátnej úrovni, a ku ktorému 

majú iní používatelia ako cezhraniční používatelia prístup a môžu ho dokončiť online, 

 
48 V Nariadení je stanovený koniec lehoty, a to  12. decembra 2023, kedy má byť používateľom 

JDB sprístupnení ktorýkoľvek postup uvedený v prílohe II nariadenia a mohli ich dokončiť plne 
online, pokiaľ je príslušný postup v dotknutom členskom štáte zavedený. 
49 Podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) Nariadenie SDG sprístupňuje prístup  k informáciám o online a offline 
postupoch a k odkazom na online postupy vrátane postupov, na ktoré sa vzťahuje príloha II, 

zavedené na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť používateľom 
uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti a pravidlá v oblasti vnútorného trhu v oblastiach 

uvedených v prílohe I; 
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mohol byť nediskriminačným spôsobom prístupný a dokončený online aj cezhraničnými 

používateľmi prostredníctvom rovnakého alebo alternatívneho technického riešenia. Za 

týmto účelom členské štáty majú zabezpečiť podľa čl. 13 ods. 2 písm. b) Nariadenia SDG 

mali cezhraničný používatelia možnosť sa identifikovať a autentifikovať, podpisovať 

alebo opatriť pečaťou dokumenty elektronicky, ako sa ustanovuje v Nariadení eiDAS 

vždy, keď je to možné aj pre iných ako cezhraničných používateľov. Táto požiadavka 

bola viackrát prezentovaná sprievodných dokumentoch k návrhu Nariadeniu SDG. Podľa 

odhadov asi 39% online postupov, ktoré má pokryť jednotná digitálna brána sú 

cezhraničné transakcie. Proklamovaný cieľ prijatia Nariadenie SDG, zabezpečiť 

prístupnosť informácií  pre cezhraničných používateľov, je v súčasnosti možný len vďaka 

existencií Nariadení eiDAS. Preto ak bude nariadenie o eiDAS plne implementované 

a funkčné v praxi, bude dôležitým faktorom umožňujúcim vykonávanie mnohých 

cezhraničných online postupov, ktoré tvoria súčasť funkcionalít JDB.50   

 

2.5 ZÁVER 

Vzájomná interakcia dvoch právnych predpisov je v práve úplne bežná 

a nemožno ju považovať za akési legislatívne novátorstvo. No zákonodárca musí byť pri 

legislatívnej činnosti prezieravý a najme systematický. Právny poriadok je dynamický 

systém, ktorý reflektuje potreby spoločnosti, no môže ich aj formovať. Jednotný trh je 

zdrojom právomocí legislatívnej činnosti na úrovni EÚ, ale aj hýbateľom procesov 

vedúcich k zlepšeniu života v tomto priestore. Vyššie uvádzané nariadenia majú ambíciu 

zlepšovať prístup občanov alebo podniky k online službám verejnej správy pri 

elektronickom výkone správy vecí verejných.  Nariadenie eiDAS je zdroj cezhraničnej 

identifikácie a autentifikácie online služieb verejného sektora a Jednotná digitálna brána 

je nová mapa, ktorá užívateľovi v nej vybraných službách ukáže cestu, ako cezhranične 

zariadiť „úradné záležitosti bežného života“. Pri vzájomnej koherencií právnych možností 

týchto prostriedkov, môžeme šetriť čas a náklady pri riešení právnych a životných otázok 

nášho bežného súkromného ale aj kariérneho  života. Za týmto účelom je potrebné ešte 

sledovať implementáciu analyzovaných nariadení, nakoľko až jej výsledok môže potvrdiť 

proklamované tvrdenia.  
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KAPITOLA 3 

Právo na digitálne služby a potreba jeho garantovania v právnom poriadku 

Slovenskej republiky 

3.1 ÚVOD 

 Prebiehajúca globálna pandémia ochorenia COVID-19 len zdôraznila kritický 

význam a nezastupiteľné miesto informačno-komunikačných technológií (ďalej v texte 

len „IKT“) v našej spoločnosti, ktoré umožnili medzinárodnú kooperáciu a efektívnu 

komunikáciu medzi štátmi, prechod na dištančné vzdelávanie, prácu zamestnancov 

z pohodlia domovov a pomohli zmierniť negatívne dopady absentujúcich sociálnych 

interakcií. 

 Rozvoj IKT má vplyv na všetky aspekty života spoločnosti, vrátane efektívneho 

fungovania verejnej správy. Digitálna transformácia verejnej správy predstavuje kľúčový 

prvok každého demokratického a právneho štátu,51 ktorý svojim občanom garantuje 

právo na dobrú verejnú správu.  

 Vo februári 2020, pár dní pred vypuknutím prvej vlny pandémie v Európe, 

nadobudol v Českej republike účinnosť Zákon č. 12/2020 Sb. o právu na digitální 

služby a o změně některých zákonů (ďalej len „Zákon o práve na digitálne služby“), 

ktorý tvorí iba 14 paragrafov, no napriek tomu je smelo označovaný za „zákon roka 2019“ 

alebo českú „digitálnu ústavu“.52  

 Cieľom predmetnej kapitoly je analýza novej českej právnej úpravy a posúdenie, 

či je žiaduce, aby sa tzv. digitálnou ústavou inšpiroval aj slovenský zákonodarca a taktiež 

pristúpil k explicitnému garantovaniu práva na digitálne služby. 

 

3.2 DIGITALIZÁCIA VEREJNÝCH SLUŽIEB 

Digitálne technológie pretvárajú svet a menia spôsoby ako komunikujeme, žijeme 

a pracujeme. Digitálne technológie taktiež predstavujú cenný nástroj na vytvorenie 

lepších verejných služieb, z ktorých majú prospech podnikateľské subjekty, občania aj 

verejný sektor, a teda spoločnosť ako celok. Digitálna revolúcia, jedna z najvplyvnejších, 

ktorá v súčasnosti prebieha,53 je nezastaviteľná a jej vplyv na fungovanie spoločnosti je 

zásadný. Preto možno tvrdiť, že digitalizácia spoločnosti predstavuje akýsi materiálny 

prameň práva, ktorý zákonite vyvoláva potrebu zmien vo formálnych prameňoch.54  

Digitálna transformácia prebieha aj na úrovni poskytovania verejných služieb. 

E-government predstavuje využívanie IKT orgánmi verejnej moci pri poskytovaní 

 
51 Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016-2020. Brusel, 2016. s. 2. Dostupné 

na internete: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A52016DC0179   [cit. 
27.11.2020]. 
52 VEJVODOVÁ, A.: Digitální ústava se stala zákonem roku. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: 

https://ictrevue.ihned.cz/c3-66768240-0ICT00_d-66768240-digitalni-ustava-se-stala-zakonem-
roku. 
53 TODORUT, A. V. – TSELENTIS, V.: Digital Technologies and the Modernization of Public 
Administration. In Quality - Access to Success, 19(165), 2018. s. 73. 
54 HRABČÁK, L. – STOJÁKOVÁ, M.: Digitálna ekonomika, digitálne služby a daň z digitálnych 
služieb – hrozba alebo výzva pre normotvorcov? In STUDIA IURIDICA Cassoviensia, 8 (1), 2020. 

s. 18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A52016DC0179
https://ictrevue.ihned.cz/c3-66768240-0ICT00_d-66768240-digitalni-ustava-se-stala-zakonem-roku
https://ictrevue.ihned.cz/c3-66768240-0ICT00_d-66768240-digitalni-ustava-se-stala-zakonem-roku
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informácií, verejných služieb občanom a podnikateľským subjektom a pri tvorbe 

verejných politík.  

Napriek tomu, že o poskytovaní verejných digitálnych služieb občanom a 

podnikateľských subjektom možno hovoriť iba v intenciách posledných 30 rokov, je vývoj 

markantný. Za necelé tri desaťročia postupne došlo k zriadeniu webovej stránky a 

zverejneniu základných kontaktných informácií online začiatkom 90. rokov, nasledovali 

elektronické formuláre na stiahnutie a v súčasnosti už aj vo verejnej správe fungujú 

sofistikované webové a mobilné aplikácie, ktoré umožňujú nielen vyplniť daňové 

priznanie, ale aj uskutočniť úhradu v rovnakom okne prehliadača.55 

Je mimoriadne dôležité, aby bola elektronizácia verejnej správy založená na 

základných princípoch, ktorými sú transparentnosť, zodpovednosť, spravodlivosť, 

dostupnosť a najmä, aby bolo zaručené, že digitálne verejné služby naplnia legitímne 

očakávania občanov a podnikateľských subjektov.56 Práve dôvera občanov 

v schopnosť verejnej moci poskytovať bezpečné a fungujúce verejné digitálne 

služby, je nevyhnutným predpokladom pre zaručenie ich univerzálnej dostupnosti. 

Hnacími silami implementácie elektronickej verejnej správy sú predovšetkým 

zlepšenie kvality poskytovaných služieb, zefektívnenie interných procesov vo verejnej 

správe a najmä úspora nákladov a času tak na strane verejnej moci ako aj spravovaných 

subjektov. Na druhú stranu, medzi hlavné prekážky, ktoré bránia efektívnemu 

elektronickému výkonu verejnej správy, sú bezpečnostné riziká, prekážky pri tvorbe 

infraštruktúry informačných technológií, preťaženie zamestnancov verejnej správy 

a strata osobného kontaktu s občanmi.57 

Uvedené prekážky však nemôžu brániť nevyhnutnému rozvoju využívania IKT vo 

verejnej správe a ich eliminácia musí byť v procese digitalizácie verejných služieb 

prioritou. Nové digitálne prostredie totiž so sebou prináša príležitosti na uľahčenie 

interakcie občanov, podnikateľov a mimovládneho sektora s orgánmi verejnej správy58 

a benefity v podobe zvýšenej efektivity, transparentnosti a otvorenosti verejnej správy.  

Pokrok v oblasti digitalizácie verejnej správy meria a monitoruje Európska únia 

(ďalej len „EÚ“) aj Organizácia spojených národov (ďalej len „OSN“).  

Od roku 2014 Európska komisia každoročne zverejňuje Digitálny ekonomický 

a sociálny index (ďalej len „DESI“), ktorý slúži na meranie pokroku a porovnanie 

vývoja v jednotlivých členských štátoch EÚ. DESI sa zostavuje na základe 34 indikátorov, 

ktoré sú rozdelené do piatich oblastí: miera pripojenia, ľudský kapitál, využívanie 

 
55 ULMAN, M. – UALIYEV, N. S. – TOREGOZHINA, M. B.: Do Digital Public Services Matter? A 
Comparative Study of the Czech Republic and the Republic of Kazakhstan. In Agris on-line Papers 
in Economics and Informatics, 8(2), 2016, s. 121. 
56 ALMEIDA, V. – FILGUEIRAS, F. – GAETANI, F.: Principles and Elements of Governance of Digital 
Public Services. In IEEE Internet Computing, 23(6) 2019, s. 48-49. 
57 WIRTZ, B. W. - WEYERER C. J. – THOMAS, M-J. – MÖLLER, A.: E-Government Implementation: 
Theoretical Aspects and Empirical Evidence. In Public Organization Review, 17, 2017. s. 107. 
58 Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016-2020. Brusel, 2016. s. 11. [online]. 
[11-12-2020]. Dostupné na: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A52016DC0179. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A52016DC0179
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internetových služieb, integrácia digitálnych technológii a poskytovanie verejných 

digitálnych služieb.59 

V poskytovaní verejných digitálnych služieb (ďalej aj „VDS“) sa v roku 2020 

Slovenská republika umiestnila na 25. mieste, pričom v tejto oblasti zaostali už iba 

Grécko a Rumunsko. Českej republike bolo po vyhodnotení všetkých indikátorov 

pridelené 21. miesto z 27. členských štátov. Na úseku poskytovania VDS sú 

zohľadňované faktory ako počet aktívnych používateľov služieb e-governmentu, miera 

otvorenosti dát, poskytovanie VDS podnikateľským subjektom a využívanie 

predvyplnených formulárov. Za znepokojivý jav je potrebné označiť skutočnosť, že sa 

postavenie Slovenskej republiky v rebríčku medziročne zhoršuje. Zatiaľ čo v roku 2018 

Slovenskej republike patrilo 18. miesto, v roku 2019 došlo k poklesu o tri miesta na 21. 

miesto a v roku 2020 Slovensko predbehli ďalšie 4 členské štáty. Česká republika si drží 

stabilnú pozíciu, kedy v rokoch 2018 aj 2019 obsadila 20. miesto.60 

Odbor OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti od roku 2001 polročne 

zverejňuje globálny Index vývoja e-governmentu (E-Government Development 

Index). V roku 2020 sa Slovenská aj Česká republika po prvýkrát zaradili medzi štáty 

s veľmi vysokým indexom, pričom SR obsadila 48. miesto a ČR dokonca 39. miesto. 

Zatiaľ čo ešte v roku 2016 patrilo Slovenskej republike 67. miesto a Česká republika sa 

umiestnila na 50. mieste. Prvenstvo v poskytovaní služieb e-governmentu v roku 2020 

patrí Dánsku, za ktorým nasledujú Kórejská republika a Estónsko.61  

  

3.3 ZÁKON O PRÁVE NA DIGITÁLNE SLUŽBY 

V súlade s Akčným plánom EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 

2016-2020 (ďalej len „Akčný plán“), by sa digitálne verejné služby mali stať 

štandardom. Inými slovami, orgány verejnej správy by mali uprednostňovať digitálne 

poskytovanie služieb, za súčasného zachovania iných kanálov, pre tých adresátov 

verejnej správy, ktorí nie sú pripojení, či už dobrovoľne alebo z nevyhnutnosti.62  

Na dosiahnutie tohto cieľa, si Česká republika ako jednu z ciest zvolila explicitné 

garantovanie práva na digitálne služby a posilnenie práv fyzických a právnických osôb v 

pozícii užívateľov digitálnych služieb. 

Český Zákon o práve na digitálne služby je prezentovaný ako významný 

míľnik v posilnení práv fyzických a právnických osôb, ktorý, v súlade s konceptom práva 

na dobrú verejnú správu, zdôrazňuje postavenie adresátov verejnej správy ako klientov.  

 
59 YERA, A – ARBELAITZ, O. - JAUREGUI, O – MUGUERZA, J.: Characterization of e-Government 
adoption in Europe. In PLoS ONE, 15(4), 2020, s. 1. 
60 Digital Economy and Society Index. Digital Public Services, 2020, s. 3. [online]. [11-12-2020]. 

Dostupné na:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-public-services. 
61 E-Government Development Index. (EGDI) United Nations E-Government Survey 2020. s. 34. 

[online]. [11-12-2020]. Dostupné na: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-
us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020. 
62 Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016-2020. Brusel, 2016. s. 4. [online]. 
[11-12-2020]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=celex%3A52016DC0179. 
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Na druhú stranu, časť vedeckej obce63 pristupuje ku kritickému hodnoteniu 

„digitálnej ústavy“. Podľa Matesa, „pri jeho bližšej analýze vzniká otázka, či je skutočne 

jeho 14 paragrafov takým prínosom, ako tvrdia predkladatelia, a či mnohé z toho, čo 

obsahuje, nenájdeme v existujúcej právnej úprave, ktorú by možno postačilo iba v nie 

príliš rozsiahlej miere doplniť alebo dokonca iba uplatňovať.“64 

Práve predmetná kritika sa stala inšpiráciou pre analýzu novej českej právnej 

úpravy a zhodnotenie potreby jej prijatia v podmienkach Slovenskej republiky.  

 

3.3.1 Pojem digitálna verejná služba 

Český zákonodarca zvolil na označenie služieb poskytovaných prostredníctvom 

IKT orgánmi verejnej moci pojem digitálna služba.  

V právnom poriadku SR sa na označenie služieb poskytovaných prostredníctvom 

IKT orgánmi verejnej správy používa pojem elektronická služba verejnej správy, 

ktorého legálnu definíciu nachádzame v § 3 písm. l) zákona č. 95/2019 Z. z. 

o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „Zákon o IT vo VS“), a ktorý 

elektronickú službu verejnej správy definuje ako „elektronickú komunikáciu s orgánom 

riadenia pri vybavovaní podania, oznámenia, pri prístupe k informáciám a ich poskytovaní 

alebo pri účasti verejnosti na správe verejných vecí“. Andraško elektronickú službu 

verejnej správy vymedzuje ako „elektronickú formu komunikácie medzi fyzickými 

osobami, podnikateľmi, právnickými osobami na jednej strane a verejnou správou na 

druhej strane v rámci využívania verejných služieb prostredníctvom IKT (hlavne 

internetu).“65 

Na druhú stranu, pojem digitálne služby, používa Zákon č. 68/2018 Z. z. 

o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon 

o kybernetickej bezpečnosti“), podľa ktorého sa za digitálne služby považujú iba online 

trhovisko, internetový prehliadač a služba v oblasti cloud coputingu.66 

Elektronické služby verejnej správy sa od iných elektronických služieb 

poskytovaných v súkromnom sektore (e-commerce) odlišujú najmä postavením 

poskytovateľa a používateľa predmetných elektronických služieb. V prípade 

elektronických služieb verejnej správy je orgán verejnej moci, ktorý poskytuje konkrétne 

elektronické služby, často v monopolnom postavení, pretože zoznam verejných služieb 

je obmedzený iba na jedného poskytovateľa a občania nemajú inú možnosť. Navyše, 

elektronické služby verejnej správy sú poskytované vo verejnom záujme a používatelia 

elektronických služieb vo verejnej správe majú zákonné právo tieto služby využívať za 

dodržania zásady zákazu diskriminácie.67 

 
63 Bližšie pozri napr.: BALOUNOVÁ, J.: Právo na digitální službu – krok správným směrem? In 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020. Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020. s. 42. 
64 MATES, P.: Právo na digitální služby. In Revue pro právo a technologie. 11(21). 2020. s. 74. 
65 ANDRAŠKO, J.: Theoretical Aspects of Public Administration Electronic Services. In Bratislava 
Law Review, 1(2), 2017, s. 123. 
66 Príloha č. 2 k Zákonu č. 68/2018 Z. z.  
67 ANDRAŠKO, J.: Theoretical Aspects of Public Administration Electronic Services. In Bratislava 
Law Review, 1(2), 2017, s. 127. 
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Podľa novej českej právnej úpravy sa pod digitálnou službou rozumie „úkon 

vykonávaný orgánom verejnej moci voči užívateľovi služby v rámci agendy a katalógu 

služieb ako úkon v elektronickej podobe.“68 Nepochybne, mnohé digitálne služby už sú 

v súčasnosti poskytované, avšak nová právna úprava zavádza katalóg služieb, vďaka 

ktorému občania získajú ucelený prehľad o tom, na aké digitálne služby majú právo.69 

Dôvetok, že takýto úkon musí byť realizovaný v elektronickej podobe, možno označiť za 

nadbytočný, keďže pojmovo iná možnosť u digitálnych služieb neprichádza do úvahy.70 

 

3.4 PRÍNOS A ÚSKALIA NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY 

Prijatie Zákona o práve na digitálne služby je českým zákonodarcom odôvodnené 

najmä potrebou explicitnej garancie práva na digitálne služby, vytvorením prehľadného 

zoznamu digitálnych služieb, na ktoré majú občania právny nárok a odstránením 

terminologickej nejednotnosti a nejasnosti právnej úpravy digitalizácie verejnej správy.71 

Všeobecnému právu na digitálne služby zodpovedá synalagmatická povinnosť 

orgánov verejnej moci tieto služby poskytovať. Práve orgány verejnej moci tak nesú 

dôkazné bremeno a musia preukazovať, že digitálnu službu poskytnúť nemôžu. Avšak 

predmetom kritiky je skutočnosť, že Zákon o práve na digitálne služby 

nezakotvuje prostriedky, ktorými by bolo možné stanovené práva a im 

zodpovedajúce povinnosti vymáhať.72 Autori zákona argumentujú, že neposkytnutie 

digitálnej služby je možné charakterizovať ako nesprávny úradný postup a pri vymáhaní 

práv prichádza do úvahy domáhanie sa práva na digitálne služby súdnou cestou.73 Keďže 

predmetný zákon nepredpokladá, že o neposkytnutí digitálnej služby sa bude vydávať 

rozhodnutie, ako možnosti domáhania sa svojich práv sa javia postup podľa Zákona č. 

82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem (ďalej len „Zákon č. 82/1998 Sb.“) a zásahová 

žaloba podľa českého Súdneho správneho poriadku.74 „S ohľadom na dĺžku súdnych 

konaní to však bude znamenať, že sa zamýšľaný efekt zákona môže prinajmenšom 

nemálo otupiť.“75 

V súlade s § 2 ods. 1 Zákona o práve na digitálne služby sa za užívateľa služby 

považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorým je poskytovaná digitálna služba alebo 

ktoré uskutočňujú digitálny úkon. Avšak z dôvodovej správy vyplýva, že zákonodarca 

 
68 § 2 ods. 2 Zákona o práve na digitálne služby. 
69 Důvodová zpráva k návrhu zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. s. 

22. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: https://i.iinfo.cz/files/lupa/541/zakon-o-pravu-na-

digitalni-sluzby-duvodova-zprava-1.pdf. 
70 MATES, P.: Právo na digitální služby. In Revue pro právo a technologie. 11(21). 2020. s. 76. 
71 Důvodová zpráva k návrhu zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. s. 
22. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: https://i.iinfo.cz/files/lupa/541/zakon-o-pravu-na-

digitalni-sluzby-duvodova-zprava-1.pdf. 
72 MATES, P.: Právo na digitální služby. In Revue pro právo a technologie. 11(21). 2020. s. 87. 
73 Důvodová zpráva k návrhu zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. s. 

16. Důvodová zpráva k návrhu zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. 
s. 22. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: https://i.iinfo.cz/files/lupa/541/zakon-o-pravu-na-

digitalni-sluzby-duvodova-zprava-1.pdf. 
74 Bližšie pozri § 82 a nasl. Zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní. 
75 MATES, P.: Právo na digitální služby. In Revue pro právo a technologie. 11(21). 2020. s. 88. 
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pojmy fyzická a právnická osoba interpretuje reštriktívne. Pod fyzickou osobou rozumie 

iba osobu zapísanú v českom registri obyvateľov, a teda nejde automaticky o všetkých 

občanov EÚ, ale len tých, ktorí sú zapísaní v českom registri obyvateľov. Rovnako aj 

v prípade právnických osôb svedčí právo na digitálne služby iba tým, ktoré sú evidované 

v českom registri právnických osôb. Zákonodarca argumentuje tým, že pri vymedzení 

pojmu bez príslušnej väzby na zápis v základných registroch by právo užívať digitálne 

služby mohlo svedčiť neprimerane širokému okruhu osôb, čo je s ohľadom na všeobecnú 

povahu Zákona o práve na digitálne služby nevhodné (napr. pre cudzineckú agendu).76 

Takýto výklad predmetného vymedzenia pojmu užívateľ služby vzbudzuje 

pochybnosť o súlade s právom Európskej Únie, predovšetkým s Nariadením EP a 

Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách 

pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej 

len „Nariadenie eIDAS”), pretože bez dostatočného odôvodnenia rozlišuje medzi občanmi 

EÚ zapísanými v českom registri osôb a ostatnými občanmi EÚ. Ak sa teda občan EÚ 

dopustí napr. dopravného priestupku, nebude mať právo na digitálne služby. Aby právna 

úprava bola bez akýchkoľvek pochýb v súlade s Nariadením eIDAS a neodporovala 

snahe EÚ elektronickú identifikáciu v rámci EÚ, ako vhodnejšie riešenie sa javí rozšíriť 

pôsobnosť zákona na všetkých občanov EÚ a súčasne uviesť zoznam oblastí, v rámci 

ktorých sa právo na digitálne služby neuplatní (napr. vízová a pobytová agenda). 

Jedným z nosných argumentov v prospech novej právnej úpravy je vytvorenie 

tzv. katalógu služieb, keďže česká právna úprava doteraz neumožňovala občanom získať 

ucelený prehľad o tom, na aké digitálne služieb majú právny nárok. Katalóg služieb 

tak prináša zmenu vo vnímaní verejných služieb a významné zvyšuje transparentnosť. 

Naplnenie katalógu je však v rukách orgánov verejnej moci, a preto je pre praktickú 

realizáciu zákona kľúčová ochota orgánov verejnej moci a ich zamestnancov rozširovať 

svoje povinnosti.  

Pozitívne však možno hodnotiť stanovenie lehôt na realizáciu nevyhnutných 

krokov za účelom vytvorenia katalógu služieb. Česká vláda tak má už iba necelé dva 

mesiace na to, aby pre obdobie nasledujúcich štyroch rokov prijala harmonogram 

a technické spôsoby prevedenia digitalizácie úkonov, ktoré sú obsiahnuté 

v katalógu služieb. Zákon síce neupravuje právnu formu, avšak do úvahy prichádza iba 

vydanie nariadenia vlády, keďže uznesenie vlády by nezaväzovalo samosprávne 

subjekty.77 Opäť však nie je zrejmé, aké dôsledky bude mať, pokiaľ si vláda tento 

záväzok nesplní, resp. pokiaľ orgány verejnej moci nebudú harmonogram dodržiavať. 

Napriek skutočnosti, že mnohé ustanovenia sú v novom Zákone o práve na 

digitálne služby upravené duplicitne, nadbytočne,78 vágne a bez záruky efektívnej 

 
76 Důvodová zpráva k návrhu zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. s. 

22. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: https://i.iinfo.cz/files/lupa/541/zakon-o-pravu-na-
digitalni-sluzby-duvodova-zprava-1.pdf. 
77 MATES, P.: Právo na digitální služby. In Revue pro právo a technologie. 11(21). 2020. s. 86. 
78 Ako nadbytočné sa javí napr. ustanovenie § 14 ods. 1, podľa ktorého nepodnikajúce fyzické 

osoby nemôžu byť nútené využívať digitálne služby. Avšak predmetný zákon ustanovuje vo 
vzťahu k fyzickým a právnickým osobám výlučne práva a nie povinnosti. Navyše, ak by povinnosť 

uskutočniť digitálny úkon vyplývala z osobitného predpisu, s ohľadom na všeobecný charakter 

https://i.iinfo.cz/files/lupa/541/zakon-o-pravu-na-digitalni-sluzby-duvodova-zprava-1.pdf
https://i.iinfo.cz/files/lupa/541/zakon-o-pravu-na-digitalni-sluzby-duvodova-zprava-1.pdf
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vymožiteľnosti, obsahuje predmetný právny predpis aj nové práva v prospech užívateľov 

digitálnych služieb, ktoré majú potenciál zefektívniť poskytovanie digitálnych služieb a 

zjednodušiť každodenný život. Ako príklad možno uviesť zavedenie notifikačného 

práva, ktorého obsahom je právo na poskytnutie informácie o končiacej platnosti 

občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo vodičského oprávnenia. Tomu 

zodpovedá povinnosť orgánu verejnej správy, ktorý doklad vydal, doručiť do dátovej 

schránky informáciu, a to najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti. Pokiaľ užívateľ 

využije právo na zápis kontaktného údaju o elektronickej adrese a telefónnom čísle, 

bude notifikácia zaslaná aj na tento kontaktný údaj. V súlade s § 11 ods. 3 zákona 

o práve na digitálne služby majú užívatelia služby taktiež právo na zaslanie informácie 

o končiacej platnosti dokladu, preukazu alebo osvedčenia, ktoré si nechajú zapísať do 

registra práv a povinností. Nevyhnutným predpokladom realizácie týchto práv tak je 

iniciatíva zo strany užívateľov týchto digitálnych služieb.79 Preto by mala byť realizovaná 

informačná kampaň, aby sa občania o týchto právach mali možnosť dozvedieť a začať 

ich uplatňovať. Na jej zrealizovanie bude dostatok času, keďže pri významnom množstve 

ustanovení, vrátane práva na zápis kontaktných údajov, je odložený dátum 

nadobudnutia účinnosti, a to až o 25 kalendárnych mesiacov. 

Medzi pozitíva novej právnej úpravy možno taktiež zaradiť deklarovanie 

základného princípu once-only (iba raz) a motivovanie k uprednostňovaniu digitálnych 

služieb a úkonov znížením správnych poplatkov o 20 % (najviac však o 1.000 Kč). Je 

však diskutabilné, či na takéto zmeny bolo potrebné prijatie nového zákona, a teda, či 

by nebola dostatočná iba novelizácia už existujúcej právnej úpravy. Ostatne, Zákonom 

o práve na digitálne služby bolo zmenených až 9 zákonov a zníženie správnych poplatkov 

bolo tiež realizované iba novelizáciou Zákona č. 634/3004 Sb. o správních poplatcích.  

 

3.5 ZHRNUTIE 

Cieľom tejto kapitoly bola analýza nového českého Zákona o práve na digitálne 

služby a posúdenie, či by sa týmto právnym predpisom, formálne zakotvujúcim právo na 

digitálne služby, mal inšpirovať slovenský zákonodarca. 

V predchádzajúcej podkapitole boli prezentované pozitíva aj nedostatky novej 

právnej úpravy. Napriek tomu, že Zákon o práve na digitálne služby obsahuje iba 14 

pomerne stručných paragrafov, mnohé ustanovenie sú vágne, neurčité a majú 

deklaratórny charakter. Za podstatný nedostatok treba považovať skutočnosť, že zákon 

neupravuje konkrétne prostriedky, ktorými by bolo možné povinnosti orgánov verejnej 

moci vymáhať. Do úvahy prichádza iba postup domáhania sa svojich práv, ktoré boli 

porušené nezákonným úradným postupom na základe Zákona č. 82/1998 Sb., resp. 

podaním správnej žaloby. Skúsenosť zo slovenského právneho prostredia v súvislosti 

s uplatňovaním nárokov na náhradu škody a dĺžkou správnych súdnych konaní 

napovedá, že bez garantovania osobitných záruk vymožiteľnosti, nemusí byť v praxi cieľ 

zákona naplnený. 

 
Zákona o práve na digitálne služby a princíp subsidiarity, by ustanovenie § 14 ods. 1 aj tak nebolo 
aplikovateľné.  
79 MATES, P.: Právo na digitální služby. In Revue pro právo a technologie. 11(21). 2020. s. 84. 
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Uplatnenie viacerých práv (napr. zapísanie kontaktných údajov) závisí od aktivity 

konkrétnych užívateľov. Preto naplnenie cieľov novej právnej úpravy vyžaduje 

informačnú kampaň za účelom rozšírenia povedomia verejnosti o existencii nového 

katalógu digitálnych práv.  

Napriek zrejmým nedostatkom Zákona o práve na digitálne služby, je potrebné 

vyzdvihnúť explicitné zakotvenie práva na digitálne služby, ktoré je v súlade 

s chápaním činnosti orgánov verejnej moci ako služby verejnosti a posilnením postavenia 

adresátov verejnej moci. Právna úprava v oblasti digitalizácie verejných služieb je 

roztrúsená v množstve zákonov a podzákonných predpisov a písaná zložitým technickým 

jazykom. Preto možno za pozitívum považovať stručnosť a prehľadnosť nového Zákona 

o práve na digitálne služby, ktorý je písaný pre adresátov verejnej moci prívetivejším 

jazykom. Uvedené môže prispieť k zvýšeniu dôvery občanov a podnikateľských 

subjektov v schopnosť štátu poskytovať bezpečné digitálne služby. Práve dôvera 

verejnosti je pre faktické využívanie digitálnych služieb a zvýšenie účasti 

občanov na správe vecí verejných kľúčová.  

Výsledky výskumov zameraných na súvislosť medzi využívaním služieb e-

governmentu občanmi a ich dôverou vo vzťahu k štátu sú rozporuplné. Zatiaľ čo viaceré 

zahraničné výskumy realizované v rokoch 2005 až 2006 podporujú súvislosť medzi 

využívaním služieb e-governmentu a zvýšenej dôvery v štát, iní autori tvrdia, že 

využívanie e-governmentu občanmi má negatívny vplyv na dôveru občanov v správu vecí 

verejných.80 Výsledky výskumov naznačujú, že stupeň dôvery závisí nielen od 

bezpečnosti, ale aj od funkčnosti, dostupnosti a užívateľskej prívetivosti. Preto sa verejná 

moc musí naučiť pracovať s dátami, a to nielen pre lepšie rozhodovanie, ale aj pre návrat 

dôvery v demokraciu zapájaním občanov do svojho fungovania.81 

S ohľadom na slovenskú právnu úpravu v oblasti poskytovania elektronických 

služieb verejnej správy treba konštatovať, že mnohé práva českej „digitálnej ústavy“ už 

sú v podmienkach Slovenskej republiky garantované. Ako príklad možno uviesť 

motivačné zníženie správnych poplatkov v prípade uprednostnenia realizácie digitálneho 

úkonu alebo zavedenie princípu iba raz prijatím Zákona proti byrokracii.82  

Ako bolo prezentované v tejto kapitole, pozícia Slovenskej republiky v rebríčku 

DESI sa každoročne zhoršuje. Digitalizácia verejnej správy je komplexným procesom, 

ktorý si vyžaduje naplnenie predpokladov, akými sú ľudský kapitál (vzdelaná pracovná 

sila, ktorá dokáže využiť možnosti digitálnej doby), technologická infraštruktúra 

a dôsledný regulačný rámec.83 Napriek tomu, aj relatívne malé zmeny právnej úpravy, 

 
80 IM, T. – CHO, W. – PORUMBESCU, G. – PARK, J.: Internet, Trust in Governmenr, and Citizen 
Compliance. In Journal of Public Administration Research and Theory, 24(3), 2014. s. 749.  
81 Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030. s. 35. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/strategia-digitalnej-
transformacie-slovenska-2030/index.html.  
82 Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon proti byrokracii). 
83 ŠEBESTA, M. – BRAXATOR, T. – LÁNI, R. – KOPČÁKOVÁ, S.: E-Government a jeho vplyv na 
podnikateľský sektor. s. 22. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na:https://www.azzz.sk/wp-

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/strategia-digitalnej-transformacie-slovenska-2030/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/digitalna-transformacia/strategia-digitalnej-transformacie-slovenska-2030/index.html
https://www.azzz.sk/wp-content/uploads/2020/07/%20eGovernment-a-jeho-vplyv-na-podnikate%C4%BEsk%C3%BD-sektor.pdf
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môžu predstavovať významné posilnenie práv užívateľov digitálnych služieb. Medzi 

pozitívne príklady z novej českej úpravy, ktorými by sa mohol inšpirovať slovenský 

zákonodarca, možno zaradiť vytvorenie katalógu služieb, zavedenie notifikačnej 

povinnosti a stanovenie lehôt na prijatie súvisiacich podzákonných predpisov.  

Súčasný portál verejnej správy slovensko.sk má veľmi nízku užívateľskú 

príťažlivosť a elektronické služby, ktoré poskytujú jednotlivé orgány verejnej správy, sa 

na portály len ťažko hľadajú.84 Konkrétne elektronické služby verejnej správy sú síce 

dohľadateľné aj cez Centrálny metainformačný systém verejnej správy, avšak ten 

obsahuje predovšetkým technologické, administratívne a organizačné parametre 

a primárne slúži samotnej verejnej správe. Preto, po vzore Českej republiky, by bolo 

žiaduce vytvorenie prehľadného, jednotného a ľahko dostupného katalógu 

digitálnych služieb, aby adresáti verejnej správy disponovali informáciou, na aké 

konkrétne digitálne služby majú právny nárok. 

K zvýšeniu dôvery občanov v schopnosť štátu poskytovať digitálne služby môžu 

slúžiť aj relatívne malé kroky, ktoré predstavil aj český Zákon o práve na digitálne služby. 

Ako vhodný zdroj inšpirácie možno uviesť notifikačná povinnosť orgánov verejnej správy 

informovať o končiacej platnosti dokladov.  

V neposlednom rade, pre zrýchlenie procesu digitalizácie verejnej správy, by bolo 

žiaduce, aby si aj slovenský zákonodarca osvojil stanovenie lehôt na prijatie 

vykonávacím predpisov a ďalších nevyhnutných krokov. Všetky dôležité zákony85 

z oblasti informatizácie verejnej správy obsahujú splnomocnenie na prijatie 

podzákonných predpisov, avšak určenie lehoty na ich prijatie absentuje. Tento 

nedostatok môžeme pozorovať aj v iných oblastiach verejnej správy. Pred desaťročím 

bol do Zákona č. 382/1990 Zb. o priestupkoch doplnený § 88a, ktorý upravuje nový 

spôsob výkonu rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác. Keďže však do 

dnešného dňa nebol prijatý osobitný zákon stanovujúci bližšie podmienky, ktorého 

prijatie predpokladá §  88a ods. 2 Zákona o priestupkoch, je výkon rozhodnutia 

verejnoprospešnými prácami v praxi nerealizovateľný, aj keď v Zákone o priestupkoch 

sa formálne nachádza celú dekádu. 

Napriek tomu, že v predmetnej kapitole prevládajú kritické postoje k novému 

Zákonu o práve na digitálne služby a skepticizmus s ohľadom na vykonateľnosť 

predmetným ustanovení, explicitné stanovenie práva na digitálne služby má potenciál 

zvýšiť dôveru občanov v schopnosť štátu zabezpečiť bezpečné a efektívne fungujúce 

digitálne služby. Napredovanie, aj keď malými krokmi, v tejto oblasti je absolútnou 

nevyhnutnosťou. Slovenská republika je v poskytovaní digitálnych verejných služieb na 

chvoste EÚ. Nie je preto žiaduce, aby sa slovenský zákonodarca pokúšal „vymyslieť 

koleso“, ale aby sa inšpiroval právnou úpravou krajín, ktoré napredujú rýchlejšie. 

 
content/uploads/2020/07/ eGovernment-a-jeho-vplyv-na-podnikate%C4%BEsk%C3%BD-
sektor.pdf.  
84 ŠEBESTA, M. – BRAXATOR, T. – LÁNI, R. – KOPČÁKOVÁ, S.: E-Government a jeho vplyv na 
podnikateľský sektor. s. 125. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na:https://www.azzz.sk/wp-

content/uploads/2020/07/ eGovernment-a-jeho-vplyv-na-podnikate%C4%BEsk%C3%BD-
sektor.pdf. 
85 Bližšie pozri napr. § 31 Zákona o IT vo VS alebo § 32 Zákona o kybernetickej bezpečnosti. 

https://www.azzz.sk/wp-content/uploads/2020/07/%20eGovernment-a-jeho-vplyv-na-podnikate%C4%BEsk%C3%BD-sektor.pdf
https://www.azzz.sk/wp-content/uploads/2020/07/%20eGovernment-a-jeho-vplyv-na-podnikate%C4%BEsk%C3%BD-sektor.pdf
https://www.azzz.sk/wp-content/uploads/2020/07/%20eGovernment-a-jeho-vplyv-na-podnikate%C4%BEsk%C3%BD-sektor.pdf
https://www.azzz.sk/wp-content/uploads/2020/07/%20eGovernment-a-jeho-vplyv-na-podnikate%C4%BEsk%C3%BD-sektor.pdf
https://www.azzz.sk/wp-content/uploads/2020/07/%20eGovernment-a-jeho-vplyv-na-podnikate%C4%BEsk%C3%BD-sektor.pdf
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A Zákon o práve na digitálne služby nepochybne obsahuje aj ustanovenia hodné 

zakomponovania do slovenského právneho poriadku. Pokiaľ však ide o komplexné 

reformy alebo štrukturálne zmeny, bolo by vhodnejšie porozhliadnuť sa po riešeniach 

v popredných krajinách ako sú Estónsko alebo Dánsko. 
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KAPITOLA 4 

Právo na prístup k internetu 

 

4.1 ÚVOD 

Vedecko-technický pokrok výrazným spôsobom zasahuje do sveta, ktorý možno 

nazvať virtuálnym. Zatiaľ, čo ešte v nie tak dávnej minulosti sme za hlavné benefity 

považovali mailovú komunikáciu a možnosť pozrieť si internetové stránky, za pár rokov 

sa vývoj posunul výrazným spôsobom dopredu.  

Právnici v tomto procese hrajú dá sa povedať druhé husle. Do značnej miery len 

reagujú na možnosti, ktoré spoločnosti prináša virtuálny svet a prispôsobujú právne 

predpisy novým vymoženostiam a postupom.  

V tomto smere je nutné povedať, že vo viacerých situáciách nemáme na výber 

a musíme sa prispôsobiť novým spoločenským trendom. Príkladom môžu byť bankové 

účty. Ich zriadenie síce povinné nie je, ale s ohľadom na súčasný spôsob života sa 

bankový účet stáva nevyhnutnosťou. Rovnako je to aj s internetom, ktorého používanie 

sa vo viacerých sférach spoločenského života stáva nutnosťou.  

Internet sa čoraz viac používa aj ako prostriedok komunikácie spravujúcich 

subjektov s verejnou mocou. Navyše verejná moc je schopná poskytovať 

prostredníctvom internetu spravujúcim subjektom viaceré služby.86 

V tejto kapitole poukazujeme na vybrané oblasti, v rámci ktorých je možné 

internet vo vzťahu verejnej moci a spravovaných subjektov použiť. Následne 

analyzujeme možnosti prístupu k internetu na území Slovenskej republiky. V závere si 

kladieme otázku, či s rozvojom internetových služieb by nemala ísť do popredia 

požiadavka jeho zabezpečenie pre obyvateľov na celom území Slovenskej republiky. 

Uvedené konfrontujeme s tézou, že súčasné nastavenie v materiálnom hľadisku vytvára 

existenciu práva na prístup k internetu.  

 

4.2 VYUŽÍVANIE INTERNETU VEREJNOU MOCOU VO VZŤAHU 

K OBYVATEĽOM 

Verejná moc v dnešnej dobe nesporne využíva internet v množstve oblastí. 

Dokonca aj súčasná právna úprava predpokladá, že verejná moc bude internet používať 

a vytvára inštitúty, ktoré je možné realizovať len za prítomnosti internetu. S ohľadom na 

dynamický rozvoj virtuálneho sveta s viditeľne intenzívnym vedecko-technickým 

pokrokom v tejto oblasti je možné predpokladať, že využívanie internetu aj do budúcna 

bude naďalej narastať. 

Za základ právnej úpravy týkajúci sa elektronických služieb je možné považovať 

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

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

neskorších zmien (ďalej len zákon o e-Governmente). Potvrdzuje to aj dôvodová správa 

 
86 Príkladom je možnosť elektronického zverejnenia vybraných registrov, ktoré sú vedené 
verejnou mocou. Pre ilustráciu uvádzame Obchodný register uverejnený na stránke: 

http://www.orsr.sk/. 
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k návrhu pôvodného znenia tohto právneho predpisu, podľa ktorej Cieľom návrhu 

zákona je ustanoviť všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej moci v 

elektronickej podobe vrátane súvisiacich právnych inštitútov, a tým umožniť realizáciu 

elektronických služieb orgánov verejnej moci jednotným spôsobom, bez potreby zásahu 

do každého osobitného právneho predpisu, ktorý upravuje v konkrétnych prípadoch 

tento výkon.87  

Z § 1 tohto zákona vymedzujúceho predmet právnej úpravy vyplývajú viaceré 

oblasti, ktoré štát realizuje elektronicky. Tie sa týkajú okrem iného vedenia viacerých 

informačných systémov v elektronickej forme, elektronickej komunikácie, vykonávania 

úhrad orgánom verejnej moci.  

Elektronická komunikácia samozrejme zahrňuje viacero služieb. Výsledkom je 

ponúknutie rovnocennej komunikácie medzi orgánom verejnej moci a spravovaným 

subjektom ku komunikácii v papierovej forme. V tejto súvislosti je potrebné poukázať, 

že komunikácia s orgánmi verejnej moci sa nerealizuje výhradne cez portál 

www.slovensko.sk. Viaceré verejno-mocenské autority majú zriadené vlastné portály, 

prostredníctvom ktorých je možné komunikovať v parciálnych agendách.88  

Okrem klasickej komunikácie sa internetové pripojenie využíva aj na kontrolu 

výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami. Túto oblasť upravuje zákon 

číslo 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len zákon 

o výkone niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami).  

Podľa § 2 písmena a) tohto zákona sa kontrolou technickými prostriedkami 

rozumie činnosť, ktorou sa zisťuje dodržiavanie zákazov, povinností alebo obmedzení 

uložených rozhodnutím prostredníctvom technických prostriedkov a centrálneho 

monitorovacieho systému. Takáto kontrola je možná na základe vykonateľného 

rozhodnutia súdu alebo prokurátora, ktorým sa ukladá zákaz, povinnosť, obmedzenie 

alebo vykonateľného rozhodnutia, ktorým sa uložil trest domáceho väzenia.  

Technické prostriedky môžu znamenať významný prelom pri aplikácií viacerých 

inštitútov najmä v oblasti trestného práva. Osobitne v tomto smere dávame do 

pozornosti využitie takýchto prostriedkov v prípade niektorých väzobných dôvodov, 

druhov trestov a ochranných opatrení.  

Vymedzenie technických prostriedkov sa nachádza v § 3 zákona o výkone 

niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami, pričom podmienky ich použitia sú 

stanovené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 178/2015 Z. 

z. o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov. Z § 3 až 7 

tejto vyhlášky pritom vyplýva, že k podmienkam patrí dostupnosť verejnej elektronickej 

komunikačnej siete alebo možnosti jej zavedenia. Teda pre použitie technických 

prostriedkov je internet v súčasnosti nevyhnutný. 

 
87 [online]. [11-12-2020]. Dostupné 
na:https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4500, 11. 12. 2020. 
88 Príkladom je portál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. [online]. [11-12-2020]. 
Dostupné na: https://obcan.justice.sk/ezaloby alebo Katastrálny portál Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky dostupný na: https://www.katasterportal.sk/kapor/.  
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Okrem už existujúcich služieb v minulosti sú neustále diskutované ďalšie 

možnosti elektronizácie pri nastavení vzťahov obyvateľov s verejnou mocou. Príklad 

vidíme v oblasti volebného práva, kde sa otvára široký priestor na využitie internetu 

smerom do budúcna. V minulosti už dokonca aj bolo vyhlásené referendum o možnosti 

hlasovania elektronicky.  

Vo vzťahu k elektronickým hlasovaniam je treba dodať, že v niektorých 

oblastiach verejného života sa táto forma už naplno využíva. Príkladom sú hlasovania 

per rollam elektronicky na viacerých verejnomocenských autoritách.  

Je tiež možné predpokladať, že v budúcnosti budú nastolené otázky 

audiovizuálne komunikácie v konaniach pred orgánmi verejnej moci. Aj tu už 

nachádzame prvé lastovičky. Príkladom je možnosť vypočuť svedka na súde za použitia 

technických zariadení podľa § 262a zákona číslo 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 

neskorších zmien.  

 

4.3 DOSTUPNOSŤ INTERNETU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V tejto časti kapitoly sa venujeme dostupnosti internetu na území Slovenskej 

republiky. Zameriavame sa na jeho pokrytie z geografického hľadiska a skúmame aj jeho 

finančnú dostupnosť.  

Podľa § 3 ods. (1) zákona číslo 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v znení neskorších zmien (ďalej len,, ZoEK“) sa elektronickou komunikačnou službou 

rozumie služba obvykle poskytovaná za odplatu, ktorá spočíva úplne alebo prevažne v 

prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v 

sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. Možno konštatovať, že medzi 

elektronické komunikačné služby zaraďujeme aj samotný prístup k internetu. Základný 

prístup k internetu možno charakterizovať ako univerzálnu službu, ktorou sa rozumie 

minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území Slovenskej 

republiky všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za 

prijateľnú cenu, ktorou je cena prihliadajúca na úroveň spotrebiteľských cien a príjmy 

obyvateľov.89 Možno povedať, že univerzálna služba by mala byť dobrej kvality a za 

dostupnú cenu. Na území Slovenskej republiky by mal byť k dispozícii minimálne jeden 

poskytovateľ internetových služieb, ktorý môže užívateľovi90 túto službu dodať. 

Orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických 

komunikácií a poštových služieb je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a 

poštových služieb (ďalej len „úrad“).91 Úrad určuje na základe výsledku konzultácií podľa 

§ 10 ZoEK jeden alebo viac podnikov na poskytovanie univerzálnej služby a uloží im 

povinnosti podľa § 50 ods. (2) ZoEK tak, aby bolo pokryté celé územie Slovenskej 

republiky, pričom môže určiť rôzne podniky alebo skupinu podnikov, ktoré budú 

 
89 Pozri § 50 ods. (1) ZoEK. 
90 Zo zákona: ,,Užívateľ je osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejnej služby. Za 
užívateľa sa na účely tohto zákona považuje aj účastník a koncový užívateľ, ak sa ďalej 
neustanovuje inak.“ Pozri § 5 ods. (2) ZoEK.  
91 Pozri § 1 ods. 1 zákona číslo 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien. 
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zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby, pokrývať rôzne časti územia 

Slovenskej republiky alebo zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby a 

pokrývať rôzne časti územia Slovenskej republiky.92 

Úrad môže regulovať93 ceny univerzálnej služby.94 

Z vyššie uvedeného je možné vyvodiť, že právo na prístup k internetu nepriamo 

vyplýva z § 50 ZoEK. Je však tento druh univerzálnej služby fakticky prístupný na celom 

území Slovenskej republiky?  

V prvom rade je potrebné uviesť, že na území Slovenskej republiky sú viaceré 

druhy pripojenia na internet, a to telefónne (Dial-Up, ISDN, ADSL), mobilné (GPRS, 

EDGE), mikrovlnné (WiFi) a káblové pripojenie (rozvody káblovej televízie, optické 

pripojenie).95 

Pojem „širokopásmové pripojenie“ (broadband) v kontexte prístupu na internet 

nemá osobitný technický význam, ale používa sa ako odkaz na infraštruktúrny 

vysokorýchlostný internetový prístup, ktorý je vždy zapnutý a rýchlejší než tradičné 

pripojenie cez telefónnu linku, ktoré sa momentálne na území Slovenskej republiky 

takmer nevyužíva pre jeho pomalú prenosovú rýchlosť a nestabilitu.96  

Pre čiastočné zistenie pokrytia územia Slovenskej republiky širokopásmovým 

internetom, sme sa zamerali na pokrytie mobilným internetom s typom siete 4G/LTE. 

Dopytované subjekty sme žiadali o poskytnutie informácie o: 

1. percentuálnej úrovni pokrytia obyvateľstva Slovenskej republiky 

mobilným internetom s typom siete 4G/LTE. 

2. percentuálnej úrovni pokrytia územia Slovenskej republiky mobilným 

internetom s typom siete 4G/LTE, 

Uvedomujeme si, že je to len jeden typ technológie, v rámci ktorej budeme 

posudzovať pokrytie územia Slovenskej republiky a pre celkové posúdenie by bolo 

potrebné vykonať ďalší výskum. Zisťovaný údaj nám však umožní realizovať aspoň 

čiastkové závery v tejto oblasti.  

Predmetný výskum sme realizovali k 25. 11. 2020. O poskytnutie informácie o 

percentuálnej úrovni pokrytia obyvateľstva Slovenskej republiky mobilným internetom s 

typom siete 4G/LTE sme žiadali prostredníctvom elektronického formulára uvedených 

poskytovateľov služieb: Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a. s., O2 Slovakia, s.r.o. 

a SWAN Mobile, a. s, ktorého obchodnou značkou a známkou je 4ka.  

Naproti tomu, o poskytnutie informácie o percentuálnej úrovni pokrytia územia 

Slovenskej republiky mobilným internetom s typom siete 4G/LTE sme žiadali úrad podľa 

 
92 Pozri § 50 ods. (3) ZoEK. 
93 Zo zákona: ,,Regulácia cien je určenie alebo usmerňovanie výšky cien spôsobom určeným v 
rozhodnutí o regulácii cien. Rozhodnutie o regulácii cien musí byť odôvodnené a zverejňuje sa vo 
vestníku.“ Pozri § 12 ods. 1 ZoEK. 
94 Pozri § 12 ods. 2 písm. c) ZoEK. 
95 Informatika a výpočtová technika. Počítačové siete - Možnosti pripojenia na Internet. [Online] 

[cit. 2020-11-24]. Dostupné na internete: 
http://bc.spsepn.edu.sk/index.php?stranka=uctexty&kap=siete&kat=pripoj. 
96 Európsky dvor audítorov. Širokopásmové pripojenie v členských štátoch EÚ: napriek pokroku 
nebudú všetky ciele stratégie Európa 2020 splnené. [Online]. 2018 [cit. 2020-11-24]. Dostupné 

na: https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/broadband-12-2018/sk/. 
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zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších zmien prostredníctvom e-mailu. 

Z nami dopytovaných subjektov nám odpovedali všetky. Výsledok nášho 

prieskumu uvádzame pre prehľadnosť v nasledovnej tabuľke. 

 

Poskytovateľ služby Percentuálne pokrytie populácie SR 

Slovak Telekom, a. s. 94,7% 

Orange Slovensko, a. s. 98,7% 

O2 Slovakia, s. r. o. 97% 

SWAN Mobile, a. s 80% 

Tabuľka: Percentuálne pokrytie populácie SR. 

Zdroj: Vlastná tvorba autorov. 

Ak sa pozrieme na percentuálnu úroveň pokrytia územia Slovenskej republiky 

mobilným internetom s typom siete 4G/LTE, tak môžeme badať podstatnejší rozdiel. 

Percentuálne pokrytie územia Slovenskej republiky je v tomto prípade na úrovni 75 %. 

Úrad poskytol tento údaj k dátumu 30.06.2020, nakoľko novším údajom nedisponuje. 

Na internetovej stránke Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu bol zverejnený zoznam obcí Slovenskej republiky (tzv. 

,,bielych miest“), ktoré k septembru 2019 ešte nemajú pokrytie internetom s rýchlosťou 

min 30Mbit/s.97  

Aktuálny počet podnikov98, (resp. osôb, ktoré podnikajú v oblasti poskytovania 

sietí alebo služieb) je 1043, čo vyplýva z oficiálnej stránky úradu.99 

V ,,Strategickom dokumente pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť 

infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020)“ je stanovený ako 

dlhodobý cieľ pokrytie celej populácie rýchlym širokopásmovým pripojením nad 30 Mbit/s 

do roku 2020, pričom len vo výnimočných prípadoch bude obyvateľstvu v odľahlých 

vidieckych oblastiach zabezpečené pokrytie širokopásmovým pripojením s rýchlosťou 

pod 30 Mbit/s.100 Tento dlhodobý cieľ je stanovený aj v  ,,Národnej stratégii pre 

širokopásmový prístup v Slovenskej republike“, ktorá bola schválená uznesením vlády 

Slovenskej republiky. Pre doplnenie možno uviesť, že ,,Národná stratégia pre 

širokopásmový prístup v Slovenskej republike“ zohľadňuje aj zámery „Stratégie na 

 
97 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Kancelária 

pre širokopásmové pripojenie – Broadband Competence Office. Zoznam obcí Slovenska bez NGA 

internetu 2019. [Online]. 2019 [cit. 2020-11-24]. Dostupné na: https://www.mirri.gov.sk/wp-
content/uploads/2019/11/Zoznam-obc%C3%AD-Slovenska-bez-NGA-internetu-2019-

zverejnenie-FINAL.pdf 
98 Zo zákona: ,,Podnik na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť 
podľa § 15. Poskytovanie siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu 
je podnikaním.“ Pozri § 5 ods. 1 ZoEK. 
99 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Zoznam podnikov. [Online]. 

2020 [cit. 2020-11-25]. Dostupné na: https://www.teleoff.gov.sk/zoznam-podnikov/. 
100 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Strategický 

dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej 
generácie (2014 – 2020) [Online]. 2018 [cit. 2020-11-24]. Dostupné na: 

http://www.informatizacia.sk/strategicky-dokument/16604s. 
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zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu EURÓPA 2020“, najmä 

v oblasti iniciatívy „Digitálna agenda pre Európu“.101  

Je dôležité povedať, že podľa Strategického dokumentu pre oblasť rastu 

digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 

2020) by prístupové siete mali byť financované zo súkromných zdrojov. Hybnou silou 

pre tieto investície bude podpora budovania regionálnych sietí a stimulácia využívania 

širokopásmového pripojenia koncovými používateľmi. Významným nástrojom pre 

zvyšovanie dopytu po širokopásmovom pripojení je rozvoj služieb eGovernmentu a 

podpora rozvoja elektronického obchodu. V prípade mobilného širokopásmového 

internetu umožní celonárodné pokrytie nadchádzajúca aukcia frekvenčných pásiem 800, 

1 800 a 2600 MHz. Priaznivé propagačné charakteristiky frekvenčného pásma 800 MHz 

vytvárajú predpoklad pre dosiahnutie rozsiahleho pokrytia mobilným širokopásmovým 

pripojením s rýchlosťou nad 1 Mbit/s.102  

Pokrytie vysokorýchlostným internetom sa konkrétne realizuje v rámci národného 

projektu ,,Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad“, ktorého realizátorom je 

úrad. Cieľom projektu je zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN, ktorý sa 

sústreďuje na pokrývanie širokopásmovým internetom s rýchlosťou aspoň 30 Mbit/s pre 

všetkých a pre polovice domácností Slovenskej republiky s rýchlosťou min. 100 Mbit/s. 

Tento cieľ sa bude postupne napĺňať pokrývaním bielych (aj šedých) miest a budovaním 

regionálnych sietí na báze optických vlákien.103  

Je dôležité povedať, že prínosom projektu je zabezpečenie nezávislej kontroly 

stavu pokrytia širokopásmovým internetom. Samotný prístup obyvateľov 

k širokopásmovému internetu zabezpečujú poskytovatelia internetových služieb. Na 

základe informácií od operátorov a výsledkov meraní úradu bude úrad môcť ľahšie robiť 

vlastný monitoring pokrytia broadbandom.104 

Ako je to však s finančnou dostupnosťou širokopásmového prístupu k internetu?  

 
101 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Národná stratégia pre širokopásmový 

prístup v SR (uznesenie vlády SR č. 136/2011). [Online]. 2011, s. 12. [cit. 2020-11-24]. Dostupné 
na: 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/elektronicke-komunikacie-8/strategicke-
dokumenty/sirokopasmovy-pristup/narodna-strategia-pre-sirokopasmovy-pristup-v-sr/narodna-

strategia-pre-sirokopasmovy-pristup-v-sr-uznesenie-vlady-sr-c-136-2011. 
102 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Strategický 
dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej 

generácie (2014 – 2020) [Online]. 2018 [cit. 2020-11-24]. Dostupné na: 
http://www.informatizacia.sk/strategicky-dokument/16604s. 
103 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Monitorovací systém pre 

reguláciu a štátny dohľad. [Online] [cit. 2020-11-24]. Dostupné na:  
https://www.teleoff.gov.sk/monitorovaci-system-pre-regulaciu-a-statny-dohlad/. 
104 Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Regulačný úrad bude merať pokrytie širokopásmovým 
internetom. [Online]. 2019 [cit. 2020-11-24]. Dostupné na:  

https://www.teraz.sk/ekonomika/regulacny-urad-bude-merat-pokrytie-/377836-
clanok.html?fbclid=IwAR0nVcIHskgK3EnTBrGsSzdDMXLr2BJjD8n5Qv7tWW7Mp6djOLN5VQhhMx

k. 
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Úrad vytvoril v spolupráci s neziskovou organizáciou a telekomunikačnými 

operátormi webový vyhľadávač a porovnávač ponúk105 širokopásmového prístupu k 

internetu. Koncoví užívatelia106 tak majú možnosť vzájomne porovnávať ponuky 

jednotlivých podnikov poskytujúcich širokopásmový prístup k internetu vrátane 

doplnkových služieb, ktoré sú dostupné na poštovej adrese zadanej užívateľom. Úrad 

tým pre koncových užívateľov vytvoril jedinečnú možnosť porovnať ponuky všetkých 

registrovaných podnikov poskytujúcich širokopásmový prístup k internetu, ktorí sú 

dostupní v jednotlivých lokalitách. Úrad sa pritom riadil ustanoveniami § 6 ods. 3 písm. 

d) ZoEK, podľa ktorého chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny 

služieb. Porovnávač obsahuje všetky poplatky účtované podnikmi v rámci jednotlivých 

ponúk, ktoré sú pri každej ponuke započítané do tzv. priemernej mesačnej platby počas 

doby 24 mesiacov, na základe ktorej je možné jednoduchým spôsobom porovnať ponuky 

s rôznou dobou viazanosti. Úrad pritom postupoval plne v súlade s princípmi 

transparentnosti a nediskriminácie, nakoľko zobrazuje kompletnú ponuku všetkých 

podnikov dostupných na zadanej lokalite bez akýchkoľvek preferencií. Ponuky sú 

primárne zoraďované vzostupne počnúc najnižšou priemernou mesačnou platbou, 

pričom koncový užívateľ má možnosť zvoliť si aj ďalšie možnosti filtrovania 

zobrazovaných údajov.107  

Porovnávač umožňuje filtrovanie údajov primárne podľa zvolenej technológie 

alebo podľa rôznych kombinácií balíčkov služieb.108 Koncový užívateľ si tak môže 

vzájomne porovnávať všetky dostupné ponuky poskytovateľov širokopásmového 

prístupu k internetu vrátane doplnkových služieb. 

Z už uvedeného vyplýva, že pri úspešnom naplnení cieľov uvedených 

dokumentov bude od začiatku roka 2021 dostupný širokopásmový prístup už aj v 

ekonomicky znevýhodnených regiónoch, rozšíri sa širokopásmové pokrytie na území 

Slovenskej republiky a zároveň dôjde k zmenšeniu rizika vzniku regionálnych rozdielov 

v dostupnosti širokopásmového internetu.  

 

4.4 ZÁVER 

Po prvýkrát sme zaznamenali diskusie o práve na prístup k internetu na Letnej 

škole v Kyjeve v lete 2013 organizovanej Národnou univerzitou Tarasa Ševčenka v 

Kyjeve. Jedného z autorov tejto kapitoly vtedy veľmi zaujal prezentovaný názor Yulii 

Vaschchenko, v rámci ktorého hovorila o práve na prístup k internetu. 

 
105 Porovnávač ponúk je nezávislá a nekomerčná služba určená pre širokú verejnosť, ktorá je 
dostupná na internete: http://porovnavacinternetu.sk/index.php. 
106 Zo zákona: ,,Koncový užívateľ je osoba, ktorá používa verejnú službu alebo požaduje jej 
poskytovanie a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ďalšie 
služby. Ak ide o rozhlasové a televízne programové služby, koncovým užívateľom je aj poslucháč 
a divák.“ Pozri § 5 ods.  3 ZoEK. 
107 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Užívateľské informácie k 

porovnávaču cien širokopásmového prístupu k internetu. [Online] [cit. 2020-11-23]. Dostupné 
na:  http://porovnavacinternetu.sk/o-projekte.php. 
108 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Užívateľské informácie k 
porovnávaču cien širokopásmového prístupu k internetu. [Online] [cit. 2020-11-23]. Dostupné 

na:  http://porovnavacinternetu.sk/o-projekte.php. 
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S plynutím času a najmä rozvojom v oblasti virtuálnych technológii sa 

domnievame, že prístup k internetu začne byť významnou súčasťou komunikácie medzi 

verejnou mocou a súkromným sektorom. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento trend 

mal zmeniť. Navyše možno predpokladať, že niektoré procesy časom prejdú úplne do 

virtuálnej roviny. Príkladom môže byť doručovanie prostredníctvom elektronických 

schránok. 

Uvedené kladie dôraz na prístup k internetu pre celé územie Slovenskej republiky. 

Pokiaľ máme určité služby, je potrebné prístup k nim zabezpečiť v zmysle základného 

princípu rovnosti. Bolo by veľmi nespravodlivé, keby určité osoby v dôsledku nepokrytia 

vybraných častí územia Slovenskej republiky nemohli napríklad podnikať, alebo by 

namiesto trestu domáceho väzenia museli nastúpiť výkon trestu odňatia slobody.  

Z uvedenej analýzy vyplýva, že napriek neustálemu budovaniu internetového 

pokrytia, nemáme dnes dostatočne pokrytie ani len vo všetkých obciach. Je otázne, či 

uvedené dokáže vyriešiť súkromný sektor ponúkajúci internetové služby, nakoľko z 

ekonomického hľadiska môžu byť niektoré územia pre nich nerentabilné. V takýchto 

prípadoch bude musieť nastúpiť s hľadaním mechanizmov pre zabezpečenie pokrytia 

týchto častí. 

Pri spomienke do minulosti máme pocit, že vývoj ide skutočne rýchlym tempom. 

Pokiaľ si zoberieme mobilné telefónny ešte pred pätnástimi rokmi, rozmýšľali sme, kedy 

si vôbec pustiť internet. Dnes už na nových telefónoch bez internetu väčšina funkcii v 

podstate nefunguje. Takýto vývoj je možné očakávať aj v rámci elektronického výkonu 

verejnej moci pri viacerých aktivitách. Je teda otázne, či v budúcnosti v niektorých 

oblastiach budeme de facto ešte hovoriť o práve na prístup k internetu, alebo či reálny 

svet nevytvorí povinnosť mať internet. 
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ČASŤ II. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

KAPITOLA 5 

Nariadenie eIDAS – aplikačné problémy: Ochrana osobných údajov 

 

5.1 ÚVOD 

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich výstupoch projektu, elektronická 

identifikácia a ochrana osobných údajov a ich právna regulácia na seba navzájom 

významne vplývajú. Predmetom regulácie nariadenia EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 

o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 

vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenie eiDAS“) je 

okrem iného aj stanovenie „podmienky, za ktorých členské štáty uznávajú prostriedky 

elektronickej identifikácie fyzických a právnických osôb, ktoré patria do oznámenej 

schémy elektronickej identifikácie iného členského štátu.“109 Elektronickú identitu, ktorú 

tvoria práve osobné identifikačné údaje je možné považovať za jeden 

z najvýznamnejších príkladov informácie, ktoré možno klasifikovať ako osobné údaje 

v zmysle definície príslušného právneho predpisu.110 Reguláciu osobných údajov na 

úrovní EÚ reflektuje 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, ďalej len „GDPR“), ktoré je účinné od 25. mája 2018. Nebudeme sa v tejto 

kapitole zameriavať na vysvetlenie základných reálií právneho rámca na spracúvanie 

osobných údajov. Pre tento účel iba odkazujem na dostupnú literatúru.111 

V rámci tejto časti monografie sa autor zaoberá aplikačnými problémami 

právneho rámca elektronickej identifikácie a ochrany osobných údajov s osobitným 

zreteľom na právny poriadok Slovenskej republiky. Z metodologického hľadiska autor 

považuje za vhodné zamerať sa na najpálčivejšie problémy v daných oblastiach, ktoré 

identifikoval spolu s odberateľom projektu.112 V druhej časti tejto kapitoly sa pozornosť 

zameria na voľbu vhodného právneho základu pri využívaní elektronických služieb 

verejnej správy a jeho reflexiu prostredníctvom portálu slovensko.sk a zákona č. 

 
109 Nariadenie eIDAS, článok 1 ods. 1 písm. c). 
110 Článok 4 ods. 1 písm. a) GDPR definuje osobné údaje ako „akékoľvek informácie týkajúce sa 
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); 
identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, 
najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online 
identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, 
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej 
osoby.“ 
111 Napríklad BERTHOTY, J. a kol. : Všeobecné nariadenie na ochranu údajov. 1. vydanie. Praha 
: C.H. Beck, 2018; MESARČÍK, M. : Ochrana osobných údajov. 1. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 

2020. 
112 Odberateľom výsledkov projektu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie. 
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305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoeGOV“). V tretej časti tejto kapitoly 

sa zameriame na adekvátnosť plnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa portálu 

slovensko.sk. Štvrtá časť kapitoly bude reflektovať na praktický problém v podobe 

možnosti v notifikácii schémy elektronickej identifikácie uviesť taký identifikátor, ktorý 

obsahuje aj dátum narodenia a údaj o pohlaví. V každej kapitole sú zároveň prítomné aj 

návrhy autora de lege ferenda vzhľadom na súčasný právny stav. V závere sú zhrnuté 

najdôležitejšie výsledky výskumu aplikačných problémov Nariadenia eIDAS a ochrany 

osobných údajov. 

 

5.2 PRÁVNY ZÁKLAD PRE ELEKTRONICKÉ SLUŽBY VEREJNEJ SPRÁVY  

5.2.1 Všeobecne o právnom základe spracúvania osobných údajov 

Jednou zo základných požiadaviek GDPR na spracúvanie osobných údajov je 

zákonnosť v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorá odzrkadľuje požiadavku 

disponovania vhodným právnym základom (právnym titulom) na spracúvanie osobných 

údajov. Ak prevádzkovateľ právnym základom nedisponuje, spracúvanie osobných 

údajov je nezákonné. Právny základ spracúvania osobných údajov musí byť zároveň 

vhodne previazaný s účelom (dôvodom) spracúvania osobných údajov v zmysle zásady 

obmedzenia účelu spracúvania osobných údajov podľa článku 5 ods. 1 písm. b) GDPR. 

Tieto účely si vymedzuje každý prevádzkovateľ sám. 

GDPR upravuje 6 právnych základov a to konkrétne (i) súhlas, (ii) plnenie zmluvy, 

(iii) zákonnú povinnosť, (iv) životne dôležitý záujem, (v) verejný záujem a (vi) oprávnený 

záujem.113 Je na prevádzkovateľovi, ktorý právny základ pre spracúvanie osobných 

údajov zvolí, avšak tento právny základ musí byť určený transparentne a vhodne.  

Pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy prichádzajú do úvahy 

predovšetkým dva právny základy a to v podobe zákonnej povinnosti podľa článku 6 

ods. 1 písm. c) GDPR a úlohy vo verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR.  

Zákonná povinnosť je najčastejšie používaným právnym základom v praxi. 

Napriek tomu, že v slovenskom preklade sa vyskytuje výraz „zákonná“ povinnosť, v 

anglickom originály znenia GDPR ide o „legal obligation“ a teda právnu povinnosť, ktorá 

môže byť ustanovená v predpise vyššej alebo nižšej právnej sily ako je zákon. V zmysle 

článku 6 ods. 3 GDPR takáto právna povinnosť musí byť upravená v práve EÚ alebo 

právnom poriadku členského štátu. Zároveň v tomto smere obsahuje GDPR 

v predmetom ustanovení tzv. otvorenú klauzulu, prostredníctvom ktorej si členské štáty 

EÚ môžu vo vlastnej réžií upraviť kvalitu právneho základu zákonnej povinnosti alebo 

verejného záujmu. Prakticky to znamená, že slovenský zákonodarca si môže sám ručiť, 

čo bude považovať za zákonnú povinnosť a čo nie. „Uvedený právny základ môže 

obsahovať osobitné ustanovenia na prispôsobenie uplatňovania pravidiel tohto 

nariadenia, vrátane: všeobecných podmienok vzťahujúcich sa na zákonnosť spracúvania 

prevádzkovateľom; typov spracúvaných údajov; dotknutých osôb; subjektov, ktorým sa 

môžu osobné údaje poskytnúť, a účely, na ktoré ich možno poskytnúť; obmedzenia 

účelu; doby uchovávania; a spracovateľských operácií a postupov vrátane opatrení na 

 
113 GDPR, článok 6 ods. 1. 
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zabezpečenie zákonného a spravodlivého spracúvania, ako napríklad tie na iné osobitné 

situácie spracúvania, ako sú stanovené v kapitole IX. Právo Únie alebo právo členského 

štátu musí spĺňať cieľ verejného záujmu a byť primerané sledovanému oprávnenému 

cieľu.“114 Slovenský zákonodarca túto otvorenú klauzulu vo vnútroštátnej úprave síce 

využil,115 ale nachádza sa v časti zákona, ktorá sa vzhľadom na pôsobnosť právnej 

úpravy nebude aplikovať. 

Právny základ verejného záujmu je všeobecnejší a nevyžaduje obsahovo priamu 

právnu povinnosť. Stačí, keď všeobecný právny predpis upravuje určitú úlohu, na ktorú 

je nevyhnutne nutné osobné údaje spracúvať. V zmysle interpretácie WP29116 platí, že 

postačuje, ak sa daná úloha dá priamo alebo nepriamo vyčítať zo znenia právneho 

predpisu. Samozrejme, využitie verejného záujmu ako právneho základu nie je a ani 

nemôže byť bezbrehé a má svoje limity, ktoré by mali byť pri jeho používaní zohľadnené 

prevádzkovateľom. Ako príklad jeho využitia je napríklad zabezpečenie verejného 

poriadku samosprávami, kde sú vo väčšine prípadov konkrétne metódy a prostriedky 

ponechané na obce a vyššie územné celky. 

 

5.2.2 Slovensko: Aplikačné problémy 

Ak sa pozrieme na elektronické služby verejnej správy, základným predpisom 

upravujúcich ich pôsobnosť a fungovanie je ZoeGOV. Táto téma sa týka ústredného 

portálu verejnej správy, ktorý je v § 5 ods. 2 ZoeGOV definovaný ako „informačný systém 

verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú 

úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným 

modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.“ Predmetným portálom je 

slovensko.sk.  

Spracúvanie osobných údajov v rámci ZoeGOV je však upravené veľmi nešťastne 

a stručne. § 58 ZoeGOV ustanovuje: „Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto 

zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov“ a zároveň odkazuje 

na starý a neúčinný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

V zmysle informačnej povinnosti117 prevádzkovateľa, ktorým je Národná agentúra 

pre sieťové a elektronické služby (NASES) je zjavné, že sa pri prevádzke portálu 

slovensko.sk spolieha na viaceré právne základy. Túto problematiku informačná 

povinnosť diferencuje na (i) poskytovanie elektronických služieb a (ii) prihlasovanie 

prostredníctvom eIDAS Node. 

 
114 GDPR, článok 6 ods. 3. 
115 § 13 ods. 2 ustanovuje, že „spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z 
informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon 
ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov 
alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 
príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.“ 
116 Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 6/2014 on the notion of the legitimate 
interest of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC. Adopted on 9 April 2014. 
117 Ochrana údajov. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: https://www.slovensko.sk/sk/ochrana-

udajov. 
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Používanie elektronických služieb je upravené pomerne zmätočne, nakoľko 

nie je jasné, pri čom sa prevádzkovateľ spolieha na právny základ verejného záujmu 

a pri čom na právny základ zákonnej povinnosti. V kontexte verejného záujmu 

informačná povinnosť tvrdí: „ Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme 

odoslali obsah nášho portálu do Vášho počítača  v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) 

GDPR). Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek 

zneužitie. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. V tomto 

kontexte je v našom záujme, čo sa týka spracovania osobných údajov, zabezpečiť riadne 

fungovanie nášho portálu a poskytovania služieb uskutočňovaného cez náš portál.“ 

V súvislosti so zákonnou povinnosťou je táto situácia upravená nasledovne: „Pokiaľ 

spracúvame Vaše údaje, ako je uvedené vyššie, na účely zabezpečenia funkčnosti nášho 

portálu, je to na právnom základe podľa podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov („zákon o e-Governmente“).“  

Na základe vyššie uvedeného sa zdá, že pri elektronických službách sa využíva 

kombinácia právneho základu verejného záujmu a zákonnej povinnosti, čo je pomerne 

pragmatické riešenie. Nie je to však ideálny stav, nakoľko ZoeGOV neobsahuje žiadne 

špecifiká spracúvania osobných údajov. Podľa nášho názoru by právny základ uvedený 

v zákonnej právnej úprave mal minimálne reflektovať požiadavky článku 6 ods. 3 GDPR, 

čím sa dosiahne vyššia právna istota pre samotného prevádzkovateľa a adresátov 

právnych noriem. Takýto právny základ by mohol ideálne obsahovať:  

▪ určenie prevádzkovateľa alebo spôsob jeho určenia; 

▪ všeobecný opis spracovateľských operácií alebo odkaz na plnenie úloh 

konkrétneho subjektu, ktorému je zákonná povinnosť spracúvať osobné údaje 

uložená v súvislosti s nevyhnutnosťou spracúvať osobné údaje na naplnenie 

týchto úloh; 

▪ typy spracúvaných osobných údajov;  

▪ kategórie dotknutých osôb;  

▪ demonštratívny výpočet subjektov, ktorým sa môžu osobné údaje poskytnúť a 

účely, na ktoré ich možno poskytnúť prípadne ďalšie požiadavky v zmysle 

základných zásad spracúvania osobných údajov podľa osobitného predpisu;   

▪ vymedzenie účelu spracúvania osobných údajov;  

▪ doba uchovávania osobných údajov;  

▪ opatrenia na zabezpečenie zákonného a spravodlivého spracúvania s cieľom 

zabezpečiť nevyhnutnosť a proporcionalitu spracúvania osobných údajov. 

Čo sa týka prihlasovania prostredníctvom eIDAS Node, v tomto prípade 

pracuje prevádzkovateľ s právnymi základmi súhlasu podľa článku 6 ods. písm. a) GDPR 

a zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. c) GDPR. Súhlas sa využíva nasledovne: 

„Prihlásením sa do modulu IAM v ÚPVS sa vyjadruje súhlas so spracovaním osobných 

údajov. Všetky osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
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platnom a účinnom znení.“118 Zároveň informačná povinnosť prevádzkovateľa uvádza, 

že „Právnym základom spracovávania osobných údajov je nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a 

dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 

smernice 1999/93/ES a všetky súvisiace vykonávacie akty Európskej komisie.“  

Takto vymedzené právne základy považujeme za značne zmätočné. Právnym 

základom pri prihlasovaní prostredníctvom eIDAS Node by mala byť iba zákonná 

povinnosť, nakoľko Nariadenie eIDAS spolu s vykonávacími predpismi pomerne presne 

precizuje otázky spracúvania osobných údajov. Na druhej strane, nie je jasné, na čo sa 

vyžaduje od používateľov ešte dodatočný súhlas. Je potrebné dodať, že súhlas je 

absolútne nevhodným právnym základom pri vzťahu občan – štát,119 nakoľko indikuje 

nedostatok slobody poskytnutia súhlasu.120 Totožne judikoval aj Ústavný súd Slovenskej 

republiky: „Ak údaje možno vzhľadom na povahu opatrenia získať priamo od dotknutej 

osoby, ich spracovanie na základe jej súhlasu by malo byť pravidlom. To nevylučuje, že 

v odôvodnených prípadoch súhlas nebude nutné žiadať (napr. ak to vylučuje povaha 

úkonu).  Získanie súhlasu posilňuje legitimitu a primeranosť akéhokoľvek spracúvania 

osobných údajov, keďže sa odvíja od dôvery jednotlivca v pohnútky a správanie orgánu 

verejnej moci. Predovšetkým vo vertikálnych vzťahoch však treba upozorniť, 

že ak by bol súhlas získaný pod hrozbou negatívneho dôsledku, nemožno 

hovoriť o jeho dobrovoľnosti.“121 

Bolo by teda vhodné, aby prevádzkovateľ buď viac vysvetlil význam používania 

súhlasu pre tento účel alebo využívanie predmetného právneho základu úplne eliminoval. 

 

5.3 PLNENIE INFORMAČNEJ POVINNOSTI – VYBRANÉ ASPEKTY 

5.3.1 Všeobecne o informačnej povinnosti  

Prevádzkovatelia majú v zmysle článkov 12 až 14 GDPR povinnosť informovať 

dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov. Na druhej strane majú dotknuté osoby 

právo byť informované o spracúvaní osobných údajov. Článok 12 GDPR ustanovuje 

postupy a spôsob poskytovania týchto informácií (a ďalej postupy pri žiadostiach o výkon 

práv dotknutých osôb, ktoré analyzujeme v ďalej kapitole). Články 13 a 14 GDPR 

ustanovujú rozsah a výnimky poskytovaných informácií o spracúvaní osobných údajov. 

 
118 Tamže. 
119 Recitál 43 GDPR: „Aby sa zabezpečilo, že súhlas sa poskytol slobodne, súhlas by nemal byť 
platným právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov v konkrétnom prípade, ak medzi 

postavením dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje jednoznačný nepomer, 
najmä ak je prevádzkovateľ orgánom verejnej moci, a preto nie je pravdepodobné, 

že sa súhlas poskytol slobodne za všetkých okolností danej konkrétnej situácie. Súhlas 

sa nepovažuje za poskytnutý slobodne, ak nie je možné dať samostatný súhlas na jednotlivé 
spracovateľské operácie osobných údajov napriek tomu, že by to bolo v konkrétnom prípade 

vhodné, alebo ak sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje takýmto súhlasom, 
aj keď to na takéto plnenie nie je takýto súhlas nevyhnutný.“ 
120 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY: Guidelines on consent under Regulation 
2016/679. Adopted on 28 November 2017. As last Revised and Adopted on 10 April 2018. 
121 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL.ÚS 13/2020-103, bod 90. 
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Postup a spôsob poskytnutia informácií upravuje článok 12 GDPR. Z hľadiska 

spôsobu poskytnutia informácií GDPR uvádza, že tieto informácie môžu byť dotknutej 

osobe poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami vrátane elektronických 

prostriedkov v prípade potreby. WP29 uvádza ako príklady spôsobu poskytnutia 

informácií v zmysle GDPR písomné vyrozumenia, informácie v zmluvnej dokumentácii, 

ústne podanie informácií pri telefonickom rozhovore alebo prednahraté upozornenie 

s možnosťou zistiť viac informácií, ikony, QR kódy, správy zaslané e-mailom alebo MS 

alebo viditeľné oznamy a grafiky (napr. pri používaní kamerových systémov na verejných 

miestach) či informačné kampane alebo mediálne výstupy.122 WP29 odporúča aj tzv. 

vrstvený prístup (layered approach), ktorý spočíva v tom, že dotknutej osobe sú najprv 

zobrazené základné informácie a v prípade záujmu má následne k dispozícii viac detailov 

(napr. zobrazenie základných účelov spracúvania a po rozkliknutí sa zobrazia 

konkrétnejšie informácie, čo sa v rámci daného účelu vykonáva). Typickým spôsobom 

poskytnutia daných informácií v praxi je zverejnenie tzv. podmienok spracúvania 

osobných údajov alebo podmienok ochrany súkromia (Privacy Policy, Privacy Notice) na 

webovom sídle prevádzkovateľa.  

Poskytnutie informácií by malo prebehnúť v stručnej, transparentnej, 

zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v 

prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Tieto informácie je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť bezplatne.  

Požiadavky stručnosti a transparentnosti reflektujú potrebu poskytnutia 

informácií efektívne a stručne. To znamená, že by nemalo ísť o „nestráviteľné“ kvantum 

informácií a zároveň by mali byť odlíšiteľné od iných právnych informácií, ktoré sa 

netýkajú spracúvania osobných údajov. Zároveň by informácie mali byť ľahko 

prehliadateľné, aby dotknutá osoba vedela efektívne nájsť potrebnú informáciu (napr. 

o účeloch spracúvania alebo cezhraničnom prenose do tretích krajín). 

Požiadavku zrozumiteľnosti odzrkadľuje jazyk použitý pri poskytnutí informácií. 

Zrozumiteľnosť by mala byť prispôsobená dotknutým osobám, o ktorých sa osobné 

údaje spracúvajú. 

Požiadavka ľahkej dostupnosti znamená, že dotknutá osoba by mala ľahko 

informácie o spracúvaní osobných údajov nájsť. Nemala by mať teda problém 

s lokalizáciou daných informácií.  

Diskutované informácie by mali byť formulované jasne a jednoducho. Nemalo by 

ísť o komplikované právne vyjadrovanie a koncipovanie zložitých vetných konštrukcií. 

Prevádzkovateľ by sa mal vyhnúť používaniu abstraktných a vágnych výrazov, ktoré 

môžu mať viacero významov.  

Na informácie v zmysle článkov 13 a 14 GDPR má dotknutá osoba nárok a z tohto 

dôvodu je ich prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne. Rozsah sprístupnených 

informácií upravujú články 13 a 14 GDPR. 

 

 

 
122 Pozri viac Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on transparency under 
Regulation, 2016/679, s. 21 – 22. 
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5.3.2 Slovensko: Aplikačné problémy 

Ak sa pozrieme na plnenie informačnej povinnosti ústredného portálu verejnej 

správy – slovensko.sk, je možné uviesť niekoľko poznámok. 

V prvom rade je trochu zmätočne informované o prevádzkovateľovi. Informačná 

povinnosť uvádza: „Správcom ústredného portálu je Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu. Prevádzkovateľom ústredného portálu je Národná agentúra 

pre sieťové a elektronické služby („prevádzkovateľ“).“ Ideálne by v rámci tejto povinnosti 

mala byť obsiahnutá informácia aký je rozdiel medzi správcom a prevádzkovateľom 

a precízne definované, či NASES je aj prevádzkovateľom v zmysle článku 4 bodu 7 GDPR. 

Táto informácia sa dá vyčítať iba nepriamo aj vzhľadom na odkaz na zodpovedné osoby 

a ich adresu (DPO). 

V druhom rade, informovanie o účeloch a právnych základoch by mohlo byť 

štruktúrovanejšie, keďže nie je vždy jasné na čo konkrétne je používaný špecifický 

právny základ. Tieto problémy sa načrtli už v druhej časti tejto kapitoly. 

Ďalej sa domnievam, že informácia o príjemcoch osobných údajov nie je 

dostatočná, nakoľko z nej nevyplýva, komu všetkému sú osobné údaje poskytované. 

Informácia, že „pri poskytovaní informácií a osobných údajov z ústredného portálu 

postupuje prevádzkovateľ vždy podľa zákona o e-Governmente, zákona o ochrane 

osobných údajov“ neobstojí, nakoľko je vágna, nejasná a nemožno predpokladať, že 

dotknuté osoby si na zistenie danej informácie budú prezerať komplexný ZoeGOV. 

Pre doby uchovávania platí totožná pripomienky ako pre právne základy. Ideálne 

by bolo tieto informácie poskytovať v prehľadnej tabuľke. 

Informačná povinnosť taktiež nereflektuje požiadavku informovať o existencií 

automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 

GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj 

význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. 

Za výrazný nedostatok je potrebné považovať aj fakt, že anglická verzia 

informačnej povinnosti neodzrkadľuje slovenskú verziu a občania iných členských 

štátoch tak dostávajú iné informácie.123 Tieto verzie by mali byť súladné. 

 

5.4 VYUŽITIE IDENTIFIKÁTOROV 

 Z komunikácie s odberateľom projektu vystala požiadavka analyzovať možnosti 

v notifikácii schémy elektronickej identifikácie uviesť taký identifikátor, ktorý obsahuje aj 

dátum narodenia a údaj o pohlaví. Niektoré členské štáty takéto identifikátori majú, ale 

Slovenská republika má k ich využívaniu tradične konzervatívny prístup. Aká je teda 

právna realita? 

 

5.4.1 Všeobecne o identifikátoroch  

Identifikátory sú informácie, ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú na dotknutú 

osobu. V zmysle GDPR ide napríklad o meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online 

identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, 

 
123 Personal Data Protection. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: 

https://www.slovensko.sk/en/personal-data-protection. 
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fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto 

fyzickej osoby.124  

Viacero krajín reguluje a aplikuje tzv. unikátne národné identifikátory. Doktrína 

tieto identifikátory delí na národné identifikačné čísla a iné identifikátory. Rozdiel medzi 

nimi je, že kým národné identifikačné čísla sú využívane všeobecne, iné identifikátory 

môžu byť sektorovo špecifické (napríklad iba pri daňovej správe). Ich účelom je tak 

reflektovať identitu fyzickej osoby či už v listinnom, ale aj elektronickom svete.125 

Typickým identifikátorom, ktorý obsahuje údaje o dátume narodenia prípadne 

pohlavie je rodné číslo. „Rodné číslo je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby 

(ďalej len „osoba“), ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.“126 

Rodné číslo pridelené osobe narodenej po 1. januári 1954 je desaťmiestne so 

štvormiestnou koncovkou. Celé desaťmiestne rodné číslo musí byť bezo zvyšku deliteľné 

číslom 11. Z hľadiska štruktúry prvé dvojčíslie rodného čísla vyjadruje posledné dve 

číslice roku narodenia osoby, druhé dvojčíslie vyjadruje číselné označenie mesiaca 

narodenia osoby (u žien zvýšené o 50), tretie dvojčíslie vyjadruje číselné označenie dňa 

narodenia osoby v danom kalendárnom mesiaci.127 

GDPR nezakazuje spracúvanie rodného čísla. V tomto smere obsahuje v článku 

87 otvorenú klauzulu, na základe ktorej si členské štáty môžu právnu úpravu spracúvania 

rodného čísla špecifikovať: „Členské štáty môžu stanoviť podrobnejšie osobitné 

podmienky spracúvania národného identifikačného čísla alebo akéhokoľvek iného 

identifikátora všeobecného uplatnenia. V uvedenom prípade sa národné identifikačné 

číslo alebo akýkoľvek iný identifikátor všeobecného uplatnenia používajú len v rámci 

primeraných záruk v súvislosti s právami a slobodami dotknutej osoby podľa tohto 

nariadenia.“ Slovenská právna úprava je v tomto smere veľmi stručná a iba deklaruje 

nevyhnutnosť jeho použitia: „Pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely 

identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor podľa osobitného 

predpisu len vtedy, ak jeho využitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu 

spracúvania. Súhlas so spracúvaním všeobecne použiteľného identifikátora musí byť 

výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na právnom 

základe súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa 

zakazuje; to neplatí, ak všeobecne použiteľný identifikátor zverejní sama dotknutá 

osoba.“128 

 

5.4.2 Slovensko: Aplikačné problémy 

Ak sa pozrieme do Nariadenia eIDAS, jeho text nebráni použitiu vyššie uvedeného 

identifikátora v rámci schém elektronickej identifikácie. Článok 12 Nariadenia eIDAS iba 

konštatuje nevyhnutnosť dodržiavania pravidiel na ochranu osobných údajov 

 
124 GDPR, článok 4 bod 1. 
125 VAN EECKE – ŠIMKUS.  : Article 87. In KUNER, CH. – BYGRAVE, L. – DOCKSEY, CH.: The EU 
General Data Protection Regulation (GDPR). A commentary. Oxford: Oxford University Press, 
2020, s. 1226. 
126 Zákon č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle, § 2 ods. 1. 
127 Tamže, § 2 ods. 2 – 4. 
128 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, § 78 ods. 4. 
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a implementáciu princípov špecificky navrhnutej ochrany súkromia.129 Špecifiká 

identifikátorov upravuje Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 

2015 o rámci interoperability podľa článku 12 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 

elektronické transakcie na vnútornom trhu (Vykonávacie nariadenie). Práve článok 11 

a príloha 1 ku Vykonávaciemu naradeniu špecifikujú osobné identifikačné údaje. 

Vykonávacie nariadenie umožňuje použiť aj „jedinečný identifikátor vytvorený 

odosielajúcim členským štátom v súlade s technickými špecifikáciami na účely 

cezhraničnej identifikácie a pokiaľ možno následne nemenený.“ V podmienkach 

Slovenskej republiky sa na tento účel používa počítačové číslo z registra fyzických osôb. 

Zároveň minimálny súbor atribútov musí obsahovať meno, priezvisko a dátum 

narodenia. Už z týchto údajov je v drvivej väčšine prípadov úplne evidentné pohlavie 

a dátum narodenia fyzických osôb. 

Podľa nášho názoru nič nebráni použitiu rodného čísla resp. jeho ekvivalentu. 

Neobstojí argument, že rodné číslo je veľmi citlivým osobným údajom, ktorý môže byť 

zneužitý. Právny poriadok a štát musí adekvátne vedieť zabezpečiť primerané záruky 

proti zneužitiu osobných údajov. Nehovoriac o tom, že orgány verejnej moci majú rodné 

čísla na rôzne účely už k dispozícií. Registrujeme nedávne snahy o nahradenie rodného 

čísla bezpríznakovým identifikátorom fyzickej osoby (BIFO) z dôvodov možné zneužitia 

a duplicity.130 Potenciálne zneužiteľné budú podľa nášho názoru rovnako platiť aj pre 

rodné číslo aj pre BIFO a je na štáte, aby zneužitiam zabránil. Duplicita je vecou 

technickej úrovne správcov informačných systémov, ktorá je odstrániteľná zmenou 

procesov zvýšenia štandardov.  

Zároveň je potrebné podotknúť, že viaceré členské štáty EÚ využívajú všeobecný 

alebo špecifický identifikátor fyzických osôb, ktorý má podobnú relevanciu a kvalitu ako 

slovenské rodné číslo. Rakúsko využíva tzv. SourcePIN, ktoré neobsahuje žiadne 

dodatočné identifikačné údaje. Belgicko využíva národné registračné čísla, ktoré 

obsahujú dátum narodenia a pohlavie. Tieto čísla sú používané aj v rámci elektronických 

transakcií so štátom. Podobný identifikátor majú aj Španieli, avšak ten je úplne náhodný 

a nie je z neho zjavné pohlavie alebo dátum narodenia. Estónsko využíva niekoľkociferné 

unique national identifier, ktorý obsahuje dátum narodenia a pohlavie. Tento údaj je 

využívaný aj v elektronických transakciách.131 Podobne ako Estónsko ku spracúvaniu 

národného identifikátora pristupuje Švédsko. 

 
129 Pozri ANDRAŠKO, J. (ed).: Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia. 1. vydanie. 

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019, 99 strán alebo  
ANDRAŠKO J.:  Mutual Recognition of Electronic Identification means under the EIDAS Regulation 

and its application issues. In AD ALTA, 7 Issue 2, 2017. 
130 Pozri legislatívny proces č. LP/2019/375 Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rodné číslo v informačných systémoch postupne 
nahradia identifikátory fyzickej osoby. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: 
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=rodne-cislo-v-informacnych-systemoch-

postupne-nahradia-identifikatory-fyzickej-osoby. 
131 MARTIN, A. – MARTINOVIC, I.:  Security and Privacy Impactsof a Unique Personal Identifier. 
Working Paper Series – No. 4. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: 
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Krajina Identifikátor obsahujúci dátum 

narodenia alebo pohlavie 

Belgicko Áno 

Estónsko Áno 

Nemecko Nie 

Rakúsko Nie 

Slovensko Nie 

Španielsko Nie 

Švédsko Áno132 

 
Tabuľka: Zoznam krajín využívajúcich pri elektronických službách národné identifikátory so špecifickými 

vlastnosťami. 

Zdroj: Vlastná tvorba autora. 

Aj vyššie uvedené závery potvrdzujú, že legislatíva EÚ ponecháva pomerne veľký 

priestor členským štátom pre reguláciu a aplikáciu národných identifikátorov vo svojich 

právnych poriadkoch. 

 

5.5 ZÁVERY 

Z hľadiska aplikačných problémov pri spracúvaní osobných údajov v kontexte 

Nariadenia eIDAS v podmienkach Slovenskej republiky možno diskusiu uzavrieť 

nasledovne.  

Prevádzkovateľ portálu slovensko.sk častokrát zmätočne a nie vždy správne 

využíva právne základy spracúvania podľa článku 6 ods. 1 GDPR. Úplne by mal byť 

eliminovaný právny základ v podobe súhlasu. Zároveň právne základy zákonnej 

povinnosti a verejného záujmu by mali byť bližšie precizované v legislatíve, ideálne 

v ZoeGOV, ktorý o špecifikách spracúvania osobných údajov pri prevádzke ústredného 

portálu verejnej správy mlčí. 

V druhom rade by bolo vhodné upraviť informačnú povinnosť prevádzkovateľa, 

ktorá nedostatočne odzrkadľuje požiadavky článku 12 GDPR. Hlavné problémy vidíme 

v tom, že daná povinnosť je na niektorých miestach nejasná, vágna prípadne neobsahuje 

požadované informácie. Vhodné je aj zosúladiť slovenskú a anglickú verziu danej 

povinnosti. 

V neposlednom rade sme sa v kapitole zamerali na možnosti v notifikácii schémy 

elektronickej identifikácie uviesť taký identifikátor, ktorý obsahuje aj dátum narodenia a 

údaj o pohlaví. Podľa nášho názoru Nariadenie eIDAS ani Vykonávacie nariadenie či 

slovenský právny nebráni takémuto postupu a viaceré členské štáty EÚ podobné 

identifikátory využívajú. 

 

 
https://www.politics.ox.ac.uk/materials/publications/14987/workingpaperno4martinmartinovic.p
df.  
132 Švedsko zatiaľ neoznámilo schému eID, ale podľa verejne dostupných informácií bude 
využívať identifikátor, ktorý bude obsahovať dátum narodenia a pohlavie držiteľa prostriedku 

identifikácie. 

https://www.politics.ox.ac.uk/materials/publications/14987/workingpaperno4martinmartinovic.pdf
https://www.politics.ox.ac.uk/materials/publications/14987/workingpaperno4martinmartinovic.pdf


   
 

59 
 

ZDROJE: 

[1] ANDRAŠKO J.:  Mutual Recognition of Electronic Identification means under the 

EIDAS Regulation and its application issues. In AD ALTA, 7 Issue 2, 2017. 

[2] ANDRAŠKO, J. (ed).: Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia. 1. 

vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019, 

99 s. 

[3] Article 29 Data Protection Working Party Opinion 6/2014 on the notion of the 

legitimate interest of 

[4] ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY: Guidelines on consent under 

Regulation 2016/679. Adopted on 28 November 2017. As last Revised and Adopted 

on 10 April 2018. 

[5] Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on transparency under 

Regulation, 2016/679, s. 21 – 22. 

[6] BERTHOTY, Jakub a kol. : Všeobecné nariadenie na ochranu údajov. 1. vydanie. 

Praha : C.H. Beck, 2018. 

[7] KUNER, CH. – BYGRAVE, L. – DOCKSEY, CH.: The EU General Data Protection 

Regulation (GDPR). A commentary. Oxford: Oxford University Press, 2020, s. 1226. 

[8] MARTIN, A. – MARTINOVIC, I.:  Security and Privacy Impactsof a Unique Personal 

Identifier. Working Paper Series – No. 4. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na 

internete: 

https://www.politics.ox.ac.uk/materials/publications/14987/workingpaperno4mar

tinmartinovic.pdf.  

[9] MESARČÍK, M. : Ochrana osobných údajov. 1. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2020. 

[10] Nariadenie EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a 

dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 

smernice 1999/93/ES. 

[11] 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) 

[12] Ochrana údajov. [online]. [cit. 2020-12-11]. Dostupné na internete: 

https://www.slovensko.sk/sk/ochrana-udajov. 

[13] Personal Data Protection. [online]. [cit. 2020-12-11]. Dostupné na internete: 

https://www.slovensko.sk/en/personal-data-protection. 

[14] Rodné číslo v informačných systémoch postupne nahradia identifikátory fyzickej 

osoby. [online]. [cit. 2020-12-11]. Dostupné na internete:  

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=rodne-cislo-v-informacnych-

systemoch-postupne-nahradia-identifikatory-fyzickej-osoby. 

[15] the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC. Adopted on 9 April 2014 

[16] Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL.ÚS 13/2020-103. 

 

 

 

 

https://www.politics.ox.ac.uk/materials/publications/14987/workingpaperno4martinmartinovic.pdf
https://www.politics.ox.ac.uk/materials/publications/14987/workingpaperno4martinmartinovic.pdf


   
 

60 
 

KAPITOLA 6 

Identifikácia a autentifikácia: Právne otázky spojené s použitím databáz 

 

6.1 ÚVOD 

Predmetná kapitola sa zameriava na používanie databáz, ktorých obsahom sú 

osobné údaje občanov Slovenskej republiky v identifikačnom a 

autentifikačnom elektronickom systéme verejnej správy. Databázy osobných údajov 

tvoria základ fungovania tohto systému. S používaním databáz na identifikáciu 

a autentifikáciu občanov súvisia viaceré právne problémy, ktorými sa bude autorka 

v tejto kapitole zaoberať. V prvej časti kapitoly autorka oboznámi čitateľa so základnými 

pojmami  databázového práva a ochrany osobných údajov. V nasledujúcich častiach 

kapitoly sa autorka bude venovať dôležitým právnym otázkam a to konkrétne 

problematike autorského práva k databázam osobných údajov, osobitného práva 

k databáze osobných údajov a výkonu práv dotknutých subjektov k ich osobným údajom 

v databázach.   

 

6.2 DATABÁZOVÉ PRÁVO A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Základ databázového práva EÚ je smernica Európskeho parlamentu a Rady 

9/96/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (ďalej iba ako „Smernica“), ktorá 

bola prebratá do právneho poriadku SR, konkrétne do Autorského zákona. Súčasný 

Autorský zákon133 (ďalej iba ako „Autorský zákon“) upravuje práva k databáze vo štvrtej 

časti. Smernica ukotvila dovtedy  právne nedefinovaný pojem databáza na úrovni EÚ. 

Cieľom Smernice bolo harmonizovať právnu úpravu naprieč členskými štátmi EÚ, 

ochrániť investície do tvorby databáz a zároveň zabrániť nedovolenému použitiu 

databáz, čo by mohlo mať závažné ekonomické a technické dôsledky v EÚ. „Pri 

harmonizácii práva duševného vlastníctva bolo nutné sa vysporiadať s dvojakým 

prístupom členských štátov k autorskému právu – na jednej strane tu existovala 

angloamerická autorskoprávna kultúra založená na majetkovom chápaní (Írsko, Cyprus, 

Malta, Spojené kráľovstvo), na strane druhej, a súčasne prevažujúcej, kontinentálny 

systéme založený na osobnostnom chápaní autorského práva. Harmonizácia musela 

prebiehať tak, aby právne akty EÚ bolo možné začleniť do oboch kultúr.“134 Výsledkom 

harmonizačného úsilia v podobe Smernice bola zákonná definícia pojmu databáza 

a spresnenie práv s ňou spojených. Podľa čl.1 ods. 2 Smernice sa databázou rozumie 

zbierka nezávislých diel, údajov alebo iných nezávislých materiálov systematicky alebo 

metodicky usporiadaných a individuálne prístupných elektronickými alebo inými 

prostriedkami. Definícia databázy podľa § 130 ods. 1 kopíruje definíciu databázy zo 

Smernice. 

Základom novodobej ochrany osobných údajov občanov členských štátov je 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

 
133 Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 
134 CONNELLY KOHUTOVÁ R.: Databáze ve věku informační spoločnosti a jejich právní ochrana. 

Praha: C.H.Beck, 2013, s. 35. 
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fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej iba ako „Nariadenie“). Nariadenie pomerne 

revolučne zakotvilo rozsiahlu ochranu osobných údajov a posilnilo práva občanov k ich 

osobným údajom. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon“) implementoval zrkadlovo ustanovenia 

Nariadenia. Napriek tomu, že Nariadenia ani Zákon priamo neupravujú problematiku 

databáz, je tu prienik v obsahu databáz. Obsahom databáz sú osobné údaje dotknutých 

osôb, teda občanov členských štátov. Nariadenie a Zákon upravujú výkon práv 

dotknutých osôb k ich osobným údajom, ktoré však zároveň môžu existovať vo forme 

databáz. Autorka sa zameriava na súbeh výkonu práv k databázam a práv dotknutých 

osôb k osobným údajom.  

 

6.2.1 Autorské právo k databázam osobných údajov 

Pre databázové právo je charakteristická atypická situácia spočívajúca v dvojitej 

ochrane databáz. Databázy sú chránené autorským právom a osobitným právom 

k databáze. Ponúka sa tu počiatočná myšlienka o zbytočnosti chrániť jeden predmet dva 

razy, autorka vyvedie čitateľa z tohto celkom zjavného omylu. „Autorskoprávnej ochrane 

sú venované čl. 3 až 6 Smernice 96/9. Autorskoprávna ochrana nie je poskytnutá 

všetkým databázam. Vzťahuje sa na ich štruktúru (recitál 15), teda na databázy, ktoré 

spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu predstavujú autorov vlastný duševný 

výtvor (recitál 15 v spojení s čl. 3 ods. 1). Práve svojou požiadavkou duševnej kreativity 

reflektuje smernica 96/9 viac prístup zakotvený v kontinentálnom autorskom práve, droit 

dʼauteur.“135 Podľa č. 3 ods. 2 Smernice autorskoprávna ochrana databáz sa nerozširuje 

na ich obsah a nedotýka sa žiadnych práv týkajúcich sa takéhoto obsahu. Podľa čl. 4 

ods. 1 autorom databázy je fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, ktoré vytvorili 

databázu alebo, pokiaľ to právny poriadok členských štátov umožňuje, právnická osoba 

označená takýmto právnym poriadkom za majiteľa práva. Autorský zákon v § 13 ods. 

označuje za autora iba fyzickú osobu, čo znamená, že náš právny poriadok neumožňuje 

aby autorom databázy bola právnická osoba. Autorskoprávna ochrana výhradných 

majetkových práv k databáze podľa § 32 ods. 1 Autorského zákona trvá od okamihu 

vytvorenia databázy počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. Výhodami 

autorskoprávnej ochrany databáz, je trvanie autorského práva, za nevýhodu možno 

označiť požiadavku vlastného duševného výtvoru, ktorá nie je splniteľná pre všetky 

databázy. Z tohto dôvodu, presnejšie z dôvodu kreovania databáz, ktoré nie sú vlastnými 

duševnými výtvormi autora, EÚ vytvorila osobitné právo k databáze, tzv. právo sui 

generis. 

 

6.2.2 Právo sui generis alebo osobitné právo k databáze osobných údajov 

Na ochranu databáz existujú vo svete viaceré druhy právnej ochrany, počínajúc 

zmluvnou ochranou, autorskoprávnou ochranou až po ochranu poskytovanou 

ustanoveniami o nekalej súťaži. „Žiadna z týchto diskutovaných právnych štruktúr 

 
135 CONNELLY KOHUTOVÁ R.: Databáze ve věku informační spoločnosti a jejich právní ochrana. 

Praha: C.H.Beck, 2013, s. 50. 
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neposkytuje úplne vhodnú schému pre ochranu databáz. Alternatívou pre adaptovanie 

sa už existujúcej právnej štruktúre je vytvorenie úplne novej sui generis ochrany.“136 

Najvyhovujúcejšia by sa mohla javiť ochrana poskytovaná autorským právom, avšak ani 

tá nechráni databázy v celosti. „Autorské právo nechráni obsah databázy, ale iba 

štruktúru databázy. Takže použitie obsahu databázy bez jej štruktúry by bolo v súlade 

s právom. Z tohto dôvodu bola nevyhnutná ďalšia ochrana.“137 EÚ vyvinula ako ďalšiu 

vrstvu ochrany osobitné právo k databáze alebo právo sui generis. Právo sui generis sa 

viaže na zhotoviteľa databázy, ktorá ak vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne 

podstatný vklad do získania, overenia, alebo prezentácie jej obsahu, zhotoviteľ má právo 

zamedziť konaniam spočívajúcim extrakcii alebo reutilizácii celého obsahu databázy 

alebo kvalitatívne či kvantitatívne vyhodnotenej podstatnej časti z nej.138 Podľa čl. 7 ods. 

4 Smernice sa právo sui generis uplatňuje bez ohľadu na to, či databáza spĺňa podmienky 

ochrany autorským právom alebo inými právami. Uplatňuje sa tiež bez ohľadu na to, či 

je obsah takejto databázy chránený autorským právom alebo inými právami. „Právo (sui 

generis) sa vzťahuje na databázy bez ohľadu na to, či ich usporiadanie oprávňuje na 

autorskoprávnu ochranu a bez ohľadu na to, aká môže byť ich situácia v súvislosti s 

autorským právom k jednotlivým položkám ich obsahu.“139 Ďalej sa ochrana databáz 

podľa práva sui generis nedotýka práv týkajúcich sa ich obsahu. Právo sui generis sa 

zameriava na ochranu obsahu databáz, čo vyplýva aj z práva zamedziť extrakcii 

a reutilizácii. Oba pojmy sú naviazané na obsah databázy.140 Ďalším rozdielom medzi 

autorským právom chrániacim databázy a právom sui generis je trvanie ochrany. Podľa 

čl. 10 ods. 1 Smernice, právo sui generis trvá od odo dňa ukončenia zostavenia databázy 

15 rokov.  

Pri niektorých databázach môže nastať situácia, že obe ochrany sa prekrývajú. 

Databázy, ktoré požívajú ochranu podľa autorského práva a práva sui generis sú 

chránené najlepšie, a zároveň je táto zdvojená ochrana najvýhodnejšia pre autora 

a zhotoviteľa databázy v jednej osobe, pretože je chránená nielen štruktúra ale aj obsah 

databázy. Na predmetnú situáciu mysleli zákonodarcovia EÚ práve vo vyššie 

uvedenom čl. 7 ods. 4 Smernice. Keďže právo sui generis chráni obsah databázy, v čl. 7 

ods. 4 Smernice je upravený vzťah tohto práva k právam týkajúcim sa obsahu databáz, 

a to tak, že právo sui generis sa nedotýka práv týkajúcich sa obsahu databáz. Pre 

databázy osobných údajov to znamená, že práva dotknutých osôb k ich osobným 

údajom, ktoré tvoria obsah týchto databáz sú nedotknuté a zostávajú zachované.  

 

 
136 REED, CH.: Computer Law. Oxford University Press: Oxford, 2011, s. 508. 
137 DERCLAYE, E.: Database Directive. In: STAMATOUDI, Irini A.; TORREMANS, Paul (eds.). EU 
Copyright Law: A Commentary. Cheltenham: Edward Elgar, 2014, s. 320. 
138 Čl. 7 ods. 1 Smernice. 
139 CORNISCH, W., LLEWELYN, D., APLIN, T.: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade 
Marks and Allied Rights, s. 875. 
140 Podľa čl. 7 ods. 2 písm. a) Smernice  "extrakcia" znamená trvalý alebo dočasný transfer celého 
obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na ďalší nosič, a to akýmkoľvek prostriedkom alebo 

akoukoľvek formou; Podľa čl. 7 ods. 2 písm. b) "reutilizácia" znamená akúkoľvek formu 
sprístupnenia verejnosti celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti rozširovaním 

duplikátov, nájmom, priamym prepojením alebo inými formami prenosu. 
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6.3 VÝKON PRÁV DOTKNUTÝCH SUBJEKTOV  

Práva k obsahu databáz osobných údajov sú práva dotknutých osôb k ich 

osobným údajom. V súlade s platným právom, zhotoviteľ databázy vytvára databázu so 

špecifickým obsahom, ktorým môžu byť aj údaje.141 Aj databáza osobných údajov 

vytvorená štátom môže spĺňať zákonné podmienky pre ochranu autorským právom, a to 

spôsobom, že autorom je zamestnanec štátneho orgánu a ide o zamestnanecké dielo 

podľa § 90 Autorského zákona alebo môže byť databáza vytvorená autorom v režime 

diela na objednávku podľa § 91 Autorského zákona. V oboch situáciách je nositeľom 

práv k dielu – databáze štát a teda aj požíva právnu ochranu databáz podľa Autorského 

zákona. Navyše, aj pri databázach osobných údajov vytvorených štátom môže nastať 

situácia prelínania sa autorskoprávnej ochrany a ochrany právom sui generis. Autorka sa 

ďalej zameria na prípad, keď je zhotoviteľ databázy aj prevádzkovateľom podľa čl. 7 

ods. 7 Nariadenia, pretože zároveň ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje 

dotknutých osôb na základe jedného zo zákonných dôvodov uvedených v čl. 6  ods. 1 

Nariadenia. V prípade štátneho identifikačného a autentifikačného elektronického 

systému, môžu týmito právnymi základmi byť plnenie na účel zmluvy, zákonná povinnosť 

prevádzkovateľa, ochrana životne dôležitých záujmov, splnenie úlohy vo verejnom 

záujme alebo pri výkone verejnej moci. Prevádzkovateľ, Slovenská republika alebo 

orgány verejnej správy SR, spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe týchto 

zákonných základov a zároveň z týchto osobných údajov vytvára databázy.  Databázy 

osobných údajov vytvorené štátom sú súčasťou identifikačného a autentifikačného 

elektronického systému. Osobné údaje uchováva prevádzkovateľ vo forme databáz 

z praktických a logických dôvodov, ako je efektívne vyhľadávanie v údajoch, triedenie 

podľa druhu údajov či podľa orgánu, ktorý údaje spracúva. Dotknuté osoby majú práva 

k svojim údajom podľa Kapitoly III Nariadenia. To, že osobné údaje sú agregované vo 

forme databáz nemá podľa platnej právnej úpravy v Smernici a Nariadení, ako aj 

v Autorskom zákone a Zákone, vplyv na výkon práv dotknutých osôb. Podľa čl. 13 až 15 

Nariadenia má dotknutá osoba právo na informácie a prístup k údajom. Podľa čl. 16 má 

právo na opravu nesprávnych údajov, podľa čl. 17 má právo na vymazanie údajov. 

Článok 18 Nariadenia dáva dotknutej osobe právo na obmedzenie spracúvania, čl. 19 

dáva dotknutej osobe právo by informovaný prevádzkovateľom o každej oprave alebo 

výmaze údajov. Dotknutá osoba má právo preniesť svoje osobné údaje s určitými 

obmedzeniami podľa čl. 20 Nariadenia. Podľa článku 21 má dotknutá osoba právo 

namietať proti spracúvaniu osobných údajov.   Podľa čl. 22 dotknutá osoba má právo 

na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na 

automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa 

jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.  

Nariadenie prinieslo širokú škálu práv pre dotknuté osoby, ktoré majú v rukách 

nástroje na kontrolu svojich údajov spracúvaných rôznymi prevádzkovateľmi, medzi 

 
141 Podľa § 130 ods. 1 Autorského zákona, databázou je súbor navzájom nezávislých diel, údajov 

alebo iných navzájom nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a 
jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami bez ohľadu na formu jeho 

vyjadrenia. 
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ktorých patrí aj štát. Výkon týchto práv k osobným údajom v databázach, ktoré sú 

súčasťou identifikačného a autentifikačného elektronického systému sa rôzni práve 

vďaka špeciálnemu postaveniu štátu. Štát – prevádzkovateľ a zároveň zhotoviteľ 

databázy vykonáva práva dotknutých osôb v odlišnom režime v porovnaní so 

súkromnými spoločnosťami. Je to spôsobené konkrétnym právnym základom 

spracúvania osobných údajov. Pri práve na výmaz, podľa čl. 17 ods. 3 sa právo na výmaz 

neuplatňuje v piatich prípadoch, pričom každý z týchto prípadov je aplikovateľný pri 

výkone práva na výmaz osobných údajov z databázy v identifikačnom a autentifikačnom 

elektronickom systéme. Napríklad, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v tomto 

systéme vo forme databázy na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) na splnenie zákonnej 

povinnosti alebo písm. e) na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci, osobné údaje dotknutej osoby nebudú vymazané na základe jej žiadosti. 

Nevykonanie tohto práva má vo vzťahu k databázam enormný význam, pretože sa tak 

nenarúša rozsah a úplnosť databázy na základe žiadostí o vymazanie.  Odlišný režim 

vládne aj pri výkone práva na obmedzenie spracúvania vo vzťahu k databázam osobných 

údajov. Dotknutá osoba má osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil 

spracúvanie, pokiaľ sú naplnené štyri podmienky. Sú to prípady, keď dotknutá osoba 

napadne správnosť osobných údajov alebo  spracúvanie je protizákonné a dotknutá 

osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich 

použitia.  Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania 

spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej 

osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Z tohto 

vyplýva, že ak sa osobné údaje spracúvajú  na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej 

osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu nášho štátu, v databáze osobných 

údajov nedôjde k obmedzeniu ich spracúvania. Pri práve na prenosnosť údajov, má 

dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte 

a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Predstava, že štátne 

orgány by boli zaťažené obrovským množstvom žiadostí na prenos už poskytnutých 

údajov iným prevádzkovateľom pravdepodobne spôsobila, že zákonodarca udelil ďalšiu 

výnimku štátnym orgánom. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné 

na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci 

zverenej prevádzkovateľovi. Pre štát ako zhotoviteľa databáz a prevádzkovateľa 

elektronického systému to znamená, že pokiaľ bude žiadosť o prenos údajov smerovať 

k údajom spracúvaným vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, žiadosti 

nemusí vyhovieť. Pri práve na výmaz, obmedzenie spracúvania a prenosnosť údajov 

autorka zaznamenala úľavy pre štátne orgány, ktoré sa odrážajú aj pri fungovaní 

identifikačného a autentifikačného elektronického systému. Pri práve namietať 

k žiadnym úľavám pre štát nedošlo, zákonodarca sa priamo zameral na spracúvanie 

údajov vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, čo samozrejme je najviac 

relevantné pre štátne orgány využívajúce uvedené právne základy, ktoré boli vytvorené 

pre ich potreby. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich 

sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je 
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vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti 

profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej 

spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na 

spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, 

alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak 

dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe podľa 

čl. 6 ods. 1 písm. e) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, štátne orgány môžu tieto osobné údaje 

spracúvať elektronickom systéme len vtedy, ak preukážu oprávnené dôvody, ktoré 

prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na 

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak uvedené dôvody 

nebudú preukázané, môže to mať vplyv na integritu a fungovanie databáz osobných 

údajov, ktoré môžu byť neúplné alebo nesprávne. Právo aby sa na dotknutú osobu 

nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane 

profilovania sa neuplatňuje v troch prípadoch, pričom pre činnosť štátu sú relevantné 

najmä dve. Prvým z nich prípad, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na 

uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, druhým 

prípadom je, ak je spracúvanie povolené právom Únie alebo právom Členského štátu, 

ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia 

zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak štát 

spracúva osobné údaje výlučne automatizovanými prostriedkami a osoba namietne 

konkrétne automatizované rozhodnutie a žiada aby sa ňu nevzťahovalo, predmetná 

žiadosť nepredstavuje pre štát problém, ak ide o vyššie dva uvedené prípady. 

Zaujímavou možnosťou pre štát je povolenie tohto spracúvania v jeho legislatíve, avšak 

aj v tomto prípade musí byť legislatíva navrhnutá tak, aby zaručovala dodržiavania práv 

a slobôd a oprávnených záujmov. 

Pre databázy a ich fungovanie v rámci identifikačného a autentifikačného 

elektronického systému predstavuje výzvu oznamovacia povinnosť štátu v súvislosti s 

opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania voči 

dotknutým osobám. Autorka zastáva názor, že v tomto prípade ide skôr o organizačné 

a funkčné riešenie ako právny problém. 

 

6.4 ZHRNUTIE 

Autorka sa v tejto kapitole zameriava na otázky ochrany osobných údajov, ktoré 

sú obsahom databáz. Dôvodom je súbeh výkonu práv dotknutých osôb k ich osobným 

údajom a výkon autorských práv autora a/alebo výkon práva sui generis zhotoviteľom. 

Tieto otázky naberajú nový rozmer v súvislosti s procesom identifikácie a autentifikácie 

v elektronickom informačnom systéme Slovenskej republiky, ktorým je momentálne 

slovensko.sk. Akýkoľvek identifikačný a autentifikačný elektronický systém môže 

fungovať iba na základe už získaných údajov slúžiacich na identifikáciu a autentifikáciu 

osôb usporiadaných do databáz na základe určitých požiadaviek.  

Z pohľadu autorského práva je štát v zastúpení orgánmi verejnej správy 

nositeľom výkonu autorských práv a/alebo zhotoviteľom databáz osobných údajov 

v identifikačnom a autentifikačnom elektronickom systéme. Z pohľadu ochrany 
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osobných údajov je prevádzkovateľom, ktorý je oprávnený spracúvať osobné údaje len 

na základe zákonne vymedzených základov. Pri tvorbe predmetných databáz má štát 

zdvojené postavenie, zastáva pozíciu nositeľa výkonu autorských práv a/alebo 

zhotoviteľa databázy a prevádzkovateľa, čiže musí konať v súlade s Autorským zákon 

a Zákonom. Predmetné zdvojené postavenie môže spôsobovať problémy pre fungovanie 

databáz z dôvodu výkonu niektorých práv dotknutých osôb. Zákonodarca pri práve na 

výmaz myslel na potreby štátu a udelil mu výnimku. Podobne, platná legislatíva 

umožňuje spracúvať osobné údaje štátu aj pri obmedzení spracúvania za splnenia 

zákonom predpísaných požiadaviek. Veľmi dôležitou výnimkou je vyňatie 

prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci z výkonu práva na prenosnosť. Ide o výnimku, ktorá štátne orgány 

odbremení od prenosu osobných údajov dotknutých osôb mnohým prevádzkovateľom, 

čím sa dosiahne väčšia bezpečnosť databáz a zachová ich potencionálna obchodná 

hodnota pre štát do budúcnosti. Protiváhou k uvedeným výnimkám je výkon práva 

namietať, práva nepodliehať automatizovanému rozhodnutiu vrátane profilovania 

a oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa - štátu v súvislosti s opravou alebo 

vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania voči dotknutým osobám.  

Výkon práva namietať môže potencionálne narušiť vnútornú integritu databáz. 

Výkon práva nepodliehať automatizovanému rozhodnutie je rigidný vo vzťahu 

k prevádzkovateľovi, štátu umožňuje jeho nevykonanie len troch prípadoch.  Naproti 

tomu, výkon oznamovacej povinnosti môže byť vo vzťahu k databázam bezproblémový, 

ak sa v rámci databáz nastavia automatické oznamovacie funkcie vo vzťahu k dotknutým 

osobám v identifikačnom a autentifikačnom elektronickom systéme, napríklad vo forme 

elektronickej notifikácie pre dotknutú osobu o oprave, výmaze alebo obmedzení 

spracúvania jej osobných údajov.  

Výkon práv dotknutých osôb je právnou a praktickou výzvou pre štát ako nositeľa 

výkonu autorských práv a/alebo zhotoviteľa databázy, ktorý zároveň musí konať ako 

prevádzkovateľ v súlade so Zákonom. Výkon autorského práva a práva sui generis ku 

databázam osobných údajov automaticky nevylučuje výkon práv dotknutých osôb, 

účelom oboch druhov ochrany je dôraz na zachovanie databázy a jej použitia pre štát.  
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ČASŤ III. VYBRANÉ OTÁZKY ELEKTRONICKEJ IDENTIFIKÁCIE 

 

KAPITOLA 7 

Právne aspekty cloudových služieb v rámci riadenia informačných 

technológií vo verejnej správe 

 
7.1 ÚVOD 

Internet aj v súčasnom období informačnej spoločnosti možno z pohľadu jeho 

všeobecného poznania prirovnať  k vrcholu ľadovca. Aj v prípade vrcholu ľadovca ako aj 

v prípade Internetu človek pozná 10 % z povrchu a zvyšných 90 % ostáva veľkou 

neznámou. Vo vzťahu k internetu sa ale dôvera človeka dostala na takú úroveň, že sa 

nesnaží skúmať riziká, ktoré sú s ním veľmi úzko spojené. Aj napriek neznalosti toho čo 

je pod povrchom pojmu Internet prevažuje názor, že akékoľvek zariadenie pripojené do 

siete prostredníctvom telekomunikačných a internetových služieb predstavuje násobne 

vyššie riziko ako v prípade nepripojenia do siete. 

V prípade cloudu a cloudových služieb (ďalej v texte len „cloud“ alebo 

„cloudové služby“) je strach z nepoznaného a neurčitého značne rizikovejším ako je 

tomu v prípade internetu. Aj napriek skutočnosti, že v poslednej dekáde sa cloud stal 

veľmi dostupnou a rentabilnou komoditou, v prípadoch mnohých obchodných 

spoločností, ale aj jednotlivcov predstavuje cloudové riešenie tú poslednú možnosť.142 

Dôvodom je najmä neistota a neschopnosť dodať garanciu poskytovateľa cloudu 

o lokalizácií informačného aktíva v konkrétnom dátovom centre a možnosti prístupu ku 

konkrétnemu informačnému aktívu viacerými subjektmi, o čom používateľ/odberateľ 

cloudu častokrát nemá vedomosť. 

Cloud ako fenomén informačnej spoločnosti nesie vo svojej podstate aj ďalšie 

problémy týkajúce sa uplatňovania jurisdikcie, a s tým súvisiaci problém právneho stavu.  

V tejto kapitole sa budem zaoberať využívaním cloudu a cloudových služieb, ako 

určitého derivátu informačného systému vo verejnej správe a zároveň bude 

poukazovať  na problémy, ktoré vznikajú pri využívaní cloudu. Na základe vyššie 

uvedeného budem hodnotiť stav riadenia informačných technológií verejnej správy vo 

vzťahu ku cloudu alebo cloudovým službám.  

 

7.2 CLOUD A VEREJNÁ SPRÁVA  

V súčasnosti platí, že nielen súkromný sektor, ale aj verejná správa sa čoraz viac 

spolieha na údaje, na základe ktorých prijíma rozhodnutia a vykonáva ďalšie procesné 

kroky. Platí, že bez ohľadu na odvetvie prístup k takzvaným „real time“ údajom je 

nevyhnutný, nato aby dochádzalo k relevantným rozhodnutiam, identifikácii  vzorcov 

správania a rôznym iným úkonom. V súčasnosti je preto relevantné sa rozhodovať na 

 
142 CAMPUGNUCCI, M. C.: Big Data, Databases and Ownership  rights in the cloud. Axel Springer. 

Kyushu university, 2020, s. 58. 
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základe vedomosti, kde budú údaje uložené a aký bude potenciálny tok143. Aj Slovenská 

republika zastúpená orgánmi verejnej moci musí urobiť robiť rozhodnutie, kým budú 

dáta ukladané, konkrétne či využije niektorú z cloudových služieb alebo využije 

existujúce dátové centrá vo svojom vlastníctve. Vo vzťahu ku komparácii cloudu 

a dátového centra, treba povedať, že obe riešenia majú svoje výhody ale aj negatíva.   

Základný rozdiel spočíva v mieste úložiska údajov. V prípade, ak sa hardvér 

inštaluje v datacentre, znamená to, že údaje sú na vlastnom „železe“, pričom vo vzťahu 

ku cloudovému riešeniu treba brať na zreteľ, že údaje sa nachádzajú v priestore verejne 

prístupnom (pre iných zákazníkov) u poskytovateľa cloudových služieb. Technickým 

žargónom možno rozdiel medzi riešením spočívajúcim v používaní dátového centra 

namiesto cloudu nazvať „on premise“ riešenie vs „off premise“ riešenie. Napriek tomu, 

že existuje rozdiel medzi „on premise“ a „off premise“, keď je využívaný „off premise“ 

cloud, neznamená to, že dáta sa nachádzajú vo virtuálnom priestore, ktorý fyzicky 

neexistuje. Cloud ako taký musí tiež niekde existovať a je tvorený všetkými sieťovými 

a technologickými prvkami.  

Gartner, jedna z najznámejších technologických internetových stránok 

predpokladá nárast trhového podielu poskytovateľov verejných cloudových služieb na 

úroveň 266 miliárd dolárov v roku 2020. Napriek čoraz väčšej frekvencii využívania 

cloudových platforiem, existujú stále dôvody, prečo si organizácia vyberá budovanie 

vlastného dátového centra. Cloud alebo cloud computing je súbor technológií a modelov 

služieb, ktoré sa zameriavajú na používanie a poskytovanie IT aplikácií cez internet, 

schopnosť spracovania, uchovávania a poskytovania pamäťového priestoru. 144 Cloudová 

služba umožňuje jednoduchý, pohodlný a spoľahlivý sieťový prístup k zdieľanej sade 

konfigurovateľných výpočtových zdrojov (sieťam, serverom, dátovým úložiskám, 4 

aplikáciám, službám ...). Cloud je progresívna technológia s vysokým potenciálom 

zlepšenia spolupráce, pružnosti, škálovateľnosti, vysokej dostupnosti, vytvára výrazný 

priestor na znižovanie nákladov prostredníctvom optimalizácie a efektívneho využívania 

výpočtových zdrojov. Základné charakteristiky cloudovej služby podľa Amerického 

národného úradu pre štandardy a technológie NIST (National Institute of Standards and 

Technology) je možné definovať popisom piatich základných charakteristík, troch 

 
143 BROWN, S.: Cloud vs Data center. Which is the right for business ? Enterprise data 

management. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: https://www.rutter-net.com/blog/cloud-

computing-vs.-data-center-which-is-right-for-your-business. 
144 Podľa § 41 písm. b), c) vyhlášky o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o štandardoch ITVS“) sa b) pojmom cloud 
computing rozumie  model umožňujúci jednoduchý  samoobslužný sieťový prístup k službám 

informačných technológií na vyžiadanie, poskytovaným vo virtuálnom prostredí 

konfigurovateľných výpočtových zdrojov, ktoré môžu byť pridelené alebo uvoľnené s minimálnym 
úsilím a časovým obmedzením, a to na základe voliteľného škálovania a navyšovania, nezávisle 

od lokality zdrojov alebo lokality prístupu k nim a bez osobného kontaktu s poskytovateľom 
cloudovej služby, pričom využitie týchto služieb je merané a hodnotené podľa ich skutočného 

využitia, c) cloudovou službou ľubovoľný prostriedok alebo zdroj cloud computingu, poskytovaný 
vzdialeným prístupom na základe podmienok dohodnutých v dohode o poskytovanej úrovni 

cloudových služieb. 

https://www.rutter-net.com/blog/cloud-computing-vs.-data-center-which-is-right-
https://www.rutter-net.com/blog/cloud-computing-vs.-data-center-which-is-right-
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modelov cloudových služieb a prostredníctvom štyroch modelov nasadenia cloudu. 145

 Základné charakteristiky cloudovej služby je možné vo všeobecnosti definovať 

cez ich základné vlastnosti, ktoré zároveň aj predurčujú oblasť ich efektívneho nasadenia 

a využívania: 

a) širokopásmový sieťový prístup - funkcie cloudu sú k dispozícii cez sieť (spravidla 

internet) a prístupné prostredníctvom štandardizovaných mechanizmov, ktoré 

podporujú používanie heterogénnych platforiem - tenkého alebo tučného klienta 

(napríklad mobilné telefóny, tablety, notebooky, pracovné stanice ...), 

b) Vysoká úroveň pružnosti  (elasticita) - kapacita cloudu môže byť elasticky 

zabezpečovaná a uvoľňovaná v niektorých prípadoch automaticky, vo zvýšenej 

alebo zníženej miere úmernej dopytu. Zabezpečená dostupná kapacita cloudu sa 

pre 5 spotrebiteľov môže zdať neobmedzená a môže mu byť poskytnutá 

kedykoľvek v ľubovoľnom množstve, 

c) meraná (merateľná) služba - cloudové systémy automaticky riadia a optimalizujú 

využitie dostupných zdrojov s využitím funkcie merania na určitej úrovni 

abstrakcie zodpovedajúcej typu služby (napríklad pamäť, spracovanie, šírka 

pásma a aktívne používateľské účty). Používanie zdrojov môže byť monitorované, 

riadené a oznamované, aby sa zabezpečila transparentnosť ako pre 

poskytovateľa tak aj pre spotrebiteľa využívanej služby, 

d) samoobsluha na požiadanie – spotrebiteľ/používateľ si môže jednostranne 

zaobstarať výpočtovú kapacitu, ako je čas serverového zariadenia a sieťové 

úložisko, podľa potreby automaticky bez nevyhnutnosti ľudskej interakcie s 

každým poskytovateľom služieb, 

e) združovanie zdrojov - výpočtové zdroje poskytovateľa sú združené tak, aby slúžili 

viacerým spotrebiteľom/používateľom pomocou modelu viacerých nájomcov, s 

rôznymi fyzickými a virtuálnymi zdrojmi dynamicky prerozdeľovanými podľa 

žiadosti spotrebiteľa. Pri prideľovaní zdrojov existuje princíp nezávislosti 

umiestnenia v tom, že zákazník vo všeobecnosti nemá žiadnu kontrolu alebo 

vedomosť o presnom umiestnení poskytnutých zdrojov, ale môže byť schopný 

určiť umiestnenie na vyššej úrovni abstrakcie (napríklad štát alebo dátové 

centrum). Príklady prostriedkov zahŕňajú dátové úložiská, výpočtový výkon, 

veľkosť operačnej pamäte a šírku pásma siete.146 

Poskytovatelia Cloudových služieb môžu svojim zákazníkom v závislosti od ich 

požiadaviek poskytovať rôzne riešenia, ktoré sú charakterizované rozdielnosťou modelu 

cloudu alebo cloudových služieb. Rovnaké modely platia uni sono pre oblasť cloudových 

služieb bez rozdielu právnej úpravy, tzn. aplikovateľné v právnej úprave SR vrátane 

verejnej správy. Medzi najpoužívanejšie cloudové služby patria:  

a) Infraštruktúra ako služba (IaaS) – Ide o službu, v rámci ktorej zákazník cloudovej 

služby prenajíma hardvérovú a softvérovú infraštruktúru do úrovne operačného 

systému, v požadovanej špecifikácii. IaaS teda v sebe zahŕňa hardvérové 

 
145 MEIL, P. – GRANCE, T.: The NIST Definition of Cloud Computing, Version 15, 10-07-09. 
[online]. Dostupné na: Dostupné na NIST (National Institute of Standards and Technology). 
146 Ďalej pozri: Metodický pokyn pre proces zaradenia cloudovej služby do katalógu (UPVII).  
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prostriedky pripravené na použitie vrátane základného softvéru, napr. operačný 

systém s nastavenou IP adresou, sieťovou konfiguráciou a diskovým priestorom. 

Hlavnou časťou IaaS služieb je virtualizácia serverovej a úložnej infraštruktúry na 

dosiahnutie nízkych nákladov a vysokej dostupnosti. Iaas predstavuje určitý druh 

podhubia, na ktorom je možné „postaviť“ informačný systém: v kontexte 

cloudových služieb je nevyhnutné spomenúť ako IaaS priestor práve 

infraštruktúru vládneho cloudu SR.147 

b) Softvér ako služba (SaaS) – v rámci tejto cloudovej služby poskytovateľ 

prostredníctvom internetového pripojenia poskytuje služby rôznych aplikácií a 

sprístupňuje tieto aplikácie konečným používateľom. Medzi najznámejšie služby 

SaaS patrí napríklad služba Microsoft Office 365, ktoré narozdiel od iných office 

balíkov predstavuje cloudovú službu.  

c) Platforma ako služba (PaaS) – predmetný typ cloudovej služby ponúka riešenia 

pre pokročilý vývoj a hosting aplikácií. Tieto služby sú väčšinou určené subjektom, 

ktorí ich ďalej používajú na vývoj a hosting vlastných, na aplikáciách založených 

riešení s cieľom pokryť interné požiadavky a/alebo poskytovať služby tretím 

stranám. Zákazník využívajúci služby poskytované poskytovateľom PaaS služby 

nemusí mať žiadny dodatočný a/alebo špecifický interný hardvér či softvér.  

Z hľadiska umiestnenia údajov definujeme nasledovné modely cloudu, v rámci 

ktorých sa poskytujú cloudové služby:  

a) Verejný cloud – všetky (resp. väčšina) súčasti cloudu, ktoré sú v rámci tejto 

schémy použité, sú verejne prístupné; neuplatňuje sa žiadne obmedzenie 

prístupu k nemu na báze špecifickej požiadavky (napr. na formu alebo aktívum 

užívateľa). Verejný cloud je tvorený najmä infraštruktúrou využívajúcou verejne 

prístupnú počítačovú sieť, internetové pripojenie. Jedným zo znakov verejného 

cloudu je, že jeho infraštruktúra je zdieľaná viacerými subjektmi (napr. 

organizáciami alebo jednotlivcami), tzn., že ide o také úložisko dát, v rámci 

ktorého sa miešajú aktíva viacerých odberateľov danej služby.  

b) Komunitný cloud – cloudová služba poskytovaná pre skupinu zákazníkov, ktorú 

spájajú špecifické požiadavky, či už na obsah, alebo formu (napr. požiadavky 

týkajúce sa súladu s niektorými právnymi normami alebo nároky na bezpečnosť). 

Skupinu zákazníkov môžu tvoriť napr. organizácie spadajúce do jednej, z pohľadu 

zamerania homogénnej skupiny. Prístup ku komunitnému cloudu býva väčšinou 

obmedzený v porovnaní s verejným cloudom,  

c) Privátny cloud – služba poskytovaná pre jednotlivého zákazníka, prispôsobená 

podľa jeho požiadaviek na danú infraštruktúru. Z pohľadu privátneho cloudu je 

irelevantné, či je táto služba spravovaná interne alebo externe, treťou stranou. 

Na správu takto kreovaného vzťahu sa zvykne uzatvárať zmluva (štandardne 

zmluva typu Service Level Agreement). Na Slovensku je prívatnou častou vládneo 

cloudu tvorený cloud, ktorý prevádzkuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

V rámci privátneho cloudu je možné využívať jeho služby v súlade so „zmluvou 

o poskytnutí dátového centra štátu“, 

 
147 Ďalej pozri ust. § 42 ods. 1 písm. a) Vyhlášky o štandardoch ITVS. 
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d) Hybridný cloud – ide o kombináciu viacerých typov cloudovej schémy (napr. jeden 

súkromný a jeden alebo viacero verejných cloudov). V praxi sa môže používať 

napr. časť súkromného cloudu na uchovávanie údajov, ktoré si vyžadujú vyššiu 

úroveň zabezpečenia a ostatné časti cloudu, ktoré majú verejný charakter, na 

údaje nižšej priority. Vládny cloud v zmysle § 10a zákona o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej v texte len „Zákon o e-governmente“).  

Slovenská republika implementovala cloud a cloudové riešenie do riadenia 

a správy verejných vecí v podobe zavedeniu inštitútu vládneho cloudu do Zákona o e-

governmente. Vládny cloud je inštitút, ktorý je síce definovaný, ale musí spĺňať technické 

aj koncepčné aspekty poskytovania cloudových riešení. Vládny cloud Slovenskej 

republiky je cloud computing poskytovaný výlučne podľa štandardov informačných 

technológií verejnej správy, prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý tvoria 

vládne cloudové služby. Vládnou cloudovou službou je taká služba, ktorá je zapísaná v 

evidencii vládnych cloudových služieb, ktorú vedie Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej v texte len ako „MIRRI“). 

 

7.2.1 Právna úprava cloudových služieb  

Novelou Zákona  o E-governmente č. 238/2017 Z. z. bol v rámci tejto legislatívy 

v podobe ust. § 10a definovaný vládny cloud. Táto legislatívna iniciatíva vyplýva 

z národnej koncepcie informatizácia verejnej správy z roku 2016, v rámci ktorej bola 

definovaná strategická priorita „vládny cloud“. Tento materiál bol schválený tiež radou 

vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu a jednotný digitálny trh. 

V intenciách schváleného dokumentu „Vládny cloud“ bolo navrhnuté  

inštitucionalizovať tak výpočtové zdroje vládneho cloudu,148 ktoré predstavujú 

datacentrá v správe ministerstva vnútra a ministerstva financií, ako aj vládne 

cloudové služby, ktorými budú cloudové služby, zaradené v katalógu vládnych 

cloudových služieb. Vládny cloud nepredstavuje vznik virtuálneho úložiska mimo dosah 

riadenia štátnej a verejnej správy, ale znamená jeho koncentráciu v existujúcich 

dátových centrách štátu. Inštitút vládneho cloudu musel byť vymedzený niektorým 

z rôznych cloudových modelov, ktoré sú v oblasti informačných technológií, konkrétne 

cloudových riešení, známe. Vo vzťahu k vládnemu cloudu Slovenskej republiky platí, že 

ide o takzvaný hybridný cloud, s diferencovanou časťou privátny cloud a verejný (public) 

cloud.  

Navrhovaná úprava zároveň počítala a do dnešného dňa počíta s tým, že 

poskytovateľmi vládnych cloudových služieb budú aj súkromní poskytovatelia, nielen 

štátne organizácie. Vládny cloud tzn. hybridný cloud definuje vo svoje verejnej časti 

práva a povinnosti, ktoré musí poskytovateľ cloudovej služby splniť, aby mohol tieto 

služby využívať. Naopak privátna časť vládneho cloud je časťou, ktorú tvoria zariadenia 

 
148 V zmysle ust. § 10a ods. 1 Zákona o e-governmente: „Vládny cloud je cloud computing podľa 
štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa osobitného predpisu) 
prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami.“ 
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dátových centier a tieto sú pre súkromných poskytovateľov cloudových služieb 

neprístupné.  

Špecifikom poskytovania cloudových služieb149 je zápis do katalógu cloudových 

služieb. Katalóg služieb je považovaný za referenčný zoznam vedený MIRRI. Zápis 

cloudovej služby do katalógu cloudových služieb vládneho cloudu je konštitutívnym 

právnym úkonom, ktorým sa certifikuje cloudová služba ako aj jej poskytovateľ. 

Následne môže poskytovateľ v zmysle úrovne certifikácie poskytovať vládnu cloudovú 

službu, ale výučne vo verejnej časti vládneho cloudu. Proces certifikácie je kontrolný 

mechanizmus v rámci ktorého sa overujú atribúty integrity, dostupnosti 

a dôvernosti.  

Certifikáty cloudových služieb sa označujú U1, U2, U3 a ich platnosť a účinnosť 

je obmedzená 2 rokmi. Po uplynutí uvedeného obdobia je nevyhnutná obnova 

certifikácia, inak dôjde k výmazu vládnej cloudovej služby z katalógu cloudových služieb. 

Úroveň U1 predstavuje takzvanú open data úroveň tzn.,  dáta, ktoré sú verejne dostupné 

a použiteľné. V prípade poskytovania infraštruktúry na vývoj IS sa dáta považujú za open 

data. Pre zaradenie ponúkanej cloudovej služby do kategórie U1 je určený postup formou 

samohodnotenia poskytovateľom cloudovej služby. Úroveň U2 predstavuje úroveň 

dôverných dát tzn., dáta potrebné pre fungovanie IS VS (napr. neštruktúrované 

informácie potrebné k vyriešeniu životnej situácie občana, štruktúrované informácie 

potrebné k vyriešeniu životnej situácie občana). Pre zaradenie ponúkanej cloudovej 

služby do kategórie U2 je určený postup posúdenia a ohodnotenia ponúkanej cloudovej 

služby hodnotiteľom MIRRI. Regulované dáta – dáta, s nakladenie s ktorými je upravené 

osobitnými právnymi predpismi. Za úroveň U3 sú považované takzvané regulované dáta, 

ktoré podliehajú ochrane osobitným právnym predpisom prípadne právnou normou. Pre 

zaradenie ponúkanej cloudovej služby do kategórie U3 je určený postup posúdenia a 

ohodnotenia ponúkanej cloudovej služby minimálne 2 hodnotiteľmi MIRRI nezávisle.  

Zároveň, v snahe optimalizovať vynakladanie zdrojov sa navrhuje, aby cloudové 

služby infraštruktúry a platformy spomedzi orgánov verejnej moci poskytovalo 

len Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej v texte len „MVSR“). Pre uvedené 

platí, že poskytovateľom cloudovej služby a prevádzkovateľom cloudovej služby môže 

byť v privátnej časti vládneho cloudu spomedzi orgánov verejnej moci MVSR. Hardvér 

privátneho cloudu sa zabezpečuje prostredníctvom dátových centier MVSR a Ministerstva 

financií Slovenskej republiky (ďalej v texte len „MFSR“). V prípade potreby nevyhnutnej 

na zabezpečenie výkonu verejnej moci existuje pravdepodobnosť, že MIRRI rozhodne 

o poskytovaní cloudovej služby v privátnej časti cloudu iný subjekt, ktorý je správcom 

nadrezortného informačného systému verejnej správy.  

Pre účely Zákona o e-governmente tzn, na účely výkonu verejnej moci môže 

orgán verejnej moci odoberať a využívať len také cloudové služby, ktoré sú vládnymi 

cloudovými službami, čo v kontexte vyššie uvedeného znamená, že môže ísť len 

 
149 V zmysle § 10a ods. 2 Zákona o e-governmente: „Vládnou cloudovou službou je cloudová 
služba, ktorá je zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb. Evidenciu vládnych cloudových 
služieb vedie ministerstvo investícii a sprístupňuje ju v metainformačnom systéme verejnej správy 
a zverejnením na ústrednom portáli“. 
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o cloudové služby, ktoré sú súčasťou katalógu cloudových služieb vládneho cloudu  

V kontexte vládnych cloudových služieb a ich možnosti využívania platí, že ich 

odberateľom alebo konzumentom môže byť výlučne orgán verejnej moci.  

Z pohľadu Zákon o e-governmente a z pohľadu vyhlášky o štandardoch ITVS 

platí tiež, že zákondarca vymedzil subjekty, ktoré môžu „de iure“ vstupovať do právnych 

vzťahov týkajúcich sa cloudových služieb. Týmito entitami definovanými zákonom sú 

poskytovateľ, prevádzkovateľ odberateľ a sprostredkovateľ. Odberateľom vládnej 

cloudovej služby môže byť výlučne orgán verejnej moci, pričom ide o subjekt využívajúci 

službu zodpovedajúcu cloudovej službe. Poskytovateľom je subjekt, ktorý zodpovedá za 

kvalitu cloud computingovej služby na základe dohody o poskytovaní cloudových služieb 

s odberateľom. Do tohto právneho vzťahu môže vstupovať v podobe medzičlánku 

inštitút sprostredkovateľa, ktorý na seba preberá úlohu poskytovateľa cloudovej služby. 

Pre oba prípady tzn. poskytovateľa ako aj sprostredkovateľa platí, že môžu poskytovať 

cloudovú službu zaradenú do katalógu cloudových služieb vládneho cloudu. Postavenie 

inštitútu prevádzkovateľa je v kontexte vyhlášky o štandardoch ITVS a v kontexte 

riadenia informačných technológií verejnej správy samostatným a ide o subjekt, ktorý 

zodpovedá za prevádzku znamenajúc dostupnosť cloudového prostredia, v rámci 

ktorého sa poskytujú služby vládneho cloudu. Prevádzkovateľom vládneho cloudu je 

MVSR, ktoré zodpovedá za privátnu časť vládneho cloudu, ako aj za prevádzku verejnej 

časti vládneho cloudu.  

Z pohľadu legislatívy Slovenskej republiky, je nevyhnutné spomenúť, že riadenie 

ako aj vedenie v rámci informačných technológií vo verejnej správe bolo definované 

zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako 

„Zákon o ITVS“). Vládny cloud, cloudové služby ako aj cloud computing sú 

informačnými technológiami v súlade s ust. § 2 ods. 1 Zákona o ITVS. V súlade s týmto 

právnym predpisom, sa definovalo aj postavenie orgánu riadenia ako aj orgánu vedenia, 

pričom kľúč pri nastavení vzťahu orgánu riadenia a vedenia vychádzal z toho, že 

orgánom riadenia bude správca informačnej technológie verejnej správy a orgánom 

vedenia bude MIRRI. Čo sa týka vládneho cloudu a cloudových služieb vládneho cloudu, 

platí, že Zákon o e-governmente predstavuje právny predpis lex specialis a tento 

explicitne definoval právomoci orgánov verejnej moci vo vzťahu k vládnemu cloudu. 

Prevádzkovateľom vládneho cloudu je MVSR, a MIRRI plní koordinačnú funkciu pri 

poskytovaní a používaní vládnych cloudových služieb. 

 

7.2.2.  Cloudové riešenia aplikované v iných členských štátoch EÚ  

 

Česká republika a ich cloudové riešenie 

V rámci slovenskej verejnej mienky panuje premisa, že Česká republika je v rámci 

služieb e-governmentu na míle vzdialená. Práve čo sa týka cloudových služieb vládneho 

cloudu, je ale opak pravdou. Česká republika začala realizovať projekt týkajúci 

takzvaného e-government cloudu, až potom čo slovenská legislatáva bola v platnosti 

a účinnosti.  
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Cieľom projektu government cloudu v rámci českého e-governmentu je naplnenie 

stratégie 3E pri súčasnom zvýšení kvality a bezpečnosti pri zabezpečovaní  prevádzky 

informačných systémov verejnej správy využívaním zdieľaných cloudových služieb (e-

government cloud).150 Cieľom tohto projektu v českej republike je v maximálnej miere 

zjednodušiť správcom informačných systémov architektonické, bezpečnostné, 

projektové a iné procesy využívaním služieb e-government cloudu. Dlhodobo 

deklarovaným cieľom e-government cloudu je aj konsolidácia dátových centier a iných 

komunikačných a technologických platforiem. Česká legislatíva, čo sa týka e-government 

cloudu v rámci zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 

definovanla v § 6j takzvaný informačný systém cloud computingu, v čom možno taktiež 

badať odklon od slovenskej právnej úpravy. Osvojili si, ale myšlienku existencie zoznamu 

vládnych cloudových služieb v podobe katalógu.  

 

Republika Malta a ich cloudové riešenie 

V rámci komparácie som pristúpil aj k pohľadu na využívanie cloudových riešení 

iným spôsobom, ako to je v predchádzajúcich dvoch prípadoch. MITA (malta information 

technology agency) je organizácia v rámci maltskej republiky zodpovedná za digitalizáciu 

a  e-government. Plní úlohy zodpovedajúce v slovenských podmienkach MIRRI, 

Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a Slovensko IT - akciovú spoločnosť 

štátu. MITA definovala svoju povinnosť v rámci e-governmentu a rozhodla sa 

implementovať jednotné riešenie cloudových služieb e-governmentu, konkrétne 

prostredníctvom takzvaného Microsoft Azure cloudu. Tento v organizácii MITA plní úlohu 

cloudovej služby bez ohľadu nato, či ide o privátnu časť alebo o verejnú časť cloudu. 

Predmetné riešenie je viac menej odvážnym a ojedinelým, na druhej strane závisí 

aj na konkrétnych okolnostiach inštalácie cloudovej služby a využitia dátového centra. 

Bezpečnosť, dostupnosť ako aj dôvernosť údajov a iných informačných aktív môže byť 

veľmi precízne zabezpečená primeranými zmluvnými nástrojmi bez potreby mať 

špecifickú legislatívu, čo môže deklarovať práve prípad MITA.   

 

Estónsko a e-government cloud 

Estónsko, ako líder v rámci služieb e-governmentu a digitalizácie v rámci 

Európskej únie a dovolím si tvrdiť, že aj na svete identifikovalo už v roku 2015 pri 

budovaní koncepcie e-governmentu základné piliere e-government cloudu.  

Koncept estónskeho e-government cloudu bol vyvinutý na základe dovtedy 

známych nuansov a skúseností s cloudovými technológiami, ako aj ich bezpečnostných 

aspektov. 

Koncept opisuje tri hlavné princípy:  

a) Cloudové riešenie umiestnené v rámci hraníc krajiny, 

b) Príležitosti a nebezpečenstvá pri použití medzinárodných cloudových služieb, 

 
150 [online]. [cit. 2020-12-11]. Dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/egovernment-

cloud.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d. 

https://www.mvcr.cz/clanek/egovernment-cloud.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://www.mvcr.cz/clanek/egovernment-cloud.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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c) Nevyhnutnosť dátových ambasád.151 

Estónsky koncept e-government cloudu, kladie primeraný dôraz na ochranu 

senzitívnych dát, ktorých umiestnenie musí byť vždy na privátnej časti cloudu v rámci 

hraníc Estónska, na druhej strane, ale explicitne pomenúva aj skutočnosti, prečo je 

vhodné využívať alebo nevyužívať cloudové riešenia medzinárodných poskytovateľov 

cloudových služieb. Estónsko deklaruje, že za predpokladu, že sú údaje podrobené 

primeranej ochrane, nie je relevantné či v rámci cloudového riešenia migrujú aj mimo 

územia Estónska. Uvedené sa netýka údajov, ktoré sú tzv. senzitívneho charakteru.  

Estónsko tiež zaviedlo v roku 2015 povinnosť začať pracovať na takzvanej 

dátovej ambasáde, ktorá slúži ako dátové centrum vo vlastníctve Estónska alokované na 

území iného členského štátu. Prístup do takéhoto priestoru dátovej ambasády je 

povolený za prísnych bezpečnostných opatrení. Predmetné riešenie je absolútne 

nevídané a od roku 2017 je dátová ambasáda na území Luxemburska, pričom právne 

vzťahy krajín sú upravené bilaterálnou dohodou. Účelom inštitútu dátovej ambasády je 

schopnosť okamžite obnoviť pôvodný stav, ak dôjde k útoku na informačné technológie 

Estónska priamo na jeho území.  

Pri nahliadaní na problematiku cloudu v uvedených krajinách som k dospel 

k názoru, že jednotlivé členské štáty Európskej únie sa vysporiadali s existenciou cloudu 

a cloudových služieb samostatne, viac menej bez kooperácie. Práve  preto badať rozdiely 

vo výbere technologického riešenia a tiež v úrovni legislatívneho spracovania úroveň 

legislatívy danej problematiky.  

Na základe uvedených zistení, je podľa môjho názoru na stole konštatovanie, že 

práve cloudové technológie sú oblasť, kde existuje priestor na vytvorenie legislatívy 

Európskej únie. Dovolím si dokonca tvrdiť, že európska legislatíva v tejto oblasti výrazne 

absentuje. Z môjho pohľadu by veľmi elegantným riešením bolo definovanie takzvaného 

„cloud minimum“ prípadne definovanie minimálnych štandardov európskeho cloudového 

úložiska, ktoré by mohlo slúžiť pre e-government účely ako aj pre súkromný sektor..  

 

7.3 ZHRNUTIE 

Cloud a cloudové služby predstavujú v súčasnej spoločnosti spôsob efektívneho 

narábania s informačnými technológiami a spôsob ako ukladať údaje a iné informačné 

aktíva najmenej náročným spôsobom. Cloud predstavuje úložisko identické ako dátové 

centrum, ale nejde o priestor virtuálny. Cloudový priestor sa musí nachádzať na 

konkrétnych výpočtových zariadeniach.  

Súkromné spoločnosti považujú cloud za bezpečný nástroj používaní v rámci 

odvetvia informačných technológií a v súčasnosti podľa môjho názoru otázka neznie, či 

ho je treba využívať aj vo verejnej správe, ale ako dosiahnuť takú úroveň využitia 

cloudových služieb, ktorá bude bezpečná, dostupná a dôverná.  

Dovolím si konštatovať zrelosť a precízny prístup slovenskej právnej úpravy 

k právnej úprave cloudu v podobe ust. § 10a Zákona o e-governmente nevynímajúc 

ustanovenia vyhlášky o štandardoch ITVS. Pri akceptovaní existujúceho stavu 

 
151 KOTKA, T - LIIV, I.: Concept of Estonian government cloud and data embassies. Oddelenie 

informatiky. Talinská univerzita technológií. Tallin. 2015. s. 2 -13. 
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cloudových riešení sa slovenská právna úprava veľmi efektne vysporiadala s 

problematikou cloudu a cloudových služieb.  

Pri porovnaní cloudových riešení Českej republiky, Maltskej republiky a Estónska 

si dovolím tvrdiť, že slovenský vládny cloud v silnej konkurencii obstál veľmi slušne, 

a považujem tento komponent slovenského e-governmentu za veľmi pozitívny.  

Záverom by som upriamil pozornosť na výzvy, ktorým cloud a jeho vnímanie čelí 

v súčasnosti v európskom priestore, a s týmito je nevyhnutné sa vysporiadať. Konkrétne 

ide o „CLOUD ACT“, ktorý spôsobuje v súčasnosti negatívne vnímanie cloudových služieb 

technologických spoločností sídliacich v Spojených štátoch amerických. Druhou výzvou 

je podľa môjho názoru dôležitá legislatívna iniciatíva, ktorej predmetom by mala byť 

harmonizácia cloudu a cloudových služieb v rámci Európskej únie. V neposlednom rade 

si dovolím poukázať na výzvu, ktorá čaká slovenskú legislatívu v podobe nastavenia 

pravidiel verejného obstarávania cloudových sužieb pre účely e-governmentu.  
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KAPITOLA 8 

K problémom identifikácie a autentifikácie elektronickej identity 

zahraničných osôb pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci v 

Slovenskej republike 

 

8.1 ÚVOD 

Táto kapitola sa venuje problematike elektronickej komunikácie v rámci e-

Government segmentu G2B (Verejná správa - Podnikatelia)152, ktorý predstavuje jednu  

zo štyroch hlavných komunikačných vetiev elektronickej verejnej správy.153 Autorka 

objasňuje základnú súvisiacu terminológiu zahŕňajúcu pojmy elektronická identita, 

identifikácia, autentifikácia, elektronická schránka a v ďalšej časti približuje inštitúty, 

ktoré zavádza Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobností 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o e-

Governmente“) predstavujúci primárnu právnu úpravu otázok elektronizácie a jej 

procesov. Hlavná pozornosť je zameraná na elektronickú komunikáciu medzi 

právnickymi osobami zastúpenými zahraničnými štatutárnymi zástupcami a orgánmi 

verejnej správy. Analýza obsahuje objasnenie procesov zriadenia a aktivácie 

elektronickej schránky právnickej osoby a v nadväzujúcom kontexte popis procesov 

identifikácie a autentifikácie elektronickej identity zahraničného štatutárneho zástupcu 

právnickej osoby, ako nevyhnutných krokov pre fungujúcu elektronickú komunikáciu 

s orgánmi verejnej správy. V závere kapitoly sa autorka sústredí na sumarizáciu hlavných 

bodov rozoberanej problematiky s poukazom na zistené nedostatky, ktoré bránia 

zahraničným fyzickým osobám využívať elektronickú schránku právnických osôb, za 

ktoré konajú, v prípadoch, že pôsobia v postavení štatutárnych zástupcov daných 

právnických osôb. V nadväznosti na predstavené závery autorka poskytuje návrhy pre 

zlepšenie zistených problémov. 

 

8.2 ZÁKLADNÉ POJMOSLOVIE ELEKTRONIZÁCIE 

V druhej časti tejto kapitoly sa autorka zameriava na objasnenie niektorých 

pojmov dôležitých pre pochopenie rozoberanej problematiky. V prvom rade ide o pojem 

elektronická identita154, ktorá má pre elektronickú komunikáciu nezastupiteľnú úlohu, 

a to tak v teoretickej ako i praktickej rovine. Dôvodom je skutočnosť, že vo virtuálnom 

prostredí dochádza k absencii fyzickej prítomnosti osoby a táto je nahradená 

prítomnosťou elektronickou. Aby fyzická osoba mohla existovať aj vo virtuálnom 

prostredí, pričom v tomto prípade nemáme na mysli hmotnú existenciu, ale existenciu 

 
152 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Národná koncepcia informatizácie 

verejnej správy. Bratislava, 2008, s. 17. 
153 V prípade G2B ide o elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej správy 

a podnikateľským sektorom. Ďalšími segmentmi, členenými podľa zúčastnených subjektov, sú 
G2P (Verejná správa – Občania), G2G (Verejná správa – Verejná správa), G2E (Verejná správa – 

Zamestnanci) a G2A (Verejná správa – Ostatné okolie).  
154 V právnej teórii sa vyskytujú aj vyjadrenia digitálna identita alebo virtuálna identita, ktoré 

môžeme považovať za synonymá. 
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právnu (v zmysle možnosti právne konať a nadobúdať práva a povinnosti), je absolútne 

nevyhnutné zabezpečiť jej jednoznačnú identifikáciu. Vďaka tomu potom konanie, resp. 

prípadné nekonanie osoby prostredníctvom elektronickej identity vo virtuálnom 

prostredí, má spôsobilosť vyvodiť právne následky v reálnom svete. Základným 

predpokladom pre tento proces je legislatívna úprava. V tomto smere je podstatný 

spomínaný Zákon o e-Governmente, ktorý možno považovať za prelomový, pretože 

vnáša do slovenského právneho poriadku legálne zakotvenie všetkých potrebných 

inšitútov, ktoré sa týmto krokom stávajú „živými“. Podľa Zákona o e-Governmente je 

„elektronickou identitou osoby súbor atribútov, ktoré sú zaznamenateľné v elektronickej 

podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby najmä na účely prístupu 

k informačnému systému alebo na účely elektronickej komunikácie.“155 Z predmetnej 

legálnej definície možno vyvodiť, že pre elektronickú identitu sú dôležité atribúty 

odlišujúce jednu osobu od druhej, čo je rovnaké ako vo fyzickom svete, avšak v tomto 

prípade musia byť tieto atribúty navyše zaznamenateľné v elektronickej podobe. 

Vzhľadom na unikátnosť spôsobu elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej správy 

v súvislosti s kontrolou totožnosti osoby, o ktorej právach, právom chránených záujmoch 

a povinnostiach orgán verejnej správy koná, je potrebné aby sa elektronická identita vo 

virtuálnom prostredí najskôr určila a následne aj preukázala, a to špeciálnym zákonným 

spôsobom. Proces určovania (deklarovania) elektronickej identity sa nazýva identifikácia 

a proces preukazovania (overovania) elektronickej identity sa nazýva autentifikácia.  

Ďalšími nadväzujúcimi pojmami sú teda identifikácia a autentifikácia, ktoré 

autorka objasňuje spolu vo vzájomnej súvislosti a opiera sa o legálne definície týchto 

pojmov obsiahnuté v Zákone o e-Governmente.  „Identifikáciou je deklarovanie identity 

objektu vrátane osoby, a to najmä pri prístupe k informačnému systému verejnej správy 

alebo pri elektronickej komunikácii.“156 Identifikácia elektronickej identity sa realizuje 

prostredníctvom identifikátora osoby. Tým môže byť v prípade fyzickej osoby, ktorá je 

občanom Slovenskej republiky, rodné číslo v spojení s menom a priezviskom alebo iný 

identifikátor a v prípade zahraničnej fyzickej osoby obdobné číslo alebo identifikátor, 

ktorý je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho 

poriadku štátu, ktorého je štátnym občanom, v spojení s menom a priezviskom; ďalej 

môže ísť o identifikačné číslo organizácie, ak ide o orgán verejnej moci, právnickú osobu, 

fyzickú osobu podnikateľa alebo podnikateľa, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou 

osobou; príp. súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu, ak ide o organizačnú 

zložku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý nemá právnu subjektivitu.157 Je zrejmé, 

že ako prvý musí prebehnúť proces identifikácie elektronickej identity, tzn. jej určenia 

a až následne dochádza k preukázaniu pravdivosti deklarovaných atribútov elektronickej 

identity. „Autentifikáciou je preukazovanie identity identifikovaného objektu, spravidla 

prostredníctvom autentifikátora.“158 Až po úspešnej autentifikácii elektronickej identity je 

daná osoba schopná pristúpiť k elektronickému informačnému systému alebo 

 
155 Ustanovenie § 19 ods. 1 Zákona o e-Governmente. 
156 Ustanovenie § 3 písm. m) a § 19 ods. 2 a 3 Zákona o e-Governmente.  
157 Ustanovenie § 3 písm. n) Zákona o e-Governmente.  
158 Ustanovenie § 3 písm. p) Zákona o e-Governmente.  
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k elektronickej komunikácii. Autentifikátorom je v zmysle Zákona o e-Governmente 

občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného 

predpisu159; doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa 

osobitného predpisu160; alternatívny autentifikátor161; autentifikačný certifikát162 a 

prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v rámci schémy elektronickej identifikácie, 

ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu, ak sú splnené podmienky podľa 

osobitného predpisu.163 Bližšie popísanie toho, ako procesy identifikácie a autentifikácie 

elektronickej identity v praxi fungujú, tvoria predmet tretej časti tejto kapitoly. 

Posledným vybraným pojmom, ktorý je dôležité objasniť, je elektronická 

schránka, ktorá predstavuje v Slovenskej republiky stále pomerne nový inštitút.164 

Zákonným podkladom pre jej vznik bol Zákon e-Governmente, podľa ktorého je 

„elektronickou schránkou elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické 

správy a notifikácie.“165 Úlohou elektronickej schránky je umožniť elektronickú 

komunikáciu medzi občanmi/podnikateľmi a orgánmi verejnej správy, a to formou 

zasielania alebo prijímania elektronických správ. 

 

8.3 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA ZAHRANIČNÝCH OSÔB 

Elektronickú identitu možno v rámci verejnej správy využívať pri pristupovaní 

k elektronickým informačným systémom alebo pri elektronickej komunikácii. V prípade 

elektronickej komunikácie je prostriedkom pre výmenu elektronických správ už 

spomínaná elektronická schránka. Prístup do nej a následne disponovanie s ňou sú 

aktivity závislé od úspešných procesov identifikácie a autentifikácie elektronickej identity.   

 

8.3.1 Elektronická schránka právnických osôb 

Elektronická schránka je v zmysle Zákona o e-Governmente zriadená zo zákona 

bezodplatne, a to vymedzeným subjektom. Sú nimi orgány verejnej moci, právnické 

osoby, fyzické osoby, podnikatelia, subjekty medzinárodného práva, organizačné zložky 

alebo organizácie podľa ustanovenia § 12 ods. 6 a tí, o ktorých to ustanoví osobitný 

predpis.166 Za dôležitú možno považovať právnu úpravu, podľa ktorej sa elektronická 

schránka zriaďuje každému pre jedno právne postavenie. To znamená, že ak je 

 
159 Týmto osobitným predpisom je  Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
160 Týmto osobitným predpisom je Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
161 Ustanovený pre konkrétny prípad všeobecne záväzným právnym predpisom. 
162 Tento je použitý, ak ide o autentifikáciu pri prístupe k informačnému systému alebo pri 

elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci alebo na účely prístupu do 
elektronickej schránky alebo disponovania s elektronickou schránkou, a to automatizovaným 

spôsobom, s použitím technického prostriedku alebo programového prostriedku. 
163 Týmto osobitným predpisom je Nariadenia eIDAS. Konkrétne ide o články 3, 6 a 9. 
164 Elektronické schránky boli zavedené do slovenského právneho poriadku 1.1.2014. 
165 Ustanovenie § 3 písm. i) Zákona o e-Governmente. 
166 Ustanovenie § 11 ods. 1 Zákona o e-Governmente.  
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majiteľ167 elektronickej schránky súčasne fyzickou osobou a zároveň osobou v inom 

právnom postavení, napríklad v postavení štatutárneho zástupcu právnickej osoby, za 

ktorú oprávnene koná, bude mu zriadená elektronická schránka pre každé z týchto 

právnych postavení.168 V praxi je toto legislatívne vymedzenie aplikované spôsobom, že 

po navštívení portálu169, ktorý je určený pre vstup do elektronickej schránky a po použití 

autentifikátora, informačný systém identifikuje viacero právnych postavení a danej 

fyzickej osobe umožní vybrať, ktoré právne postavenie hodlá v tej chvíli použiť. 

Elektronickú schránku zriaďuje správca modulu elektronických schránok (ďalej len 

„správca“), pričom moment zriadenia sa odlišuje v závislosti od toho, o aký subjekt ide. 

V prípade fyzických osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a nejde o fyzické 

osoby podnikateľov, je elektronická schránka zriadená do piatich pracovných dní odo 

dňa doručenia žiadosti o zriadenie elektronickej schránky. V prípade právnických osôb je 

zriadenie schránky zrealizované bezodkladne po tom, ako sa správca dozvie o vzniku 

právnickej osoby. Z uvedeného vyplýva, že zriaďovanie elektronickej schránky 

zahraničným fyzickým osobám neprebieha automaticky, ako je to v prípade občanov 

Slovenskej republiky alebo právnických osôb, ale na základe potrebnej priamej aktivity 

danej osoby.  

Nasledujúcim potrebným krokom pre využívanie elektronickej komunikácie 

s orgánmi verejnej správy, je aktivácia už zriadenej elektronickej schránky. Táto 

priebeha taktiež rozdielne podľa subjektu, pričom v prípade právnickej osoby ide o 

proces, ktorým sa umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie 

a ktorý začína úkonom správcu a končí prvým prístupom oprávnenej osoby do 

elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania 

úkonu správcu170 a v prípade fyzickej osoby sa elektronická schránka aktivuje až úkonom 

správcu, ktorým tento umožní na žiadosť majiteľa elektronickej schránky jej 

využívanie.171 Po úspešnom zriadení a aktivovaní elektronickej schránky je umožnený 

prístup do nej, pre ktorý sa používajú identifikátor osoby v spojení s autentifikátorom, 

ktorý bol pridelený alebo vydaný majiteľovi elektronickej schránky alebo inej osobe 

oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Uvedené možno 

aplikovať napríklad na elektronickú schránku právnickej osoby, kde majiteľom je daná 

právnická osoba a osobou oprávnenou na prístup a disponovanie môže byť okrem nej aj 

štatutárny zástupca.  

V tejto súvislosti je potrebné sa zamerať na otázku, akým spôsobom sa správca 

modulu elektronických schránok dozvie o vzniku právnickej osoby, pretože ide 

 
167 Napriek tomu, že osoba, ktorej bola zriadená elektronická schránka, je zo zákona jej 

majiteľom, elektronická schránka nie je predmetom vlastníckeho práva a majiteľ je oprávnený 
ňou disponovať len spôsobom ustanoveným Zákonom o e-Governmente. 
168 Ustanovenie § 12 ods. 2 Zákona o e-Governmente.  
169 Týmto portálom je Ústredný portál verejnej správy, upravený v ustanovení § 5 ods. 2 Zákona 
o e-Governmente: „Ústredný portál je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom 
ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom 
verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.“ 
170 Tento úkon v procese aktivácie vykoná správca modulu elektronických schránok súčasne so 
zriadením elektronickej schránky. 
171 Ustanovenie § 13 ods. 1 Zákona o e-Governmente. 



   
 

82 
 

o nevyhnutný predpoklad pre zriadenie elektronickej schránky právnickej osoby a pre 

ďalšie súvisiace úkony, ktoré budú spomenuté neskôr. Odpoveď poskytuje ustanovenie 

§ 16 Zákona o e-Governmente, podľa ktorého orgán verejnej moci, ktorý vedie register 

právnických osôb, je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok 

informácie o zápise právnickej osoby, na základe ktorého právnická osoba vznikla 

a identifikátor osoby oprávnenej konať za právnickú osobu.172 Register právnických 

osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „Register právnických 

osôb“) je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je Štatistický úrad 

Slovenskej republiky (ďalej len „Štatistický úrad“) a ktorý zriaďuje a vedie tento a iné 

registre podľa Zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov 

a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon 

o registri právnických osôb“). Štatistický úrad však taktiež potrebuje pre svoju činnosť 

konkrétnr údaje, ktoré mu majú byť poskytnuté, aby ich mohol korektne evidovať. 

V tomto prípade sa povinnosť poskytovať údaje o právnickej osobe vzťahuje podľa 

Zákona o registri právnických osôb na orgán verejnej moci, ktorý vedie evidenciu 

právnických osôb, a do ktorej zápis je podmienkou vzniku právnickej osoby.173 

V podmienkach Slovenskej republike ide o Obchodný register Slovenskej republiky (ďalej 

len „Obchodný register”) upravený v Zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

a v Zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon o obchodnom registri“). Zákon o obchodnom registri 

stanovuje údaje, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. V súvislosti so štatutárnym 

zástupcom ide o meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný 

identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené. Z toho vyplýva, že ak tieto údaje nie 

sú vyplnené, Obchodný register ich neposkytne Štatistickému úradu a ten ich následne 

neeviduje v Registri právnických osôb. 

 

8.4 IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA ZAHRANIČNÝCH OSÔB 

Identifikácia a autentifikácia elektronickej identity zahraničných fyzických osôb je 

upravená v Zákone o e-Governmente, pričom tieto procesy prebiehajú v technickom 

smere rovnako, ako v prípade občanov Slovenskej republiky. Na tomto mieste sa autorka 

zameriava na samotné prostriedky identifikácie a autentifikácie, ktorými sa tieto procesy 

zrealizujú a ktoré sú v prípade zahraničných fyzických osôb odlišné ako v prípade 

občanov Slovenskej republiky. 

Identifikátorom zahraničnej fyzickej osoby je číslo obdobné rodnému číslu 

alebo iný identifikátor, ktorý je jej pridelený alebo určený na účely jednoznačnej 

identifikácie podľa právneho poriadku štátu, ktorého je štátnym občanom, a to následne 

v spojení s menom a priezviskom. V prípade právnickej osoby, ktorá nemá sídlo na území 

Slovenskej republiky, prebieha identifikácia prostredníctvom čísla obdobného 

identifikačnému číslu organizácie (IČO), ktoré sa používa na identifikáciu právnickej 

 
172 Ustanovenie § 16 ods. 1 písm. b) a Zákona o e-Governmente. 
173 Tejto povinnosti korešponduje povinnosť Obchodného registra poskytovať údaje obsiahnuté 
vo výpise z obchodného registra orgánu štátnej štatistiky podľa ustanovenia § 10 ods. 6 Zákona 

č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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osoby v Slovenskej republike alebo prostredníctvom iného identifikátora, ktorý je 

pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku 

štátu, v ktorom má daná právnická osoba sídlo alebo miesto podnikania. 

Pre autentifikáciu majú zahraničné fyzické osoby v podmienkach Slovenskej 

republiky možnosť použiť úradný autentifikátor, ktorým je doklad o pobyte s 

elektronickým čipom a osobný bezpečnostný kód, ktoré sú vydané príslušným orgánom 

Policajného zboru na základe ustanovení § 73 a § 73a Zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 

cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri elektronickej úradnej 

komunikácii sa autentifikácia vykonáva overením pravdivosti deklarovanej identity 

prostredníctvom overenia platnosti identifikátora osoby a prostriedku autorizácie. V 

tejto súvislosti je potrebné doplniť, že autorizáciou sa rozumie vyjadrenie súhlasu s 

obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu a prostriedkom 

autorizácie elektronického podania pre osoby, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, je v 

prvom rade kvalifikovaný elektronický podpis, príp. ďalšie spôsoby uvedené v ustanovení 

§ 23 Zákona o e-Governmente. Keďže v zmysle ustanovenia § 20 Zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník môžu robiť právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach 

predovšetkým osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi alebo sú členmi štatutárnych 

orgánov, problematika elektronickej autorizácie je v súčasnej informatizujúcej sa 

spoločnosti mimoriadne dôležitá. Každá právnická osoba pôsobiaca na území Slovenskej 

republiky môže mať zriadenú elektronickú schránku pre účely elektronickej komunikácie 

s orgánmi verejnej moci. Ak má právnická osoba záujem využívať svoju zriadenú a 

aktivovanú elektronickú schránku, je potrebné, aby bol prístup do nej umožnený 

štatutárnym zástupcom alebo iným fyzickým osobám, ktoré splnomocní štatutárny 

zástupca na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Tieto osoby sa následne 

môžu prihlásiť do elektronickej schránky právnickej osoby občianskym preukazom s 

elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom, ak ide o občana Slovenskej 

republiky alebo dokladom o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným 

kódom alebo alternatívnym autentifikátorom, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu.  

V rámci autentifikácie, teda overenia platnosti identifikátora osoby a prostriedku 

autorizácie, môže dôjsť v prípade zahraničného štatutárneho zástupcu konajúceho 

v mene právnickej osoby k problematickej situácii. Zákon o obchodnom registri síce 

vymedzuje povinne zapisované údaje, medzi ktorými sa nachádza rodné číslo 

zapisovaného štatutárneho zástupcu alebo jeho iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie 

je pridelené, avšak formulár slúžiaci na zápis uvedených údajov donedávna neobsahoval 

časť pre zápis iného identifikačného údaju. Z toho dôvodu boli do Obchodného registra 

zapisované právnické osoby bez uvedenia rodného čísla alebo iného identifikačného 

údaju zahraničných štatutárnych zástupcov. V praxi to znamenalo, že tento údaj chýbal 

aj v Registri právnických osôb, následkom čoho bolo, že Národná agentúra pre sieťové 

a elektronické služby nemala k dispozícii identifikátor zahraničného štatutárneho 

zástupcu a z toho dôvodu nebolo možné uskutočniť overenie identifikátora osoby, tzn. 

nebolo možno uskutočniť autentifikáciu elektronickej identity daného zahraničného 

štatutárneho zástupcu. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby má totiž na 

účely zabezpečenia prístupov do elektronických schránok technicky dostupné v zmysle 

ustanovenia § 16 ods. 1 Zákona o e-Governmente len hodnoty údajov, ktoré jej poskytne 
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Register právnických osôb a keďže v tomto registri sa v niektorých prípadoch 

právnickych osôb nenachádzal údaj o rodnom čísle zahraničného štatutárneho zástupcu 

v spojení s menom a priezviskom ani údaj o inom identifikátore, ktorý bol pridelený alebo 

určený na účely jednoznačnej identifikácie daného štatutárneho zástupcu, potrebné 

údaje k dispozícii nemala a prístup daného zahraničného štatutárneho zástupcu do 

elektronickej schránky právnickej osoby neumožnila.  

 

8.5 ZHRNUTIE 

Na základe uskutočnenej analýzy problematiky identifikácie a autentifikácie 

elektronickej identity zahraničných štatutárnych zástupcov dospela autorka k viacerým 

čiastkovým otázkam, ktoré v tejto časti kapitoly popisuje a v nadväznosti na to poskytuje 

návrhy, ako identifikované problémy vyriešiť.  

V prvom rade je potrebné upozorniť na to, že ak právny predpis stanovuje určitú 

povinnosť, je nevyhnutné, aby bolo umožnené adresátom ju prakticky splniť. Ako príklad 

možno uviesť vyššie spomínaný Zákon o obchodnom registri, ktorý reguluje rozsah 

údajov zapisovaných pri registrácii zo strany právnickej osoby a k tomu zodpovedajúci 

oficiálny formulár neobsahujúci časti, do ktorých možno dané údaje zapísať. Tento 

nedostatok bol vyriešený v druhej polovici roku 2020, a to spôsobom, že do formulára 

pre zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra a pre zápis zmien bola doplnená 

časť pre uvedenie iného identifikčného údaju zahraničneho štatutárneho zástupcu, a to 

preukaz totožnosti alebo doklad o pobyte alebo cestovný doklad alebo iný údaj. V tejto 

súvislosti však vzniká otázka, ako sa štát vysporiada so všetkým právnickými osobami, 

ktoré svoj zápis zrealizovali v minulosti na základe pôvodných formulárov? Sú povinné 

svoj zápis doplniť? Budú k tomu vyzvané? V prípade, že majú záujem, aby ich zahraniční 

štatutárni zástupcovia mali možnosť pristupovať do elektronickej schránky a disponovať 

ňou, je nevyhnutné, aby zabezpečili, že v Registri právnických osôb bude evidovaný 

identifikátor štatutárneho zástupcu, čo znamená, že to musia zabezpečiť zápisom návrhu 

zmeny údajov právnickej osoby do Obchodného registra. Na uvedené nadväzuje 

súvisiaca otázka, či sú právnické osoby povinné tento údaj dodatočne doplniť, keďže ich 

pôvodný návrh na zápis nebol zo strany Obchodného registra vyhodnotený ako neúplný 

a registrácia právnickej osoby riadne prebehla. V tomto prípade vidí autorka priestor na 

vyriešenie tejto situácie zo strany orgánov verejnej moci, ktoré môžu právnickým osobám 

poskytnúť prehľad o tejto problematike a o možnosti doplniť si potrebné údaje 

v Obchodnom registri. Na strane druhej možno uvažovať aj o možnosti dopĺňať 

požadované údaje priamo do Registra právnických osôb, a to minimálne pre dotknuté 

právnické osoby.  

Druhá otázka sa týka problematiky zverejňovania jednotlivých údajov 

zapisovaných do Obchodného registra. V zmysle ustanovenia § 10 ods. 5 Zákona 

o obchodnom registri sa rodné číslo fyzickej osoby zapísané do Obchodného registra 

nezverejňuje.  Ako je to v prípade iných identifikačných údajov uvedených vyššie? Možno 

zverejniť číslo preukazu totožnosti alebo dokladu o pobyte zahraničnej fyzickej osoby? 

V zmysle súčasnej legislatívy áno, pretože netvoria predmet výnimky zverejnenia, ako je 

to v prípade rodného čísla. Autorka poukazuje na potrebu chrániť aj iné identifikačné 

údaje pred zverejnením. 
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Poslednou nejasnou otázkou ostáva druh iných identifikačných údajov, ktoré 

možno po novom uviesť do formulára na zápis spoločnosti do Obchodného registra. 

Otázka sa týka toho, akú informáciu možno uviesť v rámci iných identifikačných údajov 

v kolónke „iný údaj“ a ako takýto údaj môže predstavovať korektný identifikačný údaj, 

ktorý má byť následne autentifikovaný. S uvedeným súvisí tiež autentifikácia, a teda 

akým spôsobom dochádza k overovaniu iných identifikačných údajov, akými sú preukaz 

totožnosti, doklad o pobyte alebo cestovný doklad. V prípade dokladu o pobyte cudzinca, 

ktorý vydáva Slovenská republika, by sa dalo predpokladať, že budú tieto údaje nahraté 

v elektronickom čipe, avšak v prípade cestovného dokladu alebo zahraničného preukazu 

totožnosti tento postup nie je možný. Jednou z myšlienok pre zjednotnenie spôsobov 

a prostriedkov identifikácie a autentifikácie elektronickej identity osôb, minimálne na 

úrovni Európskej únie, je cesta k jednotnému európskemu občianskemu preukazu. 
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KAPITOLA 9 

Zodpovednosť podľa nariadenia eIDAS 

9.1 ÚVOD 

Zodpovednosť predstavuje jeden z najstarších a tiež aj jeden z najznámejších 

inštitútov, ktorý sa spája s právom. Spoločnosť si z dôvodu svojho prežitia 

a napredovania už od počiatku postupne vytvárala systém pravidiel, ktorý pozostával 

z povolení, príkazov aj zákazov. Osobitne vo vzťahu k príkazom a zákazom sa musel 

vytvoriť mechanizmus, ktorý mal bdieť nad ich dodržiavaním. Do dnešného dňa platí, že 

tento mechanizmus má v rukách štát.  

Právna zodpovednosť (...) slúži ako prostriedok garancie dodržiavania 

zákonnosti. Právna zodpovednosť je povinnosť strpieť následky stanovené právnymi 

normami za porušenie právnej povinnosti.174 

Z teoretického hľadiska možno právnu zodpovednosť členiť napríklad na 

zodpovednosť súkromnoprávnu a verejnoprávnu.175 Právnu zodpovednosť možno členiť 

aj podľa jednotlivých právnych odvetví.176 Na účely tejto kapitoly bude potrebné sa 

zmieniť najmä o prvom možnom členení.  

Súkromnoprávna zodpovednosť a verejnoprávna zodpovednosť sú zložkami 

zodpovednosti. V oboch prípadoch pri nich ide o dôsledky, ktoré sú spôsobené 

nedodržaním povinností určitého subjektu. Právny poriadok nám pri oboch dáva návod 

na to, ako vymôcť dodržanie určitej povinnosti, prípadne ako postupovať v prípade, keď 

táto povinnosť nebola dodržaná.  

Odlišnosti medzi nimi vyplývajú z ich foriem. Súkromnoprávna zodpovednosť je 

zodpovednosťou za škodu, zodpovednosť za vady veci, zodpovednosť za bezdôvodné 

obohatenie, zodpovednosť za nemajetkovú ujmu, zodpovednosť z omeškania a pod.177  

Pre súkromnoprávnu zodpovednosť platí, že je pre ňu charakteristický reparačný, 

reštitučný a satisfakčný účinok.178 Chýba tu účinok represívny, ktorý je typický pre 

verejnoprávnu zodpovednosť. Rovnako tak platí, že v prípade súkromného práva platí, 

že porušením objektívneho práva (a teda spáchaním deliktu) je zároveň porušené aj 

konkrétne subjektívne právo konkrétnej (súkromnej) osoby. V prípade verejného práva 

protiprávnosť je spravidla vnímaná len v porušení objektívneho práva.179 „Poškodeným“ 

v tomto prípade nie je nejaká konkrétna súkromná osoba, ale považuje sa zaň štát. 

Z toho potom vyplýva aj to, čo bolo uvedené na úvod kapitoly, že zodpovednosť v tomto 

 
174 HAMUĽÁKOVÁ, Z. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. 

Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 195.  
175 Napríklad OTTOVÁ, E.: Teória práva. Šamorín : Heuréka, 2010, s. 285; GERLOCH, A.: In 

VEČEŘA, M. a kol.: Teória práva. Žilina : Eurokódex, 2013, s. 251-252. 
176 Napríklad CEPEK, B. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava 
: C. H. Beck, 2012, s. 270-271.   
177 Tamtiež, s. 270. 
178 K pojmom pozri HAMUĽÁKOVÁ, Z. - HORVAT, M.: Základy správneho práva trestného. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s 16-17. 
179 Pozri PRÁŠKOVÁ, H.: Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 14-

15. 
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prípade drží v rukách štát, ktorý je jediným oprávneným subjektom na vymoženie tejto 

zodpovednosti.  

K verejnoprávnej zodpovednosti radíme zodpovednosť ústavnoprávnu, 

trestnoprávnu, či správnoprávnu. Jej špecifickým znakom je, že do popredia vystupuje 

jej represívny (trestajúci) charakter. Cieľom je potrestať páchateľa deliktu, a to takým 

spôsobom, aby bol spravodlivo potrestaný za čin, ktorý spáchal, a v takom rozsahu, aby 

tento čin do budúcna neopakoval. Zároveň sa tu pôsobí aj preventívne vo vzťahu 

k verejnosti, ktorá je oboznámená s následkami protiprávneho trestania, a teda dostáva 

sa do jej povedomia, aké sú následky takéhoto konania.180  

Rozdiel medzi súkromnoprávnym a verejnoprávnym poňatím zodpovednosti 

spočíva v 

a) prameňoch právnej úpravy, v ktorých sa nachádzajú,  

b) spôsobe ochrany, ktorý je poskytnutý objektu verejnoprávneho 

a súkromnoprávneho deliktu,  

c) tomu, kto vynucuje porušenie povinnosti a  

d) povahe realizácie donútenia.181 

V rámci tejto kapitoly bude pozornosť venovaná otázkam vyvodzovania 

zodpovednosti z pohľadu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z  

23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 

28.8.2014) (ďalej len „nariadenie eIDAS“), a to tak z pohľadu súkromného práva, ako aj 

práva verejného. V prípade súkromnoprávneho rozmeru tejto kapitoly sa zameriame 

najmä na zodpovednosť štátu a v prípade verejnoprávnej zodpovednosti na 

zodpovednosť štátu (orgánov verejnej moci), ako aj poskytovateľov dôveryhodných 

služieb.  

 

9.2 ZODPOVEDNOSŤ V NARIADENÍ EIDAS 

Úvodné poznámky slúžili na to, aby sa mohol analyzovať text nariadenia eIDAS. 

Nariadenie eIDAS totiž upravuje aj otázky zodpovednosti, prípadne ponecháva určité 

skutočnosti na národnú právnu úpravu. Nariadenie eIDAS preto nedáva odpoveď na 

všetky otázky spojené so zodpovednosťou upravenou v jeho jednotlivých ustanoveniach.  

 
180 V zmysle ustálenej judikatúry správnych súdov (pozri napríklad rozsudky Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky sp. zn. 3SžoKS/64/2006, sp. zn. 5Sžo/204/2010, sp. zn. 2Sžp/16/2011) v 

prípade správneho trestania súd sleduje, či správny orgán náležite zdôvodnil uloženie sankcie v 
určitej výške, ak zákon pripúšťa rozpätie sankcie, či prihliadol na okolnosti viazané na subjekt, 

samotný skutok a jeho následok. Určenie výšky pokuty v rámci určeného rozpätia je síce vecou 
voľného uváženia, to však neznamená, že môže byť uložená v ľubovoľnej výške. Voľná úvaha aj 

pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má príslušný orgán zvažovať 

závažnosť porušenia predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu, jeho následky, dobu 
protiprávnosti, aby uložená pokuta spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel s 
prognózou budúceho pozitívneho správania sa dotknutej osoby. Uplatnenie princípov dobrej 
správy v právnej praxi znamená, že každé rozhodnutie musí byť náležíte odôvodnené, aby bolo 

transparentné a preskúmateľné. 
181 HORVAT, M.: Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Wolters 

Kluwer, 2017, s. 17.  
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O tom, že nariadenie eIDAS sa zodpovednosti nevyhýba, svedčia už aj jednotlivé 

recitály k nariadeniu.  

Podľa recitálu 18 by sa v tomto nariadení mala ustanoviť zodpovednosť 

oznamujúceho členského štátu, strany vydávajúcej prostriedky elektronickej identifikácie 

a strany realizujúcej postup autentifikácie za nesplnenie príslušných povinností podľa 

tohto nariadenia. Toto nariadenie by sa však malo uplatňovať v súlade s vnútroštátnymi 

normami o zodpovednosti. Preto ním nie sú dotknuté uvedené vnútroštátne normy, 

napríklad o vymedzení pojmu škoda alebo príslušné uplatniteľné procesné normy vrátane 

dôkazného bremena.  

Podľa recitálu 37 by sa v tomto nariadení mala ustanoviť zodpovednosť všetkých 

poskytovateľov dôveryhodných služieb. Predovšetkým sa v ňom ustanovuje režim 

zodpovednosti, v rámci ktorého by mali všetci poskytovatelia dôveryhodných služieb 

zodpovedať za škody spôsobené akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe z dôvodu 

nesplnenia si povinnosti podľa tohto nariadenia. Na uľahčenie posudzovania finančného 

rizika, ktoré by asi poskytovatelia dôveryhodných služieb museli znášať alebo ktoré by 

mali vykrývať poistením, im toto nariadenie umožňuje stanovovať za určitých podmienok 

obmedzenia týkajúce sa používania služieb, ktoré poskytujú, a nezodpovedať za škody, 

ktoré vyplynú z používania služieb presahujúcich takéto obmedzenia. Zákazníci by mali 

byť o takýchto obmedzeniach vopred riadne informovaní. Uvedené obmedzenia by mala 

byť schopná pochopiť aj tretia strana, napríklad prostredníctvom začlenenia informácií o 

týchto obmedzeniach do podmienok poskytovania danej služby alebo prostredníctvom 

iných pochopiteľných prostriedkov. Na účely nadobudnutia účinnosti týchto zásad by sa 

malo toto nariadenie uplatňovať v súlade s vnútroštátnymi normami o zodpovednosti. 

Preto týmto nariadením nie sú dotknuté uvedené vnútroštátne normy, napríklad o 

vymedzení pojmu škoda, úmysel, nedbanlivosť, alebo príslušné uplatniteľné procesné 

normy. 

Týmto recitálom následne na to korešpondujú aj konkrétne články nariadenia. 

Ide o články 11 a 13 nariadenia eIDAS. 

Podľa čl. 11 nariadenia eIDAS:  

1. Oznamujúci členský štát je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobí úmyselne 

alebo z nedbanlivosti akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe tým, že pri cezhraničnej 

transakcii nesplní svoje povinnosti uvedené v článku 7 písm. d)182 a f).183  

 
182 Schéma elektronickej identifikácie sa oznamuje podľa článku 9 ods. 1 za predpokladu, že sú 

splnené všetky tieto podmienky: oznamujúci členský štát zabezpečuje, že osobné identifikačné 

údaje, ktoré jedinečne identifikujú dotknutú osobu, sa priraďujú v súlade s technickými 
špecifikáciami, normami a postupmi pre príslušnú úroveň zabezpečenia stanovenými vo 

vykonávacom akte uvedenom v článku 8 ods. 3 fyzickej alebo právnickej osobe uvedenej v článku 
3 bode 1 v čase, keď sú prostriedky elektronickej identifikácie v rámci danej schémy vydané.  
183 Schéma elektronickej identifikácie sa oznamuje podľa článku 9 ods. 1 za predpokladu, že sú 

splnené všetky tieto podmienky: oznamujúci členský štát zabezpečuje dostupnosť autentifikácie 
online, aby ktorákoľvek spoliehajúca sa strana usadená na území iného členského štátu mohla 

potvrdiť osobné identifikačné údaje doručené v elektronickej forme. Pre spoliehajúce sa strany, 
ktoré nie sú subjektmi verejného sektora, môže oznamujúci členský štát stanoviť podmienky 

prístupu k takejto autentifikácii. Cezhraničná autentifikácia sa poskytuje bezplatne, ak sa 
vykonáva vo vzťahu k službe online, ktorú poskytuje subjekt verejného sektora. Členské štáty 

nesmú spoliehajúcim sa stranám, ktoré chcú vykonať takúto autentifikáciu, ukladať žiadne 
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2. Strana vydávajúca prostriedky elektronickej identifikácie je zodpovedná za 

škodu, ktorú spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti akejkoľvek fyzickej alebo právnickej 

osobe tým, že pri cezhraničnej transakcii nesplní svoju povinnosť uvedenú v článku 7 

písm. e).184  

3. Strana realizujúca postup autentifikácie je zodpovedná za škodu, ktorú spôsobí 

úmyselne alebo z nedbanlivosti akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe tým, že pri 

cezhraničnej transakcii nezabezpečí správnu realizáciu autentifikácie uvedenú v článku 7 

písm. f).  

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú v súlade s vnútroštátnymi predpismi o 

zodpovednosti.  

5. Odsekmi 1, 2 a 3 nie je dotknutá zodpovednosť strán transakcie podľa 

vnútroštátneho práva, pri ktorej sa používajú prostriedky elektronickej identifikácie 

patriace do schémy elektronickej identifikácie podľa článku 9 ods. 1. 

Podľa č. 13 nariadenia eIDAS:  

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sú poskytovatelia dôveryhodných služieb 

zodpovední za škodu, ktorú spôsobia úmyselne alebo z nedbanlivosti akejkoľvek fyzickej 

alebo právnickej osobe tým, že nesplnia svoje povinnosti podľa tohto nariadenia. 

Dôkazné bremeno týkajúce sa preukázania úmyslu alebo nedbanlivosti nekvalifikovaného 

poskytovateľa dôveryhodných služieb spočíva na fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá 

žiada o náhradu škody uvedenej v prvom pododseku. V prípade kvalifikovaného 

poskytovateľa dôveryhodných služieb sa škoda uvedená v prvom pododseku považuje 

za spôsobenú úmyselne alebo z nedbanlivosti, pokiaľ tento kvalifikovaný poskytovateľ 

dôveryhodných služieb nepreukáže opak.  

2. Ak poskytovatelia dôveryhodných služieb svojim zákazníkom vopred riadne 

oznámia obmedzenia týkajúce sa využívania služieb, ktoré poskytujú, a ak tieto 

obmedzenia sú rozpoznateľné tretími stranami, poskytovatelia dôveryhodných služieb 

nenesú zodpovednosť za škody spôsobené využívaním služieb, ktorým sa takéto 

oznámené obmedzenia prekročili.  

3. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú v súlade s vnútroštátnymi predpismi o 

zodpovednosti.  

Na základe uvedených ustanovení možno povedať, že režim zodpovednosti podľa 

nariadenia eIDAS z pohľadu práva EÚ je delený. Právo EÚ ustanovuje všeobecné 

podmienky vzniku zodpovednosti (t. j. hmotnoprávne hľadisko), avšak právo EÚ 

odkazuje na predpisy národných právnych poriadkov, ktoré upravia predovšetkým proces 

vyvodenia zodpovednosti (t. j. procesnoprávne hľadisko), ale aj ďalšie otázky, ktoré 

právo EÚ nereflektuje (ako napríklad pojem škoda).  

 

 
konkrétne neprimerané technické požiadavky, ak takéto požiadavky bránia alebo podstatne 
sťažujú interoperabilitu oznámených schém elektronickej identifikácie. 
184 Schéma elektronickej identifikácie sa oznamuje podľa článku 9 ods. 1 za predpokladu, že sú 
splnené všetky tieto podmienky: strana vydávajúca prostriedky elektronickej identifikácie v rámci 

danej schémy zabezpečuje, že prostriedky elektronickej identifikácie sa priradia osobe uvedenej 
v písmene d) tohto článku v súlade s technickými špecifikáciami, normami a postupmi pre 

príslušnú úroveň zabezpečenia stanovenými vo vykonávacom akte uvedenom v článku 8 ods. 3. 
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9.3 SÚKROMNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ PODĽA NARIADENIA EIDAS 

Nariadenie eIDAS upravuje povinnosť členských štátov zodpovedať za škodu, 

ktorú spôsobia v dôsledku zanedbania nariadením upravených konkrétnych povinností. 

Nariadenie eIDAS tu reaguje na nové výzvy, ktorým právo čelí, a to osobitne 

s poskytovaním elektronických služieb. To ostatne reflektuje aj odborná literatúra, ktorá 

uvádza, že množstvo služieb poskytovaných orgánmi verejnej moci185 sa presunulo z 

offline prostredia do kyber-priestoru, čoho dôsledkom sú nové výzvy pre reguláciu 

takýchto služieb.186 

Na účely tejto podkapitoly sa treba venovať dvom aspektom zodpovednosti podľa 

nariadenia eIDAS. 

Po prvé, nariadenie eIDAS ako dôvod vzniku zodpovednosti členského štátu 

uvádza vznik škody. Ako bolo uvedené v prvej podkapitole, zodpovednosť za škodu je 

z pohľadu slovenskej právnej úpravy vnímaná ako súkromnoprávny inštitút, ide tu teda 

o súkromnoprávnu zodpovednosť a nie zodpovednosť verejnoprávnu.  

Po druhé, nariadenie eIDAS ďalej ustanovuje, že členský štát bude zodpovedať 

za škodu len v takom prípade, ak ju spôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti.  

V podmienkach Slovenskej republiky, zodpovednosť za spôsobenú škodu je 

predmetom vecnej pôsobnosti zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

zákonov (ďalej len „zákon č. 514/2003 Z. z.“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).  

Množstvo krajín v minulosti prijalo právnu úpravu týkajúcu sa zodpovednosti 

orgánov verejnej moci. Berúc do úvahy európske jurisdikcie, možno hovoriť o troch 

typoch modelov zodpovednosti za škodu pri orgánoch verejnej moci. Prvým typom je 

model verejného práva, ktorý spočíva v prijatí špecifického právneho rámca a jeho 

aplikácie správnymi súdmi. Tento model reprezentuje právny poriadok Francúzska. 

Druhým modelom je model súkromného práva, v ktorom je zodpovednosť orgánov 

verejnej moci regulovaná normami súkromného práva a aplikovaná civilnými súdmi. 

Tento model reflektuje prax v Belgicku. Tretí typ modelu je tzv. hybridný a týka sa 

situácie, kde civilné súdy aplikujú civilné právo na jednotlivých štátnych úradníkoch pri 

porušení ich povinností a následne môžu aktivovať klauzulu, ktorá ich zodpovednosť 

prenesie na orgán, v mene ktorého konali. Tento prístup sa uplatňuje napríklad v 

Nemecku.187 V Slovenskej republike sa uplatňuje druhý model.  

Zákon č. 514/2003 Z. z. vychádza z ústavnoprávnej úpravy, konkrétne čl. 46 ods. 

3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý má právo na náhradu škody 

spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej 

správy alebo nesprávnym úradným postupom. 

 
185 Štát koná prostredníctvom orgánov verejnej moci.  
186 Pozri ANDRAŠKO, J.: Exercise of public authority in electronic form. In Administracja publiczna 
a gospodarka. Varšava: Ius Publicum, 2018, s. 333-349; MESARČÍK, M.: Dynamika pojmu osobný 
údaj vo svetle nových technológií. Dizertačná práca. Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 100. 
187 MESARČÍK, M. Dynamika pojmu osobný údaj vo svetle nových technológií.: Dizertačná práca. 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 101. 
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Podľa zákona č. 514/2003 Z. z. štát zodpovedá za škodu spôsobenú orgánmi 

verejnej moci pri výkone verejnej moci, pričom na účely tohto zákona výkonom verejnej 

moci je rozhodovanie a úradný postup orgánov verejnej moci o právach, právom 

chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb.188 

Zodpovednosť podľa zákona č. 514/2003 Z. z. je ponímaná ako zodpovednosť 

absolútna objektívna, t. j. nemožno sa jej zbaviť.189 

Podľa môjho názoru tu vzniká oprávnená otázka, či na vyvodenie zodpovednosti 

podľa nariadenia eIDAS možno aplikovať zákon č. 514/2003 Z. z.?  

Nariadenie eIDAS zakladá zodpovednosť štátu na základe princípu subjektívnej 

zodpovednosti. Uvedené vyplýva z textu čl. 11 nariadenia, podľa ktorého štát zodpovedá 

za škodu, ktorú spôsobil „úmyselne alebo z nedbanlivosti“. Úmysel a nedbanlivosť sú 

prejavom princípu subjektívnej zodpovednosti, ktorá sa v právnej teórii zakladá na 

zavinení, a to práve buď v podobe úmyslu, alebo nedbanlivosti.190 Čl. 11 nariadenia 

eIDAS je preto založený na zodpovednosti za zavinenie.  

K tomuto záveru dospieva aj odborná literatúra,191 aj keď sa možno stretnúť aj 

s názorom, že ide o zodpovednosť objektívnu.192 Druhý uvedený názor treba nevyhnutne 

odmietnuť, lebo nemá oporu v texte nariadenia eIDAS a nijako z neho nevyplýva. 

Prikláňame sa preto k prvému prezentovanému odbornému názoru.  

Pre úplnosť ešte uvediem, že niektoré komentáre sa tejto problematike vyhýbajú 

úplne.193  

Je celkom zaujímavé, že európsky zákonodarca zvolil takúto stratégiu. Nie je totiž 

zrejmé, prečo sa tak rozhodol, o to viac, ak aj z (uvedených) komentárov k nariadeniu 

eIDAS nepriamo vyplýva, že  nejde o celkom bežný koncept. Na slovenské pomery ide 

dokonca o koncept skutočne nevídaný, keď štát ako právnická osoba zodpovedá na 

základe zavinenia. Ak teda budeme vychádzať z textu nariadenia a osvojíme si, že 

zodpovednosť štátu je zodpovednosťou subjektívnou, potom podľa môjho názoru na 

vyvodenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobil štát, nemožno použiť zákon č. 

514/2003 Z. z., ktorý vychádza z konceptu absolútnej objektívnej zodpovednosti. To 

v kombinácii s tradičnou preukazovacou povinnosťou toho, kto niečo tvrdí (t. j. 

poškodeného), sa nejaví ako vhodné, keďže zákon č. 514/2003 Z. z. nedáva do rúk 

poškodeného žiadne nástroje, ktoré by mu pomohli uniesť dôkazné bremeno.  

 
188 Pozri § 1 a 2 zákona č. 514/2003 Z. z.   
189 CEPEK, B. In CEPEK, B. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Wolters 

Kluwer, 2018, s. 418.  
190 K pojmom a ich vysvetleniu pozri napríklad ŠUMICHRAST, I. In POTÁSCH, P. a kol.: Zákon 
o priestupkoch. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2016, s. 19 a nasl.  
191 TESCARO, M. In ZACCARIA, A. - SCHMIDT-KESSEL, M. - SCHULZE, R. - GAMBINO, A. M. a kol.: 

EU eIDAS Regulation. Article by Article Commentary. Mníchov : C. H. Beck, 2020, s. 122. 
192 CUIJPERS, C - SCHROERS, J.: eIDAS as guideline for the development of a pan European eID 
framework in FutureID. [Online] [cit. 2020-12-28 ] Dostupné na: 

https://limo.libis.be/primo-
explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1708777&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=def

ault_tab&lang=en_US.  
193 DONÁT, J., MAISNER, M., PIFFL, R.: Nařízení eIDAS. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 

72. 

https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1708777&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1708777&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1708777&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US
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Okrem toho sa domnievam, že zákon č. 514/2003 Z. z. nemožno aplikovať aj 

z ďalšieho dôvodu, a to dôvodu, že daný zákon sa využíva vtedy, ak orgány verejnej 

moci vystupujú v nadriadenej pozícii, t. j. keď využívajú svoje verejnomocenské 

postavenie. Táto skutočnosť vyplýva už zo samotného označenie tohto zákona – „pri 

výkone verejnej moci“ a z definície výkonu verejnej moci ako je uvedená vyššie (§ 2 

zákona č. 514/2003 Z. z.). Ako vyplýva ešte z nálezu Ústavného súdu Českej 

a Slovenskej federatívnej republiky (publikovaný pod č. 3/1992 Zb.), verejnou mocou je 

moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo 

alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán 

verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia 

tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu. Zákon č. 514/2003 Z. z. teda reflektuje práve 

tento aspekt výkonu verejnej moci ako bol vymedzený vtedajším ústavným súdom.  

Treba však povedať, že nejde o komplexné poňatie verejnej moci. Toto 

vymedzenie pojmu verejná moc je zamerané iba na tie prípady, keď orgán verejnej moci 

rozhoduje o individuálnych právach a povinnostiach v právnoaplikačnom procese. 

Obchádza normotvorbu, riadiacu a organizátorskú činnosť, postup pri uzatvárané 

verejnoprávnych zmlúv, uskutočňovanie rôznych bezprostredných zákrokov a iných 

opatrení obdobnej povahy.194 

Orgány verejnej moci nemusia vždy vystupovať len vo verejnomocenskom 

(autoritatívnom) postavení. Treba akcentovať, že orgány verejnej moci môžu poskytovať 

aj tzv. verejné služby. V rámci užšieho vymedzenia verejných služieb, ktoré sa 

v literatúre preferuje, sa verejnými službami realizuje sociálna funkcia štátu, keď sú nimi 

zabezpečované potreby obyvateľstva, kde verejné služby môžu mať, ale tradične nemajú 

podnikateľský charakter, a preto ide o činnosť, ktorá má neziskový verejnoprospešný 

charakter.195 Verejnomocenský prvok poskytovania verejných služieb sa však vidí v tom, 

že tieto činnosti sú uskutočňované na základe zákona, ktoré ich vykonávateľ realizuje 

ako svoju zákonom ustanovenú povinnosť. Ide teda o výkonnú činnosť v zmysle výkonu 

ustanovení zákonov.196 V prípade poskytovania služieb preto verejná správa tradične 

nepôsobí vo svojom verejnomocenskom (vrchnostenskom) postavení, ale 

v starostlivostnom. Verejnomocenské pôsobenie je pri poskytovaní verejných služieb až 

druhoradé a v úzadí. Skutočnosť, že verejná správa poskytuje určitú službu, znamená, 

že ide o určitú ponuku pre konkrétnu skupinu obyvateľstva a je na priamom rozhodnutí 

tejto skupiny, či danú službu využije alebo nie. Ťažko si napríklad predstaviť, ako by 

mocensky nútila obec svojich obyvateľov využívať služby obecnej knižnice.197  

Súdna judikatúra uvádza, že pri skúmaní, či orgán verejnej moci v tom-ktorom 

prípade vykonáva verejnú moc, je významné tiež to, či tzv. vrchnostensky koná vo 

 
194 ŠKROBÁK, J.: Kategória verejnej moci a jej význam vo verejnej správe a vo vede správneho 

práva. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava : VO PraF UK, 2008, s. 651 

a nasl.  
195 HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Wolters 

Kluwer, 2018, s. 76. 
196 ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. 

Beck, 2018, s. 29. 
197 HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Wolters 

Kluwer, 2018, s. 77. 
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verejnej sfére a s verejnými dôsledkami (teda „navonok“), vo vzťahu k („iným“) 

subjektom, ktoré sa nachádzajú mimo samotný orgán verejnej moci, resp. mimo sústavu 

tvoriacu tento orgán. Dovolací súd tu má na mysli napríklad úradný postup všeobecného 

súdu voči procesným stranám (účastníkom konania) alebo postup policajta voči tomu, 

koho cestovné doklady kontroluje, resp. postup stavebného úradu voči stavebníkovi. 

Naopak, o výkon verejnej moci nejde, ak určitý subjekt (vykazujúci inak znaky orgánu 

verejnej moci) v konkrétnom prípade neplní svoje úlohy ako orgán verejnej moci. O 

výkon verejnej moci nejde a štát podľa ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. 

nezodpovedá za činnosť takého orgánu (i keď inak majúceho znaky orgánu verejnej 

moci), ktorý nevystupuje v tzv. vrchnostenskom postavení, ale do právnych vzťahov 

vstupuje ako rovný s ostatnými účastníkmi, teda ako subjekt občianskoprávnych vzťahov 

(o taký prípad ide napríklad vtedy, keď orgán verejnej moci uzatvára s fyzickou alebo 

právnickou osobou kúpnu zmluvu). O výkon verejnej moci a o úradný postup orgánu 

verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. nejde tiež vtedy, keď určitý orgán (i 

keď vykazujúci inak znaky orgánu verejnej moci) ako zamestnávateľ posudzuje 

opodstatnenosť niektorého nároku uplatneného voči nemu jeho zamestnancom v ich 

vzájomnom právnom vzťahu.198 

Povinnosti, ktoré má štát plniť podľa čl. 11 nariadenia eIDAS, majú práve 

charakter poskytovania verejnej služby, kde orgány verejnej moci nevystupujú vo 

vrchnostenskom postavení.  

Aj keď teda platí, že orgány verejnej moci nemusia vždy vystupovať vo svojom 

verejnomocenskom postavení, z textu zákona č. 514/2003 Z. z. (§ 2) vyplýva, že ten je 

zameraný práve a výnimočne len na tie prípady, keď orgány verejnej moci vystupujú vo 

verejnomocenskom (vrchnostenskom) postavení, keď ich činnosťou dochádza k zmene 

právneho postavenia adresáta výkonu verejnej moci.199  

Podľa zákona č. 514/2003 Z. z. zodpovedá štát za škodu, ktorú spôsobil 

nezákonným rozhodnutím; nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením 

osobnej slobody; rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím 

o väzbe; alebo nesprávnym úradným postupom.200  

Povinnosti podľa čl. 11 nariadenia eIDAS nie sú povinnosťami, ktoré má členský 

štát v súvislosti s vydávaním rozhodnutí, t. j. individuálna rozhodovacia činnosť.201 

Nesprávny úradný postup by v zásade prichádzal do úvahy, avšak jeho 

vymedzenie v § 9 v spojení s § 2 zákona č. 514/2003 Z. z.202 opäť predpokladá, že tento 

 
198 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Cdo/201/2018 z 30. júna 2020. 
199 K tomu pozri najmä KOŠIČIAROVÁ, S.: Správny poriadok. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2013, 

s. 12, s. 66 a nasl.  
200 Pozri § 3 zákona č. 514/2003 Z. z. Na naše účely nemožno aplikovať prípady nezákonného 

zatknutia, zadržania alebo iného pozbavenia osobnej slobody, ako ani rozhodnutia o treste, o 

ochrannom opatrení alebo rozhodnutia o väzbe. 
201 K vydávaniu rozhodnutí, ako výsledku aplikačného rozhodovacie procesu, kedy dochádza 

k zmenám v právnom postavení adresáta výkonu verejnej správy pozri napríklad KOŠIČIAROVÁ, 
S.: Správne právo procesné. Všeobecná časť. 2. vyd. Šamorín : Heuréka, 2017, 279 s. 
202 Za nesprávny úradný postup sa považuje aj porušenie povinnosti orgánu verejnej moci urobiť 
úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, nečinnosť orgánu verejnej moci 

pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, právom 
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postup musel byť (alebo mal byť, ak by išlo o prípady nečinnosti) realizovaný v súvislosti 

s verejnomocenským postavením orgánu verejnej moci, kedy zasiahol orgán verejnej 

moci do právneho postavenia adresáta výkonu správy.   

Z daného vyplýva, že na účely nariadenia eIDAS nemožno využiť zákon č. 

514/2003 Z. z., a preto treba aplikovať všeobecnú právnu úpravu, ktorá v tomto prípade 

predstavuje Občiansky zákonník.  

Občiansky zákonník sa zodpovednosťou za škodu venuje v § 420 a nasl.203 Na 

naše účely je veľmi dôležité povedať, že predpokladmi vzniku občianskoprávnej 

zodpovednosti sú: 1) protiprávny úkon (resp. právne relevantná škodná udalosť), 2) 

ujma, 3) príčinná súvislosť medzi predpokladmi uvedenými v bode 1 a 2, 4) zavinenie. 

Prvé tri predpoklady majú objektívnu povahu, štvrtý predpoklad má subjektívnu 

povahu.204 

Komentáre k Občianskemu zákonníku sa zhodujú v tom, že v prípade 

občianskoprávnej zodpovednosti za škodu platí, že sa nedbanlivosť škodcu predpokladá.  

Podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka je porušenie právnej povinnosti 

(protiprávny úkon), ďalej vznik škody a príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním 

a vznikom škody predpokladom vzniku povinnosti nahradiť škodu. Podľa § 420 ods. 3 sa 

pripúšťa, aby sa žalovaný zbavil tejto povinnosti ak preukáže, že škodu nezavinil. Z 

formulácie ustanovenia vyplýva, že ďalším predpokladom vzniku povinnosti nahradiť 

škodu je zavinenie, ktoré sa u konajúcej osoby prezumuje (predpokladá). Táto 

prezumpcia zavinenia sa vzťahuje iba na zavinenie nedbalostné; stačí však, ak sú dané 

skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že ide o nedbanlivosť nevedomú. Škodca musí 

preukazovať, že škodu nezavinil.205  

V súvislosti s odsekom 3 tohto ustanovenia (§ 420 ods. 3 Občianskeho zákonníka 

– pozn. autora) však treba konštatovať, že ďalšou podmienkou vzniku všeobecnej 

zodpovednosti za škodu je aj zavinené konanie škodcu, aj keď zavinenie škodcu sa podľa 

odseku 3 predpokladá.206 

S uvedeným sa stotožňuje aj súdna judikatúra. 

 
chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb; za nesprávny úradný postup sa 

nepovažuje postup alebo výsledok postupu Národnej rady Slovenskej republiky pri výkone jej 
pôsobnosti podľa čl. 86 písm. a) a d) Ústavy Slovenskej republiky a postup alebo výsledok postupu 

vlády Slovenskej republiky pri výkone jej pôsobnosti podľa čl. 119 písm. b) Ústavy Slovenskej 
republiky. 
203 Konkrétne znenie § 420 Občianskeho zákonníka:  

(1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.  
(2) Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich 

činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa 
tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým 

dotknutá. 

(3) Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil. 
204 DULAK, A. In LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 2. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 

303-304. 
205 DULAK, A. In ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky zákonník I. Komentár. 2. vyd. Bratislava : C. H. 

Beck, 2019, s. 1457. 
206 PLANK, K. In VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník. Stručný komentár. Bratislava : Iura 

Edition, 2010, s. 501. 
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Podľa Najvyššieho súdu ČSSR, sp. zn. Rc 31/79 zavinenie patrí k základným 

znakom všeobecnej zodpovednosti občana za škodu, pričom toto zavinenie sa 

predpokladá. Občan teda musí v takom prípade preukázať, že škodu nezavinil. Táto 

prezumcia zavinenia sa vzťahuje iba na zavinenie nedbalostné; stačí však, ak sú dané 

skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že ide o nedbanlivosť nevedomú. Škodca nevedel, že 

svojím konaním môže poškodiť zdravie alebo majetok druhého, hoci o tom vzhľadom na 

okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol; takto je definované nedbalostné 

zavinenie napríklad v ustanovení § 5 písm. b) Trestného zákona, z ktorého treba 

vychádzať, keďže Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb.) pojem zavinenia, jeho 

formy a druhy nevymedzuje.207 

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 25Cdo 2542/2003 predpokladom 

vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka ods. 1 

je porušenie právnej povinnosti (protiprávny úkon), t. j. konanie, ktoré je v rozpore s 

objektívnym právom, ďalej vznik škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním 

a vznikom škody a prezumpcia zavinenia. Porušením právnej povinnosti sa rozumie 

objektívne vzniknutý rozpor medzi tým, ako osoba skutočne konala (prípadne opomenula 

konať), a tým ako konať mala, aby splnila svoje povinnosti. Ak sa tieto predpoklady 

zodpovednosti preukázali, predpokladá sa zavinenie. Škodca musí v tomto prípade 

preukázať, že vzniknutú škodu nezavinil, a to ani z tzv. nevedomej nedbanlivosti. Nestačí 

ak preukáže, že urobil všetko podľa svojich subjektívnych schopností a znalostí. Kritérium 

tohto hodnotenia musí byť objektívne, teda rozhodujúca musí byť miera úsilia, ktorú 

možno požadovať od každého občana. Toto meradlo sa pritom musí aplikovať konkrétne, 

teda s prihliadnutím na určitú situáciu, a diferencovane.208 

V rámci literatúry, ako ani súdnej judikatúry som sa nestretol s tým, že by sa 

dané pravidlá o predpokladanej nedbanlivosti neaplikovali na právnickú osobu. Zdá sa 

teda, že v prípade nariadenia eIDAS musíme dnes aplikovať na vyvodenie zodpovednosti 

za škodu ustanovenia Občianskeho zákonníka. Je to však vhodné? Dovolím si 

polemizovať.  

Za vhodné možno označiť to, že v tomto prípade sa ex lege uplatňuje predpoklad 

nedbanlivostného konania, čím nám odpadá tento „problém“ z pohľadu nariadenia 

eIDAS. Rovnako pozitívne je, že štátu je umožnená vyviniť sa (exonerovať) podľa § 420 

ods. 3 Občianskeho zákonníka (preukázaním, že škodu nespôsobil).  

S právnou úpravou podľa Občianskeho zákonníka je však spojených viac 

nedostatkov, než vyššie uvedených pozitív.  

V prvom rade je to skutočnosť, že predpoklad zavinenia sa vzťahuje len na 

nedbanlivostné konanie a nie na úmysel. Platí preto, že úmysel škodcu (štátu) musí 

poškodený preukazovať. Ako sa uvádza: pokiaľ odsek 3 ráta s prezumpciou zavinenia, 

nemá na mysli určitý stupeň zavinenia. V tomto ustanovení sa predpokladá iba 

 
207 Citované podľa ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky zákonník I. Komentár. 2. vyd. Bratislava : C. 

H. Beck, 2019, s. 1462. 
208 Citované podľa ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky zákonník I. Komentár. 2. vyd. Bratislava : C. 

H. Beck, 2019, s. 1464-1465.  
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nedbanlivostné zavinenie. Existenciu úmyslu treba dokázať.209 Rovnako tak konštatuje 

aj súdna judikatúra, podľa ktorej prezumpcia zavinenia v ustanovení § 420  ods. 3 

Občianskeho zákonníka sa nevzťahuje na úmysel.210 

Naďalej teda nie je jasné, ako má a môže poškodený preukazovať úmysel štátu 

spôsobiť škodu.  

Preukázanie úmyslu má pritom podľa Občianskeho zákonníka veľmi dôležitý 

dôsledok, a to v nemožnosti zníženia náhrady škody. Podľa § 450 Občianskeho 

zákonníka z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd náhradu škody primerane zníži. 

Vezme pritom zreteľ najmä na to, ako ku škode došlo, ako aj na osobné a majetkové 

pomery fyzickej osoby, ktorá ju spôsobila; prihliadne pritom aj na pomery fyzickej osoby, 

ktorá bola poškodená. Zníženie nemožno vykonať, ak ide o škodu spôsobenú úmyselne. 

Ďalším nedostatkom je rozsah náhrady škody. Podľa Občianskeho zákonníka sa 

uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk.211 Náhrady v súvislosti s ujmou na zdraví alebo 

živote osoby v dôsledku nesplnenia povinností podľa čl. 11 nariadenia eIDAS neprichádza 

do úvahy. Podľa zákona č. 514/2003 Z. z. sa uhrádza nielen skutočná škody a ušlý zisk, 

ale aj účelne vynaložené trovy konania a ďalej aj trovy právneho zastúpenia, ktoré 

zahŕňajú účelne vynaložené hotové výdavky a odmenu za zastupovanie, ktorá sa určí 

ako tarifná odmena advokáta. V zásade prichádza do úvahy aj primerané finančné 

zadosťučinenie. Vidno, že možnosti náhrady škody v režime Občianskeho zákonníka sú 

obmedzenejšie.  

K ďalším nevýhodám právnej úpravy podľa Občianskeho zákonníka patrí 

skutočnosť, že Občiansky zákonník neupravuje ustanovenia o regresnej náhrade,212 ako 

ani povinnosť vyvodiť zodpovednosť voči zodpovednému zamestnancovi.213 

Napokon ešte možno spomenúť aj skutočnosť, že podľa § 106 ods. 1 a 2 

Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa 

poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na 

náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov 

odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví. 

V prípade zákona č. 514/2003 Z. z. je ustanovená len jedna lehota, a to objektívna a 

v trvaní troch rokov; poškodený teda nemusí sledovať plynutie lehoty subjektívnej.214  

Som toho názoru, že predmetné nedostatky sú tak závažného charakteru, že 

uplatňovanie zodpovednosti podľa Občianskeho zákonníka nemôže byť efektívne 

a vhodné. Riešením sa tu javí novelizácia zákona č. 514/2003 Z. z., ktorá by osobitne 

upravila postup, ktorý musí byť zvolený v prípadoch, ak sa vyvodzuje zodpovednosť 

štátu za spôsobenú škodu. 

 
209 PLANK, K. In VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník. Stručný komentár. Bratislava : Iura 

Edition, 2010, s. 502. 
210 R 34/1969. Citované podľa VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník. Stručný komentár. 
Bratislava : Iura Edition, 2010, s. 503.  
211 Porovnaj DULAK, A. In LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 2. Bratislava : Iura Edition, 
2006, s. 319. 
212 Pozri § 21 a nasl. zákona č. 514/2003 Z. z.  
213 Pozri § 22 ods. 4 zákona č. 514/2003 Z. z. 
214 Pozri § 19 zákona č. 514/2003 Z. z. 
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Pre úplnosť možno povedať, že v prípade, ak ide o škodu spôsobenú 

poskytovateľom dôveryhodných služieb, tam vždy sa bude postupovať podľa 

Občianskeho zákonníka.  

Česká literatúra prichádza k rovnakým záverom, keď konštatuje, že v oboch 

prípadoch treba postupovať podľa Občianskeho zákonníka.215 

 

9.4 VEREJNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ PODĽA NARIADENIA EIDAS 

Nariadenie eIDAS otázku verejnoprávnej zodpovednosti v zásade nijak 

neupravuje. Ako bolo uvedené v predchádzajúcej podkapitole, nariadenie eIDAS 

odkazuje na zodpovednosť súkromnoprávnu, t. j. zodpovednosť za škodu. 

Verejnoprávna zodpovednosť je preto predmetom záujmu národného právneho 

poriadku, čo možno odvodiť aj zo znenia čl. 16 nariadenia eIDAS. Podľa daného článku 

členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia 

tohto nariadenia. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. 

V podmienkach Slovenskej republiky je verejnoprávna zodpovednosť založená 

porušením nariadenia eIDAS predmetom úpravy najmä v zákone č. 272/2016 Z. z. o 

dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon č. 272/2016 Z. z.).  

Tento zákon upravuje správne delikty, ktoré možno spáchať v dôsledku 

porušenia nariadenia eIDAS v § 13 a 14. V § 13 upravuje skutkové podstaty priestupkov 

a v § 14 iných správnych deliktov.  

Správne súdy konštatujú, že v rámci verejnoprávnej zodpovednosti za 

protispoločenské konanie teória rozoznáva najmä trestné činy, priestupky, iné správne 

delikty, v ďalšej špecifikácii ešte správne disciplinárne delikty a správne delikty 

poriadkové. Deliktným je len také porušenie povinnosti (konanie či opomenutie), ktoré 

konkrétny zákon takto označuje. Rozlišovacím kritériom medzi jednotlivými druhmi 

deliktov podľa závažnosti je miera ich typovej spoločenskej nebezpečnosti vyjadrená v 

znakoch skutkovej podstaty, pri iných správnych deliktoch a disciplinárnych deliktoch 

ešte okruhom subjektov, ktoré sa môžu deliktu dopustiť. Výstižne to stanovuje 

zákonodarca v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v ustanovení § 2 ods. 1, ktorý 

definuje priestupok ako zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem 

spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde 

o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný 

čin. Iné správne delikty majú svojou povahou najbližšie práve k priestupkom. V oboch 

prípadoch ide o súčasť tzv. správneho trestania, o postih správnym orgánom za určité 

nedovolené konanie (opomenutie). Oba druhy deliktov sú prejednávané v správnom 

konaní, len s tým rozdielom, že priestupky, hoci miera ich spoločenskej nebezpečnosti a 

škála a citeľnosť ukladaných opatrení či sankcií je obvykle nižšia než pri iných správnych 

deliktoch, majú vlastný a prísnejší (z hľadiska požiadaviek práva na spravodlivý proces) 

 
215 Pozri DONÁT, J. - MAISNER, M. - PIFFL, R.: Nařízení eIDAS. Komentář. Praha : C. H. Beck, 

2017, s. 72. 
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procesný režim ako iné správne delikty, hoci zásady trestania a konania o nich sú 

obdobné.216 

Vo vzťahu k priestupkom treba uviesť, že zákon č. 272/2016 Z. z. upravuje dve 

skutkové podstaty. Podľa prvej sa priestupku dopustí ten, kto použije značku dôvery 

EÚ217 v rozpore s čl. 23 ods. 1 nariadenia eIDAS. Podľa druhej ten, kto poruší podmienky 

a obmedzenia využívania kvalifikovanej dôveryhodnej služby podľa čl. 24 ods. 2 písm. 

d) nariadenia eIDAS. Zatiaľ čo v prípade prvej skutkovej podstaty možno povedať, že je 

v zásade zrozumiteľná, v prípade druhej skutkovej podstaty to až tak neplatí. Odkazuje 

sa tu totiž na informácie o podmienkach využívania služby a jej obmedzení, čo však 

podľa môjho názoru nie úplne korešponduje s princípom nullum crimen sine lege 

a osobitne s jeho aspektami nullum crimen sine lege scripta a nullum crimen sine lege 

certa.218  

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do výšky 2 000 eur. Vecne príslušným 

správnym orgánom je Národný bezpečnostný úrad. Na tieto priestupky a ich 

prejednávanie sa v plnej miere vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.219  

V nasledujúcom ustanovení (t. j. § 14 zákona č. 272/2016 Z. z.) sú upravené 

ostatné správne delikty, teda iné správne delikty, než priestupky.220 Aj v tomto prípade 

platí, že vecne príslušným správnym orgánom na prejednanie správneho deliktu je 

Národný bezpečnostný úrad. Rozdiel oproti úprave v § 13 potom spočíva v tom, že sú 

odlišne upravené pokuty (sú vyššie) a tiež v tom, že procesnoprávna úprava vyvodenia 

zodpovednosti je zachytená v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“). Pre úplnosť treba 

ešte zdôrazniť, že v prípade skutkových podstát podľa § 14 zákona č. 272/2016 Z. z. ide 

o skutkové podstaty, ktoré sú vytvorené na základe objektívneho princípu. To znamená, 

že v tomto prípade správny orgán nebude páchateľovi preukazovať páchateľovi; ide tu 

o zodpovednosť za protiprávny stav.  

 
216 Z odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Asan/3/2018 z 26. 

februára 2019 (body 49 a 50).  
217 Podľa recitálu 47, aby mohli používatelia naplno využívať elektronické služby a uvedomovali 

si, že sa na ne môžu spoľahnúť, je nevyhnutné, aby služby online boli dôveryhodné a ich 
používanie pohodlné. Na tento účel by sa mala zaviesť značka dôvery EÚ, ktorou sa budú 

označovať kvalifikované dôveryhodné služby poskytované kvalifikovanými poskytovateľmi 

dôveryhodných služieb. Takouto značkou dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby by sa 
jasne rozlišovalo medzi kvalifikovanými dôveryhodnými službami a ostatnými dôveryhodnými 

službami, čím by sa prispelo k transparentnosti na trhu. Používanie značky dôvery EÚ zo strany 
kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb by malo byť dobrovoľné a nemalo by viesť 

k žiadnym dodatočným požiadavkám okrem tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.  
218 K tomu pozri HORVAT, M.: Nullum crimen sine lege certa - opomínaný princíp správneho 
trestania? In Princípy trestania a správne delikty. Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 

2016, s. 79-88. 
219 Pozri SREBALOVÁ, M. a kol.: Zákon o priestupkoch. Komentár. 2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 

2020, 512 s. 
220 Pozri HAMUĽÁKOVÁ, Z. - HORVAT, M.: Základy správneho práva trestného. Bratislava : Wolters 

Kluwer, 2019, 308 s. 



   
 

99 
 

V prvých dvoch odsekoch je upravená rovnaká skutková podstata, ako v už 

spomenutom § 13 zákona č. 272/2016 Z. z. V tomto prípade však subjektom nie je 

fyzická osoba, ale právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ. Tieto skutkové 

podstaty preto možno naplniť len v súvislosti s výkonom podnikateľskej alebo inej 

kvalifikovanej činnosti. Na to, aby Národný bezpečnostný úrad mohol postupovať podľa 

týchto odsekov vo vzťahu k fyzickej osobe nebude síce preukazovať jej zavinenie, ale 

musí preukázať, že daný správny delikt bol spáchaný v súvislosti s podnikateľskou 

činnosťou fyzickej osoby.  

Aj v tomto prípade možno zopakovať výhrady k formulácii druhej skutkovej 

podstaty vo vzťahu k dodržiavaniu princípu nullum crimen sine lege.  

Pokuta v tomto prípade je ustanovená vo výške maximálne do 3 000 eur.  

V odsekoch 3 a 4 je upravená skutková podstata, ktorú môže naplniť len orgán 

verejnej moci. Zodpovedným subjektom preto v tomto prípade nebude akákoľvek 

právnická osoba, ale len taká právnická osoba, ktorá je orgánom verejnej moci.  

Orgán verejnej moci je najširším pojmom v hmotnoprávnej rovine. Orgánom 

verejnej moci sú všetky orgány štátnej moci, všetky orgány verejnej správy a všetky 

orgány štátnej správy. Orgánmi verejnej moci sú aj také orgány štátnej moci, ktoré nie 

sú orgánmi štátnej správy (napríklad Národná rada Slovenskej republiky či súdy).221 

Skutkové podstaty vymedzené v týchto dvoch odsekoch sú naviazané na 

vykonávací akt Komisie vydaný podľa čl. 27 ods. 5222 a 37 ods. 5223 nariadenia eIDAS. 

Orgán verejnej moci naplní skutkovú podstatu správneho deliktu v takom prípade, ak 

odmietne prijať kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať, 

hoci je v súlade s vykonávacím predpisom alebo ak vytvorí kvalifikovaný elektronický 

podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať, ktorý nie je vo forme ustanovenej 

vykonávacími predpismi.  

Pokuta v tomto prípade môže byť uložená do výšky 3 000 eur.  

Tri skutkové podstaty sú upravené v odseku 5. Subjektom je v tomto prípade 

poskytovateľ dôveryhodných služieb. Čl. 3 ods. 19 nariadenia eIDAS definuje 

poskytovateľa dôveryhodných služieb ako fyzickú osobu alebo právnickú osobu 

poskytujúca jednu alebo viacero dôveryhodných služieb buď ako kvalifikovaný 

poskytovateľ dôveryhodných služieb, alebo nekvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných 

služieb. Objektívne stránky skutkových podstát spočívajú v neprijatí vhodných 

technických a organizačných opatrení na riadenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť ním 

poskytovaných dôveryhodných služieb; neoznámení narušenia bezpečnosti alebo 

integrity orgánu dohľadu alebo inému príslušnému orgánu; poskytovaní  dôveryhodnej 

služby ako kvalifikovanej skôr, ako sa kvalifikovaný štatút uvedie v dôveryhodných 

zoznamoch. 

 
221 ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. 

Beck, 2018, s. 14. 
222 Ide o referenčné formáty zdokonalených elektronických podpisov alebo referenčné metódy 

pre prípady, keď sa používajú alternatívne formáty. 
223 Ide o referenčné formáty zdokonalených elektronických pečatí alebo referenčné metódy pre 

prípady, keď sa používajú alternatívne formáty. 
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Pri naplnení znakov tejto skutkovej podstaty možno uložiť páchateľovi pokutu do 

výšky 33 000 eur.  

Napokon v odseku 6 je upravených najviac skutkových podstát zákona č. 

272/2016 Z. z. (ak by sme išli podľa písmen, tak 24, ale niektoré písmená upravujú 

viacero skutkových podstát). Subjektom (páchateľom) môže byť len kvalifikovaný 

poskytovateľ dôveryhodných služieb. Čl. 3 ods. 20 nariadenia eIDAS definuje 

kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb ako  poskytovateľa 

dôveryhodných služieb, ktorý poskytuje jednu alebo viacero kvalifikovaných 

dôveryhodných služieb a ktorému orgán dohľadu udelil kvalifikovaný štatút.  

Pri naplnení znakov tejto skutkovej podstaty možno uložiť páchateľovi pokutu do 

výšky 66 000 eur. 

Zákon 272/2016 Z. z. upravuje aj kvalifikačné kritériá, o ktoré správny orgán 

(Národný bezpečnostný úrad) oprie zdôvodnenie uloženie konkrétnej výšky pokuty. Pri 

ukladaní pokuty za správny delikt úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie 

a dôsledky porušenia povinnosti.224 Ako uvádza súdna judikatúra, „ukladanie pokút za 

správne delikty sa uskutočňuje v rámci diskrečnej právomoci správneho orgánu, 

zákonom stanoveného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom 

upravených limitoch, hraniciach, uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie, pričom 

použitie správnej úvahy musí byť v súlade so zásadami logického uvažovania a 

rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto procesu, musí byť aj náležite zdôvodnené“.225 

Diskrečná právomoc je „voľná úvaha pri rozhodovaní o výške pokuty za správny delikt 

je myšlienkový proces, v rámci ktorého má správny orgán zvažovať závažnosť porušenia 

právnych predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu protiprávneho konania, jeho 

následky, dobu protiprávnosti, aby uložená sankcia spĺňala nielen požiadavku represie, 

ale aj preventívny účel“.226 Nepostačuje len strohé uvedenie, že pokuta je uložená na 

základe zákonných kritérií. „Odvolací súd zastáva názor, že rozhodnutie o uložení pokuty 

si vyžaduje podrobné zdôvodnenie konkrétnych skutočností, ktoré odôvodňujú uloženie 

sankcie v určitej výške. Preto nestačí zdôvodnenie iba v jej všeobecnej rovine, 

konštatujúc splnenie zákonných predpokladov, doplnené len stručným poukazom na 

povahu a množstvo zistených nedostatkov (...)“.227 

Zákon č. 272/2016 Z. z. reflektuje aj na negatívny jav recidívy,228 keď ustanovuje, 

že ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení 

pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená, úrad 

uloží pokutu až do dvojnásobku výšky súm uvedených v príslušných odsekoch.  

 
224 K týmto znakom pozri napríklad HORVAT, M.: Administratívnoprávna zodpovednosť 
právnických osôb. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 166 a nasl.  
225 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžo/37/2012 z 22. augusta 2013. 
226 R 22/2013 Zbierky stanovísk NS a súdov SR 2/2013 – rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky sp. zn. 2 Sžp/16/2011 z 30. mája 2012.  
227 Z odôvodnenia uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžo/183/2015 z 25. 

mája 2017.  
228 Pozri napríklad HAMUĽÁKOVÁ, Z.: Správne delikty právnických osôb – vybrané inštitúty 
a problémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 208. 
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Pokutu za správny delikt možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia 

povinnosti, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa keď k porušeniu povinnosti došlo.229 

Pokuta za správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti230 rozhodnutia o jej uložení. Pokuty za správne delikty sú príjmom 

štátneho rozpočtu. 

Záverom tejto podkapitoly by som pre zaujímavosť chcel uviesť, že s účinnosťou 

od 1. augusta 2020 majú upravenú verejnoprávnu zodpovednosť vyžadovanú 

nariadením eIDAS aj v Luxembursku, keď nadobudla účinnosť novela zákona 

o elektronickom obchode. Aj tento zákon upravuje zodpovednosť poskytovateľov 

dôveryhodných služieb a fyzických osôb a právnických osôb. Zodpovednosť je chápaná 

aj v tomto prípade ako správnoprávna. Zaujímavosťou je, že daný zákon zakotvuje len 

zlomok skutkových podstát oproti slovenskej úprave (konkrétne šesť skutkových 

podstát) a výška možných pokút je upravená v rozpätí od 250 do 15 000 eur, čo je tiež 

značne nižšie, než v prípade našej právnej úpravy.231,232   

 

9.5 ZÁVERY  

Predmetom tejto kapitoly monografie bola analýza zodpovednosti v režime 

nariadenia eIDAS. Pozornosť bol venovaná tak súkromnoprávnym aspektom vyvodenia 

zodpovednosti, ako aj verejnoprávnym aspektom vyvodzovania zodpovednosti.  

Vo vzťahu k súkromnoprávnej zodpovednosti treba povedať, že nariadenie eIDAS 

upravuje zodpovednosť za škodu, pričom viaceré aspekty vyvodzovania zodpovednosti 

ponecháva na národný právny poriadok. Dospel som k záveru, že v prípade škody, ktorú 

spôsobil štát, ako aj poskytovateľ dôveryhodných služieb, treba postupovať podľa 

Občianskeho zákonníka. V daných prípadoch nemožno aplikovať zákon č. 514/2003 Z. z. 

Aplikácia Občianskeho zákonníka však vo vzťahu k štátu nie je vhodná, keďže nedáva 

odpoveď na mnohé problematické aspekty súvisiace s vyvodením zodpovednosti voči 

tomuto špecifickému subjektu.  

Riešením sa tu javí novelizácia zákona č. 514/2003 Z. z., ktorá by upravila tento 

postup. Za veľmi dôležitú otázku, ktorú treba navyše oproti už uvedenému textu vyriešiť 

je, či táto zodpovednosť štátu bude naďalej chápaná ako absolútna objektívna (čo podľa 

môjho názoru je oveľa výhodnejšie vo vzťahu k poškodenému), avšak zákon č. 514/2003 

Z. z. by sa tým dostal do priameho rozporu s textom čl. 11 nariadenia eIDAS, alebo sa 

v režime zákona č. 514/2003 Z. z. zavedie pre tieto prípady zodpovednosť subjektívna. 

 
229 K počítaniu lehôt pozri napríklad SREBALOVÁ, M. - HORVAT, M.: Lehoty a nečinnosť správnych 
orgánov. In Všeobecné správne konanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010, s. 121-131. Podotknem však to, že v tomto prípade ide o hmotnoprávnu 
lehotu.  
230 K právoplatnosti pozri napríklad VRABKO, M. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. 
Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2019, s. 129.  
231 [Online] [cit. 2020-12-27] Dostupné na: 

 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a644/jo 
232 Pozri aj WELLENS, V.: Luxembourg law on e-signature and other trust e-services now fully 
consistent with the eIDAS Regulation. [online]. [11-12-2020]. Dostupné na: 
https://www.lexgo.lu/en/papers/ip-it-telecom/it-law/luxembourg-law-on-e-signature-and-other-

trust-e-services-now-fully-consistent-with-the-eidas-regulation,137807.html 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a644/jo
https://www.lexgo.lu/en/papers/ip-it-telecom/it-law/luxembourg-law-on-e-signature-and-other-trust-e-services-now-fully-consistent-with-the-eidas-regulation,137807.html
https://www.lexgo.lu/en/papers/ip-it-telecom/it-law/luxembourg-law-on-e-signature-and-other-trust-e-services-now-fully-consistent-with-the-eidas-regulation,137807.html
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V takom prípade bude musieť poškodený dostať do ruky primerané nástroje, ktoré by 

mu mali umožniť uniesť dôkazné bremeno.  

V prípade verejnoprávnej zodpovednosti som dospel k záveru, že tá nie je 

výslovne predmetom nariadenia eIDAS, avšak je ponechaná na národnú právnu úpravu. 

V našich podmienkach ide o zákon č. 272/2016 Z. z., ktorý upravuje skutkové podstaty 

priestupkov a iných správnych deliktov, ktorých naplnenie sankcionuje príslušnou 

sadzbou pokuty.  

Pokiaľ ide o verejnoprávnu zodpovednosť, tá v zásade korešponduje s princípmi 

správneho trestania, avšak s jednou výnimkou, kde podľa môjho názoru nie je celkom 

zrejmé, či je dôsledne dodržaný princíp nullum crimen sine lege. 
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