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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

ÚVOD

Milí čitatelia, 
do rúk sa Vám dostáva monografia s názvom Regulačné výzvy e-govern-

mentu v Slovenskej republike v kontexte práva EÚ, ktorú sme pripravili v au-
torskom kolektíve v rámci riešenia grantovej úlohy APVV – 17 – 0403 Vplyv 
vzájomného uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické 
služby verejnej správy. 

Monografia sa začína exkurzom do teoretických aspektov e-governmentu, 
kde je objasnený vzťah informačných a komunikačných technológií a verejnej 
správy, štruktúra e-governmentu a pojem „elektronických služieb verejnej sprá-
vy“, ktorý je analyzovaný z pohľadu jeho jednotlivých zložiek. V neposlednom 
rade sú objasnené pojmy ako „identita“, „identifikácia“ a „autentifikácia“. 

V druhej kapitole sa autori venujú vybraným právnym otázkam e-govern-
mentu z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky. Autori sa v tejto časti 
zamerali na otázky elektronickej podoby výkonu verejnej moci podľa zákona  
o e-Governmente a taktiež na zákon o občianskych preukazoch. 

V  tretej kapitole sú reflektované otázky právnej úpravy e-governmentu 
v kontexte práva EÚ. Konkrétne sa autori zamerali na najvýznamnejšie legisla-
tívne akty v oblasti e-governmentu, ktorými sú nariadenie eIDAS, jeho pripra-
vovaná revízia a nariadenie o JDB.

V ďalších kapitolách sa autori venovali špecifickým otázkam, ktoré súvisia 
s problematikou e-governmentu. V prvom rade sa autori zamerali na otázky 
administratívnoprávnej zodpovednosti v kontexte nariadenia eIDAS, zákona 
o e-Governmente a zákona o kybernetickej bezpečnosti. V ďalšej kapitole au-
tori skúmali problematiku ochrany, zbierania a poskytovania údajov v kontex-
te e-governmentu. Nemenej dôležitým aspektom e-governmentu sú aj otáz-
ky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti. Autori vo všeobecnosti analyzovali 
právnu úpravu kybernetickej bezpečnosti v kontexte e-governmentu a následne 
upriamili pozornosť na pripravovanú právnu úpravu kybernetickej bezpečnosti, 
ktorá ovplyvní aj verejnú správu. V ďalšej kapitole sa autori zamerali na prob-
lematiku e-Healthu. V rámci tejto časti bol objasnený pojem „e-Health“, služby 
e-Healthu v Slovenskej republike, ako aj problematika telemedicíny. Posledná 
kapitola sa venuje problematike umelej inteligencie v kontexte e-governmentu. 
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V rámci tejto kapitoly sa autori zamerali na objasnenie automatizovaného spra-
cúvania a automatizovaného rozhodovania vo verejnej správe, ako aj na regulá-
ciu umelej inteligencie vo verejnom sektore.

Veríme, že predkladané dielo si nájde svojich čitateľov.

Jozef Andraško
Za autorský kolektív
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

AI Artifical Intelligence, umelá inteligencia

AIA, akt o umelej 
inteligencii

návrh nariadenia Európského parlamentu  
a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované 
pravidlá v oblasti umelej inteligencie  
(akt o umelej inteligencii) a menia niektoré 
legislatívne akty Únie

akt o údajoch návrh nariadenia Európskeho parlamentu  
a Rady o harmonizovaných pravidlách týka-
júcich sa spravodlivého prístupu k údajom  
a ich používania /COM/2022/68 final/

akt o správe údajov nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 2022/868 z 30. mája 2022 o európskej 
správe údajov (akt o správe údajov)

BOK bezpečnostný osobný kód

DOH doplnkové ordinačné hodiny lekára

EPDI európska peňaženka digitálnej identity

ESĽP Európsky súd pre ľudské práva

Charta Charta základných práv Európskej únie

IKT informačno-komunikačné technológie

IMI Informačný systém o vnútornom trhu

ISOO Informačný systém na objednávanie osôb

ITVS informačné technológie vo verejnej správe

JDB jednotná digitálna brána
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Kódex Kódex dobrej verejnej správy, príloha nezá-
väzného odporúčania CM/Rec (2007) 7 Vý-
boru ministrov členských štátov Rady Európy 
z 20. júna 2007 o dobrej verejnej správe

Komisia Európska komisia

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky

NBÚ Národný bezpečnostný úrad

nariadenie o zostavení  
spoločnej nomenklatúry

nariadenie Európskeho parlamentu  
a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003  
o zostavení spoločnej nomenklatúry  
územných jednotiek pre štatistické  
účely (NUTS)

nariadenie eIDAS 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 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014)

nariadenie EURES nariadenie Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) č. 2016/589 z 13. apríla 2016 
o Európskej sieti služieb zamestnanosti 
(EURES), prístupe pracovníkov k službám 
v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov 
práce

nariadenie GDPR nariadenie 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 (všeobecné nariadenie  
o ochrane údajov)
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nariadenie o JDB nariadenie Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) č. 2018/1724 z 2. októbra 2018  
o zriadení jednotnej digitálnej brány  
na poskytovanie prístupu k informáciám,  
postupom a asistenčným službám a službám 
riešenia problémov

nariadenie o kybernetickej 
bezpečnosti

nariadenie Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) č. 2019/881 zo 17. apríla 2019  
o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie 
pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii 
kybernetickej bezpečnosti informačných  
a komunikačných technológií  
(akt o kybernetickej bezpečnosti)

NASES Národná agentúra pre sieťové a elektronické 
služby

návrh smernice NIS 2 návrh smernice Európskeho parlamentu  
a rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti 
v Únii a o zrušení smernice (EÚ) 2016/1148

OZ, Občiansky zákonník zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov

odporúčanie Komisie 
2003/361/ES

odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 
2003 o definícii malých a stredných podnikov

OECD Organisation for Economic Co-operation 
and Development
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policajná smernica smernica Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016  
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi  
na účely predchádzania trestným činom,  
ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií  
a o voľnom pohybe takýchto údajov

smernica NIS smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach 
na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
bezpečnosti sietí a informačných systémov 
v Únii

smernica o otvorených 
dátach

smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených 
dátach a opakovanom použití informácií 
verejného sektora

SP, správny poriadok zákon č. 71/1967 Zb. o správnom kona-
ní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov

SDEÚ Súdny dvor Európskej únie

Ústava SR Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov

vyhláška o štandardoch  
pre ITVS

vyhláška Úradu podpredsedu vlády Sloven-
skej republiky pre investície a informatizáciu 
č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre infor-
mačné technológie verejnej správy v znení 
neskorších predpisov
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WP29 pracovná skupina WP29 zriadená čl. 29 
smernice 95/46/ES o ochrane jednotlivcov  
so zreteľom na spracovanie osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov

zákon o dôveryhodných 
službách

zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 
službách pre elektronické transakcie  
na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných 
službách) v znení neskorších predpisov

ZoZŠ, zákon  
o zodpovednosti za škodu

zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti  
za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 
v znení neskorších predpisov

zákon o e-Governmente zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podo-
be výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
(zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov

zákon o OP zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych  
preukazoch v znení neskorších predpisov

zákon o ITVS zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných  
technológiách vo verejnej správe v znení  
neskorších predpisov

zákon o NZIS zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom  
zdravotníckom informačnom systéme  
v znení neskorších predpisov

ZoZS, zákon o zdravotnej 
starostlivosti

zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej  
starostlivosti, službách súvisiacich  
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov

ZEK, zákon o elektronických 
komunikáciách

zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických  
komunikáciách v znení neskorších predpisov
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ZoKB, zákon  
o kybernetickej bezpečnosti

zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bez-
pečnosti v znení neskorších predpisov

ZOOÚ, zákon o ochrane 
osobných údajov

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov

Poznámka:
Pri použitých právnych predpisoch sa vychádza z účinného právneho stavu, aj keď 
nie je výslovne uvedené „v znení neskorších predpisov“.
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doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD., je absolventom Právnickej fakulty Univer-
zity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bolo Poskytovanie 
a využívanie elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom informač-
ných a komunikačných technológií. V súčasnosti je riaditeľom Ústavu práva 
informačných technológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, kde zabezpečuje výučbu predmetov ako 
Úvod do štúdia práva a právna informatika, Právo informačných a komunikač-
ných technológií, Právo kybernetickej bezpečnosti, Klinika práva kybernetickej 
bezpečnosti a IT Law. Absolvoval študijné pobyty na University of Iceland so 
zameraním na medzinárodné právo a na Tilburg University so zameraním na 
právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníc-
tva. V rámci výskumnej práce a publikačnej činnosti sa venuje najmä otázkam 
eGovernmentu, elektronickej identity, otvorených údajov, kybernetickej bez-
pečnosti, autonómnych vozidiel a umelej inteligencie.

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD., je absolventom Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave v odbore právo (2009). V roku 2014 získal dokto-
rát v odbore obchodné právo na jeho alma mater s témou Zjednocovanie ob-
chodného zmluvného práva v EÚ a v roku 2022 mu bol udelený titul docent  
v odbore Občianske právo po habilitačnom konaní s témou Obmedzenie vlast-
níckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných 
sietí. V súčasnosti pôsobí ako docent na Ústave práva informačných techno-
lógií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave, kde okrem iného vedie kurzy Právo duševného vlastníctva  
a Právo informačných technológií. Je garantom predmetov Právo informačných 
a komunikačných technológií a Právo pre informatikov, ktoré vyučuje na Fa-
kulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberá právnymi otázkami práva 
duševného vlastníctva, kryptomien, elektronických komunikácií, ale aj právom 
európskych štrukturálnych a investičných fondov.

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, kde na Katedre správneho a environmentálneho prá-
va obhájil dizertačnú prácu a v roku 2019 sa habilitoval na docenta v odbore 
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3.4.4 správne právo. V súčasnosti na tejto katedre pôsobí aj ako zástupca vedúce-
ho katedry. Je aktívnym riešiteľom viacerých domácich aj zahraničných grantov 
(REC EÚ, Vyšehradský grant, APVV, VEGA). Je autorom vedeckej monografie 
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb, komentára k zákonu 
o sťažnostiach a hlavným autorom komentára k živnostenskému zákonu. Spo-
lupodieľal sa na tvorbe viacerých učebných textov. Vo svojej vedeckej práci sa 
venuje najmä správnemu trestaniu, všeobecnému správnemu konaniu a právu 
na prístup k informáciám. Výsledky jeho vedeckej práce boli prezentované na 
mnohých medzinárodných aj domácich vedeckých konferenciách.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M je absolventom Právnickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave v odbore právo (2016). V roku 2017 ukončil 
postgraduálne vzdelanie v odbore právo a technológie (Law & Technology) na 
Tilburg University v Holandskom kráľovstve a získal titul LL.M. Je držiteľom 
diplomu z anglického práva a práva EÚ (British Law Centre Diploma), ktorý 
udeľuje British Law Centre v spolupráci s University of Cambridge (Veľká Bri-
tánia). V júli 2020 získal doktorát v odbore správne právo na Právnickej fakul-
te Univerzity Komenského v Bratislave s témou dizertačnej práce „Dynamika 
pojmu osobný údaj vo svetle nových technológií“. V súčasnosti pôsobí ako od-
borný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného 
vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pravidelne 
publikuje v domácich a zahraničných vedeckých periodikách a zúčastňuje sa na 
domácich a zahraničných konferenciách. Poskytuje ad hoc konzultačné služby 
v oblasti ochrany osobných údajov, regulácie umelej inteligencie, právnych as-
pektov dezinformácií či kybernetickej bezpečnosti primárne pre orgány verej-
nej moci a je členom a expertom na ochranu súkromia v občianskom združení 
European Information Society Institute (EISi).

doc. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. je absolventkou Právnickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave v odbore právo (2012), kde po skončení ma-
gisterského štúdia pôsobila ako interná doktorandka na Katedre správneho  
a environmentálneho práva a v roku 2015 úspešne ukončila doktorandské štú-
dium. Od roku 2015 pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva 
duševného vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
ve, kde zároveň zastáva funkciu zástupkyne riaditeľa. V roku 2021 absolvova-
la habilitačné konanie s témou habilitačnej práce Elektronické zdravotníctvo 
v Slovenskej republike. e-Health a telemedicína. V roku 2021 získala Fulbright 
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štipendium, v rámci ktorého absolvovala študijný pobyt v USA so zameraním 
na kybernetickú bezpečnosť. V tom istom roku absolvovala učiteľskú mobilitu 
na University of Wroclaw v Poľsku. Pravidelne publikuje v domácich a zahra-
ničných vedeckých periodikách a zúčastňuje sa na domácich a zahraničných 
konferenciách. Je autorkou jednej monografie a spoluautorkou viacerých ve-
deckých článkov, učebníc a iných publikácií. V rámci pedagogickej činnosti sa 
venuje výučbe predmetov Právo informačných a komunikačných technológií, 
Úvod do štúdia práva a právna informatika a Informatizácia verejnej správy. 
Vo svojich odborných a vedeckých aktivitách sa zameriava najmä na témy elek-
tronizácia verejnej správy, elektronizácia zdravotníctva, elektronický obchod 
či právna zodpovednosť vo virtuálnom priestore. V súčasnosti sa podieľa ako 
členka riešiteľského kolektívu na riešení projektu APVV – Vplyv cezhraničného 
uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verej-
nej správy (APVV-17-0403).

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulte od roku 2005. V roku 2016 sa stal docentom v odbore Správ-
ne právo. Podieľa sa na pedagogickom procese v vo všetkých stupňoch štúdia. 
Aktívne sa podieľa na riešení viacerých grantových úloh a organizovaní vedec-
kých konferencií. Je autorom či spoluautorom vedeckých monografií, odbor-
ných a vedeckých článkov, komentárov a vysokoškolských učebníc. V rokoch 
2013 až 2015 bol šéfredaktorom odborného internetového časopisu Projustice. 
V rokoch 2005 až 2015 pôsobil aj v advokácii. Od roku 2015 je prodekanom 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre legislatívu a právnu 
agendu, členom Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty a pôsobí ako člen niekoľkých poradných a expertných komisií orgánov 
štátnej správy.
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PRVÁ KAPITOLA

E-GOVERNMENT – TEORETICKÉ ZÁKLADY

V prvej kapitole monografie sme sa zamerali na základné teoretické otáz-
ky, ktoré sa týkajú problematiky e-governmentu a špecificky sa venujeme aj 
otázkam identifikácie a autentifikácie v kontexte poskytovania a využívania 
elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom IKT. Hĺbková analýza 
všetkých pojmov súvisiacich so skúmanou problematikou by bola nad rámec 
monografie. V rámci tejto kapitoly sa budeme venovať pojmom z oblasti elek-
tronickej verejnej správy v takom rozsahu, aby sme v ďalších kapitolách mohli 
v dostatočnej miere analyzovať a popísať právne problémy, ktoré so skúmanou 
problematikou súvisia. 

V rámci tejto kapitoly v prvom rade upriamime pozornosť na možnosti vy-
užitia IKT vo verejnej správe. V rámci tejto kapitoly bude ozrejmený pojem 

„e-government“ a jeho štruktúra. Následne sa budeme zaoberať samotným 
pojmom „elektronických služieb verejnej správy“, jeho pojmovými znakmi 
a jednotlivým druhom elektronických služieb verejnej správy. V ďalších podka-
pitolách sa zameriame na pojmy ako „identita“, „elektronická identita“, „identi-
fikácia“ a „autentifikácia“. Hlavným dôvodom zamerania sa aj na identifikáciu 
a autentifikáciu osôb je skutočnosť, že je z právneho hľadiska podstatné skúmať 
len tie elektronické služby verejnej správy, ktoré vyžadujú, aby osoba preukázala 
svoju identitu. Orgány verejnej moci musia aj vo virtuálnom priestore vedieť,  
s kým komunikujú na diaľku, kto podáva podania, komu majú doručiť úradné 
dokumenty a akým spôsobom ich možno podpísať s právnymi účinkami vlast-
noručného podpisu.

1.1 IKT a verejná správa

Ľudstvo používalo IKT od začiatku svojej existencie. V priebehu vývoja 
narastala zložitosť ľudskej spoločnosti a  potreba efektívne spracovávať veľ-
ké množstvo informácií. Rýchla a spoľahlivá komunikácia predstavovala nutný 
predpoklad fungovania a ďalšieho rozvoja spoločnosti.

V priebehu 20. storočia ľudstvo zaznamenalo vývoj technológií (napr. rá-
diové a televízne vysielanie, telegraf a telefón, počítače) a koncom 20. storočia 
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došlo k spojeniu počítačov, telekomunikačných sietí a masmédií a vytvorili sa 
moderné IKT.1 

IKT sa postupom času rozšírili aj do oblastí, pre ktoré neboli pôvodne ur-
čené a výrazne ovplyvňujú život spoločnosti, napríklad komunikácia a spraco-
vanie informácie všeobecne, súkromný sektor (napr. elektronický obchod), ale 
aj verejný sektor (napr. elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo 
a i.). 

Významnú úlohu zohrala najmä služba internetu2 (World Wide Web – 
WWW), prostredníctvom ktorej mali jednotlivci najskôr len prístup k  infor-
máciám, až napokon mohli na diaľku komunikovať s informačnými systémami, 
ktoré boli schopné rozoznať, kto je daný účastník komunikácie a následne mu 
bola poskytnutá požadovaná informácia alebo služba. World Wide Web v tomto 
smere zaznamenal pokrok od média, ktoré len publikuje informácie k interak-
tívnej platforme, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje poskytovanie služby, či 
už v rámci elektronického obchodu alebo neskôr v rámci elektronickej verejnej 
správy. 

Zmeny vyvolané koncom minulého storočia nástupom IKT sú natoľko pre-
vratné, že sa označujú za informačnú revolúciu, ktorej výsledkom by mala byť 
informačná spoločnosť. Pre pojem „informačná spoločnosť“ neexistuje vše-
obecne akceptovateľná definícia.3 Vo všeobecnosti možno informačnú spoloč-
nosť definovať ako: „spoločnosť založenú na prieniku IKT, informácií a poznatkov 
do všetkých oblastí spoločenského života v takej miere, že zásadne menia spolo-
čenské vzťahy a procesy.4 

Proces, ktorý viedol k prechodu od priemyselnej spoločnosti k informač-
nej spoločnosti môžeme nazvať informatizácia spoločnosti. Tento proces 

1 IKT sú extrémne výkonné. Napríklad obyčajný počítač je schopný spracovať miliardu znakov 
za sekundu a na malý disk sa zmestia 2 bilióny znakov, t. j. miliarda strán alebo 2 milióny 
500-stranových kníh. Informácia sa prenáša rýchlosťou svetla a prenosová kapacita napríklad 
akademickej siete SANET je 200 Gb, t. j. vyše 25 miliárd znakov za sekundu.

2 Internet ako globálna celosvetová sieť, ktorá predstavuje jeden z najrevolučnejších IKT.
3 Pojem „informačná spoločnosť“ možno definovať z technologického, ekonomického, kultúr-

neho, pracovného a teritoriálneho hľadiska. Bližšie k pojmu „informačná spoločnosť“ pozri 
WEBSTER, F. Theories of the Information Society. Oxon : Routledge, 2006. Polčák rozlišuje pri 
pojme informačná spoločnosť medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym hľadiskom. Bližšie pozri 
POLČÁK, R. Internet a proměny práva. Praha : Auditorium, 2012, s. 277 – 281.

4 Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre 
oblasť informatizácie spoločnosti. Bratislava, 2008, s. 23.
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predstavuje: „cieľavedomé a systémové zavádzanie informačných a komunikač-
ných technológií do všetkých relevantných oblastí spoločenského, politického a hos-
podárskeho života s cieľom zvýšiť poznatkový potenciál spoločnosti.“5 Je potrebné 
uviesť, že informatizácia spoločnosti nie je len nahrádzanie telefónov a mecha-
nických písacích strojov počítačmi a internetom, ale znamená aj zmenu rokmi 
vytváraných a osvedčených procesov.

Pojem „IKT“
IKT možno chápať v širšom a užšom zmysle slova. V širšom zmysle slova 

ide o: „akýkoľvek nástroj, zariadenie alebo prostriedok, ktorý sa dá používať na 
spracovávanie informácie.“6 V tomto prípade by sme mohli za IKT považovať 
aj hlinené doštičky a rydlo, pomocou ktorého sa do doštičky dajú vryť písmená, 
správy alebo dymové signály na prenos správ. V súčasnosti sa však tento pojem 
požíva v užšom zmysle, a to na označenie: „technológií používaných na spra-
covanie informácií, ktoré vznikli koncom minulého storočia spojením počítačov, 
telekomunikačných systémov a masovokomunikačných prostriedkov.“7

Odborná literatúra obsahuje mnoho definícií pojmu „IKT“, avšak pre po-
treby monografie poukazujeme na definíciu organizácie UNESCO8, ktorá sa-
mostatne popisuje pojem „informačné technológie“ a „komunikačné technoló-
gie“. „Informačné technológie“ sú pojem, ktorý slúži na „popis prvkov vybavenia 
(hardvér) a počítačových programov (softvér), ktoré nám umožňujú pristupovať, 
získavať, ukladať, organizovať, manipulovať a prezentovať informácie elektronic-
kými prostriedkami.“9 Osobné počítače, digitálne kamery či skenery môžeme 
zaradiť do kategórie hardvéru. Programy na ukladanie údajov a multimedi-
álne programy môžeme zaradiť do kategórie softvéru. Inými slovami možno 
povedať, že informačné technológie slúžia na vyhľadávanie a uchovávanie in-
formácií. Môžeme tu zaradiť najmä počítače, počítačové siete, pamäťové karty 
a CD-ROM.

5 Tamže, s. 25.
6 OLEJÁR, D. a kol. Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015. s. 6. 

[cit. 31. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzde-
lavanie-89f.html>.

7 Tamže, s. 6.
8 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v preklade Organizácia Spo-

jených národov pre vzdelávanie.
9 UNESCO. Developing and Using Indicators of ICT Use in Education. Bangkok : UNESCO 

Asia and Pacific RegionalBureau for Education, 2003, s. 7. [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné na:  
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000131124>.
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„Komunikačné technológie“ plnia v porovnaní s informačnými technológia-
mi iný účel, keďže ide o prostriedky na komunikovanie a doručovanie daných 
informácií. Tento pojem sa používa na: „popis prvkov telekomunikačného vy-
bavenia, prostredníctvom ktorého môžu byť informácie požadované a následne 
sprístupňované.“10 Do tejto kategórie môžeme zaradiť telefóny, televíziu, faxy, 
rozhlas, modem a počítač.11

Niektoré technológie možno súčasne zaradiť aj medzi informačné technoló-
gie a komunikačné technológie. Príkladom je neprenosný či prenosný počítač 
alebo mobilný telefón. Tieto technológie môžu prijímať a odovzdávať informá-
cie, no taktiež sú aj prostriedkami na pripojenie k celosvetovej sieti internet  
a týmto spôsobom slúžia aj na zber a spracovanie informácií. 

1.1.1 Virtuálny priestor

IKT, ktoré sa zavádzajú v organizáciách na spracovanie informácií, tvoria 
informačnú a komunikačnú štruktúru organizácie. Všetky IKT na území da-
ného štátu tvoria národnú informačnú a komunikačnú štruktúru (tzv. NIKI). 
V globálnom zmysle slova tvoria všetky IKT globálnu informačnú a komuni-
kačnú štruktúru.12

S takýmto chápaním informačnej a komunikačnej infraštruktúry súvisí 
aj pojem „virtuálny priestor“, známy taktiež pod označením kybernetický 
priestor13 či kyberpriestor14. Definície virtuálneho priestoru sa líšia od štátu 
k štátu.15 

10 Tamže.
11 Mobilný telefón môže prijímať a odovzdávať informácie, no taktiež je prostriedkom na pripo-

jenie k celosvetovej sieti internet a týmto spôsobom slúži aj na zber a spracovanie informácií. 
12 OLEJÁR, D. a kol. Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015, s. 7. 

[cit. 31. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzde-
lavanie-89f.html>.

13 Napríklad v zmysle Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020 
je kybernetický priestor vymedzený ako „virtuálny priestor bez hraníc zložený z celosvetovo pre-
pojených sietí z hardvéru, softvéru a dát“. Bližšie pozri ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUB-
LIKY. Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020. Bratislava, 
2015, príloha č. 1, s. 2.

14 Pojem „kybernetický priestor“ (cyberspace) bol prvýkrát použitý v poviedke Williama Forda 
Gibbsona, Burning Chrome (1982) a následne v jeho sci-fi románe Neuromancer (1984). Gibb-
son si tento pojem vymyslel na označenie všetkých údajov všetkých počítačov v rámci všetkých 
sietí na svete.

15 NATO CCDCOE. Cyber Definitions. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://ccdcoe.org/cyber-
-definitions.html>.
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Podľa Olejára možno virtuálny priestor definovať v užšom a v širšom zmys-
le. V užšom zmysle predstavuje virtuálny priestor informačnú a komunikačnú 
infraštruktúru a jej obsah. V širšom zmysle zahŕňa virtuálny priestor aj vzťahy, 
ktoré vďaka informačnej a komunikačnej infraštruktúre vznikajú a existujú. 16

Virtuálny priestor možno taktiež definovať ako komplexný priestor, ktorý 
vznikol interakciou ľudí, softvéru a služieb na internete prostredníctvom tech-
nických zariadení a sietí, ktoré sú k ním pripojené, pričom tento priestor nee-
xistuje vo fyzickej forme.17

Vo všeobecnosti možno povedať, že hlavnou úlohou virtuálneho priestoru 
s ohľadom na verejnú správu je vytvorenie infraštruktúry, ktorá je potrebná pre 
riadne fungovanie elektronickej verejnej správy a zabezpečenie platnej identi-
fikácie a autentifikácie osôb, ktoré chcú využívať elektronické služby verejnej 
správy.

Skôr uvedené výklady pojmu „virtuálny priestor“ sú veľmi všeobecné. Pre 
potreby monografie, najmä v súvislosti s problematikou identifikácie a auten-
tifikácie osôb, budeme pojem „virtuálny priestor“ vykladať reštriktívnejšie. 
V zmysle tohto prístupu budeme virtuálny priestor spájať najmä s online pros-
tredím internetu, kde v rámci poskytovania a využívania elektronických služieb 
verejnej správy dochádza k identifikácii a autentifikácii osôb.

1.1.2 Elektronická verejná správa

Zavádzanie IKT do verejnej správy nemožno spájať len s príchodom in-
ternetu. Ešte pred jeho príchodom možno vo verejnej správe vidieť zmenu od 
manuálneho spracovania informácií k automatizovaným spôsobom prostred-
níctvom počítačov. Vo všeobecnosti možno povedať, že zavádzanie moderných 
IKT, najmä počítačov a internetu do činností verenej správy, je spájané s poj-
mom „e-government“18. Tento pojem sa v podmienkach Slovenskej republiky 

16 OLEJÁR, D. a kol. Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015, s. 15. 
[cit. 31. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzde-
lavanie-89f.html>.

17 ISO/IEC 27032:2012, Information technology -- Security techniques -- Guidelines for cyber-
security.

18 Pojem „e-government“ je medzinárodne používaný a predstavuje skratku anglického pojmu 
„electronic government“. V doslovnom preklade znamená e-government elektronickú vládu. 
Avšak v podmienkach Slovenskej republiky sa e-government spája s elektronickou verejnou 
správou.
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spája s elektronickou formou výkonu verejnej správy alebo elektronizáciou 
verejnej správy.19

Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že okrem internetu, ktorý hrá dô-
ležitú úlohu pri formovaní a vývoji e-governmentu, boli v rámci verejnej správy 
zavádzané aj iné technológie ako mobilné telefóny (SMS a MMS správy), čipové 
karty, technológia RFID20, biometrická identifikácia, elektronický podpis a in-
fraštruktúra verejného kľúča a pod. Internet v súvislosti s týmito technológiami 
zabezpečil, že dovtedy neprepojené technológie začali navzájom komunikovať 
a využívať navzájom vlastné zdroje. 

Pojem „e-government“
Napriek skutočnosti, že pojem „e-government“ je medzinárodne používa-

ný, jeho obsah je chápaný rôzne. V súvislosti s pojmom „e-government“ mož-
no konštatovať, že dosiaľ nebola prijatá všeobecne akceptovateľná definícia.  
V súčasnej odbornej literatúre môžeme nájsť viacero definícií pojmu „e-govern-
ment“. V nasledujúcej časti uvádzame niektoré z nich.

Heeks chápe e-government veľmi široko, a to ako všetko použitie IKT vo 
verejnom sektore. Taktiež dodáva, že e-government sa netýka len internetu, ale 
aj použitia digitálnych IKT, najmä počítačov a sietí vo verejnom sektore. 21

Špecifickejší pohľad na definíciu pojmu „e-government“ má West, podľa 
ktorého e-government predstavuje poskytovanie informácií a služieb verejnej 
správy online prostredníctvom internetu a iných digitálnych prostriedkov.22

19 Na národnej úrovni sa v súvislosti s pojmom „e-government“ v niektorých dokumentoch po-
užíva pojem „informatizácia verejnej správy“. V zmysle Národnej koncepcie informatizácie ve-
rejnej správy sa pod pojmom „informatizácia verejnej správy“ chápe „riadený proces, ktorý by 
sa mal realizovať v rámci celej štruktúry verejnej správy. Je to proces vytvárania spoločenských, 
legislatívnych, metodických, technologických a organizačno-personálnych podmienok pre efek-
tívnu aplikáciu IKT vo výkone správy a ako aj riadený proces vlastnej aplikácie IKT. Výsledkom 
tohto procesu je elektronická forma výkonu správy, t. j. e-Government.“ Inými slovami možno 
povedať, že e-government je ako elektronická forma výkonu verejnej správy pri aplikácii IKT 
v procesoch verejnej správy výsledkom informatizácie verejnej správy.

20 RFID je skratka anglického názvu Radio Frequency Identification, ktorý by sme mohli do slo-
venčiny preložiť ako vysokofrekvenčná identifikácia. Technológia RFID slúži k identifikácii ob-
jektov na základe rádiových frekvencií. Bližšie pozri FIALOVÁ, E. Bezkontaktní čipy a ochrana 
soukromí. Praha : Leges, 2016, s. 17 – 25. 

21 HEEKS, R. Implementing and Managing e-government: An International Text. London : Sage, 
2006, s. 1.

22 WEST, D. M. E-Government and the transformation of service delivery and citizen attitudes. 
In Public Administration Review. 2004, roč. 64, č. 1, s. 16.
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Prins definuje e-government ako administratívnu komunikáciu a procesy 
uskutočňované elektronicky alebo ešte stručnejšie, ako stratégiu využívania mo-
derných IKT.23

Existujú aj detailnejšie definície, podľa ktorých e-government predstavuje 
použitie IKT vládnymi inštitúciami s cieľom transformovať vzťahy medzi ob-
čanmi, podnikateľmi, ale aj ďalšími súčasťami verejnej správy. Tieto technológie 
môžu skvalitniť doručovanie služieb, posilniť interakcie s podnikateľmi, zlepšiť 
prístup k informáciám pre občanov a zvýšiť efektivitu verejnej správy.24

Lidinský chápe e-government ako využívanie IKT verejnými inštitúciami, 
ktoré má slúžiť pre zaistenie výmeny informácií s občanmi, súkromnými orga-
nizáciami a inými verejnými inštitúciami. Účelom tejto výmeny informácii je 
zvyšovanie efektivity fungovania a poskytovania rýchlych, dostupných a kvalit-
ných informačných služieb.“25

Podľa Smejkala a Matesa je zmyslom e-governmentu poskytnúť všetkým sú-
kromným subjektom väčší komfort pri komunikácii so štátom a inými orgánmi 
verejnej moci tým, že zrýchľujú a zjednodušujú komunikáciu s nimi, zefektív-
ňujú vnútorné procesy orgánov verejnej moci, čo má viesť k väčšej transparent-
nosti v ich činnostiach voči verejnosti.26

V odborných a politických kruhoch sa za ustálený považuje názor Komisie, 
ktorá definovala e-government ako: „zavádzanie IKT do verejnej správy spoloč-
ne s organizačnými zmenami, novými postupmi a zručnosťami v snahe zvýšenia 
efektívnosti pri poskytovaní služieb, zvýšenia transparentnosti a posilnenia verej-
nej politiky.“27

V ďalšom dokumente Komisie, konkrétne v e-government Akčnom Plá-
ne 2011-2015, je e-government vymedzený ako použitie nástrojov a systémov, 

23 PRINS, J. E. J. E-Government and Its Implications for Administrative Law: Regulatory Initiatives 
in France, Germany, Norway and the United States. Hague : T. M. Asser Press, 2002, s. 7.

24 NIXON, P. G., KOUTRAKOU, V. N. E-Government in Europe. Re-booting the state. Oxon : 
Routlege, 2007, s. 19.

25 LIDINSKÝ, V. a kol. eGovernment bezpečne. Praha : Grada, 2008, s. 7.
26 MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. vyd. 

Praha : Leges, 2012, s. 40.
27 EURÓPSKA KOMISIA. The Role of e-government for Europe’s Future. Brusel, 2003. [cit. 

31. 8. 2022]. Dostupné na: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO-
M:2003:0567:FIN:EN:PDF>. 
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ktoré prostredníctvom IKT slúžia na poskytovanie lepších verejných služieb 
občanom a podnikateľom.28 

OECD29 vymedzila účel a poslanie e-governmentu ako použitie elektronic-
kých komunikácií, najmä internetu, ako nástroja pre dosiahnutie lepšej správy.30 
OECD ďalej konštatuje, že účelom e-governmentu je zlepšenie fungovania ve-
rejnej správy a jej vzťahu s verejnosťou.31

Napriek skôr uvedenému sa v slovenských dokumentoch najčastejšie vysky-
tuje definícia (vychádzajúca z vyjadrenia Komisie), podľa ktorej je e-govern-
ment: „využívanie IKT on-line vo verejnej správe spojené s organizačnými zme-
nami a novými zručnosťami s cieľom zlepšiť služby verejnej správy a uplatňovanie 
demokratických postupov, ako aj posilniť podporu verejných politík.“32

Bez ohľadu na definície, ktoré nám ponúkajú jednotliví autori odbornej lite-
ratúry, ako aj rôzne vnútroštátne a medzinárodné dokumenty, možno konštato-
vať, že všeobecný princíp, ktorý je založený na tom, že verejná správa má slúžiť 
verejnosti a hľadať spôsoby, ako s využitím IKT zdokonaliť aktivity zamerané 
dovnútra verejnej správy, ale aj navonok, ostáva zachovaný. V nadväznosti na 
skôr uvedené možno konštatovať, že účelom e-governmentu nie je len služba 
verejnosti, ale aj zabezpečenie fungovania verejnej správy zvnútra, a teda zais-
tenie jej funkcií. 

Taktiež je potrebné uviesť, že e-government ako nový model fungovania ve-
rejnej správy, by nemal byť stotožňovaný len s sprístupňovaním už existujúcich 
verejných služieb na internete, keďže v prípade e-governmentu nejde primárne 
o elektronizáciu existujúcich procesov. e-government predstavuje vytvorenie 
nového modelu procesov, kedy čo najviac administratívnych úkonov smeruje 
mimo občanov a kedy sa verejná správa reálne priblíži občanovi. 

28 EURÓPSKA KOMISIA. Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2011 – 2015. 
Brusel, 2010.

29 Organisation for Economic Co-operation and Development, v preklade Organizácia pre hospo-
dársku spoluprácu a rozvoj.

30 OECD. e-Government for better government. Paríž, 2005, s. 11. [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné na: 
<http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/e-government-for-
-better-government_9789264018341-en#page12>.

31 Tamže.
32 Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Stratégia informatizácie verejnej správy. Bratislava, 

2008, s. 3.
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1.1.3 Štruktúra e-governmentu

Autori súčasnej odbornej literatúry rozlišujú rôzne štruktúry e-governmen-
tu.33 Pre potreby monografie delíme e-government na: 
a) elektronickú správu, ktorá predstavuje mechanizmus zabezpečujúci posky-

tovanie, podporu a uľahčenie komunikácie medzi verejnou správou, občan-
mi a podnikateľmi. Taktiež zabezpečuje poskytovanie online služieb obča-
nom, podnikateľom.

b) elektronickú demokraciu, ktorá predstavuje tie aspekty e-governmentu, 
ktorých cieľom je zvýšiť účasť občanov a podnikateľov na demokratickom 
rozhodovaní, tým že sa uľahčí ich prístup k informáciám a znalostiam a ve-
rejná diskusia.34

V rámci elektronickej správy môžeme identifikovať viacero subjektov, me-
dzi ktorými vznikajú rôzne interakcie. Analogicky ako v prípade elektronické-
ho obchodu, v rámci elektronickej správy, ktorá predstavuje jednu z kategórií  
e-governmentu, vznikajú nasledujúce vzťahy:

 – G2C (Government to Citizens) – komunikácia medzi verejnou správou 
a občanmi, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje prístup občanov k infor-
máciám a službám verejnej správy. Ako príklad možno uviesť zmenu mena, 
priezviska či nahlásenie zmeny trvalého pobytu.

 – G2G (Government to Government) – elektronická komunikácia medzi dvo-
ma alebo viacerými orgánmi verejnej správy, ako aj komunikáciu v rámci 
rôznych oddelení jedného orgánu verejnej správy. Napríklad komunikácia 
medzi okresným úradom, katastrálnym odborom a Úradom geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky.

33 Pozri MILLARD, J. a kol. Strategies for the future e-government. Agriculture Economics Journal. 
2004, roč. 50, č. 1, s. 21 – 28. GÁBRIŠ, T. Law & Technology: textbook. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, s. 145 – 146. ANTTIROIKO, A. Electronic 
Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, 
and Applications. London : IGI Global, 2008, s. XLIV.

34 Elektronickú demokraciu možno ďalej rozdeliť na elektronickú participáciu a elektronické voľ-
by. Elektronická participácia sa podľa Macinthosha týka požívania IKT na účely rozšírenia 
a prehĺbenia politickej participácie tým, že sa občanom umožní spojiť s inými občanmi, ale aj 
s ich zvolenými zástupcami. Elektronické voľby sa týkajú uskutočnenia volieb prostredníctvo 
IKT. Bližšie pozri BECKERT, B. a kol. E-public, e-participation and e-voting in Europe – Pro-
spects and challenges. European Parliament, 2011. MACINTOSH, A. E-Democracy and E-Par-
ticipation research in Europe. In Digital Government. 2008, roč. 17, č. 1, s. 85 – 102.
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 – G2B (Government to Businesses) – komunikácia verejnej správy s podnika-
teľským sektorom. Ide najmä o zasielanie rôznych metodík, pravidiel, smer-
níc a pod. Príkladom je elektronické verejné obstarávanie alebo podávanie 
daňového priznania.35

V odbornej literatúre a rôznych dokumentoch medzinárodného charakteru 
možno nájsť aj delenie štruktúry e-governmentu na front office a back office. 
Front office sa týka komunikácie medzi verejnou správou a občanmi a podnika-
teľmi vo forme poskytovaných informácií a elektronických služieb. Back office 
predstavuje úkony, ktoré smerujú do vnútra danej organizácie a nie sú pre ob-
čanov a podnikateľov dostupné. Ide najmä o výmenu informácií medzi orgánmi 
verejnej správy navzájom, prostredníctvom ich informačných systémov. Možno 
povedať, že bez úkonov, ktoré zabezpečuje back office, by nedošlo k poskytova-
niu elektronických služieb, ktoré poskytuje front office.36

Müllner a Grimm definujú front office ako vonkajšiu časť e-governmentu, 
kde občania a podnikatelia žiadajú o konkrétnu službu. Táto časť e-governmen-
tu sa týka komunikácie poskytovateľa konkrétnej služby s občanmi a podnika-
teľmi. Na druhej strane back office predstavuje vnútornú časť e-governmentu, 
kde sa uskutočňujú vnútorné postupy (vybavovanie žiadosti a pod.).37

35 V súvislosti so vzťahmi, ktoré v rámci štruktúry e-governmentu vznikajú, existujú rôzne prí-
stupy. Popri G2C, G2G a G2G sem niektorí autori zaraďujú aj G2E (Government to Employee) –  
komunikácia v rámci inštitúcií verejnej správy – zahŕňajúc problematiku elektronickej poda-
teľne či back office či G2N (Government-to-Nonprofit) – komunikácia medzi verejnou správou 
a neziskovým sektorom, v rámci ktorej dochádza k poskytovaniu informácií subjektov nezis-
kového sektora. Bližšie pozri FANG, Z. E-Government in Digital Era: Concept, Practice and 
Development. In International Journal of the Computer. 2002, roč. 10, č. 2, s. 7.

36 OECD. E-Government Imperative. 2003, s. 71, 84. [cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <http://www.
keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/the-e-government-imperati-
ve_9789264101197-en#page71>. Taktiež pozri Bogdanoska Jovanovska, M. a kol.. Evaluating 
the Maturity Level of e-Government Back-Office with Social Network Analysis. NISPAcee Annual 
Conference.

37 Müllner, T., Grimm, D. Application for Comprehensive E-Government. In Anttiroiko, A. En-
cyclopedia of Digital Government. Hershey, PA : Idea Group Reference, 2007, s. 56 – 62.
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Obrázok č. 1 Front office a back office 
Front office
(vonkajší e-government)
občania a podnikatelia

Back office
(vnútorný e-government)
verejná správa

• Spracovanie žiadosti
• Použitie vnútorných 

informačných systémov 
• Vybavenie žiadosti

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

1.2 Elektronická služba verejnej správy

Dôležitú kategóriu v oblasti e-governmentu predstavujú elektronické služby 
verejnej správy, v odbornej literatúre taktiež označované ako služby e-govern-
mentu. V rámci tejto kapitoly najskôr analyzujeme samotný pojem „elektro-
nická služba verejnej správy“ a následne upriamime našu pozornosť na rôzne 
modely vývoja e-governmentu tak, ako ich definujú autori odbornej literatúry 
a medzinárodné dokumenty. Analýza týchto modelov nám pomôže pri defino-
vaní jednotlivých druhov elektronických služieb verejnej správy.

1.2.1 Pojem „elektronická služba verejnej správy“

V záujme pochopenia významu pojmu „elektronická služba verejnej správy“, 
najskôr musíme analyzovať jednotlivé zložky tohto pojmu. Z uvedeného dôvo-
du upriamime našu pozornosť na pojmy ako „služba“, „služba verejnej správy“, 
resp. „verejná služba“ a „elektronická služba“. Následne sa pokúsime vytvoriť 
definíciu elektronickej služby verejnej správy.
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Služba
Kotler a Keller definujú službu ako „akýkoľvek úkon alebo výkon, ktorý môže 

jedna strana ponúknuť druhej a takýto úkon alebo výkon je v zásade nehmotný 
a jeho výsledkom nie je nadobudnutie vlastníctva. Služba ako taká môže ale ne-
musí byť viazaná na fyzický produkt.“38 Autori odbornej literatúry zaradzujú 
medzi charakteristické črty služieb nehmotnosť39, neoddeliteľnosť a rôznoro-
dosť.40 Služby sú nehmotné v tom zmysle, že ide skôr o nejaký úkon, resp. výkon 
a nie o produkt vo fyzickej podobe, ktorého sa možno dotknúť. Neoddeliteľnosť 
služieb znamená, že k poskytnutiu a využitiu mnohých služieb dochádza súčas-
ne. Kvalita služieb súvisí s jej samotným poskytnutím, najčastejšie interakciou 
medzi zákazníkom a poskytovateľom služby. Rôznorodosť služieb znamená, že 
služby sa líšia od poskytovateľa k poskytovateľovi, od zákazníka k zákazníkovi 
a taktiež sa po čase menia. Kotler a Keller nazývajú rôznorodosť premenlivosťou 
a pridávajú ďalší charakteristický znak služieb, ktorým je netrvanlivosť. Tento 
charakteristický znak spočíva v tom, že služby na rozdiel od tovaru nemožno 
skladovať, čo znamená, že služba musí byť dostupná na požiadanie.41

Verejná služba
V odbornej literatúre existuje viacero pohľadov na pojem „verejná služba“42. 

Okrem všeobecných definícií môžeme nájsť aj definície ekonomického, ale aj 
právneho charakteru. 

Lindgren a Jansson pri porovnávaní verejných služieb a služieb ponúka-
ných súkromným sektorom, poukazujú na tri hlavé rozdielnosti. V prvom rade 

38 KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management. London : Pearson Education Ltd., 2013, 
s. 356.

39 Scupola spochybňuje názory autorov, že služba musí mať nehmotný charakter. Uvádza, že na-
príklad služby týkajúce sa informácií, údajov a znalostí (tzv. informačné služby) môžu byť 
poskytované spôsobom, že údaje, informácie a znalosti sú zapísané na hmotnom nosiči a ďalej 
môžu byť poskytované ako tovar. Bližšie pozri SCUPOLA, A. a kol. E-Services: Characteristics, 
Scope and Conceptual Strengths. In International Journal of E-Services and Mobile Applications. 
2009, roč. 1, č. 3, s. 2.

40 Parasuraman, A. a kol. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future 
Research. In Journal of Marketing. 1985, roč. 49, č. 4, s. 41 – 50. ZEITHAML, V. A. a kol. Deli-
vering Quality Service. Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York : The Free 
Press, 1990.

41 KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management. London : Pearson Education Ltd., 2013, 
s. 361.

42 Synonymom pojmu „verejná služba“ je „služba verejnej správy“.
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v prípade verejných služieb je zreteľný ich verejný charakter, keďže úlohou ve-
rejných organizácií je slúžiť verejnosti spôsobom, ktorý je vo verejnom záujme. 
V druhom rade verejné organizácie ako poskytovatelia verejných služieb majú 
často monopol, a to v tom zmysle, že pri mnohých verejných službách si občan 
nemôže vybrať spomedzi viacerých poskytovateľov (napr. sociálne služby). Na 
záver Lindgreen a Jansson uvádzajú, že v prípade verejných služieb nemožno 
hovoriť o subjekte, ktorý využíva konkrétnu službu ako o zákazníkovi, ale o ob-
čanovi, ktorý má právo využívať danú službu a toto právo je aj chránené.43

Podľa Sautera možno vo všeobecnosti povedať, že verejné služby sú služba-
mi, ktoré sú poskytované:

 – verejnosti a/alebo vo verejnom záujme,
 – v jednotnom alebo regulovanom spôsobe,
 – entitami, ktoré sú vo verejnom vlastníctve.44

Ochrana definuje verejnú službu ako: „službu, ktorej účelom je uspokojenie 
verejných potrieb, pričom tvorcom, organizátorom a garantom či regulátorom tej-
to služby je inštitúcia verejnej správy.“45 Ochrana ďalej dodáva, že medzi charak-
teristické znaky verejnej služby patria:

 – kritérium účelu poskytnutia služby je verejný záujem a z tohto dôvodu je jej 
poskytovanie financované z verejných zdrojov,

 – kontinuálny charakter, a to z časového hľadiska,
 – univerzálny charakter, a to z hľadiska rozsahu poskytovania služby.46

Z ekonomického hľadiska by sme mohli verejné služby vnímať ako verejný 
statok, ktorého spotrebiteľom je verejnosť. Avšak podľa Pekovej a kol. je potreb-
né u verejných služieb zdôrazniť, že sa vyznačujú, napríklad neoddeliteľnosťou 

43 LINDGREN, I., JANSSON, G. Electronic services in the public sector: A conceptual fra-
mework. In Government Information Quarterly. 2013, roč. 30, č. 2, s. 163 – 172.

44 Sauter ďalej uvádza, že posledný aspekt verejných služieb už nie je preferovaný v moderných 
sociálnych štátoch. Bližšie pozri SAUTER, W. Public Services in EU Law. Cambridge : Cambrid-
ge University Press, 2015. s. 11.

45 OCHRANA, F. Veřejné služby – problém vymezení pojmu a standardizace. In Standardizace 
veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno : Masarykova univerzita, ESF, 
2003, s. 16.

46 Ochrana túto definíciu verejných služieb neskôr modifikuje, keďže uvádza, že verejnou službou 
je „taký druh služieb, ktorých užívateľom (spotrebiteľom) je verejnosť ako sociálny subjekt. Verejné 
služby sú produkované, zabezpečované či regulované orgánom verejnej správy.“
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produkcie a spotreby s priamym kontaktom na užívateľa služby či nemožnosťou 
vlastníctva verejnej služby, keďže možno mať len právo na poskytnutie služby.47

Z právneho hľadiska je potrebné rozlišovať medzi verejnou službou ako slu-
žobným pomerom a verejnou službou ako konkrétnou službou poskytovanou 
verejnou správou.48 Pomáhač a Vidláková v súvislosti s takýmto chápaním verej-
ných služieb vymedzili verejnú službu ako bytie v službe (civil service) a verejnú 
službu ako užitočnú verejnú činnosť (public service).49 

Podľa Škrobáka možno v činnosti verejnej správy rozlišovať poskytovanie 
verejných služieb v užšom a v širšom zmysle. V užšom zmysle je poskytova-
nie verejných služieb chápané ako: „poskytovanie konkrétnych reálnych služieb 
spravovaným osobám, čím dochádza k bezprostrednému uspokojovaniu určitých 
potrieb týchto osôb.“50 V prípade poskytovania verejných služieb v užšom slo-
va zmysle, ide o služby v oblasti administratívnych či organizačných výkonov 
(napr. administratívne akty, opatrenia či iné výkony, ktoré sú výsledkom urči-
tých správnych postupov).51

Na verejné služby možno taktiež nazerať z organizačného hľadiska, kde bu-
deme sledovať, ktoré spravujúce subjekty verejnej správy poskytujú verejné služ-
by.52 Škrobák uvádza, že verejné služby môže poskytovať:

 – „priamo štát alebo iná verejnoprávna korporácia prostredníctvom svojho 
mechanizmu,

 – štát alebo iná verejnoprávna korporácia zriadi samostatný subjekt verejnej 
správy, ktorý zabezpečuje poskytovanie verejných služieb samostatne,

47 PEKOVÁ, J. a kol. Veřejný sektor – řízení a financování. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 29.
48 Čebišová rozlišuje medzi štyrmi rôznymi alternatívnymi chápaniami pojmu „verejná služba“. 

V prvom rade definuje verejnú službu ako úlohu, poslanie verejnej služby – služba vo verejnosti, 
ktorá sa stáva princípom a pojmovým znakom verejnej správy. Ďalšou alternatívou je chápanie 
verejnej služby ako predmetu, náplne činnosti verejnej správy. Pojmom „verejná služba“ tak-
tiež označuje niektoré úrady alebo úseky verejnej správy. A napokon chápe verejnú službu ako 
označenie zamestnanca verejnej správy a jeho právne postavenie. Bližšie pozri ČEBIŠOVÁ, T. 
Veřejná služba na prahu 21. století. In Acta Universitas Carolinae. 2001, č. 1 – 2 , s. 9 – 39.

49 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. Praha : C. H. Beck, 2002, s. 71, 208.
50 ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. 

Beck, 2012, s. 41.
51 Bližšie pozri SKULOVÁ, S. Princípy dobré správy jako součást modernizace veřejné správy. In 

Právnik. 2005, roč. CXLIV, č. 6, s. 553 – 585.
52 K problematike spravujúcich subjektov verejnej správy pozri ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. 

a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2012, s. 11 – 23.
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 – subjekt verejnej správy zabezpečuje poskytovanie verejných služieb prostred-
níctvom fyzických osôb a právnických osôb verejného záujmu.“53
Škrobák ďalej uvádza, že pri poskytovaní verejných služieb sa uplatňuje 

zásada zákazu diskriminácie, čo znamená, že nemožno osoby neodôvodnene 
zvýhodňovať alebo nezvýhodňovať a pri rozhodovaní o poskytnutí konkrétnej 
služby musí poskytovateľ verejnej služby dodržať kontinuitu rozhodovania.54

Zo skôr uvedených skutočností je zrejmé, že pohľady na verejné služby sa 
rôznia v závislosti od oblasti, kde sa tento pojem využíva. Každopádne, spo-
ločnou črtou predmetných definícií je ponímanie elektronických služieb ako 
služieb, ktoré sú charakteristické tým, že sú poskytované elektronicky. 

Elektronická služba
V odbornej literatúre a rôznych medzinárodných či domácich dokumen-

toch existuje viacero definícií pojmu „elektronická služba“. Niektoré definície 
sa zameriavajú na poskytnutie služby ako také a infraštruktúru poskytnutia 
služby, iné zas na samotný proces jej tvorby a poskytnutia.55 Každopádne, čo 
majú spoločné tieto definície je, že chápu elektronické služby ako služby, ktoré 
sú charakteristické tým, že sú poskytované elektronicky. 

Z pohľadu poskytnutia služby a jej infraštruktúry definuje Javalgi a kol. 
elektronickú službu ako službu, ktorá je poskytnutá elektronicky.56

Boyer a kol. chápu elektronické služby ako „interaktívne služby, ktoré sú po-
skytnuté na internete za použitia moderných telekomunikačných, informačných 
a multimediálnych technológií.“57

Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie 
spoločnosti, definoval pojem „elektronické služby“ ako „služby poskytované  
v elektronickej podobe pomocou informačných a komunikačných prostriedkov.“58 
53 ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. 

Beck, 2012, s. 43 – 44.
54 Tamže, s. 42.
55 HOFACKER, C. F. a kol. E-Services: A Synthesis and Research Agenda. In Journal of Value 

Chain Management. 2007, roč. 1, č. 1, s. 13 – 44.
56 JAVALGI, R. G. a kol. The Export of E-Services in the Age of Technology Transformation: Chal-

lenges and Implications for International Service Providers. In Journal of Services Marketing. 
2004, roč. 18, č. 7, s. 560 – 573.

57 BOYER, K. a kol. Eservices: operating strategy – a case study and a method for analyzing ope-
rational benefits. In Journal of Operations Management. 2002, roč., č. 2. s. 175.

58 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Metodický pokyn na použitie odbor-
ných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti. Bratislava, 2008, s. 15.
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Z pohľadu samotného procesu tvorby a poskytnutia elektronickej služby, 
definoval Scupola elektronické služby ako „služby, ktoré sú vytvorené, poskytnu-
té a/alebo využité prostredníctvom použitia IKT ako systémy založené na inter-
nete a mobilných riešení.“59 

V súvislosti s delením elektronických služieb, Hofacker definuje nasledujúce 
tri kategórie elektronických služieb:
a) elektronické služby ako doplnok služieb a tovarov vo fyzickom svete (napr. 

online rezervácia si sedadla v lietadle),
b) elektronické služby ako náhrada za služby poskytované vo fyzickom svete 

(napr. elektronická aukcia),
c) nové elektronické služby, poskytované len online (napr. online vyhľadávanie 

prostredníctvom vyhľadávačov).60

Na základe skôr uvedených definícií, by sme mohli za hlavné charakteristic-
ké znaky elektronických služieb považovať:

 – poskytovanie prostredníctvom IKT (najmä internetu),
 – priame alebo nepriame využitie prostredníctvom IKT (najmä internetu),
 – možnosť spoplatnenia zo strany poskytovateľa,
 – princíp samoobslužnosti, t. j. nevyžaduje sa fyzická interakcia medzi použí-

vateľom a poskytovateľom.61 

Bez ohľadu na rôzne definície a charakteristické znaky elektronických slu-
žieb, budeme elektronické služby pre potreby monografie chápať ako služby, 
ktoré sú poskytované prostredníctvom IKT, no zároveň budeme brať do úvahy 
aj postupy (vo vnútri danej organizácie, ktorá poskytuje službu), ktoré smerujú 
k jej poskytnutiu.

Elektronická služba verejnej správy
Na základe skôr analyzovaných pojmových znakov pojmu „elektronická 

služba verejnej správy“ sa nemôžeme uspokojiť s definíciou elektronickej služby 

59 SCUPOLA, A. a kol. E-Services: Characteristics, Scope and Conceptual Strengths. In Interna-
tional Journal of E-Services and Mobile Applications. 2009, roč. 1, č. 3, s. 6.

60 HOFACKER, C. F. a kol. E-Services: A Synthesis and Research Agenda. In Journal of Value 
Chain Management. 2007, roč. 1, č. 1, s. 13 – 44.

61 ŠPAČEK, D. e-government – cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Praha : C. H. Beck, 2012, 
s. 4 – 5.
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verejnej správy ako verejnej služby, ktorá je poskytovaná prostredníctvom IKT 
(najmä internetu). 62 

Je potrebné si uvedomiť, že poskytnutie elektronickej služby verejnej sprá-
vy často nie je spojené s konkrétnym výstupom ako je to, napríklad v prípade 
poskytovania vzdelávania na základných školách alebo liečba pacienta. V tom-
to ohľade elektronické služby verejnej správy zabezpečia len sprostredkovanie 
konkrétnej služby prostredníctvom IKT (najmä internetu). 

Pri definovaní elektronických služieb verejnej správy je taktiež potrebné brať 
do úvahy postavenie užívateľa danej služby, ktorého nemožno stotožňovať so 
zákazníkom, ako je to v súkromnom sektore. V tejto súvislosti zastávame názor, 
že užívateľom elektronických služieb verejnej správy je najmä občan, ktorý má 
právo využívať konkrétne verejné služby, pričom sa uplatňuje zásada zákazu 
diskriminácie.63

V súvislosti so subjektmi, ktoré poskytujú elektronické služby verejnej sprá-
vy by sme mohli vo všeobecnosti povedať, že poskytovateľmi elektronických 
služieb verejnej správy sú spravujúce subjekty verejnej správy.64 

Pre potreby monografie budeme v najvšeobecnejšej rovine definovať elek-
tronické služby verejnej správy ako: „elektronickú formu komunikácie (najmä) 
občanov s verejnou správou pri využívaní verejných služieb prostredníctvom IKT 
(najmä internetu).“ 

Takto definované elektronické služby verejnej správy sa týkajú verejných 
služieb v zmysle konkrétnych reálnych služieb poskytovaných spravujúcimi 
subjektmi verejnej správy. Ako už bolo spomenuté, mnohé elektronické služby 
verejnej správy často len sprostredkujú poskytnutie konkrétnej verejnej služby 
vo fyzickom svete, iné zas predstavujú náhradu za existujúce verejné služby. 
V tejto súvislosti by sme mohli elektronické služby verejnej správy deliť na:
a) elektronické služby verejnej správy, ktoré len sprostredkúvajú poskyt-

nutie konkrétnej verejnej služby (napr. žiadosť o stretnutie so zástupcom 
62 V odbornej literatúre sa možno stretnúť aj s pojmami „služba e-governmentu“, „elektronická 

verejná služba“, „verejná online služba“, „digitálna elektronická služba“ a pod. Tieto pojmy 
môžeme považovať za synonymá pojmu „elektronická služba verejnej správy“. 

63 Elektronické služby verejnej správy môžu okrem občanov (v postavení fyzických osôb) využívať 
aj fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby.

64 V prípade niektorých elektronických služieb verejnej správy, napríklad služieb elektronického 
zdravotníctva (eHealth) tieto služby môže poskytovať nielen verejný sektor, ale aj súkromný 
sektor. Príkladmi služieb v elektronickom zdravotníctve sú napríklad online klinické služby 
(napr. konzultácia s lekárom) a online poskytovanie informácií o zdravotníckych veciach (napr. 
na pomoc ľuďom, aby sa starali o svoje zdravie).
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samosprávneho kraja). Tieto služby predstavujú len doplnok k existujúcim 
verejným službám poskytovaným vo fyzickom svete.

b) elektronické služby verejnej správy, ktorých výsledkom ich využitia je kon-
krétny výstup (napr. žiadosť o nový občiansky preukaz). Tieto služby pred-
stavujú náhradu za verejné služby poskytované vo fyzickom svete.

c) elektronické služby verejnej správy poskytované len online (napr. vyhľadá-
vanie informácií v informačných systémoch verejnej správy alebo online 
zrušenie certifikátu). 

Avšak ešte dôležitejším delením elektronických služieb verejnej správy je 
delenie na základe úrovne interakcie medzi subjektmi, ktoré vystupujú pri po-
skytovaní a využívaní elektronických služieb verejnej správy. Aby sme mohli 
definovať jednotlivé druhy elektronických služieb verejnej správy v zmysle skôr 
uvedeného kritéria, musíme najskôr upriamiť našu pozornosť na jednotlivé mo-
dely e-governmentu.

1.2.2 Druhy elektronických služieb verejnej správy podľa modelu vývoja 
e-governmentu

Organizácia Spojených národov definovala model vývoja e-governmentu 
v 5 fázach. V prvej fáze sa verejná správa dostáva na internet, prostredníctvom 
vytvorenia oficiálnych webových stránok. V druhej fáze verejná správa zvyšuje 
na svojich webových stránkach množstvo informácií (používateľ vie vyhľadá-
vať napr. zákony a vie vstupovať do rôznych databáz). Tretia fáza predstavuje 
interaktívnu fázu, kde si používateľ môže stiahnuť formulár, kontaktovať orgá-
ny verejnej správy prostredníctvom oficiálneho e-mailu. V tejto fáze sa online 
služby stávajú viac interaktívnymi. Štvrtá fáza je transakčná fáza, kde používateľ 
môže vykonávať rôzne online transakcie (napr. platenie rôznych poplatkov, po-
žiadať o nový občiansky preukaz či duplikát rodného listu a pod.). Elektronické 
služby možno využívať 24/7. Posledná fáza predstavuje úplnú integráciu elek-
tronických služieb v rámci celej verejnej správy. V rámci tejto fázy dochádza 
k zapojeniu spoločnosti do veci verejných, tým že sa vytvárajú rôzne webové 
fóra alebo inovatívne poradenské aplikácie.65

65 OSN. World Public Sector Report 2003. E-Government at the crossroads. New York, 2003,  
s. 139. [cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <https://publicadministration.un.org/publications/
content/PDFs/E-Library%20Archives/World%20Public%20Sector%20Report%20series/
World%20Public%20Sector%20Report.2003.pdf>.
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Autori odbornej literatúry66 vytvorili viacero modelov vývoja e-governmen-
tu. Jeden z prvých modelov vytvorili Layne a Lee (2001), kde rozlišovali 4 fázy, 
konkrétne fázu katalógu, transakčnú fázu, fázu vertikálnej integrácie a fázu ho-
rizontálnej integrácie.67 Ďalší model vytvoril Silcock (2001). Tento model bol 
založený na 6 fázach, medzi ktoré zaradil fázu publikovania informácií online, 
fázu oficiálnej vzájomnej transakcie, fázu viacúčelového portálu, fázu prispôso-
bovania si portálu, fázu zhromažďovania spoločných služieb a fázu plnej integ-
rácie.68 Zourdis a Thaens (2003) definovali popri informačnej fáze, fáze interak-
cie, transakčnej fáze aj poslednú fázu, v rámci ktorej dochádza k transformácii 
vnútornej štruktúry verejnej správy.69

Bez ohľadu na rozdielnosti skôr uvedených modelov vývoja e-governmentu, 
majú tieto modely aj spoločné črty. Uvedené črty by sme pre potreby monogra-
fie mohli definovať v 3 fázach vývoja e-governmentu, konkrétne by šlo o infor-
matívnu fázu, fázu interakcie a transakčnú fázu.

V nadväznosti na skôr uvedené modely vývoja e-governmentu, jeho štruk-
túru, ako aj úrovne interakcie medzi subjektmi, ktoré vystupujú v rámci tejto 
štruktúry, možno elektronické služby verejnej správy rozdeliť na: 
a) informačné služby, 
b) komunikačné služby, 
c) transakčné služby. 

Ad a) Orgány verejnej správy ako poskytovatelia elektronických služieb 
verejnej správy prostredníctvom oficiálnej webovej stránky poskytujú infor-
mácie o konkrétnych službách. Podstatou informačných služieb je zverejňo-
vanie informácií online. Používatelia, najmä občania a podnikatelia, majú prí-
stup k týmto informáciám najčastejšie anonymne, čo znamená, že nedochádza 
k priamej interakcii. 

66 Pre analýzu rôznych modelov e-governmentu pozri CHAIKHI, L. a kol. E-Government Matu-
rity Models: A Comparative Studies. In International Journal of Software Engineering & Appli-
cations. 2014, roč. 15, č. 3, s. 71 – 91. 

67 Bližšie pozri LAYNE, K., LEE, J. Developing fully functional E-government: A four stage model. 
In Government Information Quarterly. 2001, roč. 18 č. 2, s. 122 – 136.

68 Bližšie pozri Silcock, R. What is e-government? In Parliamentary Affairs. 2001, roč. 54, č. 1,  
s. 88 – 101.

69 ZOURIDIS, S., THAENS, M. E-Government: Towards a Public Administration Approach. In 
Asian Jopurnal of Public Administration. 2003, roč. 25, č. 2, s. 161.
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Ad b) Komunikačné služby, taktiež známe pod pojmom „interaktívne služ-
by“, zahŕňajú okrem informačných služieb aj možnosť prístupu k databázam 
orgánom verejnej správy a vyhľadávať v nich informácie. Medzi subjektmi (napr. 
občan a orgán verejnej správy) dochádza v rámci týchto služieb k interakcii 
(napr. posielanie e-mailu, žiadostí, formulárov a pod.). V rámci interaktívnych 
služieb môže ísť o jednostranné interaktívne služby, kde môže využívateľ kon-
krétnej služby, napríklad stiahnuť formulár, avšak zaslať ho musí fyzicky (napr. 
poštou). Poznáme taktiež obojstranné interaktívne služby, kde môže používateľ 
služby, napríklad stiahnuť formulár, ale následne ho elektronicky zašle poskyto-
vateľovi elektronickej služby verejnej správy. V prípade interaktívnych služieb, 
najmä obojstranných interaktívnych služieb, musí poskytovateľ konkrétnej služ-
by vedieť, s kým komunikuje. 

Ad c) Transakčné služby predstavujú najvyššiu úroveň elektronických slu-
žieb verejnej správy. Zahŕňajú v sebe jednak informačné služby, komunikačné 
služby a navyše, používatelia môžu uskutočňovať s poskytovateľom služby rôzne 
online transakcie. Nevyhnutnou podmienkou poskytovania takýchto služieb je 
možnosť prístupu všetkých používateľov, nepretržite 24/7. Z uvedeného dôvodu 
je potrebné, aby poskytovateľ týchto služieb mal vytvorené podmienky v rám-
ci vnútorných postupov back officu a podmienky týkajúce sa ochrany súkro-
mia a bezpečnosti. Poskytovateľ transakčných služieb musí s určitosťou vedieť, 
s kým komunikuje, čo si vyžaduje explicitnú identifikáciu subjektov.70 

1.3 Identita71

V tejto časti kapitoly sa najskôr budeme venovať problematike identity vo 
všeobecnosti a následne upriamime našu pozornosť na elektronickú identitu. 

Identita, ako koncept, bola predmetom skúmania viacerých vedných 
disciplín. V sociológii sa identita spája s členstvom v určitej skupine (napr. ro-
dina, zamestnanie a i.).72 Koncept identity sa taktiež objavuje vo filozofii. V po-

70 K  poskytovaniu transakčných služieb obcami ako jednotkami územnej samosprávy bližšie 
pozri HAVELKOVÁ, M. Online služby poskytované obcami z pohľadu nariadenia eIDAS. In 
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019. Bratislava : Právnická fakulta, s. 391 – 398.  
[cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na:<https://www.flaw.uniba.sk/veda/konferencie-a-podujatia/milni-
ky-prava-v-stredoeuropskom-priestore/zborniky/>.

71 Etymologicky má slovo identita pôvod v latinskom slove idem, čo znamená ten istý.
72 Hlavní predstavitelia sociologických teórií identity sú George Herbert Mead, Erving Goffman 
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rovnaní so sociologickým chápaním identity, sa môže identita z filozofického 
hľadiska týkať nielen jednotlivcov, ale aj objektov, resp. vecí.73 Z psychologické-
ho hľadiska identita znamená spôsob, akým osoba vníma samú seba, ale taktiež 
ako je vnímaná a ako je zastúpená.74 Nakoniec z právneho hľadiska je koncept 
identity spájaný najmä s problematikou občianstva, ochrany osobných údajov, 
súkromia, bezpečnosti a pod.

Problematika identity je taktiež predmetom manažmentu informačnej bez-
pečnosti. V súvislosti s pojmom „identita“ platí, že každá entita75 sa vyznačuje 
charakteristickými znakmi, tzv. atribútmi. Napríklad fyzická osoba je charakte-
rizovaná výškou, vekom, výzorom, váhou, DNA, dátumom a miestom narode-
nia, bydliskom alebo zamestnaním. Súbor týchto atribútov danej entity, ktorý 

a Anthony Giddens. Bližšie pozri ROOSENDAAL, A. Digital personae and profiles in law: Pro-
tecting individuals’ rights in online contexts. Oisterwijk : Wolf Legal Publishers, 2013, s. 20 – 25.

73 Vo filozofii existuje viacero teórií týkajúcich sa identity. Napríklad francúzsky filozof Ricoeur 
rozlišuje medzi ipse identitou a idem identitou. Ipse identita hovorí o tom, kým osoba sku-
točne je. Keďže má dynamický charakter, je neurčitá a mení sa. Idem identita je skôr statická  
a vyznačuje sa jednotvárnosťou, hoci môže dôjsť k jej modifikácii. Takýto pohľad na identitu sa 
spája s identifikátorom, keďže sa v prípade idem identity pýtame na to, čo je nemenné (idem) 
v prípade konkrétnej osoby z perspektívy tretej strany. Na druhej strane, ipse identita sa týka 
identity v zmysle samého seba (z pohľadu samého seba). Bližšie pozri VAN DER HOF, S. a kol. 
Framing Citizen’s Identities: The construction of personal identities in new modes of government 
in the Netherlands. Nijmegen : Wolf Legal Publishers, 2010, s. 16.

74 V psychológii vzniklo v súvislosti s problematikou identity viacero teórií. Napríklad Andre 
Durand vo svojej knihe Three Tiers of Identity rozdelil identitu do troch kategórií, resp. stupňov. 
Prvý, najnižší stupeň, predstavuje osobná identita. Táto identita je tvorená atribútmi a znakmi, 
ktoré sú spojené s danou osobou a sú večne platné a nepodmienené. Taktiež platí, že osobná 
identita patrí a je kontrolovaná jedine danou osobou. Druhú úroveň predstavuje spoločná iden-
tita, ktorú tvoria atribúty, ktoré boli priradené osobe inými osobami. Táto identita sa týka kon-
krétneho vzťahu (napr. obchodný vzťah) a atribúty sú len dočasne priradené osobe. Napríklad 
kreditná karta, knižničná karta obsahujú informácie o identite, ktoré sú priradené konkrétnej 
osobe. V prípade, ak vzťah, ktorý definuje identitu, zanikne (napr. vypršanie platnosti karty), 
atribúty nie sú ďalej použiteľné. Najvyššiu úroveň predstavuje abstraktná identita, ktorú tvo-
ria skupiny identity a týka sa najmä marketingu. Napríklad zákazník patrí do strednej vrstvy, 
stredného veku, má auto, hrá futbal a býva v jednom z miest na západnom pobreží. Všetky 
tieto skupiny identifikujú osobu, ale abstraktne. Bližšie pozri WINDLEY, P. J. Digital Identity: 
Unmasking Identity Management Architecture (IMA). California : O‘Reilly Media, Inc., 2005,  
s. 12 – 13. Taktiež pozri RANNENBERG, K. a kol. The future of Identity in the Information 
Society. Challenges and Opportunities. Springer : London Heidelberg New York Dordrecht, 
2009, s. 40 – 41.

75 Entitou môže byť čokoľvek, človek, zviera, vec, organizácia, dokument, ale aj nehmotný objekt 
ako myšlienka.
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nám umožňuje odlíšiť jednu entitu od druhej, sa nazýva úplná identita.76 Nie-
ktoré atribúty majú statický charakter, čiže sa nemenia (napr. miesto narodenia, 
DNA a i.), iné majú zas dynamický charakter a časom sa môžu meniť (napr. 
farba vlasov, trvalý pobyt a i.). 

V praktických situáciách nepotrebujeme odlišovať entity rovnakého typu, 
ale len tie, ktoré by sme si mohli zameniť (napr. fyzické osoby). Z uvedeného 
dôvodu definujeme oblasť pôsobnosti identity a požiadavku na rozlišovanie 
akýchkoľvek entít (toho istého druhu). Aby sme mohli entity od seba odlíšiť, 
bez toho aby sme poznali všetky atribúty, čo nie je ani možné, umelo vytvárame 
identifikátory.77 Identifikátor by sme mohli definovať ako atribút alebo súbor 
atribútov entity, ktoré jednoznačne identifikujú entitu v rámci konkrétnej oblas-
ti pôsobnosti.78 Roosendaal charakterizoval identifikátor ako: „súbor atribútov 
ktorý odlišuje jednotlivca v rámci skupiny.“79 Príkladom takýchto identifikátorov 
pri fyzických osobách je rodné číslo a v komplexnejšom ponímaní verejné lis-
tiny ako občiansky preukaz, alebo rodný list.80 

McLoughlin chápe identitu ako výsledok spojenia viacerých atribútov, kto-
rými sa osoby prejavujú vo fyzickom svete, ktoré môžu byť zaznamenané (napr. 
miesto a čas narodenia, pohlavie, podpis a i.) a zároveň sú spojené s konkrétnou 
osobou. V tomto zmysle možno identitu chápať ako prostriedok, prostredníc-
tvom ktorého sú jednotlivci rozpoznaní alebo odlíšení od iných jednotlivcov pre 
transakčné alebo podobné účely.81

76 Pfitzmann a Hansen definujú aj čiastkovú identitu (partial identity). Táto identita predstavuje 
podmnožinu atribútov úplnej identity. Na základe týchto atribútov nemusí dôjsť k jednoznač-
nej identifikácii danej osoby. Bližšie pozri PFITZMANN, A., HANSEN, M. Anonymity, Unlin-
kability, Unobservability, Pseudonymity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for 
Terminology. 2005. [cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <https://www.freehaven.net/anonbib/cache/
terminology.pdf>.

77 Všetky atribúty tvoriace úplnú identitu osoby pozná len samotná osoba.
78 GRAUX, H. a kol. Eid interoperability for pegs—update of country profiles—analysis and asses-

sment report. 2009, s. 7. [cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <https://docplayer.net/9541906-Study-
-on-eid-interoperability-for-pegs-update-of-country-profiles-analysis-assessment-report.
html>.

79 ROOSENDAAL, A. Digital personae and profiles in law: Protecting individuals’ rights in online 
contexts. Oisterwijk : Wolf Legal Publishers, 2013, s. 19.

80 OLEJÁR, D. a kol. Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015, s. 13. 
[cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdela-
vanie-89f.html>.

81 MCLOUGHLIN, I. a kol. Digital Government at Work. A social Informarics Perspective. Oxford :  
Oxford University Press, 2013, s. 93.
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Zo skôr uvedeného je zrejmé, že koncept identity sa líši v závislosti od ob-
lasti, ktorej sa týka. Pre potreby monografie vychádzame najmä z pohľadu ma-
nažmentu informačnej bezpečnosti, keďže mnohé pojmy z tejto oblasti boli pre-
vzaté do legislatívy týkajúcej sa identity a inštitútov s ňou súvisiacou.

Je však otázne ako sa prejavuje identita danej osoby v interakciách s inými 
subjektmi vo virtuálnom priestore. Pôjde o tú istú identitu alebo možno pove-
dať, že fyzická osoba má viacero identít? Odpoveď na tieto otázky nám dáva 
pojem „elektronická identita“.

1.3.1 Elektronická identita

Vo fyzickom svete vystupuje osoba pod jednou identitou, resp. môže vy-
stupovať anonymne. Vo virtuálnom priestore je situácia iná, keďže možno ho-
voriť o viacerých identitách tej istej osoby. Problematika elektronickej identity  
v akademickom prostredí predstavuje najmä debatu o pôvode ľudskej identity  
a jej premenách v informačnej spoločnosti. Z právneho hľadiska je problemati-
ka elektronickej identity spájaná najmä s otázkami týkajúcimi sa zodpovednosti, 
ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, etiky a morálky. Taktiež sú veľmi 
dôležité otázky týkajúce sa anonymity a súkromia, kedy právo dovoľuje anony-
mitu vo virtuálnom priestore, kedy ju prikazuje a kedy zas vyžaduje identifi-
káciu a autentifikáciu. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že konanie rôznych 
entít, ako sú fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby vo 
virtuálnom priestore, môže mať právne následky aj vo fyzickom svete. V tejto 
súvislosti je vo vzťahu k elektronickým službám verejnej správy potrebné, aby 
poskytovateľ elektronickej služby verejnej správy mal istotu, s kým komunikuje. 

Vo väčšine prípadov, ak neberieme do úvahy elektronické služby, kde je do-
volený aj anonymný prístup, existuje podmienka identifikovať sa, aby daná oso-
ba mala prístup a mohla využívať konkrétnu službu. 

Odkedy sa internet, konkrétne jeho služba World Wide Web začala používať 
ako prostriedok komunikácie v oblasti obchodu, neskôr aj vo verejnej správe, 
vznikli úvahy o identite a jej podobe vo virtuálnom priestore. V odbornej lite-
ratúre sa môžeme okrem pojmu „elektronická identita“ stretnúť aj s jeho syno-
nymami, konkrétne digitálnou identitou a virtuálnou identitou. 
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Van Der Hof definuje digitálnu identitu ako: „súbor atribútov predstavu-
júcich entitu v digitálnom prostredí, ktorá má odlišnú a nezávislú existenciu.“82 

Podľa Laurenta a Bozefrana predstavuje digitálna identita súbor digitálnych 
údajov, ktoré reprezentujú entitu vo virtuálnom svete (internet, informačné sys-
témy a pod.). Títo autori zastávajú názor, že fyzická osoba si môže vytvárať 
viacero digitálnych identít, ktoré s ňou korešpondujú, tak aby mohla rozčleniť 
svoje aktivity v rôznych oblastiach (napr. člen rodiny, zákazník, predávajúci, 
zamestnanec a pod.). Laurent a Bozefrane chápu digitálne údaje, ktoré tvoria 
digitálnu identitu ako atribúty. Tie atribúty, ktoré možno použiť pre jednoznač-
nú identifikáciu, nazývajú identifikátory.83

Cameron definuje digitálnu identitu ako: „súbor tvrdení urobených digitál-
nym subjektom o ňom samom alebo o inom digitálnom subjekte.“84 

Podľa Sullivanovej, ktorá zastáva anglo-americký pohľad na koncepciu iden-
tity, predstavuje otázka digitálnej identity právny koncept, podľa ktorého je digi-
tálna identita identitou jednotlivca a tvoria ju informácie, ktoré sú uchovávané 
a prenášané v digitálnej forme.“85 Inými slovami možno povedať, že digitálna 
identita predstavuje všetky informácie, ktoré sú digitálne zaznamenané o kon-
krétnej osobe.86 

82 VAN DER HOF, S. a kol. Framing Citizen’s Identities: The construction of personal identities in 
new modes of government in the Netherlands. Nijmegen : Wolf Legal Publishers, 2010, s. 21.

83 LAURENT, M., BOUZEFRANE, S. Digital Identity Management. London : ISTE Press Ltd., 
2015, s. 33.

84 CAMERON, K. The laws of identity. Microsoft Corporation, 2005, s. 4. [cit. 1. 9. 2022]. Dostup-
né na: <http://www.identityblog.com/stories/2005/05/13/TheLawsOfIdentity.pdf>.

85 SULLIVAN, C. Protecting digital identity in the cloud: Regulating cross border data disclosure. 
In Computer Law & Security Review. 2014, roč. 30, č. 2, s. 139.

86 Sullivan skúma digitálnu identitu v transakčnom kontexte, keď aj v rámci elektronickej verejnej 
správy dochádza k transakciám medzi osobami a verejnou správou. Sullivan v rámci informácií, 
ktoré tvoria digitálnu identitu, rozlišuje medzi tzv. transakčnými informáciami a tými ostat-
nými. Transakčné informácie sú skôr statické a týkajú sa informácií, ktoré vznikli narodením. 
Ide napríklad o meno, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia. Tieto informácie tvoria 
tzv. transakčnú identitu. Ostatné informácie predstavujú väčšiu množinu informácií v rámci 
digitálnej identity. Sú viac dynamické, keďže časom dochádza k ich zmene. Taktiež platí, že 
ostatné informácie predstavujú osobné informácie, ktoré sú spojené s osobou prostredníctvom 
transakčnej identity. Transakčná identita spája digitálnu identitu s osobou prostredníctvom 
identifikačných údajov, ktoré môžu byť aj číselnými identifikátormi, vlastnoručným podpisom 
alebo fotografiou tváre. Bližšie pozri SULLIVAN, C. Digital identity and mistake. In Interna-
tional Journal of Law and Information Technology. 2012, roč. 20, č. 3, s. 225 – 226.
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Andrade pri definovaní elektronickej identity využíva analógiu s identitou 
vo fyzickom svete, ktorá je tvorená atribútmi ako meno, váha, dátum narodenia 
a i. Podstatné je, že tieto atribúty sú spojené s konkrétnou osobou. Elektronická 
identita je identitou len vtedy, keď je uznaná verejným sektorom alebo súkrom-
ným sektorom ako dostačujúca náhrada za (fyzickú) identitu. Takáto situácia je 
zrejmá, ak sa jedna strana (napr. verejná správa) snaží overiť prostredníctvom 
dostupných atribútov, či realizuje transakciu s danou osobou a nie s niekým 
iným.87 

V odbornej literatúra sa taktiež spomína koncept digitálnej osoby (digital 
personae). V zmysle tohto konceptu, ktorý založil Roger Clarke, digitálna osoba 
reprezentuje jednotlivca a je tvorená údajmi, ktorými možno tohto jednotlivca 
identifikovať. Vytváranie a uchovávanie digitálnej osoby je založené na transak-
ciách, ktoré môžu mať podobu akejkoľvek interakcie medzi jedincom a osobami 
či technickými zariadeniami.88 Údaje, ktoré tvoria digitálnu osobu, môžu slúžiť 
na reprezentovanie čiastkovej identity jednotlivca. V tomto prípade predstavuje 

87 DE ANDRADE, N. N. G. a kol. Electronic identity, SpringerBriefs in Cybercecurity. Springer : 
London Heidelberg New York Dordrecht, 2014, s. 4.

 Norberto Nuno Gomes de Andrade v súvislosti s elektronickou identitou poznamenal, že iden-
tifikátory majú digitálnu formu a možno ich rozdeliť do dvoch kategórií. Prvú kategóriu tvoria 
identifikátory, ktoré sú priamo spojené s osobou (napr. meno, adresa, mobilné číslo alebo elek-
tronický podpis.) Druhú kategóriu tvoria identifikátory, ktoré nie sú priamo spojené s osobou 
(napr. IP adresa). Bližšie pozri DE ANDRADE, N. N. G. a kol. Electronic identity, SpringerBriefs 
in Cybercecurity. Springer : London Heidelberg New York Dordrecht, 2014.

88 Clarke rozlišuje medzi premietnutou digitálnou osobou a vnútenou digitálnou osobou. Skôr 
spomenutá digitálna osoba predstavuje obraz danej osoby, ktorý jedinec vyjadruje voči ostat-
ným prostredníctvom údajov (napr. vytvorením si profilu na sociálnej sieti). Takáto digitálna 
osoba je kontrolovaná osobou, s ktorou je spojená. V prípade neskôr spomenutej digitálnej oso-
by je identita osoby prenesená na osobu prostredníctvom údajov z rôznych inštitúcií súkrom-
ného alebo verejného sektora. V tomto prípade je digitálna osoba kontrolovaná niekým iným 
ako osobou, s ktorou je spojená (napr. záznam v registri dlžníkov). Existujú taktiež kombinácie 
skôr uvedených kategórií digitálnych osôb. Napríklad v prípade elektronických záznamov pa-
cienta, keď pacient poskytuje údaje o sebe, ale zdravotnícke zariadenie analyzuje údaje o stave 
pacienta, robí diagnózy a pod. Bližšie pozri CLARKE, R. The Digital Persona Concept, Two De-
cades Later. 2013. [cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <http://www.rogerclarke.com/ID/DP12.html>.

 Roosendal, vychádzajúc z Clarkovej koncepcie digitálnej osoby, definoval digitálnu osobu ako 
„digitálne zastúpenie jednotlivca z fyzického sveta, ktoré môže byť spojené s týmto jednotlivcom  
z fyzického sveta a obsahuje dostatočné množstvo (relevantných) údajov v rámci oblasti pôsob-
nosti a pre účel použitia ako zástupcu jednotlivca.“ Bližšie pozri ROOSENDAAL, A. Digital 
personae and profiles in law: Protecting individuals’ rights in online contexts. Oisterwijk : Wolf 
Legal Publishers, 2013, s. 39 – 41.
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čiastková identita podmnožinu atribútov úplnej identity. V súvislosti s čiastko-
vou identitou je potrebné uviesť, že jednotlivci zverejňujú len informácie, ktoré 
sú vhodné pre konkrétnu oblasť pôsobnosti. 

Zo skôr uvedených definícií je zrejmé, že pohľady na identitu vo virtuál-
nom priestore sa rôznia. Ako sme mohli vidieť, v odbornej literatúre neexistuje 
jednotný názor na samotný pojem, ktorý by sa týkal identity vo virtuálnom 
priestore, ani na jeho význam. Pre účely monografie budeme používať pojem 

„elektronická identita“, ktorý by sme mohli definovať ako: „súbor atribútov, ktoré 
sú uchovávané a prenášané v elektronickej forme a jednoznačne odlišujú osobu od 
iných osôb.“ Taktiež musíme poznamenať, že ak hovoríme o atribútoch, máme 
na mysli atribúty, ktoré sú uznané a rozpoznávané verejnou správou.

Inými slovami možno povedať, že elektronická identita predstavuje prostrie-
dok, prostredníctvom ktorého osoby preukazujú vo virtuálnom priestore, že sú 
naozaj tou osobou, ktorou tvrdia, že sú. Navyše, elektronická identita umožní 
osobám odlíšiť sa od iných osôb.89 

1.4 Identifikácia a autentifikácia

Problematika identifikácie a autentifikácie je stará ako ľudstvo samé. Pô-
vodne fyzické osoby preukazovali svoju totožnosť geografickým názvom svojho 
miesta narodenia, ako napríklad Herakleitos z Efezu. Takáto identifikácia osôb 
v neskorších dobách, kedy vznikali prvé moderné štáty, samozrejme, neposta-
čovala. V dôsledku nárastu obyvateľstva, ako aj migračných tendencií, bolo po-
trebné identifikovať osoby oficiálnou cestou. K identifikácii všetkých občanov 
bez výnimky došlo, napríklad vo Francúzsku po skončení Francúzskej revolú-
cie (1799), kedy tamojšie legislatívne orgány mali stanoviť, akým spôsobom sa 
bude overovať narodenie, uzavretie manželstva a smrť, ako aj ktorý orgán bude 
o týchto skutočnostiach vydávať príslušné dokumenty a tie aj uchovávať.90 

Tradičné spôsoby preukazovania identity ako vyslovenie svojho mena a priez-
viska a preukázanie sa (fyzickým) preukazom totožnosti pred zamestnancom 

89 Hlavným dôvodom, prečo sa prikláňame k pojmu „elektronická identita“ a nie k pojmu „digi-
tálna identita“ či „virtuálna identita“, je skutočnosť, že v právnom poriadku Slovenskej repub-
liky, ako aj aktoch EÚ, sa používa pojem „elektronická identita“.

90 NOIRIEL, G. The identification of the citizen: the birth of republican civil status in France. In 
Documenting individual identity, the development of state practices in the modern world. Prin-
ceton and Oxford : Princeton University Press, 2001, s. 28.
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verejnej správy, predkladanie dokumentov, ktoré sú vlastnoručne podpísané 
alebo opatrené odtlačkom pečiatky, nie sú využiteľné vo virtuálnom priestore. 

Vo virtuálnom priestore sa pracuje s informáciou, ktorá nie je viazaná na 
materiálny nosič (informácia v elektronickej forme) a spracovávanie informá-
cie prebieha do značnej miery automatizovane, kedy fyzické osoby komunikujú 
navzájom a s verejnou správou na diaľku. V takýchto prípadoch si zamestnanec 
verejnej správy nemôže porovnať fotografiu v občianskom preukaze s výzorom 
človeka. Navyše hrozí, že dôjde k vytvoreniu alebo úprave dokumentu, ktorý sa 
v elektronickej forme nedá odlíšiť od pravého.

Identifikácia a autentifikácia vo fyzickom svete využíva predpoklady, ako 
fyzická prítomnosť, materiálny subjekt, papierový dokument, svedectvo dôve-
ryhodnej tretej osoby. Avšak tieto predpoklady nie sú splnené vo virtuálnom 
priestore.

Z uvedeného dôvodu bolo potrebné, s príchodom elektronickej verejnej 
správy a poskytovaním elektronických služieb verejnej správy, prispôsobiť iden-
tifikáciu a autentifikáciu osôb, ale aj manažment identity, tak aby bolo možné 
spoľahlivo overiť identitu osoby elektronicky a taktiež, aby bolo možné spravo-
vať elektronické identity.

V tejto časti monografie definujeme základné pojmy problematiky identifi-
kácie a autentifikácie, ktorými sú „identifikácia“, „autentifikácia“, „úrovne zá-
ruky“, „autorizácia“ a „manažment identity“. 

1.4.1 Identifikácia

Identifikácia osôb má v porovnaní s konceptom identity praktický rozmer. 
Človek sa počas svojej existencie dostáva do situácií, kedy sa musí identifikovať, 
aby mohol realizovať rôzne transakcie. Z pohľadu verejnej správy je dôležité, aby 
poskytovatelia elektronických služieb verejnej správy, čiže orgány verejnej sprá-
vy vedeli, s kým komunikujú. V porovnaní s fyzickým svetom, kde osoby pri 
interakcii so zamestnancami verejnej správy preukazujú svoju identitu na zák-
lade preukazov totožnosti, je vo virtuálnom priestore situácia iná, keďže osoba, 
ktorá chce využívať konkrétnu elektronickú službu verejnej správy, preukazuje 
svoju identitu neživým objektom, akými sú informačné systémy. 

Clarke definuje identifikáciu ako: „proces, v rámci ktorého sú spojené úda-
je s  konkrétnou identitou osoby existujúcou vo fyzickom svete, čo je možné 
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zabezpečiť prostredníctvom získania identifikátora.“91 Inými slovami možno po-
vedať, že identifikácia predstavuje hľadanie údajov, ktoré zodpovedajú konkrét-
nej identite. 

V rámci identifikácie osoba deklaruje svoju identitu. Inými slovami mož-
no povedať, že osoba, ktorá chce, napríklad využívať konkrétnu elektronickú 
službu verejnej správy, realizuje vyhlásenie o identite (identity claim). Takéto 
vyhlásenie predstavuje deklaratórny akt osoby, ktorá tvrdí, že: „Ja som ja a tu 
sú potrebné atribúty a identifikátory, ktoré sú nevyhnutné na overenie, že som, 
kto tvrdím, že som.“ 

V praxi môže nastať situácia, že osoba bude tvrdiť, že je danou osobou, avšak 
takéto vyhlásenie môže byť falošné. Takéto aktivity môžu smerovať ku kráde-
ži identity alebo neoprávnenému prístupu k informačnému systému verejnej 
správy alebo elektronickej komunikácii. Aby sme mohli overiť takéto vyhlásenie 
o identite, musí sa osoba preukázať preukazom identity a následne musí dôjsť 
k autentifikácii.

1.4.2 Autentifikácia

Dlhé obdobie boli postupy autentifikácie pri využívaní a poskytovaní ve-
rejných služieb založené na papierovej forme. Prostriedky autentifikácie ako 
občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz či rodný list boli používané 
ako oficiálne potvrdenie deklarovanej identity jednotlivca. Tieto dokumenty 
podliehali fyzickej kontrole. Avšak príchodom nových IKT a poskytovaním 
elektronických služieb verejnej správy bolo potrebné vytvoriť nové spôsoby au-
tentifikácie, ktoré by bolo možné použiť v situáciách, kedy je potrebné identifi-
kovať a autentifikovať jednotlivca na diaľku. 

Aby sme aj vo virtuálnom priestore v rámci rôznych online interakcií do-
siahli určitú úroveň záruky, že osoba, ktorá urobila vyhlásenie o  identite je 
naozaj tou osobou, vyžaduje sa od nej, aby sa preukázala preukazom identi-
ty92. Príkladmi preukazu identity vo fyzickom svete je, napríklad občiansky 
pre ukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz. Na základe týchto preukazov 

91 CLARKE, R. Identification and Authentication Fundamentals. 2004. [cit. 1. 9. 2022]. Dostupné 
na: <http://www.rogerclarke.com/DV/IdAuthFundas.html>.

92 Z technologického hľadiska možno povedať, že operačný systém alebo aplikácie budú vyža-
dovať od osoby (užívateľa) dôkaz o tom, že je naozaj tou osobou, ktorou tvrdí, že je. Takýmto 
dôkazom je preukaz identity. Pojem „preukaz identity“ je prekladom anglického pojmu „cre-
dential“.
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identity, ktoré boli vydané dôveryhodnou treťou stranou, ktorou je štát, môže 
osoba urobiť vyhlásenie o identite na základe overených atribútov (napr. vek, 
adresa trvalého pobytu a i.), ktoré sa v preukaze identity nachádzajú. Preukaz 
identity by sme mohli vo všeobecnosti definovať ako údaje, ktoré sa používajú na  
autentifikáciu deklarovanej identity alebo atribútov danej osoby. Inými slovami 
možno povedať, že preukaz identity predstavuje autentifikátor, prostredníctvom 
ktorého sa osoby môžu v rámci rôznych transakcií autentifikovať.

Vo virtuálnom priestore, kde dochádza k rôznym interakciám medzi oso-
bami a rôznymi organizáciami, je situácia v porovnaní s fyzickým svetom po-
dobná. Osoba, ktorá uskutočnila vyhlásenie o identite, musí disponovať pre-
ukazom elektronickej identity93, ktorý bude obsahovať údaje o tom, že osoba, 
ktorá urobila vyhlásenie o identite, je naozaj tou osobou. Príkladom takýchto 
preukazov elektronickej identity je, napríklad heslo, PIN94, elektronický podpis, 
digitálny certifikát a i.95 

V rámci autentifikačného postupu musí osoba, ktorá deklarovala svoju iden-
titu, dokázať, že skutočne je tou osobou, ktorej identitu deklarovala. Inými slo-
vami ide o potvrdenie deklarovanej identity. 

Osoba sa môže autentifikovať rôznymi spôsobmi. V odbornej literatúre 
možno hovoriť o troch základných prístupoch, ktoré sú založené na tom: 
a) čo človek vie (PIN, heslo, rodné priezvisko mamy), 
b) čo človek má (certifikát, čipová karta), 
c) čo človek je (biometrické charakteristiky96 ako odtlačok prstov, obraz siet-

nice, hlas, obraz dúhovky).97 

93 Ak sa v texte monografie používa pojem „preukaz identity“ v kontexte poskytovania a využíva-
nia elektronických služieb verejnej správy, má sa za to, že ide o preukaz elektronickej identity.

94 PIN (Personal Identification Number) predstavuje osobné identifikačné číslo, ktoré pozostáva 
z číselného kódu.

95 Preukazy elektronickej identity môžu byť integrované do autentifikačného tokenu (napr. čipová 
karta), ale taktiež nemusia (napr. heslo alebo certifikát).

96 Použitie biometrie ako prostriedku identifikácie a autentifikácie osôb siaha až do 3. storočia 
pred Kr. V starovekej Číne boli objavené tabuľky, kde sa popri mene jednotlivcov nachádzal 
aj odtlačok prstov. Bližšie pozri SUTROP, M., LAAS-MIKKO, K. From Identity Verification 
to Behaviour Prediction: Ethical Implications to Second Generation Biometrics. In Review of 
Policy research. 2012, roč. 29, č. 1, s. 21 – 22.

97 OLEJÁR, D. a kol. Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015. s. 14. 
[cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdela-
vanie-89f.html>.
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Samozrejme, môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych spôsobov autentifikácie, 
napríklad elektronický občiansky preukaz v sebe môže obsahovať biometrickú 
charakteristiku ako obraz tváre, ale aj elektronický čip. Ďalším príkladom je 
autentifikácia prostredníctvom čipovej karty a následným zadaním PIN kódu. 
V takýchto prípadoch sa hovorí o viacfaktorovej autentifikácii.98

1.4.3 Úrovne záruky

Konečný výsledok autentifikácie je binárny, a teda deklarovaná identita bola 
potvrdená alebo zamietnutá. Avšak v závislosti od sily prostriedkov, ktoré sa 
používali na overovanie identity, má spoliehajúca sa strana (napr. poskytovateľ 
elektronických služieb verejnej správy) rôznu mieru istoty, že skutočne ide o tú 
osobu, ktorá sa identifikovala. Aj slabšie metódy autentifikácie postačujú na 
bežné účely. Je potrebné, aby sa pri identifikácii a autentifikácii používali metó-
dy primerané účelu, na ktorý sa výsledok identifikácie a autentifikácie použije. 
Tento koncept je formalizovaný úrovňou záruky.

Stanovenie potrebnej úrovne záruky závisí od úrovne rizika, ktoré môže 
vzniknúť pri interakcii medzi stranami (napr. fyzická osoba – verejná správa). 
Ak je úroveň záruky nižšia ako úroveň rizika, nedôjde k interakcii medzi stra-
nami. Analogicky, vo fyzickom svete taktiež musíme preukázať svoju identitu 
alebo niektorý z atribútov, ak je to odôvodnené úrovňou rizika vyplývajúcej  
z konkrétnej interakcie. 

Autentifikačný proces poskytuje určitú úroveň záruky, že osoba je naozaj 
tou osobou, ktorej identitu deklarovala. Úroveň záruky a vyžadovanie konkrét-
neho preukazu identity závisí od úrovne rizika spojeného s transakciou alebo 
interakciou. 

Je potrebné podotknúť, že nie všetky interakcie si vyžadujú rovnakú úroveň 
autentifikácie. Dokonca, pri niektorých interakciách nie je identifikácia a auten-
tifikácia potrebná.

98 TODOROV, D. Mechanics of Users Identification and Authentication. Fundamentals of Identity 
Management. USA : Auerbach Publications, 2007, s. 6.
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1.4.4 Autorizácia

Úspešná identifikácia a autentifikácia je predpokladom autorizácie. Autori-
zácia predstavuje povolenie konať v súlade s oprávneniami, ktoré danej osobe 
prislúchajú.99 

Clarke definoval autorizáciu ako proces pridelenia povolení a privilégií pre 
vstup do zdrojov a služieb danej organizácie.100

Inými slovami možno povedať, že osoba po úspešnej identifikácii a autenti-
fikácii je autorizovaná na prístup ku konkrétnym službám, informáciám alebo 
môže vykonávať konkrétne transakcie. O tom, aké úkony môže autentifikovaná 
osoba vykonávať, najčastejšie rozhoduje spoliehajúca sa strana (napr. poskyto-
vateľ elektronickej služby verejnej správy). 

1.4.5 Manažment identity

Vo fyzickom svete, kde sa jednotlivci pri interakcii s orgánmi verejnej sprá-
vy identifikujú a autentifikujú papierovými dokladmi totožnosti ako občiansky 
preukaz, cestovný pas a pod., je zodpovednosť za správnosť informácií uvede-
ných v týchto dokladoch na strane, ktorá tieto doklady vydáva. Takouto stranou 
je zvyčajne štát, ktorý zabezpečuje dôveru medzi stranami, ktoré spolu komu-
nikujú. V tejto súvislosti má svoje miesto problematika manažmentu identity. 

Leenes a kol. definovali manažment identity ako „systémy a postupy, pro-
stredníctvom ktorých sa spravuje a kontroluje, kto má prístup k zdrojom a taktiež, 
aké oprávnenia majú jednotliví používatelia pri využívaní týchto zdrojov v súlade 
s politikou danej organizácie.“101 

99 OLEJÁR, D. a kol. Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015. s. 14. 
[cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdela-
vanie-89f.html>.

100 Vo fyzickom svete by šlo napríklad o situáciu, keď by zamestnanec mal povolenie na vstup 
len do konkrétnej budovy z viacerých budov. V kontexte virtuálneho prostredia má osoba, 
ktorá bola identifikovaná a autentifikovaná, prístup ku konkrétnym údajom a môže vykonávať 
konkrétne úkony, na ktoré má povolenie. CLARKE, R. A Sufficiently Rich Model of (Id)entity, 
Authentication and Authorisation. 2010. [cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <http://www.rogerclarke.
com/ID/IdModel-1002.html#MAs>.

101 LEENES, R. E., SCHALLABÖCK, J., HANSEN, M. PRIME white paper v3. EU : The PRIME 
consortium, 2008, s. 1. [cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <https://pure.uvt.nl/ws/files/1028657/
PRIME-Whitepaper-V3.pdf>.
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Podľa Clarka predstavuje manažment identity „všeobecný pojem pre archi-
tektúru, infraštruktúru a postupy, ktoré sa týkajú autentifikácie a vyhlásenia 
o identite.“102

Manažment identity možno taktiež chápať ako správu čiastkových identít 
(napr. určenie a správa atribútov identity). Organizačná a technická infraštruk-
túra, ktorá slúži na určenie a správu atribútov identity sa v odbornej literatúre 
nazýva systém manažmentu identity.103 Organizačná stránka sa týka procesu 
registrácie a vydávania preukazov identity, zatiaľ čo technická stránka sa týka 
samotného autentifikačného mechanizmu.

V kontexte poskytovania verejných služieb vo fyzickom svete, možno ma-
nažment identity spájať najmä s problematikou identifikácie a autentifikáciu 
osôb pre prístup k  jednotlivým službám. Orgány verejnej správy, konkrétne 
ich zamestnanci, na základe preukazov totožnosti identifikujú a autentifikujú 
jednotlivca, s tým, že v rámci autorizácie mu umožnia využiť konkrétne služby. 
Vo všeobecnosti možno povedať, že štát predstavuje dôveryhodnú stranu, ktorá 
zodpovedá za správu identít a identifikačných a autentifikačných dokumentov.104

Obdobné situácie, kedy je potrebné zabezpečiť dôveryhodnú a bezpečnú 
komunikáciu medzi subjektmi, vznikajú aj v súvislosti s poskytovaním elektro-
nických služieb verejnej správy vo virtuálnom priestore. Príchodom internetu 
a poskytovaním verejných služieb na diaľku, sa vytvorili nové spôsoby elektro-
nickej identifikácie a autentifikácie (čipové karty, biometria a pod.). Tieto ten-
dencie spôsobili, že štáty začali prispôsobovať existujúce schémy manažmentu 
identity novým podmienkam alebo si vytvorili nové modely. Každopádne, v sú-
vislosti so správou elektronickej identity a údajov o nej, možno hovoriť o ma-
nažmente elektronickej identity.105

102 CLARKE, R. A Sufficiently Rich Model of (Id)entity, Authentication and Authorisation. 2010. 
[cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <http://www.rogerclarke.com/ID/IdModel-1002.html#MAc>.

103 Modinis Study on Identity Management in e-government Common Terminological Framework 
for Interoperable Electronic Identity Management Consultation paper v2.01. 2005, s. 11. [cit. 1. 9. 
2022]. Dostupné na: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/
eid_terminology_paper.pdf>.

104 Manažment identity nie je len problematikou, ktorá sa týka verejnej správy. Napríklad aj v sú-
kromnom sektore môže zamestnávateľ spravovať identity pracovníkov a určovať, ktorí zamest-
nanci majú prístup k zdrojom (napr. prístup do budov a pod.).

105 V odbornej literatúre sa možno stretnúť s pojmom „manažment digitálnej identity“ alebo „di-
gitálny manažment identity“.



52

REGULAČNÉ VÝZVY E-GOVERNMENTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V KONTEXTE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE

Lips definuje manažment elektronickej identity ako: „súbor pravidiel, po-
stupov a technických zložiek, ktoré vykonávajú politiku organizácie týkajúcu sa 
zavádzania, používania a výmeny informácií o elektronickej identite pre účely 
prístupu k službám alebo zdrojom.“106

Vo všeobecnosti možno povedať, že z pohľadu rôznych organizácií zabez-
pečuje manažment elektronickej identity kontrolu a správu nad prístupom po-
užívateľov k  informáciám a službám. Tento prístup je zabezpečený prostred-
níctvom rôznych autentifikačných metód (heslo, digitálne certifikáty, tokeny 
a i.) a autorizačných práv. Z pohľadu užívateľa, môže manažment elektronickej 
identity poskytovať jednak prístup, ale aj možnosť spravovať vlastné elektronic-
ké identity prostredníctvom osobných údajov a zmeny atribútov. 

Zavádzanie manažmentu elektronickej identity by malo okrem vytvárania 
nových možností pre verejnú správu ako zbierať a spracúvať informácie o elek-
tronickej identite osôb, priniesť aj iné výhody. Medzi tieto výhody by sme mohli 
zaradiť zlepšenie efektivity poskytovania elektronických služieb verejnej správy, 
zvýšenie informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia, zlepšenie podmienok 
pre občanov pri prístupe k verejným službám, ako aj zvýšenie miery poskytova-
nia elektronických služieb verejnej správy zlepšením dôvery v online interakcie 
s občanmi.107

Popri skôr uvedených pozitívach, ktoré prináša manažment elektronickej 
identity, nemožno zabúdať aj na možné riziká, ktoré so sebou prináša, naprí-
klad ochrana súkromia, bezpečnosť, ale aj samotná dôvera občanov vo verej-
nú správu. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že práve dôvera je základným 
kameňom elektronickej verejnej správy a poskytovania elektronických služieb 
verejnej správy.108 

106 LIPS, M. Rethinking citizens – government relationships in the age of digital identity: Insights 
from research. In Information Polity. 2010, roč. 15, č. 4, s. 276.

107 OECD. The role of digital identity management in the internet economy: a primer for policy 
makers. 2009. [cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-tech-
nology/the-role-of-digital-identity-management-in-the-internet-economy_222134375767>.

108 V posledných rokoch možno sledovať, že štáty vytvárajú robustné modely manažmentu elek-
tronickej identity, ktoré sú založené na elektronickom preukaze identity, ktorý je vydávaný 
štátom. Tento preukaz identity nachádza využitie nielen pri identifikácii a autentifikácii osoby 
k službám, ktoré poskytuje verejná správa, ale aj v súkromnom sektore. Spomínanými štátmi 
sú napríklad Nemecko, Francúzsko, Rakúsko a i. Bližšie pozri OECD. The role of digital identity 
management in the internet economy: a primer for policy makers. 2009.
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Modely manažmentu elektronickej identity
V oblasti manažmentu elektronickej identity vzniklo niekoľko druhov mo-

delov. Vo všeobecnosti možno hovoriť o 4 druhoch, konkrétne silo model, cen-
tralizovaný model, federálny model a model zameraný na používateľa.109 

V rámci silo modelu, taktiež známeho pod označením izolovaný model, 
používateľ musí pri identifikácii a autentifikácii k službám používať rôzne iden-
tifikátory a preukazy identity (napr. heslo). Atribúty, ktoré sú spojené s konkrét-
nym identifikátorom, sú spravované izolovane každým poskytovateľom služieb. 
Nevýhodou tohto modelu je, že používateľ si bude musieť pamätať veľa prihla-
sovacích údajov a hesiel. Úroveň bezpečnosti je narušená, keďže používateľ si 
zvolí pre prístup k službám tie isté prihlasovacie údaje a heslá alebo si ich zapíše 
na hmotný nosič (napr. papier).110

Centralizovaný model zavádza poskytovateľa elektronickej identity a cen-
tralizovaný manažment elektronickej identity, čo znamená, že používateľ sa 
môže autentifikovať u rôznych poskytovateľov služieb s tou istou elektronickou 
identitou, s tým istým preukazom identity. Tento model využíva systém jedné-
ho prihlásenia (Single Sign On), kedy sa používateľ môže prihlásiť k viacerým 
poskytovateľom služieb, ktorí sa spoliehajú na údaje o elektronickej identite od 
toho istého poskytovateľa služieb.111

Federálny model je založený na tom, že poskytovateľ identity a skupina po-
skytovateľov služieb vytvárajú tzv. federáciu identít a sú viazaní vzťahmi dôvery 
založenými na dohodách a spoločných technologických platformách.112 Takáto 
federácia sa nazýva „kruh dôvery“. Používateľ sa autentifikuje u (centrálneho) 
poskytovateľa identity (ten môže byť zároveň aj poskytovateľom služby), ktorý 
obratom zašle údaje o elektronickej identite poskytovateľovi služieb. Uplatňuje 
sa tu systém jedného prihlásenia. Poskytovatelia služieb sa v rámci federácie 

109 LAURENT, M., BOUZEFRANE, S. Digital Identity Management. London : ISTE Press Ltd., 
2015, s. 33. Tamže, s. 33.

110 Tamže, s. 34.
111 Tamže, s. 33.
112 Napríklad OpenID. [cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: <http://openid.net/>. Shibboleth. [cit. 1. 9. 

2022]. Dostupné na: <http://shibboleth.net/>. WS-Federation. [cit. 1. 9. 2022]. Dostupné na: 
<https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb498017.aspx>. OpenAM. [cit. 1. 9. 2022]. Do-
stupné na: <https://forgerock.org/openam/>.
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spoliehajú na údaje o elektronickej identite, ktorým disponuje poskytovateľ 
identity a nemusia vytvárať a udržiavať prihlasovacie účty.113 

Model založený na používateľovi predstavuje jediný model manažmentu 
elektronickej identity, ktorý umožňuje používateľovi mať kontrolu nad atribút-
mi týkajúcimi sa jeho osoby. Používatelia si môžu vybrať z viacerých poskyto-
vateľov identity nezávisle od toho, ktorú službu chcú využívať. Poskytovatelia 
identity vystupujú ako dôveryhodné tretie strany, ktoré autentifikujú používa-
teľa a poskytovateľ služby musí akceptovať potvrdenie vyhlásenej identity po-
užívateľa poskytovateľom identity. Poskytovateľ služby je označovaný ako spo-
liehajúca sa strana. Používateľ sa môže rozhodnúť, ktoré informácie v rámci 
transakcie s poskytovateľom služieb odhalí. Avšak poskytovateľ služby môže od 
používateľa vyžadovať konkrétne informácie, aby sa transakcia uskutočnila.114 

Subjekty v modeloch manažmentu elektronickej identity
V súvislosti so subjektmi, ktoré vystupujú v jednotlivých modeloch ma-

nažmentu elektronickej identity, možno vo všeobecnosti hovoriť o troch zák-
ladných subjektoch:
a) užívateľ – fyzická osoba, ktorá má elektronickú identitu a požaduje vykonať 

transakciu (napr. využiť elektronickú službu verejnej správy).
b) poskytovateľ identity – entita, ktorá zohráva hlavnú úlohu v manažmen-

te elektronickej identity a v realizácii autentifikačných mechanizmov. Pred 
tým, ako poskytovateľ identity vydá preukaz elektronickej identity musí re-
gistrovať nového užívateľa. V rámci registrácie, v závislosti od toho, v akej 
oblasti sa uskutočňuje, poskytovateľ identity môže zaslať preukaz elektro-
nickej identity online alebo poštou. V prípade prísnejšej registrácie posky-
tovateľ identity overuje identitu nového užívateľa na základe jeho fyzickej 
prítomnosti a preukázaním (fyzického) preukazu identity. Výsledkom regis-
trácie je vydanie elektronického preukazu identity, ktorý sa následne použije 
na autentifikáciu.

c) poskytovateľ služby – entita, ktorá poskytuje službu užívateľovi, najmä 
prostredníctvom internetu. Aby užívateľ mohol využívať konkrétnu službu, 

113 OECD. The role of digital identity management in the internet economy: a primer for policy ma-
kers. 2009, s. 161. LAURENT, M., BOUZEFRANE, S. Digital Identity Management. London : 
ISTE Press Ltd., 2015, s. 35.

114 OECD. The role of digital identity management in the internet economy: a primer for policy ma-
kers. 2009, s. 161.
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ktorú poskytuje konkrétny poskytovateľ, musí sa úspešne autentifikovať. Po-
skytovateľ služby ale zväčša nepozná elektronickú identitu daného užívateľa, 
a preto sa v prípade vyhlásenia identity užívateľa spolieha na poskytovateľa 
identity, ktorý deklarovanú identitu potvrdí, resp. nepotvrdí.115

115 LAURENT, M., BOUZEFRANE, S. Digital Identity Management. London : ISTE Press Ltd., 
2015, s. 33.
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DRUHÁ KAPITOLA

PRÁVNA ÚPRAVA E-GOVERNMENTU –  
NÁRODNÁ ÚROVEŇ

2.1 Elektronická podoba výkonu verejnej moci podľa zákona 
o e-Governmente

2.1.1 Verejná moc

Už od prvopočiatkov svojej existencie si ľudstvo vytváralo mechanizmy, kto-
ré mu napomáhali v ďalšom vývoji. Tieto mechanizmy mali za úlohu zjedno-
dušiť život ľudí, ako aj životu dať určité pravidlá. Cieľom bolo zabrániť chaosu 
v spoločenských vzťahoch prostredníctvom normovania správania. V prvopo-
čiatkoch ľudského vývoja bolo zrejmé, že ľudia si vystačia so správou, ktorú si 
vykonávali sami, avšak s neskorším následným zaľudňovaním sa vysporiadali 
tak, že sa postupne vzdávali samosprávnych aktivít v prospech iných. V prvom 
rade to bol vládca (panovník), ktorý vytváral na správu svojej ríše rozličné úra-
dy, do ktorých delegoval sebe verné osoby. Neskôr, v súvislosti s prechodom 
k republikánskym zriadeniam, sa tento proces postupne demokratizoval a do-
chádzalo k vytváraniu moderného (modernejšieho) poňatia spravovania štátu. 

Správa vecí verejných na našom území doznala od roku 1989 mnohých 
zmien, od základnej transformácie systémových zmien vynútených novým spo-
ločenským zriadením a novou ústavnoprávnou úpravou, cez viaceré reformy až 
po niekoľko modernizácií.116

Za najväčšiu výzvu súčasného výkonu verejnej moci na Slovensku možno 
považovať jej modernizáciu, pričom príkladom jej modernizácie je aj jej elektro-
nizácia. Slovenský zákonodarca pretavil myšlienky elektronizácie verejnej moci 
do podoby zákona o e-Governmente. 

Vecná pôsobnosť tohto zákona je veľmi široká; vzťahuje sa na výkon verejnej 
moci ako takej. Podľa tohto zákona je elektronickým výkonom verejnej moci 
konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach 

116 Pozri viac KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, 
s. 93.
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práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnic-
kých osôb, pričom táto verejná moc sa vykonáva prostredníctvom elektronickej 
úradnej komunikácie.117 

Na nasledujúcich stranách si postupne vysvetlíme pojmy, ktoré súvisia 
s elektronizáciou verejnej moci na Slovensku, pričom sa zameriame na pojem 

„verejná moc“ a jej uplatňovanie (výkon) v elektronickej podobe. Z hľadiska 
elektronického výkonu verejnej moci sa budeme venovať dvom veľkým temati-
kám, a to elektronickej schránke (jej zriadeniu, aktivácii, prístupu, deaktivácii 
a zrušeniu) a elektronickému doručovaniu.

„Verejná moc“ je veľmi významným pojmom v rámci teórie fungovania štá-
tu. Bez toho, aby štát bol nositeľom verejnej moci, si nemožno predstaviť reálny 
výkon zabezpečenia potrieb obyvateľstva štátu. Verejnú moc majú preto nevy-
hnutne v rukách všetky zložky štátnej moci, či už sa venujeme moci zákonodar-
nej, súdnej alebo výkonnej. Platí, samozrejme, že nie vždy zložky štátnej moci 
dosahujú svoje úlohy za využitia verejnomocenských prostriedkov. 

Napríklad služby verejného záujmu sa nie vždy realizujú s využitím verej-
nomocenských oprávnení.118 Asi ťažko si predstaviť verejnomocenské donuco-
vanie obyvateľov obce, aby využívali služby obecnej knižnice, pripadne donu-
covanie využívania diaľnic. V našej monografii sa v ďalších riadkoch budeme 
preto budeme venovať len verejnomocenskému pôsobeniu zložiek štátnej moci, 
pretože len naň sa vzťahuje elektronický výkon verejnej moci. 

Čo je to teda verejná moc? Pojem „verejná moc“ je vymedzený v právnej 
úprave, ale aj v súdnej judikatúre. Právne predpisy pojem „verejnej moci“ často 
využívajú, ale definujú ho len výnimočne. Tam, kde tieto definície nachádza-
me, tak sú tieto definície vymedzené len na účely toho-ktorého zákona. Inými 
slovami, nejde o všeobecné definície použiteľné na všetky prípady. Na druhej 
strane nám však ponúkajú základný pohľad na tento pojem a jeho základné 
charakteristické znaky.

Napríklad podľa zákona o zodpovednosti za škodu sa výkonom verejnej 
moci rozumie rozhodovanie a úradný postup orgánov verejnej moci o právach, 
právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb alebo práv-
nických osôb. Obdobne podľa už spomenutého zákona o e-Governmente sa 

117 Ustanovenie § 3 písm. a) a b) zákona o e-Governmente.
118 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. 655.
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výkonom verejnej moci rozumie konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa 
osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povin-
ností fyzických osôb alebo právnických osôb. 

V obidvoch prípadoch tieto zákony vychádzajú z  toho, že verejná moc 
predstavuje rozhodovanie (konanie, postup) o právach (právom chránených 
záujmoch, povinnostiach) iných osôb. Inými slovami, ako znak verejnej moci 
vymedzujú oprávnenie určitého subjektu vystupovať v nadradenej pozícii k iné-
mu subjektu. Dôsledkom tejto nerovnosti je možnosť autoritatívne rozhodovať 
o zmene právnej situácie tohto druhého subjektu, t. j. o zmene v oblasti jeho 
práv, právom chránených záujmov alebo povinností. 

Predmetné vymedzenie vychádza zo súdneho chápania pojmu „verejná 
moc“. Prvýkrát bolo vymedzené ešte Ústavným súdom Československej fede-
ratívnej republiky 9. júna 1992. Podľa tohto uznesenia Ústavného súdu Čes-
koslovenskej federatívnej republiky je verejnou mocou taká moc, ktorá auto-
ritatívne 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 ob-
sah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu. Verejnú moc vykoná-
va štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej  
a súdnej a za určitých podmienok ju môžu vykonávať aj prostredníctvom ďal-
ších subjektov. Kritériom pre určenie, či iný subjekt koná ako orgán verejnej 
moci, je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach 
iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do 
týchto práv a povinností zasahovať.119

Vo všetkých týchto prípadoch sa zameriava definovanie tohto pojmu na 
prípady, keď sa rozhoduje o individuálnych právach, právom chránených záuj-
moch a povinnostiach. Z daného dôvodu tieto definície nemožno považovať 
za plne uspokojivé. Právna teória pripomína, že obchádza iné javové formy,  
v ktorých sa verejná moc prejavuje – iné druhy právomoci, nič nehovorí o prá-
votvorbe (normotvorbe), mlčí o rozhodovacích procesoch uskutočňovaných 
pri výkone riadiacej a organizátorskej činnosti, mlčí o rozhodovacích pro-
cesoch verejnej správy pri uzatváraní verejnoprávnych zmlúv, nezaoberá sa 

119 Uznesenie Ústavného súdu Československej federatívnej republiky z 9. júna 1992, sp. zn.  
I. ÚS 191/92.
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uskutočňovaním rôznych bezprostredných zákrokov a iných opatrení obdobnej 
povahy.120

Vo všetkých prípadoch však prichádza k zhode, že verejná moc je mocou 
autoritatívnou a jej nositeľmi sú zásadne orgány verejnej moci. 

Pojem „orgán verejnej moci“ je pojmom, ktorý sa bežne používa v legislatív-
nej úprave, právnej praxi, ako aj v bežnom živote. Čo sa ním rozumie? 

V legislatívnej praxi sa stretávame predovšetkým s pojmami ako napríklad 
„orgán verejnej moci“, „orgán štátnej správy“, „orgán verejnej správy“, „štátny 
orgán“ a pod. 

V rámci nášho výkladu sa budeme venovať najprv hmotnoprávnym poj-
mom „orgán verejnej moci“, „štátny orgán“, „orgán verejnej správy“, „orgán 
štátnej správy“. Pre tieto pojmy platí, že ich definíciu nevymedzuje zákon (ne-
existuje ich legálna definícia), a preto ich vymedzenie je ponechané na právnu 
teóriu. Pojem „správny orgán“ je procesnoprávnym pojmom a budeme sa mu 
venovať na záver tejto state. 

Najširším pojmom zo všetkým hmotnoprávnych pojmov, ktoré sme po užili, 
je pojem „orgán verejnej moci“. Ide o orgán, ktorý je zo zákona držiteľom ve-
rejnej moci. Ide o typ orgánu, ktorý v sebe kombinuje všetky orgány verejnej 
správy, štátne orgány, ako aj orgány štátnej správy. Platí preto, že všetky orgány 
verejnej moci, štátnej moci a orgány štátnej správy sú zároveň orgánmi verejnej 
moci. Prejdime si všetky zvolené pojmy a poukážme si na rozdiely medzi nimi.

Jedným zo základných pojmov správneho práva je pojem „orgán verejnej 
správy“. Ide o pojem, ktorý je užší ako orgán verejnej moci (nie všetky orgány 
verejnej moci sú aj orgánmi verejnej správy) a naopak, širší ako napríklad štát-
ny orgán a orgán štátnej správy. Orgánom verejnej správy sú okrem orgánov 
štátnej správy aj orgány územnej a záujmovej samosprávy a právnické osoby, 
ak im zákon zveruje rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch 
a povinnostiach v oblasti verejnej správy.121 

Orgán verejnej správy môže, ale aj nemusí byť štátnym orgánom. Dôležité 
je, či danému orgánu je alebo nie je zverená rozhodovacia právomoc v oblas-
ti verejnej správy. Z daného dôvodu preto orgánom verejnej správy sú všetky 

120 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. 652 – 653.

121 SREBALOVÁ, M. Vývoj terminológie verejnej správy (s osobitným zreteľom na pojem správny 
orgán) v súčasnosti. In Správní právo. Roč. 39, č. 4/2006, s. 252.
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orgány štátnej správy, ale neplatí, že všetky štátne orgány sú aj orgánmi verejnej 
správy. Napríklad, štátnym orgánom, ktorý nie je orgánom verejnej správy, je 
prezident, verejný ochranca práv, Najvyšší kontrolný úrad SR, súdy alebo pro-
kuratúra. A naopak, orgánom verejnej správy, ktorý je aj štátnym orgánom, sú 
napríklad ministerstvá, okresné úrady, regionálne úrady verejného zdravotníc-
tva atď.

Pojem „orgán verejnej správy“ je strešný pojem pre početnú množinu sub-
jektov rôzneho druhu, ktoré uskutočňujú podzákonnú a organizujúcu aktivitu 
vo verejných záležitostiach. Inými slovami povedané, orgán verejnej správy je 
subjekt vykonávajúci podzákonnú a organizujúcu činnosť vo verejných záleži-
tostiach ako prejav výkonnej moci v štáte.122

Štátny orgán je orgán štátnej moci, ide o synonymické pojmy. Štátny orgán 
je súčasťou štátneho mocenského mechanizmu, je nadaný určitou pôsobnosťou 
a právomocou, ktorej cieľom je zabezpečenie plnenia štátnych úloh. Najväčšiu 
skupinu štátnych orgánov tvoria orgány štátnej správy. Platí pravidlo, že každý 
orgán štátnej správy je zároveň štátnym orgánom, ale nie každý štátny orgán 
musí byť aj orgánom štátnej správy. Ako príklad môže slúžiť prezident, Najvyšší 
kontrolný úrad SR, súdy, prokuratúra, Národná banka Slovenska alebo verejný 
ochranca práv. V týchto prípadoch ide o štátne orgány, ktoré nie sú orgánmi 
štátnej správy. Štátnymi orgánmi, ktoré sú aj orgánmi štátnej správy, sú opäť 
napríklad ministerstvá, okresné úrady, regionálne úrady verejného zdravotníc-
tva atď. 

Orgán štátnej správy predstavuje v teórii a v praxi rozlične vnímaný pojem. 
Jednotne akceptovaná definícia tohto pojmu chýba. Zrejme najzákladnejšie 
vymedzenie orgánu štátnej správy vychádza z pozitívnoprávnej úpravy. Podľa 
tohto vymedzenia orgánom štátnej správy je ten orgán, ktorý je takto zákonom 
vytvorený, t. j. zákon priamo pomenuje niektorý orgán za orgán štátnej správy.123 

K základným črtám orgánov štátnej správy sa zaraďuje to, že:
a) ide o štátny orgán, ktorý má všetky základné črty tohto orgánu, je vybave-

ný právomocou a pôsobnosťou a má možnosť použiť prostriedky štátneho 
donútenia, 

122 TÓTHOVÁ, K. Niekoľko úvah k pojmom správny orgán, orgán štátnej správy a orgán verej-
nej správy. In Pocta profesorovi Slovinskému. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2009, s. 104.

123 Napríklad podľa § 2 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy je 
okresný úrad miestny orgán štátnej správy.
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b) ide o osobitný druh štátneho orgánu, ktorého osobitosť spočíva v činnosti, 
ktorú vykonáva, t. j. štátnu správu, ktorou uskutočňuje úlohy a funkcie štátu 
metódami a prostriedkami štátnej správy, 

c) tvorí relatívne samostatnú organizačnú jednotu, ktorá je oddelená od iných 
organizačných jednotiek v štátnom aparáte.124

K ďalším špecifickým znakom orgánov štátnej správy možno zaradiť aj to, že 
jeho činnosť má výkonný a nariaďovací charakter; môže na základe splnomoc-
nenia vydávať všeobecne záväzné právne predpisy; jeho činnosť možno v rámci 
práva determinovať aj smernicami a  inými vnútornými predpismi nadriade-
ných orgánov.125

Zhrňujúco povedané, orgány štátnej správy sú relatívne samostatné súčas-
ti štátneho mechanizmu dotované právomocou, ktorých prostredníctvom štát 
plní svoje úlohy v oblasti verejnej správy. Musia byť zriadené zákonom ako 
orgány štátnej správy. Prevažnú časť ich činnosti tvorí výkon štátnej správy.126 
Orgán štátnej správy nemusí vykonávať nevyhnutne len štátnu správu. Orgány 
štátnej správy vykonávajú aj iné aktivity ako napríklad rôzne úkony občian-
skoprávneho, obchodnoprávneho, či pracovnoprávneho charakteru, propagač-
né činnosti a pod. 

Veľmi dôležité je tiež dopovedať, že za každých okolností, na to, aby sme 
mohli uvažovať o orgáne štátnej správy, je nevyhnutné, aby prevažujúca časť 
jeho aktivít bola výkonom štátnej správy.127 

Posledným pojmom, ktorému sa na tomto mieste chceme venovať, je pojem 
„správny orgán“. Na rozdiel od zvyšných pojmov je pojem „správny orgán“ pro-
cesnoprávnym termínom, ktorý je aj legálne definovaný. To znamená, že pria-
mo právne predpisy tento pojem vymedzujú a neponechávajú jeho definíciu na 
právnu teóriu a prax. Priamu definíciu tohto pojmu nachádzame v správnom 
poriadku. Podľa § 1 ods. 2 Správneho poriadku správnym orgánom je štátny 
orgán, orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba 

124 ŠKULTÉTY, P. In ŠKULTÉTY, P. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava :  
VO PraF UK, 2005, s. 51.

125 KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, s. 45 – 46.
126 ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. 

Beck, 2012, s. 20.
127 TÓTHOVÁ, K. Niekoľko úvah k pojmom správny orgán, orgán štátnej správy a orgán verej-

nej správy. In Pocta profesorovi Slovinskému. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2009, s. 99.
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alebo právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb 
v oblasti verejnej správy.

Dôležitosť tohto pojmu spočíva v  tom, že na základe pravidiel určených 
v ďalších ustanoveniach správneho poriadku128 dokážeme určiť presne jeden 
orgán, ktorý bude tým jediným vykonávateľom verejnej správy v jednotlivo ur-
čenom prípade, teda tým, ktorý bude v našej veci rozhodovať.

Napríklad, ak na základe hmotnoprávnej úpravy vieme, že okresné úrady 
vykonávajú štátnu správu na úseku živnostenského podnikania, tak na tomto 
základe ešte nevieme určiť, na ktorý zo všetkých okresných úradov sa musíme 
obrátiť s ohlásením živnosti, ak chceme prevádzkovať živnosť. Na to slúži práv-
na úprava určovania príslušnosti správnych orgánov. Na jej základe sa presunie-
me zo všeobecného vymedzenia okresný úrad (zo všeobecnej hmotnoprávnej 
pôsobnosti tohto orgánu) k jednotlivo určenému okresnému úradu, napríklad 
Okresný úrad Bratislava, Okresný úrad Pezinok alebo Okresný úrad Košice 
atď.129 (t. j. k procesnoprávnej úprave miestnej príslušnosti správneho orgánu) 
a zároveň ku konkrétnej vnútornej organizačnej jednotke tohto úradu, ktorá je 
príslušná na ohlasovanie živnosti (tzv. funkčná príslušnosť) – v prípade živností 
je to odbor živnostenského podnikania okresného úradu. Zhrňujúco povedané, 
procesnoprávnou kategóriou správneho orgánu sme zistili, že vo veciach ohlá-
senia živnosti je orgánom zodpovedným za jej ohlásenie v konkrétnom prípa-
de130 (napríklad) Okresný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania. 

Možno si tiež povšimnúť, že pri definovaní pojmu „správny orgán“ vychá-
dzal zákonodarca z hmotnoprávnych pojmov ako „štátny orgán“ alebo „orgán 
územnej samosprávy“. Z daného vyplýva, že správne orgány nemajú svoju dru-
hovú identitu a nie sú špecifickým druhom orgánov v oblasti verejnej správy.131 
Pojem „správny orgán“ znamená určitú pozíciu pre všetky tie subjekty, ktoré 
zákon označí ako realizátorov mocenského rozhodovania o právach, právom 

128 Ide o ustanovenia o príslušnosti. Rozoznávame príslušnosť vecnú, miestnu a funkčnú. Tieto 
pravidlá nie sú upravené len v Správnom poriadku, ale môžu byť predmetom právnej úpravy aj 
v osobitných právnych predpisoch (napr. v Daňovom poriadku, zákone o sociálnom poistení 
atď.).

129 Vychádza sa z pravidla, že živnosť sa ohlasuje tomu okresnému úradu, kde má fyzická osoba 
trvalý pobyt alebo kde má právnická osoba sídlo.

130 Teda tým orgánom, ktorý v tejto veci vykonáva verejnú správu.
131 Ako je to v prípade hmotnoprávnych pojmov, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom texte.
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chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v ob-
lasti verejnej správy (teda označí ich za správne orgány – pozn. autora). Správne 
orgány teda nie sú samostatným druhom orgánov verejnej správy.132

Z definície verejnej moci ďalej vyplýva, že orgány verejnej moci rozhodujú 
o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických osôb 
alebo právnických osôb. 

Rozhodovanie predstavuje autoritatívne ovplyvňovanie právneho postave-
nia fyzických osôb a právnických osôb, ktoré prebieha práve na základe tejto 
činnosti, pričom postup orgánov verejnej moci a ďalších subjektov na tomto 
postupe je regulovaný právnym poriadkom.

Rozhodovacie procesy sa niekedy nazývajú aj pojmom „aplikačné procesy“. 
Podstatou aplikačných rozhodovacích procesov je rozhodovanie o  (hmotno-
právnych) právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach kon-
krétnych účastníkov tohto procesu. Platí, že súkromné osoby môžu konať, čo 
nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon 
neukladá.133 Uplatňovanie niektorých práv je však v právnom štáte niekedy na-
viazané na predchádzajúci úkon zo strany verenej moci, ktorým buď umož-
ňuje uplatnenie určitého práva,134 alebo potvrdzuje existenciu daného práva. 
Výsledkom aplikačného rozhodovacieho procesu je vydanie aktu, ktorým sa 
definitívnym spôsobom upravuje právne postavenie konkrétnej osoby v kon-
krétnom prípade.

Napríklad, ak vodič motorového vozidla prekročí povolenú rýchlosť, tak 
v rozhodovacom aplikačnom procese príslušný orgán rozhodne o tom, že toto 
jeho konanie naplnilo skutkovú podstatu správneho deliktu (priestupku) a ro-
zhodne o uložení pokuty tomuto vodičovi. V rámci tohto procesu sa teda ro-
zhodlo o konkrétnej (novej) povinnosti vodiča motorového vozidla, ktoré spo-
číva v povinnosti zaplatiť peňažnú pokutu. 

Rozhodovanie sa týka práv, právom chránených záujmov alebo povinností. 
Právo osoby sa v právnej teórii definuje ako možnosť a) správať sa určitým spô-
sobom, ktorý má svoje zákonné medze, b) požadovať určité správanie od iných 
osôb (minimálne, aby sa zdržali rušenia oprávneného správania), c) požadovať 

132 TÓTHOVÁ, K. Sú správne orgány samostatným druhom orgánov verejnej správy? In MAS-
LEN, M. (ed.) Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty. Bratislava : Ikarus.sk – Eurounion, 
2011, s. 332.

133 Pozri čl. 2 ods. 3 Ústavy SR.
134 Môže pritom dôjsť aj k vymedzeniu limitov uplatňovania práva.
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od verejno-mocenského orgánu právnu ochranu svojho práva pred jeho neo-
právneným rušením. Právna teória definuje právom chránený záujem ako taký 
záujem fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorému právne predpisy po-
skytujú osobitnú ochranu (a na rozdiel od iných – faktických záujmov, ktorým 
sa právna ochrana neposkytuje). Právom chránené záujmy sú (...) vždy tesne 
zviazané so subjektívnymi právami a povinnosťami, o ktorých sa rozhoduje. 
Keďže o subjektívnych záujmoch nemožno rozhodovať (nemožno ich zakladať, 
meniť, rušiť), a pretože sú dané platnou úpravou, nemôžu byť ani predmetom 
(...) konania. Ich nositeľ ich presadzuje v konaní spolu so svojimi subjektívnymi 
právami alebo ich uplatňuje pri rozhodovaní o právach a povinnostiach iných 
osôb. Povinnosť osoby sa v právnej teórii vymedzuje ako nevyhnutnosť správať 
sa určitým spôsobom (konať, zdržať sa konania, niečo strpieť).135 

Fyzickou osobou má na mysli akákoľvek osoba, a to bez ohľadu na jej štátne 
občianstvo, trvalý pobyt, či prechodný pobyt. Je tiež irelevantné, či ide o cudzin-
ca alebo o osobu bez štátneho občianstva, či s viacerými štátnymi občianstvami. 

Právnickú osobu vymedzuje Občiansky zákonník ako a) združenie fyzic-
kých alebo právnických osôb, b) účelové združenie majetku, c) jednotku územ-
nej samosprávy, d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.136 

Združenia fyzických osôb alebo právnických osôb sú najmä obchodné spo-
ločnosti a družstvá, občianske združenia, politické strany a hnutia, cirkvi a ná-
boženské spoločnosti, či združenia právnických osôb. Účelové združenia majet-
ku sú fondy a nadácie. Jednotky územnej samosprávy sú obce a vyššie územné 
celky (samosprávne kraje). Iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon, sú naj-
mä štátne podniky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené 
orgánmi štátnej správy alebo orgánmi územnej samosprávy a ďalšie subjekty, 
o ktorých to ustanovuje zákon. 

2.1.2 Výkon verejnej moci elektronicky

V predchádzajúcej podkapitole sme si vymedzili, čo sa rozumie pojmom „ve-
rejná moc“. Tento krok bol nevyhnutný z toho dôvodu, lebo zákon o e-Govern-
mente sa venuje elektronickému výkonu verejnej moci. Na základe základného 
vymedzenia verejnej moci sme si ozrejmili, čo by zásadne malo podliehať elek-
tronizácii (jej elektronickému výkonu). 

135 KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2017, s. 120.
136 Ustanovenie § 18 ods. 2 OZ.
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Uvedené teoretické vymedzenie pojmu „verejná moc“ v zásade kopíruje vy-
medzenie tohto pojmu v zákone o e-Governmente. Podľa § 3 písm. a) tohto 
zákona sa výkonom verejnej moci rozumie konanie orgánu verejnej moci v roz-
sahu podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov 
a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb. Vidno, že všetky pojmy, 
ktoré sú tu využité, sme vymedzili v predchádzajúcej podkapitole. Konaním sa 
rozumie rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnos-
tiach. V rozsahu podľa osobitných predpisov sa rozumie vymedzenie pôsobnos-
ti orgánu verejnej moci v tom-ktorom zákone. Pojmy orgán verejnej moci, fyzic-
ká osoba a právnická osoba boli taktiež predmetom predchádzajúceho výkladu. 

Zákon o e-Governmente nevymedzuje výkon verejnej moci elektronicky 
len pozitívne, t. j. na čo všetko sa vzťahuje, ale vymedzuje ho aj negatívne, t. j. 
na aký výkon verejnej moci elektronicky sa nevzťahuje. Negatíve vymedzenie 
pôsobnosti zákona, a teda aj výkonu verejnej moci elektricky, nájdeme v § 2 
zákona o e-Governmente. Toto vymedzenie je dané predovšetkým zachovaním 
verejného záujmu, keď v niektorých záležitostiach výkonu verejnej moci nie je 
vhodné, aby sa komunikovalo elektronicky. Ako príklad možno uviesť výkon 
verejnej moci elektronicky a elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci 
navzájom, ak sú ich obsahom utajované skutočnosti alebo citlivé informácie, 
ďalej informačné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany 
Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky alebo ktoré obsahujú 
utajované skutočnosti, či informačné systémy verejnej správy, ktoré obsahujú 
údaje spracúvané na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, a na infor-
mačné systémy obsahujúce údaje o zdravotnom stave osoby na účely výkonu 
verejného zdravotného poistenia.

V nasledujúcich riadkoch sa už budeme zaoberať len výkonom verejnej 
moci elektronicky v pozitívnom slova zmysle. Výkonom verejnej moci elektro-
nicky sa rozumie výkon verejnej moci prostredníctvom elektronickej úradnej 
komunikácie, t. j. ide o prenos elektronických správ elektronickými prostried-
kami medzi komunikujúcimi subjektmi obsahujúci identifikáciu odosielateľa  
a adresáta, pri ktorej je prenášaná elektronická úradná správa, ktorá je tvorená 
jedným elektronickým podaním alebo elektronickým úradným dokumentom 
vrátane príloh k nim, ak sa prílohy pripájajú.

Rozdiel medzi elektronickým podaním a elektronickým úradným doku-
mentom spočíva v tom, od koho takáto elektronická úradná správa pochádza.  
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V prípade elektronického podania ide o účastníka konania (fyzickú osobu, práv-
nickú osobu) a v prípade elektronického úradného dokumentu ide o orgán ve-
rejnej moci. 

Elektronickým podaním sú údaje vyplnené podľa elektronického formulára, 
ktoré na účely výkonu verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia 
zasiela orgánu verejnej moci osoba, ktorá je účastníkom konania. Elektronic-
kým úradným dokumentom sú údaje vyplnené podľa elektronického formulára,
a) ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci 

elektronicky,
b) ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia za-

siela orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo
c) ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elek-

tronického úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo 
vykonateľnosti. 

Elektronickým formulárom je elektronický dokument obsahujúci automati-
zovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronický-
mi prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, 
spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami.

Na účely výkonu verejnej moci elektronicky zabezpečujú orgány verejnej 
moci, v rozsahu svojej pôsobnosti podľa zákona, vytvorenie a prevádzku
a) prístupových miest,
b) spoločných modulov a
c) agendových systémov.

Z uvedeného je na účely elektronickej komunikácie najdôležitejšie bližšie 
sa venovať prístupovému miestu. Je to tak preto, lebo elektronická komuniká-
cia medzi orgánom verejnej moci a fyzickou osobou alebo právnickou osobou 
prebieha práve prostredníctvom prístupového miesta. Zákon o e-Governmen-
te vymedzuje, že prístupové miesta sú komunikačné rozhrania, ktorých pro-
stredníctvom je možné vykonávať elektronickú komunikáciu, ktoré sú určené 
na zabezpečenie kontaktu medzi orgánom verejnej moci a osobami, o ktorých 
právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgány verejnej moci 
pri výkone verejnej moci elektronicky konajú alebo vo vzťahu ku ktorým verej-
nú moc vykonávajú.
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Prístupovými miestami sú
a) ústredný portál verejnej správy,
b) špecializované portály,
c) integrované obslužné miesta,
d) ústredné kontaktné centrum.

Ústredný portál verejnej správy je prevádzkovaný prostredníctvom webo-
vého sídla www.slovensko.sk. Jeho prostredníctvom možno centrálne vykoná-
vať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci  
a pristupovať k spoločným modulom. 

Správcom ústredného portálu verejnej správy je MIRRI. Zabezpečuje na 
ústrednom portáli zverejnenie zoznamu všetkých orgánov verejnej moci spolu 
s označením konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach 
osôb, ktorých sa týka. Úlohou jednotlivých orgánov verejnej moci je zabezpečiť 
tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a ten zverejňovať 
a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Zodpoved-
nosť za správnosť a úplnosť údajov nesie orgán verejnej moci a nie MIRRI.

Na rozdiel od ústredného portálu verejnej správy, špecializovaný portál slú-
ži na elektronickú komunikáciu s jedným alebo viacerými orgánmi verejnej 
správy. Špecializovaný portál preto nemá centrálny, zastrešujúci charakter, ale 
slúži len konkrétnemu orgánu verejnej moci; nevyužíva sa preto na elektronickú 
komunikáciu s akýmkoľvek orgánom verejnej moci. Ak sa tak orgány verejnej 
moci dohodnú medzi sebou navzájom, môže špecializovaný portál slúžiť aj via-
cerým orgánom verejnej moc na elektronickú komunikáciu. 

Ako príklad špecializovaných portálov možno uviesť portál Finančnej sprá-
vy Slovenskej republiky, portál elektronických služieb Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky, elektronické služby Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky, eHealth, či elektronické verejné obstarávanie.

Aj keď orgán verejnej moci prevádzkuje špecializovaný portál, je naďalej po-
vinný umožniť elektronickú komunikáciu s fyzickými osobami či právnickými 
osobami a umožniť využívanie elektronickej služby verejnej správy aj prostred-
níctvom ústredného portálu verejnej správy, t. j. aj prostredníctvom webového 
sídla www.slovensko.sk. 

Zatiaľ čo ústredný portál verejnej správy a špecializovaný portál slúžia na 
elektronickú komunikáciu, ktorú fyzická osoba alebo právnická osoba vykoná-
va sama, integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú úradnú 

http://www.slovensko.sk
http://www.slovensko.sk
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komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri 
výkone verejnej moci elektronicky. Prostredníctvom integrovaného obslužného 
miesta je možné vykonávať zaručenú konverziu137 a elektronicky komunikovať 
s orgánom verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj 
vykonávať ďalšie činnosti, ak tak ustanoví zákon.

Integrované obslužné miesto prevádzkuje každá obec alebo mestská časť, 
ktoré sú matričným úradom. Obce (mestské časti) sú integrovanými obslužný-
mi miestami ex lege, teda priamo zo zákona. Na základe žiadosti a následného 
zápisu do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest môže integ-
rované obslužné miesto prevádzkovať aj iný orgán verejnej moci alebo poštový 
podnik poskytujúci univerzálnu službu (t. j. Slovenská pošta, a. s.). 

Pracovník integrovaného obslužného miesta je na žiadosť a so súhlasom 
toho, kto prostredníctvom integrovaného obslužného miesta žiada o asistovanú 
elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci 
elektronicky, oprávnený pri výkone činností integrovaného obslužného mies-
ta autorizovať právny úkon žiadateľa použitím kvalifikovaného elektronického 
podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí 
kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo s použitím autorizácie pros-
tredníctvom na to určenej funkcie informačného systému prístupového miesta 
a po úspešnej autentifikácii osoby, ktorá autorizáciu vykonáva, zodpovedajúcej 
najmenej úrovni zabezpečenia „pokročilá“, ak sa autentifikuje s použitím úrad-
ného autentifikátora.

Ak je elektronický dokument autorizovaný pracovníkom integrovaného ob-
služného miesta a súčasne aj autorizovaný správcom informačného systému 
integrovaného obslužného miesta, považuje sa takýto elektronický dokument za 
autorizovaný osobou, ktorá prostredníctvom integrovaného obslužného miesta 
vykonáva asistovanú elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci, ak sa 
nepreukáže opak.

137 Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvod-
ného a) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listin-
nej podobe, b) dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektro-
nického dokumentu alebo c) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého 
elektronického dokumentu. Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych 
účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre 
zaručenú konverziu podľa zákona o e-Governmente.
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Pracovník integrovaného obslužného miesta je oprávnený na prístup a dis-
ponovanie s elektronickou schránkou na účely preberania alebo sprístupnenia 
elektronických správ, ak ho o to osoba oprávnená na prístup a disponovanie  
s elektronickou schránkou písomne požiada a ak sa úspešne autentifikuje; ta-
kýto prístup a disponovanie sú možné len prostredníctvom informačného sys-
tému integrovaného obslužného miesta a na základe každej žiadosti je možné 
pristúpiť a disponovať s elektronickou schránkou len jednorazovo.

V praxi sa s integrovaným obslužným miestom možno najčastejšie stretnúť 
prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej pošty, a. s., pričom k najčastej-
ším úkonom, ktoré sú poskytované, patria žiadosti o výpisy a odpisy z registra 
trestov, výpis z Listu vlastníctva a výpis z obchodného registra.

Ústredné kontaktné centrum slúži na poskytovanie informácií o výkone ve-
rejnej moci elektronicky a o činnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak 
také poskytovanie informácií nie je v rozpore s osobitnými predpismi a ako jed-
notné miesto na nahlasovanie technických problémov znemožňujúcich postup 
podľa zákona o e-Governmente a potvrdzovanie existencie týchto problémov 
a ich trvania. Ústredné kontaktné centrum je prevádzkované prostredníctvom 
telefónneho čísla +421 2 35 803 083 (pracovné dni v pondelok až v piatok, od 
8.00h do 18.00 h, v stredu od 8.00 h do 21.00 h), ako aj prostredníctvom webo-
vého sídla https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/. 

Ústredné kontaktné centrum funguje od novembra 2013, pričom za prvých päť 
rokov svojej existencie (údaje z roku 2019) vybavili vyše 210 000 po žiadaviek.138

V rámci ústredného portálu verejnej správy vytvára MIRRI spoločné modu-
ly (t. j. spoločné komunikačné rozhrania pre všetky orgány verejnej moci). Tie 
sú určené na zabezpečenie elektronickej komunikácie. MIRRI je zodpovedné 
za ich aktualizáciu. Spoločné moduly sú napríklad modul elektronických schrá-
nok, autentifikačný modul, platobný modul, modul centrálnej elektronickej po-
dateľne, modul elektronických formulárov, modul elektronického doručovania, 
notifikačný modul. Orgány verejnej moci sú povinné využívať modul elektro-
nických schránok, autentifikačný modul, modul elektronických formulárov  
a modul elektronického doručovania. Ak tak ustanovuje zákon, sú povinné vyu-
žívať aj platobný modul. Príkladom právneho predpisu, ktorý takúto povinnosť 
upravuje, je napríklad § 9 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 

138 Dostupné na: <https://www.nases.gov.sk/ustredne-kontaktne-centrum-za-pat-rokov-po-
mohlo-vyse-200-tisic-ludom/>.

https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/
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a poplatku za výpis z registra trestov alebo § 7 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch. Túto povinnosť tieto osobitné zákony označujú ako 
povinnosť (možnosť) vykonať úhradu prostredníctvom integrovaného obsluž-
ného miesta.

2.1.3 Vybrané inštitúty zákona o e-Governmente

2.1.3.1 Zriadenie, aktivácia, prístup, deaktivácia a zrušenie elektronickej schránky

Významnou súčasťou zákona o e-Governmente je právna úprava dotýkajúca 
sa elektronickej schránky. Možno dokonca povedať, že ide o gro daného práv-
neho predpisu, pretože predstavuje vôbec predpoklad elektronickej komuniká-
cie. Bez elektronickej schránky zriadenej príslušným subjektom si elektronickú 
komunikáciu nemožno predstaviť. 

Zriadením elektronickej schránky sa má na mysli jej vytvorenie, t. j. elektro-
nická schránka reálne existuje a možno do nej získať prístup. Zriadená elektro-
nická schránka ešte neznamená, že aj slúži na ten účel, na ktorý vznikla, teda na 
elektronickú komunikáciu, ktorá má aj právne účinky. Na to slúži až aktivácia 
elektronickej schránky (pozri ďalej v texte). 

Zriaďovateľom elektronickej schránky je správca modulu elektronických 
schránok, ktorým je MIRRI.

Zo zákona o e-Governmente vyplýva rozsah subjektov, ktorým sa priamo zo 
zákona (ex lege) zriaďuje elektronická schránka. Povinné zriadenie elektronickej 
schránky sa týka orgánu verejnej moci, právnickej osoby, fyzickej osoby, podni-
kateľa a subjektu medzinárodného práva. Okrem toho sa môže zriadiť elektro-
nická schránka aj organizačnej zložke alebo organizácii, avšak len za podmien-
ky, že ide o organizačnú zložku orgánu verejnej správy alebo organizáciu, ktorá 
nemá vlastnú právnu subjektivitu a plní úlohy podľa osobitných predpisov, ak 
je odôvodnené, aby na účely elektronického doručovania mala zriadenú samo-
statnú elektronickú schránku

Elektronickú schránku musí mať zriadený aj akýkoľvek ďalší subjekt, o kto-
rom to ustanoví osobitný právny predpis. 

Zákon vymedzuje, že každá elektronická schránka musí spĺňať určité úlohy 
súvisiace s jej používaním. Elektronické schránky musia byť dostupné, zabezpe-
čené tak, aby tu bola možnosť ich aktivácie, zmeny a zrušenia, musia uchovávať 
elektronické správy a elektronické dokumenty s obsahom totožným, v akom 



71

PRÁVNA ÚPRAVA E-GOVERNMENTU – NÁRODNÁ ÚROVEŇ

boli do elektronickej schránky prijaté a zaznamenávať dátum a čas napríklad 
prístupu do elektronickej schránky či odoslania a prijatia elektronickej správy 
do elektronickej schránky.

MIRRI zriaďuje elektronickú schránku bezodplatne. Spoplatneniu podlieha 
zvýšenie kapacity elektronickej schránky v súčasnosti ustanovenej na 1 GB.139 
Podľa vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky 8/2014 Z. z. ktorou sa vy-
konávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente náklady za zvýšenie 
základnej úložnej kapacity elektronickej schránky na obdobie jedného roka 
sú ustanovené tak, že zvýšenie o 1 GB je spoplatnené sumou 10 eur, o 10 GB  
100 eur a o 100 GB 1 000 eur. Z výročnej správy za rok 2018 NASES vyplýva, že 
za rok 2018 bolo podaných 1044 takýchto žiadostí,140 za rok 2019 2087 žiadostí, 
za rok 2020 2530 žiadostí a za rok 2021 2730 žiadostí.141 

Bezodplatnosť sa tiež týka aj situácie, ak osoba, ktorej bola schránka zriade-
ná, sa nachádza vo viacerých postaveniach. Čo to znamená? 

Treba povedať, že fyzické osoby sa môžu nachádzať v rôznom právnom po-
stavení vo vzťahu k tretím subjektom. Môžu vystupovať ako súkromná oso-
ba, môžu vystupovať ako osoba konajúca v mene inej osoby, prípadne môžu 
vystupovať aj ako orgán verejnej moci. Napríklad notár vystupuje v právnych 
vzťahoch ako samostatná súkromná fyzická osoba (napríklad nákup v potravi-
nách), ale taktiež vystupuje ako notár (orgán verejnej moci), ktorý na základe 
poverenia zabezpečuje napríklad dedičské konania. Iným príkladom môže byť 
daňový poradca, ktorý tiež vystupuje ako súkromná fyzická osoba, ďalej ako 
daňový poradca (t. j. podnikateľ) a taktiež nie je vylúčené, aby figuroval ako na-
príklad štatutárny zástupca nejakej právnickej osoby (obchodnej spoločnosti).

139 Pre úplnosť uvedieme, že podľa zákona o e-Governmente MIRRI upovedomí pri dosiahnutí 
určenej úrovne naplnenia úložnej kapacity majiteľa elektronickej schránky o tejto skutočnosti,  
a ak je majiteľ elektronickej schránky nečinný, môže zabezpečiť odstránenie elektronických 
správ a notifikácií v poradí od najskôr uložených až do dosiahnutia určitej voľnej úložnej kapa-
city, pričom neodstraňuje elektronické správy a notifikácie, ktoré neboli prečítané; odstránenie 
je možné vykonať najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia upovedomenia a na tretí deň 
nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo notifikácie.

140 NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY. Výročná správa za 
rok 2018, s. 22. [cit. 9. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.nases.gov.sk/wp-content/uplo-
ads/2019/05/NASES_Vyrocna_sprava_2018.pdf>.

141 NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY. Výročná správa za 
rok 2021, s. 17. [cit. 11. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.nases.gov.sk/wp-content/uplo-
ads/2022/05/Vyrocna_sprava_NASES_2021.pdf>.
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S cieľom, aby nedochádzalo k zamieňaniu právneho postavenia, v ktorom 
vystupuje daná osoba, zákon ustanovuje, že každému je možné zriadiť len jednu 
elektronickú schránku pre jedno právne postavenie. Ak je majiteľ elektronickej 
schránky súčasne osobou vo viacerých právnych postaveniach, zriaďuje sa mu 
elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení. To znamená, že 
ak by daňový poradca vystupujúci v našom príklade bol súkromnou osobou, 
daňovým poradcom a štatutárom, pre každé toto postavenie musí mať zriade-
nú jednu elektronickú schránku, t. j. v tomto prípade by išlo o tri elektronické 
schránky. 

Štátnym orgánom, obciam (mestám) a vyšším územným celkom sa vždy 
zriaďuje iba jedna elektronická schránka. Iným subjektom ako napríklad zdra-
votným poisťovniam, školám, Sociálnej poisťovniam sa vytvárajú dve; jedna ako 
orgánu verejnej moci a jedna ako právnickej osobe.142

Subjekt, ktorému bola zriadená elektronická schránka, je zároveň aj jej ma-
jiteľom. To z pohľadu súkromného práva by vo všeobecnosti malo znamenať, 
že elektronická schránka je spôsobilým predmetom jednotlivých scudzovacích 
úkonov, t. j. je predmetom kúpy, darovania alebo zámeny. Kúpa, darovanie a zá-
mena elektronickej schránky by však bola zjavne v rozpore s predmetom a úče-
lom zákona o e-Governmente, pretože by znemožňovala efektívnu elektronickú 
komunikáciu; uvedená činnosť by do elektronickej komunikácie vniesla chaos, 
pretože by bolo len ťažko sledovateľné, kto je konečným užívateľom elektro-
nickej schránky. Na uvedené zákonodarca pamätal, a preto vylúčil dané úkony 
z dispozičného oprávnenia (oprávnenia nakladať so schránkou) majiteľa elek-
tronickej schránky. Zákon priamo ustanovuje, že elektronická schránka nie je 
predmetom vlastníckeho práva a majiteľ elektronickej schránky je oprávnený 
disponovať s ňou len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Elektronická schránka sa zriaďuje dvojakým spôsobom, a to priamo povin-
ne zo zákona (ex lege) alebo na základe žiadosti. 

Povinne sa zriaďuje elektronická schránka: 
a) orgánu verejnej moci, právnickej osobe a zapísanej organizačnej zložke
b) fyzickej osobe podnikateľovi (napríklad živnostníkovi),
c) fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom a ktorá dosiahla 18. rok veku.

142 Pozri GREGUŠOVÁ, D., HALÁSOVÁ, Z. Zákon o e-Governmente. Komentár. Žilina : Eurokó-
dex, 2018, s. 91 – 92.
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Na základe žiadosti sa zriaďuje elektronická schránka:
a) všetkým skôr uvedeným subjektom, ak došlo k zrušeniu ich elektronickej 

schránky a zároveň pominuli dôvody na deaktiváciu tejto elektronickej 
schránky (k príkladu pozri ďalej v texte), 

b) subjektu medzinárodného práva,
c) právnickej osobe, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
d) fyzickej osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, 
e) štátnemu občanovi Slovenskej republiky mladšieho ako 18 rokov
f) subjektu, o ktorom to ustanoví osobitný predpis.

V prípade povinného zriadenia elektronickej schránky zákon ustanovuje, že 
elektronická schránka sa zriaďuje bezodkladne. Zákon bližšie neupravuje, čo 
možno týmto pojmom myslieť (ide o tzv. právne neurčitý pojem, resp. právne 
pohyblivý pojem), avšak na strane druhej treba povedať, že ide o lehotu kratšiu 
ako päť pracovných dní, ktorú zákon ustanovuje ako lehotu na zriadenie elek-
tronickej schránky na žiadosť. 

Ak ide o zriaďovanie elektronických schránok zo zákona, MIRRI ich musí 
zriadiť bezodkladne po tom, ako nastala právna skutočnosť, na ktorú je na-
viazané zriadenie schránky. Ak ide o orgány verejnej moci, právnické osoby 
a zapísané organizačné zložky, touto právnou skutočnosťou je ich vznik (na-
príklad zápis do obchodného registra alebo nadobudnutie účinnosti zákona). 
Ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, tak okamihom vzniku podnikateľského 
oprávnenia (napríklad ohlásenie živnosti) a ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie 
je podnikateľom (súkromná fyzická osoba), je týmto okamihom dovŕšenie  
18. roku veku (deň 18. narodenín). 

Vzhľadom na to, že MIRRI nedisponuje údajmi, ktoré sú uvedené skôr, zá-
kon ustanovuje, že orgány verejnej moci, ktoré sú držiteľmi týchto informácií, 
o nich bezodkladne informujú MIRRI. Orgánom verejnej moci, ktorý vedie 
register fyzických osôb (súkromných), je Ministerstvo vnútra Slovenskej repub-
liky. Orgánom verejnej moci, ktorý vedie register právnických osôb, podnikate-
ľov (vrátane podnikateľov fyzických osôb) a orgánov verejnej moci je Štatistický 
úrad Slovenskej republiky. 

V prípade elektronických schránok, ktoré sa zriaďujú na žiadosť, má MIRRI 
zákonom ustanovenú lehotu piatich pracovných dní (počítaných od podania 
žiadosti), dokedy musí elektronickú schránku zriadiť (samozrejme, za predpo-
kladu, že žiadosť je úplná). Z dôvodu právnej istoty treba usúdiť, že lehota sa 
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začína počítať od prvého pracovného dňa, ktorý nasleduje po riadnom doru-
čení žiadosti. 

Podľa zákona o e-Governmente sa žiadosť podáva prostredníctvom na to 
určenej funkcie ústredného portálu a musí byť autorizovaná žiadateľom alebo 
v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Ak ide o elektro-
nickú schránku maloletého, žiadosť autorizujú alebo podpisujú obaja rodičia 
alebo iný zákonný zástupca a k žiadosti sa prikladá dokument preukazujúci 
oprávnenie zastupovať maloletého pri právnych úkonoch, ak toto oprávnenie 
nevyplýva z referenčného údaja.

Vo vzťahu k maloletému treba uviesť, že dané zákonné ustanovenie sa vzťa-
huje len na maloletého, ktorý neuzatvoril manželstvo so súhlasom súdu. Takéto 
manželstvo môže uzatvoriť maloletý, ktorý dovŕšil 16. rok svojho veku. Podľa 
Občianskeho zákonníka, ak dôjde k takejto situácii, fyzická osoba uzatvorením 
manželstva nadobudla plnoletosť, a teda je plne spôsobilá na právne úkony; 
takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva, ani vyhlá-
sením manželstva za neplatné. Z daného dôvodu, ak by došlo k zániku manžel-
stva alebo k vyhláseniu manželstva za neplatné ešte pred dovŕšením 18. roku 
veku fyzickej osoby a táto osoba by zároveň žiadala o zriadenie elektronickej 
schránky, nepotrebuje na túto žiadosť autorizáciu alebo podpis oboch rodičov, 
prípadne iného zákonného zástupcu. 

Na úplnosť musíme uviesť, že v prípade, ak jeden z rodičov nemá oprávne-
nie konať za dieťa (napríklad na základe rozhodnutia súdu alebo ak takýto rodič 
zomrel), tak, samozrejme, MIRRI nemôže žiadať o podpis takéhoto rodiča; na 
podanie žiadosti bude v takom prípade stačiť podpis len druhého rodiča. 

Skôr sme už spomínali, že žiadosť môžu podať aj osoby, ktorým bola pôvod-
ne elektronická schránka zriadená ex lege, avšak došlo k jej deaktivácii a zruše-
niu. Tieto subjekty môžu požiadať o zriadenie elektronickej schránky v prípade, 
ak bola elektronická schránka zrušená a zároveň pominuli dôvody deaktivácie 
elektronickej schránky. Ako príklad môže slúžiť situácia, ak fyzická osoba bola 
rozhodnutím súdu vyhlásená za mŕtvu. Ide o  jeden z dôvodov na deaktivá-
ciu elektronickej schránky; táto schránka je deaktivovaná ku dňu uvedenému  
v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej oso-
by. K zrušeniu elektronickej schránky a vymazaniu jej obsahu dôjde po uplynutí 
troch rokov odo dňa vyhlásenia jej majiteľa za mŕtveho. V prípade, ak by daný 
majiteľ predsa len bol nažive a prihlásil by sa po uplynutí týchto troch rokov, 
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tak pri ňom prichádza do úvahy využitie možnosti podania žiadosti o zriadenie 
elektronickej schránky. 

MIRRI zverejňuje na ústrednom portáli verejnej správy zoznam adries elek-
tronických schránok orgánov verejnej moci a zároveň sprístupňuje orgánom 
verejnej moci zoznam adries všetkých elektronických schránok.

Aktivácia elektronickej schránky predstavuje proces, ktorého výsledkom 
je, že zriadená elektronická schránka sa bude využívať na elektronické doru-
čovanie, pričom toto doručovanie už bude realizované v intenciách zákona 
o e-Governmente, a teda už bude mať právne účinky riadneho doručovania. 
Zdôrazňujeme tú skutočnosť, že aktivácia sa dotýka len toho, či elektronická 
schránka bude využívaná na doručovanie do nej samotnej. To, že elektronická 
schránka nie je aktivovaná, neznamená, že ju nemožno použiť na elektronickú 
komunikáciu s orgánmi verejnej moci. Aj neaktivovanú elektronickú schránku 
možno využiť na elektronickú komunikáciu (elektronické doručovanie) orgá-
nom verejnej moci; tie v takomto prípade budú mať povinnosť doručiť odpoveď 

„po starom“, t. j. prostredníctvom (napríklad) poštového podniku. 
Zákon o e-Governmente rozlišuje spôsoby aktivácie podľa toho, či ide o

a) orgán verejnej moci, právnickú osobu a zapísanú organizačnú zložku alebo 
b) inú osobu (napríklad fyzickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa). 

V prípade subjektov uvedených v písmene a) sa aktivácia začína úkonom 
MIRRI vykonaným dňom zriadenia elektronickej schránky a končí sa prvým 
prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uply-
nutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu MIRRI podľa toho, čo nastane 
skôr. V prípade subjektov uvedených pod písmenom b) ide o úkon MIRRI, kto-
rým na žiadosť majiteľa elektronickej schránky umožní využívanie elektronic-
kej schránky na elektronické doručovanie; žiadosť sa podáva prostredníctvom 
aktivačnej funkcie elektronickej schránky, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, 
najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti.

Zákon o e-Governmente v § 13 ods. 4 vymedzuje, kto všetko je oprávnený 
na prístup do elektronickej schránky. 

Vo vzťahu k prístupu do elektronickej schránky platí pravidlo, že do nej má 
prístup ten, kto je jej majiteľom.143 Okrem majiteľa schránky môže mať prístup 
k jeho elektronickej schránke aj ďalšia osoba (ďalšie osoby), a to na základe 

143 Inými slovami, ak ide o:
 a) fyzickú osobu, tak tá fyzická osoba, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
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poverenia majiteľa elektronickej schránky a v ním určenom rozsahu. Udele-
nie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmena  
v oprávneniach na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou je právny 
úkon majiteľa elektronickej schránky, ktorým identifikuje osobu oprávnenú na 
prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a určí rozsah jej oprávnení 
na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Udelenie oprávnenia na 
prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v oprávneniach na 
prístup a disponovanie s ňou vykoná majiteľ elektronickej schránky, a to elek-
tronickým dokumentom autorizovaným majiteľom, ktorý doručí MIRRI pros-
tredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky alebo dokumentom 
v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom. Prístup a disponovanie s 
elektronickou schránkou v rozsahu udeleného oprávnenia zabezpečí MIRRI 
bezodkladne, a ak je vykonané dokumentom v listinnej podobe, tak do desia-
tich pracovných dní odo dňa jeho doručenia.

Na samotný prístup do elektronickej schránky sa pritom vyžaduje iden-
tifikátor osoby v  spojení s  autentifikátorom (alternatívne autentifikačným 
certifikátom). 

Proces preukazovania elektronickej identity sa nazýva identifikácia osoby 
a proces overovania elektronickej identity sa nazýva autentifikácia osoby.144

Zákon vymedzuje, že identifikáciou je deklarovanie identity objektu vrátane 
osoby, a to najmä pri prístupe k informačnému systému verejnej správy alebo 
pri elektronickej komunikácii. Identifikátorom osoby, ak ide o:
a) fyzickú osobu, je zásadne jej rodné číslo v spojení s menom a priezviskom 

a ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, obdobné číslo alebo identifikátor, kto-
rý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa 

 b)  fyzickú osobu podnikateľa, tak tá fyzická osoba podnikateľ, pre ktorého bola elektronická 
schránka zriadená,

 c)  právnickú osobu, tak tá právnická osoba, ktorej bola elektronická schránka zriadená, jej 
štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu,

 d)  orgán verejnej moci, tak ten orgán verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zria-
dená, a vedúci tohto orgánu verejnej moci,

 e)  zapísanú organizačnú zložku, tak vedúci tejto organizačnej zložky a štatutárny orgán práv-
nickej osoby alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú 
zložku ide,

 f)  oprávnenú osoba, tak tú, ktorej toto oprávnenie vyplýva zo zákona alebo z rozhodnutia or-
gánu verejnej moci.

144 GREGUŠOVÁ, D., HALÁSOVÁ, Z. Zákon o e-Governmente. Komentár. Žilina : Eurokódex, 
2018, s. 113.
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právneho poriadku štátu, ktorého je štátnym občanom, v spojení s menom 
a priezviskom, 

b) orgán verejnej moci, tak identifikačné číslo organizácie,
c) právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo zapísanú organizačnú 

zložku, ich identifikačné číslo organizácie, a ak ide o obdobný zahraničný 
subjekt, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý je im pridelený alebo 
určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, 
v ktorom má sídlo alebo miesto podnikania.

Autentifikáciou treba rozumieť preukazovanie identity identifikovaného ob-
jektu, spravidla prostredníctvom autentifikátora. Úradným autentifikátorom je 
a) občiansky preukaz s elektronickým čipom a BOK145 alebo
b) doklad o pobyte cudzinca s elektronickým čipom a BOK.146

Okrem toho, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe žiadosti 
vydáva aj alternatívny autentifikátor (o alternatívny autentifikátor môže požia-
dať iba ten, kto nie je držiteľom ani jedného úradného autentifikátora). O vy-
danie alternatívneho autentifikátora môže požiadať fyzická osoba, ktorá a) je 
štatutárnym orgánom právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej repub-
liky zapísanej v obchodnom registri (pôjde spravidla o štatutárov, ktorí nie sú 
občanmi Slovenskej republiky a nemajú povolený pobyt na území Slovenskej 
republiky alebo o štatutárov, ktorí síce sú občania Slovenskej republiky, ale ne-
majú pobyt na území Slovenskej republiky) alebo b) je vedúcim jej organizačnej 
zložky zapísanej v obchodnom registri.147 

Zatiaľ čo zriadenie, aktivácia a prístup do elektronickej schránky sa týkajú jej 
využívania, deaktivácia a zrušenie sa týkajú ukončenia jej využívania zo strany 
majiteľa. Zrušeniu elektronickej schránky predchádza jej deaktivácia.

Deaktivácia elektronickej schránky je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elek-
tronickú schránku nebolo možné ďalej použiť na účely elektronického doručo-
vania. Ak ide o prípady úmrtia majiteľa elektronickej schránky, jeho vyhlásenia 
za mŕtveho alebo o zánik majiteľa bez právneho nástupcu (prípad sa týka práv-
nických osôb), MIRRI zabezpečí majiteľovi elektronickej schránky, jeho právne-
mu nástupcovi, ak o ňom vie, a osobám oprávneným na prístup a disponovanie 

145 Pozri § 13 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona o občianskych preukazoch.
146 Pozri § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.
147 GREGUŠOVÁ, D., HALÁSOVÁ, Z. Zákon o e-Governmente. Komentár. Žilina : Eurokódex, 

2018, s. 120.
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s elektronickou schránkou prístup k obsahu elektronickej schránky aj po jej de-
aktivácii, a to po dobu troch rokov, od kedy došlo k spomínanej právnej udalosti. 
V ostatných prípadoch deaktivácie schránky je zabezpečený prístup do nej bez 
časového obmedzenia. 

K deaktivácii elektronickej schránky môže dôjsť na základe právnej udalos-
ti (majiteľom schránky zásadne neovplyvniteľnej okolnosti) alebo na základe 
právneho úkonu (žiadosti). 

Zo zákona na základe právnej udalosti dochádza k deaktivácii v prípadoch, 
ako sú smrť fyzickej osoby, deň uvedený v právoplatnom rozhodnutí o vyhlá-
sení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej osoby, deň právoplatnosti rozhodnutia  
o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spô-
sobilosti na právne úkony, ak toto obmedzenie zahŕňa aj právne úkony spoje-
né s dispozíciou s elektronickou schránkou a doručovanie alebo deň zániku 
právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci bez právneho nástupcu, skončenia 
výkonu činnosti orgánu verejnej moci, ak ide o fyzickú osobu, alebo výmazu 
zapísanej organizačnej zložky zo zákonom ustanovenej evidencie (napríklad 
obchodného registra). 

Deaktivovať elektronickú schránku možno aj na základe právneho úkonu 
majiteľa, ktorým je žiadosť. Majiteľ si v takom prípade môže sám zvoliť dátum, 
ku ktorému dochádza k deaktivácii. Tento deň musí byť najskôr tretím pracov-
ným dňom po doručení žiadosti. Ak by žiadosť bola dourčená neskôr, uplatní 
sa predpoklad, že týmto dňom je tretí pracovný deň po doručení žiadosti. Túto 
žiadosť môže podať len fyzická osoba (vrátane podnikateľa) a ten, o kom to 
ustanoví osobitný predpis; žiadosť o deaktiváciu nemôže podať právnická oso-
ba.148 Deaktivovať nemožno ani elektronickú schránku orgánu verejnej moci. 
V týchto dvoch prípadoch je možnosť deaktivácie z logických dôvodov vylúčená.

So súhlasom majiteľa možno deaktivovať elektronickú schránku aj v prípa-
de, ak je vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody. Žiadosť v tomto prípa-
de podáva ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav 

148 Tu treba povedať, že z § 14 zákona o e-Governmente to priamo nevyplýva, ale systematickým 
výkladom zákona treba dospieť k záveru, že žiadosť môže podať právnická osoba, avšak len tá, 
ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, a to najneskôr do 1. júna 2020, keď došlo k povin-
nej aktivácii elektronických schránok aj týchto právnických osôb; porovnaj aj SLOVENSKO.SK. 
Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie, s. 2. [cit. 10. 8. 2022]. Dostupné 
na: <https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/navod_deaktivacia_schranky.
pdf>.
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na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených 
a odsúdených. Dátum deaktivácie v tomto prípade nastane ku dňu uvedenému 
v žiadosti. 

Deaktivovanú schránku možno na základe žiadosti opätovne aktivovať, a to 
v každom zo spomínaných prípadov. My sa budeme venovať len postupu, ktorý 
sa týka opätovnej aktivácie, ak bola elektronická schránka deaktivovaná na zá-
klade žiadosti. Zákon časovo obmedzuje možnosť podania žiadosti o opätovnú 
aktiváciu elektronickej schránky, ktorú možno podať najskôr: 
a) po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie,
b) po uplynutí 12 mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie, ak bola elektro-

nická schránka deaktivovaná dvakrát za bezprostredne predchádzajúcich 
15 mesiacov.

Žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej 
schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Ak 
ide o elektronickú žiadosť, tá je spoplatnená podľa zákona o správnych poplat-
koch sumou 5 eur a ak ide o listinnú žiadosť, tak sumou 10 eur.

Ak je elektronická schránka deaktivovaná, elektronické správy, ktoré neboli 
doručené do okamihu jej deaktivácie, sa vrátia odosielateľovi s informáciou  
o deaktivácii elektronickej schránky.

Posledným úkonom v procese zániku elektronických schránok, je ich zruše-
nie, na ktorý je naviazané aj vymazanie obsahu elektronickej schránky. 

V prípade, ak dôvodom deaktivácie schránky bola smrť majiteľa, vyhlásenie 
jej majiteľa za mŕtveho alebo o zánik jej majiteľa bez právneho nástupcu, dôjde 
k zrušeniu a vymazaniu elektronickej schránky po uplynutí troch rokov odo 
dňa, keď sa o tom MIRRI dozvedelo. 

Vo vzťahu k zákonnej formulácii možno mať viacero výhrad. V prvom rade 
je to k pojmu „dozvedel sa“, čo je subjektívne zistenie danej skutočnosti, ktoré 
možno len ťažko objektívne postihnúť.149 Z hľadiska de lege ferenda sa domnie-
vame, že by bolo vhodnejšie, aby lehota bola naviazaná na okamih, kedy došlo 
k daným právnym udalostiam a nie, kedy sa o nich MIRRI dozvedelo. Druhá 
námietka sa týka využitia pojmu „po uplynutí troch rokov“. Vhodnejším poj-
mom by bol pojem „deň po uplynutí troch rokov“. Uveďme si príklad, kto-
rým toto zdôvodníme. Ak sa MIRRI dozvedelo o úmrtí majiteľa elektronickej 

149 Platí to o to viac, keď príslušné orgány sú podľa § 16 zákona o e-Governmente povinné tieto 
právne udalosti bezodkladne nahlasovať MIRRI.
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schránky 2. augusta 2022, trojročná doba uplynie 2. augusta 2025. Ak by zákon 
využil pojem „deň po uplynutí“, tak k zrušeniu a výmazu musí dôjsť 3. augusta 
2025, avšak zákon využil pojem „po uplynutí“, čo znamená, že ak dôjde o zruše-
niu a výmazu elektronickej schránky napríklad aj 21. decembra 2050, stále sme 
v dobe určenej zákonom, lebo aj tento dátum je predsa „po“ uplynutí zákonom 
určenej doby. 

V prípade, ak ide o elektronickú schránku organizačnej zložky orgánu ve-
rejnej moci alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorú má tento orgán 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, tak k zrušeniu a vymazaniu obsahu dôj-
de v lehote uvedenej v žiadosti orgánu verejnej moci o deaktiváciu schránky. 
V tomto prípade si myslíme, že vhodnejším pojmom by bol pojem „k dátumu 
určenému orgánom verejnej moci“, než „v lehote“. Z logického hľadiska osoby 
skôr rozmýšľajú o deaktivácii k určitému dátumu, a nie v lehote (napríklad tri 
mesiace), ku ktorej sa má niečo udiať.

2.1.3.2 Elektronické doručovanie a súvisiace právne inštitúty

Orgány verejnej moci sú povinné vykonávať verejnú moc elektronicky. 
Z toho pravidla existujú niektoré výnimky, kedy elektronická podoba výkonu 
verejnej moci buď nie je žiaduca, alebo nie je efektívna. Zákon vymedzuje tri 
takéto situácie. Po prvé sú to situácie, keď priamo osobitný zákon ustanovuje, že 
úkony orgánu verejnej moci majú listinnú formu. Príkladom takéhoto právneho 
predpisu je zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle (§ 52), zákon č. 404/2011 Z. z. o po-
byte cudzincov (§ 120), zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe (za predpokladu, 
že uchádzač si zvolí listinnú formu – § 43 ods. 2). Po druhé, ak ide o úkony 
ústne, konkludentné alebo ak ide o predloženie veci, ktorá nemá listinnú po-
dobu alebo elektronickú podobu. Po tretie, ak ide o ústne pojednávanie, miest-
ne zisťovanie, výkon kontroly alebo dohľadu priamo u kontrolovaného subjek-
tu alebo dohliadaného subjektu, obhliadka, nazeranie do spisov, predvedenie  
a iné obdobné úkony, ktoré sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej sídli 
orgán verejnej moci. V druhom a treťom prípade ide teda o úkony, ktoré ne-
možno spájať s ich konverziou do elektronickej podoby, keďže najčastejšie pôjde 
o úkony faktické a bezprostredné, ktoré sa udiali na určitom mieste a v určitý 
čas. Ich „elektronizácia“ preto neprichádza do úvahy, prípadne je z logiky veci 
priamo vylúčená. 
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V rámci elektronickej komunikácie do elektronickej schránky treba rozlišo-
vať situácie, keď komunikuje: 
a) orgán verejnej moci s účastníkom konania, 
b) účastník konania s orgánom verejnej moci, 
c) orgán verejnej moci s iným orgánom verejnej moci. 

Ak ide o prípad uvedený sub a) môže orgán verejnej moci komunikovať 
elektronicky, t. j. doručovať do elektronickej schránky účastníka konania len 
v takom prípade, ak má účastník zriadenú elektronickú schránku a tá je záro-
veň aj aktivovaná. Ak je elektronická schránka účastníka konania aktivovaná, 
orgán verejnej moci má povinnosť komunikovať s účastníkom konania výlučne 
elektronicky. 

Účastník konania vo vzťahu k orgánu verejnej moci [prípad sub b)] si môže 
zvoliť, či bude komunikovať elektronicky alebo listinne. To platí aj v prípade, 
ak má aktivovanú elektronickú schránku. Zvoliť si nebude môcť len v takom 
prípade, ak by osobitný právny predpis určil konkrétnu formu komunikácie, či 
už výlučne elektronicky alebo výlučne listinne. Doručovať orgánu verejnej moci 
môže účastník konania aj v listinnej podobe, a to aj napriek tomu, že orgány ve-
rejnej moci majú aktivované elektronické schránky. Na strane druhej, ako sme 
už skôr uviedli, ak má účastník elektronickú schránku aj aktivovanú, tak orgán 
nemá na výber a musí doručovať účastníkovi elektronicky. 

Ak ide o komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci navzájom, tak tie sú 
povinné komunikovať do elektronickej schránky len v takom prípade, ak sú vo 
vzájomnom postavení orgán verejnej moci – účastník konania (t. j. v podstate 
ide o prípad, ktorý sme popísali sub b)]. Ak nejde o tento prípad, potom or-
gány verejnej moci môžu komunikovať medzi sebou prostredníctvom modulu 
procesnej integrácie a integrácie údajov150 alebo priamou formou elektronickej 
komunikácie medzi sebou, a to aj automatizovaným spôsobom, bez toho, aby 
pri elektronickej komunikácii doručovali do elektronickej schránky. Priama for-
ma elektronickej komunikácie prebieha prostredníctvom (napríklad) mailovej 
komunikácie. Možno konštatovať, že by malo ísť o komunikáciu, ktorá prebie-
ha medzi oficiálnymi mailovými adresami vytvorenými tým-ktorým orgánom 

150 Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje prostredie pre elektronickú komu-
nikáciu medzi informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone 
verejnej moci elektronicky, pričom, okrem iného, zabezpečuje aj výmenu elektronických správ 
medzi orgánmi verejnej moci; ustanovenie § 10 ods. 11 zákona o e-Governmente.
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verejnej moci, t. j. nesmie ísť o komunikáciu zo súkromných mailových adries 
ako napríklad z gmail.com, yahoo.com, zoznam.sk a pod. 

Za priamu formu elektronickej komunikácie možno označiť aj takú (za 
predpokladu, že by orgán verejnej moci mali vytvorenú takú platformu), keď 
by sa využívali technológie, ktoré umožňujú instantné zasielanie správ ako na-
príklad umožňuje Skype, ICQ, Messanger, či Yammer. 

Vzhľadom na uvedené, treba povedať, že elektronická komunikácia medzi 
orgánom verejnej moci a fyzickou osobou alebo právnickou osobou (t. j. vý-
kon verejnej moci na účely zákona o e-Governmente) bude prebiehať najmä 
prostredníctvom elektronického dourčovania do elektronickej schránky. Keďže 
fyzické osoby alebo právnické osoby nemusia každý deň kontrolovať svoju elek-
tronickú schránku, z operatívnych dôvodov upravuje zákon o e-Governmente 
tzv. notifikácie.

Využitie notifikácií však nie je naviazané len na elektronické doručovanie, 
keďže vo všeobecnosti sa notifikácie môžu posielať o priebehu a stave konania 
o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osobám, ktoré sú 
účastníkom konania alebo ktorých sa vec týka. Notifikácia predstavuje právne 
nezáväznú informáciu, ktorú zasiela orgán verejnej moci a ktorej obsah usta-
novuje zákon.

Z praktického hľadiska využitie notifikácií je vhodné práve pri elektronic-
kom doručovaní do elektronickej schránky pri osobách, ktoré si nekontrolu-
jú elektronickú schránku každý deň. Notifikácia ich upozorní na to, že došlo 
k uloženiu správy do ich elektronickej schránky. Nastavenie notifikácií nie je 
automatickým úkonom, ale ak ich chce majiteľ využívať, musí sa na tieto účely 
zaregistrovať (vo všeobecnosti) alebo si môže zvoliť zasielanie notifikácií v kon-
krétnej veci. Registrácia v oboch prípadoch je bezodplatná. 

V prípade, ak si majiteľ elektronickej schránky zvolí možnosť registrovania 
na účely zasielania notifikácií, musí si zvoliť spôsob, ktorým bude notifikovaný 
o úkone, ku ktorému došlo, t. j. v prípade doručovania o doručení elektronickej 
správy do jeho elektronickej schránky. Môže si pritom zvoliť spôsob zasielania 
SMS správ na zvolené telefónne číslo alebo napríklad aj zaslanie notifikácie do 
jeho súkromnej e-mailovej schránky. Výhoda spôsobu zasielania do e-mailovej 
schránky spočíva v tom, že je vždy bezodplatná, zatiaľ čo ostatné spôsoby, ak sú 
spojené s nákladmi pre orgán verejnej moci, môžu byť spoplatnené. O spoplat-
není však musí byť adresát vopred informovaný.
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Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení 
elektronickej úradnej správy je mu zaslaná notifikácia o uložení elektronickej 
úradnej správy, ktorá obsahuje meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo 
názov odosielateľa a adresáta a deň uplynutia úložnej lehoty.

Povinnosť elektronického doručovania sa týka elektronického podania aj 
elektronického úradného dokumentu. Ako sme už spomínali, rozdiel medzi 
nimi, okrem iného, spočíva v tom, kto je ich „autorom“. V prípade elektronic-
kého podania ide o účastníka konania a v prípade elektronického úradného 
dokumentu ide o orgán verejnej moci. Oba tieto dokumenty sa doručujú elek-
tronickými prostriedkami, a to do elektronickej schránky adresáta za podmien-
ky, že je aktivovaná. Spôsob doručovania sa realizuje podľa ustanovení zákona 
o e-Governmente, ak osobitný predpis neustanoví osobitné pravidlá (pravidlo 
lex specialis derogat lex generalis). 

Doručovanie podľa zákona o e-Governmente predstavuje všeobecnú právnu 
úpravu, ktorá sa uplatní všade tam, kde osobitný právny predpis neurčí inak. 
Čo však bude platiť zásadne vždy, je, že elektronické dourčovanie sa realizuje 
do elektronickej schránky. Z tohto pravidla tiež môže existovať výnimka, kedy 
bude možné doručovať napríklad aj do súkromnej mailovej schránky – v súčas-
nosti túto výnimku zakotvuje zákon č. 211/2000. Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám (zákon o slobode informácií). Vyplýva to z § 14 ods. 1 tohto 
zákona, podľa ktorého žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektro-
nickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom, ako aj z § 16 
ods. 1, podľa ktorého sa informácie sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím 
do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním in-
formácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými 
informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. V oboch tých-
to ustanoveniach sa využíva pojem „elektronická pošta“, čím sa myslia práve 
bežné mailové adresy. 

Príkladom ďalšej výnimky môžu byť ustanovenia osobitných predpisov, kto-
ré upravujú pravidlá, ako má postupovať príslušný orgán v prípade, ak mu je 
zaslané podanie do inej, než elektronickej schránky. Napríklad podľa správneho 
poriadku podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizá-
cie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci 
treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej po-
dobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu 
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verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Obdobné pravidlo obsahuje aj zákon  
č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. 

Aj sám zákon o e-Governmente ustanovuje, kedy sa nebude doručovať elek-
tronicky, ale listinným spôsobom:
a) ak osobitný predpis priamo ustanovuje, že sa doručuje výlučne v listinnej 

forme,
b) ak sa doručuje osobám vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, osobám 

umiestneným v zariadeniach pre výkon ústavnej starostlivosti a ochrannej 
výchovy alebo tomu, kto požíva diplomatické výsady a imunity, ak orgán 
verejnej moci vie, že doručuje takej osobe.

Hoci to zákon o e-Governmente neustanovuje, elektronicky sa nebude do-
ručovať ani vtedy, ak aplikáciu tohto zákona vylúči osobitný právny predpis. 
Ako príklad môže slúžiť § 66a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, podľa 
ktorého na doručovanie elektronickými prostriedkami podľa tohto zákona sa 
nevzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgá-
nov verejnej moci.

Spôsoby elektronického doručovania, ktoré upravuje zákon o e-Govern-
mente, sú dva, a to elektronické doručovanie do vlastných rúk a iné (bežné) 
elektronické doručovanie. 

Zákon ustanovuje, že doručením do vlastných rúk sa na účely elektronické-
ho doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doruče-
nia zo strany adresáta alebo osoby, ktorej je podľa osobitných predpisov možné 
doručovať namiesto adresáta 151 (ďalej len „prijímateľ“), formou elektronickej 
doručenky odoslanej odosielateľovi. Do vlastných rúk sa elektronicky doru-
čujú elektronické dokumenty, ktoré sú z hľadiska právnych účinkov totožné  
s dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa 
doručujú do vlastných rúk. Napríklad Správny poriadok v § 24 ods. 1 ustanovu-
je, že dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania, sa doručujú 
do vlastných rúk. 

Doručenie do vlastných rúk podľa zákona o e-Governmente sa vyznačuje 
tým, že musí byť potvrdené ako doručené zo strany prijímateľa vo forme elek-
tronickej doručenky. Elektronická doručenka sa vytvára aj v prípade bežného 
doručovania, avšak v takomto prípade sa vytvára automaticky; nevyžaduje sa jej 

151 Na základe plnomocenstva si možno zvoliť zástupcu pre to-ktoré konanie, v ktorom sa bude 
adresátovi doručovať. Zvyčajným príkladom je plnomocenstvo udelené advokátovi.
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potvrdenie zo strany prijímateľa. Samotná elektronická doručenka sa vyznačuje 
tým, že obsahuje: 
a) údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia, 
b) identifikátor osoby prijímateľa, 
c) identifikátor osoby odosielateľa a 
d) identifikáciu elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov, 

ktoré sa elektronicky doručujú. 

V prípade, ak bola elektronická doručenka potvrdená, považujú sa údaje 
na nej uvedené za pravdivé, a to až do okamihu, kým nie je preukázaný opak. 
Zákon tu vytvára tzv. predpoklad pravdivosti elektronickej doručenky, avšak 
pripúšťa o ňom dôkaz o opaku. Tento dôkaz bude musieť predložiť ten, kto tvrdí, 
že údaje na elektronickej doručenke nie sú pravdivé. 

Ak ide o doručovanie orgánu verejnej moci, doručenie sa potvrdzuje pros-
tredníctvom funkcie elektronickej podateľne. Ak ide o doručovanie inej osobe, 
elektronická doručenka sa vytvára automatizovaným spôsobom prostredníc-
tvom modulu elektronického doručovania. MIRRI je povinné zabezpečiť, aby 
modul elektronických schránok bol vytvorený tak, aby prijímateľ pri preberaní 
doručovaného elektronického dokumentu bol vždy povinný potvrdiť doruče-
nie elektronického úradného dokumentu, a to ešte pred sprístupnením obsahu 
tohto dokumentu.

Elektronická doručenka sa vytvára aj v prípade, ak elektronická schránka 
nebola aktivovaná.152 Naopak, elektronická doručenka sa nevytvára vtedy, ak jej 
odosielateľ nie je známy alebo ak nemá zriadenú elektronickú schránku. 

Novinkou, ktorú zavádza zákon o e-Governmente, je tzv. centrálne úradné 
doručovanie. To je upravené v § 31a. Centrálne úradné doručovanie sa týka 
všetkých orgánov verejnej moci, ktoré sú štátnou rozpočtovou organizáciou,153 
pričom ho zabezpečuje správca modulu elektronického doručovania. Na zá-
klade dohody so správcom modulu elektronického doručovania sa centrálne 
úradné doručovanie vzťahuje aj na orgány verejnej moci, ktoré nie sú štátnou 
rozpočtovou organizáciou. Správcom modulu elektronického doručovania je 
NASES. 

152 K dôvodu pozri ďalej v texte o centrálnom úradnom doručovaní.
153 Zjednodušene povedané, štátnou rozpočtovou organizáciou sú všetky štátne orgány; pozri  

aj § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
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V čom spočíva centrálne úradné doručovanie? Zákon o e-Governmente vy-
chádza zo základnej premisy, že orgány verejnej moci vykonávajú verejnú moc 
už len v elektronickej podobe a nie v listinnej. To sa týka aj doručovania ako 
takého. Z daného dôvodu sa preto doručovanie zo strany orgánov verejnej moci 
uskutočňuje už len v elektronickej podobe. 

Orgán verejnej moci odošle elektronický úradný dokument prostredníc-
tvom modulu NASES, ktorý prostredníctvom modulu elektronického doru-
čovania bezodkladne zabezpečí jeho doručenie do elektronickej schránky ad-
resáta. V prípade, ak elektronická schránka je aktivovaná, došlo k riadnemu 
doručeniu elektronického úradného dokumentu. 

Centrálne úradné doručovanie sa však uplatňuje aj v prípade, ak elektronic-
ká schránka nie je aktivovaná. V takom prípade NASES zabezpečí jeho doru-
čenie adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku, a to 
spôsobom podľa osobitného predpisu upravujúceho konanie v danej veci (t. j. 

„bežné“ doručenie alebo doručenie do vlastných rúk). Práve v tomto možno vi-
dieť dôvod, prečo sa vytvára elektronická doručenka aj v prípade elektronických 
schránok, ktoré nie sú aktivované. Je to preto, aby orgán verejnej moci, ktorý do-
ručuje elektronický úradný dokument, mal o tejto skutočnosti vedomosť, a aby 
mal vedomosť o tom, že sa bude doručovať v listinnej podobe. 

Doručovanie v listinnej podobe však nebude zabezpečovať orgán verejnej 
moci, ale opäť ho bude realizovať NASES, a to tak, že vytvorí listinný rovnopis 
elektronického úradného dokumentu. Listinný rovnopis elektronického úrad-
ného dokumentu je vyhotovenie elektronického úradného dokumentu vrátane 
jeho príloh v listinnej podobe vrátane identifikácie toho, kto elektronický úrad-
ný dokument autorizoval a informácie o spôsobe autorizácie a čase autorizá-
cie. Má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument, z ktorého 
bol vyhotovený. Doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného do-
kumentu má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického úradného 
dokumentu.

Dôvod, kvôli ktorému sa doručuje týmto spôsobom, vyplýva z dôvodovej 
správy k zákonu č. 238/2017 Z. z., ktorý novelizoval zákon o e-Governmente tak, 
že do jeho ustanovení zakotvil centrálne úradné doručovanie. Podľa dôvodovej 
správy, v súvislosti s listinným doručovaním úradných zásielok je potrebné na 
strane orgánov verejnej moci zabezpečovať vytvorenie zásielok a ich podanie na 
poštovú prepravu. Štát to stojí nemalé finančné prostriedky a pre orgány to zase 
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predstavuje administratívnu záťaž. Orgány verejnej moci si tieto procesy zabez-
pečujú individuálne a nejednotne, pričom vytváranie a podávanie úradných 
zásielok si zabezpečujú buď vo vlastnej réžii, alebo prostredníctvom externých 
služieb. Zabezpečovanie procesov vo vlastnej réžii je pritom závislé od úrovne 
technického vybavenia a od príslušných nákladov na papier, tonery, obálky, od 
odpisov technických zariadení, od spotreby energie, ako aj od osobných ná-
kladov administratívnych pracovníkov zabezpečujúcich vytvorenie a podanie 
zásielok. Výsledkom sú nejednotné formáty, rôzne procesy doručovania, indi-
viduálne obstarávanie materiálov a služieb a tým aj rôzna výška nákladov na 
jednotlivú listinnú zásielku. Orgány verejnej moci majú povinnosť vykonávať 
verejnú moc elektronicky a úradné dokumenty doručovať elektronicky do akti-
vovaných elektronických schránok. Pre adresátov, ktorí nemajú aktivované elek-
tronické schránky, sa doručujú úradné rozhodnutia naďalej v listinnej podobe, 
vo forme rovnopisu. Aj napriek povinnej aktivácii elektronických schránok pre 
právnické osoby zapísané v obchodnom registri sa stav v doručovaní úradných 
zásielok zásadne nemení. Veľká časť elektronických schránok môže byť stále 
neaktivovaných (fyzické osoby) a orgány verejnej moci musia doručovať úradné 
zásielky naďalej v listinnej podobe. To kladie na doručovanie ešte väčšie nároky, 
keďže musia pred odoslaním úradnej zásielky preveriť, či je elektronická schrán-
ka aktivovaná alebo nie a podľa toho zvoliť formu aj spôsob doručovania. Pri 
elektronickom doručovaní je administratívna a finančná náročnosť tiež závis-
lá od technického vybavenia príslušných orgánov. Niektoré inštitúcie už majú  
automatizované riešenia pre overovanie aktívnych elektronických schránok, 
ako aj riešenia na hromadné odosielanie elektronických podaní. Sú však aj inšti-
túcie s nízkou mierou automatizácie čo zvyšuje ich administratívnu náročnosť 
doručovania. Navrhované riešenie vychádza z predpokladu, že orgány verejnej 
moci vytvárajú úradné dokumenty už len v elektronickej podobe a doručujú ich 
s použitím modulu elektronického doručovania. Tento modul teda môže prijať 
elektronické úradné dokumenty a automatizovaným spôsobom vyhodnotiť, či 
príslušný adresát má alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku. Na základe 
výsledku vyhodnotenia systém buď doručí úradné dokumenty do aktivovanej 
elektronickej schránky, alebo zvolí listinné doručovanie. Následne prevádzko-
vateľ integrovaného obslužného miesta vytvorí rovnopisy a vyhotoví listinné 
úradné zásielky, ktorých doručenie bude zabezpečené prostredníctvom pošto-
vého podniku. Riešenie bude automatizovaným spôsobom poskytovať infor-
mácie o výsledkoch doručenia príslušným orgánom. Z pohľadu adresáta bude 
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úradný dokument doručený buď do aktivovanej elektronickej schránky, alebo 
vo forme listinnej zásielky. Na strane orgánu verejnej moci už nebude potrebné 
skúmať, či adresát má alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku a vytvárať 
listinné zásielky, čím odpadá celý rad administratívnych úkonov, ako aj nákla-
dov na tlačenie, pečiatkovanie a podpisovanie, obálkovanie a podanie zásielok 
na poštovú prepravu.154 

Ak ide o doručovanie listinného rovnopisu elektronického úradného do-
kumentu, platí, že orgán verejnej moci si odoslaním elektronického úradného 
dokumentu vyhradil, že poštová zásielka, ktorej obsahom je listinný rovnopis 
tohto dokumentu, nemá byť vrátená; poštový podnik takú poštovú zásielku, ak 
ju nemožno dodať adresátovi, zničí do 30 dní odo dňa doručenia informácie  
o výsledku doručenia. Na účely doručenia podľa osobitných predpisov sa za deň 
vrátenia poštovej zásielky odosielateľovi považuje deň doručenia informácie  
o výsledku doručovania.

Náklady spojené s vytváraním listinného rovnopisu elektronického úradné-
ho dokumentu a zabezpečenie jeho doručovania, sú nákladmi NASES-u. 

Ak ide o doručovanie orgánu verejnej moci, ktorý nie je štátnou príspevko-
vou organizáciou (napríklad obce alebo samosprávne kraje), ktorá si nedohodla 
doručovanie s NASES-om, musí listinné doručenie zabezpečiť sám tento orgán 
a na vlastné náklady.

Z právneho hľadiska je veľmi dôležitou úprava uloženia elektronickej úrad-
nej správy (zásielky), pretože na ňu je naviazaná objektívna možnosť obozná-
menia sa adresáta s jej obsahom. To rešpektuje aj zákon o e-Governmente, ktorý 
týmto spôsobom vymedzuje tento pojem. 

Počas plynutia úložnej lehoty sa zásielka stále považuje za nedoručenú; na-
chádza sa zatiaľ len v dispozičnej sfére adresáta, ktorý sa s ňou má možnosť 
riadne oboznámiť, aj keď k skutočnému oboznámeniu sa ešte nedošlo. Zákon  
o e-Governmente ustanovil úložnú lehotu na 15 kalendárnych dní, pričom táto 
lehota začína plynúť v deň nasledujúci po dni uloženia elektronickej úradnej 
správy. Osobitný právny predpis môže ustanoviť aj inú lehotu (či už kratšiu 
alebo aj dlhšiu). 

154 NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon o e-Governmente, s. 35 – 36. [cit. 11. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.nrsr.
sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=439315>.



89

PRÁVNA ÚPRAVA E-GOVERNMENTU – NÁRODNÁ ÚROVEŇ

Ak sa elektronicky doručuje do vlastných rúk, adresát je povinný potvrdiť 
doručenie elektronickej úradnej správy formou elektronickej doručenky; po-
tvrdenie doručenia je podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej úradnej 
správy prijímateľovi v jeho elektronickej schránke. Elektronická úradná správa 
sa sprístupní v momente potvrdenia doručenia.

Zákon presne vymedzuje, kedy možno elektronickú úradnú správu považo-
vať za doručenú, pričom rozlišuje, či sa doručuje orgánu verejnej moci, súkrom-
nej osobe do vlastných rúk alebo súkromnej osobe bežným doručením. Ak je 
adresátom orgán verejnej moci, považuje sa správa za doručenú uložením elek-
tronickej úradnej správy. Ak sa doručuje súkromnej osobe a do vlastných rúk, 
považuje sa správa za doručenú dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedený-
mi na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel 
(tzv. fikcia doručenia155). Ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje 
sa do vlastných rúk, považuje sa správa za doručenú deň bezprostredne nasle-
dujúci po uložení elektronickej úradnej správy.

Po doručení elektronickej úradnej správy zostáva elektronická úradná sprá-
va vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje, uložená v elek-
tronickej schránke adresáta.

Zákon osobitne upravuje počítanie lehôt, ktoré sú spojené s plnením povin-
ností (napríklad povinnosť niečo predložiť alebo niekam sa dostaviť). Tu treba 
osobitne upozorniť, že oproti zaužívanému postupu (pri listinnom doručovaní), 
kedy táto lehota na plnenie začína plynúť najbližší nasledujúci kalendárny deň, 
je v prípade elektronického doručovania istý rozdiel.

V prípade elektronického doručovania, ak k elektronickému doručeniu dôj-
de v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na konanie 
alebo na vykonanie úkonu, ktorej začiatok je spojený s okamihom elektronic-
kého doručenia, začne plynúť najbližší nasledujúci pracovný deň; to neplatí, ak 
osobitný predpis ustanovuje alebo z povahy konania alebo úkonu vyplýva, že 
orgán verejnej moci alebo iná osoba sú povinní konať aj v deň, ktorý je štátnym 
sviatkom, alebo v deň pracovného pokoja.

155 Fikcia doručenia predstavuje situáciu, keď zákon za splnenia určitých predpokladov považuje 
určitý fakt, ktorý nastal, za právne relevantný a spôsobilý právnych následkov, hoci v reálnom 
svete nastať nemusel. Inými slovami, finguje sa tu určitá skutočnosť. Pri fikcii doručenia sa 
finguje to, že zásielka bola adresátovi doručená a že sa s ňou mal možnosť oboznámiť.
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Pracovné dni a štátne sviatky sú vymedzené v zákone č. 241/1993 Z. z.  
o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Podľa toh-
to zákona sa za deň štátneho pokoja považujú štátne sviatky,156 iné sviatky157 
a nedele. Možno si povšimnúť, že sobota sa nepovažuje za deň pracovného 
pokoja; zrejmou chybou zákonodarcu tu došlo k opomenutiu tejto skutočnos-
ti, a preto z dôvodu právnej istoty by bolo vhodné, aby de lege ferenda bola do  
§ 32 ods. 9 zákona o e-Governmente doplnená aj sobota. Za súčasného stavu sa 
preto, podľa nášho názoru, do tejto lehoty musí započítavať aj sobota.

Zákon potom osobitne upravuje situácie ako postupovať v prípade, ak medzi 
okamihom odoslania elektronickej úradnej správy a okamihom márneho uply-
nutia úložnej lehoty bola elektronická schránka deaktivovaná, alebo ak orgán 
verejnej moci rozhodne, že elektronické doručenie je neúčinné.158

Záverečným právnym inštitútom, ktorý súvisí s elektronickým doručova-
ním, ktorý je upravený zákonom o e-Governmente a ktorému sa budeme veno-
vať, je elektronická úradná tabuľa.159

Doručovať prostredníctvom elektronickej úradnej tabule sa bude vtedy, ak 
to ustanoví osobitný právny predpis. Ak osobitný právny ustanovuje, že sa do-
ručuje prostredníctvom úradnej tabule, verejnou vyhláškou, na webovom sídle 
alebo iným obdobným spôsobom, zverejní sa úradný dokument aj v elektro-
nickej podobe, a to na elektronickej úradnej tabuli orgánu verejnej moci. Pod-
statou vyvesenia dokumentu na elektronickej úradnej tabuli je, že sa s daným 
dokumentom môže oboznámiť neurčitý okruh osôb. 

Ako príklady zverejňovania dokumentov na úradnej tabuli, verejnej vy-
hláške, webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom môžu slúžiť: doručenie 

156 Dni 1. január, 5. júl, 29. august, 1. september a 17. november.
157 Dni 6. január, Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 15. september, 1. november, 

24. december, 25. december a 26. december.
158 Rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručovania je akousi obdobou rozhodovania 

o náhradnom doručení. Rozhodnúť o neúčinnosti doručenia možno vtedy, ak adresát objektív-
ne nemohol prevziať elektronickú úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na jeho strane alebo 
jeho pričinením, alebo ak na jeho strane nastali také dôvody, ktoré mu objektívne neznemožnili 
prevziať elektronickú úradnú správu, avšak takéto prevzatie by bolo spojené s nepomernými 
ťažkosťami, ktorých prekonanie od neho nie je spravodlivé požadovať. Právnym dôsledkom 
rozhodnutia o neúčinnosti doručenia je, že elektronická úradná správa vrátane všetkých elek-
tronických dokumentov sa považuje za doručenú dňom, keď rozhodnutie o neúčinnosti elek-
tronického doručenia nadobudlo právoplatnosť.

159 Podľa zákona o e-Governmente je elektronická úradná tabuľa elektronické úložisko, na ktoré 
sú zasielané a na ktorom sú zverejňované elektronické dokumenty, ak tak ustanovuje zákon.
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verejnou vyhláškou, ak účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo ak 
to ustanovuje osobitný zákon podľa Správneho poriadku; zverejniť oznámenia 
o dražbe alebo oznámenie o opakovanej dražbe na úradnej tabuli obce alebo na 
elektronickej úradnej tabuli obce, ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnu-
teľnosť, podnik alebo jeho časť podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných 
dražbách; zverejnenie návrhu územného plánu zóny na úradnej tabuli obce 
podľa Stavebného zákona; zverejnenie návrhu nariadenia obce na webovom 
sídle obce podľa zákona o obecnom zriadení. 

Orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli  
v rovnaký deň, ako zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou 
vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre 
neurčitý okruh osôb, a ak to z objektívnych dôvodov nie je možné, zverejní na 
elektronickej úradnej tabuli súčasne so zverejneným elektronickým dokumen-
tom aj informáciu o tom, kedy bol zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vy-
hláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre 
neurčitý okruh osôb.

Dokument sa považuje za doručený v okamihu, keď sú splnené podmien-
ky doručenia podľa osobitného právneho predpisu, ktorý upravuje zverejnenie 
dokumentu na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo 
iným obdobným spôsobom. Ako príklad môže slúžiť právna úprava Správneho 
poriadku. Podľa § 26 ods. 2 tohto predpisu doručenie verejnou vyhláškou sa 
vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 
orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňu-
je písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to 
vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase 
alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa ko-
nanie týka.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že lehota 15 dní začne plynúť až vtedy, 
ak sú splnené dve podmienky, a to 1) vyvesenie písomnosti na úradnej tabuli  
a 2) zverejnenie na webovom sídle. Ak dôjde k vyveseniu a zverejneniu v rov-
naký deň, potom lehota začne plynúť deň nasledujúci po vyvesení/zverejnení 
a za deň doručenia sa považuje posledný 15. deň tejto lehoty. Ak však vyvesenie 
a zverejnenie prebehne v iné dni, potom lehota začne plynúť až deň nasledujúci 
po tom, ako sú splnené oba spôsoby, a teda ak k vyveseniu dôjde v pondelok 
a k zverejneniu v stredu, potom lehota začne plynúť až deň nasledujúci po strede 
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(štvrtok), lebo až v stredu boli kumulatívne splnené podmienky na zverejnenie 
písomností na úradnej tabuli. 

2.2 Zákon o občianskych preukazoch

Problematiku občianskych preukazov v Slovenskej republike upravuje re-
latívne nový zákon o OP, ktorý bol medzičasom už dvakrát novelizovaný (zá-
konmi č. 73/2020 Z. z., č. 532/2021 Z. z.). Zákon upravuje podmienky a postup 
pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez podoby tváre, 
práva a povinnosti na úseku občianskych preukazov, vedenie evidencií na úseku 
občianskych preukazov a sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totož-
nosť, štátne občianstvo a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze. Občian-
sky preukaz je majetkom Slovenskej republiky.

Občiansky preukaz vydáva útvar Policajného zboru príslušný na vydávanie 
občianskych preukazov (ďalej len „príslušný útvar“). Občan, ktorý dovŕšil vek 
15 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný byť dr-
žiteľom občianskeho preukazu, ak nie je v § 12 ods. 5 alebo § 15 ods. 1 zákona 
o OP ustanovené inak. Držiteľom občianskeho preukazu môže byť aj občan, 
ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo občan mladší ako  
15 rokov. Občiansky preukaz sa občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, vydáva 
s platnosťou na 10 rokov; občanovi mladšiemu ako 15 rokov sa vydáva s plat-
nosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou 
na 2 roky.

Údaje uvedené v občianskom preukaze nie je potrebné preukazovať inými 
verejnými listinami.

Obsahové náležitosti občianskeho preukazu
V nasledujúcej stati uvedieme základné informácie o obsahových náležitos-

tiach občianskeho preukazu, vychádzajúc najmä z § 3 zákona o OP, a to ťažis-
kovo v rozsahu relevantnom s ohľadom na tému monografie.

Občiansky preukaz obsahuje tieto údaje občana: meno a priezvisko, rodné 
priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne 
občianstvo, adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo miesto 
jeho pobytu v zahraničí, podobu tváre občana, podpis (ktorý sa však nevyžaduje, 
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ak občan nie je spôsobilý podpísať sa), deň, mesiac, rok a miesto vydania ob-
čianskeho preukazu, ale i deň, mesiac a rok uplynutia jeho platnosti. Občiansky 
preukaz napokon obsahuje aj číslo občianskeho preukazu.

Vo vzťahu k téme monografie esenciálna je úprava obsiahnutá v § 3 ods. 2 
zákona o OP, podľa ktorej súčasťou občianskeho preukazu je aj elektronický 
čip a strojovo čitateľná zóna s vybranými údajmi v strojovo čitateľnej podobe.  
Podrobnosti o týchto aspektoch upravujú ďalšie ustanovenia zákona o OP, naj-
mä § 4 a § 5.

Občiansky preukaz občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obme-
dzená, alebo občana, ktorý má uložený trest zákazu pobytu, musí obsahovať aj 
túto skutočnosť.

V občianskom preukaze sa na žiadosť občana uvedie skratka akademické-
ho titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu ale-
bo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej 
hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy, alebo skratka titulu, 
ktorý je občan oprávnený používať podľa osobitného predpisu160, krvná skupina  
a podskupina a Rh faktor, závažná choroba, ktorá za určitých okolností vyža-
duje okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci, údaj 
o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu; na žiadosť 
občana sa uvedie aj druh zmyslového postihnutia.

Elektronický čip a BOK
V zmysle úpravy obsiahnutej v § 4 zákona o OP do elektronického čipu sa 

zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze, okrem podoby tváre 
a podpisu občana. 

Kľúčová pre možnosť využívať elektronické služby verejnej správy je druhá 
veta § 4 ods. 1 zákona o OP, podľa ktorej do elektronického čipu možno zapísať 
ďalšie údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.161 
Zákon o OP tu odkazuje formou poznámky pod čiarou príkladmo práve na 
nariadenie eIDAS, ale i na zákon o dôveryhodných službách. Držiteľ občian-
skeho preukazu si môže overiť údaje, ktoré sú zapísané do elektronického čipu, 
na príslušnom útvare.

160 Ide o akademické tituly podľa § 110 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
161 Ak nie je možné pre nedostatok miesta do elektronického čipu zapísať všetky údaje, občan určí, 

ktoré z nich sa zapíšu.
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BOK162 spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti drži-
teľa občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii s informačnými sys-
témami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo práv-
nickými osobami.

BOK je kombináciou šiestich číslic. Občan starší ako 15 rokov je povinný 
zvoliť si BOK pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu; občan starší 
ako 65 rokov si BOK môže zvoliť aj neskôr na príslušnom útvare. Ak si občan 
odmietne zvoliť BOK, zvolí mu ho príslušný útvar, na ktorom bola podaná žia-
dosť o vydanie občianskeho preukazu, z úradnej moci. Je teda vylúčené, aby 
došlo k vydaniu občianskeho preukazu bez BOK.

BOK môže občan zmeniť na príslušnom útvare, na inom mieste, ktoré 
zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle, 
alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia zverejneného 
ministerstvom.

Ak občan pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie BOK, 
ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje. Odblokovanie sa 
vykonáva na príslušnom útvare, nie je teda možné, aby si občan odblokoval 
BOK sám – napríklad prostredníctvom obdoby KEP PUK, ako je to pri KEP 
PIN.

Elektronické občianske preukazy, teda občianske preukazy s elektronickým 
čipom, sa na Slovensku vydávajú od decembra 2013. Elektronický čip umožňuje 
preukazovanie totožnosti občana v elektronickom prostredí pri využívaní elek-
tronických služieb verejnej správy (e-Government služieb).163

V čase vzniku tejto monografie najzásadnejšou otázkou týkajúcou sa ob-
čianskych preukazov s elektronickým čipom bola potreba vydania občianskych 
preukazov s novým elektronickým čipom, keďže doterajšiemu zariadeniu pre 
e-podpis /Smart Card Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 version V1.0./ sa  
26. júna 2021 skončila 5-ročná certifikácia. Doklady vydávané po 26. júni 2021 
majú už nové zariadenie /CardOS DI V5.4 QES Version 1.0./.Certifikáty pre 
elektronické podpisy v občianskych preukazoch vydaných do 25. júna 2021 
na základe rozhodnutia NBÚ bude možné používať do konca roka 2022.164  

162 Túto skratku používame aj v tejto stati.
163 Občiansky preukaz s čipom (slovensko.sk). 2. 12. 2013. [cit. 11. 8. 2022]. Dostupné na:  

<https://www.slovensko.sk/sk/obciansky-preukaz-s-cipom/_obciansky-preukaz-s-cipom1>.
164 Ministerstvo vnútra SR: Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preu-

kazoch a cudzineckých dokladoch končí 26. júna, používať vydané certifikáty však bude mož-
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Tu treba dodať, že certifikácia sa vzťahuje len na elektronický podpis, autentifi-
kačná (prihlasovacia) funkcia občianskeho preukazu BOK tak zostáva zachova-
ná aj po tom, ako sa skončí certifikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis.165 
S takýmto občianskym preukazom sa teda bude môcť osoba prihlásiť do svojej 
elektronickej schránky a bude mať prístup k svojim došlým elektronickým zá-
sielkam a rovnako z nej bude môcť robiť elektronické podania, ale nebude ich 
môcť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Držitelia občianskych preukazov vydaných do 25. júna 2021, ktorí si nena-
hrali certifikáty pomocou aplikácie do 25. júna 2021, v prípade záujmu, resp., 
potreby používať elektronický podpis, budú musieť požiadať o vydanie nového 
občianskeho preukazu166.

Občiansky preukaz bez podoby tváre
Občiansky preukaz bez podoby tváre je nový inštitút upravený v § 13 zá-

kona o OP. Podľa zákona ide o doklad, ktorým sa občan autentifikuje pri pri-
hlasovaní do elektronických služieb. Práve tento účel bol dôvodom, pre ktorý 
sa tento nový inštitút vytvoril. „Nový zákon vypracovalo ministerstvo vnútra  
s prvoradým zámerom zabezpečiť, aby každý náš občan s trvalým pobytom na úze-
mí Slovenskej republiky mal do konca roku 2021 elektronický občiansky preukaz  
s čipom. Tento doklad totiž ako jediný umožní prístup k zdravotnej dokumentácii 

né až do konca roku 2022. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (minv.sk). 26. 5. 2021.  
[cit. 11. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=platnost-cer-
tifikatu-pre-vydavanie-e-podpisu-na-obcianskych-preukazoch-a-cudzineckych-dokladoch-
-konci-26-juna-pouzivat-vydane-certifikaty-vsak-bude-mozne-az-do-konca-roku-2022>; 
Štát začína vydávať občianske preukazy s NOVÝM čipom: Čo musíte stihnúť k e-podpisu?  
(dnes24.sk). 17. 6. 2021. [cit. 11. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.dnes24.sk/stat-zacina-
-vydavat-obcianske-preukazy-s-novym-cipom-co-musite-stihnut-k-e-podpisu-392448>.

165 Štát začína vydávať občianske preukazy s NOVÝM čipom: Čo musíte stihnúť k e-podpisu? 
(dnes24.sk). 17. 6. 2021 [cit. 11. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.dnes24.sk/stat-zacina-
-vydavat-obcianske-preukazy-s-novym-cipom-co-musite-stihnut-k-e-podpisu-392448>.

166 Ministerstvo vnútra SR: Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch 
a cudzineckých dokladoch končí 26. júna, používať vydané certifikáty však bude možné až do kon-
ca roku 2022. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (minv.sk). 26. 5. 2021 [cit. 11. 8. 2022]. 
Dostupné na: <https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=platnost-certifikatu-pre-vydava-
nie-e-podpisu-na-obcianskych-preukazoch-a-cudzineckych-dokladoch-konci-26-juna-pouzi-
vat-vydane-certifikaty-vsak-bude-mozne-az-do-konca-roku-2022>.
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z elektronickej zdravotníckej knižky občana podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o ná-
rodnom zdravotníckom informačnom systéme (e-Zdravie).“167

Občiansky preukaz bez podoby tváre vydáva ministerstvo vnútra z úrad-
nej moci na základe údajov z registra fyzických osôb občanovi mladšiemu ako  
15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky pri narodení alebo 
pri udelení štátneho občianstva a občanovi mladšiemu ako 15 rokov, ktorý sa 
prihlásil na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ide teda o tzv. „občian-
ske preukazy pre deti“ (aspoň teda v „hovorovom diskurze“). Tieto občianske 
preukazy sa však vydávajú aj občanom starším ako 65 rokov s trvalým pobytom 
na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu  
s elektronickým čipom (pozri § 19 ods. 3 zákona o OP).

Tieto občianske preukazy obsahujú redukované penzum údajov, s ohľadom 
na to nie sú použiteľné napríklad na preukazovanie totožnosti držiteľa pri ces-
tovaní.168 Súčasťou občianskeho preukazu bez podoby tváre však je elektronický 
čip a strojovo čitateľná zóna s vybranými údajmi v strojovo čitateľnej podobe. 
Do elektronického čipu sa zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v občianskom pre-
ukaze bez podoby tváre. 

Občianske preukazy bez podoby tváre ministerstvo vnútra zasiela deťom na 
adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Občiansky preukaz bez 
podoby tváre, ktorý nebude prevzatý v odbernej lehote, sa zašle na príslušný 
útvar v mieste trvalého pobytu občana, na ktorom si ho občan môže prevziať.

Ak sa podľa osobitných predpisov na autentifikáciu používa občiansky pre-
ukaz s elektronickým čipom, rozumie sa tým aj občiansky preukaz bez podoby 
tváre.

Ďalšie informácie o občianskych preukazoch
Zákon o OP upravuje aj evidenciu občianskych preukazov. Táto evidencia 

je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo 
vnútra a ktorý sa vedie na účely plnenia úloh podľa zákona o občianskych pre-
ukazoch; súčasťou evidencie je aj evidencia čistopisov občianskych preukazov.

167 Ministerstvo vnútra SR: Parlament schválil nový zákon o občianskych preukazoch. Minis-
terstvo vnútra Slovenskej republiky (minv.sk). 28. 10. 2019 [cit. 9. 8. 2022]. Dostupné na:  
<https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=parlament-schvalil-novy-zakon-o-obcian-
skych-preukazoch>.

168 Detail – UPVS (slovensko.sk). 28. 10. 2019 [cit. 11. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.slo-
vensko.sk/sk/oznamy/detail/_obcianske-preukazy-bez-fotogra>.
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Občianske preukazy vydané do 30. novembra 2019 sa považujú za občianske 
preukazy vydané podľa zákona o OP. Platnosť občianskych preukazov vydaných 
do 30. novembra 2019 sa končí dňom uplynutia platnosti v nich uvedenej; ob-
čianske preukazy vydané s neobmedzenou dobou platnosti zostávajú v platnosti 
s neobmedzenou dobou platnosti.
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TRETIA KAPITOLA

PRÁVNA ÚPRAVA E-GOVERNMENTU – PRÁVO EÚ

3.1 Nariadenie eIDAS

Úsilie o vytvorenie jednotného právneho rámca na úrovni EÚ, ktorý by 
upravoval problematiku identifikácie a autentifikácie, bolo zavŕšené prijatím 
nariadenia eIDAS.169

Základom novej právnej úpravy bola regulácia elektronického podpisu 
a s ním súvisiacich inštitútov upravených v smernici o EP, v spojení s výsledka-
mi medzinárodných projektov a technických noriem, ktoré sa týkali problema-
tiky identifikácie a autentifikácie osôb vo virtuálnom priestore. V porovnaní so 
smernicou o EP sa európsky zákonodarca priklonil k prijatiu právneho aktu vo 
forme nariadenia podľa čl. 114 zmluvy o fungovaní EÚ. Nariadenie je na území 
Slovenskej republiky, ako aj v iných členských štátoch EÚ priamo záväzné a apli-
kovateľné, a preto ho nie je potrebné implementovať do národných právnych 
poriadkov ďalším právnym predpisom.

Hlavným cieľom nariadenia eIDAS je budovanie dôvery v online prostredí. 
Kvôli nedostatku právnej istoty spotrebitelia, podniky a orgány verejnej sprá-
vy váhajú s realizáciou elektronických transakcií a prijímaním nových služieb, 
ktoré súvisia napríklad s vytváraním elektronického podpisu, elektronickej pe-
čate, elektronickej časovej pečiatky, elektronického doručovania či služieb na 
overovanie identity.170

Nariadenie eIDAS má taktiež za cieľ zabezpečiť bezpečné elektronické in-
terakcie medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy, čím sa zvýši 
účinnosť verejných a súkromných online služieb, elektronického podnikania  

169 Nariadenie eIDAS. Problematika elektronickej identity, identifikácie a autentifikácie bola čias-
točne upravená na úrovni práva EÚ legislatívou, ktorá upravovala problematiku elektronického 
podpisu. Na úrovni práva EÚ bol elektronický podpis upravený smernicou Európskeho par-
lamentu a Rady 1999/93/ES o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy. Hlavným cieľom 
predmetnej smernice bolo vytvoriť jednotný právny rámec pre používanie elektronických pod-
pisov.

170 Recitál 1 nariadenia eIDAS.
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a elektronického obchodu v EÚ. Tieto kroky by mali viesť k posilneniu dôvery 
pri elektronických transakciách na vnútornom trhu.171

Popri skôr uvedených cieľoch si nariadenie eIDAS kladie za cieľ odstrániť 
existujúce prekážky cezhraničného využívania prostriedkov elektronickej iden-
tifikácie, ktoré sa v členských štátoch používajú na autentifikáciu aspoň v prí-
pade verejných služieb.“172 

Nariadenie eIDAS nie je špecifickým právnym predpisom pre dané odvet-
vie, ale predstavuje spoločný základ pre bezpečné elektronické interakcie medzi 
občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy. Ustanovenia nariadenia eIDAS 
by mali zvýšiť účinnosť verejných a súkromných online služieb, elektronického 
podnikania a elektronického obchodu v EÚ. V tejto súvislosti sa nariadenie 
eIDAS zaoberá všetkými aspektmi vnútorného trhu bez ohľadu na to, či sú 
aktéri spotrebitelia, podniky alebo orgány verejnej správy. Na základe týchto 
skutočností je potrebné poznamenať, že nariadenie o eIDAS sa považuje za 
legislatívny akt s medzisektorovými pravidlami v rámci práva EÚ pre jednotný 
digitálny trh.173

Nariadenie eIDAS v rámci procesu poskytovania elektronickej identity a jej 
overovania počíta aj so zapojením subjektov súkromného sektora, a to hneď 
v niekoľkých rovinách. Subjekty súkromného sektora môžu používať pri prístu-
pe k svojim službám už existujúce prostriedky elektronickej identifikácie (napr. 
elektronický občiansky preukaz), ktoré sa využívajú pri prístupe k elektronic-
kým službám verejnej správy. Taktiež môžu subjekty súkromného sektora vy-
dávať prostriedky elektronickej identifikácie, ktoré budú občania za splnenia 
určitých podmienok využívať pri prístupe k elektronickým službám verejnej 
správy, ktoré poskytujú jednotlivé členské štáty. 

Správne aplikovanie nariadenia eIDAS má v konečnom dôsledku viesť k vy-
užívaniu jednotného digitálneho trhu, ktorý by mal zabezpečiť cezhraničné po-
skytovanie služieb tak v rámci elektronického obchodu, ako aj elektronickej 
verejnej správy. Možnosť podpisovania dokumentov elektronickým podpisom, 
využívanie elektronickej pečate a elektronickej časovej pečiatky, využívanie 
elektronickej doručovacej služby pre registrované zásielky a taktiež možnosť 

171 Recitál 2 nariadenia eIDAS.
172 Recitál 12 nariadenia eIDAS.
173 ZACCARIA, A. a kol. EU eIDAS-Regulation Article-by-Article Commentary. Oxford : Blooms-

bury Publishing PLC, 2020, s. 13 – 14.
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pristupovať k online službám prostredníctvom svojho autentifikátora, ako na-
príklad elektronický občiansky preukaz, by mali dopomôcť k tomu, aby mohli 
jednotlivci a podniky v rámci jednotného digitálneho trhu bezproblémovo vy-
užívať a vykonávať online činnosti podľa pravidiel spravodlivej hospodárskej sú-
ťaže a s vysokou úrovňou ochrany osobných údajov a spotrebiteľov bez ohľadu 
na ich štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu.174 

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
Vo všeobecnosti možno povedať, že nariadenie eIDAS upravuje dve oblasti. 

Prvou oblasťou je problematika vzájomného uznávania prostriedkov elektronic-
kej identifikácie. Ustanovenia týkajúce sa vzájomného uznávania prostriedkov 
elektronickej identifikácie majú zabezpečiť, aby fyzické osoby, právnické osoby 
a fyzické osoby zastupujúce právnické osoby mohli byť identifikované a auten-
tifikované pri prístupe k online službám, ktoré poskytuje iný členský štát. Na 
tento účel sa nezavádza jeden prostriedok elektronickej identifikácie, ktorý by 
využívali všetci občania EÚ. Po splnení požiadaviek v zmysle nariadenia eIDAS 
sa občania môžu identifikovať a autentifikovať do online služieb iných členských 
štátov aj prostredníctvom svojich národných prostriedkov elektronickej identi-
fikácie. V prípade Slovenskej republiky by sme mohli hovoriť vo všeobecnosti 
o použití elektronického občianskeho preukazu, za podmienky, že je oznámený 
v rámci schémy elektronickej identifikácie.175

Druhou oblasťou je problematika dôveryhodných služieb, ktoré sa týkajú 
vyhotovovania, overovania a validácie elektronických podpisov, elektronických 
pečatí alebo elektronických časových pečiatok, elektronických doručovacích 
služieb pre registrované zásielky a certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia, 
certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel, ako aj uchovávania elektronic-
kých podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia. Táto 
oblasť nadväzuje na inštitúty, ktoré už upravovala smernica o EP, zavádzajú sa 
však aj nové elektronické nástroje, ako elektronická pečať, elektronické doručo-
vacie služby či autentifikácia webových sídiel.176

Rozsah pôsobnosti nariadenia eIDAS je vymedzený pozitívne a negatívne. 
Nariadenie eIDAS sa vzťahuje len na schémy elektronickej identifikácie, ktoré 

174 EURÓPSKA KOMISIA. Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe. 2015, s. 3.
175 Článok 1 písm. a) nariadenia eIDAS.
176 Článok 1 písm. b) a c) nariadenia eIDAS.
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boli oznámené členskými štátmi EÚ v zmysle nariadenia eIDAS a na poskyto-
vateľov dôveryhodných služieb, ktorí sú usadení v EÚ.177 

Nariadenie eIDAS sa nevzťahuje na poskytovanie dôveryhodných služieb, 
ktoré sa používajú výhradne v uzavretých systémoch na základe vnútroštátneho 
práva alebo dohôd medzi vymedzenou skupinou účastníkov. Takéto uzavreté 
systémy nemôžu mať vplyv na tretie strany. Ako príklad možno uviesť systémy, 
ktoré zriadili podniky alebo orgány verejnej správy na riadenie vnútorných po-
stupov a v rámci ktorých sa využívajú dôveryhodné služby.178 

V podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky v oblasti verejnej 
správy by sa za uzavretý systém mohol považovať systém elektronickej schrán-
ky, v rámci ktorého dochádza k doručovaniu elektronických podaní a elektro-
nických úradných dokumentov v zmysle zákona o e-Governmente. V prípade 
súkromného sektora môže ísť napríklad o služby, ktoré poskytuje banka. V rám-
ci využívania bankových služieb môžu byť využívané dôveryhodné služby ako 
elektronické podpisy. Takýto druh elektronického podpisu môže, ale nemusí 
spĺňať požiadavky v zmysle nariadenia eIDAS a na druhej strane, zákazník ta-
kýto elektronický podpis nemôže využiť mimo uzavretého systému danej banky. 

Predmetné nariadenie sa taktiež nevzťahuje na aspekty súvisiace s uzatvá-
raním a platnosťou zmlúv alebo iných právnych či procesných záväzkov, pri 
ktorých existujú požiadavky na formu stanovené vo vnútroštátnom práve alebo 
práve EÚ.179

177 Článok 2 ods. 1 nariadenia eIDAS.
178 Recitál 21 nariadenia eIDAS.
179 Článok 2 ods. 2 a 3 nariadenia eIDAS.
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Tabuľka č. 1 Pôsobnosť nariadenia eIDAS

Nariadenie eIDAS sa aplikuje Príklad

Oznámené schémy elektronickej identifikácie180 Národná schéma elektronickej identifikácie Slovenskej 
republiky181

Poskytovatelia dôveryhodných služieb, ktorí sú 
usadení v EÚ182

NASES, NBÚ, Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky

Nariadenie eIDAS sa neaplikuje

Poskytovanie dôveryhodných služieb, ktoré sa použí-
vajú výhradne v uzavretých systémoch

Nemocnica, ktorej systém používajú len zamestnanci 
pre interné účely na spracovanie a podpisovanie 
dokumentov

Aspekty súvisiace s uzatváraním a platnosťou zmlúv 
alebo iných právnych či procesných záväzkov

Obchodný register, kataster nehnuteľností

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Základné pojmy nariadenia eIDAS
Pre lepšie pochopenie konceptu vzájomného uznávania prostriedkov elek-

tronickej identifikácie a  dôveryhodných služieb je potrebné objasniť základ-
né pojmy, ako „schéma elektronickej identifikácie“, „prostriedky elektronic-
kej identifikácie“, „elektronická identifikácia“, „osobné identifikačné údaje“,  

„autentifikácia“, „online služby“, „úrovne záruky“, „dôveryhodné služby“ a „elek-
tronický podpis“. Spomínané pojmy budú v ďalšej časti použité v kontexte me-
chanizmov vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie 
a dôveryhodných služieb. 

V zmysle čl. 3 bod 4 nariadenia eIDAS je schéma elektronickej identifikácie 
definovaná ako „systém na elektronickú identifikáciu, v rámci ktorého sa fyzic-
kým osobám alebo právnickým osobám alebo fyzickým osobám zastupujúcim 
právnické osoby vydávajú prostriedky elektronickej identifikácie“. Podmienky, 
ktoré musí spĺňať schéma elektronickej identifikácie sú stanovené v čl. 6 ods. 1 

180 Zoznam oznámených schém elektronickej identifikácie. [cit. 10. 9. 2022]. Dostupné na: <https://
ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+no-
tified+eID+schemes+under+eIDAS?replyToComment=62885725&#comment-62885725>.

181 NOTIFICATION FORM FOR ELECTRONIC IDENTITY SCHEME UNDER ARTICLE 
9(5) OF REGULATION (EU) No 910/2014. [cit. 10. 9. 2022]. Dostupné na: <https://
ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Slovakia+-+eID+Scheme?pre-
view=/87064924/148898030/SK_eID_NOTIFICATION%20FORM.pdf. >.

182 Zoznam poskytovateľov dôveryhodných služieb. [cit. 10. 9. 2022]. Dostupné na: <https://web-
gate.ec.europa.eu/tl-browser/#/>.
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nariadenia eIDAS.183 Schéma elektronickej identifikácie úzko súvisí s prostried-
kom elektronickej identifikácie, avšak tento pojem je potrebné vnímať v širšom 
kontexte. Schéma elektronickej identifikácie poskytuje dve služby, ktorými sú:
a) vydávanie prostriedkov elektronickej identifikácie a
b) zabezpečenie procesu autentifikácie.

Prostriedok elektronickej identifikácie je v zmysle čl. 3 bod 2 nariadenia  
eIDAS definovaný ako „hmotná jednotka a/alebo nehmotná jednotka obsahu-
júca osobné identifikačné údaje, ktorá sa používa na autentifikáciu pre online 
služby“. Slúži na elektronickú autentifikáciu, čiže overenie deklarovanej identity 
osoby, ktorá chce využiť online službu v inom členskom štáte EÚ. Prostriedok 
elektronickej identifikácie slúži na elektronickú autentifikáciu, čiže overenie de-
klarovanej identity osoby, ktorá chce využiť online službu v inom členskom štá-
te EÚ. Nariadenie eIDAS nedefinuje konkrétny typ prostriedku elektronickej 
identifikácie, resp. technologické riešenie, ale aplikuje princíp technologickej 
neutrality. Za materiálne jednotky obsahujúce identifikačné údaje osoby možno 
považovať USB token alebo elektronický čip, ktorý je súčasťou občianskeho pre-
ukazu. Na druhej strane je príkladom nehmotnej jednotky elektronický certifikát.

Elektronická identifikácia je v zmysle čl. 3 bod 1 nariadenia eIDAS defino-
vaná ako „proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej 
forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu ale-
bo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu“. Z tejto definície je zrejmé, že 
podľa nariadenia eIDAS je možné identifikovať:

 – fyzické osoby, 
 – fyzické osoby zastupujúce právnickú osobu alebo 
 – právnické osoby.

Osobné identifikačné údaje predstavujú v  zmysle čl. 3 bod 3 nariadenia  
eIDAS „súbor údajov, ktorý umožňuje určiť identity fyzickej osoby alebo práv-
nickej osoby alebo fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu“. Minimálny 
súbor osobných identifikačných údajov184 pre fyzické osoby musí v zmysle  

183 Zoznam oznámených schém elektronickej identifikácie. [cit. 10. 9. 2022]. Dostupné na: <https://
ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+no-
tified+eID+schemes+under+eIDAS?replyToComment=62885725&#comment-62885725>.

184 Osobné identifikačné údaje predstavujú osobné údaje z pohľadu nariadenia GDPR. Bližšie 
BERTHOTY, J., MESARČÍK, M., ZIMEN, O. Základné pojmy Nariadenia. In Všeobecné na-
riadenie o ochrane osobných údajov. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 123 – 186.
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vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ č. 2015/1501 o rámci interoperability185 
obsahovať všetky nasledujúce atribúty:

 – súčasné priezvisko(á),
 – súčasné meno(á),
 – dátum narodenia, 
 – jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim členským štátom EÚ v súla-

de s technickými špecifikáciami na účely cezhraničnej identifikácie a pokým 
možno následne nemenený.

Popri skôr uvedených atribútoch musí minimálny súbor údajov obsahovať 
jeden alebo viacero z nasledujúcich atribútov:

 – meno(á) a priezvisko(á) pri narodení,
 – miesto narodenia,
 – súčasná adresa,
 – pohlavie.

Nariadenie eIDAS taktiež definuje pojem „autentifikácia“. V zmysle jeho  
čl. 3 bod 5 je autentifikácia „elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť 
elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo pôvod  
a integritu údajov v elektronickej forme.“ Takýmto spôsobom je zaručené, že  
v rámci preukazovania identity danej osoby a jej autentifikácie pre online služby 
sú používané neporušené údaje s potvrdenou integritou a že sú rovnaké ako sú-
bor údajov uložených na prostriedku elektronickej identifikácie. Inými slovami 
možno povedať, že tieto údaje v rámci prenosu prostredníctvom informačných 
systémov nikto nezmenil, nezamenil za iné a pod.

Spoliehajúca strana je v zmysle čl. 3 bod 6 nariadenia eIDAS definovaná 
ako „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa spolieha na elektronickú 
identifikáciu alebo dôveryhodnú službu“. Spoliehajúcou stranou je napríklad 
poskytovateľ online služby, do ktorej sa autentifikuje osoba prostredníctvom 
prostriedku elektronickej identifikácie. Poskytovateľ takejto služby sa spolieha 
na schému elektronickej identifikácie, ktorú zabezpečuje napríklad v prípade 
elektronického občianskeho preukazu štát. Napokon, spoliehajúcou stranou je 
aj samotný občan, ktorému bol vydaný prostriedok elektronickej identifikácie, 
ktorý slúži na autentifikáciu do konkrétnej online služby.186 

185 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci interoperability 
podľa čl. 12 ods. 8 nariadenia eIDAS (Text s významom pre EHP).

186 DONÁT, J., MAISNER, M., PIFFL, R. Nařízení eIDAS. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 30.
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Napriek skutočnosti, že nariadenie eIDAS na viacerých miestach hovo-
rí o prístupe k online službám (angl. online services), tento pojem nedefinuje. 
Z ustanovení nariadenia eIDAS je zrejmé, že pôjde o akúkoľvek službu, verej-
noprávnu alebo súkromnoprávnu, ktorá je poskytovaná s využitím IKT (najmä 
internetu, výpočtovej techniky a pod.). Poskytovateľmi online služieb môžu byť 
subjekty verejného sektora, ako aj subjekty súkromného sektora. Rozhodujú-
cou skutočnosťou je, že tieto subjekty pri prístupe k ich online službe vyžadu-
jú identifikáciu a autentifikáciu osoby na diaľku prostredníctvom prostriedku 
elektronickej identifikácie, ktorý je súčasťou systému elektronickej identifikácie 
oznámeného v zmysle nariadenia eIDAS.

Úrovne záruky187 charakterizujú „stupeň dôveryhodnosti prostriedkov elek-
tronickej 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“.188 Nariadenie eIDAS rozlišuje tri úrovne záruky, konkrét-
ne nízku, pokročilú a vysokú. 

Tabuľka č. 2 Úroveň záruky

Úroveň záruky Príklad prostriedku elektronickej identifikácie

Nízka
Prihlasovacie meno a heslo, ktoré bolo zaslané  
na diaľku.

Pokročilá

Prihlasovacie meno a heslo a jednorazové heslo  
(dvojfaktorová autentifikácia); počas registrácie  
(žiadosť o vydanie prostriedku elektronickej  
identifikácie a jeho doručenie) sa nevyžaduje  
fyzická prítomnosť žiadateľa.189

Vysoká Občiansky preukaz s elektronickým čipom a PIN kód.

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

187 Slovenský preklad nariadenia eIDAS chybne preložil pojem „assurance level“. Tento pojem sa 
v slovenskej verzii nariadenia eIDAS prekladá ako „úrovne bezpečnosti“, pričom v tomto prí-
pade by mal byť použitý pojem „úroveň záruky“.

188 Recitál 16 nariadenia eIDAS.
189 Príkladom takéhoto prostriedku elektronickej identifikácie je dánsky prostriedok elektronickej 

identifikácie s názvom NemID. [cit. 10. 9. 2022]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/cefdi-
gital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+sche-
mes+under+eIDAS?replyToComment=62885725&#comment-62885725>.
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V zmysle čl. 3 bod 16 nariadenia eIDAS sú dôveryhodné služby definované 
ako elektronické služby, ktoré sa spravidla poskytujú za odplatu a spočívajú
„a) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii elektronických podpisov, elektro-

nických pečatí alebo elektronických časových pečiatok, elektronických do-
ručovacích služieb pre registrované zásielky a certifikátov, ktoré s týmito 
službami súvisia, alebo 

b) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii certifikátov pre autentifikáciu webo-
vých sídiel, alebo 

c) v uchovávaní elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s tý-
mito službami súvisia.“190 
Nariadenie eIDAS definuje tri druhy elektronických podpisov podľa úrovne 

bezpečnosti.191 Najnižšiu úroveň predstavuje tzv. obyčajný elektronický podpis, 
ktorý predstavuje údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo logicky 
pridružené k iným údajom v elektronickej forme a ktoré podpisovateľ používa 
na podpisovanie.192 V praktickej rovine možno za obyčajný elektronický podpis 
považovať v zásade čokoľvek, čo vieme zdigitalizovať (napr. heslo, PIN, obrázok 
a pod.) a pripojiť k iným údajom, napríklad elektronickému dokumentu.193 

Vyššiu úroveň bezpečnosti predstavuje zdokonalený elektronický podpis, 
ktorý musí podľa čl. 26 nariadenia eIDAS spĺňať ďalšie požiadavky ako:

 – jedinečnosť spojenia zdokonaleného elektronického podpisu s fyzickou oso-
bou, ktorá vyhotovuje elektronický podpis, čiže podpisovateľom,194 

 – určenie totožnosti podpisovateľa, 
 – musí byť vyhotovený pomocou údajov na vyhotovenie elektronického pod-

pisu (napr. súkromný kľúč), ktoré môže podpisovateľ s vysokou mierou dô-
veryhodnosti používať pod svojou výlučnou kontrolou a

 – musí byť prepojený s údajmi, ktoré sa ním podpisujú, takým spôsobom, že 
každú dodatočnú zmenu údajov možno zistiť.195 

190 Je potrebné uviesť, že požiadavky nariadenia eIDAS by mali spĺňať len služby dôvery, ktoré sú 
poskytované verejnosti a majú vplyv na tretie strany.

191 Resp. záruk, ktoré dané riešenie elektronického podpisu poskytuje.
192 Článok 3 bod 10 nariadenia eIDAS.
193 Za obyčajný elektronický podpis by sme mohli považovať aj (zdigitalizovaný) hlas. Bližšie pozri 

SMEJKAL, V., KODL, J., UŘIČAŘ, M. Elektronický podpis podle nařízení eIDAS. In Revue pro 
právo a technologie. 2015, č. 11, s. 218 – 219, 228.

194 Článok 3 bod 9 nariadenia eIDAS.
195 Tieto požiadavky sú typické pre elektronické podpisy, ktoré sú všeobecne známe pod názvom 

digitálne podpisy.
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Najvyššiu úroveň bezpečnosti predstavuje kvalifikovaný elektronický pod-
pis. Tak ako v prípade zdokonaleného elektronického podpisu, aj kvalifikovaný 
elektronický podpis je jedinečne spojený s  podpisovateľom. Popri požiadav-
kách, ktoré musí spĺňať zdokonalený elektronický podpis, musí byť kvalifikova-
ný elektronický v zmysle čl. 3 bod 12 nariadenia eIDAS: 

 – vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektro-
nického podpisu (napr. čipová karta, USB token) a 

 – založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy, ktorý vy-
dáva kvalifikovaný poskytovateľ služieb dôvery. 

Kvalifikovaný elektronický podpis ako najvyššia úroveň elektronického pod-
pisu ponúka najvyššiu mieru záruky v autentickosť elektronického podpisu, čo 
znamená, že bol vytvorený osobou, ktorej bol vydaný kvalifikovaný certifikát 
pre elektronický podpis. Bezpečnosť kvalifikovaného elektronického podpisu je 
zabezpečená prostredníctvom kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elek-
tronického podpisu.

3.1.2 Vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie

Ako zabezpečiť, aby občan jedného členského štátu mohol pre účely identi-
fikácie a autentifikácie do online služby, ktorú poskytuje iný členský štát využiť 
národný prostriedok elektronickej identifikácie? Odpoveď na túto otázku nám 
dáva zásada vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie. 
Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identi-
fikácie sa týka nielen fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov a právnických 
osôb, ktorí primárne využívajú online služby, ale najmä subjektov verejného 
sektora, ktoré tieto služby poskytujú. Povinnosť vzájomne uznávať prostriedky 
elektronickej identifikácie vznikla členským štátom EÚ 29. septembra 2018.196

Praktický dopad vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identi-
fikácie možno ilustrovať na príklade, kedy by občan Slovenskej republiky chcel 
využiť online služby, poskytované subjektmi verejného sektora iného členského 
štátu EÚ. Mohlo by ísť o rôzne online služby súvisiace s podnikaním v inom 
členskom štáte alebo so štúdiom. V takejto situácii by si občan Slovenskej re-
publiky nemusel vybavovať prostriedok elektronickej identifikácie danej kra-
jiny, ale na cezhraničnú autentifikáciu by mu postačoval národný prostriedok 

196 Článok 52 ods. 2 písm. c) nariadenia eIDAS.
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elektronickej identifikácie. Inými slovami, členské štáty musia uznávať pro-
striedky elektronickej identifikácie po splnení podmienok v zmysle nariadenia 
eIDAS. Aby došlo k vzájomnému uznávaniu prostriedkov elektronickej identi-
fikácie musia byť v zmysle nariadenia eIDAS splnené tri podmienky. 

Prvou podmienkou pre vzájomné uznávanie prostriedku elektronickej iden-
tifikácie iným členským štátom EÚ je, aby bol prostriedok elektronickej iden-
tifikácie vydávaný v rámci schémy elektronickej identifikácie, ktorá je uvedená 
v zozname, ktorý zverejňuje Komisia podľa čl. 9 nariadenia eIDAS. Inými slova-
mi možno povedať, že musí ísť o oznámenú schému elektronickej identifikácie 
podľa nariadenia eIDAS. Proces oznámenia schémy elektronickej identifikácie 
má viacero fáz. Konkrétne ide o poskytnutie opisu schémy elektronickej iden-
tifikácie členským štátom a Komisii, partnerské hodnotenie a oznámenie sché-
my elektronickej identifikácie, zverejnenie schémy elektronickej identifikácie 
v Úradnom vestníku EÚ. Povinnosť vzájomne uznávať schémy elektronickej 
identifikácie začína do 12 mesiacov od zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

Druhou podmienkou pre vzájomné uznávanie prostriedku elektronickej 
identifikácie iným členským štátom EÚ je zaistenie úrovne záruky prostriedku 
elektronickej identifikácie vyššej alebo rovnakej ako tá, ktorú vyžaduje príslušný 
subjekt verejného sektora pre prístup k online službe za predpokladu, že úro-
veň záruky daných prostriedkov elektronickej identifikácie zodpovedá úrovni 
záruky pokročilá alebo vysoká.

V praktickej rovine možno túto podmienku ilustrovať na príklade, keď by 
občan Nemecka chcel využiť online službu poskytovanú orgánom verejnej moci 
Slovenskej republiky, za podmienky, že Nemecko oznámilo schému elektro-
nickej identifikácie v súlade s nariadením eIDAS. Ak by orgán verejnej moci 
Slovenskej republiky vyžadoval pre prístup k online službe, ktorú poskytuje 
úroveň záruky prostriedku elektronickej identifikácie na úrovni pokročilá, ob-
čanovi Nemecka by postačoval pre prístup do takejto online služby prostriedok 
elektronickej identifikácie na úrovni záruky rovnakej ako požadovaná. V na-
šom prípade by postačoval prostriedok elektronickej identifikácie na pokro-
čilej úrovni záruky alebo na vyššej úrovni, čiže vysokej úrovni záruky. Taktiež 
v zmysle druhej podmienky platí, že úroveň záruky prostriedku elektronickej 
identifikácie občana Nemecka by musel zodpovedať úrovni záruky pokročilá 
alebo vysoká.
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Treťou podmienkou vzájomného uznávania prostriedku elektronickej iden-
tifikácie je, aby príslušný subjekt verejného sektora používal vo vzťahu k prí-
stupu k danej online službe úroveň záruky pokročilá alebo vysoká.197 Inými 
slovami, subjekt verejného sektora, do ktorého online služby sa bude chcieť oso-
ba autentifikovať, stanoví pre vstup do takejto služby úroveň záruky pokročilá 
alebo vysoká. Z tejto podmienky nepriamo vyplýva, že členské štáty, konkrétne 
subjekty verejného sektora budú musieť pre vstup do svojich online služieb sta-
noviť konkrétnu úroveň záruky.

Cezhraničná autentifikácia
V prípade, ak sa občan jedného členského štátu bude chcieť autentifikovať 

do online služby, ktorú poskytuje subjekt verejného sektora alebo súkromné-
ho sektora iného členského štátu, deklarovanú identitu potvrdí alebo zamietne 
poskytovateľ identity v členskom štáte daného občana. Príkladmi takýchto slu-
žieb môžu byť elektronické služby zdravotníctva, podávanie daňových priznaní, 
podávanie prihlášok na vysokú školu, či otvorenie bankového účtu. Samotný 
poskytovateľ danej online služby neoveruje identitu osoby, ale sa musí spoľah-
núť na výsledok autentifikácie. Pre tieto účely sa vytvoril systém cezhraničnej 
autentifikácie, ktorý je založený na uzloch (kontaktných bodoch).198

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 infraš-
truktúrami elektronickej identifikácie ostatných členských štátov EÚ.199 Naria-
denie eIDAS nevylučuje, aby takýchto uzlov bolo viacero. 

V procese cezhraničnej autentifikácie cez uzly vystupuje členský štát, ktorý 
žiada o autentifikáciu (angl. receiving member state) a členský štát, ktorý po-
skytuje autentifikáciu (angl. sending member state) a tento proces Komisia200 
sumarizuje v nasledujúcich krokoch:
a) občan požaduje online službu v členskom štáte,
197 Článok 6 písm. c) nariadenia eIDAS.
198 Tzv. brány – predtým nazývané PEPS (Pan-European Proxy Services). Architektúra prepojených 

národných bodov. Výsledok projektu STORK 1 a STORK 2. PEPS = eIDAS uzol.
199 Článok 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015  

o rámci interoperability.
200 Dostupné na: <https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=82773030>.
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b) občan je požiadaný autentifikovať sa prostredníctvom online služby,
c) vo fáze autentifikácie je zrejmé, že občan má prostriedok elektronickej iden-

tifikácie z iného členského štátu,
d) žiadosť o autentifikáciu je odoslaná do krajiny občana na overenie totožnos-

ti prostredníctvom riešenia eIDAS poskytovateľovi identity občana (angl. 
Identity Provider), v ktorom sa uskutočňuje autentifikácia,

e) výsledok autentifikácie sa vráti poskytovateľovi služieb,
f) výsledok autentifikácie je dokončený a v prípade pozitívneho výsledku ob-

čan môže pokračovať v prístupe k službe. 

V súvislosti s pozitívnym výsledkom autentifikácie je potrebné povedať, že 
automaticky nemusí dôjsť k poskytnutiu konkrétnej online služby, keďže jej 
poskytnutie môže byť viazané na podmienku ako trvalý pobyt, štátne občian-
stvo a pod. 

Obrázok č. 2 Cezhraničná autentifikácia

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

3.1.3 Dôveryhodné služby a právny rámec pre elektronické nástroje

Nariadenie eIDAS predstavuje v porovnaní so smernicou o EP rozsiahlejší 
akt EÚ. Kým smernica o EP upravovala len problematiku elektronického podpi-
su a certifikačných služieb s ním spojených, nariadenie eIDAS zachováva prínos 
smernice o EP a vytvára rámec upravujúci širší okruh dôveryhodných služieb. 
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Nariadenie eIDAS rozdeľuje medzi kvalifikovanými dôveryhodnými služba-
mi a nekvalifikovanými dôveryhodnými službami201 a špecificky upravuje pod-
mienky, za akých môže poskytovateľ dôveryhodných služieb začať poskytovať 
kvalifikované dôveryhodné služby a za akých podmienok môže kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb vydávať kvalifikované certifikáty pre dô-
veryhodné služby.

Po tom, čo je poskytovateľovi dôveryhodných služieb udelený kvalifikovaný 
štatút a je uvedený v dôveryhodnom zozname, je oprávnený používať značku 
dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby. Touto značkou dôvery sa 
rozlíši medzi kvalifikovanými dôveryhodnými službami a ostatnými dôvery-
hodnými službami, čím sa má prispievať k transparentnosti na trhu.202 

Nariadenie eIDAS rozlišuje rôzne druhy elektronických podpisov, elektro-
nických pečatí, elektronických časových pečiatok a elektronických doručovacích 
služieb pre registrované zásielky. V prípade elektronického podpisu a elektro-
nickej pečate ide o tri úrovne, konkrétne jednoduchá (obyčajná), zdokonalená 
a kvalifikovaná. V prípade ostatných elektronických nástrojov sa rozlišuje len 
medzi jednoduchou (obyčajnou) a kvalifikovanou úrovňou. Jednotlivé druhy 
skôr spomenutých elektronických nástrojov závisia od rôznych bezpečnostných 
požiadaviek, ktoré musia byť splnené.203

Na skôr uvedené elektronické nástroje možno aplikovať niekoľko princí-
pov. Konkrétne ide o princíp nediskriminácie, princíp technologickej neutrality 
a princíp vzájomného uznávania. Princíp nediskriminácie znamená, že právny 
účinok elektronického podpisu, elektronickej pečate, elektronickej časovej pe-
čiatky, údajov, ktoré sa odošlú a doručia prostredníctvom elektronickej doru-
čovacej služby pre registrované zásielky a ich prípustnosť ako dôkazu v súdnom 
konaní sa nesmie odmietnuť výlučne z toho dôvodu, že majú elektronickú for-
mu, alebo že nespĺňajú požiadavky pre kvalifikovanú úroveň daného elektro-
nického nástroja.204 

Princíp technologickej neutrality v kontexte nariadenia eIDAS znamená, 
že „právne účinky, ktoré zaručuje, by malo byť možné dosiahnuť akýmikoľvek 

201 ZACCARIA, A. a kol. EU eIDAS-Regulation Article-by-Article Commentary. Oxford : Blooms-
bury Publishing PLC, 2020, s. 44.

202 Recitál 47 nariadenia eIDAS.
203 ZACCARIA, A. a kol. EU eIDAS-Regulation Article-by-Article Commentary. Oxford : Blooms-

bury Publishing PLC, 2020, s. 45.
204 Článok 25 ods. 1, článok 35 ods. 1, článok 41 ods. 1 a článok 43 ods. 1 nariadenia eIDAS.
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technickými prostriedkami za predpokladu, že sa splnia požiadavky uvedené  
v tomto nariadení“.205 Spomínaný princíp sa aplikuje len v prípade ak je to vhod-
né, čo znamená, že ide o nezáväzný princíp.206 Toto konštatovanie možno de-
monštrovať napríklad na certifikáte pre elektronický podpis, ktorý je založený 
na PKI, a teda predpokladá konkrétne technologické riešenie.

Princíp vzájomného uznávania znamená, že kvalifikovaná úroveň elektro-
nického podpisu, elektronickej pečate a elektronickej časovej pečiatky vydaných 
v jednom členskom štáte sa uznáva za rovnakých podmienok vo všetkých ostat-
ných členských štátoch.207 

V súvislosti s právnymi účinkami jednotlivých úrovní konkrétnych elek-
tronických nástrojov platí, že len kvalifikovaný elektronický podpis má práv-
ny účinok rovnocenný s vlastnoručným podpisom. V prípade kvalifikovanej 
elektronickej pečate platí domnienka integrity údajov a správnosti pôvodu tých 
údajov, s ktorými je kvalifikovaná elektronická pečať spojená, avšak nie je ná-
hradou vlastnoručného podpisu vo virtuálnom prostredí.208

Nariadenie eIDAS taktiež upravuje problematiku elektronického doručo-
vania a okrajovo aj problematiku elektronických dokumentov. Elektronická 
doručovacia služba pre registrované zásielky predstavuje podľa čl. 3 bod 36 
nariadenia eIDAS službu, ktorá „umožňuje posielanie údajov elektronickými 
prostriedkami medzi tretími stranami, čím sa poskytuje dôkaz týkajúci sa na-
kladania s odoslanými údajmi vrátane potvrdenia o odoslaní a doručení údajov 
a ktorá chráni odosielané údaje pred rizikom straty, krádeže, poškodenia alebo 
akýchkoľvek neoprávnených úprav“. Za údaje prenášané od odosielateľa k adre-
sátovi elektronickými prostriedkami možno považovať elektronické dokumenty. 
Princíp nediskriminácie sa aplikuje aj na ustanovenia týkajúce sa elektronic-
kého dokumentu, keďže sa právny účinok elektronického dokumentu a jeho 
prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní nesmie odmietnuť výlučne z dôvodu, 
že má elektronickú formu (pozri čl. 46 nariadenia eIDAS).

Kým nariadenie eIDAS upravuje len jednu úroveň elektronického doku-
mentu, v prípade elektronickej doručovacej služby pre registrované zásielky za-
vádza aj jej kvalifikovanú úroveň, ktorá musí popri podmienkach kladených na 

205 Recitál 27 nariadenia eIDAS.
206 ZACCARIA, A. a kol. EU eIDAS-Regulation Article-by-Article Commentary. Oxford : Blooms-

bury Publishing PLC. 2020, s. 217.
207 Článok 25 ods. 3, článok 35 ods. 3 a článok 41 ods. 3 nariadenia eIDAS.
208 Článok 35 ods. 2 nariadenia eIDAS.
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elektronickú doručovaciu službu pre registrované zásielky spĺňať aj podmienky 
v zmysle čl. 44 nariadenia eIDAS.

3.2 Revízia nariadenia eIDAS

Nariadenie eIDAS od svojho prijatia deklaruje myšlienku digitálne prepo-
jenosti v EÚ existujúcich subjektov verejného a súkromného života s cieľom 
posunúť možnosti digitálnych operácií na jednotnom trhu cez hranice jed-
notlivých členských štátov. Nariadenie eIDAS prinieslo požadovaný efekt, pri 
ktorom sa jednotlivci a podniky môžu digitálne zúčastňovať na elektronických 
službách verejného sektora v každom členskom štáte prostredníctvom techno-
logických a právnych možnosti digitálnej identifikácie realizovanej vo svojej do-
movskej krajine, ktorá je uznávaná v ostatných krajinách EÚ. Komisia v novom 
návrhu revízie nariadenia eIDAS považuje prístup len k verejným službám za 
nedostatočný. Od roku 2014 sa zmenili pomery aj v možnostiach využitia in-
formačných a komunikačných technológií, čo je dostatočným dôvodom v elek-
tronickej komunikácií naprieč celou EÚ spraviť viac. 

Hlavným motívom novelizácie nariadenia eIDAS je odstránenie nedostat-
kov samotného nariadenia, ktoré by bránili využiť ešte viac potenciál elektro-
nickej komunikácie pri budovaní vnútorného trhu. Tieto závery vychádzajú 
z cieľov, ktoré si Komisia stanovila v dokumente s názvom „Digitálne desaťročie 
Európy: digitálne ciele do roku 2030“. Tento dokument prezumuje, že do roku 
2030 bude 80 % občanov EÚ používať digitálnu identifikáciu.209 Z týchto cie-
ľov EÚ vytvorila záver, že jej budúcnosť bude závisieť od digitálnych zručností, 
na ktorých realizáciu v priestore EÚ je potrebná všeobecne uznávaná verejná 
elektronická identita.210 Požiadavky na vysokú úroveň demokratického života 

209 Komisia 9. marca 2021 predstavila víziu a spôsoby, ako dosiahnuť digitálnu transformáciu Eu-
rópy do roku 2030. Bližšie pozri na: <https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_sk>. Tieto vízie boli Eu-
rópskym parlamentom a Radou zhmotnené do návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu  
a Rady, ktorým sa ustanovuje program politiky do roku 2030 „Cesta k digitálnej dekáde“, Bru-
sel, 15. 9. 2021, KOM(2021) 574 v konečnom znení, 2021/0293 (COD). [cit. 10. 9. 2022]. Do-
stupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
&qid=1657184403339>.

210 TENHUNEN, S. Revision of the eIDAS Regulation. Findings on its implementation and applica-
tion. European Parliamentary Research Service. PE 699.491, marec 2022, s. 2. [cit. 10. 9. 2022].  
Dostupné na: <https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022) 699491>.
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a fungujúce verejné služby sú indikátorom pokroku v EÚ, preto ich závislosť od 
digitálnych technológií je pre budovanie digitálnej Európy principiálna. Tieto 
technológie musia byť dostupné pre každého ako najlepšie digitálne prostre-
die vo svojej triede poskytujúce ľahko použiteľné, efektívne a personalizované 
služby a nástroje s vysokou bezpečnosťou a štandardami ochrany súkromia.211

3.2.1 Dôvody revízie nariadenia eIDAS

Realizáciou čl. 49 nariadenia eIDAS došlo k preskúmaniu uplatňovania toh-
to nariadenia, ktorého závery viedli v otázkach úpravy elektronickej identifiká-
cie k najmä: 
1. Obmedzený počet oznámených eID predstavuje porytie oznámenej schémy 

eID na približne 59 % populácie EÚ. Táto skutočnosť je determinovaná aj 
faktom, že členské štáty nevyvinuli dostatočné úsilie na vytvorenie dostatoč-
ných počet verejných služieb, ktoré je možné prostredníctvom oznámených 
eID realizovať. Obmedzenosť verejných služieb je možné vidieť v neochote 
poskytovateľov služieb sa do tejto schémy zapojiť, čo samotné členské štáty 
vnímajú aj ako dôsledok nedostatočnej motivácie z pohľadu nedostatku sti-
mulov pre poskytovateľov týchto služieb, t. j. motivácia pripojiť sa do schémy 
eIDAS. 

2. Napriek skutočnosti, že prostredníctvom nariadenia eIDAS sa dosiahla in-
teroperabilita viacerých systémov elektronickej identifikácie, Komisia evi-
duje nedostatok monitorovacích a oznamovacích povinností, čoho násled-
kom môže byť aj nedostatočný prístup k spoľahlivým údajom o aktívnych 
pripojeniach a používaní oznámených eID. Reálne cezhraničné používanie 
eIDAS dokážeme zhodnotiť z  analýzy vývoja množstva počtu transakcií  
v členských štátoch, ktoré síce potvrdzujú rastúci trend v používaní ozná-
mených systémov eID od septembra 2018, napriek tomu je potrebné sa za-
oberať otázkou, či za nesplnenými cieľmi využívania schémy eIDAS nie je aj 
nedostatočná informovanosť občanov o tejto možnosti ako aj nedostatočné 
používanie oznámených eID súkromnými poskytovateľmi služieb. V otázke 
súkromných používateľov jednoznačne Komisia vníma fakt, že eID založené 
na eIDAS neboli schopné dostatočne expandovať do súkromného sektora. 

211 Recitál 89 návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program 
politiky do roku 2030 „Cesta k digitálnej dekáde“, Brusel, 15. 9. 2021, KOM(2021) 574 v koneč-
nom znení, 2021/0293 (COD).
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3. Komisia vo svojom hodnotení priznáva, že model riadenia eID je zložitý, 
a to najmä z dôvodu absencie harmonizácie certifikácie, preskúmania no-
tifikačných postupov a postupov vzájomného hodnotenia, objasnenia bez-
pečnostných požiadaviek, nástrojov a postupu na riadenie incidentov súvi-
siacich s eID.

4. V otázkach efektívnosti použitých nákladov pri realizácie činností podľa 
nariadenia eIDAS patria vnútroštátne orgány, prevádzkovatelia uzlov eIDAS 
a poskytovatelia eID zodpovední za správu systému medzi subjekty, ktorých 
náklady na prevádzku sú výrazne vyššie ako náklady poskytovateľa služieb. 
V dôsledku nižšieho využitia služieb sú kvantifikovateľné náklady vyššie ako 
prínosy. Táto skutočnosť vedie Komisiu k hodnoteniu, že zníženiu čistých 
nákladov môže prísť len zväčšením objemu používaných transakcií, čo je 
zároveň aj riešením, ktoré ponúka revízia nariadenia eIDAS v podobe zní-
ženia neistoty pre súkromný sektor, centralizácia aktualizácií uzlov eIDAS 
a podporná činnosť pre konečných používateľov. 

5. Komisia ako vecný nedostatok existujúceho nariadenia eIDAS vníma jeho 
súčasný rozsah pôsobnosti. Možnosť členských štátov zabezpečiť prístup 
k online verejným službám len na notifikované schémy elektronickej iden-
tifikácie vníma Komisia ako nedostatočné a má charakter príliš veľkého 
obmedzenia, ktorým nariadenia nedokáže reflektovať potreby využitia  
eID a vzdialenej autentifikácie v súkromnom sektore ako sú potreby špe-
cifických sektorov (napr. vzdelávanie, bankovníctvo, cestovanie, letectvo).

6. Nariadenie eIDAS neprinieslo dostatočne jednotné chápanie požiadaviek 
v rámci jednotlivých úrovní dôvery, čo neposkytuje dostatočnú súdržnosť 
elektronickej identifikácie pri jej aplikácií v únijnom priestore. Rovnako 
možno vnímať aj limity nastavené obmedzením minimálneho súboru úda-
jov eIDAS. Aj keď eID notifikované prostredníctvom eIDAS ponúkajú vy-
sokú úroveň bezpečnosti, ak ide o zásadu minimalizácie údajov sú obme-
dzené len na súbor údajov, ktoré nie je možné modifikovať podľa potreby 
jednotlivých transakcií. Pre overenie pre online verejné služby cez hranice je 
povinná výmena úplného minimálneho súboru údajov eIDAS a používateľ 
nemá možnosť obmedziť prenášané osobné údaje na minimum požadované 
pre konkrétnu transakciu. eIDAS napríklad nepodporuje takzvané „ nároky 
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s nulovými znalosťami“, ktoré umožňujú používateľovi potvrdiť, že má viac 
ako 18 rokov, bez toho, aby musel zverejniť dátum narodenia.212 

Pri preskúmavaní uplatňovania nariadenia eIDAS venujúcej sa problemati-
ke aplikácie služieb dôvery, prišla Komisia k takýmto záverom: 
1. Nariadenie eIDAS ponúklo svojou osobitou úpravou služieb dôvery do 

práva EÚ riešenie, ktoré posilnilo otázky právnej istoty a zodpovednosti. 
Vy užívané služby dôvery vytvára v cezhraničnej elektronickej komunikácií 
právnu istotu aj z pohľadu nimi vytvorených právnych účinkov, čoho najlep-
šie vidieť pri aspektoch použitia tejto komunikácie ako dôkazného bremena. 
Naplnilo sa očakávanie v otázke faktického využitia služieb dôvery v EU, 
kde dostupnosť samotných služieb prinesie výhody pre samotných použí-
vateľov, no existencia rozdielov v spôsobe faktickej implementácie eIDAS  
v jednotlivých členských štátov spôsobuje neželané nerovnosti. Rôzne inter-
pretácie požiadaviek pri implementácií eIDAS spôsobujú fragmentáciu trhu. 
Rozdiely vo výklade zo strany dozorných orgánov a orgánov posudzovania 
zhody sú dôvodom pre formalizáciu spolupráce medzi dozornými orgánmi. 

2. Komisia vníma ako značný nedostatok existujúcej právnej úpravy nerieše-
nie problémov fragmentácie trhu pri existencií jednotlivých služieb dôve-
ry, ktorých technické a právne požiadavky sú dotvárané na vnútroštátnej 
úrovni. Spoločné normy by prostredníctvom revízie mohli priniesť lepšiu 
cezhraničnú alebo medzisektorovú interoperabilitu služieb dôvery. Naprí-
klad identifikácia pomocou videa je v niektorých členských štátoch uznáva-
ná, zatiaľ čo v iných nie a na trhu sú k dispozícii ďalšie prostriedky diaľkovej 
identifikácie, ktoré si vyžadujú harmonizovaný prístup s cieľom predchádzať 
faktickým prekážkam. Komisia je presvedčená, že zabezpečenie využíva-
nia a akceptovania existujúcich služieb dôvery nemôžu zabezpečiť samotné 
členské štáty a je potrebná cielená ingerencia EÚ.213 

212 Správa o hodnotení vplyvu. Pracovný dokument Komisie k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 910/2014, ak ide o vytvorenie 
rámca pre európsku digitálnu identitu, z 3. júna 2021 v Bruseli, SWD(2021) 124 v konečnom 
znení, bod 1.2. [cit. 10. 9. 2022]. Dostupné na: <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/ TX
T/?uri=CELEX:52021SC0124#footnoteref60>.

213 Súčasná právna úprava nedostatočne vymedzuje úlohy orgánov posudzovania zhody, čo spôso-
buje, že chýbajúce podrobnosti o ich povinnostiach, zodpovednosti alebo úrovni spôsobilosti 
majú vplyv na kvalitu správ o posúdení zhody, tá sa totiž v jednotlivých vnútroštátnych reži-
moch dohľadu môže značne líšiť. V niektorých oblastiach majú rozdielne prístupy na vnútro-
štátnej úrovni vplyv na dôveru a rovnaké podmienky, napríklad čl. 24 ods. 1 písm. d), ktorý 
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3.2.2 Obsah revízie nariadenia eIDAS

Navrhované zmeny v nariadení eIDAS regulujú hlavné tematické oblasti, 
akými sú digitálna identita a služby dôvery. Zo skôr definovaných nedostatkov, 
je možné vyvodiť záver, že v tých oblastiach právnej úpravy naradenia eIDAS, 
ktoré Komisia označila z pohľadu predpokladaných očakávaní za nedostatočné 
alebo vzhľadom na predpokladané ciele, nebolo možné v aplikačnej praxi napl-
no využiť ich trhový potenciál, je potrebná revízia. 

Cezhraničné elektronické služby môžu existovať len v prípade existencií dô-
veryhodných riešení zabezpečenia identifikácie a autentifikácie digitálnej iden-
tity. Návrh revízie nariadenia si plne uvedomuje, že len dôvera používateľov 
v prostriedky ich elektronické komunikácie môže priniesť dôveru vo všetky pro-
cesy elektronické komunikácie. Zlepšenie využitie európskej digitálnej identity 
by bolo možné aj vďaka možnosti zdieľania elektronických osvedčení o atribú-
toch. Digitálna identita je digitálna reprezentácia fyzickej alebo právnickej oso-
by, ktorou úlohou je dokázať, aká entita sa skrýva za prezentovanou identitou 
počas interakcií a realizovaných elektronických transakcií. Atribúty obsahujú 
informácie o vlastnostiach entity, čo v prípade ak ide o fyzickú osobu, ide o zá-
konné meno a priezvisko alebo dátum narodenia, ako aj podrobnosti od iných 
organizácií k tejto entite, ako napríklad odborná kvalifikácia, bankový zostatok 
alebo anamnéza. Digitálne identity sa skladajú aj z takýchto charakteristík alebo 
atribútov patriace fyzickej osobe, právnickej osobe alebo elektronickému zaria-
deniu. Informácie obsiahnuté v digitálnej identite umožňujú autentifikáciu po-
užívateľa alebo prezentáciu jeho digitálnych atribútov, čo mu umožňuje prístup 
k verejným alebo súkromným službám online alebo offline.214 Certifikované 
atribúty by priniesli nové možnosti pre elektronické služby, pričom neskrom-
ne je potrebné zdôrazniť, že elektronické osvedčenie o elektronickom atribúte 
dotknutej entity prináša možnosť rozšíriť pôsobnosť cezhraničnej elektronickej 
komunikácie na ďalšie verejné služby ale aj služby poskytované súkromným 

umožňuje členským štátom uznať určité metódy identifikácie (ako je biometrické overenie). 
Bližšie pozri Správu o hodnotení vplyvu, bod 1.2 a bod 3, pracovný dokument Komisie k ná-
vrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ)  
č. 910/2014, ak ide o vytvorenie rámca pre európsku digitálnu identitu, z 3. júna 2021 v Bruseli, 
SWD(2021) 124 v konečnom znení.

214 Bližšie pozri Rámec dôveryhodnosti digitálnej identity a atribútov Spojeného kráľovstva.  
[cit. 10. 9. 2022]. Dostupné na: <https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-digital-
-identity-and-attributes-trust-framework/the-uk-digital-identity-and-attributes-trust-fra-
mework>.
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sektorom. Za ukážkový príklad môžeme považovať otázky ohľadom cezhra-
ničného prenosu informácií týkajúcich sa zdravotného stavu fyzickej osoby215, 
ktorá by ich mohla využiť s cieľom poskytnúť plnenie vyplývajúce z predpisov 
sociálneho zabezpečenia, ale aj v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 
subjektmi pôsobiacimi mimo jej domovského štátu.

Potreba používateľov a vnútorného trhu je dôvodom, prečo revízia nariade-
nia musí prinášať riešenia zabezpečujúce prístup k dôveryhodným a bezpečným 
riešeniam cezhraničného použitia digitálnej identity. Používatelia sú čoraz viac 
zvyknutí na globálne dostupné riešenia, napríklad keď akceptujú používanie 
riešení jednotného systému prihlasovania poskytovaných väčšími platformami 
sociálnych médií na prístup k online službám. Samotné členské štáty nedokážu 
sami riešiť problémy, ktoré v dôsledku toho vznikajú, ak ide o trhovú silu veľ-
kých poskytovateľov, čo si vyžaduje interoperabilitu a dôveryhodné elektro-
nické identifikácie na úrovni EÚ.216 

3.2.3 Elektronické osvedčenia atribútov

Návrh nariadenia upravuje v čl. 45a právne účinky elektronického osved-
čenia atribútov. V komparácií s už existujúcimi právnymi účinkami v súčas-
nosti používaných prostriedkov elektronickej identifikácie, t. j. elektronických 
podpisov upravených v čl. 25 , elektronických pečatí v čl. 35 a elektronických 
dokumentov v čl. 46 nariadenia eIDAS sú takmer totožné. Aj v prípade elektro-
nického osvedčenia atribútov je v návrhu nariadenia zakotvená jeho prípustnosť 
ako dôkazu v súdnom konaní ako aj jeho neodmietnuteľnosť výlučne z dôvodu, 
že má elektronickú formu. Ďalej čl. 45a stanovuje pre kvalifikované elektronické 
osvedčenie atribútov rovnaký právny účinok ako osvedčenia vydané v súlade 
so zákonom v papierovej podobe a pravidlo, že v prípade ak takéto osvedčenie 
je vydané v jednom členskom štáte, uznáva sa ako kvalifikované elektronické 
osvedčenie atribútov v ktoromkoľvek inom členskom štáte. 

215 Bližšie pozri SOPÚCHOVÁ, Soňa. Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health 
a telemedicína. Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2022, s. 31 – 38.

216 Elektronické osvedčenia atribútov vydané a akceptované v jednom členskom štáte, napríklad 
elektronický zdravotný certifikát, často nie sú právne uznávané alebo akceptované v iných 
členských štátoch. Bližšie pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 910/2014, ak ide o stanovenie rámca pre európsku digitálnu identitu,  
z 3. júna 2021 v Bruseli, COM(2021) 281 v konečnom znení, bod 2. [cit. 10. 9. 2022]. Dostupné na: 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0281&fro-
m=EN>.
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Na zabezpečenie už skôr deklarovanej vysokej miery dôvery je v čl. 45d 
upravené overovanie atribútov na základe autentických zdrojov. Ide o proces, 
v ktorom členské štáty majú povinnosť zabezpečiť, aby sa aspoň v prípade atri-
bútov uvedených v prílohe VI návrhu nariadenia vždy, keď tieto atribúty vyu-
žívajú autentické zdroje vo verejnom sektore, prijali opatrenia, ktoré kvalifiko-
vaným poskytovateľom elektronických osvedčení atribútov umožnia na žiadosť 
používateľa elektronicky overiť pravosť atribútu priamo na základe príslušného 
autentického zdroja na vnútroštátnej úrovni alebo prostredníctvom určených 
sprostredkovateľov uznaných na vnútroštátnej úrovni. Návrh nariadenia v čl. 3 
bod 46 obsahuje aj definíciu autentického zdroja ako registra alebo systému, za 
ktorý je zodpovedný subjekt verejného sektora alebo súkromný subjekt, ktorý 
obsahuje atribúty o fyzickej alebo právnickej osobe a považuje sa za primár-
ny zdroj týchto informácií alebo je v rámci vnútroštátneho práva uznaný za 
autentický.217 

Revízia nariadenia eIDAS tak v otázke zmien týkajúcich sa digitálne identity 
prináša právny rámec pre certifikačné služby na autentifikáciu webových sídiel, 
elektronické archivovanie a elektronické osvedčovanie atribútov, ktorých úlo-
hou je zabezpečiť dôveru a bezpečnosť cezhraničného riešenia digitálnej identi-
ty a poskytnúť plnú kontrolu občanom nad ich osobnými údajmi. Z uvedených 
noviniek je potrebné ešte analyzovať služby na autentifikáciu webových sídiel 
a možnosti elektronického archivovania. Budovať dôveru a istotu pri podnikaní 
online znamená poskytnúť stav istoty používateľovi webového sídla, pri ktorom 
používateľ dôveruje subjektu vystupujúcemu ako podnikateľ a je existuje dosta-
točné množstvo záruk vedúcich k záveru, že podnikateľ je skutočný a legitímny 
subjekt. Používateľ bude dôverovať autentifikovanému webovému sídlu, keďže 
bude mať vedomosť, že existuje autorita, v ktorej právomoci je predmetné we-
bové sídlo overiť a potvrdiť jeho autenticitu. 

Revízia nariadenia eIDAS stanovuje minimálne povinnosti týkajúce sa bez-
pečnosti a zodpovednosti poskytovateľov autentifikácie webových sídiel a ich 
služieb, čo však skutočnosti znamená úlohu aj pre webové prehliadače, aby boli 
schopné zabezpečiť podporu kvalifikovaných certifikátov autentifikácie webo-
vých sídiel a interoperabilitu s nimi. Webové prehliadače musia byť schopné 
uznávať a zobrazovať kvalifikované certifikáty autentifikácie webových sídiel 
217 Ako príklad autentického zdroja podľa vnútroštátneho práva môžeme považovať v zmysle zá-

kona č. 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky Register fyzických osôb.
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a umožniť vlastníkom webových sídiel uvádzať svoju totožnosť ako vlastníkov 
webových sídiel a používateľom identifikovať vlastníkov webových sídiel s vy-
sokým stupňom istoty. Na dosiahnutie tohto cieľa návrh nariadenia stanovuje 
v čl. 45 požiadavky pre kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webového 
sídla podľa požiadaviek stanovených v prílohe č. IV nariadenie IDAS. Zároveň 
v návrhu nariadenia je definovaná v čl. 45 ods. 2 povinnosť webových prehlia-
dačov skôr uvedené kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webového sídla 
uznávať, zabezpečiť im podporu a zobrazovanie údajov o totožnosti webového 
sídla používateľsky ústretovým spôsobom. 

3.2.4 Elektronická archivácia

S cieľom umožniť dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov a sú-
visiace dôveryhodné služby členské štáty zaviedli vnútroštátne požiadavky na 
služby poskytujúce bezpečnú a dôveryhodnú digitálnu archiváciu. Keďže už 
deklarovaná otázka dôvery ako aj požiadavka zabezpečenia právnej istoty sú pre 
navrhované nariadenie kruciálnymi, reflektácia tejto skutočnosti je zhmotnená 
v samotnom právnom rámci revidovaného nariadenia eIDAS, a to v podobe 
úpravy cezhraničného uznávania kvalifikovaných elektronických archivačných 
služieb. 

Dôvodová správa k návrhu nariadenia vníma tento rámec, ako možnosť 
ktorým by pre poskytovateľov dôveryhodných služieb z EÚ mohol otvoriť nové 
trhové príležitosti.218 Elektronická archivácia elektronických dokumentov sa 
podľa čl. 3 bod 16 návrhu nariadenia považuje za službu dôvery, ktorá v zmysle 
bodu 47 rovnomenného článku návrhu je služba zabezpečujúca príjem, uchová-
vanie, vymazávanie a prenos elektronických údajov alebo dokumentov s cieľom 
zaručiť počas celého obdobia uchovávania ich integritu, správnosť ich pôvodu  
a ich právne prvky. Vyšší stupeň dôvery tejto služby je upravený v čl. 45g návrhu 
nariadenia, kde je upravené, že kvalifikovanú elektronickú archivačnú službu 
pre elektronické dokumenty môže poskytovať iba kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb, ktorý používa postupy a technológie umožňujúce pre-
dĺžiť dôveryhodnosť elektronického dokumentu aj na obdobie po uplynutí jeho 
technologickej platnosti. 

V súvislosti s úpravou kvalifikovaných služieb elektronickej archivácie  
v čl. 45g návrhu nariadenia eIDAS je potrebné upozorniť aj na úpravu nového 

218 Recitál 33 dôvodovej správy k návrhu novely nariadenia eIDAS.
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čl. 45h návrhu nariadenia eIDAS, ktorý stanovuje právny rámec pre nové služ-
by dôvery, obsahom ktorých je vytváranie a údržba elektronických registrov 
a kvalifikovaných elektronických registrov. Elektronický register je upravený 
v čl. 3 písm. i) bod 53 návrhu nariadenia eIDAS ako elektronický záznam úda-
jov zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii zaisťujúci autenticitu a integ-
ritu údajov a obsahujúci správnosť dátumu a času záznamu týchto údajov ako 
aj správnosť ich chronologického usporiadania. V čl. 45h návrhu nariadenie  
eIDAS je zakotvený právny účinok elektronického registra ako dôkazu v súd-
nom konaní, ktorý sa nesmie odmietnuť výlučne z toho dôvodu, že má elek-
tronickú formu alebo že nespĺňa požiadavky pre kvalifikované elektronické 
registre. 

V prípade kvalifikovaného elektronického registra platí domnienka jedineč-
nosti a pravosti údajov, ktoré obsahuje, správnosti ich dátumu a času a ich sek-
venčného chronologického usporiadania v rámci daného registra. Kvalifikovaný 
elektronický register je z pohľadu stupňa dôvery silnejším prostriedkom, čo je, 
samozrejme, spojené s požiadavkami jeho existencie, ktoré sú upravené v čl. 45i 
návrhu nariadenia eIDAS219. 

3.2.5 Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb

Verejné a súkromné služby môžu byť úspešne len v prípade, že právny rá-
mec EÚ dokáže zabezpečiť dostatočnú mieru dôvery a bezpečia pri používa-
ní cezhraničnej digitálnej identity. Mimo iného to znamená aj používateľom 
poskytnúť úplnú kontrolu nad ich osobnými údajmi a zaistiť ich bezpečnosť 
pri používaní riešení digitálnej identity. Z pohľadu práva ide o úlohu zabez-
pečiť rovnaké podmienky pre poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných 
služieb v EÚ a ich akceptáciu.220 Predmetné ciele je možné dosiahnuť ulože-
ním požiadaviek všetkým kvalifikovaným a nekvalifikovaným poskytovateľom 

219 Podľa čl. 45i návrhu nariadenia eIDAS kvalifikované elektronické registre musia spĺňať tieto 
požiadavky:

 a) vytvoril ich jeden alebo viacerí kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb,
 b) zabezpečujú jedinečnosť, pravosť a správnu postupnosť údajov zaznamenaných v registri,
 c)  zabezpečujú správne sekvenčné chronologické poradie údajov v registri a správnosť dátumu 

a času vloženia údajov,
 d)  zaznamenávajú údaje takým spôsobom, aby bolo možné okamžite zistiť akúkoľvek následnú 

zmenu údajov.
220 TENHUNEN, S. Revision of the eIDAS Regulation. Findings on its implementation and appli-

cation. European Parliamentary Research Service; PE 699.491 – March 2022, s. 8.
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dôveryhodných služieb na bezpečnú výmenu údajov spojených s identitou zria-
denou v EÚ, ktorými: 
a. dôjde k poskytovaniu údajov spojených s identitou funkčne oddelených od 

údajov o činnosti a iných osobných údajov o transakciách alebo správaní 
alebo údajov získaných od tretích strán, ktoré priamo nesúvisia s poskyto-
vaním služby;

b. sa ponúkne používateľovi možnosť vybrať si pre každé použitie údajov  
o identite na iné resp. rôzne účely spolu s jasnými informáciami pre použí-
vateľa o tom, ako a kým budú tieto údaje použité.

Pre kvalifikovaných poskytovateľov takýchto služieb sa musí uplatňovať pra-
vidlo na základe ktorého je poskytovanie údajov spojených s identitou štruk-
turálne oddelené od údajov o činnosti a iných osobných údajov o transakciách 
alebo správaní alebo údajov získaných od tretích strán, ktoré priamo nesúvisia 
s poskytovaním služby.221 Všetky opatrenia pre kvalifikovaných a nekvalifikova-
ných poskytovateľov dôveryhodných služieb by boli stanovené v súlade s práva-
mi, ktoré občanom udeľuje nariadenie GDPR, ktoré tiež poskytuje jednotlivcom 
právo odvolať súhlas so spracovaním ich údajov a podporí implementáciu zása-
dy ochrany súkromia už v štádiu návrhu. 

3.2.6 Európska peňaženka digitálnej identity

Návrh nariadenia eIDAS dáva odpoveď na otázky smerovania ďalších legis-
latívnych zmien v oblasti cezhraničnej elektronickej identifikácie a s tým spo-
jeným poskytovaním služby dôvery v úprave nového právneho inštitútu s ná-
zvom EPDI. Napriek použitému pojmu „právny inštitút“ je potrebné dopovedať, 
že revízia nariadenia eIDAS vytvorí právne možnosti na fungovanie produktu 
a služieb s ním spojených, ktoré používateľ pod názvom európska peňaženka 

221 „Štrukturálne oddelenie by používateľom (ľuďom a firmám) poskytlo potrebnú istotu, že ich údaje 
sú za každých okolností v bezpečí a nie je možná žiadna ďalšia kombinácia/profilovanie. Zvyšuje 
to aj dôveru v zabezpečenie toho, aby sa údaje o totožnosti ,nepredávali‘ (nad rámec toho, kde 
existujú zákonné povinnosti/možnosti) alebo sa s nimi neobchodovalo na komerčné účely. Cel-
kovo by štrukturálne oddelenie vytvorilo potrebnú dôveru na zabezpečenie prijatia a používania 
systému ľuďmi a podnikmi. Pre podnikových používateľov je úplná bezpečnosť údajov komerčnou  
a konkurenčnou požiadavkou a je potrebné ju zabezpečiť najmä pre údaje generované zaria-
deniami internetu vecí.“ Správa o hodnotení vplyvu, bod 5, pracovný dokument Komisie  
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ)  
č. 910/2014, ak ide o vytvorenie rámca pre európsku digitálnu identitu, z 3. júna 2021 v Bruseli, 
SWD(2021) 124 v konečnom znení.
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digitálnej identity bude využívať na digitálne uchovávanie údajov o totožnos-
ti a potvrdenia a atribúty spojené s  jeho digitálnou totožnosťou.222 Samotný  
čl. 6a bod 1 návrhu nariadenia eIDAS stanovuje EPDI ako dôveryhodný digitál-
ny prostriedok slúžiaci v priestore EÚ na zabezpečenie bezpečného a bezprob-
lémového prístupu jeho používateľa k cezhraničným verejným a súkromným 
službám, na ktorých použitie sa vyžaduje eID. 

Tento nový prostriedok elektronickej identifikácie predstavuje spoločné roz-
hranie kvalifikovaným a nekvalifikovaným poskytovateľom služieb dôvery223. 
Poskytovateľ služieb dôvery po prijatí návrhu nariadenia eIDAS bude môcť vy-
dávať kvalifikované ako aj nekvalifikované elektronické osvedčenia atribúty ale-
bo iné certifikáty. Následne poskytovatelia dôveryhodných služieb budú môcť 
predmetné atribúty a certifikáty poskytnúť používateľovi, ktorý si ich nahrá 
do EPDI. Ten ich následne podľa potreby predkladá spoliehajúcim sa stranám, 
ktoré osobné identifikačné údaje a elektronické osvedčenia pre postupy a čin-
nosti využívané na poskytnutie elektronickej služby validujú. Keďže poskyto-
vanie elektronických služieb je možné aj offline, EPDI predstavuje prostriedok, 
ktorým používateľ predloží osobné identifikačné údaje, elektronické osvedčenia 
atribútov alebo iné údaje bez potreby prístupu k sieti internet. Spoliehajúca 
strana však musí v tomto prípade mať možnosti takto offline poskytnuté infor-
mácie validovať. 

Z pohľadu ochrany osobných údajov je pre používateľa dôležité, aby existo-
valo technické riešenie, ktoré neumožňuje poskytovateľovi služieb dôvery kva-
lifikovaných osvedčení atribútov získať informácie za akým účelom boli jednot-
livé atribúty použité, inými slovami EPDI je len prostriedok na zabezpečenie 
validácie autentifikácie používateľa a ním poskytnutých elektronických atribú-
tov. V čl. 6a bod 4 písm. c ) návrhu nariadenia eIDAS je stanovená požiadav-
ka pre EPDI, aby úroveň zabezpečenia schém elektronickej identifikácie podľa  
čl. 8 nariadenia eIDAS bola stanovená „vysoká“ najmä ak sa to týka požiadavky 
na preukazovanie a overovanie totožnosti a na riadenie a autentifikáciu pro-
striedkov elektronickej identifikácie. Následne je v čl. 6a bod 4 písm. e návrhu 
nariadenia stanovená povinnosť, na základe ktorej musí EPDI obsahovať mini-
málny súbor osobných identifikačných údajov potrebných na jedinečnú a trvalú 
reprezentáciu fyzickej alebo právnickej osoby a tieto údaje jednoznačne a trvalo 

222 Článok 3 bod 42 návrhu nariadenia eIDAS.
223 Článok 6a bod 4 návrhu nariadenia eIDAS.
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reprezentovali dotknutú fyzickú alebo právnickú osobu. EPDI by mala priniesť 
kontrolu jej používateľa nad informáciami, ktoré používa pri online alebo of-
fline autentifikáciu. Používateľ môže požadovať a získavať, uchovávať, vyberať, 
kombinovať a zdieľať osobné identifikačné údaje a elektronické osvedčenia atri-
bútov bez toho, aby mal pochybnosti o ochrane spracovávaných údajov. Túto 
možnosť má používateľ vykonať spôsobom, ktorý je transparentný a vysledova-
teľný224 vzhľadom na účel využívania elektronických služieb.225

Vydávanie EPDI je v právomoci každého členského štátu, pričom členský 
štát môže v zmysle čl. 6a bod 2 návrhu nariadenia tak urobiť sám prostredníc-
tvom svojich orgánov alebo poveriť inú entitu, ktorá bude EPDI vydávať pre za-
zmluvnený členský štát po splnení právnych a technických kritérií určených na 
predmetnú činnosť. Ďalšou možnosťou je, aby nezávislá entita, ktorá bude vy-
dávať EPDI, bola na vykonávanie takejto činnosti uznaná príslušným členským 
štátom. Členský štát musí len zabezpečiť proces validácie ako osobitného pro-
cesu upraveného v čl. 3 bod 41 návrhu nariadenia, ktorým dochádza k procesu 
overovania a potvrdenia, že elektronický podpis alebo elektronická pečať ale-
bo elektronické osvedčenie atribútov sú platné. Európska peňaženka digitálnej 
identity bude slúžiť na vyhotovovanie podpisu prostredníctvom kvalifikované-
ho elektronického podpisu, a tu prichádza zodpovedná úloha členských štátov, 
aby v súlade s čl. 6 bod 5 návrhu nariadenia poskytli mechanizmy validácie pre 
EPDI. Práve tieto mechanizmy zabezpečia možnosť spoliehajúcim sa stranám 
a kvalifikovaným poskytovateľom služieb dôvery overiť pravosť a platnosť pou-
žívateľom prezentovaných identifikačných údajov. 

Ak poskytovateľ elektronických služieb sa má spoliehať na proces elektronic-
kej identifikácie prostredníctvom EPDI, musí byť v krajine, v ktorej je usadený, 
notifikovaný, t. j. musí oznámiť príslušnému členskému štátu, že pri poskytovaní 
svojich osobitných služieb bude môcť ich používateľ tieto služby elektronicky 
využívať prostredníctvom EPDI. Pri oznamovaní svojho zámeru využívať EPDI 
informuje aj o zamýšľanom použití európskej peňaženky digitálnej identity  

224 Podľa recitálu 33 návrhu nariadenia eIDAS na zabezpečenie právnej istoty a dôvery je nevy-
hnutné poskytnúť právny rámec na uľahčenie cezhraničného uznávania kvalifikovaných elek-
tronických archivačných služieb. Dôvodom pre takýto rámec je, aby právo EÚ vytvorilo pred-
poklady na vysledovateľnosť využívania elektronických služieb, čo je možné prostredníctvom 
služieb poskytujúcich bezpečnú a dôveryhodnú digitálnu archiváciu umožňujúcu dlhodobé 
uchovávanie elektronických dokumentov a informácií o poskytnutých službách dôvery.

225 Článok 6a bod 3 návrhu nariadenia eIDAS.
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s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami stanovenými v práve EÚ alebo vo 
vnútroštátnom práve na poskytovanie osobitných služieb.226

Európska peňaženka digitálnej identity má mať funkciu bezpečného pro-
striedku elektronickej identifikácie, čo pre používateľa znamená, že musí v ňom 
vytvoriť dostatočnú záruku dôvery, aby mohol EPDI využívať na elektronické 
služby verejného a súkromného sektora. Dôvera je v tomto smere spojená s cer-
tifikáciou EPDI, keďže je potrebné, aby fungovanie EPDI bolo súladné aj s po-
žiadavkami príslušnej úrovne kybernetickej bezpečnosti. To je možné zabezpe-
čiť len certifikáciou alebo posúdením zhody podľa nariadenia o kybernetickej 
bezpečnosti. Na vysvetlenie obsahu pojmu „posúdenia zhody“ je potrebné sa 
upriamiť na výklad, ktorý nám ponúka recitál 77 nariadenia o kybernetickej 
bezpečnosti. „Certifikované posudzovanie zhody je proces hodnotenia, či boli 
uvedené požiadavky týkajúce sa produktu IKT, služby IKT alebo procesu IKT 
splnené. Tento proces vykonáva nezávislá tretia strana, ktorá nie je výrobcom 
ani poskytovateľom produktov IKT, služieb IKT alebo procesov IKT, ktoré sa 
posudzujú. Európsky certifikát kybernetickej bezpečnosti by mal byť vydaný po 
úspešnom hodnotení produktu IKT, služby IKT alebo procesu IKT. Európsky 
certifikát kybernetickej bezpečnosti by sa mal považovať za potvrdenie, že hod-
notenie bolo vykonané správne.“

Samotný proces certifikácie sa dotýka spracovania osobných údajov vyda-
vateľom EPDI, preto je nutné pre vysvetlenie tohto pojmu v súvislostiach EPDI 
odkázať na čl. 42 a 43 nariadenia GDPR. Podľa uvedených článkov certifikácia 
predstavuje výsledok procesu, ktorého výsledkom je, že spracovateľské operácie 
vykonávané prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi sú v súlade s nariadením 
GDPR.227 

Ak by prišlo na hľadanie najväčších prínosov revízie nariadenia eIDAS, 
nepochybne by k ním patrila problematika cezhraničného využívania EPDI. 
Práve unifikačný charakter navrhovanej právnej úpravy je najoptimálnejším 

226 Článok 6b návrhu nariadenia eIDAS.
227 Certifikácia EPDI sa týka aj skutočností, ktoré sú predmetom certifikácie schém elektronickej 

identifikácie podľa čl. 12a návrhu nariadenia eIDAS, t. j. certifikácia akreditovanými verejný-
mi alebo súkromnými subjektmi určenými členskými štátmi. Certifikácia schém elektronickej 
identifikácie predstavuje podľa čl. 12a zhodu oznámených schém elektronickej identifikácie  
s požiadavkami stanovenými v čl. 6a, čl. 8 a čl. 10 návrhu nariadenia eIDAS. Po procese cer-
tifikácie EPDI podľa čl. 12a návrhu nariadenia eIDAS v súlade s čl. 6d dochádza k notifikácii 
certifikovaných EPDI Komisii, ktorá ich zapíše do zoznamu certifikovaných európskych peňa-
ženiek digitálnej identity.
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prostriedkom na vytvorenie cezhraničného prostriedku elektronickej identifi-
kácie, ktorá by bolo schopná zabezpečiť prístup k cezhraničným elektronickým 
online službám verejného aj súkromného sektora. Práve spoliehajúce sa strany 
súkromného sektora môžu takto poskytovať cezhraničné služby, pre ktorých 
použitie sa vyžaduje silná autentifikácia používateľa. Právne ukotvenie tejto 
idei sa nachádza v čl. 12b bod 2 návrhu nariadenia eIDAS, ktorý stanovuje 
povinnosť pre súkromné spoliehajúce sa strany. Ak súkromné strany poskytujú 
služby vyžadujúce používať na online identifikáciu silnú autentifikáciu použí-
vateľa, alebo ak sa silná autentifikácia používateľa vyžaduje na základe zmluvnej 
povinnosti, a to aj v oblastiach dopravy, energetiky, bankovníctva a finančných 
služieb, sociálneho zabezpečenia, zdravia, pitnej vody, poštových služieb, digi-
tálnej infraštruktúry, vzdelávania alebo telekomunikácií, takto súkromné spo-
liehajúce sa strany sú povinné akceptovať používanie európskych peňaženiek 
digitálnej identity. 

V prípadoch cezhraničného použitia EPDI na veľmi veľkých online platfor-
mách, kedy tieto platformy vyžadujú, aby sa používatelia pri prístupe k online 
službám autentifikovali, návrh revízie stanovuje v zmysle čl. 12b bod 3 návrhu 
revízie eIDAS dobrovoľnosť použitia EPDI, kedy je na základe dobrovoľnej žia-
dosti používateľa na druhej strane platformy povinné akceptovať používanie eu-
rópskych peňaženiek digitálnej identity. Používatelia by nemali mať povinnosť 
používať peňaženku na prístup k súkromným službám, ale ak si to želajú, veľmi 
veľké online platformy by na tento účel mali akceptovať európsku peňaženku 
digitálnej identity. Veľmi veľké online platformy by mali pri používaní EPDI 
dodržiavať zásadu minimalizácie údajov. Vzhľadom na význam veľmi veľkých 
online platforiem z dôvodu ich dosahu, najmä ak ide o počet príjemcov služieb 
a hospodárskych transakcií, je to potrebné na zvýšenie ochrany používateľov 
pred podvodmi a zabezpečenie vysokej úrovne ochrany údajov.228 

3.3 Nariadenie o JDB

Cezhraničné poskytovanie relevantných informácií orgánmi verejnej moci 
v EÚ je spôsob, ktorým dokáže tento geopoliticky a hospodársky priestor vo 
väčšej miere rozvíjať svoj potenciál. Predovšetkým v otázke zlepšenia fungo-
vania vnútorného trhu cítiť nevyužité možnosti digitálneho sveta, respektíve 

228 Recitál 28 návrhu revízie nariadenia eIDAS.
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kyberpriestoru, v ktorom sa okrem štandardných životných potrieb realizuje aj 
výkon verejnej správy ale aj ekonomické aktivity nevyhnutné pre ekonomický 
rast EÚ. Regulácia cezhraničnej komunikácie, resp. realizácia elektronických 
služieb verejnej správy naprieč celou EÚ prostredníctvom výdobytkov právnej 
úpravy nariadenia eIDAS,229 t. j. proces využitia cezhraničného eID môže byť 
úspešný len vtedy, ak používatelia týchto elektronických identít budú mať ve-
domosť o možnostiach ich cezhraničného využitia. To mimo iného aj znamená, 
mať vedomosť o elektronických službách jednotlivých orgánov verejnej moci 
poskytovaných v každom členskom štáte EÚ. Elektronické komunikačné pro-
striedky tvoria základný predpoklad pre elektronický výkon verejnej moci. Fun-
gujúca infraštruktúra, ktorej súčasťou sú technické, organizačné a personálne 
prvky, je základom pre efektívny elektronický výkon verejnej moci.230

Na zabezpečenie čo najefektívnejšej interakcie medzi občanmi a podnikmi 
na jednej strane a príslušnými orgánmi verejnej moci na strane druhej, EÚ zria-
dila nariadením o JDB jednotnú digitálnu bránu. Medzi nosné dôvody vytvore-
nia JDB patrí zabezpečenie centralizovaného a užívateľsky priateľského prístupu 
k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problé-
mov, čím by sa minimalizovali prekážky vznikajúce občanom a podnikom usa-
deným na vnútornom trhu EÚ pri ich každodennej činnosti. Predmetné online 
riešenie má zabezpečiť preklenutie prekážok pri používaní elektronických slu-
žieb verejnej správny inej členskej krajiny. Ide o zásadný posun v zjednodušo-
vaní vybavovania úradných záležitostí pre fyzické osoby s pobytom v členskom 
štáte, alebo právnické osoby so sídlom v členskom štáte, ktorí prostredníctvom 
brány využívajú prístup k informáciám, postupom alebo asistenčným službám 
alebo službám riešenia problémov uvedeným v čl. 2 ods. 2 nariadenia v iných 
členských krajinách EÚ. Používatelia nebudú môcť byť znevýhodnení technic-
kými prekážkami pri používaní služieb verejnej správy inej krajiny.231 

229 Bližšie pozri ANDRAŠKO, J. Nariadenie eIDAS a jeho vplyv na verejnú správu. In Právo  
v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků. Praha : Leges, 2016. s. 313 – 319. AN-
DRAŠKO, J. Identifikácia a autentifikácia v kybernetickom priestore. In Informačná bezpečnosť 
2017. Bratislava : Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť, 2017. s. 79 – 86.

230 Bližšie pozri RALBOVSKÁ SOPÚCHOVÁ, S. Information systems as essential prerequisites 
for electronization of public administration in the Slovak Republic. In CER Comparative Euro-
pean research 2017. Č. 2. London : Sciemcee publishing, 2017 s. 121 – 124 a tiež ANDRAŠKO, 
J. Theoretical aspects of public administration electronic services. In Bratislava Law Review. 
2017, roč. 1, č. 2, s. 119 – 128.

231 Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1724 o zriadení jed-
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Občania a podniky z iných členských štátov môžu byť znevýhodnení z dô-
vodu nedostatočnej znalosti vnútroštátnych pravidiel a administratívnych sys-
témov, jazykových rozdielov a geografickej vzdialenosti od príslušných orgánov  
v iných členských štátoch, než sú ich vlastné. Najefektívnejším spôsobom od-
stránenia opakujúcich sa prekážok na vnútornom trhu je zabezpečiť, online 
prístup k informáciám, v jazyku, ktorému sú používatelia JDB schopní rozu-
mieť, s cieľom umožniť im, aby uplatnili postupy na dosiahnutie súladu s vnút-
roštátnymi pravidlami v plnom rozsahu online, a zabezpečiť im služby pomoci  
v prípade, že pravidlá a postupy nie sú dostatočne jasné, alebo ak pri uplatňo-
vaní svojich práv narazia na prekážky, ktoré by ich mohli odradiť od realizácie 
svojich subjektívnych práv.232 

3.3.1 Obsah brány

Potreby vedúce vzniku JDB nám definujú aj jej základný obsah, ktorý 
v zmysle čl. 2 nariadenia o JDB je stanovený ako súčasť portálu Vaša Európa 
poskytujúci prístup k relevantným webovým stránkam EÚ a vnútroštátnym 
webovým stránkam jednotlivých členských štátov. Základnou myšlienkou exis-
tencie JDB je poskytnúť prístup cez spoločné používateľské rozhranie, ktoré je 
prístupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ, k 
a) informáciám o právach, povinnostiach a pravidlách stanovených v práve 

EÚ a vnútroštátnom práve vzťahujúcom sa na používateľov, ktorí uplatňujú 
alebo majú v úmysle uplatňovať svoje práva vyplývajúce z práva EÚ 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 EÚ 
alebo na vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť používateľom uplatňovať 
práva a dodržiavať povinnosti a pravidlá v oblasti vnútorného trhu v oblas-
tiach uvedených v prílohe I;

c) informáciám o asistenčných službách a službách riešenia problémov uve-
dených v prílohe III alebo uvedených v čl. 7233 a k odkazom na tieto služby,  

notnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k  informáciam, postupom a asistenčným 
službám a službám riešenia porblémov sa uskutočnila v podmienkach SR, ktoré bolo schvále-
né 3. júla 2019 vládou SR ako uznesenie č. 335/2019, s. 1 (ďalej len „uznesenie č. 335/2019“).

232 Recitál 9 nariadenia o JDB.
233 Podľa čl. 7 nariadenia o JDB majú používatelia vrátane cezhraničných používateľov prostred-

níctvom rôznych kanálov jednoduchý online prístup k asistenčným službám a službám riešenia 
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na ktoré sa občania a podniky môžu obracať, ak majú otázky alebo problémy 
súvisiace s ich právami, povinnosťami, pravidlami alebo postupmi uvedený-
mi v skôr uvedených písmenách a) a b).

Príloha I nariadenia o JDB obsahuje Zoznam oblastí informácií dôležitých 
pre občanov a podniky pri výkone práv, ktoré im poskytuje vnútorný trh. Ide 
o oblasti: 

Tabuľka č. 3  Zoznam oblastí informácií dôležitých pre občanov a podniky pri 
výkone práv, ktoré im poskytuje vnútorný trh

 – týkajúce sa občanov  – týkajúce sa podnikov

a) Cestovanie v rámci EÚ
b) Práca a odchod do dôchodku v EÚ
c) Vozidlá v EÚ
d) Pobyt v inom členskom štáte
e)  Vzdelávanie alebo stáž v inom členskom štáte
f) Zdravotná starostlivosť
g) Občianske a rodinné práva
h) Práva spotrebiteľa

a) Začatie, výkon a ukončenie podnikateľskej činnosti
b) Zamestnanci
c) Dane
d) Tovar 
e) Služby 
f) Financovanie podnikateľskej činnosti
g) Verejné obstarávanie
h) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Príloha II nariadenia o JDB obsahuje postupy poskytované plne online,  
t. j. podľa čl. 6 ods. 2 predmetného nariadenia ide o postupy, ktoré je mož-
né realizovať za predpokladu, že identifikáciu používateľov, poskytovanie in-
formácií a dôkazov, podpisovanie a konečné podanie možno všetko vykonať 
elektronicky na diaľku. Tieto postupy sa realizujú prostredníctvom obslužného 
kanála, ktorý používateľsky ústretovým a štruktúrovaným spôsobom umožňuje 
používateľom plniť požiadavky súvisiace s týmto postupom. Zároveň použí-
vatelia dostávajú automatické potvrdenie o doručení, ak sa výsledok postupu 
nedoručuje okamžite, pričom sa výsledok postupu doručuje elektronicky alebo, 
ak je to potrebné na zabezpečenie súladu s uplatniteľným právom EÚ alebo 
vnútroštátnym právom, fyzickým spôsobom a používatelia dostávajú elektro-
nické oznámenie o dokončení postupu. V uvádzanej prílohe II sú definované 

problémov. Prístup k asistenčným službám a službám riešenia problémov zabezpečuje Komisia 
alebo tzv. národný koordinátori definovaní v čl. 28 nariadenia o JDB. Tu je vhodné spome-
núť, že národným koordinátorom pre Slovenskú republiku je MIRRI. V čl. 7 nariadenia o JDB  
je stanovená povinnosť národných koordinátorov a Komisie poskytovať odkazy na asistenčné 
služby a služby riešenia problémov, ktoré poskytujú príslušné orgány, Komisia alebo orgány, 
úrady a agentúry EÚ, okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe III, ak takéto služby spĺňajú po-
žiadavky na kvalitu stanovené v čl. 11 a 16.
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online postupy pre jednotlivé životné udalosti. Ide o nasledujúce životné uda-
losti a k ním prislúchajúce postupy: 

Tabuľka č. 4 Online postupy pre jednotlivé životné udalosti

Životné udalosti Postupy

Narodenie – žiadosť o doklad o zápise narodenia

Pobyt – žiadosť o doklad o pobyte

Štúdium –  žiadosť o financovanie terciárneho vzdelávania, ako sú študentské štipendiá 
a pôžičky od verejného subjektu alebo inštitúcie

–  podanie pôvodnej žiadosti o prijatie na verejnú terciárnu vzdelávaciu inštitúciu
–  žiadosť o akademické uznanie diplomov, vysvedčení alebo iných dokladov 

o absolvovaní štúdia alebo kurzov

Práca –  žiadosť o určenie uplatniteľných právnych predpisov súlade s hlavou II nariade-
nia (EÚ) č. 883/2004 234

–  oznámenie o zmenách osobnej alebo pracovnej situácie osoby poberajúcej 
dávky sociálneho zabezpečenia, ktoré sú pre takéto dávky relevantné

– žiadosť o európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)
– podanie priznania k dani z príjmu

Presťahovanie – Registrácia zmeny adresy
–  registrácia motorového vozidla, ktoré pochádza z členského štátu alebo je 

už zaradené do evidencie v členskom štáte, prostredníctvom štandardných 
postupov235

–  získanie známok na používanie vnútroštátnej  
cestnej infraštruktúry: časových poplatkov  
(diaľničných známok), poplatkov za prejazdenú vzdialenosť (mýto), ktoré vydal 
verejný subjekt alebo inštitúcia

– získanie emisnej známky, ktorú vydal verejný subjekt alebo inštitúcia

234 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii 
systémov sociálneho zabezpečenia stanovuje pravidlá pre osoby pohybujúce sa v rámci spo-
ločenstva, aby podliehali systému sociálneho zabezpečenia iba jediného členského štátu, čím 
sa predchádza prekrývaniu uplatniteľných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov  
a komplikáciám, ktoré by z toho mohli vzniknúť.

235 Sem patria tieto vozidlá: a) akékoľvek motorové vozidlo, ktoré sa pohybuje vlastnými pros-
triedkami, má aspoň štyri kolesá, ktoré je dokončené, dokončované alebo je nedokončené a má 
najvyššiu konštrukčnú rýchlosť vyššiu než 25 km/h; alebo prípojné vozidlo, čo je vozidlo bez 
vlastného pohonu, ktoré je projektované a vyrobené tak, aby mohlo byť ťahané motorovým vo-
zidlom – definované v čl. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a b) akékoľvek 
dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlo, so zdvojenými kolesami alebo iné určené 
na použitie na verejných komunikáciách vrátane prípadov, keď sú konštruované a vyrobené  
v jednej alebo vo viacerých etapách, a na systémy, komponenty a samostatné technické jed-
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Životné udalosti Postupy

Odchod  
do dôchodku

–  uplatnenie nároku na dôchodkové a preddôchodkové dávky z povinných 
systémov

–  žiadosti o informácie o údajoch týkajúcich sa dôchodku z povinných systémov

Začatie  
podnikateľskej činnosti, 
priebeh podnikateľskej 
činnosti  
a ukončenie podnikateľ-
skej činnosti

–  oznámenie o podnikateľskej činnosti, povolenia  
na výkon podnikateľskej činnosti, zmeny podnikateľskej činnosti a ukončenie 
podnikateľskej  
činnosti, ktoré sa netýka postupov v prípade  
platobnej neschopnosti alebo likvidácie,236 

–  registrácia zamestnávateľa (fyzickej osoby)  
v povinnom dôchodkovom systéme alebo  
systémoch poistenia

–  registrácia zamestnancov v povinnom  
dôchodkovom a poistnom systéme

–  podanie priznania k dani z príjmu právnických osôb
–  oznámenie sociálnej poisťovni o ukončení zmluvy so zamestnancom s výnim-

kou postupov  
hromadného ukončenia pracovných zmlúv

–  úhrada príspevkov na sociálne zabezpečenie zamestnancov

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Príloha III nariadenia o JDB tvorí Zoznam asistenčných služieb a služieb 
riešenia problémov, ktorými sú:

Tabuľka č. 5 Zoznam asistenčných služieb a služieb riešenia problémov

a) Miesta jednotného kontaktu;237 
b) Kontaktné miesta pre výrobky;238 

notky, ako aj na časti a zariadenie konštruované a vyrobené pre takéto vozidlá určené na 
cestnú premávku – definované v čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  
č. 168/2013.

236 Predmetný postup sa nevzťahuje na pôvodné registrácie podnikateľskej činnosti v obchodnom 
registri a postupov týkajúcich sa založenia alebo akéhokoľvek následného podania zo strany 
spoločností alebo firiem v zmysle čl. 54 druhého pododseku ZFEÚ – t. j. spoločností založených 
podľa občianskeho alebo obchodného práva vrátane družstiev a iných právnických osôb podľa 
verejného alebo súkromného práva s výnimkou neziskových spoločností.

237 Bližšie pozri čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 
o službách na vnútornom trhu.

238 Bližšie pozri čl. 9 až 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 
2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych tech-
nických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom 
členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES.
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c) Kontaktné miesta pre stavebné výrobky;239 
d) Národné asistenčné centrá pre odborné kvalifikácie;240

e) Národné kontaktné miesta pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť;241

f) Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES);242 
g) Riešenie sporov online (RSO).243 

239 Bližšie pozri čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 
2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na 
trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.

240 Bližšie pozri čl. 57 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 
o uznávaní odborných kvalifikácií a § 49 ods. 2 zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o 
vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa 
ktorého je národné asistenčné centrum pre odborné kvalifikácie Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky.

241 Bližšie pozri čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011  
o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou je zriaďovateľom Národného kontaktného miesta pre cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike, ktorého právomoci a pôsobnosť sú upravené 
v § 20d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou sta-
rostlivosťou.

242 EURES je od svojho spustenia v roku 1994 sieťou pre spoluprácu medzi Komisiou a verejnými 
službami zamestnanosti, ktorej účelom je poskytovať informácie, poradenstvo a zaoberať sa 
náborom alebo umiestňovaním v prospech pracovníkov a zamestnávateľov, ako aj občanov EÚ, 
ktorí chcú využívať zásadu voľného pohybu pracovníkov, a to prostredníctvom jej ľudskej siete 
a nástrojov služieb online prístupných na Európskom portáli pre pracovnú mobilitu (portál 
EURES). Recitál 10 nariadenia o EURES. Bližšie pozri aj čl. 5 až 9 nariadenia o EURES.

243 Podľa čl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 
2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004  
a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) je platforma RSO 
jediným prístupovým miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia o mimosúdne 
riešenie sporov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Je interaktívnou webovou stránkou, ktorá 
je elektronicky a bezplatne prístupná vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií EÚ. 2) Podľa  
§ 3 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z.o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú orgánmi 
alternatívneho riešenia sporov:

 –  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distri-
bučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, 
zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej 
vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regu-
lovanú činnosť podľa osobitného predpisu,

 –  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce 
zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv 
o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného 
styku, 
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3.3.2 Služby brány

JDB je prístupovým bodom k informáciám online poskytovaných vnútro-
štátnymi webovými stránkami používateľovi, čím centrálne z jediného webové-
ho portálu Vaša Európa získa prístup k:
a) informáciám o tých právach, povinnostiach a pravidlách vyplývajúce z vnú-

troštátneho práva konkrétneho členského štátu, ktoré občan alebo podnik 
potrebujú poznať v súvislosti s reáliami uvedenými v prílohe č. I nariadenia 
o JDB;

b) informáciám o postupoch potrebných pri realizácií najmä administratív-
noprávnych záležitostí podľa vnútroštátnych noriem príslušného členského 
štátu pri životných oblastiach uvedených v prílohe č. II nariadenia o JDB;

c) informáciám o tých asistenčných službách a službách riešenia problémov 
uvedených v poskytovaných na vnútroštátnej úrovni, na ktoré sa občania  
a podniky môžu obracať, ak majú otázky alebo problémy súvisiace s ich 
právami, povinnosťami, pravidlami alebo postupmi uvedenými súvisiacich 
zo záležitosťami uvedenými v prílohe č. I a prílohe č. II nariadenia o JDB. 244

Nariadenie o JDB sa vo svojej úprave zameralo aj na kvalitu poskytovaných 
informácií, čo je v prípade fungovania JDB možné vidieť v dvoch požiadav-
kách. Prvá požiadavka je spojená s kvalitou spoločného užívateľského rozhra-
nia samotnej JDB. To sa odzrkadľuje kvalitatívnymi požiadavkami stanovenými 
v čl. 18 ods. 4 nariadenia o JDB, ako sú ľahké používanie, prístupnosť online 
prostredníctvom rôznych elektronických zariadení; používateľnosť v rôznych 
internetových prehliadačoch a prístupnosť webových lokalít prostredníctvom 
požiadaviek ako vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a odolnosť. Druhy 
aspekt kvality je nasmerovaný priamo na kvalitu poskytovaných informácií. Aj 
keď kvalita informácií je pomerne abstraktný pojem, nariadenie o JDB v čl. 9 
stanovuje požiadavky na informácie akými sú:

 –  Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vy-
plývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb a 

 –  oprávnená právnická osoba podľa § 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spo-
trebiteľských sporov zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

244 Podľa čl. 5 nariadenia o JDB členské štáty a Komisia môžu poskytovať odkazy na informácie  
v oblastiach, ktoré nie sú uvedené v prílohe I a ktoré poskytujú príslušné orgány, Komisia alebo 
orgány, úrady a agentúry EÚ, a to za predpokladu, že tieto informácie patria do rozsahu pôsob-
nosti JDB a spĺňajú kvalitatívne požiadavky upravené v nariadení o JDB.
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 – používateľská ústretovosť, ktorá zabezpečí aby používateľa ľahko našli a ľah-
ko zistili, ktorá časť informácií je pre ich konkrétnu situáciu relevantná;

 – presnosť a zrozumiteľnosť informácií, spojená s požiadavkou predikcie po-
užívateľovej vedomosti informácií, ktoré sú pre vyhľadávanie relevantnou 
nápoveďou pre vyhľadanie relevantných informačných zdrojov, 

 – relevantnosť odvolávok, odkazov na právne akty, technické špecifikácie  
a usmernenia;

 – možnosť získať kontaktné údaje o akýchkoľvek vhodných asistenčných slu-
žieb alebo služieb riešenia problémov, ako napríklad telefónne číslo, e-ma-
ilovú adresu, online formulár alebo akékoľvek iné bežne používané pro-
striedky elektronickej komunikácie, ktoré sú pre typ služby a pre cieľovú 
skupinu tejto služby najvhodnejšie;

 – možnosť získať dátum poslednej aktualizácie informácií alebo dátum zve-
rejnenia informácií, ak informácie neboli aktualizované;

 – vhodná štrukturácia, stála aktuálnosť a zrozumiteľnosť jazyka, ktorý je pri-
spôsobený potrebám cieľových používateľov. 

Takto formulované požiadavky vytvárajú predpoklad, že poskytnuté infor-
mácie budú relevantnou odpoveďou na používateľove očakávania. Očakávania 
používateľa majú reálny dopad na jeho život, pretože sa týkajú jeho životných 
alebo ekonomických aktivít v inom členskom štáte. To znamená, aby prístup 
k týmto informáciám viedol používateľa k želanému záveru, a to v podobe napl-
nenia jeho informačnej potreby spojenej so zariadením požadovanej záležitosti 
v súlade s právnymi predpismi príslušného členského štátu. 

Táto požiadavka je ešte viac očakávaná v prípadoch, keď používateľ JDB vyu-
žije na postup poskytovaný plne online v dotknutom členskom štáte. Ak je pred-
metný postup v dotknutom členskom štáte možné realizovať a dokončiť plne 
online, je povinnosťou tohto členského štátu zabezpečiť, aby sa takéhoto postu-
pu sa mohol online zúčastniť aj občan alebo podnik z iného členského štátu.245

245 Podľa čl. 13 ods. 2 nariadenia o JDB sú členské štáty povinné zabezpečiť postupy poskytova-
né plne online prostredníctvom minimálnych štandardov, akými sú i) dokončenie postupu  
v úradnom jazyku EÚ, ktorému bežne rozumie čo najväčší počet cezhraničných používateľov, 
ii) možnosť predložiť požadované informácie, a to aj v prípade, že sa štruktúra týchto informácií 
líši od podobných informácií v dotknutom členskom štáte, iii) možnosť identifikovať a auten-
tifikovať, podpisovať alebo opatriť pečaťou dokumenty elektronicky, ako sa ustanovuje v naria-
dení o eIDAS vždy, keď je to možné aj pre iných ako cezhraničných používateľov; iv) možnosť 
poskytovať dôkazy o splnení príslušných požiadaviek a byť vyrozumený o výsledkoch postupov 
v elektronickom formáte vždy, ak je to možné aj pre iných ako cezhraničných používateľov;  
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Podľa čl. 6 ods. 2 ariadenia o JDB sa postupy vo vybavovaní záležitostí uve-
dených v prílohe č. II považujú za postupy plne online, ak:
a) identifikáciu používateľov, poskytovanie informácií a dôkazov, podpisova-

nie a konečné podanie možno všetko vykonať elektronicky na diaľku, pro-
stredníctvom obslužného kanála, ktorý používateľsky ústretovým a štruk-
túrovaným 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 zabez-
pečenie súladu s uplatniteľným právom EÚ alebo vnútroštátnym právom,
fyzickým spôsobom, a

d) používatelia dostávajú elektronické oznámenie o dokončení postupu.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že realizáciou postupov plne onli-
ne sa môžu cezhraniční používatelia identifikovať a autentifikovať elektronic-
ky pomocou mechanizmov zabezpečených implementáciou nariadenia eIDAS. 
Nariadenie o JDB de iure zrovnoprávňuje cezhraničných používateľov s domáci-
mi, tým že poskytovateľ služby nemôže cezhraničného používateľa obmedzovať  
v plnohodnotnom použití online služby.246 Ak vo výnimočných prípadoch odô-
vodnených opodstatneným verejným záujmom v oblasti verejnej bezpečnosti, 
verejného zdravia alebo boja proti podvodom sledovaný cieľ nemožno v plnej 
miere dosiahnuť online, členské štáty môžu požadovať, aby sa používateľ na 
účely daného procesného úkonu dostavil na príslušný úrad osobne. V takýchto 
výnimočných prípadoch členské štáty obmedzia uvedenú fyzickú prítomnosť na 
úplne nevyhnutné a objektívne obhájiteľné minimum a zabezpečia, aby ostat-
né kroky postupu bolo možné dokončiť plne online. Rovnako tiež zabezpečia, 
aby požiadavky fyzickej prítomnosti neviedli k diskriminácii cezhraničných po-
užívateľov. 247

v) možnosť uhradiť všetky poplatky online prostredníctvom všeobecne dostupných cezhranič-
ných platobných služieb, bez diskriminácie podľa miesta usadenia poskytovateľa platobných
služieb, miesta vydania platobného nástroja alebo miesta vedenia platobného účtu v EÚ.

246 Uznesenie č. 335/2019, s. 10.
247 Článok 6. ods. 3 nariadenia o JDB.
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3.3.3 Technický systém výmeny dôkazov a uplatnenie zásady „jedenkrát a dosť“

Na poskytovanie postupov plne online podľa nariadenia o JDB248 je potreb-
né zabezpečiť nielen online komunikáciu s používateľom využívajúc procesy 
identifikácie a autentifikácie po dľa na riadenia eIDAS al e aj  dôkazov, kt orými 
používateľ bude môcť hodnoverne overiť resp. potvrdiť ním uvádzané skutoč-
nosti. V tomto smere je možné vidieť záväzok Komisie v čl. 14 ods. 1 nariadenia 
o JDB, ktorá v spolupráci s členskými štátmi vytvorí technický systém automa-
tizovanej výmeny dôkazov medzi príslušnými orgánmi v rôznych členských
štátoch (ďalej len „technický systém“). Uvedený čl. 14 v ods. 3 predmetného
nariadenia stanovuje exemplifikatívne požiadavky na technický systém, ktoré
reflektujú vlastnosti potrebné pre funkčnosť tohto systému v záujme zabezpe-
čenia cezhraničnej výmeny dôkazov.

Technický systém musí umožniť spracovanie žiadosti o predloženie dôkazu 
na výslovnú žiadosť používateľa. Používateľ je tak osobou oprávnenou požado-
vať predloženie dôkazu. Takáto žiadosť musí byť v spracovaná, aby technický 
systém umožnil samotný prenos dôkazov medzi príslušnými orgánmi. Ďalšou 
požiadavkou je schopnosť spracovať dôkazov žiadajúcim orgánom, čo je lo-
gickým záverom samotnej výmeny dôkazom. Technický systém z pohľadu ky-
bernetickej bezpečnosti musí zabezpečovať dôvernosť a integritu dôkazov. Ide 
o nevyhnutnosť, ktorou sa napĺňa požiadavka na zabezpečenie vysokej úrovne
bezpečnosti prenosu a spracovania dôkazov. Požadovaná bezpečnosť je potreb-
ná aj pri operáciách, kedy technický systém umožňuje používateľovi nahliadnuť 
do dôkazov249, ktoré má použiť žiadajúci príslušný orgán a umožniť používate-

248 Podľa čl. 14 ods. 1 nariadenia o JDB bude technický systém používaný aj na postupy upravené 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní od-
borných kvalifikácií, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ  
z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES a smernicou Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových 
služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES.

249 Podľa čl. 14 ods. 5 nariadenia o JDB sa možnosť nahliadnuť do dôkazov nevyžaduje pri po-
stupoch, pri ktorých automatizovanú cezhraničnú výmenu údajov bez takéhoto nahliadnutia 
povoľuje uplatniteľné právo EÚ alebo vnútroštátne právo. Uvedenou možnosťou nahliadnuť 
do dôkazov nie je dotknutá povinnosť poskytovať informácie podľa nariadenia GDPR, a to 
konkrétne čl. 13, t. j. informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od 
dotknutej osoby a čl. 14, t. j. informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli zís-
kané od dotknutej osoby.
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ľovi rozhodnúť sa, či k výmene dôkazov pristúpi alebo nepristúpi. Osobitne by 
som vyzdvihol požiadavku na technický systém, ktorou je zabezpečená ochrana 
spracovaných údajov, a to tak, že technický systém by nemal spracovať údaje 
na výmenu dôkazov nad rámec technicky nevyhnutného, a aj to len v trvaní 
potrebnom na uvedený účel. 

Samozrejme, nebolo by nič neobvyklé, ak by príslušné orgány v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi vydávali vo vlastnom členskom štáte dô-
kazy v elektronickom formáte umožňujúcom automatizovanú výmenu, ktoré 
sú relevantné pre online postupy podľa nariadenia o JDB. Takáto situáciu by 
výmenu dôkazov podstatne zľahčovala, keďže by došlo k sprístupneniu takých-
to dôkazov v elektronickom formáte umožňujúcim automatizovanú výmenu aj 
žiadajúcim príslušným orgánom z iných členských štátov.

No týmto nariadením by sa malo tiež umožniť overovanie dôkazov poskyt-
nutých v elektronickom formáte používateľmi aj v prípadoch, keď sú tieto dô-
kazy predkladané bez elektronickej pečiatky alebo osvedčenia vystaveného vy-
dávajúcim príslušným orgánom, alebo ak nie je k dispozícii technický nástroj 
zriadený týmto nariadením, ani iný systém umožňujúci priamu výmenu alebo 
overovanie dôkazov medzi príslušnými orgánmi členských štátov. 

Pre takéto prípady by toto nariadenie malo poskytovať účinný mechanizmus 
pre administratívnu spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov 
vychádzajúcim z IMI, ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1024/2012. Rozhodnutie príslušného orgánu o používaní IMI 
by malo byť dobrovoľné, ale po tom ako daný orgán podá žiadosť o informácie 
alebo o spoluprácu prostredníctvom IMI by požiadaný príslušný orgán mal byť 
povinný spolupracovať a odpovedať. Žiadosť sa môže zaslať prostredníctvom 
IMI buď príslušnému orgánu, ktorý vydáva dôkazy, alebo ústrednému orgá-
nu, ktorý určia členské štáty v súlade so svojimi administratívnymi pravidlami.  
S cieľom vyhnúť sa zbytočnej duplicite a vzhľadom na to, že nariadenie Európ-
skeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 z 25. októbra 2012 o administra-
tívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu  
a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) sa vzťahuje 
na časť dôkazov relevantných pre postupy, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o JDB, 
sa mechanizmy spolupráce pre IMI ustanovené v nariadení (EÚ) 2016/1191 
môžu použiť aj na účely iných dôkazov požadovaných v postupoch, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie o JDB. Aby sa orgánom, úradom alebo agentúram EÚ 
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umožnilo zapojiť sa do IMI, malo by sa zmeniť nariadenie (EÚ) č. 1024/2012  
zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjed-
nodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v EÚ a o zme-
ne nariadenia (EÚ) č. 1024/2012. 250

Úlohou technického systému je zabezpečiť251 prepojenie systémov posky-
tovateľov služieb so systémami orgánov, ktoré poskytujú dôkazy. Koncepčne 
právna úprava poskytovania dôkazov vychádza z dvoch možností spôsobu 
predkladania dôkazov. Prvá možnosť dáva výlučne možnosť samému použí-
vateľovi predložiť dôkazy ako prílohy podania alebo obdobným, dnes bežne 
využívaným spôsobom, kdežto druhý možnosť ponúka pre používateľa jedno-
duchšiu možnosť v podobe odkazu na poskytovateľa služby a na použitie Tech-
nického systému zavedeného nariadením o JDB. V takom prípade musí systém 
poskytovateľa cez Technický systém vyžiadať dôkaz zo systému poskytovateľa 
dôkazov.252 Používanie technického systému nie je pre používateľov povinné  
a povoľuje sa len na ich výslovnú žiadosť, ak v práve EÚ alebo vo vnútroštátnom 
práve nie je ustanovené inak. 

Používatelia môžu predložiť dôkazy aj mimo technického systému priamo 
žiadajúcemu príslušnému orgánu.253 Príslušné orgány zodpovedné za online po-
stupy podľa nariadenia o JDB na výslovnú slobodnú, konkrétnu, informovanú 
a jednoznačnú žiadosť dotknutého používateľa prostredníctvom technického 
systému požiadajú o dôkazy priamo príslušné orgány, ktoré vydávajú dôkazy 
v iných členských štátoch a tieto vydávajúce príslušné orgány sprístupňujú ta-
kéto dôkazy prostredníctvom toho istého systému zabezpečujúc ich dôvernosť 
a integritu v procese sprístupnenia.254 Dôkazy sprístupnené žiadajúcemu prí-
slušnému orgánu sa obmedzia na to, čo bolo predmetom žiadosti, a uvedený 
orgán ich použije výlučne na účely postupu, v rámci ktorého došlo k ich výmene. 
Dôkazy, ktoré sa vymieňajú prostredníctvom technického systému, sa na účely 
žiadajúceho príslušného orgánu považujú za overené.255

250 Recitál 40 nariadenia o JDB.
251 Podľa čl. 14 ods. 11 je zodpovednosť za vývoj, dostupnosť, údržbu, dohľad, monitorovanie 

a riadenie bezpečnosti stanovená podľa príslušnosti každej častí technického systému medzi 
Komisiu a všetky členské štáty.

252 Uznesenie č. 335/2019, s. 10.
253 Článok 14 ods. 4 nariadenia o JDB.
254 Článok 14 ods. 7 nariadenia o JDB.
255 Článok 14 ods. 8 nariadenia o JDB.
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Treba pripustiť aj možnosť vzniku situácie, kedy sa od používateľov poža-
dujú dôkazy na overenie skutočností, ktoré nemožno overiť prostredníctvom 
online prostriedkov. Ide najmä o dôkaz ako osvedčenie o zdravotnom stave, 
dôkaz o tom, že daná osoba je nažive, dôkaz o technickom stave motorových 
vozidiel alebo potvrdenie ich čísel podvozku. Ak takéto dôkazy možno predlo-
žiť v elektronickom formáte, nepredstavovalo by to výnimku zo zásady, podľa 
ktorej by sa mal postup ponúkať plne online. V iných prípadoch môže byť stále 
nevyhnutné, aby sa používatelia v rámci online postupu dostavili osobne na 
príslušný úrad. Všetky takéto výnimky by mali byť obmedzené len na prípady, 
ktoré sú odôvodnené existenciou dôvodu, v ktorom prevažuje verejný záujem  
v oblastiach verejnej bezpečnosti, verejného zdravia alebo boja proti podvo-
dom. Na zabezpečenie transparentnosti by členské štáty mali poskytnúť Komisii  
a ostatným členským štátom informácie možnosti uplatnenie predmetné vý-
nimky. Nie je úlohou členských štátov nahlasovať každý jednotlivý prípad, kedy 
je nutné sa dostaviť osobne, ale za týmto účelom poskytnuté informácie by mali 
systematicky definovať vnútroštátne ustanovenia upravujúce takéto prípady 
okolností vyžadujúcich osobnú prítomnosť na príslušnom úrade.256

Cezhraničné uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“ smeruje k naplneniu 
požiadavky, aby raz poskytnuté údaje príslušným orgánom, nie je potrebné 
predkladať opätovne, inak povedané, že občania a podniky nemajú povinnosť 
poskytnúť verejným orgánom tie isté údaje viac ako raz a že je tiež možné pou-
žiť uvedené údaje na žiadosť používateľa aj na účely dokončenia cezhraničných 
online postupov zahŕňajúcich cezhraničných používateľov.257 Ak ide o vydáva-
júci príslušný orgán, povinnosť používať technický systém na automatizovanú 
výmenu dôkazov medzi jednotlivými členskými štátmi by sa mal uplatňovať 
len vtedy, keď orgány v súlade so zákonom vydávajú vo svojom vlastnom člen-
skom štáte dôkaz v elektronickom formáte, ktorý umožňuje takúto automati-
zovanú výmenu.258 Táto požiadavka by mala prinútiť jednotlivé členské štáty 
revíziou zistiť stav úrovne informatizácie verejnej správy, najmä vzhľadom na 
identifikáciu tých prípadov poskytovania dôkazov, ktorých elektronický formát 
bezdôvodne absentuje alebo proces implementácie tejto požiadavky nie je ešte 
plne dokončený. 

256 Recitál 27 nariadenia o JDB.
257 V právnom poriadku Slovenskej republiky je predmetná požiadavka upravená v § 17 ods. 5  

a 6 zákona o e-Governmente.
258 Uznesenie č. 335/2019, s. 12.
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V otázkach prípravy implementácie nariadenia o JDB v Slovenskej republike, 
nie sú v súčasnosti verejne dostupné žiadne informácie o stave pripravenosti na 
aplikáciu predmetného nariadenia. Jediné informácie sú na stránke MIRRI, a to 
lehota na implementáciu časti nariadenia týkajúca sa prístupu k informáciám 
o postupoch a prístupu k asistenčným službám, ktorá je do 12. decembra 2020 
a lehota na implementáciu časti nariadenia týkajúca sa služieb poskytovaných 
plne online, ktorá je do 12. decembra 2023.259 V Uznesení č. 335/2019 je v časti 
s názvom Zaver vyslovená veľavravná myšlienka, ktorá by mala byť mementom 
samotnej implementácie, cit.: „Realizácia všetkých potrebných opatrení vyžadu-
je komplexné plánovanie so zohľadnením technologických, legislatívnych a orga-
nizačných podmienok a požiadaviek. Keďže ide o tému s presahom na mnoho  
orgánov verejnej správy je efektívna a dobrá spolupráca všetkých zainteresova-
ných nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie.“

259 Bližšie pozri na: <https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/jednotny-digitalny-trh/jed-
notna-digitalna-brana/index.html>.
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ŠTVRTÁ KAPITOLA

E-GOVERNMENT A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA 
ZODPOVEDNOSŤ

Zodpovednosť predstavuje jeden z najstarších a tiež aj jeden z najznámej-
ších inštitútov, ktorý sa spája s právom. Spoločnosť si z dôvodu svojho prežitia 
a napredovania už od počiatku postupne vytvárala systém pravidiel, ktorý po-
zostával z povolení, príkazov aj zákazov. Osobitne vo vzťahu k príkazom a zá-
kazom 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 zá-
konnosti. Právna zodpovednosť je povinnosť strpieť následky stanovené práv-
nymi normami za porušenie právnej povinnosti.260

Z teoretického hľadiska možno právnu zodpovednosť členiť napríklad na 
zodpovednosť súkromnoprávnu a  verejnoprávnu.261 Právnu zodpovednosť 
možno tiež členiť aj podľa jednotlivých právnych odvetví.262 Na účely tejto ka-
pitoly monografie 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 po-
stupovať v prípade, keď táto povinnosť nebola dodržaná. 

Odlišnosti medzi nimi vyplývajú z ich foriem. Súkromnoprávna zodpoved-
nosť je zodpovednosťou za škodu, zodpovednosť za vady veci, zodpovednosť za 
bezdôvodné obohatenie, zodpovednosť za nemajetkovú ujmu, zodpovednosť 
z omeškania a pod.263 

260 HAMUĽÁKOVÁ, Z. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. 
Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 195.

261 Napríklad OTTOVÁ, E. Teória práva. Šamorín : Heuréka, 2010, s. 285; GERLOCH, A. In VE-
ČEŘA, M. a kol. Teória práva. Žilina : Eurokódex, 2013, s. 251 – 252.

262 Napríklad CEPEK, B. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Brati-
slava : C. H. Beck, 2012, s. 270 – 271.

263 Tamže, s. 270.
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Pre súkromnoprávnu zodpovednosť platí, že je pre ňu charakteristický re-
paračný, reštitučný a satisfakčný účinok.264 Chýba tu účinok represívny, ktorý 
je typický pre verejnoprávnu zodpovednosť. Rovnako tak platí, že v prípade 
súkromného práva sa má za to, že porušením objektívneho práva (a teda spá-
chaním deliktu) je zároveň porušené aj konkrétne subjektívne právo konkrétnej 
(súkromnej) osoby. V prípade verejného práva je protiprávnosť spravidla vní-
maná len v porušení objektívneho práva.265 „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 prí-
pade 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.266 Cieľom je potrestať páchateľa 
deliktu, a to takým spôsobom, aby bol spravodlivo potrestaný za čin, ktorý spá-
chal, 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.267 

264 K pojmom pozri HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M. Základy správneho práva trestného. Bra-
tislava : Wolters Kluwer, 2019, s 16 – 17.

265 Pozri PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha : C. H. Beck, 2013,  
s. 14 – 15.

266 Tento represívny charakter je mimoriadne dôležitý z medzinárodného hľadiska, resp. z hľadiska 
nadnárodných záväzkov Slovenskej republiky; máme tu na mysli pojem tzv. „trestného obvine-
nia“ v režime čl. 6 Dohovoru a jeho autonómny výklad poskytovaný ESĽP daný predovšetkým 
v rozhodnutí vo veci Engel a ostatní proti Holandsku. Pozri napríklad HAMUĽÁKOVÁ, Z. 
Zákaz refomatio in peius v správnom trestní. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020, s. 36 a nasl.

267 V zmysle ustálenej judikatúry správnych súdov (pozri napr. rozsudky Najvyššieho súdu SR,  
sp. zn. 3 SžoKS 64/2006 alebo sp. zn. 5 Sžo 204/2010, či sp. zn. 2 Sžp 16/2011) v prípade 
správneho trestania súd sleduje, či správny orgán náležite zdôvodnil uloženie sankcie v ur-
čitej 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 ve-
cou 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.
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Rozdiel medzi súkromnoprávnym a verejnoprávnym poňatím zodpoved-
nosti spočíva v:
a) prameňoch právnej úpravy, v ktorých sa nachádzajú, 
b) spôsobe ochrany, ktorý je poskytnutý objektu verejnoprávneho a súkrom-

noprávneho deliktu, 
c) tomu, kto vynucuje porušenie povinnosti a 
d) povahe realizácie donútenia.268

V rámci tejto kapitoly bude pozornosť venovaná otázkam vyvodzovania 
zodpovednosti z pohľadu nariadenia eIDAS, a to tak z pohľadu súkromného 
práva, ako aj práva verejného. V prípade súkromnoprávneho rozmeru tejto ka-
pitoly sa zameriame najmä na zodpovednosť štátu a v prípade verejnoprávnej 
zodpovednosti na zodpovednosť štátu (orgánov verejnej moci), ako aj posky-
tovateľov dôveryhodných služieb, pričom cieľom je zamerať sa na otázku zod-
povednosti za neumožnenie prístupu do elektronických služieb verejnej správy 
a neposkytnutie elektronických služieb verejnej správy. 

S cieľom poskytnutia úplnejšie prehľadu znalostí k danej problematike je 
táto kapitola doplnená o rozširujúce poznámky týkajúce zodpovednosti v reži-
me zákona o e-Governmente a zákona o kybernetickej bezpečnosti. 

4.1 Administratívnoprávna zodpovednosť podľa nariadenia 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. 

O tom, že nariadenie eIDAS sa zodpovednosti nevyhýba, svedčia už aj jed-
notlivé recitály k nariadeniu. 

Podľa recitálu 18 by sa v tomto nariadení mala ustanoviť zodpovednosť ozna-
mujúceho členského štátu, strany vydávajúcej prostriedky elektronickej iden-
tifikácie a strany realizujúcej postup autentifikácie za nesplnenie prí slušných 

268 HORVAT, M. Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Wolters Klu-
wer, 2017, s. 17.
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povinností podľa tohto nariadenia. Toto nariadenie by sa však malo uplatňovať 
v súlade s vnútroštátnymi normami o zodpovednosti. Preto ním nie sú dotknu-
té 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 všet-
kých poskytovateľov dôveryhodných služieb. Predovšetkým sa v ňom ustano-
vuje režim zodpovednosti, v rámci ktorého by mali všetci poskytovatelia dôve-
ryhodných 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 dôvery-
hodných služieb museli znášať alebo ktoré by mali vykrývať poistením, im toto 
nariadenie umožňuje ustanovovať 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 za-
členenia informácií o týchto obmedzeniach do podmienok poskytovania da-
nej 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 pojmov 

„škoda“, „úmysel“, „nedbanlivosť“ alebo príslušné uplatniteľné procesné normy.
Týmto recitálom následne na to korešpondujú aj konkrétne články nariade-

nia. Ide o čl. 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 
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cezhraničnej transakcii nesplní svoje povinnosti uvedené v čl. 7 písm. d)269 
a f).270 

2. Strana vydávajúca prostriedky elektronickej identifikácie je zodpovedná za 
škodu, ktorú spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti akejkoľvek fyzickej 

269 Schéma elektronickej identifikácie sa oznamuje podľa čl. 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 špecifikácia-
mi, normami a postupmi pre príslušnú úroveň zabezpečenia stanovenými vo vykonávacom 
akte uvedenom v čl. 8 ods. 3 fyzickej alebo právnickej osobe uvedenej v čl. 3 bod 1 v čase, keď 
sú prostriedky elektronickej identifikácie v rámci danej schémy vydané.

 „Keďže každý členský štát celkom samostatne zodpovedá za vybudovanie, prípadne výber vhod-
ného systému elektronickej identifikácie, potom každý štát musí tiež v rámci tohto systému garan-
tovať jedinečnú a záväznú identifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá podlieha evidencii 
na území príslušného štátu, a ďalej potom musí garantovať jedinečnú a záväznú identifikáciu 
fyzickej osoby konajúcej v role právnickej osoby, t. j. v rámci tzv. identitného priestoru musí 
viesť oddelene tieto tri ,rôzne‘ kategórie elektronickej identifikácie.“ DONÁT, J., MAISNER, M.,  
PIFFL, R. Nařízení eIDAS. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 59.

270 Schéma elektronickej identifikácie sa oznamuje podľa čl. 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 prístu-
pu 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 konkrétne 
neprimerané technické požiadavky, ak takéto požiadavky bránia alebo podstatne sťažujú inte-
roperabilitu oznámených schém elektronickej identifikácie.

 „Nariadenie pomerne striktne požaduje, aby niektoré ,kľúčové‘ služby nariadenia boli v prevádzke 
kontinuálne, bez prerušenia a umožnili najmä správne a jednoznačné stotožnenie osoby s elek-
tronickou identifikáciou v rámci autentizácie pre on-line služby. Jedine taký systém, ktorý splní 
požiadavky nepretržitého behu, možno oznámiť. Nariadenie nedáva žiadnu povinnosť akokoľ-
vek pripojiť do systému iné subjekty než subjekty verejného sektora. Ak by napriek tomu členský 
štát dobrovoľne umožnil využitie systému elektronickej identifikácie aj subjektom súkromnopráv-
nym, potom je oprávnený určiť podmienky prístupu k autentizácii. S ohľadom na jeden z hlav-
ných cieľov nariadenia, t. j. na interoperabilitu a možnosť cezhraničného využitia, je nariadením 
členským štátom uložené, aby spoliehajúcim sa stranám nekomplikovali a nesťažovali prístup  
k autentizačným službám nadmernými technologickými požiadavkami. V súčasnosti je na trhu 
veľké množstvo technológií, ktoré pri dodržaní štandardných postupov môžu spoľahlivo zaisťovať 
autentifikáciu, a pritom sú technologicky neutrálne alebo dokonca štandardizované. Preto by 
členské štáty nemali najmä vytvárať komplikované proprietárne systémy, ktoré by vyžadovali 
nadmernú technologickú záťaž na strane pristupujúcich subjektov k on-line autorizácii.“ DONÁT, 
J., MAISNER, M., PIFFL, R. Nařízení eIDAS. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 59 – 60.
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alebo právnickej osobe tým, že pri cezhraničnej transakcii nesplní svoju 
povinnosť uvedenú v čl. 7 písm. e).271 

3. Strana realizujúca postup autentifikácie je zodpovedná za škodu, ktorú spô-
sobí úmyselne alebo z nedbanlivosti akejkoľvek fyzickej alebo právnickej 
osobe tým, že pri cezhraničnej transakcii nezabezpečí správnu realizáciu 
autentifikácie uvedenú v čl. 7 písm. f). 

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú v súlade s vnútroštátnymi predpismi o zodpo-
vednosti. 

5. Odsekmi 1, 2 a 3 nie je dotknutá zodpovednosť strán transakcie podľa vnú-
troštátneho práva, pri ktorej sa používajú prostriedky elektronickej identifi-
kácie patriace do schémy elektronickej identifikácie podľa čl. 9 ods. 1.

Podľa č. 13 nariadenia eIDAS: 
1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sú poskytovatelia dôveryhodných slu-

žieb 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 slu-
žieb spočíva na fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá žiada o náhradu ško-
dy uvedenej v prvom pododseku. V prípade kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb sa škoda uvedená v prvom pododseku považuje za 
spôsobenú úmyselne alebo z nedbanlivosti, pokým tento kvalifikovaný po-
skytovateľ dôveryhodných služieb nepreukáže opak. 

2. Ak poskytovatelia dôveryhodných služieb svojim zákazníkom vopred riad-
ne oznámia obmedzenia týkajúce sa využívania služieb, ktoré poskytujú, 
a ak tieto obmedzenia sú rozpoznateľné tretími stranami, poskytovatelia 

271 Schéma elektronickej identifikácie sa oznamuje podľa čl. 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 pís-
mene d) tohto článku v súlade s technickými špecifikáciami, normami a postupmi pre príslušnú 
úroveň zabezpečenia stanovenými vo vykonávacom akte uvedenom v čl. 8 ods. 3.

 „Strana, ktorá vydáva prostriedky na elektronickú identifikáciu, môže svojimi technicko-orga-
nizačnými opatreniami ovplyvniť spôsob vyhodnocovania systémov s ohľadom na tzv. stupeň 
záruky definovaný vo vykonávacom akte a ktorý súvisí s jednoznačnosťou priradenia konkrét-
neho prostriedku ku konkrétnej osobe. Preto je tu požadované, aby každý členský štát tiež zaistil 
jednoznačné spojenie prostriedku pre identifikáciu s osobou uvedenou v písmene d).“ DONÁT, J., 
MAISNER, M., PIFFL, R. Nařízení eIDAS. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 59.
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dôveryhodných služieb nenesú zodpovednosť za škody spôsobené využíva-
ním služieb, ktorým sa takéto oznámené obmedzenia prekročili. 

3. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú v súlade s vnútroštátnymi predpismi o zodpo-
vednosti. 

Na základe uvedených ustanovení možno povedať, že režim zodpovednosti 
podľa nariadenia eIDAS z pohľadu práva EÚ je delený. Právo EÚ ustanovu-
je 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 po-
jem „škoda“). 

4.1.1 Súkromnoprávna zodpovednosť podľa nariadenia eIDAS

Nariadenie eIDAS upravuje povinnosť členských štátov zodpovedať za ško-
du, 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 odbor-
ná literatúra, ktorá uvádza, že množstvo služieb poskytovaných orgánmi verej-
nej moci272 sa presunulo z offline prostredia do kyberpriestoru, čoho dôsledkom 
sú nové výzvy pre reguláciu takýchto služieb.273

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 už uvedené, 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 zodpove-
dať za škodu len v takom prípade, ak ju spôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti. 

272 Štát koná prostredníctvom orgánov verejnej moci.
273 Pozri ANDRAŠKO, J. Exercise of public authority in electronic form. In Administracja pub-

liczna a gospodarka. Varšava : Ius Publicum, 2018, s. 333 – 349; Mesačík, M. Dynamika pojmu 
osobný údaj vo svetle nových technológií. Dizertačná práca. Bratislava : Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 100.
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V podmienkach Slovenskej republiky je zodpovednosť za spôsobenú škodu 
najmä predmetom vecnej pôsobnosti zákona o zodpovednosti za škodu a záko-
na Občianskeho zákonníka.274 

Množstvo krajín v minulosti prijalo právnu úpravu týkajúcu sa zodpoved-
nosti orgánov verejnej moci. Berúc do úvahy európske jurisdikcie, možno ho-
voriť o troch typoch modelov zodpovednosti za škodu pri orgánoch verejnej 
moci. Prvým typom je model verejného práva, ktorý spočíva v prijatí špecific-
kého právneho rámca a jeho aplikácie správnymi súdmi. Tento model repre-
zentuje právny poriadok Francúzska. Druhým modelom je model súkromného 
práva, v ktorom je zodpovednosť orgánov verejnej moci regulovaná normami 
sú kromného 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 pre-
nesie na orgán, v mene ktorého konali. Tento prístup sa uplatňuje napríklad  
v Nemecku.275 V Slovenskej republike sa uplatňuje druhý model. 

Zákon o zodpovednosti za škodu vychádza z ústavnoprávnej úpravy, kon-
krétne čl. 46 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého každý má právo na náhradu škody 
spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu 
verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.

Podľa zákona o zodpovednosti za škodu 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.276

Zodpovednosť podľa zákona č. o zodpovednosti za škodu je ponímaná ako 
zodpovednosť absolútna objektívna, t. j. nemožno sa jej zbaviť.277

274 Z logiky veci vyplýva, že v prípade nariadenia eIDAS nemôže ísť o zodpovednosť v režime 
napríklad Obchodného zákonníka alebo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

275 MESAČÍK, M. Dynamika pojmu osobný údaj vo svetle nových technológií. Dizertačná práca. 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 101.

276 Pozri § 1 a § 2 ZoZŠ.
277 CEPEK, B. In CEPEK, B. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Wolters 

Kluwer, 2018, s. 418.
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Podľa nášho názoru tu vzniká oprávnená otázka, či na vyvodenie zodpo-
vednosti podľa nariadenia eIDAS vo vzťahu k členskému štátu možno aplikovať 
zákon o zodpovednosti za škodu a či je jeho aplikácia vhodná.

Nariadenie eIDAS zakladá zodpovednosť štátu na základe princípu subjek-
tívnej zodpovednosti. Uvedené vyplýva z textu čl. 11 nariadenia, podľa ktoré-
ho 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.278 Článok 11 nariadenia eIDAS je preto založený na zodpoved-
nosti za zavinenie. 

K tomuto záveru dospieva aj odborná literatúra,279 aj keď sa možno stretnúť 
aj s názorom, že ide o zodpovednosť objektívnu.280 Tento druhý uvedený názor 
však treba nevyhnutne odmietnuť, lebo nemá oporu v texte nariadenia eIDAS 
a nijako z neho nevyplýva. Prikláňame sa preto k prvému prezentovanému od-
bornému názoru. 

Pre úplnosť ešte uvedieme, že niektoré komentáre sa tejto problematike vy-
hýbajú úplne.281 

Je celkom zaujímavé, že európsky zákonodarca zvolil takúto stratégiu. Nie 
je totiž zrejmé, prečo sa tak rozhodol, o to viac, ak aj z (uvedených) komentá-
rov 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 sub-
jektívnou, potom, podľa nášho názoru, na vyvodenie zodpovednosti za škodu, 
ktorú spôsobil štát, nemožno použiť zákon o zodpovednosti za škodu, ktorý 
vychádza z konceptu absolútnej objektívnej zodpovednosti. To v kombinácii 

278 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.

279 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.

280 CUIJPERS, C., SCHROERS, J. eIDAS as guideline for the development of a pan European eID 
framework in FutureID. Dostupné na: <https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?do-
cid=LIRIAS1708777&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lan-
g=en_US>.

281 DONÁT, J., MAISNER, M., PIFFL, R. Nařízení eIDAS. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2017,  
s. 72.
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s tradičnou preukazovacou povinnosťou toho, kto niečo tvrdí (t. j. v tomto prí-
pade poškodeného), sa nejaví ako vhodné, keďže zákon o zodpovednosti za 
škodu nedáva do rúk poškodeného žiadne nástroje, ktoré by mu pomohli uniesť 
dôkazné bremeno. 

Okrem toho sa domnievame, že zákon o zodpovednosti za škodu 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 názvu 
tohto zákona – „pri výkone verejnej moci“ a z definície výkonu verejnej moci 
ako je uvedená skôr (§ 2 ZoZŠ). Ako vyplýva ešte z nálezu Ústavného súdu 
Českej a Slovenskej federatívnej republiky (publikovaný pod č. 3/1992 Zb.), ve-
rejnou 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 o zodpovednosti za škodu reflektuje práve tento aspekt výkonu verejnej 
moci, ako bol vymedzený vtedajším ústavným súdom.282

Treba však povedať, že nejde o komplexné poňatie verejnej moci. Toto vyme-
dzenie 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 
uzatváraní verejnoprávnych zmlúv, uskutočňovanie rôznych bezprostredných 
zákrokov a iných opatrení obdobnej povahy.283

Orgány verejnej moci teda nemusia vždy vystupovať len vo verejnomocen-
skom (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 sociál-
na funkcia štátu, keď sú nimi zabezpečované potreby obyvateľstva, kde verej-
né služby môžu mať, ale tradične nemajú podnikateľský charakter, a preto ide 
o činnosť, ktorá má neziskový verejnoprospešný charakter.284 Verejnomocenský 

282 Pozri bližšie k pojmu aj podkapitolu 2.1.1 Verejná moc.
283 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.

284 HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Wolters 
Kluwer, 2018, s. 76.
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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.285 V prípade poskytovania služieb preto verejná správa tra-
dične 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 napríklad služby obecnej knižnice.286 

Súdna judikatúra uvádza, že pri skúmaní, či orgán verejnej moci v tom-kto-
rom prípade vykonáva verejnú moc, je významné tiež to, či tzv. vrchnostensky 
koná vo 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. (...) súd tu má na mysli napríklad 
úradný postup všeobecného súdu voči procesným stranám (účastníkom kona-
nia) alebo postup policajta voči tomu, koho cestovné doklady kontroluje, resp. 
postup stavebného úradu voči stavebníkovi. Naopak, o výkon verejnej moci nej-
de, ak určitý subjekt (vykazujúci inak znaky orgánu verejnej moci) v konkrét-
nom prípade neplní svoje úlohy ako orgán verejnej moci. O výkon verejnej moci 
nejde a štát podľa ustanovení zákona o zodpovednosti za škodu 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 o zodpovednosti za škodu 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.287

285 ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. 
Beck, 2018, s. 29.

286 HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Wolters 
Kluwer, 2018, s. 77.

287 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. júna 2020, sp. zn. 1 Cdo 201/2018.
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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 svo-
jom verejnomocenskom postavení, z textu zákona o zodpovednosti za škodu  
(§ 2) vyplýva, že ten je zameraný práve a výnimočne len na tie prípady, keď 
orgány verejnej moci vystupujú vo verejnomocenskom (vrchnostenskom) po-
stavení, keď ich činnosťou dochádza k zmene právneho postavenia adresáta 
výkonu verejnej moci.288 

Podľa zákona o zodpovednosti za škodu zodpovedá štát za škodu, ktorú 
spôsobil nezákonným rozhodnutím; nezákonným zatknutím, zadržaním ale-
bo iným pozbavením osobnej slobody; rozhodnutím o treste, o ochrannom 
opatrení alebo rozhodnutím o väzbe; alebo nesprávnym úradným postupom.289 

Povinnosti podľa čl. 11 nariadenia eIDAS nie sú povinnosťami, ktoré má 
členský štát v súvislosti s vydávaním rozhodnutí, t. j. nejde o individuálnu roz-
hodovaciu činnosť.290

Nesprávny úradný postup by v zásade prichádzal do úvahy, avšak jeho vy-
medzenie v § 9 v spojení s § 2 ZoZŠ.291 opäť predpokladá, že tento postup mu-
sel 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. 

288 K tomuto pojmu pozri najmä KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok. Komentár. Šamorín : He-
uréka, 2013, s. 12 a s. 66 a nasl.

289 Pozri § 3 ZoZŠ. 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.

290 K vydávaniu rozhodnutí ako výsledku aplikačného rozhodovacieho procesu, keď dochádza 
k zmenám v právnom postavení adresáta výkonu verejnej správy pozri napríklad KOŠIČIA-
ROVÁ, S. Správne právo procesné. Všeobecná časť. 2. vyd. Šamorín : Heuréka, 2017.

291 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, prá-
vom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb; za nesprávny úradný postup sa 
nepovažuje postup alebo výsledok postupu Národnej rady SR pri výkone jej pôsobnosti podľa 
čl. 86 písm. a) a d) Ústavy SR a postup alebo výsledok postupu vlády SR pri výkone jej pôsob-
nosti podľa čl. 119 písm. b) Ústavy SR.
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Z daného vyplýva, že na účely nariadenia eIDAS nemožno využiť zákon 
o zodpovednosti za škodu, a preto treba aplikovať všeobecnú právnu úpravu, 
ktorú v tomto prípade predstavuje Občiansky zákonník. 

Občiansky zákonník sa zodpovednosti za škodu venuje v § 420 a nasl.292 Na 
naše účely je veľmi dôležité povedať, že predpokladmi vzniku občianskoprávnej 
zodpovednosti sú: 1) protiprávny úkon (resp. právne relevantná škodná uda-
losť), 2) ujma, 3) príčinná súvislosť medzi predpokladmi uvedenými v bode 1 
a 2, a 4) zavinenie. Prvé tri predpoklady majú objektívnu povahu, štvrtý pred-
poklad má subjektívnu povahu.293

Komentáre k  Občianskemu zákonníku sa zhodujú v  tom, že v  prípade 
občianskoprávnej zodpovednosti za škodu platí, že nedbanlivosť škodcu sa 
predpokladá.294 

Podľa § 420 ods. 1 OZ predpokladom vzniku povinnosti nahradiť škodu 
je porušenie právnej povinnosti (protiprávny úkon), ďalej vznik škody a prí-
činná súvislosť medzi protiprávnym konaním a vznikom škody. Podľa § 420  
ods. 3 OZ 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 pre-
zumuje (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.295 

V súvislosti s odsekom 3 tohto ustanovenia (§ 420 ods. 3 OZ) však treba kon-
štatovať, že ďalšou podmienkou vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu 

292 Konkrétne znenie § 420 OZ: „(1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej 
povinnosti.

 (2) Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich čin-
nosti 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.“
293 DULAK, A. In LAZAR, J. a kol. Občianske právo hmotné 2. Bratislava : Iura Edition, 2006,  

s. 303 – 304.
294 DULAK, A. In BAJÁNKOVÁ, J., DULAK, A., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., ŠTEVČEK, M., 

TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník I. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2019, marg. č. 6; 
PLANK, K. In VOJČÍK, P. a kol. Občiansky zákonník. Stručný komentár. Bratislava : Iura Edi-
tion, 2010, s. 502 a nasl.

295 DULAK, A. In ŠTEVČEK, M. a kol. Občiansky zákonník I. Komentár. 2. vyd. Bratislava : C. H. 
Beck, 2019, s. 1457.
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je aj zavinené konanie škodcu, aj keď zavinenie škodcu sa podľa odseku 3 
predpokladá.296

S uvedeným sa stotožňuje aj súdna judikatúra.
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 prezumpcia zavinenia sa vzťahuje iba na zavinenie nedbalostné; stačí však, 
ak sú dané skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že ide o nedbanlivosť nevedo-
mú. 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 § 5 písm. b) 
Trestného zákona, z ktorého treba vychádzať, keďže Občiansky zákonník pojem 
„zavinenia“, jeho formy a druhy nevymedzuje.297

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 25 Cdo 2542/2003, je predpo-
kladom vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa § 420 ods. 1 OZ po-
rušenie právnej povinnosti (protiprávny úkon), t. j. konanie, ktoré je v rozpore  
s objektívnym právom, ďalej vznik škody, príčinná súvislosť medzi protipráv-
nym konaním a vznikom škody a prezumpcia zavinenia. Porušením právnej 
povinnosti sa rozumie objektívne vzniknutý rozpor medzi tým, ako osoba sku-
točne konala (prípadne opomenula konať), a tým ako konať mala, aby splnila 
svoje povinnosti. Ak sa tieto predpoklady zodpovednosti preukázali, predpo-
kladá sa zavinenie. Škodca musí v tomto prípade preukázať, že vzniknutú ško-
du 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.298

V rámci literatúry, ako ani súdnej judikatúry sme sa nestretli 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 

296 PLANK, K. In VOJČÍK, P. a kol. Občiansky zákonník. Stručný komentár. Bratislava : Iura Edi-
tion, 2010, s. 501.

297 ŠTEVČEK, M. a kol. Občiansky zákonník I. Komentár. 2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2019,  
s. 1462.

298 ŠTEVČEK, M. a kol. Občiansky zákonník I. Komentár. 2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2019,  
s. 1464 – 1465.
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vyvodenie zodpovednosti za škodu ustanovenia Občianskeho zákonníka. Je to 
však vhodné? Dovolíme si polemizovať. 

Za vhodné možno označiť to, že v tomto prípade sa ex lege uplatňuje pred-
poklad nedbanlivostného konania, čím nám odpadá tento „problém“ z pohľadu 
nariadenia eIDAS. Rovnako pozitívne je, že štátu je umožnené vyviniť sa (exo-
nerovať) podľa § 420 ods. 3 OZ (preukázaním, že škodu nespôsobil). 

S právnou úpravou podľa Občianskeho zákonníka je však spojených viac 
nedostatkov, než skôr 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 (štá-
tu) musí poškodený preukazovať. Ako sa uvádza: ak odsek 3 ráta s prezump-
ciou zavinenia, nemá na mysli určitý stupeň zavinenia. V tomto ustanovení sa 
predpokladá iba nedbanlivostné zavinenie. Existenciu úmyslu treba dokázať.299 
Rovnako tak konštatuje aj súdna judikatúra, podľa ktorej prezumpcia zavinenia  
v § 420 ods. 3 OZ sa nevzťahuje na úmysel.300

Naďalej teda nie je jasné, ako má a môže poškodený preukazovať úmysel 
štátu spôsobiť škodu. 

Preukázanie úmyslu má pritom podľa Občianskeho zákonníka veľmi dôle-
žitý dôsledok, a to v nemožnosti zníženia náhrady škody. Podľa § 450 OZ z dô-
vodov 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 fy-
zickej osoby, ktorá bola poškodená. Zníženie nemožno vykonať, ak ide o škodu 
spôsobenú úmyselne.

Ďalším nedostatkom je rozsah náhrady škody. Podľa Občianskeho zákon-
níka sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk.301 Náhrady v súvislosti s ujmou na 
zdraví alebo živote osoby v dôsledku nesplnenia povinností podľa čl. 11 naria-
denia eIDAS neprichádza do úvahy. Podľa zákona o zodpovednosti za škodu 
sa uhrádza nielen skutočná škoda a ušlý zisk, ale aj účelne vynaložené trovy 
konania a ďalej aj trovy právneho zastúpenia, ktoré zahŕňajú účelne vynaložené 

299 PLANK, K. In VOJČÍK, P. a kol. Občiansky zákonník. Stručný komentár. Bratislava : Iura Edi-
tion, 2010, s. 502.

300 R 34/1969. Citované podľa VOJČÍK, P. a kol. Občiansky zákonník. Stručný komentár. Brati-
slava : Iura Edition, 2010, s. 503.

301 Porovnaj DULAK, A. In LAZAR, J. a kol. Občianske právo hmotné 2. Bratislava : Iura Edition, 
2006, s. 319.
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hotové výdavky a odmenu za zastupovanie, ktorá sa určí ako tarifná odmena 
advokáta. V  zásade prichádza do úvahy aj primerané finančné zadosťučine-
nie. 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  regres-
nej náhrade,302 ako ani povinnosť vyvodiť zodpovednosť voči zodpovednému 
zamestnancovi.303

Napokon ešte možno spomenúť aj skutočnosť, že podľa § 106 ods. 1 a 2 OZ 
právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený do-
zvie 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 o zodpovednosti za škodu je ustanovená len jedna 
lehota, a to objektívna lehota a v trvaní troch rokov; poškodený teda nemusí 
sledovať plynutie lehoty subjektívnej.304 

Sme toho názoru, že predmetné nedostatky sú tak závažného charakteru, že 
uplatňovanie zodpovednosti podľa Občianskeho zákonníka nemôže byť efektív-
ne a vhodné. Riešením sa tu javí novelizácia zákona o zodpovednosti za škodu, 
ktorá by osobitne upravila postup, ktorý musí byť zvolený v prípadoch, ak sa 
vyvodzuje zodpovednosť štátu za spôsobenú škodu.

Pre úplnosť možno povedať, že v prípade, ak ide o škodu spôsobenú posky-
tovateľom dôveryhodných služieb, tam sa vždy bude postupovať podľa Občian-
skeho zákonníka. 

Česká literatúra prichádza k rovnakým záverom, keď konštatuje, že v oboch 
prípadoch treba postupovať podľa Občianskeho zákonníka.305

4.1.2 Verejnoprávna zodpovednosť podľa nariadenia eIDAS

Nariadenie eIDAS otázku verejnoprávnej zodpovednosti v zásade nijak ne-
upravuje. Ako bolo uvedené v predchádzajúcej podkapitole, nariadenie eIDAS 

302 Pozri § 21 a nasl. ZoZŠ.
303 Pozri § 22 ods. 4 ZoZŠ.
304 Pozri § 19 ZoZŠ.
305 Pozri DONÁT, J., MAISNER, M., PIFFL, R. Nařízení eIDAS. Komentář. Praha : C. H. Beck, 

2017, s. 72.
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odkazuje na zodpovednosť súkromnoprávnu, t. j. zodpovednosť za škodu. Ve-
rejnoprávna 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 prípa-
de porušenia tohto nariadenia. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané 
a odrádzajúce.

V podmienkach Slovenskej republiky je verejnoprávna zodpovednosť zalo-
žená porušením nariadenia eIDAS predmetom úpravy najmä v zákone o dôve-
ryhodných službách. 

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 pro-
tispoločenské konanie teória rozoznáva najmä trestné činy, priestupky, iné 
správne delikty, v ďalšej špecifikácii ešte správne disciplinárne delikty306 a správ-
ne delikty poriadkové.307 Deliktným je len také porušenie povinnosti (konanie 
či opomenutie), ktoré konkrétny zákon takto označuje. Rozlišovacím krité-
riom medzi jednotlivými druhmi deliktov podľa závažnosti je miera ich ty-
povej 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 § 2 ods. 1, ktorý definuje priestupok ako zavi-
nené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestu-
pok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny de-
likt 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 prejedná-
vané v správnom konaní, len s tým rozdielom, že priestupky, hoci miera ich 
spoločenskej nebezpečnosti a škála a citeľnosť ukladaných opatrení či sankcií 

306 K osobitostiam tohto deliktu pozri HORVAT, M., BLEHO, Š., RADOSA, M. Správne discipli-
nárne delikty. In HAVELKOVÁ, M., GREŠOVÁ, L., BLEHO, Š. (eds.) Nová právna úprava 
správneho trestania. Bratislava : PraF UK, 2021, s. 36 – 43.

307 K osobitostiam tohto deliktu pozri Horvat, M., RADOSA, M., BLEHO, Š. Správne poriadkové 
delikty. In HAVELKOVÁ, M., GREŠOVÁ, L., BLEHO, Š. (eds.) Nová právna úprava správneho 
trestania. Bratislava : PraF UK, 2021, s. 44 – 52. 
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je obvykle nižšia než pri iných správnych deliktoch, majú vlastný a prísnejší 
(z hľadiska požiadaviek práva na spravodlivý proces) procesný režim ako iné 
správne delikty, hoci zásady trestania a konania o nich sú obdobné.308

Vo vzťahu k priestupkom treba uviesť, že zákon o dôveryhodných službách 
upravuje dve skutkové podstaty. Podľa prvej sa priestupku dopustí ten, kto po-
užije značku dôvery EÚ309 v  rozpore s  čl. 23 ods. 1 nariadenia eIDAS. Pod-
ľa 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 in-
formácie o podmienkach využívania služby a jej obmedzení. Nariadenie eIDAS 
bližšie neupravuje tieto formy. Konkrétne formy týchto informačných podmie-
nok sú preto na národnom zákonodarstve (porovnaj nemecký § 13 Vertrauens-
dienstgesetz310).311 Len dobre nastavené podmienky národným zákonodarcom 
budú korešpondovať s princípom nullum crimen sine lege a osobitne s  jeho  
aspektami nullum crimen sine lege scripta a nullum crimen sine lege certa.312 Ne-
bude preto vhodné, ak táto úprava bude ponechaná napríklad na nejaké vnú-
torné dokumenty kvalifikovaného poskytovateľa služieb vytvárajúcich dôveru.

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do výšky 2 000 eur. Vecne prí-
slušným správnym orgánom na ich prejednanie je NBÚ. Na tieto priestupky 

308 Z odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu SR z 26. februára 2019, sp. zn. 8 Asan 3/2018, 
body 49 a 50.

309 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 použí-
vanie pohodlné. Na tento účel by sa mala zaviesť značka dôvery EÚ, ktorou sa budú označovať 
kvalifikované dôveryhodné služby poskytované kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhod-
ných služieb. Takouto značkou dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby by sa jasne 
rozlišovalo medzi kvalifikovanými dôveryhodnými službami a ostatnými dôveryhodnými služ-
bami, 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.

310 Dostupné na: <https://www.gesetze-im-internet.de/vdg/BJNR274510017.html>.
311 GRIMM, A. 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. 212.
312 K tomu pozri HORVAT, M. Nullum crimen sine lege certa - opomínaný princíp správneho 

trestania? In Princípy trestania a správne delikty. Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fa-
kulta, 2016, s. 79 – 88.
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a ich prejednávanie sa v plnej miere subsidiárne vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.313 

V nasledujúcom ustanovení (t. j. § 14 zákona o dôveryhodných službách) sú 
upravené ostatné správne delikty, teda iné správne delikty, než priestupky.314 Aj 
v tomto prípade platí, že vecne príslušným správnym orgánom na prejednanie 
správneho deliktu je NBÚ. Rozdiel oproti úprave v § 13 potom spočíva v tom, 
že sú tu odlišne upravené pokuty (sú vyššie) a tiež v tom, že procesnoprávna 
úprava vyvodenia zodpovednosti je zachytená najmä v správnom poriadku. Pre 
úplnosť treba ešte zdôrazniť, že v prípade skutkových podstát podľa § 14 zákona  
o dôveryhodných službách ide o skutkové podstaty, ktoré sú vytvorené na zá-
klade objektívneho princípu. To znamená, že v tomto prípade správny orgán 
nebude páchateľovi preukazovať páchateľovi; ide tu o zodpovednosť za proti-
právny stav. 

V prvých dvoch odsekoch je upravená rovnaká skutková podstata, ako v už 
spomenutom § 13 zákona o dôveryhodných službách. V tomto prípade však 
subjektom nie je fyzická osoba, ale právnická osoba alebo fyzická osoba podni-
kateľ. Tieto skutkové podstaty preto možno naplniť len v súvislosti s výkonom 
podnikateľskej alebo inej kvalifikovanej činnosti osoby. Na to, aby NBÚ mohol 
postupovať podľa týchto odsekov vo vzťahu k fyzickej osobe nebude síce pre-
ukazovať 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 ve-
rejnej moci. 

„Orgán verejnej moci“ je najširším pojmom v hmotnoprávnej rovine. Or-
gánom verejnej moci sú všetky orgány štátnej moci, všetky orgány verejnej 
správy a všetky orgány štátnej správy. Orgánmi verejnej moci sú aj také orgány 

313 K priestupkom pozri všeobecne napríklad Srebalová, M. a kol. Zákon o priestupkoch. Komentár. 
2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2020.

314 Všeobecne k  týmto pojmom pozri napríklad HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M. Základy 
správneho práva trestného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019.
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štátnej moci, ktoré nie sú orgánmi štátnej správy (napríklad Národná rada SR 
či súdy).315

Skutkové podstaty vymedzené v týchto dvoch odsekoch sú naviazané na 
vykonávací akt Komisie vydaný podľa čl. 27 ods. 5316 a 37 ods. 5317 nariadenia 
eIDAS. Orgán verejnej moci naplní skutkovú podstatu správneho deliktu v ta-
kom prípade, ak odmietne prijať kvalifikovaný elektronický podpis alebo kva-
lifikovanú 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. Článok 3 ods. 19 nariadenia eIDAS defi-
nuje poskytovateľa dôveryhodných služieb ako fyzickú osobu alebo právnickú 
osobu poskytujúca jednu alebo viacero dôveryhodných služieb buď ako kvali-
fikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, alebo nekvalifikovaný poskyto-
vateľ dôveryhodných služieb. Objektívne stránky skutkových podstát spočívajú 
v neprijatí vhodných technických a organizačných opatrení na riadenie rizík 
ohrozujúcich bezpečnosť ním poskytovaných dôveryhodných služieb; neozná-
mení narušenia bezpečnosti alebo integrity orgánu dohľadu alebo inému prís-
lušnému orgánu; poskytovaní dôveryhodnej služby ako kvalifikovanej skôr, ako 
sa kvalifikovaný štatút uvedie v dôveryhodných zoznamoch.

Pri naplnení znakov tejto skutkovej podstaty možno uložiť páchateľovi po-
kutu do výšky 33 000 eur. 

Napokon v odseku 6 je upravených najviac skutkových podstát podľa zá-
kona o dôveryhodných službách (ak by sme išli podľa písmen, tak 24, ale nie-
ktoré písmená upravujú viacero skutkových podstát). Subjektom (páchateľom) 
môže byť len kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. Článok 3  
ods. 20 nariadenia eIDAS definuje kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhod-
ných služieb ako poskytovateľa dôveryhodných služieb, ktorý poskytuje jednu 

315 ŠKROBÁK, J. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. 
Beck, 2018, s. 14.

316 Ide o referenčné formáty zdokonalených elektronických podpisov alebo referenčné metódy pre 
prípady, keď sa používajú alternatívne formáty.

317 Ide o referenčné formáty zdokonalených elektronických pečatí alebo referenčné metódy pre 
prípady, keď sa používajú alternatívne formáty.
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alebo viacero kvalifikovaných dôveryhodných služieb a ktorému orgán dohľadu 
udelil kvalifikovaný štatút. 

Pri naplnení znakov skutkových podstát v odseku 6 možno uložiť páchate-
ľovi pokutu až do výšky 66 000 eur.

Zákon o dôveryhodných službách upravuje aj kvalifikačné kritériá, o ktoré 
správny orgán (NBÚ) oprie zdôvodnenie uloženia konkrétnej výšky pokuty. Pri 
ukladaní pokuty za správny delikt úrad prihliadne najmä na závažnosť, spô-
sob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.318 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 prá-
vomoc a určí výšku sankcie, pričom použitie správnej úvahy musí byť v súlade 
so zásadami logického uvažovania a rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto pro-
cesu, musí byť aj náležite zdôvodnené“.319 Diskrečná právomoc je „voľná úvaha 
pri rozhodovaní o výške pokuty za správny delikt je myšlienkový proces, v rám-
ci 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“.320 Nepostačuje len strohé uvedenie, že pokuta je uložená na 
základe zákonných kritérií. „Odvolací súd zastáva názor, že rozhodnutie o ulo-
žení 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 nedo-
statkov (...)“.321

Zákon o dôveryhodných službách reflektuje aj na negatívny jav recidívy,322 
keď ustanovuje, že ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za 

318 K týmto znakom pozri napríklad HORVAT, M. Administratívnoprávna zodpovednosť právnic-
kých osôb. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 166 a nasl.

319 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. augusta 2013, sp. zn. 8 Sžo 37/2012.
320 R 22/2013 Zbierky stanovísk NS a súdov SR 2/2013 – rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. mája 

2012, sp. zn. 2 Sžp 16/2011.
321 Z odôvodnenia uznesenia Najvyššieho súdu SR z 25. mája 2017, sp. zn. 8 Sžo 183/2015.
322 Pozri napríklad HAMUĽÁKOVÁ, Z. Správne delikty právnických osôb – vybrané inštitúty 

a problémy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 208.
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ktoré bola pokuta uložená, úrad uloží pokutu až do dvojnásobku výšky súm 
uvedených v príslušných odsekoch. 

Pokutu za správny delikt možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia po-
rušenia povinnosti, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa keď k porušeniu 
povinnosti došlo.323

Pokuta za správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia prá-
voplatnosti324 rozhodnutia o jej uložení. Pokuty za správne delikty sú príjmom 
štátneho rozpočtu.

Na záver by sme pre zaujímavosť chceli uviesť, že s účinnosťou od 1. augus-
ta 2020 majú upravenú verejnoprávnu zodpovednosť vyžadovanú nariadením 
eIDAS aj v Luxembursku, keď tam nadobudla účinnosť novela zákona o elek-
tronickom obchode. Tento luxemburský zákon upravuje zodpovednosť posky-
tovateľov dôveryhodných služieb a  fyzických osôb a právnických osôb. Zod-
povednosť 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 uprave-
ná v rozpätí od 250 do 15 000 eur, čo je tiež značne nižšie, než v prípade našej 
právnej úpravy.325, 326 

4.2 Administratívnoprávna zodpovednosť podľa zákona 
o e-Governmente

Administratívnoprávna zodpovednosť podľa zákona o e-Governmente je 
upravená v § 56 predmetného zákona. Dané ustanovenie upravuje skutkové 
podstaty správnych deliktov,327 úpravu skutočností, na ktoré správny orgán musí 

323 K počítaniu lehôt pozri napríklad SREBALOVÁ, M., HORVAT, M. Lehoty a nečinnosť správ-
nych orgánov. In Všeobecné správne konanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta, 2010, s. 121 – 131. Podotknem však, že v tomto prípade ide o hmotnoprávnu 
lehotu.

324 K právoplatnosti pozri napríklad VRABKO, M. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. 
Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2019, s. 129.

325 Dostupné na: <http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a644/jo>.
326 Pozri aj WELLENS, V. Luxembourg law on e-signature and other trust e-services now fully consis-

tent with the eIDAS Regulation. 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>.

327 Ustanovenie § 56 ods. 1 písm. a) až g) zákona o e-Governmente.
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prihliadnuť pri ukladaní pokuty, ako aj úpravu upustenia od uloženia pokuty,328 
splatnosť pokuty a koho je príjmom329 a napokon úpravu zániku zodpovednosti 
z dôvodu plynutia času.330

Pri pohľade na § 56 ods. 1 zákona o e-Governmente možno dospieť k záveru, 
že upravuje výlučne tzv. iné správne delikty, a to správne delikty právnických 
osôb. Z daného výroku potom vyplýva, že zodpovednosť upravená v zákone  
o  e-Governmente je zodpovednosťou objektívnou, t. j. správny orgán vy-
vodzujúci zodpovednosť nebude skúmať zavinenie obvinenej osoby. Zákon  
o e-Governmente však zároveň neupravuje ani len liberačné dôvody, a teda ide 
tu o tzv. absolútnu objektívnu zodpovednosť. 

Správny orgán je povinný páchateľovi deliktu uložiť pokutu. Správny 
orgán nemá v danom na výber, či uloží alebo neuloží túto sankciu, t. j. nej-
de tu o fakultatívnu možnosť. Vyplýva to z uvádzacej vety § 56 ods. 1 zákona  
o e-Governmente, kde zákonodarca využíva slovné spojenie „uloží pokutu“. Zá-
roveň z danej uvádzanej vety vyplýva aj to, že správny orgán je oprávnený využiť 
ako sankciu len jeden typ sankcie, a to pokutu. Akýkoľvek iný druh sankcie 
zákon neupravuje, a teda správny orgán nie je oprávnený uložiť napríklad ako 
sankciu pokarhanie alebo prepadnutie veci. Bolo by to v rozpore s princípom 
nulla poena sine lege. 

Poslednou dôležitou skutočnosťou, ktorá vyplýva z uvádzacej vety § 56 ods. 
1 zákona o e-Governmente je, že zákon tu upravuje aj vecnú príslušnosť. Správ-
nym orgánom, ktorý vyvodzuje zodpovednosť za porušenie povinností ulože-
ných podľa zákona o e-Governmente, je MIRRI. Len toto ministerstvo je teda 
vecne príslušným správnym orgánom, ktorý je ako jediný oprávnený vyvodzo-
vať zodpovednosť v režime zákona o e-Governmente. 

Z  jednotlivých písmen § 56 ods. 1 zákona o e-Governmente vyplýva, že 
možným páchateľom správneho deliktu môže byť
a) správca informačného systému verejnej správy, 
b) prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta alebo 
c) orgán verejnej moci. 

Správca informačného systému verejnej správy je vymedzený v zákone 
o ITVS. Podľa § 2 ods. 4 zákona o ITVS je informačný systém v pôsobnosti 

328 Ustanovenie § 56 ods. 2 zákona o e-Governmente.
329 Ustanovenie § 56 ods. 3 zákona o e-Governmente.
330 Ustanovenie § 56 ods. 4 zákona o e-Governmente.
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správcu podporujúci služby verejnej správy,331 služby vo verejnom záujme332 
alebo verejné služby.333 Podľa § 2 ods. 5 zákona o ITVS je správcom na účely 
tohto zákona ten orgán riadenia, ktorého za správcu informačnej technológie 
verejnej správy ustanoví zákon334 alebo je ustanovený na základe tohto zákona. 
Ak zákon vo vzťahu k informačnej technológii verejnej správy správcu neusta-
novuje, je správcom na účely tohto zákona ten orgán riadenia, ktorý informač-
nú technológiu verejnej správy používa na účely poskytovania služby verejnej 
správy, služby vo verejnom záujme alebo verejnej služby; ak je takýchto orgánov 
riadenia viac a jedným z nich je aj ústredný orgán štátnej správy, správcom je 
tento ústredný orgán štátnej správy.

Integrované obslužné miesto prevádzkuje obec alebo mestská časť v Bratisla-
ve a Košiciach, ktoré sú matričným úradom. Integrované obslužné miesto môže 
prevádzkovať aj iný orgán verejnej moci ako je uvedený v predchádzajúcej vete 
alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.335

Pojmu „orgán verejnej moci“ sa venujeme primárne v kapitole 2.1.1 Verejná 
moc; pozri bližšie danú kapitolu. 

Za pozitívum možno označiť, že jednotlivé skutkové podstaty vymedzené  
v § 56 ods. 1 zákona o e-Governmente, sú vymedzené prostredníctvom blan-
ketových odkazov na konkrétne ustanovenia zákona o e-Governmente. Týmto 
spôsobom sa právna istota účastníka konania zvyšuje, pretože sa presne vyme-
dzujú povinnosti, ktorých porušenie je považované za naplnenie skutkovej pod-
staty správneho deliktu (princíp nullum crimen sine lege). Jedinou výnimkou 
tu je ustanovenie písmena g), ktoré upravuje tzv. zvyškovú skutkovú podstatu, 
podľa ktorej je správnym deliktom aj porušenie iných povinností zakotvených 
zákonom o e-Governmente. Vo všeobecnosti možno tento prístup kritizovať, 

331 Službou verejnej správy je výkon právomocí, práv a povinností orgánu riadenia, ktorej rozsah 
a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis [§ 3 písm. k) zákona o ITVS].

332 Službou vo verejnom záujme je výkon právomocí, práv a povinností orgánu riadenia, ktorej 
rozsah ustanovuje osobitný predpis, pričom spôsob jej výkonu osobitný predpis neustanovuje 
[§ 3 písm. m) zákona o ITVS].

333 Verejnou službou je činnosť orgánu riadenia, ktorej rozsah a spôsob výkonu ustanovuje oso-
bitný predpis a ktorej výsledok možno použiť pri výkone služby verejnej správy a služby vo 
verejnom záujme [§ 3 písm. n) zákona o ITVS].

334 Orgán riadenia na účely zákona o ITVS je vymedzený v § 5 ods. 2. Ide napríklad o minister-
stvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy, obec a vyšší územný celok, či komoru regulovanej 
profesie a komoru, na ktorú je prenesený výkon verejnej moci s povinným členstvom.

335 Pozri § 7 ods. 2 zákona o e-Governmente.
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keďže je v rozpore s princípom nullum crimen sine lege, ale na druhej strane 
v prípade zákona o e-Governmente je táto skutočnosť (podľa nášho názoru 
vhodne) vyvážená dvomi skutočnosťami. 

Na naplnenie skutkovej podstaty totiž nepostačuje akékoľvek porušenie po-
vinnosti, ale toto porušenie musí byť, slovami zákona, závažné. MIRRI v prí-
pade, ak by pokutovalo páchateľa správneho deliktu za túto skutkovú podstatu, 
musí v odôvodnení rozhodnutia uviesť, prečo považovalo dané porušenie po-
vinnosti za závažné. 

Druhou skutočnosťou je, že v prípade tohto deliktu zákonodarca znížil hra-
nice pokuty. Zatiaľ čo v prípade všetkých ostatných skutkových podstát je dolná 
sadzba pokuty vymedzená výškou 1 000 eur, v prípade tohto deliktu ide o hornú 
sadzbu; dolná sadza je vymedzená sumou 250 eur. 

Zákon tu teda vhodným a proporčným spôsobom vyvažuje tú skutočnosť, 
že všeobecne v prípade skutkovej podstaty podľa písmena g) ide o neostrú  
skutkovú podstatu, ktorá má charakter zvyškovej skutkovej podstaty. 

V § 56 ods. 2 veta prvá zákona o e-Governmente vymedzuje zákonodarca 
kritériá, na ktoré musí MIRRI prihliadnuť pri ukladaní pokuty. Ide o individu-
alizačné kritériá, ktorých aplikáciou dospeje správny orgán ku konkrétnej výške 
pokuty, ktorá zohľadňuje individuálnosť zisteného skutkového stavu a závaž-
nosť protiprávneho konania. Podľa zákona 

MIRRI pri ukladaní pokuty prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, 
následky protiprávneho konania, na opakované porušenie povinností alebo na 
porušenie viacerých povinností. Vzhľadom na demonštratívny výpočet (slovo 

„najmä“) možno usúdiť, že správny orgán je oprávnený, resp. povinný prihliad-
nuť aj na ďalšie okolnosti prípadu, ak sa vyskytnú. Daný výpočet preto predsta-
vuje len minimálny výpočet kritérií, na ktoré treba prihliadnuť. 

Zaujímavým sa tu javí najmä kritérium „porušenie viacerých povinnosti“, 
ktoré je legislatívnym vyjadrením povinnosti aplikácie absorpčnej zásady. 

Podľa súdnej judikatúry: Pri súbehu viacerých správnych deliktov (viacčin-
ný súbeh) pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť z hľadiska analó-
gie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata spočíva v absorpcii sadzieb, teda 
že prísnejší trest pohlcuje miernejší. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté len 
trestom určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, 
že správny orgán posúdi závažnosť deliktu a úhrnný trest uloží podľa sadzby za 
najzávažnejší z týchto deliktov. Závažnosť je nutné posudzovať predovšetkým 
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s ohľadom na charakter individuálneho objekt u deliktu, čiže záujem proti kto-
rému delikt smeruje a ku ktorému je ochrana právnym predpisom určená. Na 
základe analógie je teda potrebné aplikovať pravidlá pre ukladanie úhrnného 
trestu, to znamená, že správny orgán uloží za viaceré delikty sankciu podľa usta-
novení vzťahujúcich sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.336 Analo-
gické použitie skôr uvedenej absorpčnej zásady platí i pri jednočinnom súbehu. 
Ak je jedným protiprávnym konaním či opomenutím naplnená skutková pod-
stata viacerých správnych deliktov (súbeh), a k ich prejednaniu je príslušný ten 
istý správny orgán, tak potom tento správny orgán analogicky uloží sankciu vo 
výmere najprísnejšie trestného zbiehajúceho sa deliktu (zásada absorpčná), ak 
osobitný predpis neustanovuje inak.337

V druhej vete § 56 ods. 2 zákona o e-Governmente je upravený právny in-
štitút upustenia od uloženia pokuty. Nejde však o liberačný dôvod, ale o samo-
statný inštitút. Upustenie od uloženia pokuty nie je štandardným inštitútom. 
Možno povedať, že drvivá väčšina právnych predpisov upravujúcich iné správne 
delikty ho neupravuje.338 Upustenie od potrestania je prostriedkom výchovného 
charakteru,339 pričom sa uplatní vtedy, ak s prihliadnutím na kritériá vymedze-
né v prvej vete § 56 ods. 2 zákona o e-Governmente postačí k náprave samotné 
prejednanie správneho deliktu. Inými slovami opäť MIRRI prihliadne na závaž-
nosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania, na opakované poruše-
nie povinností alebo na porušenie viacerých povinností. V prípade posledných 
dvoch kritérií teda prihliadne na to, že nedošlo k opakovanému porušeniu po-
vinnosti (recidíva) ani k porušeniu viacerých povinností. 

V praxi k upusteniu od uloženia pokuty zrejme bude dochádzať najmä v prí-
padoch skutkových podstát zvyškovej skutkovej podstaty, keďže pri nej vzhľa-
dom na výšku sankcie je predpoklad, že ide o najmenej závažné porušenia zá-
kona. Pri ostatných skutkových podstatách, keďže dolná sadza pokuty začína 
na 1 000 eurách, tak pri nej aplikácia upustenia od sankcionovania prichádza 
do úvahy menej. 

Podľa § 56 ods. 3 zákona o e-Governmente je pokuta je splatná do 15 dní 
odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Na pravidlá 

336 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo 16. februára 2011, sp. zn. 2 Sžf 9/2010.
337 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 26. októbra 2016, sp. zn. 6 Sžf 16/2015.
338 Porovnaj HORVAT, M. Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Wol-

ters Kluwer, 2017, s. 182.
339 Pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 10. septembra 2020, sp. zn. 4 Asan 2/2020.
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počítania tejto lehoty sa využijú pravidlá podľa § 27 ods. 2 Správneho poriadku. 
Samotná informácia o tejto lehote musí byť vymedzená vo výroku rozhodnutia 
o uložení pokuty. Výnosy pokút sú potom príjmom štátneho rozpočtu.

Napokon, podľa § 56 ods. 4 zákona o e-Governmente možno pokutu uložiť 
do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Ide tu o vymedzenie zániku zod-
povednosti v dôsledku uplynutia času. Lehota sa počíta od okamihu dokonania 
správneho deliktu, pričom na počítanie lehoty sa nepoužije pravidlo podľa § 27 
ods. 2 Správneho poriadku,340 keďže v tomto prípade ide o tzv. hmotnoprávnu 
lehotu. Správny poriadok totiž upravuje počítanie lehôt len procesnoprávneho 
charakteru. V tomto prípade preto platí, že ak bol správny delikt dokonaný na-
príklad 2. augusta 2022 (utorok), tak lehota na vyvodenie zodpovednosti uply-
nie 2. augusta 2025 (sobota), a to bez ohľadu na to, že ide o sobotu (resp. v iných 
prípadoch ak by išlo o iný deň pracovného voľna alebo štátny sviatok). V tejto 
trojročnej lehote musí rozhodnutie o pokute aj nadobudnúť právoplatnosť. 

4.3 Administratívnoprávna zodpovednosť podľa zákona 
o kybernetickej bezpečnosti

Vo vzťahu k prejednávanej problematike má z pohľadu správnoprávnej 
zodpovednosti veľký význam napokon aj zákon o kybernetickej bezpečnosti. 
Vzhľadom na to, že právna úprava priestupkov je vo všeobecnej rovine predme-
tom zákona o priestupkoch a vzhľadom na priestor, ktorý môže byť daný tejto 
kapitole monografie, odkazujeme na odbornú literatúru venujúcu sa tomuto 
zákonu.341 Na tomto mieste sa budeme venovať len odlišnostiam zakotveným 
v zákone o kybernetickej bezpečnosti oproti všeobecnej právnej úprave.

Z hľadiska správnych deliktov upravuje zákon o kybernetickej bezpečnosti 
priestupky a (iné) správne delikty. Tie sú upravené v § 30 a § 31 ZoKB.

Zákon o kybernetickej bezpečnosti upravuje priestupky v § 30. Osobitne 
sa tu vymedzujú a) skutkové podstaty priestupkov, b) pokuty za ich spáchanie 

340 Podľa § 57 zákona o e-Governmente sa správny poriadok použije na konanie o ukladaní pokút 
za správne delitkty podľa § 56 zákona o e-Governmente.

341 SREBALOVÁ, M. a kol. Zákon o priestupkoch. Komentár. 2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2020; 
POTÁSCH, P. a kol. Zákon o priestupkoch. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2016; SPI-
ŠIAKOVÁ, H. Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015.
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a  c) vecná príslušnosť na prejednanie priestupku. Vo zvyšku sa na konanie 
o priestupku použije zákon o priestupkoch.342

V § 30 ods. 1 zákonodarca vymedzuje v piatich písmenách skutkové pod-
staty priestupkov, ktoré možno spáchať na úseku kybernetickej bezpečnosti. 
Ako subjekt týchto priestupkov vymedzuje zákon fyzickú osobu. Hneď na úvod 
treba povedať, že nepôjde o fyzickú osobu ktorúkoľvek, ktorá je priestupkovo 
zodpovedná,343 ale ide o fyzickú osoba, ktorá okrem toho bude musieť splniť 
ďalšie podmienky (tzv. špeciálny subjekt), ktoré však zo zákona o kybernetickej 
bezpečnosti vyplývajú len nepriamo, a to priamo z textu konkrétnej skutkovej 
podstaty zachytenej v jednotlivých písmenách. 

V písmene a) sa chráni povinnosť mlčanlivosti, ktorá súvisí so zachovaním 
kybernetickej bezpečnosti. Pri naplnení objektívnej stránky dochádza k tomu, 
že táto mlčanlivosť bola porušená a mohlo dôjsť k vyzradeniu skutočností, kto-
rými môže dôjsť k narušeniu kybernetickej bezpečnosti. Je právne irelevantné, 
akým spôsobom došlo k porušeniu mlčanlivosti, dôležité je, že mlčanlivosť ne-
bola zachovaná. Rovnako tak je právne irelevantné, či došlo k ohrozeniu ale-
bo až porušeniu kybernetickej bezpečnosti, naplnenie tohto dôsledku zákon 
nevyžaduje. 

K naplneniu skutkovej podstaty nemôže dôjsť, ak boli vyzradené skutočnos-
ti, ktoré už boli verejne známe. 

Ak sme spomenuli, že nie každá priestupkovo zodpovedná osoba po dľa 
zákona o  priestupkoch bude zodpovedná aj podľa zákona o  kybernetickej 
bezpečnosti, tak uvedené si môžeme ilustrovať práve na príklade písmena a). 
Priestupkovo zodpovednou bude v  tomto prípade len osoba, ktorá je v  pra-
covnoprávnom vzťahu alebo vzťahu obdobnom pracovnému vzťahu vrátane 
služobného pomeru k NBÚ alebo má uzatvorenú dohodu o spolupráci s NBÚ 
(pozri § 12 ods. 1 ZoKB). Z daného dôvodu musí NBÚ pri vyvodzovaní zod-
povednosti skúmať, či tu tento vzťah existuje alebo existoval; podľa zákona 

342 Zákon o kybernetickej bezpečnosti v § 30 ods. 3 a 5 ešte upravuje, že na priestupky a ich pre-
jednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch a že príjem z pokút je príjmom štát-
neho rozpočtu; tieto ustanovenia sú z legislatívno-technického hľadiska nadbytočné, pretože 
vyplývajú priamo aj zo zákona o priestupkoch (porovnaj § 2 ods. 1, § 13 ods. 3 a § 51 zákona 
o priestupkoch).

343 T. j. fyzická osoba, ktorá v čase spáchania priestupku dovŕšila 15. rok veku a bola príčetná (§ 5 
zákona o priestupkoch).
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o kybernetickej bezpečnosti totiž táto mlčanlivosť ostáva zachovaná aj po ukon-
čení daného vzťahu. 

Nositeľmi tejto povinnosti preto budú najmä zamestnanci NBÚ, resp. pra-
covníci kontroly, ako aj zamestnanci kontrolovaných subjektov, prevádzkova-
teľov základných služieb a prevádzkovateľov digitálnych služieb.344 Okrem toho 
táto povinnosť dopadá aj na toho, kto uzatvoril s NBÚ písomnú dohodu o spo-
lupráci (§ 5 ods. 2 ZoKB). 

Priestupky vymedzené v písmene b) až d) vymedzujú odkazovou formou 
porušenia ktorých konkrétnych povinností podľa zákona o kybernetickej bez-
pečnosti sú považované za protiprávne a zakladajú priestupkovú zodpovednosť. 
Vo všetkých prípadoch platí, že subjektom tohto deliktu je prevádzkovateľ (zá-
kladnej) služby. Problematickou sa javí najmä tá skutočnosť, že tento subjekt 
bude zodpovedať podľa tohto ustanovenia len vtedy, ak bude prevádzkovateľom 
v podobe fyzickej osoby a nie právnickej osoby (čo zrejme v praxi často nenasta-
ne). Výklad tohto ustanovenia potom môže viesť aj k tomu, že zodpovedať bude 
konkrétna fyzická osoba (zrejme zamestnanec prevádzkovateľa), ktorá bola 
v mene prevádzkovateľa povinná zabezpečovať plnenie daných povinností. Zis-
tenie páchateľa v tomto prípade môže preto v praxi byť celkom problematické, 
a to najmä v prípadoch, ak pôjde o zložitú organizačnú štruktúru toho-ktorého 
prevádzkovateľa. Bližšie podrobnosti k výkladu týchto ustanovení neposkytuje 
ani dôvodová správa k zákonu.345

V písmene e) potom zákon presne špecifikuje skutkovú podstatu, a to tak, 
že zodpovednou bude tá osoba, ktorá nepostupovala v súlade s technickými, 
organizačnými alebo personálnymi opatreniami prijatými prevádzkovate-
ľom základnej služby. Predpokladom je tu prijatie týchto opatrení (pozri § 20  
ods. 1 ZoKB). Ak by neboli prijaté, nemožno spáchať tento priestupok. Opäť 
ide o priestupok, kde subjektom bude najmä zamestnanec prevádzkovateľa zá-
kladnej služby. 

Z logiky veci vyplýva, že vecne príslušným na prejednanie daných priestup-
kov bude NBÚ. Tento úrad môže páchateľovi uložiť pokutu, a to v minimálnej 
výške 100 eur a v maximálnej výške 5 000 eur. Pri určení výmery pokuty sa 

344 GÁBRIŠ, T. In ANDRAŠKO, J., GÁBRIŠ, T., HOCHMANN, J., OLEJÁR, D. Zákon o kyberne-
tickej bezpečnosti. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 365.

345 Pozri ANDRAŠKO, J., GÁBRIŠ, T., HOCHMANN, J., OLEJÁR, D. Zákon o kybernetickej bez-
pečnosti. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 490.
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prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho 
následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, mieru zavinenia, pohnútky  
a osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok pá-
chateľ postihnutý v disciplinárnom konaní.

Vzhľadom na subsidiárne použitie zákona o priestupkoch možno páchate-
ľovi uložiť aj sankciu prepadnutia veci, a to v prípade, ak je zachovaná propor-
cionalita medzi jej hodnotou a povahou priestupku. Ak by bola v nápadnom 
nepomere k povahe priestupku, nemožno túto sankciu uložiť. Prepadnutie veci 
možno uložiť len v takom prípade, ak je páchateľ výlučným vlastníkom veci, 
pričom táto vec bola použitá na spáchanie priestupku alebo získaná na jeho 
základe. 

Zákon o priestupkoch umožňuje ďalej uložiť aj sankciu zákazu činnosti 
a pokarhanie. Zákaz činnosti podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti uložiť 
nemožno, pretože by to musel tento zákon priamo pripúšťať, čo sa však v tex-
te zákona neuskutočnilo (porovnaj znenie § 14 ods. 1 zákona o priestupkoch). 
Pokarhanie taktiež nemožno uložiť, a to z toho dôvodu, lebo nemožno zároveň 
uložiť pokutu (porovnaj tú skutočnosť, že zákon ustanovuje dolnú sadzbu poku-
ty; t. j. NBÚ bude pokutu ukladať povinne vždy) a pokarhanie (porovnaj znenie 
§ 11 ods. 1 veta za bodkočiarkou zákona o priestupkoch). 

Zákon o kybernetickej bezpečnosti upravuje správne delikty v § 31. Hoci 
to z názvu ustanovenia nevyplýva, tak svojou povahou ide o druh správneho 
deliktu, ktorý sa nazýva správny delikt právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej 
osoby, prípadne (ak to okolnosti pripustia), iný správny delikt fyzickej osoby. 
V praxi však ako subjekt deliktu budú vystupovať primárne právnické osoby (to 
platí aj v prípade odseku 5). 

Konkrétne skutkové podstaty jednotlivých správnych deliktov sú vymedze-
né v piatich odsekoch. Subjektom správneho deliktu podľa odseku 1 a 2 je pre-
vádzkovateľ základnej služby. Subjektom správneho deliktu podľa odseku 3 a 4 
je poskytovateľ digitálnej služby. Subjektom podľa odseku 5 sú v spojení s § 7 
ods. 3 ZoKB ústredné orgány a iné orgány štátnej správy.346,347 Subjektom podľa 

346 Tieto pojmy sú na účely zákona o kybernetickej bezpečnosti ponímané odlišne, než sa vyme-
dzujú v právnej teórii. Vyplýva to z definície týchto pojmov na účely zákona o kybernetickej 
bezpečnosti, ktoré nachádzame v § 4 písm. b) a c).

347 K teoretickému vymedzeniu pojmov „ústredný orgán štátnej správy“ a „iný orgán štátnej sprá-
vy“ pozri HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava 
: Wolters Kluwer, 2018, s. 153 a nasl.



171

E-GOVERNMENT A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

odsek 6 je výrobca alebo poskytovateľ produktov, služieb alebo procesov a podľa 
odseku 7 výrobca alebo poskytovateľ certifikovaných produktov, služieb a pro-
cesov a aj výrobca alebo poskytovateľ certifikovaných produktov, služieb a pro-
cesov, pre ktoré je vydané EÚ vyhlásenie o zhode. Podľa odseku 8 a 9 sú subjekt-
mi orgány posudzovania zhody a držitelia európskeho certifikátu kybernetickej 
bezpečnosti a podľa odseku 8 navyše aj vydavatelia EÚ vyhlásení o zhode.

Z pohľadu právnej istoty možno pozitívne vnímať, že všetky skutkové pod-
staty, ktoré sú tu upravené, sú upravené odkazovou metódou. Vždy je preto 
jasné, porušenie ktorého ustanovenia so sebou nesie riziko spáchania správ-
neho deliktu. Vo všetkých prípadoch ide o porušovacie delikty, t. j. ak dôjde 
len k ohrozeniu objektu chráneného skutkovou podstatou, tak ešte nemožno 
hovoriť o dokonaní správneho deliktu.

V odseku 1 a 2 sú upravené delikty, ktorých subjektom je prevádzkovateľ 
základnej služby. Pri analýze týchto ustanovení vo vzťahu k § 30 ZoKB možno 
dospieť k záveru, že ak by porušila tieto povinnosti fyzická osoba, dopustila by 
sa priestupku a ak osoba právnická, tak správneho deliktu podľa § 31. O dvo-
jitom postihu (ne bis in idem) v tomto prípade nemožno hovoriť, keďže sú tu 
rozdielne subjekty. Postihnúť preto možno súbežne oba subjekty. Správny orgán 
preto nemôže ani len uskutočniť spoločné konanie o týchto deliktoch, ale vo 
veci musia riadne prebehnúť dve konania. 

Zákon ustanovuje za spáchanie daného deliktu minimálnu spodnú sadzbu 
pokuty vo výške 300 eur. Maximálna výška pokuty je v prípade odseku 1 až 
30 000 eur a v prípade odseku 2 do výšky 1 % celkového ročného obratu za 
predchádzajúci účtovný rok najviac však 300 000 eur. 

Vecne príslušným orgánom na prejednanie správneho deliktu je NBÚ. 
Subjektom správnych deliktov vymedzených v odseku 3 a 4 je poskytovateľ 

digitálnych služieb. Aj v tomto prípade sú jednotlivé skutkové podstaty posta-
vené do roviny odkazovacích noriem, kde sú presne vymedzené porušenia po-
vinností, ktoré so sebou nesú riziko spáchania správneho deliktu. 

Aj v  tomto prípade je výška pokuty vymedzená minimálnou sadzbou  
300 eur (odseky 3 aj 4) a maximálnou výškou 30 000 eur (odsek 3), resp. do 
výšky 1 % celkového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok najviac 
však 300 000 eur.

Vecne príslušným orgánom na prejednanie správneho deliktu je NBÚ. 



172

REGULAČNÉ VÝZVY E-GOVERNMENTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V KONTEXTE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE

NBÚ je vecne príslušným aj na prejednanie deliktu podľa odseku 5. Sub-
jektom tohto deliktu sú ústredné orgány348 a iné orgány štátnej správy349 tak, 
ako sú vymedzené v § 4 ZoKB. Hoci by sa mohlo zdať, že subjektom bude 
v tomto prípade ktokoľvek (porovnaj formuláciu „tomu, kto na výzvu“), nie 
je to tak. Povinnými subjektmi na poskytnutie informácie sú iba spomínané 
ústredné orgán a iné štátne orgány, ako sú vymedzené v § 7 ods. 3 v spojení s § 4  
písm. b) a c) ZoKB. 

Pokuta v tomto prípade hrozí vo výške od 300 eur do 100 000 eur.
Odsek 6 a 7 taktiež vo vzťahu ku konkrétnym subjektom upravuje odka-

zovou formou jednotlivé skutkové podstaty, pričom zákon o  kybernetickej 
bezpečnosti odkazuje na porušenie nariadenia o  kybernetickej bezpečnos-
ti. Konanie vedie NBÚ a môže uložiť páchateľovi pokutu v rozmedzí od 300  
do 100 000 eur.

Napokon v odseku 8 a 9 sú subjektmi orgány posudzovania zhody a držitelia 
európskeho certifikátu kybernetickej bezpečnosti a podľa odseku 8 navyše aj 
vydavatelia EÚ vyhlásení o zhode, ktorým NBÚ môže uložiť pokutu v rozmedzí 
od 300 do 100 000 eur, a to za porušenie, opäť, konkrétnych ustanovení naria-
denia o kybernetickej bezpečnosti. 

Zákonodarca v rozoberanom ustanovení rieši aj otázku prípadnej recidívy. 
Recidíva je vo všeobecnosti závažným protispoločenským javom, pretože pá-
chateľ po rozhodnutí, ktorým bol uznaný za vinného a bola mu uložená pokuta, 
opätovne spáchal protiprávny čin. Dá sa preto povedať, že došlo tu k zlyhaniu, 
pretože pôvodne uložená pokuta nesplnila svoj represívny a ani prevenčný cha-
rakter – neodradila páchateľa od páchania ďalšej protiprávnej činnosti. 

Reakciou preto v tomto prípade je sprísnenie pokút, ktoré môže NBÚ ukla-
dať. Podľa odseku 7 sa v tomto prípade sadzby pokút zvyšujú na dvojnásobok. 
Dolná sadzba je vo všetkých prípadoch 600 eur. Horná sadzba v prípade od-
sekov 1 a 3 najviac 60 000 eur, v prípade odseku 5 až 9 maximálne 200 000 eur 

348 NBÚ, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej re-
publiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, 
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Vojenské spravodajstvo.

349 Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré nie sú ústredným orgánom, Ge-
nerálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej re-
publiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a iné štátne orgány v rozsahu svojej pôsobnosti.
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a v prípade odsekov 2 a 4 do výšky 2 % celkového ročného obratu za predchá-
dzajúci účtovný rok najviac však 600 000 eur. 

Za recidívu sa podľa zákona považuje len spáchanie toho istého deliktu po-
rušením tej istej povinnosti, t. j. ak napríklad páchateľ spáchal delikt podľa § 31 
ods. 3, a to tým, že porušil povinnosť podľa § 21 ods. 5, o recidívu pôjde len 
vtedy, ak opätovne poruší povinnosť podľa § 21 ods. 5 a nie povinnosť podľa  
§ 22 ods. 4 alebo § 23 ods. 2, a to aj napriek tomu, že sú vymedzené v jednej 
skutkovej podstate (spomenutý § 31 ods. 3 ZoKB). 

Rovnako treba povedať, že za recidívu sa považuje len situácia, ak k poru-
šeniu tejto povinnosti došlo v dobe jedného roka od nadobudnutia právoplat-
nosti rozhodnutia o uložení pokuty. V tomto prípade je dôležité, kedy došlo 
k opätovnému porušeniu povinnosti, t. j. kedy došlo k dokonaniu správneho 
deliktu, a nie kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uznaní viny a ulo-
žení pokuty. 

Pri ukladaní pokuty za správny delikt úrad prihliadne na závažnosť správ-
neho deliktu, najmä na spôsob jeho spáchania, trvanie, následky a na okolnosti, 
za ktorých bol spáchaný. Táto právna norma je mimoriadne dôležitá, pretože 
posilňuje dôveru v právny štát a zamedzuje svojvôli v rozhodovaní úradu. Ten 
totiž musí na základe týchto kritérií páchateľovi vysvetliť, prečo mu uložil po-
kutu a prečo práve v  tej výške, ktorá je uvedená v odôvodnení rozhodnutia. 
Zdôvodnenie výšky pokuty sa vykonáva v časti rozhodnutia o uložení pokuty, 
ktoré sa nazýva odôvodnenie. 

Podľa súdnej judikatúry zákonom ustanovená povinnosť orgánov verejnej 
moci dbať na splnenie zákonných náležitostí samotného výroku rozhodnutia, 
ako aj jeho odôvodnenia (vrátane zistenia skutkového stavu a jeho hodnotenia 
v dostatočnom rozsahu) predstavuje nielen jednu zo základných podmienok 
na zákonu zodpovedajúce rozhodnutie, ale je tiež jedným zo základných zna-
kov ústavou garantovaného postupu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a ochrany 
práv účastníkov konania. Odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu musí  
v zmysle naplnenia tejto požiadavky obsahovať relevantné a dostatočné dôvody, 
na základe ktorých bolo vydané. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa 
povahy rozhodnutia a musí sa posúdiť vo svetle okolností každej veci.350

V prípade správneho trestania súd sleduje, či správny orgán náležite zdô-
vodnil uloženie sankcie v určitej výške, ak zákon pripúšťa rozpätie sankcie, 

350 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. januára 2018, sp. zn. 8 Sžo 116/2015.
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prihliadol na okolnosti viazané na subjekt, samotný skutok a jeho následok. 
(...) Určenie výšky pokuty v rámci určitého rozpätia je síce vecou voľného uvá-
ženia, to však neznamená, že môže byť uložená v ľubovoľnej výške. Voľná úvaha 
aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má prís-
lušný 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. Pri uložení pokuty správny orgán prihliadne na 
závažnosť, spôsob i čas trvania následkov protiprávneho konania.351 

Zákon o  kybernetickej bezpečnosti v  časti o  iných správnych deliktoch 
ustanovuje aj lehotu na vyvodenie zodpovednosti.352 Na rozdiel od priestupkov, 
kde je formulovaná len lehota objektívna, je v prípade zákona o kybernetickej 
bezpečnosti lehota vybudovaná ako kombinácia lehoty objektívnej a subjektív-
nej.353 Asi najdôležitejším poznatkom vo vzťahu k týmto lehotám je, že plynutie 
subjektívnej lehoty je možné len v rámci lehoty objektívnej; subjektívna lehota 
nemôže nikdy „predbehnúť“ lehotu objektívnu. 

Podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti je subjektívna lehota vymedzená 
ako dvojročná. Táto lehota sa počíta od subjektívneho okamihu, ktorým je zis-
tenie NBÚ, že došlo k porušeniu povinnosti. 

Objektívna lehota je ustanovená ako štvorročná. Počíta sa od objektívneho 
okamihu, ktorým je deň, kedy reálne došlo k porušeniu povinnosti, ktorá zalo-
žila skutkovú podstatu podľa § 30 ods. 1 až 5 ZoKB. 

V týchto uvedených lehotách musí rozhodnutie o vine a uloženej pokute zá-
roveň aj nadobudnúť právoplatnosť, nepostačuje, že sa konanie začalo alebo že 
bolo rozhodnutie len vydané v tejto lehote, prípadne len doručené, ak zároveň 
s doručením rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. 

Uložená pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia vo veci samej, pričom splatená pokuta je príjmom štátneho rozpočtu. 

Z dôvodu právnej istoty ešte zákonodarca upravuje v zákone aj pojem „cel-
kový ročný obrat“ a „predchádzajúce účtovné obdobie“. Tieto pojmy sú vyme-
dzené len na účely tohto zákona, nemajú preto záväzný charakter pre iné oblasti 

351 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. apríla 2017, sp. zn. 10 Sžo 40/2016.
352 V prípade priestupkov sa uplatní všeobecná úprava podľa § 20 ods. 1 zákona o priestupkoch.
353 K členeniu lehôt pozri SREBALOVÁ, M., HORVAT, M. In Všeobecné správne konanie. Brati-

slava : PraF UK, 2009, s. 129 a nasl.
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práva. Zákonodarca ich vymedzuje z toho dôvodu, aby posilnil právnu istotu 
pri výpočte sadzieb pokút v § 30 ods. 2 a 4 ZoKB a kde sú tieto pojmy využité. 

Závery k štvrtej kapitole
Predmetom tejto kapitoly bol v prvom rade rozbor zodpovednosti v reži-

me nariadenia eIDAS. Pozornosť bola venovaná tak súkromnoprávnym aspek-
tom 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. Dospeli sme k záve-
ru, že v prípade škody, ktorú spôsobil štát, ako aj poskytovateľ dôveryhodných 
služieb, treba postupovať podľa Občianskeho zákonníka. V daných prípadoch 
nemožno aplikovať zákon o zodpovednosti za škodu. Aplikácia Občianskeho 
zákonníka však vo vzťahu k štátu nie je vhodná, keďže nedáva odpoveď na mno-
hé problematické aspekty súvisiace s vyvodením zodpovednosti voči tomuto 
špecifickému subjektu. 

Riešením sa tu javí novelizácia zákona o zodpovednosti za škodu, 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 je, podľa nášho názoru, oveľa výhodnejšie vo vzťa-
hu k poškodenému), avšak zákon o zodpovednosti za škodu by sa tým dostal do 
priameho rozporu s textom čl. 11 nariadenia eIDAS, alebo sa v režime zákona 
o zodpovednosti za škodu zavedie pre tieto prípady zodpovednosť subjektívna. 
V takom prípade bude musieť poškodený dostať do ruky primerané nástroje, 
ktoré by mu mali umožniť uniesť dôkazné bremeno. 

V prípade verejnoprávnej zodpovednosti sme dospeli k záveru, že tá nie je 
výslovne predmetom nariadenia eIDAS, avšak je ponechaná na národnú právnu 
úpravu. V našich podmienkach ide o zákon o dôveryhodných službách, ktorý 
upravuje skutkové podstaty priestupkov a iných správnych deliktov, ktorých 
naplnenie sankcionuje príslušnou sadzbou pokuty. Ďalej v zákone o e-Govern-
mente a napokon aj v zákone o kybernetickej bezpečnosti. 

Ak ide o verejnoprávnu zodpovednosť, tá v zásade korešponduje s princípmi 
správneho trestania, avšak s jednou výnimkou, kde, podľa nášho názoru, nie je 
celkom zrejmé, či je dôsledne dodržaný princíp nullum crimen sine lege. Ďal-
šie menšie nedostatky národnej právnej úpravy sme vymedzili v jednotlivých 
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podkapitolách venovaných tomu-ktorému právnemu predpisu. Ako sme však 
uviedli, tieto nedostatky nie sú tak závažného charakteru, že by spôsobovali 
problémy z  hľadiska medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, či vše-
obecne princípov správneho trestania. 
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PIATA KAPITOLA

E-GOVERNMENT A ÚDAJE

Verejná správa354 je do veľkej miery závislá od kvánt kvalitných údajov, kto-
ré sú nevyhnutné pre jej správne fungovanie na makro- či mikroúrovni. Či už 
hovoríme o zásadných politických rozhodnutiach na základe údajov (data dri-
ven policies)355 vrátane zriaďovania špeciálnych inštitucionálnych analytických 
jednotiek,356 alebo bazálnom fungovaní verejných služieb, bez dát by objektívne 
neboli možné. Štát je najväčší prevádzkovateľ osobných údajov o svojich obča-
noch a ďalších osobách. Zároveň platí, že v ostatnom období sme boli svedkami 
prijímania rôznych dátových politík a právnych aktov, ktoré významne regulujú 
režim práce s údajmi vo verejnej správe.

Na tomto mieste je vhodné upozorniť, že môže ísť o viaceré množiny práv-
nych vzťahov, ktoré sa spracúvania alebo prenosu údajov týkajú. V našom po-
nímaní a pre účely tejto kapitoly postačí rozlišovať medzi rovinami:

 – Government to Government (G2G)
 – Government to Citizen (G2C)
 – Government to Business (G2B) a Business to Government (B2G).357

Vzťah G2G je v zásade vzťahom, kde na oboch stranách stoja orgány verej-
nej moci. Môže ísť o tuzemské orgány verejnej moci alebo vzťah, kde figuruje 
orgán verejnej moci tretej krajiny. Typicky pôjde o osobitosti zdieľania úda-
jov medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci na plnenie ich konkrétnych po-
vinností a úloh, ako napríklad zdieľanie identifikačných údajov alebo údajov 

354 K vymedzeniu pojmu „verejná správa“ pozri VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Vše-
obecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2018.

355 MESARČÍK, M. Výkon verejnej správy prostredníctvom údajov – výzva digitálnej ekonomiky 
a štátu? In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Právnická fakulta UK, 
2018, s. 271 – 275.

356 Napríklad Inštitút finančnej politiky alebo Útvar hodnoty za peniaze.
357 Pozri viac SOPÚCHOVÁ, S. E-government. In ANDRAŠKO, J. a kol. Právo informačných a ko-

munikačných technológií 2. Trnava : TINCT, 2021 a Európska komisia. Oznámenie Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru 
regiónov. Európska dátová stratégia. COM/2020/66 final.
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o životných udalostí (ako je svadba alebo narodenie) medzi orgánmi verejnej 
moci. Údaje môžu byť sprístupnené alebo prenášané aj do ďalších krajín na 
rôzne účely. Spomenúť možno vedenie trestného konania či poskytnutie údajov 
o zdraví pri krízových situáciách. Ďalším typom vzťahu je G2C, a teda vzťah 
vertikálny medzi štátom a občanom. Ako sme uviedli skôr, štát prostredníc-
tvom svojich orgánov zbiera a spracúva množstvo údajov o svojich občanov, 
pričom nie všetky sú dôsledkom priameho poskytnutia. Práve aspekt získavania 
údajov o svojich občanoch nepriamym spôsobom (napríklad prostredníctvom 
systematického monitorovania) je často opomínaným javom z ústavnoprávne-
ho hľadiska. V predkladanej kapitole sa daným aspektom nebudeme vyhýbať. 

Treťou situáciou je vzťah G2B, čiže poskytovanie údajov štátom pre potreby 
súkromného sektora, prípadne opačne. Daný rámec je zvýraznený aj legisla-
tívnym vývojom v posledných rokoch, na základe ktorého štát poskytuje in-
formácie získané svojou činnosťou vo svojej pôsobnosti iným osobám vrátane 
súkromných entít. Tieto informácie je možné získať v rôznej forme, pričom 
na popularite a užitočnosti získava najmä zverejňovanie datasetov vo forme 
otvorených údajov. Diskutovaný vzťah má ale aj opačnú rovinu, a to možnosti 
štátu získavať určité informácie od súkromného sektora pre svoje potreby. Ako 
príklad možno uviesť krízové situácie ako pandémia alebo prírodné katastrofy, 
ktoré v ostatnom období otestovali aj legislatívny rámec Slovenskej republiky. 
Dodávame, že mechanizmus poskytovania údajov súkromných firiem pre or-
gány verejnej moci načrtáva aj diskutovaná legislatíva v podobe aktu o údajoch 
zo strany EÚ.

V rámci tejto kapitoly sa budeme zaoberať práve elektronickým výkonom 
verejnej moci v kontexte spracúvania rôznych typov údajov.358 Poskytneme 

358 Súvisiacimi otázkami sme sa už zaoberali v našich predchádzajúcich dielach, konkrétne: ME-
SARČÍK, M. Výkon verejnej správy prostredníctvom údajov – výzva digitálnej ekonomiky  
a štátu? In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Právnická fakulta UK, 
2018, s. 271 – 275; MESARČÍK, M. Sledovanie prostredníctvom údajov (dataveillance) v práv-
nom poriadku Slovenskej republiky? In Bratislavské právnické fórum 2018. Ústava na internete 
a internet v ústave. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018, s. 73 – 81; MESARČÍK, M. Ochrana 
osobných údajov. Bratislava : C. H. Beck, 2020; MESARČÍK, M. Nariadenie eIDAS – aplikačné 
problémy: ochrana osobných údajov. In Elektronická identifikácia: teória a prax. Bratislava : 
Právnická fakulta UK, 2020, s. 49 – 59; MESARČÍK, M. Potrebujeme nový zákon o ochrane 
osobných údajov? In Justičná revue. 2021, roč. 73, č. 1, s. 17 – 29; MESARČÍK, M. Potrebu-
jeme nový zákon o ochrane osobných údajov? (2. časť). In Justičná revue. 2021, roč. 73, č. 2,  
s. 184 – 193; MESARČÍK, M. Automatizované rozhodovanie vo verejnej správe vo svetle novej 
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prehľad siete právnych predpisov, ktoré primárne vychádzajú zo sekundárneho 
práva EÚ a rôznych vzťahov medzi verejnou správou, súkromným sektorom 
a občanmi. Zameriame sa predovšetkým na pôsobnosť daných noriem a ich 
vzťah voči orgánom verejnej správy v súvislosti s vybranými inštitútmi. Nie je 
cieľom predkladanej kapitoly podrobne analyzovať každý spomínaný právny 
akt. Postupovať budeme metódou analýzy a komparácie právnych predpisov. 
Zároveň definujeme niekoľko výziev pre slovenský právny poriadok spoločne 
s úvahami ich riešenia. Definované výzvy budú vychádzať z pripravovanej eu-
rópskej legislatívy, ale aj z identifikovaných nedostatkov právnej úpravy a ko-
nania orgánov verejnej moci v dôsledku pandémie COVID-19. V tejto časti vy-
užijeme opätovne metódy analýzy, ale aj abstrakcie a dedukcie pri formulovaní 
našich návrhov riešení identifikovaných nedostatkov a výziev.

5.1 Komplikovaná sieť legislatívy na ochranu, zbieranie 
a poskytovanie údajov v EÚ

EÚ je lídrom v legislatíve, ktorá výrazne vplýva na správanie organizácií 
alebo legislatívu v tretích krajinách. Predmetný vplyv sa v odbornej literatúre 
označuje názvom Bruselský efekt („The Brussels Effect“).359 Daný efekt sa pre-
javuje dvoma spôsobmi. V prvom rade, ovplyvňuje organizácie v tretích kraji-
nách, ktoré často využívajú štandard ochrany práv z EÚ v celej svojej činnosti. 
Ak chce napríklad firma podnikať v EÚ, musí dodržiavať rôzne normy týkajúce 
sa uvedenia produktov na trh alebo pravidlá na ochranu osobných údajov, ktoré 
majú extra teritoriálnu pôsobnosť. V množstve prípadov je pre firmu lacnejšie 
využiť tento vysoký štandard a požiadavku v celej obchodnej činnosti firmy 
aj mimo EÚ. Z tohto dôvodu sa štandardy dodržiavané v EÚ stávajú pravid-
lom v globálnom obchode aj bez priameho zásahu regulátora. V druhom rade 
právne predpisy EÚ inšpirujú legislatívcov v iných krajinách, ktoré do svojich 
právnych poriadkov zavádzajú inštitúty podobné alebo rovnaké tým, ktoré pla-
tia v EÚ. V niektorých prípadoch ide aj o požiadavky trhu podobnú legislatívu 

právnej úpravy. In Aktuálne otázky digitálneho trhu Európskej únie vo verejnom sektore. Brati-
slava : Právnická fakulta UK, 2021, s. 41 – 60.

359 BRADFORD, A. The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. New York : Ox-
ford University Press, 2020.
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zakotviť.360 Z tohto pohľadu „bruselský efekt“ znamená priame prenikanie práv-
nych noriem do právnych poriadkov tretích krajín.

Ak platí skôr uvedené tvrdenie, že EÚ je lídrom v legislatívnych inováciách 
a reguláciách, osobitne je daný faktor výrazný pri digitálnych politikách a regu-
láciách. Na účely tejto kapitoly postačí, ak za digitálne regulácie budeme pova-
žovať také právne predpisy, ktoré si za cieľ kladú reguláciu digitálneho priestoru 
ako takého alebo jeho významnú súčasť (napr. umelú inteligenciu, sociálne siete 
či digitálne trhy). V rámci týchto politík možno derivovať dôležitú podmnožinu 
digitálnych politík, ktoré sa týkajú údajov (alebo dát) vo všeobecnosti. Tieto 
naberajú na dôležitosti, keďže digitálny priestor ako taký, resp. jeho dôležité 
mechanizmy sú priamo závislé od kvalitných údajov, či už osobnej, alebo inej 
ako osobnej kvality. Ako sme zároveň uviedli skôr, údaje sú esenciou fungova-
nia elektronického výkonu verejnej moci.

Deklarované ciele potvrdila Komisia aj v rámci svojho plánu prezentované-
ho v Európskej dátovej stratégii.361 Hodnota údajov je v dnešnom svete nespo-
chybniteľná a EÚ si uvedomuje ich exponenciálny potenciál. Základným cieľom 
je preto vytvoriť jednotný dátový trh, kde bude môcť široké spektrum užívateľov, 
organizácií a  subjektov verejného sektora využívať údaje v držbe súkromné-
ho alebo verejného sektora: „Vízia Komisie vychádza z európskych hodnôt a zá-
kladných práv a z presvedčenia, že ľudská bytosť je a mala by zostať stredobodom. 
Komisia je presvedčená, že podnikatelia i verejný sektor v EÚ môže posilniť svoje 
postavenie prostredníctvom využívania dát na prijímanie lepších rozhodnutí. Je 
o to naliehavejšie využiť príležitosť, ktorú ponúkajú dáta, pre sociálne a hospo-
dárske dobro, keďže údaje na rozdiel od väčšiny hospodárskych zdrojov možno 
replikovať za takmer nulové náklady a ich použitie jednou osobou alebo organi-
záciou nebráni súčasnému využívaniu inou osobou alebo organizáciou.“362 EÚ si 
od plánovaných iniciatív konkrétne sľubuje zlepšenie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, bezpečnejší a zelenší transport, nové produkty a služby, zníženie 

360 Pozri napríklad Spojené štáty americké a diskusiu o  federálnom zákone o ochrane údajov. 
Maybe this time federal government proposes the american data privacy and protection act. 2022.  
[cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.dataprotectionreport.com/2022/06/maybe-this-
-time-federal-government-proposes-the-american-data-privacy-and-protection-act/>.

361 Európska komisia. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospo-
dárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov. Európska dátová stratégia. COM/2020/66 
final.

362 Tamže.
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výdavkov na verejné služby a zlepšenie udržateľnosti a energetickej efektivity.363 
Komisia si zároveň uvedomuje, že predmetné ambiciózne ciele sa nezaobídu 
bez adekvátneho legislatívneho rámca.364 Právne akty by podľa Európskej dá-
tovej stratégie mali predovšetkým vytvárať pravidlá pre kreovanie európskych 
dátových priestorov, stimuly na zdieľanie údajov zo strany verejného sektora 
a taktiež pravidlá pre zdieľanie údajov v súkromnom sektore.365

V rámci tejto kapitoly sa budeme venovať viacerým právnym aktom EÚ, kto-
ré regulujú spracúvanie alebo poskytovanie údajov v kontexte orgánov verejnej 
moci. Azda najdôležitejším právnym predpisom v tejto súvislosti je všeobecné 
nariadenie na ochranu údajov, nariadenie GDPR (General Data Protection 
Regulation), ktoré predstavuje lex generalis pre spracúvanie osobných údajov 
a plne sa aplikuje aj na činnosti spojené s výkonom verejnej moci. Protikla-
dom nariadenia GDPR je nariadenie o voľnom toku iných ako osobných úda-
jov,366 ktoré zabezpečuje voľný pohyb iných ako osobných údajov v EÚ, a teda 
sa vzťahuje na všetky údaje, ktoré nemožno považovať za osobné. Ďalšou dôle-
žitou súčasťou dátových politík je zverejňovanie alebo poskytovanie informá-
cií verejných inštitúcií. V tomto smere je potrebné analýze podrobiť smernicu 
o otvorených údajoch a opakovanom využití informácií verejného sektora,367 
ktorá poskytuje právny základ pre sprístupňovanie datasetov otvorených údajov 
a určuje špecifiká opätovného použitia. Doplňujúcim kúskom mozaiky pre sprí-
stupňovanie údajov zo strany verejných inštitúcií je akt o správe údajov (Data 
Governance Act). Predmetné nariadenie špecifikuje pravidlá pre sprístupňova-
nie informácií, ktoré sú chránené špecifických režimom, ako napríklad ochra-
nou osobných údajov alebo právom duševného vlastníctva a zakotvuje inštitúty 
dátového altruizmu. Už beztak komplikovanú sieť právnych predpisov dopl-
ní aj pripravovaný akt o údajoch (Data Act),368 ktorý by mal uľahčiť výmenu 
dát v rôznych sektoroch a členských štátoch EÚ a ustanoviť, ktoré entity môžu 
s týmito dátami a za akých podmienok ďalej pracovať. Zakotvuje sa aj širší re-
žim prenosnosti (portability) pre dotknuté osoby, čo môže mať širšie dôsledky 

363 Tamže.
364 Tamže.
365 Tamže.
366 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1807 zo 14. novembra 2018 o rámci pre 

voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ.
367 Smernica o otvorených dátach.
368 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlách týkajúcich 

sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používania (akt o údajoch) COM/2022/68 final.
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aj z hľadiska verejnej správy. Popri týchto právnych aktoch je nevyhnutné ana-
lyzovať aj ústavnoprávne požiadavky týkajúce sa zásahov do práva na súkromie 
resp. práva na ochranu osobných údajov zo strany štátnych orgánov. Mantinely 
predmetných zásahov tvorí štandard ochrany základných ľudských práv a slo-
bôd, na ktorý pravidelne upozorňoval aj Ústavný súd SR vo svojej rozhodovacej 
činnosti.369

Spomenúť možno aj širší kontext využívania dát, či už orgánmi verejnej 
moci alebo všeobecne. Dôležitými súčasťami siete právnych predpisov sú na-
vrhované nariadenie o umelej inteligencii (Artificial Intelligence Act),370 ktoré 
sa bude týkať aj využitia danej technológie vo verejnej správe. Bezpečnosť dát 
ako aktíva reguluje oblasť kybernetickej bezpečnosti371 a čiastočne kritickej in-
fraštruktúry.372 Opomenúť nemožno ani kreovanie dátových priestorov v EÚ.373

Obrázok č. 3  Štruktúra predpisov upravujúcich spracúvanie alebo sprístup-
ňovanie údajov

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

369 Pozri bližšie časť venujúcu sa ústavnoprávnym limitom zásahov do práva na súkromie a práva 
na ochranu osobných údajov.

370 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované pra-
vidlá v oblasti umelej inteligencie (akt o umelej inteligencii) a menia niektoré legislatívne akty 
Únie. COM/2021/206 final.

371 Smernica NIS (Ú. v. EÚ L 194, 19. 7. 2016, s. 1 – 30).
372 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektov. 

COM/2020/829 final.
373 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom priestore pre zdravotné údaje. 

COM/2022/197 final.
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Všetky skôr uvedené akty a oblasti výrazne ovplyvňujú prácu s údajmi or-
gánmi verejnej moci. Na nasledujúcich riadkoch sa budeme snažiť túto „sieť“ 
predpisov a požiadaviek dešifrovať a derivovať dôležité úlohy a výzvy pre or-
gány verejnej moci v kontexte elektronického výkonu verejnej moci do blízkej 
budúcnosti.

5.1.1 Ochrana osobných údajov

Na úrovni EÚ bola v oblasti ochrany osobných údajov v roku 1995 pri-
jatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995  
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
týchto údajov374 s cieľom zabezpečiť voľný pohyb osobných údajov v rámci EÚ 
a chrániť jednotlivca pred negatívnymi vplyvmi a dopadmi spracúvania osob-
ných údajov. Tento právny rámec však o dve desaťročia nevyhnutne potreboval 
revíziu, keďže táto smernica bola prijatá ešte v čase, keď internet používalo iba 
mizivé percento populácie. Túto medzeru sa aktívne snažil zalepiť SDEÚ svojou 
rozhodovacou činnosťou,375 avšak čas ukazoval potrebu nového a modernejšie-
ho legislatívneho rámca.

Základný kameň progresívnejšej právnej úpravy ochrany osobných údajov 
na pôde EÚ tvorí už spomínané nariadenie GDPR.

Spracúvanie osobných údajov pri tzv. trestnoprávnych účeloch, ako naprí-
klad vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie trestných činov kompetentnými 
orgánmi (v prostredí Slovenskej republiky ide predovšetkým o Policajný zbor 
SR alebo Zbor väzenskej a justičnej stráže či Národnú kriminálnu agentúru Fi-
nančnej správy SR), upravuje policajná smernica. Zároveň EÚ prijala osobitné 
pravidlá pri práci s osobnými údajmi pre inštitúcie EÚ v podobe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi  
a agentúrami EÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje na-
riadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.376 Zároveň je potreb-

374 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. L 281 , 23/11/1995 
S. 0031 – 0050).

375 Pozri napríklad rozhodnutia SDEÚ zo 6. novembra 2003 vo veci C-101/01, Lindqvist alebo  
z 13. mája 2014 vo veci C-131/12, Google Spain and Google.

376 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fy-
zických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ a 
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né dodať, že súkromie v  elektronických komunikáciách upravuje špecifický 
právny akt v podobe tzv. ePrivacy smernice,377 ktorá by ale mala byť v blízkej 
budúcnosti nahradená nariadení doplňujúcim nariadenie GDPR.

Skôr uvedené právne akty tvoria právny rámec ochrany osobných údajov 
v EÚ. Vzhľadom na komplexnosť problematiky a zúženie nášho skúmania na 
orgány verejnej moci sa budeme primárne venovať GDPR ako všeobecnému 
právnemu rámcu na ochranu osobných údajov v EÚ.

5.1.1.1 Pôsobnosť nariadenia GDPR

V prvom rade považujeme za vhodné vymedziť, kedy sa nariadenie GDPR 
aplikuje z hľadiska vecnej, územnej a osobnej pôsobnosti. V rámci toho je 
následne potrebné definovať aj základné pojmy, s ktorými nariadenie GDPR 
pracuje.

Vecná pôsobnosť nariadenia GDPR je upravená v čl. 2 ods. 1 nariadenia 
GDPR: „Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonáva-
né úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie iný-
mi než automatizovanými prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria 
súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informač-
ného systému.“ Daný článok upravuje pozitívnu vecnú pôsobnosť nariadenia 
GDPR. V zmysle dikcie predmetného článku sa nariadenie GDPR aplikuje na 
spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané (i) automatizovanými pro-
striedkami, (ii) čiastočne automatizovanými prostriedkami alebo (iii) manuál-
ne, ak osobné údaje tvoria súčasť informačného systému.

Spracúvanie osobných údajov je definované v čl. 4 bod 1 nariadenia GDPR, 
a to demonštratívnym výpočtom spracovateľských operácií, ktoré možno sub-
sumovať pod definíciu spracúvania osobných údajov. Pod spracúvaním osob-
ných údajov sa rozumie „operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo 
súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadú-
vanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, 
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie 

o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie 
č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21. 11. 2018, s. 39 – 98).

377 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracová-
vania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica  
o súkromí a elektronických komunikáciách).



185

E-GOVERNMENT A ÚDAJE

iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie 
alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo ne-
automatizovanými prostriedkami.“378 O čisto automatizované spracúvanie by 
išlo v prípade, ak by napríklad orgán verejnej moci automatizovane vydával ro-
zhodnutia bez ľudského zásahu napríklad pri správe daní. V prípade čiastočne 
automatizovaného spracúvania by v skôr uvedenom prípade nakoniec závereč-
né rozhodnutie prijal človek, prípadne by musel automatizované rozhodnutie 
preskúmať a potvrdiť. Manuálne spracúvanie osobných údajov predstavuje na-
príklad kartotéka pacientov u lekára zoradená podľa abecedy.379

Ústredným pojmom nariadenia GDPR je však definícia osobného údaju. 
Osobným údajom „je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo 
identifikovateľnej fyzickej osoby.“380 Bližšie sa danému pojmu a jeho interpretá-
cii v kontexte nových technológií a verejnej správy budeme venovať v samostat-
nej časti. Je potrebné len dodať, že nie každá informácia je automaticky osob-
ným údajom a je potrebné posúdiť viaceré aspekty a podmienky spracúvania.

Nariadenie GDPR upravuje v čl. 2 ods. 2 negatívnu pôsobnosť nariadenia. 
To znamená situácie, keď sa nariadenie GDPR neaplikuje. Ide predovšetkým 
o situácie, na ktoré sa neaplikuje právo EÚ, otázky národnej bezpečnosti a taj-
ných služieb či otázky patriace do pôsobnosti Policajnej smernice. Osobitne 
zaujímavou otázkou je výnimka z pôsobnosti, ktorá sa aplikuje v prípade, že 
spracúvanie osobných údajov prebieha fyzickou osobou v rámci výlučne osob-
nej alebo domácej činnosti.381 Nariadenie GDPR však nedefinuje, o aké situácie 
konkrétne ide. Judikatúra SDEÚ však naznačuje určitý smer. O spracúvanie 
v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti nepôjde vtedy, ak sú osobné 
údaje zverejnené na internete,382 prípadne ak pôjde o monitorovanie ulice ka-
merovým systémom umiestneným nad dverami domu.383

378 Článok 4 bod 2 nariadenia GDPR.
379 Informačný systém je v zmysle čl. 4 bod 6 nariadenia GDPR definovaný ako „akýkoľvek uspo-

riadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide 
o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom 
základe.“ Je nutné poznamenať, že v rámci slovenskej právnej kultúry došlo ku dezinterpretácii 
tohto pojmu, avšak v zmysle staršej smernice a aj nariadenia GDPR ide o manuálne spracúvanie 
údajov v rámci systému, v ktorom sa dá vyhľadávať podľa určitého kľúča.

380 Článok 4 bod 1 nariadenia GDPR.
381 Článok 2 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR.
382 Rozhodnutie SDEÚ zo 6. novembra 2003 vo veci C-101/01, Lindqvist.
383 Rozhodnutie SDEÚ z 11. decembra 2014 vo veci C-212/13, Ryneš.
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Nariadenie GDPR upravuje územnú pôsobnosť v rámci čl. 3 nariadenia 
GDPR. Z predmetných ustanovení môžeme derivovať dva režimy územnej pô-
sobnosti nariadenia GDPR a to: (i) intrateritoriálnu územnú pôsobnosť naria-
denia GDPR (čl. 3 ods. 1 nariadenia GDPR) a (ii) extrateritoriálnu územnú 
pôsobnosť nariadenia GDPR (čl. 3 ods. 2 a 3 nariadenia GDPR).

Intrateritoriálnu pôsobnosť nariadenia GDPR reflektuje čl. 3 ods. 1 naria-
denia GDPR, ktorý ustanovuje, že „toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie 
osobných údajov v rámci činnosti prevádzky prevádzkovateľa alebo sprostredkova-
teľa v EÚ, a to bez ohľadu na to, či sa spracúvanie vykonáva v EÚ alebo nie.“ Aby 
sa aplikovalo nariadenie GDPR v zmysle daného článku, musí ísť o spracúvanie 
osobných údajov v rámci činnosti prevádzky v EÚ. Pojem „prevádzka“ sa zvyk-
ne interpretovať pomerne široko, pričom najčastejšie môže ísť o dcérsku spoloč-
nosť alebo výhradné obchodné zastúpenie.384 V zmysle judikatúry je vykladaný 
pojem „činnosť prevádzky“ taktiež extenzívne a zahŕňa čo i len minimálnu akti-
vitu danej prevádzkarne v rámci jedného z členských štátov EÚ.385 Orgány verej-
nej moci budú prirodzene spadať pod daný režim pôsobnosti nariadenia GDPR.

Zároveň sa ale nariadenie GDPR za určitých okolností aplikuje aj v prípa-
doch, keď spoločnosť nemá fyzicky prevádzkareň v rámci EÚ. Článok 3 ods. 2 
nariadenia GDPR ustanovuje, že nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osob-
ných údajov dotknutých osôb, ktoré sa nachádzajú v EÚ, prevádzkovateľom 
alebo sprostredkovateľom, ktorý nie je usadený v EÚ, pričom spracovateľ-
ská činnosť súvisí (i) s ponukou tovaru alebo služieb týmto dotknutým oso-
bám v EÚ bez ohľadu na to, či sa od dotknutej osoby vyžaduje platba, alebo  
(ii) so sledovaním ich správania, ak ide o ich správanie na území EÚ. To zna-
mená, že ak zahraničná spoločnosť ponúka tovary a služby dotknutým osobám 
v EÚ, prípadne sleduje ich správanie, nariadenie GDPR sa na túto spoločnosť 
aplikuje. Nariadenie však nedefinuje, kedy ide o ponuku tovarov a služieb. Na 
interpretáciu tohto pojmu je potrebné nahliadnuť do judikatúry SDEÚ, ktorá 

384 K tomu recitál 22 nariadenia GDPR: „Každé spracúvanie osobných údajov v kontexte činnos-
tí prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v EÚ by sa malo vykonávať v súlade  
s týmto nariadením bez ohľadu na to, či sa samotné spracúvanie uskutočňuje v EÚ. Prevádzkareň 
znamená efektívny a skutočný výkon činnosti prostredníctvom stálych dojednaní. Právna forma 
takýchto dojednaní, či už ide o pobočku alebo dcérsku spoločnosť s právnou subjektivitou, nie je  
v tomto ohľade určujúcim faktorom.“

385 K tomu pozri napríklad rozhodnutia SDEÚ z 13. mája 2014 vo veci C-131/12, Google Spain and 
Google alebo z 1. októbra 2015 vo veci C-230/14, Weltimmo.
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hovorí,386 že ponuka tovarov a služieb osobám v EÚ je vtedy, ak napríklad web-
stránka ponúka dovoz tovaru do krajiny EÚ, je v jazyku členského štátu EÚ, 
dá sa platiť v mene členských štátov EÚ, prípadne stránka obsahuje referencie 
od obyvateľov EÚ. Sledovanie správania obyvateľov môže spoločnosť vykoná-
vať napríklad prostredníctvom behavioriálnej reklamy, prípadne spracúvania  
IP adries či cookies.

Ďalším typom extrateritoriálnej pôsobnosti nariadenia GDPR sú prípady, 
keď spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, ktorý nie je usa-
dený v EÚ, ale na tomto mieste sa na základe medzinárodného práva verejného 
uplatňuje právo členského štátu.387 Typicky pôjde o prípady spracúvania osob-
ných údajov na ambasádach a konzulátoch.

Z hľadiska osobnej pôsobnosti je potrebné rozlišovať 5 typov entít v zmysle 
nariadenia GDPR. Najdôležitejšími pojmami sú „dotknutá osoba“, „prevádz-
kovateľ“ a „sprostredkovateľ“. Pre kompletnosť uvádzame aj definíciu pojmov 

„príjemca“ a „tretia strana“.
Dotknutá osoba znamená identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu, 

ktorej sa osobné údaje týkajú. Nariadenie GDPR nedefinuje termín „dotknutá 
osoba“, ale jej vymedzenie možno odvodiť z ustanovení týkajúcich sa pojmu 

„osobný údaj“.
Prevádzkovateľ388 je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, 

agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a pro-
striedky spracúvania osobných údajov, pričom platí, že ak sa účely a prostriedky 
tohto spracúvania stanovujú v práve EÚ alebo v práve členského štátu, možno 
prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve EÚ alebo 
v práve členského štátu. Najdôležitejším aspektom definície prevádzkovateľa je 

„určenie účelu.“ Entita, ktorá určí účel spracúvania osobných údajov (dôvod, 
prečo sú osobné údaje spracúvané) je prevádzkovateľom. Ak sa štát prostred-
níctvom svojich orgánov rozhodne spracúvať osobné údaje svojich občanov 
napríklad na účely testovania na nebezpečne nákazlivú chorobu, zodpovedný 
orgán verejnej moci sa stáva prevádzkovateľom. Ak dvaja alebo viacerí pre-
vádzkovatelia spoločne určia účely a prostriedky spracúvania, sú spoločnými 
prevádzkovateľmi.

386 Rozhodnutie SDEÚ zo 7. decembra 2010 vo veci C-585/08, Pammer a Hotel Alpenhof.
387 Článok 3 ods. 3 nariadenia GDPR.
388 Článok 4 bod 7 nariadenia GDPR.
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Sprostredkovateľ389 je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, 
agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkova-
teľa. To znamená, že v tomto prípade je nevyhnutné mať poverenie a pokyny od 
prevádzkovateľa, ako spracúvať osobné údaje v jeho mene. Nie je vylúčené, že 
jedna entita môže figurovať aj ako prevádzkovateľ a aj ako sprostredkovateľ. Ak 
orgán verejnej moci niektoré úlohy zahŕňajúce spracúvanie osobných údajov 
deleguje na iné entity, daná entita má postavenie sprostredkovateľa. Ako prí-
klad možno uviesť spracúvanie osobných údajov organizáciami zabezpečujúci-
mi prvý kontakt so žiadateľmi o azyl v mene Ministerstva vnútra SR.

Príjemca390 je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra 
alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je 
treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci 
konkrétneho zisťovania v súlade s právom EÚ alebo právom členského štátu, sa 
však nepovažujú za príjemcov. Príjemcami sú napríklad zamestnanci orgánov 
verejnej moci.

Tretia strana391 je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, 
agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredko-
vateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov. Treťou stranou je 
napríklad daňový úrad, ktorý bude na základe zákonných oprávnení povinný 
skontrolovať daňové aspekty vyplácania miezd u konkrétneho zamestnávateľa.

Z hľadiska skôr uvedených skutočností týkajúcich sa pôsobnosti nariadenia 
GDPR je evidentné, že daný právny akt sa pri spracúvaní osobných údajov or-
gánmi verejnej moci bude aplikovať.

Pôsobnosť slovenského zákona na ochranu osobných údajov
Slovenská právna úprava v súvislosti s požiadavkami nariadenia GDPR je 

reprezentovaná zákonom o ochrane osobných údajov. Ide o štvrtý samostatný 
zákon o ochrane osobných údajoch v dejinách Slovenskej republiky.392 Naria-
denie GDPR explicitne umožňuje, aby právo členského štátu spresnilo alebo 

389 Článok 4 bod 8 nariadenia GDPR.
390 Článok 4 bod 9 nariadenia GDPR.
391 Článok 4 bod 10 nariadenia GDPR.
392 K legislatívnemu vývoju zákona o ochrane osobných údajov pozri MESARČÍK, M. Slovakia. 

On the way to accountability? In European Data Protection Law Review. 2019, č. 4, s. 537 – 543.
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obmedzilo ustanovené pravidlá v presne vymedzených prípadoch.393 Vo väčši-
ne prípadov ide o špecifikáciu konkrétnych otázok, na ktorých sa členské štáty 
EÚ nevedeli zhodnúť pri negociovaní finálneho znenia nariadenia.394 Vo vše-
obecnosti existujú tri možnosti vlastnej úpravy resp. spresnenia ustanovení na-
riadenia GDPR v rámci mantinelov poskytnutých týmto nariadením. Tieto tri 
možnosti predstavujú využitie otvorených klauzúl; derogácie nariadenia GDPR 
v zmysle čl. 23 nariadenia GDPR a vplyv legislatívy pri tvorbe samoregulačných 
nástrojov.395

Zákon o ochrane osobných údajov je zložený zo šiestich častí a obsahuje 
spolu 112 paragrafov. Na porovnanie, nariadenie GDPR obsahuje 99 článkov. 
Samotná dĺžka zákona by nebola a priori problémom, avšak drvivú časť ustano-
vení tvoria doslova a do písmená skopírované legálne znenia ustanovení z na-
riadenia GDPR (§ 6 až 51 ZOOÚ), čo spôsobuje komplikovanú pôsobnosť našej 
právnej úpravy.

Prvá časť zákona o ochrane osobných údajov upravuje základné ustanovenia 
týkajúce sa predmetu, pôsobnosti a definícií slovenskej právnej úpravy. Druhá 
časť s názvom „Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri 
ich spracúvaní“ obsahuje duplicitné ustanovenia na spracúvanie osobných úda-
jov doslova prevzaté z nariadenia GDPR. Tretia časť zákona o ochrane osobných 
údajov upravuje osobitné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri 
ich spracúvaní príslušnými orgánmi. Predmetná časť implementuje policajnú 
smernicu, ktorá upravuje špecifická spracúvania príslušných orgánov (Policaj-
ný zbor, Vojenská polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Finančná správa, 
prokuratúra a súdy) pri tzv. trestnoprávnych účeloch – účely predchádzania  
a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, stíhania 
trestných činov alebo na účely výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane 
ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takémuto ohro-
zeniu. Štvrtá časť zákona o ochrane osobných údajov obsahuje osobitné situácie 
zákonného spracúvania osobných údajov a ide o využitie otvorených klauzúl 

393 Recitál 8 nariadenia GDPR: „Ak sa v tomto nariadení stanovuje, že právo členského štátu má 
spresniť alebo obmedziť jeho pravidlá, členské štáty môžu, ak je to nevyhnutné pre súdržnosť  
a dosiahnutie lepšej zrozumiteľnosti vnútroštátnych predpisov pre osoby, na ktoré sa vzťahujú, 
začleniť prvky tohto nariadenia do svojho vnútroštátneho práva.“

394 FEILER, L., FORGÓ, N., WEIGL, M. The EU General Data Protection Regulation (GDPR): 
A Commentary. Globe Law and Business, 2018, s. 30.

395 Bližšie pozri MESARČÍK, M. Potrebujeme nový zákon o ochrane osobných údajov? (1. časť). 
In Justičná revue. 2021, roč. 73, č. 1, s. 17 – 29.
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podľa kapitoly IX nariadenia GDPR. Táto právna úprava je však veľmi stručná 
(iba § 78 a § 79) a konkrétne situácie upravuje iba jednou alebo dvoma vetami. 
Piata časť zákona o ochrane osobných údajov sa týka slovenského dozorného 
orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR a upravuje jeho postavenie, 
výkon kontroly, správne konanie a otázky súvisiace s predsedom dozorného 
orgánu Slovenskej republiky. Šiestu časť tvoria spoločné, prechodné a záverečné 
ustanovenia.

Pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov je vymedzená v § 3. Z toh-
to pohľadu sú dôležité ustanovenia § 3 ods. 2 a 3, ktoré ustanovujú, že „tento 
zákon, okrem § 2, § 5, druhej a tretej časti zákona, sa vzťahuje na spracúvanie 
osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“ (nariade-
nie GDPR) a pre spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi „sa (tento 
zákon) vzťahuje na spracúvanie osobných údajov Policajným zborom, Vojenskou 
políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, Finančnou správou, prokuratúrou 
a súdmi (ďalej len ,príslušný orgán‘) na účely predchádzania a odhaľovania trest-
nej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, stíhania trestných činov alebo 
na účely výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením 
verejného poriadku a predchádzania takémuto ohrozeniu (ďalej len ,plnenie úloh 
na účely trestného konania‘); z druhej časti tohto zákona sa na spracúvanie osob-
ných údajov podľa predchádzajúcej časti vety vzťahujú len ustanovenia uvedené 
v § 52, § 59, § 67 a § 73.“

Už pri pripomienkovaní návrhu daného zákona smerovalo viacero pripo-
mienok ku nezrozumiteľnosti a rozpornosti ohľadom pôsobnosti. Skôr uvede-
né ustanovenia pôsobili v praxi značne zmätočne, a preto Úrad na ochranu 
osobných údajov SR396 vo svojom metodickom usmernení vymedzil tri modely 
pôsobnosti nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov:
1. Ak pôjde o spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzkovateľa, 

ktorá spadá pod právo EÚ, tak sa v zásade aplikuje nariadenie GDPR + štvr-
tá časť a ustanovenia týkajúce sa činnosti dozorného orgánu podľa zákona 
o ochrane osobných údajov;

396 Úrad na ochranu osobných údajov SR. Kedy zákon a kedy nariadenie? [cit. 30. 8. 2022]. Do-
stupné na: <https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kedy_zakon_kedy_nariade-
niepdff.pdf>.
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2. Ak pôjde o spracúvanie osobných údajov v rámci činností prevádzkovateľa, 
ktoré nespadajú pod právo EÚ, tak sa aplikuje iba zákon o ochrane osob-
ných údajov s výnimkou tretej časti;

3. V prípade spracúvania osobných údajov príslušnými orgánmi na plnenie 
úloh na účely trestného konania sa aplikuje tretia časť zákona o ochrane 
osobných údajov a presne vymedzené ustanovenia druhej časti spolu so 
štvrtou, piatou a šiestou časťou nášho zákona.

Kritériom na určenie pôsobnosti teda vo väčšine prípadov bude to, či spra-
covateľské operácie patria, alebo nepatria do pôsobnosti práva EÚ. Právo EÚ 
však v zakladajúcich zmluvách nevymedzuje negatívnu pôsobnosť, a teda ob-
lasti, v ktorých nemá právomoc. Práve naopak, derivovať možno iba oblasti, 
v ktorých EÚ právomoci má, a preto je veľmi náročné poskytnúť prehľad oblastí, 
kde EÚ právomoc nemá. Navyše, SDEÚ nedávno judikoval, že oblasti, ktoré 
patria do výlučnej právomoci členských štátov EÚ v kontexte ochrany osobných 
údajov, je potrebné interpretovať reštriktívne.397 Dôvodom na zakotvenie pravi-
diel pre spracúvanie osobných údajov, ktoré nespadajú pod právo EÚ, mala byť 
právna istota a pokrytie spracovateľských operácií, ktoré by pôsobnosti práva 
EÚ unikli.398

Zo skôr uvedeného tak možno vyvodiť, že na väčšinu entít spracúvajúcich 
osobné údaje sa bude vzťahovať prvý režim, keďže to budú činnosti, ktoré spa-
dajú pod právo EÚ. Zároveň je potrebné poznamenať, že otázky komplikovanej 
pôsobnosti kritizoval aj Národný kontrolný úrad vo svojej záverečnej správe –  
Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore – z apríla 2020.399

V mantineloch, ktoré nariadenie GDPR udáva národným právnym úpra-
vám, je zákon o  ochrane osobných údajov koncipovaný veľmi zvláštnym 
spôsobom. Reflexia otvorených klauzúl sa nachádza v  troch častiach záko-
na o ochrane osobných údajov. V prvom rade ide o klauzuly, ktoré upravujú 

397 Pozri rozhodnutie SDEÚ z 9. júla 2020 vo veci C-272/19, VQ proti Land Hesse, body 66 – 74.
398 Pozri Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o ochrane osobných údajov. [cit. 30. 8. 2022]. 

Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=443222>;  
a Úrad na ochranu osobných údajov SR. Kedy zákon a kedy nariadenie? [cit. 30. 8. 2022]. Do-
stupné na: <https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kedy_zakon_kedy_nariade-
niepdff.pdf>.

399 Národný kontrolný úrad SR. Záverečná správa – Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verej-
nom sektore. Bratislava, 2020. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.nku.gov.sk/docu-
ments/10157/265201/96578-0-110.pdf>, s. 17 a nasl, s. 22.
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postavenie a fungovanie Úradu na ochranu osobných údajov SR v piatej časti 
zákona. V druhom rade ide o využitie otvorených klauzúl z kapitoly IX nariade-
nia GDPR, ktoré sa nachádzajú v štvrtej časti, konkrétne § 78 a § 79 ZOOÚ 400 
a ako sme uviedli skôr, sú veľmi stručné. V treťom rade sa ustanovenia v man-
tineloch otvorených klauzúl nachádzajú aj v druhej časti zákona o ochrane 
osobných údajov. Ide napríklad o určenie veku dieťaťa s digitálnym súhlasom  
(§ 15 ZOOÚ) alebo v stručnej forme o parametre kreovania právneho zákla-
du v podobe zákonnej povinnosti alebo verejného záujmu (§ 6 ods. 2 ZOOÚ). 
V tomto smere je však potrebné poznamenať, že vzhľadom na pôsobnosť práv-
nych aktov diskutovaných v predchádzajúcej stati bude v drvivej väčšine dru-
há časť zákona o ochrane osobných údajov prakticky neaplikovateľná. Využitie 
otvorených klauzúl a ich zaradenie to tejto časti zákona je v konečnom dôsledku 
úplne zbytočné.401

5.1.1.2 Vybrané inštitúty

Na tomto mieste si dovolíme stručne charakterizovať niektoré inštitúty na-
riadenia GDPR, ktoré reprezentujú základný rámec pre pochopenie a kritický 
náhľad na ich fungovanie pre orgány verejnej moci. Väčšina zo zmienených 
inštitútov vychádza zo základných zásad spracúvania, ktoré predstavujú piliere 
ochrany osobných údajov na úrovní EÚ a práve z nich možno derivovať inšti-
túty formujúce mieru ochrany osobných údajov.

Zásada zákonnosti
Čl. 5 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR ustanovuje, že osobné údaje musia 

byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu  
k dotknutej osobe. Predmetná zásada obsahuje tri atribúty: zákonnosť, spra-
vodlivosť a transparentnosť.

400 „Štvrtá časť navrhovanej právnej úpravy vo svojich ustanoveniach je tzv. implementačnou/vy-
konávacou časťou zákona, ktorá dopĺňa osobitné pravidlá spracúvania osobných údajov stano-
vené nariadením.“ Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o ochrane osobných údajov.  
[cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?-
DocID=443222>.

401 Bližšie k diskusii o slovenskej právnej úprave pozri MESARČÍK, M. Potrebujeme nový zákon  
o ochrane osobných údajov? (1. časť). In Justičná revue. 2021, roč. 73, č. 1, s. 17 – 29; MESAR-
ČÍK, M. Potrebujeme nový zákon o ochrane osobných údajov? (2. časť). In Justičná revue. 
2021, roč. 73, č. 2.
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Zákonnosť spracúvania osobných údajov spočíva v dvoch úrovniach. V pr-
vom rade je potrebné osobné údaje spracúvať na jednom alebo viacerých práv-
nych základoch podľa čl. 6 nariadenia GDPR. To znamená, že každý účel vy-
medzený prevádzkovateľom musí byť previazaný s  jedným alebo viacerými 
právnymi základmi podľa čl. 6 nariadenia GDPR. Predmetný článok upravuje  
6 právnych základov: súhlas,402 plnenie zmluvy,403 zákonná povinnosť,404 ochra-
na životne dôležitých záujmov dotknutej alebo inej fyzickej osoby;405 verejný 
záujem406 a oprávnený záujem prevádzkovateľa.407 Orgány verejnej moci najčas-
tejšie spracúvajú osobné údaje na právnych základoch zákonnej povinnosti či 
úloh vo verejnom záujme, keďže práve tieto právne základy obsahujú osobitné 
právne predpisy, ktoré upravujú konkrétne povinnosti a úlohy pre orgány ve-
rejnej moci. Osobné údaje svojich zamestnancov spracúva na základe zmluvy, 
prípadne zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Súhlas je najkrehkejší práv-
ny základ, keďže ním plne disponuje dotknutá osoba a môže ho kedykoľvek 
odvolať.

Druhá úroveň zásady zákonnosti je, aby spracúvanie osobných údajov bolo 
ako také v súlade s celým právnym poriadkom.

Transparentnosť a informačná povinnosť
Transparentnosť je dôležitá súčasť ochrany osobných údajov, keďže iba 

transparentné spracúvanie vedie k dôvere medzi prevádzkovateľmi a dotknu-
tými osobami a predstavuje nevyhnutný predpoklad na prípadné uplatnenie 
práv dotknutej osoby či iných podaní dozorným orgánom na úseku ochrany 

402 Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: „Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním 
svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.“

403 Článok 6 ods. 1 písm b) nariadenia GDPR: „Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali 
opatrenia pred uzatvorením zmluvy.“

404 Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR: „Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 
povinnosti prevádzkovateľa.“

405 Článok 6 ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR: „Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne 
dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.“

406 Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR: „Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy rea-
lizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.“

407 Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: „Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito 
záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú 
ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“
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osobných údajov. Táto požiadavka je reflektovaná vo viacerých požiadavkách 
a inštitútoch nariadenia GDPR:

 – Plnenie informačnej povinnosti v zmysle čl. 12,13 a 14 nariadenia GDPR –  
dotknutá osoba má právo vedieť určité informácie o spracúvaní osob-
ných údajov a prevádzkovatelia sú povinní jej tieto informácie proaktívne 
poskytnúť;408

 – Komunikácia práv dotknutej osoby – prevádzkovatelia musia dotknuté oso-
by upozorniť na ich konkrétne práva v zmysle nariadenia GDPR;409

 – Komunikácia porušení ochrany osobných údajov dotknutým osobám – 
v prípade, ak dôjde k bezpečnostnému incidentu (napr. hacknutie systému 
alebo únik údajov), ktorý možno kvalifikovať ako porušenie ochrany osob-
ných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva 
a slobody fyzických osôb, tak prevádzkovateľ musí dotknutú osobu na to 
upozorniť.410

Právo na prenosnosť
Nariadenie GDPR obsahuje katalóg práv, ktorými disponujú dotknuté oso-

by. Predmetné práva sú primárne upravené v čl. 15 až 22 nariadenia GDPR, 
prípadne na iných miestach nariadenia. Uplatnenie práva ale automaticky ne-
znamená úspech, keďže viaceré práva dotknutých osôb obsahujú určité pod-
mienky, ktoré musia byť splnené a zároveň výnimky, keď prevádzkovateľ môže 
uplatnenie práva odmietnuť. Proces vybavovania práv dotknutých osôb z po-
hľadu prevádzkovateľa obsahuje čl. 12 nariadenia GDPR.

Na tomto mieste sa budeme zaoberať právnou úpravou práva na prenosnosť, 
keďže predstavuje zaujímavý moment aj pre aplikáciu budúcej právnej regulácie 
v podobe aktu o dátach. Právo na prenosnosť (portabilitu) je jednou z noviniek, 
ktoré prináša nariadenie GDPR. Podstata tohto práva spočíva v užívateľskom 
komforte pri zmene prevádzkovateľa služieb informačnej spoločnosti, prípadne 
v iných prípadoch. Inými slovami, ak chce užívateľ jednej sociálne siete začať 
používať druhú sociálnu sieť, v zmysle čl. 20 nariadenia GDPR má právo si tieto 

408 K tomu pozri čl. 12 nariadenia GDPR, ktorý upravuje, akým spôsobom tieto informácie po-
skytnúť a čl. 13 a 14 nariadenia GDPR, ktoré upravujú, aké informácie poskytnúť a výnimky 
z informačnej povinnosti.

409 GDPR upravuje výpočet práv dotknutej osoby v čl. 13 až 22 nariadenia GDPR.
410 K tomu pozri čl. 34 nariadenia GDPR.
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údaje preniesť z jednej sociálnej siete do druhej. Prirodzene, toto právo má po-
merne veľa podmienok na svoje efektívne uplatnenie.

Z hľadiska spôsobu vykonania prenosnosti môžeme toto právo rozdeliť na:
 – právo získať údaje v predpokladanom formáte a
 – právo preniesť údaje od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi, ak je to tech-

nicky možné.

Čl. 20 vo svojom texte obsahuje štyri podmienky pre efektívny výkon da-
ného práva. Ide konkrétne o špecifický právny základ, typ spracúvania osob-
ných údajov, typ osobných údajov a formát poskytnutia údajov.411 Dopĺňame, že 
WP29 predmetné právo vyložila vo svojom usmernení k práve na prenosnosť.412

Prvou podmienkou uplatnenia daného práva je, že podlieha iba osobným 
údajom spracúvaným na právnom základe (výslovného) súhlasu podľa čl. 6 ods. 
1 písm. a) nariadenia GDPR (čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR) a plnenia 
zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. V praxi je tak potreb-
né oddeliť osobné údaje spracúvané na základe týchto právnych základov od 
ostatných.

Druhou podmienkou je, že musí ísť o spracúvanie vykonávané automatizo-
vanými prostriedkami. Táto podmienka teda nezahŕňa spracúvanie osobných 
údajov v informačnom systéme – manuálne alebo v papierovej forme.

Treťou podmienkou je typ údajov, na ktoré sa právo na prenosnosť vzťa-
huje. Nariadenie GDPR výslovne uvádza, že právo na prenosnosť sa aplikuje 
na osobné údaje, ktoré „dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi“. WP29 vo 
svojom usmernení413 dané spojenie vyložila tak, že predmetné právo sa vzťahuje 
na osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytla priamo (napr. pri registrácii na 
sociálnej sieti) a ktoré prevádzkovateľ môže o dotknutej osobe „pozorovať“ (na-
príklad aktivita na sociálnej sieti, časy prihlásenia, prípadne afiliácia k fanúši-
kovským stránkam a skupinám). Naopak, právo na prenosnosť sa už nevzťahuje 
na tzv. odvodené údaje (agregované dáta), ktoré si prevádzkovateľ sám odvodí 
z priamo poskytnutých alebo pozorovaných osobných údajov. Tieto údaje to-
tiž predstavujú práva duševného vlastníctva daného prevádzkovateľa napríklad 
v podobe know-how alebo obchodného tajomstva.

411 Článok 20 ods. 1 nariadenia GDPR.
412 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Guidelines on the right to data porta-

bility. Adopted on 13. December 2016. As last Revised and adopted on 5 April 2017.
413 Tamže, s. 9 – 10.
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Štvrtá podmienka sa viaže na formát, v ktorom je prevádzkovateľ povinný 
dané údaje dotknutej osobe poskytnúť. Nariadenie GDPR ustanovuje, že musí 
ísť o štruktúrovaný, bežne používaný a strojovo čitateľný formát.

Čl. 20 nariadenia GDPR upravuje jedinú výnimku na jeho uplatnenie. 
„Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobo-
dy iných.“414 Predmetná výnimka je uplatniteľná v prípadoch, ak by vybavenie 
práva na prenosnosť zasahovalo do obchodného tajomstva alebo iných práv 
duševného vlastníctva prevádzkovateľa.

Určitým obmedzením je taktiež to, že právo na prenosnosť sa nevzťahuje na 
spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme 
alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.415

Zásada zodpovednosti a jej komponenty
Zásada zodpovednosti je v nariadení GDPR koncipovaná veľmi stručne, na-

priek tomu v sebe subsumuje niekoľko povinností, na ktoré poukážeme. Podľa 
čl. 5 ods. 2 je prevádzkovateľ zodpovedný za súlad so skôr uvedenými zásadami 
a musí vedieť tento súlad preukázať. Na základe usmernenia WP29416 zásadu 
zodpovednosti tvorí (i) aktívna a preventívna činnosť prevádzkovateľov (zave-
denie opatrení, ktoré zaručia dodržiavanie pravidiel a politík ochrany osobných 
údajov) a (ii) dokumentárna/záznamová činnosť prevádzkovateľov (príprava 
dokumentov, ktoré preukazujú súlad s pravidlami ochrany osobných údajov).

Nariadenie GDPR reflektuje zásadu zodpovednosti vo viacerých inštitútoch. 
Niektoré z nich si dovolíme spomenúť a stručne charakterizovať ďalej.

 – Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných údajov v zmysle čl. 25  
nariadenia GDPR – ide o novú povinnosť v zmysle legislatívy na ochranu 
osobných údajov, ktorá znamená, že ochrana osobných údajov musí byť bra-
ná do úvahy už pred spracúvaním osobných údajov a osobitne pri tvorbe 
nových tovarov a služieb pracujúcich s dátami;417

414 Článok 20 ods. 4 nariadenia GDPR.
415 Článok 20 ods. 3 nariadenia GDPR.
416 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 03/2010 on the principle of 

accountability, s. 9.
417 K tomuto inštitútu pozri viac čl. 25 nariadenia GDPR alebo MESARČÍK, M. Naozaj sa bojím 

tmy? Zopár úvah o technologickom determinizme v kontexte ochrany osobných údajov. In 
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2017, roč. 36, č. 2, s. 204 – 217.
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 – Vedenie záznamov o spracovateľských operáciách v zmysle čl. 30 nariadenia 
GDPR – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia sú povinní viesť dokumenty, 
v ktorých detailne mapujú, na aké účely osobné údaje spracúvajú, o akých 
osobách, kto k nim má prístup a pod.;418

 – Posúdenie vplyvu na ochranu údajov podľa čl. 35 nariadenia GDPR – ide 
o nový inštitút, ktorého cieľom je nahradiť reportovanie a notifikačné po-
vinnosti dozorným orgánom, v rámci ktorého má prevádzkovateľ vykonať 
analýzu rizík pri spracúvaním osobných údajov, ktoré môže predstavovať 
riziko pre práva, slobody a záujmy dotknutých osôb;419

 – Určenie zodpovednej osoby podľa čl. 36 – 39 nariadenia GDPR – v určitých 
prípadoch stanovených nariadením sú prevádzkovatelia povinní ustanoviť 
zodpovednú osobu, ktorej úlohou je monitorovanie, poradenstvo či figu-
rovanie ako kontaktný bod pre vonkajší svet v oblasti ochrany osobných 
údajov.420

Skôr uvedené inštitúty sú prirodzene relevantné aj z hľadiska spracúvania 
osobných údajov orgánmi verejnej moci. Azda najviac na očiach verejnosti je 
plnenie informačnej povinnosti, ktorej zmyslom je informovať verejnosť o špe-
cifikách spracúvania osobných údajov zo strany štátu. Keďže ide o povinne ve-
rejne dostupné informácie, je pomerne jednoduché skúmať adekvátne plne-
nie predmetnej povinnosti. Ďalším viditeľným aspektom je legislatívna tvorba 
právnych základov zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia 
GDPR. Pri tvorbe povinnosti spracúvať osobné údaje (nielen) pre orgány ve-
rejnej moci musia byť dodržané určité štandardy, aby z právnej úpravy bolo 
jasné, akým spôsobom má konkrétny orgán verejnej moci v konkrétnom prí-
pade osobné údaje spracúvať. Práve legislatívna kvalita zákonnej povinnosti je 
často terčom akademickej či politickej kritiky. V ďalších častiach tejto kapitoly 
poukážeme aj na tieto aspekty.

418 Pozri čl. 30 nariadenia GDPR.
419 Pozri čl. 35 nariadenia GDPR, prípadne HUDECOVÁ, I., CYPRICHOVÁ, A., MAKATURA, I. 

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Žilina : Eurokódex, 
2018, s. 302 – 306.

420 K tomu pozri čl. 36 – 39 nariadenia GDPR.
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5.1.2 Voľný tok iných ako osobných údajov

5.1.2.1 Pôsobnosť

S cieľom posilniť digitálnu ekonomiku a jednotný digitálny trh prijal zá-
konodarca na úrovni EÚ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1807 zo 14. novembra 2018 o rámci pre voľný tok iných ako osobných 
údajov v EÚ (nariadenie 2018/1807), ktoré dopĺňa nariadenie GDPR a umož-
ňuje zdieľanie dát medzi prevažne súkromnými organizáciami. Základným cie-
ľom nariadenia 2018/1807 je „zabezpečiť voľný tok iných ako osobných údajov  
v rámci EÚ, a to tým, že sa v ňom ustanovia pravidlá týkajúce sa požiadaviek na 
lokalizáciu údajov, dostupnosť údajov pre príslušné orgány a prenos údajov pre 
profesionálnych používateľov.“421

Základným pojmom z hľadiska vecnej pôsobnosti tohto nariadenia sú „iné 
ako osobné údaje“. Na účely tohto nariadenia sú údaje definované v čl. 3 bod 1  
ako „iné údaje ako osobné údaje vymedzené v  čl. 4 bod 1 nariadenia (EÚ) 
2016/679“. Nariadenie 2018/1807 teda obsahuje zrkadlovú definíciu iných ako 
osobných údajov voči nariadeniu GDPR a jeho definícii osobných údajov. Vždy, 
keď informácie nebudú predstavovať osobné údaje v zmysle čl. 4 bod 1 naria-
denia GDPR, pôjde o iné ako osobné údaje. Zároveň je však potrebné upozor-
niť na situáciu, ak dataset obsahuje osobné a neosobné údaje, ktoré sa neda-
jú od seba oddeliť. V takom prípade sa aplikuje v plnom rozsahu nariadenie 
GDPR.422 Medzi iné ako osobné údaje možno zaradiť dáta z veterných turbín, 
astronomické údaje, dáta o kvalite pôdy či precízne anonymizované údaje. 

Z hľadiska osobnej a miestnej pôsobnosti tejto právnej úpravy sa vyžadu-
je, aby spracúvanie elektronických údajov vykonávala fyzická alebo právnická 
osoba s pobytom alebo miestom usadenia v EÚ pre svoje vlastné potreby alebo 
ak predmetné spracúvanie predstavuje službu používateľom s pobytom alebo 
miestom usadenia v EÚ bez ohľadu na to, či poskytovateľ služieb je, alebo nie 
je usadený v EÚ.423

421 Článok 1 ods. 1 nariadenia 2018/1807.
422 Článok 2 ods. 2 nariadenia 2018/1807.
423 Článok 2 ods. 1 nariadenia 2018/1807.
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5.1.2.2 Vybrané inštitúty

Nariadenie 2018/1807 stojí na dvoch pilieroch. Prvým je zákaz požiadaviek 
na lokalizáciu údajov. V zmysle čl. 3 ods. 5 nariadenia 2018/1807 je požia-
davkou na lokalizáciu údajov „akákoľvek povinnosť, zákaz, podmienka, obme-
dzenie alebo iná požiadavka stanovená v zákonoch, iných právnych predpisoch 
alebo správnych opatreniach členského štátu alebo vyplývajúca zo všeobecných  
a konzistentných administratívnych postupov v členskom štáte a verejnoprávnych 
inštitúciách, a to aj v oblasti verejného obstarávania bez toho, aby bola dotknutá 
smernica 2014/24/EÚ, ktorá ukladá spracúvanie údajov na území konkrétneho 
členského štátu alebo obmedzuje spracúvanie údajov v ktoromkoľvek inom člen-
skom štáte.“ Tieto požiadavky môžu byť teda prítomné v zákonoch, ale aj pod-
zákonných právnych normách a môžu byť priame alebo nepriame. Ako príklad 
priamej požiadavky možno uviesť povinnosť uchovávať dáta v konkrétnom 
členskom štáte EÚ, resp. v konkrétnom formáte dostupnom iba v konkrétnom 
členskom štáte EÚ. Nepriama požiadavka môže spočívať v povinnosti ucho-
vávať údaje v zariadeniach s konkrétnou certifikáciou, ktorá je dostupná iba 
v konkrétnom členskom štáte EÚ. Jedinou výnimkou zo zákazu požiadaviek na 
lokalizáciu sú dôvody verejnej bezpečnosti za predpokladu súladu so zásadou 
proporcionality. Ilustrovať to možno na príklade údajov využitých na vyšetro-
vanie a stíhanie trestných činov.424

Druhým pilierom sú samoregulačné nástroje v podobe portability a kóde-
xov správania. Tieto nástroje zvýrazňujú potrebu inovácií na trhu a možnosti 
reakcie organizácií na dynamické zmeny. Jedným z cieľov nariadenia 2018/1807 
je tzv. vendor lock-in, čo pri prenose dát prakticky znamená, že nemôže dôjsť 
k prenosu (portabilite) údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, keďže 
sú uchovávané v špecifickom formáte alebo takýto úkon nedovoľuje zmluvné 
dojednanie. Prenos dát od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi je však hybnou 
silou slobodnej voľby užívateľov vybrať si toho najvhodnejšieho poskytovateľa 
služieb. Na toto pravidlo nadväzuje úprava kódexov správania, pri ktorých dis-
kutované nariadenie upravuje základné požiadavky. Ide o súbory pravidiel, 
ktoré si prijme určitý sektor na zásadách založených na transparentnosti a in-
teroperabilite425. Článok 6 nariadenia 2018/1807 sa týka primárne vzťahu B2B 

424 K tomu pozri Communication from the Commision to the European Parliament and the Council: 
Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European 
Union, s. 12 – 13.

425 Článok 6 ods. 1 nariadenia 2018/1807. V zmysle daného článku by tieto kódexy správania mali 
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– business to business. Môže ísť napríklad o situáciu, ak sa súkromná spoločnosť 
rozhodne zmeniť prevádzkovateľa vzdialeného úložiska a bude chcieť preniesť 
tieto dáta od pôvodného prevádzkovateľa k novému. Kódexy správania by mali 
podporovať takéto aktivity a stanoviť určité pravidlá na daný prenos s ohľadom 
na rešpektovanie voľného pohybu iných ako osobných údajov v EÚ.

5.1.3 Smernica o otvorených dátach

Dlhé roky účinná smernica o sprístupňovaní informácií verejného sektora 
(tzv. Public Sector Information directive) bola v roku 2019 nahradená smernicou 
o otvorených dátach.426V Slovenskej republike bola implementácia staršej smer-
nice v zákone o slobodnom prístupe k informáciám niekoľkokrát namietaná 
Komisiou z dôvodu nesprávneho prebratia niektorých ustanovení. Nastúpený 
trend pokračuje aj v súčasnosti, keďže revidovanú smernicu Slovenská repub-
lika do svojho právneho poriadku neimplementovala načas (spolu s ďalšími 
členskými štátmi).427 Novelizované ustanovenia zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám nadobudli účinnosť 1. augusta 2022.428

minimálne obsahovať:
 „a)  najlepšie postupy na uľahčenie zmeny poskytovateľov služieb a prenosu údajov pomocou štruk-

túrovaného, bežne používaného a strojovo čitateľného formátu vrátane formátov otvorených 
štandardov, ak je to potrebné alebo to požaduje poskytovateľ služieb, ktorý údaje dostáva;

 b)  minimálne požiadavky na informácie s cieľom zabezpečiť, aby profesionálnym používateľom 
boli poskytované pred uzatvorením zmluvy o spracúvaní údajov dostatočne podrobné, jasné 
a transparentné informácie, ak ide o procesy, technické požiadavky, časové rámce a poplatky, 
ktoré sa uplatňujú, ak sa profesionálny používateľ rozhodne pre iného poskytovateľa služieb 
alebo chce preniesť údaje späť do svojich vlastných IT systémov;

 c)  prístupy k systémom certifikácie, ktoré uľahčujú porovnávanie produktov a služieb spracúva-
nia údajov pre profesionálnych používateľov, s prihliadnutím na zavedené vnútroštátne alebo 
medzinárodné štandardy na uľahčenie porovnateľnosti uvedených produktov a služieb. Takéto 
prístupy môžu zahŕňať okrem iného riadenie kvality, riadenie informačnej bezpečnosti, riade-
nie kontinuity činností a environmentálne manažérstvo;

 d)  plány v oblasti komunikácie uplatňujúce multidisciplinárny prístup s cieľom zvýšiť informova-
nosť príslušných zainteresovaných strán o kódexoch správania.“

426 Smernica o otvorených dátach.
427 Európska komisia. Open data: Commission urges Belgium, Bulgaria, Czechia, Croatia, Hunga-

ry, Latvia, The Netherlands, Austria, Slovakia and Sweden to enact EU rules on open data and 
the reuse of public sector information. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/news/open-data-commission-urges-belgium-bulgaria-czechia-croatia-hun-
gary-latvia-netherlands-austria>.

428 Pozri zákon č. 251/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).
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Oproti staršej smernici prináša revidovaný právny rámec viaceré novinky, 
ako napríklad pravidlá pre spracúvanie dynamický dát, viaceré nové definície 
či vyčlenenie údajov s vysokou hodnotou.

5.1.3.1 Pôsobnosť

Základným cieľom smernice o otvorených dátach je stimulácia využívania 
otvorených dát a inovácie v oblasti výrobkov a služieb.429 Sekundárnym cieľom 
diskutovanej legislatívy je formulácia pravidiel pre opakované použitie infor-
mácií verejného sektora.

Z hľadiska osobnej pôsobnosti sa smernica o otvorených dátach vzťahuje na 
tri druhy informácií, a to konkrétne na:
1. existujúce dokumenty v držbe subjektov verejného sektora členských štátov;
2. existujúce dokumenty v držbe verejných podnikov za podmienok ustanove-

ných v čl. 1 písm. b) smernice o otvorených dátach; a
3. výskumné údaje v zmysle ďalších podmienok stanovených predmetnou 

smernicou.430

Negatívna pôsobnosť smernice o otvorených dátach z tohto režimu vylu-
čuje viaceré informácie.431 Ilustratívne možno spomenúť informácie, ktoré sú 
chránené ako obchodné tajomstvo podľa osobitnej právnej úpravy; dokumenty, 
ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedzený z dôvodu citlivých informácií  
o ochrane kritickej infraštruktúry alebo „dokumenty, ku ktorým je prístup vylú-
čený alebo obmedzený na základe prístupových režimov z dôvodu ochrany osob-
ných údajov, a časti dokumentov dostupné na základe uvedených režimov, ktoré 
obsahujú osobné údaje, ktorých opakované použitie bolo vymedzené v práve ako 
nezlučiteľné s právnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osob-
ných údajov alebo ako narúšajúce ochranu súkromia a integritu fyzickej osoby, 
najmä podľa práva EÚ alebo vnútroštátneho práva o ochrane osobných údajov.“432

Kľúčovými pojmami v kontexte skôr uvedenej pôsobnosti sú legálne defi-
nície subjektu verejného sektora, verejného podniku a dokumentu. Pod doku-
mentom je nutné rozumieť akýkoľvek obsah bez ohľadu na médium a z tohto 

429 Článok 1 ods. 1 smernice o otvorených dátach.
430 Tamže.
431 Článok 1 ods. 2 smernice o otvorených dátach.
432 Článok 1 ods. 2 písm. h) smernice o otvorených dátach.
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dôvodu tu možno zaradiť či už papierové, alebo elektronické médiá.433 Subjekty 
verejného sektora predstavujú „štátne, regionálne alebo miestne orgány, verej-
noprávne inštitúcie alebo združenia tvorené jedným alebo viacerými takýmito 
orgánmi alebo jednou alebo viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami.“434 
Osobitne smernica o otvorených údajoch definuje verejnoprávne inštitúcie435 
a verejné podniky s odkazmi na príslušnú legislatívu EÚ.436

5.1.3.2 Vybrané inštitúty

Opakované použitie
Základnou tézou smernice o otvorených dátach je umožnenie a uľahčenie 

tzv. opakovaného použitia informácií verejného sektora. Pod opakovaným po-
užitím možno rozumieť „činnosť, počas ktorej fyzické alebo právnické osoby po-
užívajú dokumenty, ktoré majú v držbe:
a) subjekty verejného sektora, na komerčné alebo nekomerčné účely, ktoré sú iné, 

než je pôvodný účel v rámci verejných úloh, na ktoré boli dokumenty zho-
tovené, s výnimkou výmeny dokumentov medzi subjektmi verejného sektora 
výhradne na účely plnenia ich verejných úloh, alebo

b) verejné podniky, na komerčné alebo nekomerčné účely, ktoré sú iné, než je 
pôvodný účel poskytovania služieb vo všeobecnom záujme, na ktoré boli 
dokumenty zhotovené, s výnimkou výmeny dokumentov medzi verejnými 

433 Článok 2 bod 6 smernice o otvorených dátach.
434 Článok 2 ods. 1 smernice o otvorených dátach.
435 Článok 2 ods. 2 smernice o otvorených dátach: „Verejnoprávne inštitúcie“ sú inštitúcie, ktoré 

majú všetky tieto charakteristiky:
 a)  sú zriadené na osobitný účel plniť potreby všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani 

komerčný charakter;
 b) majú právnu subjektivitu, a
 c)  sú z väčšej časti financované štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, alebo inými 

verejnoprávnymi inštitúciami; alebo podliehajú riadiacemu dozoru týchto orgánov alebo in-
štitúcií; alebo majú v správnom, riadiacom alebo dozornom orgáne viac ako polovicu členov 
menovaných štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi 
inštitúciami.“

436 Bližšie pozri čl. 2 ods. 3 smernice o otvorených dátach alebo RICHTER, H. Exposing the Public 
Interest Dimension of the Digital Single Market: Public Undertakings as a Model for Regulating 
Data Sharing. Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series.  
[cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <www.ssrn.com>.
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podnikmi a subjektmi verejného sektora výhradne na účely plnenia verejných 
úloh subjektov verejného sektora.“437

Platí, že členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby dokumenty v pôsobnosti 
diskutovanej smernice boli opakovane použiteľné či už na komerčné (podnika-
teľské), alebo nekomerčné (nepodnikateľské) účely v súlade s pravidlami v tejto 
smernici.438 V zmysle skôr uvedených definícií sa režim opakovaného použitia 
informácií nevzťahuje len na informácie vytvorené priamo subjektom verejné-
ho sektora, ale aj tie, ktoré má v širšom zmysle k dispozícii, a teda ich získal.439 
Tieto informácie subjekty verejného sektora sprístupňujú na žiadosť440 alebo 
dobrovoľne.441 Právna úprava vyžaduje princíp nediskriminácie pri žiadostiach 
o opakované použitie informácií, čo prakticky znamená, že k žiadostiam by 
sa malo pristupovať spravodlivým a rovnakým spôsobom bez ohľadu na žia-
dateľa alebo obsah.442 Legislatíva ďalej spresňuje proces vybavovania žiados-
ti o sprístupnenie informácie na účely opakovaného použitia, spoplatňovanie, 
licencovanie či transparentnosť pri predmetnom procese. Zároveň, smernica 
o otvorených dátach predpokladá aktívnu účasť členských štátov na stimulácii 
zverejňovania dát v otvorených formátoch, ktoré sú strojov čitateľné zo strany 
subjektov verejného sektora:443 „Členské štáty nabádajú subjekty verejného sek-
tora a verejné podniky, aby vytvárali a sprístupňovali dokumenty, ktoré patria 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, v súlade so zásadou ,cielenej a štandardnej 
otvorenosti‘.“444

Dáta s vysokou hodnotou
Špecifický režim sprístupňovania platí pre tzv. údaje s vysokou hodnotou. 

Smernica o otvorených dátach tieto údaje definuje ako „dokumenty, ktorých 
opakované použitie sa spája s významnými prínosmi pre spoločnosť, životné 
prostredie a hospodárstvo, najmä preto, že sú vhodné na tvorbu služieb s prida-
nou hodnotou, aplikácií a nových, vysoko kvalitných a dôstojných pracovných 

437 Článok 2 bod 11 smernice o otvorených dátach.
438 Článok 3 ods. 1 smernice o otvorených dátach.
439 Bližšie pozri ANRAŠKO, J., MESARČÍK, M. Právne aspekty otvorených údajov. Bratislava :  

C. H. Beck, 2019.
440 Článok 4 ods. 1 smernice o otvorených dátach.
441 Ustanovenie § 21d zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
442 Článok 11 smernice o otvorených dátach.
443 Článok 5 ods. 1 smernice o otvorených dátach.
444 Článok 5 ods. 2 smernice o otvorených dátach.



204

REGULAČNÉ VÝZVY E-GOVERNMENTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V KONTEXTE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE

miest, ako aj vzhľadom na počet osôb, ktoré môžu využívať prínosy týchto služieb  
a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch údajov.“445 Zá-
kladným cieľom je vytvorenie osobitnej podpory pre opakované používanie 
predmetných údajov. Príloha I smernice o otvorených dátach medzi takéto úda-
je zaraďuje nasledujúce súbory dát:

 – geopriestorové údaje,
 – pozorovanie Zeme a životné prostredie,
 – meteorológia,
 – štatistika,
 – spoločnosti a vlastníctvo spoločností,
 – mobilita.

S určitými výnimkami446 tieto údaje musia byť dostupné bezplatne, v stro-
jovo čitateľnom formáte, poskytované prostredníctvom API a v príslušných 
prípadoch poskytované na hromadné stiahnutie.447 Komisia pripravuje imple-
mentujúce nariadenie, ktoré by malo skôr uvedené kategórie a podmienky spra-
cúvania súborov údajov s vysokou hodnotou ešte viac špecifikovať.448

Vo všeobecnosti tak možno konštatovať, že smernica o otvorených dátach 
od subjektov verejného sektora vyžaduje precízne uplatňovanie pravidiel pre 
zdieľanie údajov v režime opakovaného použitia informácií v držbe verejné-
ho sektora. Zároveň definuje tzv. súbory údajov s vysokou hodnotou, ktoré 
nevyhnutne musia subjekty verejného sektora poskytovať verejne dostupným 
spôsobom.

5.1.4 Akt o správe údajov

Jedným z posledných prijatých kúskov v komplexe digitálnych politík je 
akt o správe údajov, ktorý je v súčasnosti účinný a bude platiť od 24. septembra 
2023.449 Predmetné nariadenie dopĺňa smernicu o otvorených dátach a obsahu-
je pravidlá, ktoré regulujú opakované použitie údajov, ktoré smernica priamo 

445 Článok 2 bod 10 smernice o otvorených dátach.
446 Článok 14 ods. 3 až 5 smernice o otvorených dátach.
447 Článok 14 ods. 1 smernice o otvorených dátach.
448 EURÓPSKA KOMISIA. Commission seeks views on the Implementing Act on High Value 

Datasets. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/com-
mission-seeks-views-implementing-act-high-value-datasets>.

449 Článok 38 aktu o správe údajov. Pre výnimky pozri čl. 37 aktu o správe údajov.
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nepokrýva. Ide o údaje, ktoré sú chránené špecifickými právami tretích strán, 
ako napríklad právo ochrany osobných údajov či právo duševného vlastníc-
tva.450 Akt o správe údajov tak v zásade stanovuje pravidlá, aby sprístupňovanie 
takýchto údajov zo strany orgánov verejnej moci malo jasnú reguláciu a uľah-
čilo ich sprístupňovanie a opakované používanie.451

5.1.4.1 Pôsobnosť

Akt o správe údajov definuje štyri ciele v kontexte svojej pôsobnosti, a to 
konkrétne:

 – stanoviť podmienky opakovaného použitia určitých kategórií údajov v držbe 
subjektov verejného sektora v rámci EÚ;

 – kreovať notifikačný rámec a rámec dohľadu v oblasti poskytovania služieb 
sprostredkovania údajov;

 – stanoviť rámec dobrovoľnej registrácie subjektov, ktoré získavajú a spracú-
vajú údaje sprístupňované na altruistické účely; a

 – zriadenie Európskeho dátového inovačného výboru.452

Opätovne z hľadiska pôsobnosti je potrebné upriamiť pozornosť na niektoré 
legálne definície. Pojmy „subjekt verejného sektora“, „verejnoprávna inštitúcia“ 
a „verejný podnik“ sú definované v plnom súlade s definíciami prezentovaný-
mi v smernici o otvorených dátach. Ak akt o správe údajov hovorí o špecific-
kej ochrane niektorých typov údajov, ich taxatívny výpočet sa nachádza v čl. 3  
ods. 1, ktorý ustanovuje špecifické požiadavky pre opakované použitie údajov 
v dispozícii subjektov verejného sektora, ktoré sú chránené z dôvodu:

 – „komerčnej dôvernosti vrátane obchodného, profesionálneho a podnikového 
tajomstva;

 – štatistickej dôvernosti;
 – ochrany práv duševného vlastníctva tretích strán; alebo
 – ochrany osobných údajov, ak takéto údaje nepatria do rozsahu pôsobnosti 

smernice (EÚ) 2019/1024.“453

450 EURÓPSKA KOMISIA. Impact Assessment, Accompanying the document Proposal for a RE-
GULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European data 
governance (Data Governance Act). Brussels, 25. 11. 2020. SWD(2020) 295 final, s. 5.

451 Recitál 6 aktu o správe údajov.
452 Článok 1 ods. 1 aktu o správe údajov.
453 Článok 3 ods. 1 aktu o správe údajov.
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Podobne ako smernica o otvorených dátach, aj akt o správe údajov z pô-
sobnosti vylučuje niektoré informácie v držbe subjektov verejnej moci s cieľom 
opakovaného použitia. Zaujímavé je, že ide napríklad o údaje v držbe verejných 
podnikov, verejnoprávnych vysielateľov či údaje chránené z dôvodu verejnej 
bezpečnosti, obrany a národnej bezpečnosti.454 Akt o správe údajov zároveň 
prvýkrát reguluje aj sprostredkovanie údajov ako službu. Samotné nariadenie 
danú službu definuje ako „službu, ktorej cieľom je založiť komerčné vzťahy na 
účely zdieľania údajov medzi neurčeným počtom dotknutých osôb a držiteľov 
údajov na jednej strane a používateľmi údajov na strane druhej prostredníctvom 
technických, právnych alebo iných prostriedkov, a to aj na účely uplatňovania práv 
dotknutých osôb vo vzťahu k osobným údajom“455 s výnimkami definovanými 
aktom.456 Ďalej nariadenie zakotvuje koncept zdieľania a využívania údajov vo 
verejnom záujem – tzv. dátový altruizmus. Z pohľadu dohľadu kreuje na úrov-
ni EÚ Európsky dátový inovačný výbor, ktorý by mal dbať na konzistentnosť 
uplatňovania aktu o správe údajov naprieč EÚ.

5.1.4.2 Vybrané inštitúty

Opakované použitie určitých kategórií chránených údajov v držbe 
subjektov verejného sektora

Akt o správe údajov zakazuje výhradné dohody pre opakované použitie 
chránených údajov.457 To prakticky znamená, že subjekty verejného sektora ne-
môžu udeliť exkluzivitu na opakované použitie daných údajov pre konkrétne 
subjekty. Samotný akt predpokladá aj výnimky z tohto pravidla z dôvodu po-
skytnutia služby alebo dodania produktu vo všeobecnom záujme za podmienok 
špecifikovaných v nariadení.458

Samotný proces opakovaného použitia chránených údajov v držbe subjek-
tov verejného sektora je komplexnejší a komplikovanejší ako v prípade smerni-
ce o otvorených dátach, keďže akt o správe údajov predpokladá vytvorenie ur-
čitej infraštruktúry, kde sa žiadosti budú zo strany subjektov verejného sektora 
vybavovať. Chránené údaje sa sprístupňujú na žiadosť a podmienky jej podania 

454 Článok 3 ods. 2 aktu o správe údajov.
455 Článok 2 bod 11 aktu o správe údajov.
456 Pozri tamže.
457 Článok 4 aktu o správe údajov.
458 Článok 4 ods. 2 až 6 aktu o správe údajov.
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by mali byť zverejnené prostredníctvom jednotného informačného miesta.459 
Subjekty verejného sektora sú povinné zachovať chránenú povahu sprístup-
ňovaných údajov. V kontexte osobných údajov to znamená ich anonymizáciu 
a v prípade komerčne dôverných informácií ich úpravu, agregovanie, prípad-
ne iný spôsob ochrany.460 Ak sa údaje sprístupňujú a opakovane používajú na 
diaľku, subjekt verejného sektora je povinný poskytnúť zabezpečené prostredie 
spracúvania.461 Takéto prostredie priamo aktom definované ako „fyzické alebo 
virtuálne prostredie a organizačné prostriedky, ktorých účelom je zaistiť súlad  
s právom EÚ, ako je nariadenie (EÚ) 2016/679, najmä ak ide o práva dotknutých 
osôb, práva duševného vlastníctva a komerčnú a štatistickú dôvernosť, integritu 
a prístupnosť, ako aj s príslušným vnútroštátnym právom a umožniť subjektu 
poskytujúcemu zabezpečené prostredie spracúvania určovať a kontrolovať všetky 
úkony spracúvania údajov vrátane zobrazovania, ukladania, sťahovania a ex-
portovania údajov a výpočtu odvodených údajov počítačovými algoritmami.“462  
Ak sa chránené údaje sprístupňujú a opakovane používajú vo fyzických priesto-
roch, je taktiež potrebné kreovať zabezpečené prostredie v súlade s normami vy-
sokej bezpečnosti. Takáto možnosť ale prichádza do úvahy iba vtedy, ak prístup 
na diaľku nebol možný bez ohrozenia práv a záujmov tretích strán.463 Zároveň 
musí subjekt verejného sektora vyžadovať zachovanie dôvernosti od pristupu-
júcich subjektov a akt o správe údajov priamo zakazuje spätnú identifikáciu 
dotknutých osôb.464 Nariadenie ďalej pomerne extenzívne rieši požiadavky pre-
nosu do tretích krajín či povinnosti pomoci pri sprístupňovaní údajov zo strany 
subjektov verejného sektora. Komisia navyše môže prijať osobitné legislatíve 
akty, ktoré sprístupňovanie niektorých chránených údajov môžu limitovať.465 
Akt o správe údajov ďalej definuje pravidlá pre spoplatňovanie procesu sprí-
stupnenia chránených údajov na opakované použitie a vyžaduje dezignovanie 
príslušného subjektu pre pomoc subjektom verejného sektora.466

459 Článok 8 aktu o správe údajov.
460 Článok 5 ods. 3 písm. a) aktu o správe údajov.
461 Článok 5 ods. 3 písm. b) aktu o správe údajov.
462 Článok 2 bod 20 aktu o správe údajov.
463 Článok 5 ods. 1 písm. c) aktu o správe údajov. 
464 Článok 5 ods. 5 aktu o správe údajov.
465 Článok 5 ods. 13 aktu o správe údajov.
466 Článok 7 ods. 1 aktu o správe údajov.
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Dátový altruizmus
Dátový altruizmus nariadenie definuje ako „dobrovoľné zdieľanie údajov 

na základe súhlasu dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa 
ich týkajú, alebo povolení držiteľov údajov umožňujúcich použitie ich iných ako 
osobných údajov bez toho, aby požadovali alebo dostali odplatu presahujúcu ná-
hradu súvisiacu s nákladmi, ktoré im vznikajú, keď sprístupňujú svoje údaje na 
ciele všeobecného záujmu, ako sa v náležitých prípadoch stanovuje vo vnútro-
štátnom práve, ako je zdravotná starostlivosť, boj proti zmene klímy, zlepšovanie 
mobility, uľahčovanie rozvoja, tvorby a šírenia oficiálnych štatistík, zlepšovanie 
poskytovania verejných služieb, tvorbu verejnej politiky alebo vedecký výskum vo 
všeobecnom záujme.“467 Ide teda o koncept využitia údajov pre spoločné blaho, 
resp. všeobecné dobro.468 Členské štáty sú povinné uľahčiť dátový altruizmus 
prostredníctvom organizačných a technických opatrení či adekvátnej pomoci 
a informovanosti dotknutých osôb o takýchto aktivitách.469 Dôležitú úlohu pri 
danom inštitúte budú zohrávať organizácie dátového altruizmu, ktoré v  jed-
notlivých členských štátoch budú podliehať registrácii. Článok 18 ustanovuje 
podmienky pre takéto organizácie, ktoré musia byť nezávislé a neziskové.470 Pri-
rodzene, ak chce organizácia použiť získané údaje na účely dátového altruizmu, 
budú platiť špecifické pravidlá spracúvania daných údajov. Pred každým spra-
cúvaním údajov budú musieť tieto organizácie jasným a ľahko zrozumiteľným 
spôsobom informovať o (i) „cieľoch všeobecného záujmu, a prípadne o špecifiko-
vanom, explicitnom a legitímnom účele, na ktorý sa majú osobné údaje spracú-
vať, a na ktoré povoľuje spracúvanie ich údajov používateľmi údajov a (ii) mieste  
a cieľoch všeobecného záujmu, na ktoré povoľuje akékoľvek spracúvanie vyko-
návané v tretej krajine, ak spracúvanie vykonáva uznaná organizácia dátového  
altruizmu.“471 Použitie chránených údajov na iné účely ja nariadením priamo 
zakázané.472 Ak osobné údaje poskytujú dotknuté osoby, Komisia vypracuje 
vzor európskeho formulára súhlasu so spracúvaním údajov na altruistické 

467 Článok 2 ods. 16 aktu o správe údajov.
468 Pozri napríklad MESARČÍK, M. Právne aspekty spoločného zdroja údajov v kontexte zefektív-

nenia správy zdravotníctva. In Justičná revue. 2018, roč. 70, č. 6 – 7, s. 733 – 743.
469 Článok 16 aktu o správe údajov.
470 Článok 18 písm. c) aktu o správe údajov.
471 Článok 21 ods. 1 aktu o správe údajov.
472 Článok 21 ods. 2 aktu o správe údajov.
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účely.473 Dotknuté osoby budú v súlade s legislatívou na ochranu osobných úda-
jov môcť súhlas kedykoľvek a jednoducho odvolať.

Dátový altruizmus tak predstavuje pre subjekty verejného sektora ďalšiu vý-
zvu, na ktorú bude treba vybudovať potrebnú infraštruktúru a príslušný dohľad. 
Napriek deklarovaným ušľachtilým cieľom je otázne, koľko organizácií v Slo-
venskej republike splní náročné požiadavky na poskytovanie služieb dátového 
altruizmu a koľko dotknutých osôb bude ochotných svoje údaje organizáciám 
poskytnúť.

5.1.5 Akt o údajoch (návrh)

Najnovším prírastkom do rodiny dátových politík bude akt o údajoch, kto-
rý Komisia predstavila vo februári 2022.474 Jeho cieľmi sú uľahčenie prístupu 
k údajom pre spotrebiteľov a ich zdieľanie v súvislosti s prestupmi užívateľov 
medzi službami; použitie a prístup subjektov verejného sektora k údajom vo 
vlastníctve podnikov v krízových situáciách či zavedenie záruk proti nezákon-
nému prenosu údajov bez oznámenia do tretích krajín.475

5.1.5.1 Pôsobnosť

Pôsobnosť navrhovaného aktu o údajoch je zarámcovaná v čl. 1 ods. 1. aktu 
o údajoch ustanovuje harmonizované opatrenia „o sprístupnení údajov, ktoré 
vznikli používaním produktu alebo súvisiacej služby, používateľovi tohto produk-
tu alebo služby, o sprístupnení údajov držiteľmi údajov príjemcom údajov a o sprí-
stupnení údajov držiteľmi údajov subjektom verejného sektora alebo inštitúciám, 
agentúram alebo orgánom EÚ, ak existuje mimoriadna potreba, na plnenie úlohy 
vykonávanej vo verejnom záujme.“476 Produkty sú legálne definované takým spô-
sobom, aby reflektovali špecifickú pôsobnosť aktu o dátach: „Produkt je hmotný 
hnuteľný predmet, a to aj predmet začlenený do nehnuteľného majetku, ktorý 
slúži na získavanie, vytváranie alebo zber údajov týkajúcich sa jeho používania 
alebo prostredia, ktorý je schopný prenášať tieto údaje prostredníctvom verejne 
dostupnej elektronickej komunikačnej služby a ktorého hlavnou funkciou nie je 

473 Článok 25 aktu o správe údajov.
474 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlách týkajúcich 

sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používania (akt o údajoch). COM/2022/68 final.
475 Dôvodová správa k aktu o údajoch.
476 Článok 1 ods. 1 aktu o údajoch.
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ukladanie a spracúvanie údajov.“477 Akt o dátach primárne rieši dátové vzťahy 
a toky pri zariadeniach internetu vecí (Internet of Things).478

Z hľadiska osobnej pôsobnosti sa návrh nariadenia vzťahuje na výrobcov 
produktov a dodávateľov súvisiacich služieb v EÚ; držiteľov údajov; príjemcov 
údajov; subjekty vereného sektora a poskytovateľov služieb spracovania úda-
jov. Subjekt verejného sektora je definovaný v súlade s legálnymi definíciami 
v smernici o otvorených dátach a akte o správe údajov. Držiteľ údajov je defi-
novaný ako „právnická alebo fyzická osoba, ktorá má v súlade s týmto nariade-
ním, platným právom EÚ alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa 
vykonáva právo EÚ, právo alebo povinnosť sprístupniť určité údaje, alebo ktorá 
má v prípade iných ako osobných údajov a prostredníctvom kontroly technického 
návrhu produktu a súvisiacich služieb schopnosť sprístupniť určité údaje.“479 Pri 
prenose údajov zo služby na službu alebo produktu na produkt na druhej strane 
stoja príjemcovia údajov.480

5.1.5.2 Vybrané inštitúty

Právo na prenosnosť
Ako sme uviedli skôr v diskusii k práve na prenosnosť podľa čl. 20 naria-

denia GDPR, predmetné právo zahŕňa dve modality: právo pristúpiť k údajom 
a právo na ich prenos. Podobne aj akt o dátach predpokladá túto dichotómiu 
a osobitne upravuje právo na prístup k údajom, ktoré vznikli používaním pro-
duktov alebo súvisiacich služieb, a na ich používanie (čl. 4) a právo na zdieľanie 
údajov s tretími stranami.

Používateľ má právo na sprístupnenie svojich údajov, ktoré vznikli používa-
ním produktu alebo súvisiacej služby, ak sa k takýmto údajom nemôže dostať 

477 Článok 2 ods. 2 aktu o údajoch.
478 Pozri napríklad GYURÁSZ, Z. Jedinečnosť aspektov ochrany súkromia pri zariadeniach inter-

net vecí. In ComenIUS. 2019, č. 12, s. 6 – 16.
479 Článok 2 bod 6 aktu o údajoch.
480 Článok 2 bod 7 aktu o údajoch: „Právnická alebo fyzická osoba, ktorá koná na účely týkajúce 

sa obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, remesla alebo povolania uvedenej osoby, iná ako po-
užívateľ produktu alebo súvisiacej služby, ktorej držiteľ údajov sprístupňuje údaje, vrátane tretej 
strany na základe žiadosti používateľa predloženej držiteľovi údajov alebo v súlade s právnym 
záväzkom vyplývajúcim z práva EÚ alebo z vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vy-
konáva právo EÚ.“
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priamo vo vlastnej réžii.481 Je zakázané údaje získať s cieľom konkurenčnej čin-
nosti voči službe alebo produktu.482

Podobným spôsobom je upravené aj zdieľanie údajov s  tretími stranami. 
Na žiadosť používateľa (alebo jeho zástupcu) „držiteľ údajov sprístupní tretej 
strane údaje, ktoré vznikli používaním produktu alebo súvisiacej služby, a to 
bez zbytočného odkladu, bezplatne pre používateľa a v rovnakej kvalite, akú má  
k dispozícii držiteľ údajov, a v náležitých prípadoch ich poskytuje priebežne a v re-
álnom čase.“483 Prirodzene, aj tu platia výnimky z dôvodu zachovania konkuren-
cieschopnosti a práva nekalej súťaže. Prijímajúca tretia strana nesmie z údajov, 
ktoré jej boli zdieľané, analyzovať situáciu svojho konkurenta z hospodárskeho 
hľadiska.484 Akt o dátach zároveň ustanovuje viaceré povinnosti tretích strán 
prijímajúcich údaje.485

Prístup k dátam od orgánov verejnej moci
Akt o dátach pomerne extenzívne upravuje v navrhovanej kapitole V sprí-

stupňovanie údajov subjektom verejného sektora na základe mimoriadnej po-
treby. Predmetnú povinnosť majú držitelia údajov, ktorí údaje sprístupňujú na 
žiadosť subjektu verejného sektora. Výnimku z povinnosti majú malé a stredné 
podniky.486

Nariadenie priamo definuje tri situácie, keď môžu subjekty verejného sekto-
ra použiť údaje v mimoriadnych prípadoch. Ide o nasledujúce situácie:
1. Reakcia na núdzový stav, pričom núdzový stav akt o dátach definuje ako 

„mimoriadnu situáciu, ktorá negatívne ovplyvňuje obyvateľstvo EÚ, členského 
štátu alebo jeho časti a pri ktorej existuje riziko závažných a dlhotrvajúcich 
následkov na životné podmienky alebo hospodársku stabilitu alebo podstatné-
ho zhoršenia hospodárskych aktív v EÚ alebo príslušných členských štátoch.“487

2. Ak sú údaje nevyhnutné na zabránenie vzniku núdzového stavu, pomoc 
pri obnove po núdzovom stave za podmienok obmedzenia času a rozsahu 
použitia údajov.

481 Článok 4 ods. 1 aktu o údajoch.
482 Článok 4 ods. 4 aktu o údajoch.
483 Článok 5 ods. 1 aktu o údajoch.
484 Článok 5 ods. 5 aktu o údajoch. 
485 Článok 6 aktu o údajoch.
486 Článok 15 ods. 1 a 2 aktu o údajoch.
487 Článok 2 bod 10 aktu o údajoch.
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3. V prípade nedostatku údajov, ktoré bránia subjektom verejného sektora 
v plnení úloh vo verejnom záujme vyplývajúcich z právneho poriadku488 za 
podmienok, že subjekt verejného sektora tieto údaje nevie iným spôsobom 
získať alebo by získanie údajov znamenalo výrazné zníženie zaťaženia z po-
hľadu administratívy pre držiteľov údajov.489

Predmetný mechanizmus je reakciou aj na pandémiu COVID-19 a kyber-
netické incidenty. Podobné situácie menuje priamo recitál 57, ktorý bližšie in-
terpretuje predmetnú povinnosť a menuje núdzové stavy a situácie „v oblasti 
verejného zdravia, núdzové situácie v dôsledku zhoršovania životného prostredia 
a veľkých živelných pohrôm vrátane tých, ktoré ešte zhoršila zmena klímy, ako aj 
veľkých katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, ako sú napríklad veľké kyberne-
tické bezpečnostné incidenty.“490 Návrh aktu o údajoch stanovuje presný postup 
pre poskytnutie predmetných údajov a špecifiká žiadosti.491 Ak sú tieto údaje 
subjektu verejného sektora sprístupnené, sú automaticky ex lege vylúčené z reži-
mu opakovaného použitia údajov podľa smernice o otvorených dátach. Držiteľ 
údajov, o ktoré subjekt verejného sektora žiada, môže takúto žiadosť o sprístup-
nenie údajov za veľmi limitovaných okolností odmietnuť.492 Prirodzene, platia 
obmedzenia pre prácu s týmito údajmi pre subjekty verejného sektora. Získané 
údaje nemôžu použiť na iné účely (s výnimkou zdieľania údajov na štatistické 
alebo výskumné účely); požiadavka na ich zničenie po skončení účelu a zave-
denie potrebných organizačných a technických opatrení z hľadiska požiadaviek 
na ochranu osobných údajov.493 V niektorých prípadoch je možné vyžadovať 
náhradu za poskytnutie údajov zo strany držiteľa. To sa ale netýka situácií, kde 
sú údaje potrebné na reakciu na núdzový stav.494

488 Poznámka: Slovenský preklad návrhu nariadenia používa pojem „zákon,“ ktorý ale nie je pres-
ným prekladom anglického „law“. Presnejšie je používať pojem „právo“ alebo „právny poria-
dok“, ktorý obsahuje aj iné normatívne právne akty ako zákony.

489 Článok 15 aktu o údajoch.
490 Recitál 57 aktu o údajoch.
491 Článok 17 ods. 1 a 2 aktu o údajoch.
492 Článok 18 ods. 2 aktu o údajoch.
493 Článok 19 ods. 1 aktu o údajoch.
494 Článok 20 aktu o údajoch.
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5.2 Ústavnoprávne požiadavky pre legálne narušenie súkromia

Ak hovoríme o pravidlách využívania údajov zo strany orgánov verejnej 
moci, nemôžeme opomenúť národnú ústavnoprávnu rovinu, ktorá je formo-
vaná medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a judikatúrou SDEÚ  
či ESĽP.

Ústava SR už od svojho prijatia poskytuje silný konštitucionálny základ pre 
ochranu súkromia. Ochrane súkromia v rámci znenia Ústavy SR poskytuje 
právny základ viacero článkov, ktoré spolu tvoria štandard ochrany súkromia. 
Článok 16 ods. 1 ustanovuje, že „nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaru-
čená.“ Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia môže byť obmedzená len v prípa-
doch ustanovených zákonom. Toto ustanovenie je ďalej rozšírené v čl. 19 ods. 2: 

„Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného 
a rodinného života.“ S tým súvisí aj čl. 19 ods. 1, ktorý chráni ľudskú dôstoj-
nosť, osobnú česť, dobrú povesť a dobré meno. Rešpektujúc ochranu poskytnutú 
v Dohovore a Charte aj Ústava SR upravuje ochranu korešpondencie. Článok 22 
ustanovuje, že „listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písom-
ností a ochrana osobných údajov sa zaručujú.“ Listové tajomstvo ani tajomstvo 
iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných 
poštou, alebo iným spôsobom nemožno porušiť. Výnimkou sú prípady, ktoré 
ustanoví zákon. Totožná ochrana sa poskytuje správam podávaných telefónom, 
telegrafom alebo iným podobným zariadením.495 Ústavný súd SR adresoval vo 
svojej judikatúre aj otázky (ne)prekrývania sa jednotlivých ustanovení Ústavy 
SR, ktoré tvoria ucelený štandard ochrany súkromia. Z hľadiska judikatúry je 
rozdiel medzi čl. 16 ods. 2 a čl. 19 ods. 2 (pozri skôr) v charaktere porušenia prá-
va na súkromie. Kým v čl. 16 ods. 2 ide o narušenie osobnej integrity a materiál-
nych hodnôt osobnej povahy, čl. 19 ods. 2 chráni primárne imateriálne hodnoty 
osobnej povahy.496 V súvislosti s novými technológiami je potrebné posudzovať 
porušenia v kontexte čl. 19 ods. 2 Ústavy SR. Drgonec pragmaticky dodáva, že 

495 Článok 22 ods. 2 Ústavy SR.
496 Nález Ústavného súdu SR z 19. februára 2003, sp. zn. III. ÚS 88/01: „... ústavná ochrana sú-

kromia sa podľa čl. 16 ods. 1 ústavy spája s nedotknuteľnosťou osoby, pričom predmetom takto 
vytvorenej ochrany je súkromie späté s telesnou integritou a materiálnymi hodnotami súkromnej 
povahy, kdežto ochrana nemateriálnych hodnôt súkromnej povahy sa zaručuje podľa čl. 19 ods. 2 
ústavy.“
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„účelom práva na súkromie je vytvoriť pre jednotlivca zvonka nedotknuteľnú sféru 
(,bublinu‘), v ktorej môže žiť podľa svojich predstáv.“497

Právo na ochranu osobných údajov ako základné ľudské právo je upravené 
v čl. 19 ods. 3 Ústavy SR. Predmetný článok ustanovuje právo každého „na 
ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zne-
užívaním údajov o svojej osobe.“ Drgonec uvádza, že tento článok vníma ako 
lex specialis k právu na súkromie,498 čo by implikovalo jeho derivátnu povahu, 
čo je ale len jeden z možných spôsobov vnímania vzťahu súkromia a osobných 
údajov.499 Termín „osobné údaje“ je definovaný v zákone o ochrane osobných 
údajov a taktiež v nariadení GDPR. Práve na túto definíciu nadväzuje ústav-
noprávna ochrana práva na ochranu osobných údajov. Predmetná úprava sa 
prelína s čl. 22 Ústavy SR. Ústavný súd SR k tomu judikoval, že čl. 19 ods. 3 
vystupuje ako lex generalis, keďže chráni osobné údaje vo všeobecnosti a čl. 22 
chráni osobné údaje iba v rámci dôvernosti zasielaných správ.500

Zásah do akéhokoľvek práva musí spĺňať požiadavky legitimity, nevyhnut-
nosti a proporcionality.

Práve na skôr uvedené garancie opakovane poukazujú justičné orgány v prí-
pade žiadostí orgánov verejnej moci o údaje v dispozícii súkromného sektora, 
osobitne telekomunikačných operátorov. Takéto žiadosti môžu byť zaujímavé 
pri boji s pandémiou či v rámci trestného konania. Najčerstvejšie rozhodnutie 
Ústavného súdu SR v kontexte daného mechanizmu sa týkalo finančnej správy 
a jedného z nových nástrojov na boj proti daňovým podvodom – tzv. elektro-
nickej registračnej pokladnice (eKasy), v rámci ktorej sa údaje automatizovane 
zasielajú Finančnej správe SR a pristupujú k nim viaceré orgány verejnej moci.501 
Práve v tomto rozhodnutí Ústavný súd SR opakovane akcentoval dodržiavanie 
určitých opatrení a záruk pri prístupe orgánov verejnej moci k údajom.

V prvom rade spomínané rozhodnutie kritizuje nedostatočné vymedzenie 
legitímneho cieľa, ktorý bol koncipovaný iba teoreticky a v budúcnosti. Zásahy 

497 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Veľký komentár. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 422.
498 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Veľký komentár. Praha : C. H. Beck, 201,5 s. 505.
499 KOKOTT, J., SOBOTTA, CH. The distinction between privacy and data protection in the juri-

sprudence of the CJEU and the ECtHR. In International Data Privacy Law. 2013, vol. 3, no. 4. 
s. 222 – 228.

500 Napríklad rozhodnutie Ústavného súdu SR z 29. novembra 1995, sp. zn. I. US 33/95.
501 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 25/2019-117.
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do súkromia či osobných údajov musia obstáť aj z hľadiska budúcich rizík.502 
„Neurčitosť právnej úpravy však môže byť aj vo formulácii jej konkrétneho legi-
tímneho účelu. Právna úprava môže byť určitá, ak ide o to, čo a ako sa má zbierať, 
avšak zároveň môže zahmlievať dôvody toho, prečo sa tak robí.“503 V inom prí-
pade Ústavný súd SR kritizoval plošnosť zberu údajov zo strany štáty bez reál-
neho odôvodnenia takejto potreby či zber údajov bez akýchkoľvek obmedzení 
z hľadiska času či účelu.504

Najčastejšie vytýkanou otázkou v prejedávaných prípadoch je však nespl-
nenie záruk proti zneužitiu údajov zo strany štátnych orgánov, ktoré by malo 
predstavovať „brzdu“ pre nakladanie s osobnými údajmi zo strany štátu. Pri 
závažných a obzvlášť závažných zásahoch sa v zmysle judikatúry Ústavného  
súdu SR vyžaduje splnenie šiestich okruhov záruk proti zneužitiu, a to konkrétne:

 – subsidiarita používania získaných údajov,
 – jasné vymedzenie účelu použitia daných údajov,
 – kvalitný dohľad zo strany súdu alebo iných nezávislých inštitúcií,
 – zabezpečenie (mimoriadne) vysokej úrovne ochrany a bezpečnosti,
 – časovo podmienené zničenie údajov a zároveň
 – vyrozumenie dotknutých osôb.505

Azda najpodrobnejšie tieto záruky Ústavný súd SR analyzoval v prípade 
týkajúcom sa eKasy. Z hľadiska subsidiarity je nevyhnutné posudzovať, či sa 
žiadané údaje nedajú získať z menej citlivých zdrojov. Ak je to možné, musia 
byť využité menej invazívne prostriedky. Zároveň Ústavný súd SR zvýrazňuje 
legitimitu využívania súhlasu dotknutých osôb, avšak „... Predovšetkým vo ver-
tikálnych vzťahoch však treba upozorniť, že ak by bol súhlas získaný pod hrozbou 
negatívneho dôsledku, nemožno hovoriť o jeho dobrovoľnosti.“506

Druhá záruka je viac-menej jednoznačná – musí existovať jasný účel (dô-
vod) použitia údajov, ktorý je vymedzený v zákone.507 Jednou z najproblema-
tickejších záruk býva kreovanie kvalitného nezávislého dohľadu. Tento dohľad 
musí stáť (minimálne) na dvoch pilierov. Prvým pilierom je jeho objektívna 

502 Tamže, bod 67.
503 Tamže, bod 73.
504 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/2014, body 120 a 121.
505 Pozri napríklad rozhodnutia Ústavného súdu SR, sp. zn PL. ÚS 13/2020, alebo PL. ÚS 

25/2019-117.
506 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 25/2019-117, bod 85.
507 Tamže, bod 88.
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nezávislosť. Druhým pilierom sú nástroje kontroly, ktoré musia byť efektívne 
a musia vedieť korigovať sprístupňovanie údajov či už ex ante alebo ex post.508 
Štvrtou požiadavkou je zabezpečenie vysokej úrovne ochrany a bezpečnosti. 
Vzhľadom na slovenskú právnu úpravu kybernetickej bezpečnosti osobitne 
platnej pre orgány verejnej správy509 je táto podmienka vo väčšine prípadov 
automaticky naplnená za predpokladu, že neostane iba pri formálnom plnení 
bezpečnostných požiadaviek. Piatou zárukou je časová podmienenosť zničenia 
sprístupnených údajov. To znamená vymazanie alebo dôsledná anonymizácia 
údajov, ktoré už nie sú ďalej potrebné na účely, na ktoré boli získané.510 Šiestou 
požiadavkou je vyrozumenie dotknutých osôb. „Požiadavka vyrozumenia do-
tknutých osôb znamená, že ak je to možné, je nutné o rozsahu a spôsobe použitia 
údajov upovedomiť dotknutú osobu, a to hoci aj dodatočne. Je vyjadrením požia-
davky na prístup k súdu a efektívnej súdnej ochrane.“511

Plneniu a neplneniu skôr uvedených podmienok sa budeme hlbšie venovať 
v ďalších častiach tejto kapitoly.

5.3 Prípadová štúdia: pandémia COVID-19

Pandémia COVID-19 stále predstavuje jednu z najvýznamnejších výziev pre 
spoločnosť ako celok, ale aj právny rámec. Práve právny rámec a tvorba legis-
latívy v krízových a núdzových situáciách prešla v Slovenskej republike záťažo-
vou skúškou. Boli to aj digitálne technológie, ktoré priniesli otvorenie nových 
možností pre štáty v kontexte boja s pandémiou. Či už ide o výskum a vývoj 
liekov alebo vakcíny, monitorovanie obyvateľov s cieľom dohľadať potenciálne 
nakazených obyvateľov alebo použiť technológie na báze umelej inteligencie pri 
detekcii choroby u jednotlivcov. Vzhľadom na to, že koronavírus sa z časové-
ho hľadiska rozšíril najprv v Ázii, prvé inteligentné riešenia boli použité práve 
na tomto kontinente. EÚ však nenechala na seba dlho čakať a taktiež spustila 
iniciatívy na využitie technológií na báze umelej inteligencie v boji s koronaví-
rusom a zároveň na tento účel vyčlenila pomerne štedré finančné prostriedky. 

508 Tamže, bod 96.
509 Pozri zákon o ITVS.
510 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 25/2019-117, bod 113.
511 Tamže, bod 116.
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Moderné technológie v boji s pandémiou koronavírusu však využívali aj Spoje-
ne štáty americké alebo Kanada.512

Máme za to, že legislatívne zmeny týkajúce sa ochrany súkromia a osobných 
údajov predstavujú prípadovú štúdiu par excellence na identifikovanie nedo-
statkov v súvislosti s budúcim vývojom elektronickej verejnej správy. Z tohto 
dôvodu v tejto stati poukážeme na najväčšie nedostatky z pohľadu legislatívy 
v priebehu boja s pandémiou v ostatných rokoch.

5.3.1 Trasovanie kontaktov a navrátilcov z tretích krajín

Krátko po prvom nahlásenom výskyte nebezpečnej nákazlivej choroby  
COVID-19 na Slovensku a kreovaní novej vlády boli prijaté opatrenia na boj 
s touto chorobou. Jedným z prvých zákonných opatrení bol tzv. Lex Corona, zá-
kon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šíre-
ním nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Predmetná 
právna úprava, okrem iného, novelizovala aj vtedy platný zákon o elektronic-
kých komunikáciách, ktorý upravoval zásahy do telekomunikačného tajomstva, 
a teda aj možnosti prístupu k údajom zo strany orgánov verejnej moci od teleko-
munikačných operátorov. Novela zaviedla možnosť pre Úrad verejného zdravot-
níctva SR na základe žiadosti pristupovať k lokalizačným a súvisiacim údajom513 
spolu s informáciou o čase vzniku lokalizačného údaju. Prístup orgánu verejnej 
moci bol limitovaný na čas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdra-
votníctve v priamej súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby.514 Získané údaje mohli byť použité na tri účely, a to:

 – „v anonymizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie, 
prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia;

512 Bližšie pozri MESARĆÍK, M. Profilovanie a využitie umelej inteligencie na medicínske účely. 
In Zodpovednosť za a pri spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
Praha : Nakladatelství Leges, 2021, s. 207 – 223.

513 Súvisiace údaje sú komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo 
právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa 
alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu; 
predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v telefónnom zo-
zname. Pozri § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 351/2021.

514 Pozri § 63 ods. 18 ZEK.



218

REGULAČNÉ VÝZVY E-GOVERNMENTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V KONTEXTE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE

 – účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opa-
trenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v záujme ochrany 
života a zdravia;

 – spracúva výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu užívateľov v záujme 
ochrany života a zdravia.“515

Úrad verejného zdravotníctva SR mal v zákone o elektronických komuniká-
ciách nastavené jediné obmedzenie, a to v podobe časového ohraničenia – trva-
nia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, najdlhšie do 
31. decembra 2020.516 Skôr uvedená právna úprava už na prvý pohľad nespĺňala 
požiadavky kladené na podobné zásahy do súkromia zo strany orgánov verej-
nej moci.517 Je prirodzené, že daná právna úprava bola napadnutá na Ústavnom 
súde SR.518 Ten účinnosť novely zákona o elektronických komunikáciách poza-
stavil z dôvodu neprimeraného zásahu do práva na súkromie a ochrany osob-
ných údajov. Dôvody budeme rozoberať nižšie.

Deň po zverejnení rozhodnutia Ústavného súdu SR Národná rada SR prijala 
novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou reagovala na diskuto-
vané rozhodnutie. Kritizované účely použitia údajov zostali nedotknuté. Prida-
la sa podmienka sprístupnenia údajov so súhlasom dotknutého používateľa.519 
Z pohľadu záruk proti zneužitiu boli pridané požiadavky na vysokú úroveň 
ochrany a bezpečnosti, časovo podmienené zničenie údajov a vyrozumenie do-
tknutých osôb. Dohľad v podobe podávania správy Ústavnoprávnemu výboru 
Národnej Rady SR nepovažujeme za dostatočne efektívny a nezávislý,520 keďže 
nedisponuje efektívnymi nástrojmi na reguláciu sprístupňovania dotknutých 
údajov.

Tretím zásahom týkajúcim sa pandémie COVID-19 do zákona o elektro-
nických komunikáciách bola novela zo septembra 2021, na základe ktorej chcel 
štát získavať informácie od telekomunikačných operátorov o navrátilcov z ri-
zikových tretích krajín. Telekomunikačné podniky boli v zmysle tejto nove-
ly povinné s cieľom „ochrany osôb pred hroziacim nebezpečenstvom a opatrení 
pri ohrození života a zdravia“ poskytnúť Úradu verejného zdravotníctva SR na 

515 Tamže.
516 Pozri § 63 ods. 20 ZEK.
517 Pozri diskusiu k ústavnoprávnym zárukám pri zásahoch do súkromia.
518 Rozhodnutie Ústavného súdu SR, sp. zn PL. ÚS 13/2020.
519 Ustanovenie § 63 ods. 19 ZEK.
520 Ustanovenie § 63 ods. 20 ZEK.
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základe písomnej žiadosti telefónne číslo a prevádzkové údaje spolu s lokali-
začnými údajmi. Predmetná norma bola ale naformulovaná veľmi zvláštnym 
spôsobom, kde nebolo jasné, na aké údaje a v akom rozsahu má orgán verejnej 
moci právomoc.521 Záruky proti zneužitiu boli koncipované totožným spôso-
bom ako v predchádzajúcom prípade.

Diskutovanú novelu vetovala prezidentka SR práve z dôvodov uvádzaných 
v rozhodnutí Ústavného súdu SR pod sp. zn. PL. ÚS 13/2020. Národná rada SR 
prezidentkine veto prelomila.

V súčasnosti už platí nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorým 
Slovenská republika prebrala právne akty EÚ. Je zaujímavosťou, že niektoré zo 
skôr uvedených mechanizmov v texte zákona ostali. 522

5.3.2 Plošné testovanie

Slovensko sa stalo známym vďaka tzv. plošným testovaniam obyvateľstva na 
COVID-19 s cieľom bojovať s pandémiou.523 Plošné testovania sa opakovali nie-
koľkokrát v priebehu pandémie a negatívny výsledok testu bol často povinnou 

521 Ustanovenie § 63 ods. 21 ZEK: „ Podnik na základe písomnej žiadosti Úradu verejného zdra-
votníctva Slovenskej republiky poskytne do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému bola zaslaná 
informácia podľa § 42 ods. 5 v rozsahu telefónneho čísla na účely ochrany osôb pred hroziacim 
nebezpečenstvom alebo na účely prijímania opatrení pri ohrození života a zdravia počas trvania 
mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Ak uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety pri-
padne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, podnik poskytne údaje najbližší nasledujúci pra-
covný deň. Na účely poskytovania údajov podľa prvej vety môže podnik po prijatí zodpovedajúcich 
technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov v nevyhnutnom 
rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia 
účastníka do siete v stanovenom čase a lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého 
účastníka. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po prijatí zodpovedajúcich technic-
kých a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov môže údaje spracúvané 
podľa prvej vety zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60 dní odo dňa ich po-
skytnutia podnikom; po uplynutí tejto lehoty Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
tieto údaje bezodkladne zničí. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je oprávnený 
tieto údaje získavať len na účely zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej ná-
kazlivej ľudskej choroby.46h) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podá najneskôr  
do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady SR 
správu o zákonnosti spracúvania údajov podľa tohto odseku; pôsobnosť Úradu na ochranu osob-
ných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknutá.“

522 Ustanovenia § 117 ods. 21 a 22 ZEK.
523 Ministerstvo obrany SR. COVID-19 Mass Testing in the Slovak Republic. Preparation, execu-

tion, results & lessons learned. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.mosr.sk/data/fi-
les/4393_2021-covid-19-mass-testing-in-the-slovak-republic-en.pdf>.
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náležitosťou vstupu do určitých prevádzok, ako napríklad reštaurácie alebo ob-
chodov s neesenciálnym tovarom, alebo do práce. Prirodzene, akcia ako plošné 
testovania v sebe automaticky subsumuje spracúvanie veľkého množstva citli-
vých osobných údajov o zdravotnom stave. Z tohto dôvodu boli otázky ochrany 
súkromia a osobných údajov extrémne relevantné.

Pred ohlásením plošného testovania vydal Úrad na ochranu osobných úda-
jov SR stanovisko, v ktorom kritizoval kvalitu právnej normy, ktorou sa mali 
kontrolovať negatívne testy na COVID-19 zo strany zamestnávateľov alebo pre-
vádzok.524 Slovenský dozorný orgán taktiež upozornil, že štát má jednoznačne 
určiť prevádzkovateľa – teda entitu zodpovednú za ochranu osobných údajov 
pri plošnom testovaní.525

Na tomto mieste je však nutné poznamenať, že slovenský dozorný orgán 
neposkytol usmernenie alebo návod po vzore iných členských krajín EÚ, ako 
by mali prevádzkovatelia počas pandémie COVID-19 postupovať. Síce veľmi 
správne kritizoval nedostatočný právny základ zákonnej povinnosti v zmysle 
podzákonných právnych aktov, ale prevádzkovateľom ďalej neodporučil, aký 
majú použiť. V takýchto situáciách je aktivita Úradu na ochranu osobných úda-
jov SR viac ako žiaduca.

5.4 Výzvy a riešenie pre správu údajov a slovenský e-government

V predchádzajúcich častiach sme analyzovali sieť predpisov na úrovni EÚ, 
ktoré sa týkajú spracúvania alebo sprístupňovania údajov. Ako je evidentné, ide 
o naozaj robustný právny rámec, ktorý navyše dopĺňa ústavnoprávna rovina 
zásahov do práva na súkromie a práva na ochranu osobných údajov na úrovni 
národných právnych poriadkov. Zároveň sme sa snažili poukázať a upozorniť 
na niektoré povinnosti z pohľadu legislatívy v Slovenskej republike, ktoré pred-
stavujú problém alebo budú predstavovať výzvy na riešenie. Ako prípadovú 

524 Úrad na ochranu osobných údajov SR. Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa ne-
gatívnym výsledkom testu/certifikátom z plošného testovania. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na:  
<https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/predbezne-stanovisko-uradu-k-preukazova-
niu-sa-negativnym-vysledkom-testu-certifikatom-z>.

525 Úrad na ochranu osobných údajov SR. Vyjadrenie úradu k plánovanému plošnému testova-
niu obyvateľstva na Covid 19. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://dataprotection.gov.sk/
uoou/sk/content/vyjadrenie-uradu-k-planovanemu-plosnemu-testovaniu-obyvatelstva-na-co-
vid-19>.
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štúdiu sme analyzovali prijímanie legislatívy počas pandémie COVID-19, kde 
štát viackrát objektívne nedodržal požiadavky na zásahy do práva na súkromie 
a ochrany osobných údajov.

Z pohľadu orgánov verejnej moci sme derivovali niekoľko výziev, ktoré sa 
pravidelne opakujú a na ktoré chceme aj touto monografiou upozorniť. Ďalej 
z pohľadu budúcej legislatívy upozorníme na potenciálne rozpory, s ktorými sa 
bude musieť slovenský zákonodarca vysporiadať. Diskutovať budeme nasledu-
júce okruhy problémov:

 – Pojem „osobný údaj“ v kontexte orgánov verejnej moci;
 – Potrebu nového zákona o ochrane osobných údajov;
 – Nedostatočnú formuláciu právnych základov zákonnej povinnosti;
 – Odporúčanie pre budúce zásahy do súkromia a ochrany osobných údajov 

pri prístupe k údajom zo strany orgánov verejnej moci;
 – Budovanie centralizovanej štruktúry pre správu digitálneho priestoru vo 

všeobecnosti;
 – Otázky týkajúce sa práva na prenosnosť.

5.4.1 Prečo argument „Nespracúvame osobné údaje“ neplatí

Na tomto mieste považujeme za vhodné poukázať na nuansy legálnej defi-
nície pojmu „osobný údaj“. Je to z toho dôvodu, že často od orgánov verejnej 
moci prostredníctvom mediálnych vyhlásení počuť, že nezbierajú a nespracú-
vajú osobné údaje. Ako uvádzame pri podrobnej analýze pojmu „osobný údaj“, 
opak je pravdou. Uvedomenie a aplikovanie správnej právnej normy na skutko-
vý stav by malo byť základným východiskom na zlepšenie dátového prostredia 
v rámci Slovenskej republiky.

5.4.1.1 Legálna definícia pojmu „osobný údaj“

V zmysle čl. 4 bod 1 nariadenia GDPR sa za osobný údaj považuje „akékoľ-
vek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.“ 
Identifikovateľná fyzická osoba je taká osoba, ktorú možno identifikovať priamo 
alebo nepriamo, najmä prostredníctvom odkazu 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. 
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Pojem „identifikovateľnosti“ ďalej vykladá recitál 26 nariadenia GDPR, ktorý 
uvádza: „Na určenie toho, či je fyzická osoba identifikovateľná, by sa mali brať do 
úvahy všetky prostriedky, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich 
prevádzkovateľ alebo akákoľvek iná osoba využije, napríklad osobitným výberom, 
na priamu alebo nepriamu identifikáciu fyzickej osoby. Na zistenie toho, či je pri-
merane pravdepodobné, že sa prostriedky použijú na identifikáciu fyzickej osoby, 
by sa mali zohľadniť všetky objektívne faktory, ako sú náklady a čas potrebný na 
identifikáciu so zreteľom na technológiu dostupnú v čase spracúvania, ako aj na 
technologický vývoj.“

5.4.1.2 Interpretácia pojmu „osobný údaj“

V rámci analýzy pojmu „osobný údaj“ nie je dôležité poznať len jeho samot-
né legálne vymedzenie, ale posúdiť aj jeho interpretáciu.

Pri interpretácii aktuálnej definície pojmu „osobný údaj“ v zmysle nariade-
nia GDPR budeme vychádzať primárne zo stanoviska WP29 k pojmu „osob-
ný údaj“526 a metodického usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov  
č. 1/2013.527 Napriek tomu, že tieto stanoviská a usmernenia boli prijaté počas 
účinnosti staršej legislatívy, sú dané výklady stále aktuálne a použiteľné, čo na-
príklad reflektuje aj judikatúra SDEÚ.528 Pri interpretácii je zároveň nevyhnutné 
analyzovať judikatúru SDEÚ, ktorý sa výkladom pojmu „osobný údaj“ zaoberal 
vo viacerých svojich rozhodnutiach. Napriek tomu, že slovenské súdy nerozho-
dovali toľko prípadov skutkovo naviazaných na spracúvanie osobných údajov, 
niekoľko rozhodnutí týkajúcich sa osobných údajov môžeme nájsť v judikatúre 
Najvyššie súdu SR a Ústavného súdu SR. Výklad prostredníctvom usmernení, 
stanovísk a judikatúry je vhodne doplnený o doktrinálnu kritiku či poznámky.

WP29 vo svojom usmernení vymedzila štyri prvky definície osobných 
údajov, a  to takto: „Osobné údaje sú (1) akékoľvek informácie (2) týkajúce sa  
(3) identifikovanej alebo identifikovateľnej (4) fyzickej osoby (ďalej len ,dotknutá 

526 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 4/2007 on the concept of 
personal data. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/docu-
mentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf>.

527 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Metodické usmernenie č. 1/2013  
k pojmu osobné údaje. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://dataprotection.gov.sk/uoou/
sites/default/files/metodicke_usmernenie_c._1_2013_k_pojmu_osobne_udaje.pdf>.

528 Pozri napríklad rozhodnutie SDEÚ z 19. októbra 2016 vo veci C-582/14, Patrick Breyer proti 
Bundesrepublik Deutschland.
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osoba‘).“529 Aby informácia mohla byť klasifikovaná ako osobný údaj, tieto krité-
riá musia byť splnené kumulatívne. Napriek tomu, že SDEÚ vo svojich rozhod-
nutiach neodkazuje na predmetné stanovisko a delenie priamo, v argumentácii 
a úvahách nadväzuje na stanoviská generálnych advokátov,530 ktoré už ako zdroj 
dokumenty WP29 uvádzajú. SDEÚ tak nepriamo preberá a analyzuje jednot-
livé prvky pojmu „osobný údaj“ tak, ako ich vymedzila WP29. Z tohto delenia 
budeme vychádzať aj v nasledujúcom texte.

Prvý prvok definície osobného údaju predstavuje požiadavku „akejkoľvek 
informácie.“ Už z predmetnej definície možno vyvodiť, že legislatíva rozlišuje 
medzi výrazmi „informácia“ a „údaj“, keďže nie každá informácia bude osob-
ným údajom.

Pri výklade predmetného prvku WP29 zvýrazňuje povahu, obsah a formát, 
ktorý zachytáva informácie. Čo sa povahy informácie týka, môže ísť o informá-
cie objektívne, ale aj subjektívne (hodnotiace úvahy či názory).531 Ilustrovať to 
možno na príklade zamestnávateľa, ktorý v spise zamestnanca vedie evidenciu 
dochádzky a jeho hodnotenie. Navyše, informácia v zmysle definície osobných 
údajov nemusí byť ani pravdivá.532

Z hľadiska obsahu informácie môže ísť o citlivé osobné údaje, ale aj o údaje, 
ktoré sa netýkajú súkromného života jednotlivcov v užšom zmysle. WP29 ako 
príklady uvádza aktivity jednotlivca v zamestnaní či ekonomické alebo sociálne 
väzby a správanie.533 ESĽP v tomto kontexte viackrát judikoval, že informácia 
sa nemusí nevyhnutné týkať súkromného života jednotlivca, ale môže ísť o in-
formácie týkajúce sa profesie.534 Status jednotlivca (spotrebiteľ, zamestnanec, 
pacient či zákazník) je irelevantný.535 K takejto interpretácii sa pridal aj SDEÚ 

529 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 4/2007 on the concept of 
personal data. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/docu-
mentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf>, s. 6.

530 Rozhodnutie SDEÚ z 20. decembra 2017 vo veci C-434/16, Peter Nowak proti Data Protection 
Commissioner; alebo rozhodnutie SDEÚ z 19. októbra 2016 vo veci C-582/14, Patrick Breyer 
proti Bundesrepublik Deutschland.

531 Tamže, s. 6.
532 Tamže.
533 Tamže.
534 Napríklad rozhodnutie ESĽP Amann proti Švajčiarsku zo 16. februára 2000, sťažnosť  

č. 27798/95, bod 65. Pozri aj rozhodnutie ESĽP Bărbulescu proti Rumunsku [VK] zo dňa  
5. septembra 2017, sťažnosť č. 61496/08, , bod 121.

535 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 4/2007 on the concept of 
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v prípade Volker: „ESĽP v tomto ohľade v súvislosti s výkladom čl. 8 EDĽP rozho-
dol, že pojem ,súkromný život‘ sa nemôže vykladať reštriktívne a že žiadny prin-
cipiálny dôvod neumožňuje vylúčiť profesijné činnosti… z pojmu ,súkromný‘.“536 

Formát informácie môže byť taktiež rôznorodý. Definícia pojmu „osobný 
údaj“ pokrýva akékoľvek vyjadrenie informácie (číselné, slovné, grafické, audio-
vizuálne atď.). Zároveň, nosičom (médiom) danej informácie môže byť čokoľ-
vek od papiera, elektronického dokumentu, zápisu v podobe binárneho kódu 
až po video či zvukovú nahrávku.537 Fotografie ako osobné údaje implicitne vy-
kladá aj recitál 51 nariadenia GDPR.538 WP29 výslovne ako potenciálne osobné 
údaje vo svojom stanovisku spomína hlas zákazníka pri poskytovaní bankových 
služieb prostredníctvom telefónu, videozáznam z bezpečnostnej kamery a kres-
bu dieťaťa podrobeného neuropsychiatrickým testom.539

Takýto pomerne široký výklad potvrdil aj SDEÚ v prípade Nowak,540 v kto-
rom skutkovo išlo o otázku, či odpovede a hodnotenie na skúške sú osobnými 
údajmi skúšaného. SDEÚ v tomto kontexte uviedol: „Použitie výrazu ,akákoľvek 
informácia‘ v rámci definície pojmu ,osobný údaj‘ [...] odzrkadľuje cieľ normotvor-
cu EÚ priznať tomuto pojmu široký význam, pričom tento pojem sa neobmedzuje 
na informácie, ktoré sú citlivé alebo patria do súkromnej sféry, ale potenciálne 
zahŕňa všetky druhy informácií, a to tak objektívne, ako aj subjektívne vo forme 
názoru alebo hodnotení pod podmienkou, že sa ,týkajú‘ dotknutej osoby.“541

personal data. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documen-
tation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf>, s. 7.

536 Rozhodnutie SDEÚ z 9. novembra 2010 v spojených veciach C-92/09 a C-93/09, Volker und 
Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert proti Land, bod 59.

537 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 4/2007 on the concept of 
personal data. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documen-
tation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf>, s. 7.

538 „Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategó-
rií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne bude vzťahovať len 
v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo 
potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby.“

539 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 4/2007 on the concept of 
personal data. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documen-
tation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf>, s. 8.

540 Rozhodnutie SDEÚ z 20. decembra 2017 vo veci C-434/16, Peter Nowak proti Data Protection 
Commissioner.

541 Tamže, bod 34.
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Druhý prvok definície osobných údajov reprezentuje atribút, že informá-
cia, sa musí týkať identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Všeobecne sa 
informácia dotknutej osoby týka, ak je o jednotlivcovi.542 V množstve prípadov 
je tento prvok evidentne prítomný už na prvý pohľad a nepotrebuje hlbšie po-
súdenie. Napríklad údaje o zamestnancovi v zamestnaneckom spise sa týkajú 
daného zamestnanca, zdravotné záznamy pacienta sa týkajú daného pacienta, 
prípadne videozáznam zachytávajúci kandidáta na pracovnú pozíciu sa ho týka. 
Existujú však situácie, v ktorých predmetný prvok prítomný na prvý pohľad nie 
je, avšak opak je pravdou. WP29 ako príklad uvádza hodnotu nehnuteľnosti. 
Samotná informácia o hodnote nehnuteľnosti nie je osobným údajom, avšak 
dané do kontextu pri posudzovaní daňových povinností alebo jej predaji možno 
túto informáciu priradiť k dotknutej osobe a bude osobným údajom, keďže sa 
dotknutej osoby týka.543

Pri analýze diskutovaného prvku definície osobných údajov WP29 rozlišuje 
medzi troma spôsobmi, ako sa informácia môže dotknutej osoby týkať. Kon-
krétne ide o zložku týkajúcu sa obsahu, účelu alebo výsledku.544 Tieto podmien-
ky sú dané alternatívne, stačí ak je splnená čo i len jedna z nich.545

Informácia sa týka dotknutej osoby z hľadiska obsahu v prípadoch, ktoré sú 
najviac jednoznačné z praktického pohľadu. Ilustrovať to možno na príklade 
informácií v zamestnaneckom spise, občianskych preukazoch či zdravotných 
záznamoch pacienta uvedených pod jeho menom. Niet pochýb, že tieto úda-
je sa týkajú dotknutej osoby.546 Informácia sa týka dotknutej osoby z hľadiska 
účelu v takých prípadoch, keď je plánované jej použitie s cieľom hodnotiť, spra-
cúvať alebo inak ovplyvňovať dotknutú osobu z pohľadu jej postavenia alebo 
spávania.547 WP29 ako príklad uvádza záznam (log) hovoru uskutočneného 
telefonickým zariadením v súkromnej spoločnosti. Takýto záznam môže byť 
priradený ku konkrétnemu zamestnancovi, na ktorého je daná linka evidovaná 

542 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY: Opinion 4/2007 on the concept of 
personal data. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documen-
tation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf>, s. 9.

543 Tamže.
544 Tamže.
545 Tamže, s. 11.
546 Tamže, s. 10.
547 Tamže.
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a táto informácia môže byť použitá pri jeho hodnotení, resp. analýze pracovnej 
disciplíny.548

Informácia sa týka dotknutej osoby z hľadiska výsledku v tom prípade, ak 
je rozumný predpoklad, že použitie informácie bude mať vplyv na práva alebo 
záujmy dotknutej osoby za konkrétnych skutkových podmienok. Predmetný 
vplyv nemusí dosahovať vysokú intenzitu. Úplne postačí jeho samotná exis-
tencia.549 WP29 ako príklad uvádza monitorovanie polohy vozidiel taxislužby 
s  cieľom optimalizovať poskytovanie služieb s dopadom na jednotlivých vo-
dičov. V tejto situácii taxislužba implementovala monitorovací mechanizmus 
svojich vozidiel s cieľom poskytnúť zákazníkom lepšiu službu, keďže danému 
zákazníkovi je priradené vozidlo, ktoré sa nachádza najbližšie. Tento systém 
zároveň ovplyvňuje aj vodičov predmetnej taxislužby, keďže na základe ich ak-
tuálnej polohy dochádza k prerozdeľovaniu zákaziek. Účelom tohto systému nie 
je monitorovanie pracovnej disciplíny vodičov, avšak systém umožňuje sledovať 
dodržiavanie rýchlostného limitu či prestávky. Vo výsledku tak poloha daného 
vozidla reflektuje aj údaje týkajúce sa konkrétneho vodiča – dotknutej osoby.550

V súvislosti s týmto aspektom je potrebné spomenúť aj judikatúru SDEÚ, 
ktorá sa v rozhodnutí YS neprihlásila k takémuto širokému vymedzeniu výrazu 

„týkajúci sa“ a následne toto rozhodnutie negovala (v súlade s líniou výkladu 
podľa WP29) v prípade Nowak. Rozhodnutie v prípade YS551 sa týkalo po-
súdenia otázky, či právna analýza v procese imigrácie konkrétnych žiadateľov 
o pobyt je osobným údajom daných žiadateľov alebo nie. Ak by SDEÚ v tomto 
prípade rozhodoval v zmysle interpretácie pojmu „osobný údaj“ podľa WP29, 
pravdepodobne by došiel k záveru, že o osobný údaj ide, keďže samotná práv-
na analýza sa „týka“ dotknutých osôb vzhľadom na účel (hodnotenie žiadosti 
o pobyt), prípadne výsledok (povolenie alebo nepovolenie pobytu) s vplyvom 
na dotknuté osoby – žiadateľov. SDEÚ však zachoval argumentáciu generál-
nej advokátky Sharpston a judikoval, že „čo sa týka právnej analýzy uvedenej 
v zápisnici, je namieste konštatovať, že hoci určite môže obsahovať osobné úda-
je, sama osebe nepredstavuje takýto (osobný) údaj.“552 Generálna advokátka 

548 Tamže, s. 11.
549 Tamže.
550 Tamže.
551 Rozhodnutie SDEÚ zo 17. júla 2014 v spojených veciach C-141/12 a C-372/12, YS proti Minister 

voor Immigratie, Integratie en Asiel.
552 Tamže, bod 39.
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vo svojom názore zvýrazňovala, že právna analýza je iba posúdenie aplikácie 
práva na konkrétny prípad a ak by bola klasifikovaná ako osobný údaj, išlo by 
to nad rámec právnej úpravy ochrany osobných údajov.553 Na strane druhej svo-
ju argumentáciu SDEÚ upravil v skôr spomínanom prípade Nowak. V tomto 
prípade sa SDEÚ opäť oprel o stanovisko generálnej advokátky, ktoré na roz-
diel od prípadu YS akcentovalo posúdenie vplyvu informácie na dotknutú oso-
bu v prípade hodnotenia skúšky zo strany skúšajúceho.554 SDEÚ sa vo svojom  
rozhodnutí priklonil k návrhom generálnej advokátky a bez citovania stano-
viska WP29 výslovne spomenul výklad výrazu „týkajúca sa“ v zmysle predmet-
ného výkladu: „Použitie výrazu ,akákoľvek informácia‘ v rámci definície pojmu 
,osobný údaj‘ [...] odzrkadľuje cieľ normotvorcu EÚ priznať tomuto pojmu široký 
význam, pričom tento pojem sa neobmedzuje na informácie, ktoré sú citlivé ale-
bo patria do súkromnej sféry, ale potenciálne zahŕňa všetky druhy informácií,  
a to tak objektívne, ako aj subjektívne vo forme názoru alebo hodnotení pod pod-
mienkou, že sa ,týkajú‘ dotknutej osoby [...] ak ide o túto poslednú podmienku, je 
splnená v prípade, že táto informácia z dôvodu svojho obsahu, účelu alebo účinku 
súvisí s určitou osobou.“555 Súd vo svojom rozhodnutí vyhlásil, že v prípade 
odpovedí skúšaného a hodnotení skúšajúceho ide jednoznačne o informácie, 
ktoré majú vplyv na skúšanú osobu, keďže môžu ovplyvniť jeho študentské, resp. 
pracovné úspechy.556 Pri výklade tohto pojmu je tak evidentné, že SDEÚ sa na-
koniec prikláňa k pomerne extenzívnej interpretácii a rozširuje výklad pojmu 

„osobný údaj“, a tým pôsobnosť danej legislatívy.
Azda najdôležitejšou a najkomplexnejšou časťou definície osobných údajov 

je tretí prvok – či sa informácie týkajú identifikovanej alebo identifikovateľ-
nej osoby. Rozdiel medzi pojmami „identifikovaná osoba“ a „identifikovateľná 
osoba“ je nasledujúci: O identifikovanú osobu ide vtedy, keď už máme dostatok 
informácií na identifikáciu jednotlivca a jeho odlíšenie od zvyšku skupiny. Pri 
identifikovateľnej osobe máme k dispozícii nejaké informácie, ale daná osoba 

553 Tamže, body 41 – 42.
554 Návrhy generálnej advokátky Juliane Kokott vo veci C-434/16, Peter Nowak proti Data Protec-

tion Commissioner, body 58 – 63.
555 Rozhodnutie SDEÚ z 20. decembra 2017 vo veci C-434/16, Peter Nowak proti Data Protection 

Commissioner, body 34 – 35.
556 Tamže, bod 39.
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ešte nie je identifikovaná a na jej identifikáciu potrebujeme dodatočné informá-
cie, pričom získanie týchto informácií je možné.557

Identifikácia je možná prostredníctvom tzv. identifikátorov, ktoré reflektujú 
určitý vzťah k dotknutej osobe. Môže ísť o meno, vzhľad, charakteristiku, vnú-
tornú kvalitu, zamestnanie, funkciu a pod. Nariadenie GDPR obsahuje demon-
štratívny výpočet identifikátorov: „meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, 
online identifikátor alebo odkaz na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre 
fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu tejto fyzickej osoby.“558 V kontexte nových technológií nariadenie GDPR 
pragmaticky v recitáli 30 rozvádza pojem „online identifikátorov“: „Fyzickým 
osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, 
aplikácie, nástroje a protokoly, ako napríklad IP adresa, cookies, alebo iné identi-
fikátory, ako napríklad štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu. Tieto môžu zane-
chávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými 
informáciami získanými zo serverov môžu použiť na vytvorenie profilov fyzických 
osôb a na ich identifikáciu.“

Dotknutú osobu možno identifikovať priamo alebo nepriamo. Priama 
identifikácia spočíva v použití jedného unikátneho identifikátora, na základe 
ktorého môžeme jednotlivca vyčleniť zo skupiny a identifikovať ho. WP29 ako 
prostriedok priamej identifikácie uvádza meno a priezvisko, aj keď nie vždy je 
na základe neho možné danú osobu identifikovať a často sú potrebné aj ďalšie 
informácie.559 Na rozdiel od priamej identifikácie nepriama identifikácia spočí-
va v kombinácii unikátnych identifikátorov, ktoré spolu predstavujú dostatočnú 
sumu informácií na identifikáciu jednotlivca.560 Môže ísť napríklad o kombi-
náciu preferencií, veku, bydliska či aktuálnej polohy. WP29 ako príklad uvá-
dza novinový článok o staršej medializovanej trestnoprávnej kauze, v ktorom 
sa však nespomínajú konkrétne osoby. Existujú ale prostriedky na prepojenie 

557 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 4/2007 on the concept of 
personal data. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documen-
tation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf, s.12 >.

558 Článok 4 bod 1 nariadenia GDPR, posledná veta.
559 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 4/2007 on the concept of 

personal data. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/docu-
mentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf, s. 13>.

560 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 4/2007 on the concept of 
personal data. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/docu-
mentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf, s. 13>.
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jednotlivých aktérov s ich menami vzhľadom na to, že publicita prípadu v čase, 
keď sa stal, bola obrovská a médiá v starších výstupoch uvádzali plné mená 
jednotlivcov. Osoby sú tak napriek nemenovaniu identifikovateľné nepriamym 
spôsobom.561

Zároveň považujeme za nevyhnutné dodať, že na to, aby bola osoba iden-
tifikovaná alebo identifikovateľná, nie je nutné poznať jej meno a priezvisko. 
Ilustrovať to možno na príklade sledovacích aplikácií na internete, ktoré dokážu 
na základe správania priradiť konkrétneho užívateľa ku konkrétnemu správaniu 
a preferenciám bez ohľadu na jeho identitu v reálnom svete.562 K predmetnej 
interpretácii sa už skôr priklonil aj SDEÚ v prípade Lindqvist: „Operácia, kto-
rou sa odkazuje na internetovej stránke na rôzne osoby a ktorou sa tieto osoby 
identifikujú buď prostredníctvom ich mena, alebo iným spôsobom, napríklad pro-
stredníctvom ich telefónneho čísla alebo informácií o ich pracovných podmienkach 
a o ich záľubách, predstavuje úplne alebo čiastočne automatizované spracovanie 
osobných údajov [...]“563

Ako bolo uvedené skôr, je potrebné sa komplexnejšie pristaviť pri identifi-
kovateľnosti osoby a teda situácii, keď niekto určité informácie má (entita A),  
avšak nie sú dostatočné na identifikáciu jednotlivca. Zároveň existuje tretia 
strana (entita B), ktorá disponuje ďalšími informáciami a tie v spojení s infor-
máciami, ktoré drží entita A, dokážu dotknutú osobu identifikovať a tvoria tak 
osobné údaje.

Pred prelomových rozhodnutím vo veci Breyer v doktríne rezonovali dve in-
terpretácie. Objektívna interpretácia identifikovateľnosti bola založená na tom, 
že na skôr uvedenom príklade by dané informácie predstavovali osobné údaje 
pre obe entity už len na základe existencie tretej strany, ktorá vie dotknutú oso-
bu identifikovať. Subjektívna interpretácia identifikovateľnosti spočívala v tom, 
že dané informácie by predstavovali osobné údaje iba pre tú entitu, ktorá reálne 
vie danú dotknutú osobu identifikovať.564

Leenes v súvislosti s rôznymi formami identifikátorov vymedzil štyri druhy 
identifikovateľnosti, a to konkrétne:

 – L-identifikovateľnosť (Look-up identifiability);
561 Tamže, s. 14.
562 Tamže.
563 Rozhodnutie SDEÚ zo 6. novembra 2003 vo veci C-101/01, Bodil Lindqvist, bod 27.
564 Napríklad BERTHOTY, J. a kol. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Praha : C. H. 

Beck, 2018, s. 126 a nasl.
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 – R-identifikovateľnosť (Recognition identifiability);
 – C-identifikovateľnosť (Classification identifiability);
 – S-identifikovateľnosť (Session identifiability).565

L-identifikovateľnosť znamená, že prevádzkovateľ má k dispozícii identifi-
kátor, na základe ktorého môže ďalej zistiť totožnosť dotknutej osoby. Môže ísť 
napríklad o telefónne čísla, číslo pasu alebo IP adresy. Dôležitou charakteristi-
kou predmetného typu identifikovateľnosti je fakt, že existuje pre danú osobu 
dostupná databáza, skrz ktorú môže dôjsť k stotožneniu. Napríklad číslo pasu by 
množstvu osôb priamo nedovoľovalo stotožniť dotknutú osobu, ale pre úradní-
ka pracujúceho na Ministerstve vnútra SR alebo na letisku to problém nie je.566

R-identifikovateľnosť spočíva v  identifikovaní jednotlivca bez toho, aby 
bola daná osoba stotožnená. To znamená, že v tomto procese nefiguruje meno 
a priezvisko danej osoby. Leenes ako príklady takýchto identifikátorov uvádza 
tokeny alebo lístky zo šatne, kde si osoby odložia kabáty, prípadne iné ošatenie 
a dostanú číselné označenie. Poskytovateľ takejto služby nemusí poznať meno 
a priezvisko držiteľa konkrétneho tokenu alebo čísla, keďže dôležité je danej 
osobe poskytnúť službu. Vo virtuálnom svete pôjde predovšetkým o cookies, 
prípadne heslá do užívateľských kont.567

C-identifikovateľnosť je kreovaná na základe existencie pre-determinova-
ných skupín, kategórií a profilov a jednotlivec je priradený k jednej zo skupín na 
základe svojho správania. Ako typický príklad Leenes spomína klasifikovanie 
zákazníkov internetového kníhkupectva podľa už zakúpených kníh na základe 
preferovaných žánrov a zobrazovanie cielenej reklamy. V tomto kontexte sú 
často využívané identifikátory zo skupiny R popísanej skôr.568

S-identifikovateľnosť je sezónnou (dočasnou) technickou záležitosťou a slú-
ži na sledovanie konkrétnych užívateľov počas určitej doby, napríklad prezera-
nia webového sídla. Túto situáciu možno ilustrovať pri online nákupe a použí-
vaní tzv. session cookies na zapamätanie si obsahu nákupného košíka.569

565 LEENES, R. Do you know me? Decomposing identifiability. TILT Law & Technology Working 
Paper No. 006/2008.

566 Tamže, s. 12.
567 Tamže, s. 13 – 14.
568 Tamže, s. 14 – 15.
569 Tamže, s. 15 – 16.
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Ako k identifikovateľnosti pristupovať, rozhodol SDEÚ v prípade Breyer,570 
kde interpretoval recitál 26 smernice 95/46/EHS, ktorý prevzal aj totožný recitál 
v nariadení GDPR. Súčasné znenie daného odôvodnenia znie: „Na určenie toho, 
či je fyzická osoba identifikovateľná, by sa mali brať do úvahy všetky prostriedky, 
pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ alebo aká-
koľvek iná osoba využije, napríklad osobitným výberom, na priamu alebo nepria-
mu identifikáciu fyzickej osoby. Na zistenie toho, či je primerane pravdepodobné, 
že sa prostriedky použijú na identifikáciu fyzickej osoby, by sa mali zohľadniť 
všetky objektívne faktory, ako sú náklady a čas potrebný na identifikáciu so zrete-
ľom na technológiu dostupnú v čase spracúvania, ako aj na technologický vývoj.“

WP29 vo svojom stanovisku uvádza viaceré príklady, keď je primeraná 
pravdepodobnosť reálna a nepôjde iba o hypotetickú možnosť dotknutú oso-
bu identifikovať. Predmetné príklady predstavujú: (i) náklady na identifikáciu,  
(ii) účel spracúvania, (iii) riziko organizačných „dier“ (úniky dát), (iv) dostupná 
technológia v čase spracúvania a (v) opatrenia prijaté na prevenciu identifikácie 
(anonymizačné techniky).571 Doktrína však poukazuje na viaceré problematické 
body daného odôvodnenia. Ako príklad možno uviesť, že nie je jasné, v akom 
časovom rámci sa má posudzovať faktor technologického vývoja, keďže naprí-
klad vývoj kvantových počítačov je pomerne nepredvídateľný a v extrémnom 
prípade môže viesť k prelomeniu dovtedy anonymizovaných informácií.572

Recitál 26 upravuje tzv. test primeranej pravdepodobnosti,573 ktorý rieši 
otázku, kedy je primerane pravdepodobné, že dotknutá osoba bude identifi-
kovateľná. Práve tento test primeranej pravdepodobnosti je predmetom výkladu 
SDEÚ v prípade Breyer.

Skutkovo sa prípad týkal otázky, či dynamická IP adresa predstavuje osobný 
údaj v zmysle staršej legislatívy na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ 

570 Rozhodnutie SDEÚ z 19. októbra 2016 vo veci C-582/14, Patrick Breyer proti Bundesrepublik 
Deutschland.

571 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 4/2007 on the concept of 
personal data. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/docu-
mentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf>, s. 17.

572 K tomu napríklad THE ECONOMIST. Quantum computers will break the encryption that pro-
tects the internet. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.economist.com/science-and-
-technology/2018/10/20/quantum-computers-will-break-the-encryption-that-protects-the-in-
ternet.>.

573 BERTHOTY, J. a kol. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Praha : C. H. Beck, 2018, 
s. 127 – 129.
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webového sídla mal k dispozícii IP adresu užívateľa, no nemal priamo infor-
máciu, na koho je táto IP adresa registrovaná. Tieto informácie má zvyčajne 
k dispozícii poskytovateľ internetového pripojenia. Otázka teda bola, či pre pre-
vádzkovateľa webového sídla predstavuje IP adresa osobný údaj v zmysle legál-
nej definície. SDEÚ svoje úvahy začal tým, že odmietol klasifikovať dynamickú  
IP adresu ako priamy identifikátor a ďalej sa zaoberal iba otázkami identifikova-
teľnosti prostredníctvom kombinácie unikátnych identifikátorov.574 Pragmatic-
ky vychádzal z legislatívnej definície osobných údajov, ktorá umožňuje dotknu-
tú osobu identifikovať aj nepriamo s tým, že samotný identifikátor izolovane 
nemusí danú osobu identifikovať.575 SDEÚ sa priklonil ku stanovisku generál-
neho advokáta576 a prevzal jeho argumentáciu, že „možnosť spojenia dynamickej  
IP adresy s uvedenými ďalšími informáciami, ktoré má k dispozícii tento po-
skytovateľ internetového pripojenia [...] nenastane vtedy, keď identifikácia do-
tknutej osoby je zakázaná právnymi predpismi alebo prakticky neuskutočniteľ-
ná, napríklad preto, lebo by si vyžadovala neprimerane veľa času, financií alebo 
ľudských zdrojov, takže pravdepodobnosť identifikácie sa v skutočnosti javí ako 
zanedbateľná.“577

Luxemburský súd na záver judikoval: „[...] že dynamická IP adresa, ktorú 
poskytovateľ online mediálnych služieb uchováva v súvislosti s prehliadaním si 
určitou osobou internetovej stránky, ktorú tento poskytovateľ sprístupnil verejnosti, 
predstavuje pre tohto poskytovateľa osobný údaj v zmysle tohto ustanovenia, ak 
má k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých dokáže identifikovať 
dotknutú osobu vďaka ďalším informáciám, ktorými disponuje poskytovateľ inter-
netového pripojenia tejto osoby“. Toto rozhodnutie tak znamená, že ak existujú 
právom dovolené prostriedky na identifikáciu jednotlivca, pôjde o osobné údaje. 
V prípade uvedenom skôr je napríklad veľmi pravdepodobné, že sa prevádzko-
vateľ webového sídla môže v prípade kybernetických útokov obrátiť na orgány 
činné v trestnom konaní, ktoré kontaktujú poskytovateľa internetového pripoje-
nia s cieľom identifikovať používateľa, na ktorého je daná IP adresa registrovaná, 
prípadne využiť vyšetrovacie metódy na zistenie totožnosti danej osoby. SDEÚ 

574 Rozhodnutie SDEÚ z 19. októbra 2016 vo veci C-582/14, Patrick Breyer proti Bundesrepublik 
Deutschland, body 38 – 39.

575 Tamže, bod 41.
576 Návrhy generálneho advokáta Manuela Camposa Sáncheza – Bordona vo veci C-582/14,  

Patrick Breyer proti Bundesrepublik Deutschland.
577 Tamže, body 45 – 46.
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sa tak nepriklonil ani k objektívnej a ani k subjektívnej interpretácii identifiko-
vateľnosti, ale zvolil strednú cestu a zvýraznil existenciu právne dovolených pro-
striedkov identifikácie. Tieto musia byť zároveň vždy posudzované v kontexte 
konkrétnych skutkových okolností. K tejto interpretácii sa nedávno priklonil aj 
Najvyšší súd SR pri riešení otázky identifikovateľnosti fyzickej osoby na základe 
mena a priezviska v kombinácii s informáciami o miestnej príslušnosti súdu 
(podľa bydliska žalovaného).578 WP29 vo svojom stanovisku zároveň osobitne 
podčiarkuje, že v prípadoch, keď je samotným účelom spracúvania osobných 
údajov identifikovať dotknuté osoby (napr. pri marketingovej analytike), pôjde 
o spracúvanie osobných údajov.579

Ako príklady identifikovateľnosti WP29 uvádza publikáciu röntgenových 
snímok s uvedením veľmi nezvyčajného krstného mena pacientky vo vedec-
kom žurnále,580 sledovanie prostredníctvom priemyselných kamier, keďže ich 
samotným účelom je identifikácia konkrétnych osôb v prípade páchania delik-
tov,581 prípadne zverejňovanie grafitov vo verejnom registri s cieľom identifiko-
vať autorov.582 SDEÚ pri otázke telekomunikačných metadát zároveň uviedol, 
že aj tieto údaje môžu nepriamo identifikovať dotknuté osoby využívajúce te-
lekomunikačné služby: „[...] údaje, ktoré musia poskytovatelia verejne dostup-
ných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí 
uchovávať [...] sú predovšetkým údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja 
komunikácie a adresáta komunikácie, na určenie dátumu, času, trvania a typu 
komunikácie, na identifikáciu komunikačného zariadenia užívateľa, ako aj na ur-
čenie polohy mobilného komunikačného zariadenia, teda údaje, ku ktorým predo-
všetkým patrí meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa, telefónne 
číslo volajúceho a číslo volaného, ako aj IP adresa pre internetové služby. Z týchto 
údajov predovšetkým vyplýva, s kým a akým spôsobom účastník alebo registrova-
ný užívateľ komunikoval, ako aj čas komunikácie a miesto, z ktorého prebiehala. 
Okrem toho tieto údaje umožňujú zistiť, ako často účastník alebo registrovaný 

578 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 19. júna 2019, sp. zn. 10 Sžik 2/2017, bod 34 a nasl.
579 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 4/2007 on the concept of 

personal data. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/docu-
mentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf>, s. 15.

580 Tamže.
581 Tamže, s. 16.
582 Tamže, s. 17.
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užívateľ komunikoval s určitými osobami v danom období.“583 Metadáta tiež 
môžu predstavovať osobné údaje.

K širokej definícii identifikovateľnosti sa opatrne prihlásil aj Úrad na ochra-
nu osobných údajov Slovenskej republiky, primárne prostredníctvom uvede-
ných príkladov.584

Nariadenie GDPR v definícii osobných údajov výslovne hovorí o akýchkoľ-
vek informáciách týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej 
osoby. Tomuto nasvedčuje aj znenie úvodných recitálov nariadenia GDPR, kto-
ré zvýrazňuje ľudskoprávny aspekt práva na ochranu osobných údajov v zmysle 
Charty585 a aplikáciu predmetného práva na všetky ľudské bytosti bez ohľadu 
na štátnu príslušnosť.586 V tomto kontexte je tak nevyhnutné posúdiť aplikáciu 
rámca ochrany osobných údajov na osoby zosnulé, ešte nežijúce a osobitne za-
ujímavou otázkou je pôsobnosť voči právnickým osobám.

Informácie týkajúce sa zosnulých osôb sa v princípe nepovažujú za osob-
né údaje. Tento záver naznačuje posledná veta recitálu 27 nariadenia GDPR: 

„Toto nariadenie sa neuplatňuje na osobné údaje zosnulých osôb. Členské štá-
ty môžu stanoviť pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov zosnulých 
osôb.“ Slovenská právna úprava upravuje situáciu udelenia alebo neudelenia 
súhlasu zosnulej osoby.587 WP29 však upozorňuje, že v niektorých prípadoch sa 
môže legislatíva na ochranu osobných údajov nepriamo zosnulých osôb dotý-
kať. Ako konkrétne prípady WP29 vo svojom stanovisku spomína situácie, keď 

583 Rozhodnutie SDEÚ z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 a C-594/12, Digital Rights 
Ireland Ltd proti Minister for Communications, Marine and Natural Resources, bod 26.

584 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Metodické usmernenie č. 1/2013  
k pojmu osobné údaje. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://dataprotection.gov.sk/uoou/
sites/default/files/metodicke_usmernenie_c._1_2013_k_pojmu_osobne_udaje.pdf>, s. 2 – 3.

585 Recitál 1 nariadenia GDPR: „Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 
patrí medzi základné práva. V čl. 8 ods. 1 Charty základných práv EÚ a v čl. 16 ods. 1 Zmluvy  
o fungovaní EÚ (ZFEÚ) sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa 
ho týkajú.“

586 Recitál 2 nariadenia GDPR: „V zásadách a pravidlách ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov by sa bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko mali rešpektovať ich 
základné práva a slobody, najmä ich právo na ochranu osobných údajov. Týmto nariadením sa 
má prispieť k dobudovaniu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a hospodárskej únie,  
k hospodárskemu a sociálnemu pokroku, k posilneniu a zbližovaniu ekonomík v rámci vnútorného 
trhu a ku prospechu fyzických osôb.“

587 Ustanovenie § 78 ods. 7 ZOOÚ: „Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zá-
kona alebo osobitného predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba. Súhlas nie je platný, ak čo len 
jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.“
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prevádzkovateľ nemá informáciu, že dotknutá osoba je zosnulá; ak informá-
cia o zosnulej osobe indikuje údaje o žijúcej osobe (napr. o dedičnej chorobe); 
v rámci režimu ochrany osobnosti, ktoré upravujú národné právne poriadky a; 
rozšíreniu pôsobnosti národných právnych úprav na ochranu osobných údajov 
aj na zosnulé osoby.588

V prípade nenarodených detí je otázka aplikácie práva na ochranu osob-
ných údajov vecou prístupu národného práva. Niektoré členské štáty priznávajú 
nenarodenému dieťaťu status ako žijúcemu jednotlivcovi v prípadoch mate-
riálnych výhod (dedičstvo, darovanie) a naopak, iné členské štáty môžu mať 
odlišný prístup.589 Ústavný súd SR priznal ochranu nenarodeného plodu od 
12. týždňa tehotenstva.590 Tento postoj býva často doktrinálne kritizovaný ako 
priznanie absolútneho postavenia a práv tehotnej ženy bez primeraného vyvá-
ženia práv.591 Z týchto úvah možno vyvodiť, že ak v podmienkach Slovenskej 
republiky nenarodené dieťa požíva právo na ochranu osobných údajov, bude 
tak až od 12. týždňa tehotenstva. Zároveň súhlasíme s argumentáciou, že takýto 
stav je nerovnovážny.

Právna ochrana pri spracúvaní osobných údajov sa vo všeobecnosti týka 
fyzických osôb. Recitál 27 nariadenia GDPR k tejto otázke uvádza: „Toto naria-
denie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka právnických 
osôb, a najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy  
a kontaktných údajov právnickej osoby.“ Existujú však situácie, keď je možné le-
gislatívu na ochranu osobných údajov aplikovať nepriamo aj na právnické osoby 
ako dotknuté osoby, a to v prípade, ak názov právnickej osoby obsahuje priamy 
alebo nepriamy identifikátor dotknutej osoby. K tejto interpretácii sa prikláňa 
aj SDEÚ, ktorý v prípade Volker judikoval, že „treba jednak konštatovať, že dodr-
žiavanie práva na ochranu osobného života v súvislosti so spracúvaním osobných 
údajov, ktoré uznávajú čl. 7 a 8 Charty, sa vzťahuje na všetky informácie týkajúce 
sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby [...] a vzhľadom na to, čo 
bolo uvedené v bode 52 tohto rozsudku, sa však právnické osoby môžu dovolávať 
ochrany podľa čl. 7 a 8 Charty v súvislosti s týmto uvedením len v rozsahu, v akom 
588 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. Opinion 4/2007 on the concept of 

personal data. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://ec.europa.eu/justice/article-29/docu-
mentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf>, s. 22 – 23.

589 Tamže, s. 23.
590 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 12/2001-297.
591 Napríklad HUMENÍK, I. Ochrana osobnosti a medicínske právo. Žilina : Eurokódex, 2011,  

s. 197 – 198.
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názov právnickej osoby identifikuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.“592 V tom-
to kontexte je zaujímavé aj skôr spomenuté rozhodnutie Najvyššieho súdu SR,  
v ktorom sa tento súd obiter dictum vyjadril aj k otázke aplikácie nariadenia 
GDPR na právnické osoby v súvislosti s informáciami o členoch štatutárnych 
orgánov či spoločníkoch obchodných spoločností. Vzhľadom na ojedinelosť 
takýchto úvah v danej oblasti v  judikatúre súdov Slovenskej republiky pova-
žujeme za vhodné argumentáciu súdu uviesť v plnom rozsahu: „Pri poskytnutí 
informácií týkajúcich sa právnických osôb je, samozrejme, potrebné skúmať, či sa 
nejedná o informácie týkajúce sa v konečnom dôsledku identifikovateľných fyzic-
kých osôb. Teda je potrebné aplikovať test primeranej pravdepodobnosti a zodpo-
vedať otázku, či existuje primeraná pravdepodobnosť, že poskytnuté údaje budú 
použité na identifikáciu fyzickej osoby [...] Odpoveď na takúto otázku je závislá 
od viacerých faktorov vystupujúcich v konkrétnom prípade, a bude sa zrejme líšiť 
aj v závislosti od toho, či sa poskytnutá informácia týka viacosobových spoločností 
alebo sa týka jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným. Napríklad ak by 
sa informácia mala týkať spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoloč-
níkom a konateľom, ktorým by bola tá istá fyzická osoba, v určitom kontexte by 
mohlo ísť o informáciu, ktorá sa v reálnom živote týka fakticky iba tejto fyzickej 
osoby. Na druhej starne (sic!), ak by sa informácia týkala právnickej osoby, ktorá 
má viacero alebo mnohých členov v orgánoch spoločnosti alebo zamestnancov 
(napr. akciová spoločnosť), nemuselo by ísť o informáciu týkajúcu sa konkrétnej 
fyzickej osoby. Tieto príklady však nemusia platiť absolútne, keďže musia byť po-
sudzované v kontexte danej situácie, a to prostredníctvom testu primeranej prav-
depodobnosti podľa recitálu 26 smernice 95/46 EC, rovnako tak podľa recitálu  
26 nariadenia GDPR.“593

Doktrína zároveň derivovala situácie, keď sa na právnické osoby môže vzťa-
hovať rámec na ochranu osobných údajov. Ide o štyri prípady:

 – fyzická osoba je zastúpená právnickou osobou v konaní o porušení práva 
v zmysle nariadenia GDPR, prípadne Charty;

 – právnická osoba zastupuje verejnosť v konaní o porušení práva v zmysle 
nariadenia GDPR, prípadne Charty;

 – záujmy právnickej osoby sú súčasne aj záujmy fyzickej osoby pri spracúvaní 
osobných údajov; a 

592 Rozhodnutie SDEÚ z 9. novembra 2010 v spojených veciach C-92/09 a C-93/09, Volker und 
Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert proti Land, body 52 – 53.

593 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 19. júna 2019, sp. zn. 10 Sžik 2/2017, bod 41.



237

E-GOVERNMENT A ÚDAJE

 – právnická osoba môže sama žiadať o právnu ochranu v zmysle nariadenia 
GDPR.594

V kontexte našich úvah sú relevantné iba tretí a štvrtý prípad, keďže prvé 
dva sa týkajú skôr procesných otázok uplatňovania práv, ktoré navyše už expli-
citne nariadenie GDPR rieši.595 Ako príklad tretej situácie sú uvedené právnic-
ké osoby s minimálnym počtom spoločníkov/akcionárov, pri ktorých sa často 
informácia o danej firme týka identifikovateľnej osoby.596 Ako uvádza Van Der 
Sloot, niektoré krajiny historicky priznávali právnu ochranu osobných údajov aj 
právnickým osobám, avšak s cieľom ochrany ich finančných záujmov a kredibi-
lity.597 Oproti tomu slovenský Úrad na ochranu osobných údajov vylučuje apli-
káciu definície osobných údajov na informácie týkajúce sa právnických osôb.598

5.4.1.3 Poznámky k pojmu „osobný údaj“

Definícia osobných údajov je široká a odzrkadľuje úmysel zákonodarcu „za-
chytiť“ v diskutovanom právnom rámci všetky prípady, v ktorých je možné 
informáciu prepojiť s identifikovanou dotknutou osobou. Tento záver vyplýva 
predovšetkým z dvoch faktorov. V prvom rade, právo na ochranu osobných 
údajov je v právnom priestore EÚ základným ľudským právom599 a aby toto 
právo bolo legislatívou dostatočne chránené, manipulácia s informáciami musí 
predstavovať spracúvanie osobných údajov. V druhom rade, samotný SDEÚ vo 
svojich nedávnych rozhodnutiach akcentoval potrebu regulácie ochrany osob-
ných údajov poskytnúť plný a skutočne dosiahnuteľný účinok (full and effective 
protection).600 Na poskytnutie takejto úrovne ochrany je zrejme nevyhnutné, aby 
definícia osobných údajov, ktorá de facto spúšťa aplikáciu práv a povinností 
v zmysle nariadenia GDPR, bola čo najširšia. Na strane druhej však požiadav-
ky kladené na anonymizáciu môžu spôsobiť, že v množstve prípadoch budú 

594 VAN DER SLOOT, B. Do privacy and data protection rules apply to legal persons and should 
they? A proposal for a two-tiered system. In Computer Law & Security Review. 2015, vol. 31,  
s. 37.

595 Tamže, s. 37 – 38.
596 Tamže, s. 37.
597 Tamže s. 38 – 41.
598 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Metodické usmernenie č. 1/2013  

k pojmu osobné údaje. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://dataprotection.gov.sk/uoou/
sites/default/files/metodicke_usmernenie_c._1_2013_k_pojmu_osobne_udaje.pdf>, s. 1.

599 Pozri čl. 8 Charty.
600 Prvýkrát spomenuté v rozhodnutí Google Spain, bod 38.
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v zmysle širokej definície osobných údajov niektoré neadekvátne anonymizo-
vané datasety považované za osobné údaje. Takýto prístup však môže spôsobiť, 
že anonymné údaje prestanú existovať.601

Ako príklad širokej interpretácie pojmu „osobný údaj“ a identifikovateľnosti 
možno uviesť nasledujúce výsledky zverejnených prieskumov. Na začiatku tohto 
milénia bolo podľa výskumu možné identifikovať 87 % populácie Spojených 
štátov amerických iba podľa informácií o poštovom smerovacom čísle, dátumu 
narodenia a pohlavia.602 Záznamy hodnotenia filmov z verejne dostupnej data-
bázy boli použité na identifikáciu vyše 500 000 používateľov Netflixu.603 Na zá-
klade verejne dostupných anonymných jázd taxíkom bolo možné identifikovať 
bydliská celebrít.604 Ďalší medializovaný prípad hovorí o úspešnej identifikácii 
držiteľov platobných kariet na základe aspoň štyroch vykonaných platieb, hod-
noty nakúpeného tovaru, typu obchodu a kódu prideleného danej osobe.605 Naj-
novšie výskumy ukazujú, že až 99,98 % populácie Spojených štátov amerických 
môže byť identifikovaných na základe pätnástich demografických faktorov.606

Zo skôr uvedených dôvodov je preto nepochopiteľné, ak orgány verejnej 
moci stále v niektorých prípadoch tvrdia, že nezbierajú a nespracúvajú osobné 
údaje jednotlivcov. Vzhľadom na tieto závery a naozaj širokú interpretáciu poj-
mu „osobný údaj“ je na mieste uzavrieť, že orgány verejnej moci majú a aj budú 
mať vo svojej dispozícii kvantum informácií, ktoré je nevyhnutné klasifikovať 
ako osobné údaje.

601 K týmto úvahám pozri FINCK, M., PALLAS, F. They who must not be Identified – Distinguis-
hing Personal from Non-Personal Data under the GDPR. In Max Planck Institute for Innovation 
and Competition Research Paper, no. 19-14, s. 15.

602 PURTOVA, N. The Law of Everything. Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data 
Protection Law. In 2018 Law, Innovation and Technology 10(1), s. 8.

603 NARAYANAN, A., SCHMATIKOV, V. How To Break Anonymity of the Netflix Prize Dataset. 
[cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://arxiv.org/pdf/cs/0610105.pdf.>.

604 TROTTER, J. K. Public NYC Taxicab Database Lets You See How Celebrities Tip. [cit. 30. 8. 
2022]. Dostupné na: <https://gawker.com/the-public-nyc-taxicab-database-that-accidentally-
-track-1646724546>.

605 NARAYANAN, A., FELTON, E. No silver bullet: De-identification still doesn‘t work. [cit. 30. 8. 
2022]. Dostupné na: <https://www.cs.princeton.edu/~arvindn/publications/no-silver-bullet-
-de-identification.pdf>.

606 ROCHER, L., HENDRICKXS, J., MONTJOYE, Y. A. Estimating the success of re-identifications 
in incomplete datasets using generative models. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na <https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6650473/>.



239

E-GOVERNMENT A ÚDAJE

5.4.2 Potreba novej právnej úpravy ochrany osobných údajov v Slovenskej 
republike

Ako sme uviedli v časti týkajúcej sa právneho rámca na ochranu osobných 
údajov, Slovenská republika síce má samostatnú národnú právnu úpravu, ale má 
viaceré zásadné nedostatky, a to hneď z niekoľkých dôvodov.

V  prvom rade ide o  komplikovanú pôsobnosť medzi nariadením GDPR 
a slovenským zákonom o ochrane osobných údajov. Slovenská právna úprava 
absolútne zbytočne kopíruje drvivú väčšinu ustanovení nariadenia GDPR a vy-
tvára právnu neistotu pre adresátov právnych noriem. Kritérium aplikovateľ-
nosti právneho rámca v podobe „právomoci EÚ“ je v národných podmienkach 
veľmi komplikované.

V druhom rade slovenský zákonodarca veľmi zvláštne uchopil problematiku 
tzv. otvorených klauzúl – otázok, ktoré si členské štáty mohli upraviť samé. Vy-
užitie otvorených klauzúl slovenským zákonodarcom možno kritizovať z dvoch 
dôvodov. Prvým je využitie niektorých otvorených klauzúl v druhej časti záko-
na o ochrane osobných údajov, ktorá sa takmer nikdy aplikovať nebude (pozri 
pôsobnosť zákona). Ide napríklad o určenie veku dieťaťa s digitálnym súhlasom 
alebo v parametre kreovania právneho základu v podobe zákonnej povinnosti 
alebo verejného záujmu. V tomto smere je však potrebné poznamenať, že vzhľa-
dom na pôsobnosť právnych aktov diskutovaných v predchádzajúcej stati bude 
v drvivej väčšine druhá časť zákona o ochrane osobných údajov prakticky nea-
plikovateľná. Využitie otvorených klauzúl a ich zaradenie to tejto časti zákona je 
v konečnom dôsledku úplne zbytočné. Využitie otvorených klauzúl v štvrtej čas-
ti zákona o ochrane osobných údajov je veľmi stručné a často nič nehovoriace. 
Tomu nasvedčuje aj využitie otvorených klauzúl v iných členských štátoch EÚ.

V treťom rade máme za to, že zákon o ochrane osobných údajov obsahuje 
ustanovenia, ktoré sú mimo právneho rámca nariadenia GDPR a môžu pred-
stavovať potenciálny konflikt s právom EÚ. V § 78 ods. 11 ZOOÚ sa nachádza 
požiadavka, v zmysle ktorej „prevádzkovateľ a sprostredkovateľ pri prijímaní 
bezpečnostných opatrení a pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov 
postupuje primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.“ 
V súvislosti s bezpečnosťou neobsahuje nariadenie GDPR žiadnu otvorenú 
klauzulu a navyše dodržiavanie noriem a štandardov bezpečnosti nariadenie 
taktiež nepozná. Podľa nášho názoru ide dané ustanovenie zákona o ochrane 
osobných údajov zásadne nad rámec dovoleného a porušuje právo EÚ, keďže 
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obsahuje povinnosť, ktorá žiadnym spôsobom nemá oporu v nariadení GDPR. 
Neobstojí ani výklad, že táto povinnosť sa aplikuje na prevádzkovateľov v reži-
me, kde nemá pôsobnosť právo EÚ,607 keďže práve toto ustanovenie sa nachádza 
v časti, ktorá sa aplikuje aj v režime, kde spracovateľské operácie podliehajú 
právu EÚ.608

Ak chceme mať kvalitný a jednoznačný právny rámec ochrany osobných 
údajov, z ktorého budú v konečnom dôsledku benefitovať aj orgány verejnej 
moci, revízia právneho rámca na ochranu osobných údajov je naozaj na mieste.

5.4.3 Koncepčnejšie nastavenie právnych základov pre orgány verejnej moci

Jednou zo základných požiadaviek nariadenia GDPR na spracúvanie osob-
ných údajov je zákonnosť v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, ktorá 
odzrkadľuje aj požiadavku disponovania vhodným právnym základom (práv-
nym 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 obmedze-
nia účelu spracúvania osobných údajov podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) nariadenia 
GDPR. Tieto účely si vymedzuje každý prevádzkovateľ sám. Ako sme uviedli 
skôr, nariadenia GDPR upravuje 6 právnych základov.

Ako jeden z najžiarivejších príkladov pri nesprávnom formulovaní právnych 
základov vo verejnej správe možno analyzovať poskytovanie elektronických slu-
žieb verejnej správy v zákone o e-governmente.

Pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy prichádzajú do úva-
hy predovšetkým dva právny základy a to v podobe zákonnej povinnosti podľa  
čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR a úlohy vo verejnom záujme podľa čl. 6 
ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR. 

Zákonná povinnosť je najčastejšie používaným právnym základom v praxi. 
Napriek tomu, že v slovenskom preklade sa vyskytuje výraz „zákonná“ povin-
nosť, v anglickom origináli znenia nariadenia GDPR ide o „legal obligation“,  

607 VALENTOVÁ, T., BIRNSTEIN, M., GOLAIS, J. GDPR/Všeobecné nariadenie o ochrane osob-
ných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 
2018, s. 442.

608 Bližšie k ďalším otázkam pozri MESARČÍK, M. Potrebujeme nový zákon o ochrane osobných 
údajov? (1. časť). In Justičná revue. 2021, roč. 73, č. 1, s. 17 – 29; MESARČÍK, M. Potrebujeme 
nový zákon o ochrane osobných údajov? (2. časť). In Justičná revue. 2021, roč. 73, č. 2.
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a teda právnu povinnosť, ktorá môže byť ustanovená v predpise vyššej alebo 
nižšej právnej sily, ako je zákon. V zmysle čl. 6 ods. 3 nariadenia GDPR musí byť 
takáto právna povinnosť upravená v práve EÚ alebo právnom poriadku člen-
ského štátu. Zároveň v tomto smere obsahuje nariadenie GDPR v predmetnom 
ustanovení tzv. otvorenú klauzulu, prostredníctvom ktorej si členské štáty EÚ 
môžu vo vlastnej réžii 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 uplatňo-
vania pravidiel tohto nariadenia vrátane: všeobecných podmienok vzťahujúcich 
sa na zákonnosť spracúvania prevádzkovateľom; typov spracúvaných údajov; do-
tknutých osôb; subjektov, ktorým sa môžu osobné údaje poskytnúť, a účely, na 
ktoré ich možno poskytnúť; obmedzenia účelu; doby uchovávania; a spracovateľ-
ských operácií a postupov vrátane opatrení na zabezpečenie zákonného a spravod-
livého spracúvania, ako napríklad tie na iné osobitné situácie spracúvania, ako 
sú stanovené v kapitole IX. Právo EÚ alebo právo členského štátu musí spĺňať cieľ 
verejného záujmu a byť primerané sledovanému oprávnenému cieľu.“609 Sloven-
ský zákonodarca túto otvorenú klauzulu vo vnútroštátnej úprave síce využil,610 
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 inter-
pretácie WP29611 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 

609 Článok 6 ods. 3 nariadenia GDPR.
610 Ustanovenie § 13 ods. 2 zákona o e-Governmente 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 spra-
cúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť 
alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.“

611 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.
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vo väčšine prípadov konkrétne metódy a prostriedky ponechané na obce a vyš-
šie územné celky.

Ak sa pozrieme na elektronické služby verejnej správy, základným predpi-
som upravujúcim ich pôsobnosť a fungovanie je zákon o e-Governmente. Táto 
téma sa týka ústredného portálu verejnej správy, ktorý je v § 5 ods. 2 zákona 
o e-Governmente definovaný ako „informačný systém verejnej správy, prostred-
níctvom 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 zákona o e-Governmente je však 
upravené veľmi stručne. Ustanovenie § 58 zákona o e-Governmente ustanovuje: 
„Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný pred-
pis 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 povinnosti612 prevádzkovateľa, ktorým je NASES, je 
zjavné, že sa pri prevádzke portálu slovensko.sk spolieha na viaceré právne zák-
lady. Túto problematiku informačná povinnosť diferencuje na (i) poskytovanie 
elektronických služieb a (ii) prihlasovanie prostredníctvom eIDAS Node.

Používanie elektronických služieb je upravené pomerne zmätočne, keďže 
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 čl. 6  
ods. 1 písm. e) GDPR). Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifiko-
vali 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 spracova-
nia osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie nášho portálu a poskytova-
nia služieb uskutočňovaného cez náš portál.“ V súvislosti so zákonnou povin-
nosťou je táto situácia upravená takto: „Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je 
uvedené vyššie, na účely zabezpečenia funkčnosti nášho portálu, je to na práv-
nom základe podľa podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

612 Ochrana údajov. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.slovensko.sk/sk/ochrana-uda-
jov>.
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pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (,zákon  
o e-Governmente‘).“

Na základe skôr uvedeného sa zdá, že pri elektronických službách sa vyu-
žíva kombinácia právneho základu verejného záujmu a zákonnej povinnosti, 
čo je pomerne pragmatické riešenie. Nie je to však ideálny stav, keďže zákon 
o e-Governmente neobsahuje žiadne špecifiká spracúvania osobných údajov. 
Podľa nášho názoru by právny základ uvedený v zákonnej právnej úprave mal 
minimálne reflektovať požiadavky čl. 6 ods. 3 nariadenia GDPR, čím sa dosiah-
ne 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 kon-

krétneho 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.

Ak sa bližšie pozrieme na skôr uvedené požiadavky, zákon o e-Governmen-
te neobsahuje v § 58 takmer žiadnu. Odkazuje iba na všeobecný právny rámec 
ochrany osobných údajov:
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Tabuľka č. 6 Požiadavky pre právny základ zákonnej povinnosti a verejného 
záujmu a ich splnenie v zákone o e-Governmente

Požiadavka Splnenie
Určenie prevádzkovateľa Zákon o e-Governmente určuje iba správcu 

ústredného portálu verejnej správy, nie však 
prevádzkovateľa v zmysle nariadenia GDPR 
(pozri § 6 ods. 1).

Opis spracovateľských 
operácií

Nie je upravené.

Typy spracúvaných údajov Nie je upravené.
Kategórie dotknutých 
osôb

Nie je upravené.

Vymedzenie účelov Nie je upravené, avšak možno ho na niekto-
rých miestach zákona vyčítať, čo nie je ideálne 
riešenie.

Doba uchovávania Nie je upravené.
Opatrenia a záruky Nie je upravené.

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Z hľadiska právnej istoty je absolútne nevyhnutné, aby právny základ pre po-
skytovanie elektronických služieb verejnej správy bol dostatočne jasný, čitateľný 
a upravoval základné náležitosti, ktoré naň kladie právo EÚ. Totožné nedávno 
konštatoval aj Ústavný súd SR: „Napriek tomu, že pre mnoho otázok predstavuje 
GDPR plnú harmonizáciu (pozri bod 30 tohto nálezu), nie je to tak v tejto právnej 
otázke. GDPR predstavuje len neúplnú harmonizáciu v otázke spracúvania osob-
ných údajov orgánmi verejnej moci na účely výkonu verejnej moci. To vyplýva  
z čl. 6 ods. 2 v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, ktorý výslovne predpokla-
dá, že členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť špecifickejšie ustanovenia 
s cieľom prispôsobiť uplatňovanie pravidiel tohto nariadenia v kontexte, ak 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záuj-
me alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.“613

Či už ide o právnu úpravu právneho základu verejného záujmu alebo 
zákonnej povinnosti, slovenská právna úprava si zasluhuje významnú revíziu.

613 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 25/2019-117, bod 141.
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Čo sa týka prihlasovania prostredníctvom eIDAS Node, v tomto prípade 
pracuje prevádzkovateľ s právnymi základmi súhlasu podľa čl. 6 ods. písm. a) 
nariadenia GDPR a zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. c) nariadenia GDPR. 
Súhlas sa využíva takto: „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 platnom a účinnom znení.“614 
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. Práv-
nym základom pri prihlasovaní prostredníctvom eIDAS Node by mala byť iba 
zákonná povinnosť, keďže nariadenie eIDAS spolu s vykonávacími predpismi 
pomerne presne precizuje otázky spracúvania osobných údajov. Na druhej stra-
ne nie je jasné, na čo sa vyžaduje od používateľov ešte dodatočný súhlas. Je 
potrebné dodať, že súhlas je absolútne nevhodným právnym základom pri vzťa-
hu občan – štát,615 keďže indikuje nedostatok slobody poskytnutia súhlasu.616 
Totožne judikoval aj Ústavný súd SR: „Ak údaje možno vzhľadom na povahu 
opatrenia získať priamo od dotknutej osoby, ich spracovanie na základe jej sú-
hlasu by malo byť pravidlom. To nevylučuje, že v odôvodnených prípadoch sú-
hlas nebude nutné žiadať (napr. ak to vylučuje povaha úkonu). Získanie súhlasu 

614 Tamže.
615 Recitál 43 nariadenia 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 ta-
kýto súhlas nevyhnutný.“

616 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.
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posilňuje legitimitu a primeranosť akéhokoľvek spracúvania osobných údajov, ke-
ďže 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.“617

Bolo by teda vhodné, aby prevádzkovateľ buď viac vysvetlil význam použí-
vania súhlasu na tento účel alebo využívanie predmetného právneho základu 
úplne eliminoval.

5.4.4 Precíznejšia legislatíva pri otázkach zásahov do práva na súkromie

Zásahy štátu do základných ľudských práv a slobôd môžu byť za určitých 
okolností legitímne, avšak podliehajú prísnym pravidlá a zárukám. Tie sme 
stručne analyzovali v časti venujúcej sa ústavnoprávnej rovine zásahov do práva 
na súkromie.

V zmysle predchádzajúcich debát si dovoľujeme poukázať na najčastejšie sa 
vyskytujúce nedostatky pri kreovaní právneho základu pre zásahy do práva na 
súkromie a práva na ochranu osobných údajov, osobitne pri prístupe k údajom 
v dispozícii súkromného sektora.

Základnou požiadavkou je, že predmetné zásahy musia byť vykonané na 
základe zákone a nie normy podzákonnej právnej sily. Zákonodarca musí v zá-
kone špecifikovať detaily a mechanizmus prístup k údajom a nemôže to jedno-
ducho nechať na podzákonný právny akt. Zároveň, tento zákon musí mať jasne 
naformulovaný cieľ a účel použitia údajov. Nemôže ísť iba o strohé a abstraktné 
formulácie: „Zákon obmedzujúci základné práva musí byť dostatočne konkrétny, 
aby jeho aplikácia bola predvídateľná. Problematické obmedzenie práv sa nemôže 
skrývať pod lepšie znejúce alebo nič nehovoriace abstraktné znenie. Právo musí 
poskytovať jednotlivcovi ochranu proti arbitrárnemu zásahu do jeho práv, a preto 
musí dostatočne jasne v pojmoch poskytovať občanovi náležitú indikáciu okolnos-
tí a podmienok, za akých je verejná autorita zmocnená na zásahy do jeho práva 
na súkromie. Ústavný súd preto v minulosti vyhlásil za protiústavné aj také usta-
novenia, ktoré síce boli schopné ústavnoprávneho výkladu, no boli príliš vágne.“618 
Často riešenou otázkou je aj plošnosť opatrení a nerozlišovanie medzi naozaj 
nevyhnutnými údajmi potrebnými na splnenie cieľa.

617 Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 13/2020-103, bod 90.
618 Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 13/2020-103, bod 84.
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Osobitnú pozornosť si zasluhuje záruka proti zneužitiu v podobe nezávis-
lého dohľadu. Máme za to, že k tejto záruke sa pristupuje veľmi laxne a často 
nespĺňa ústavnoprávne kritériá. Dobre formulovanou zárukou nezávislého do-
hľadu je napríklad súhlas sudcu s využívaním informačno-technických pro-
striedkov v priebehu trestného konania. Sudca v prípade nejasného cieľa alebo 
nesplnenia požiadaviek môže použitie takýchto prostriedkov efektívne zastaviť. 
Porovnajme si tento mechanizmus s dohľadom Ústavnoprávneho výboru Ná-
rodnej rady SR podľa bývalého zákona o elektronických komunikáciách pri 
prístupe k údajom od telekomunikačných operátorov. Raz za rok musel Úrad 
verejného zdravotníctva SR členom výboru predložiť správu o tom, ako so zís-
kanými údajmi nakladal. Samotný výbor však nedisponuje žiadnymi právomo-
cami voči Úradu verejného zdravotníctva SR. Ide teda o značne fiktívny dohľad, 
kde dozorný orgán nemá efektívne nástroje na reguláciu konania pristupujú-
ceho orgánu k údajom. Navyše, pochybovať možno aj o skutočnej nezávislosti 
výboru Národnej rady SR, ktorý je výsledkom politických rokovaní a obsadzo-
vaný podľa výsledkov volieb a dohôd. Zároveň, podávanie správ o nakladaní 
s údajmi niekoľko mesiacov po ich spracúvaní neumožňuje dotknutým osobám 
brániť sa v reálnom čase a pri zistení pochybení je už často neskoro.

Medzi základné východiská pri prístupe orgánov verejnej moci k údajom 
v súkromnom sektore si dovoľujeme formulovať minimálny rozsah opatrení  
a odporúčaní:

 – precízne vymedziť účel zberu údajov v súkromnom sektore a limitovať oso-
by, na ktoré sa tento zber vzťahuje;

 – časovo obmedziť zber so zohľadnením relevantných a objektívnych kritérií 
a zakotviť aspoň minimálne podmienky ich uchovávania (čas uchovávania, 
požiadavku na zničenie údajov po uplynutí účelu a pod.);

 – precízne vymedziť účel použitia údajov zo strany štátu a vysvetliť, ktoré kon-
krétne opatrenia môže štát na základe týchto údajov voči dotknutým oso-
bám prijať;

 – zakotviť subsidiaritu používania získaných údajov, to znamená požiadavku, 
aby tieto údaje boli použité ako „posledná možnosť,“ opäť za zohľadnenia 
relevantných a objektívnych kritérií;

 – precízne vymedziť kategórie údajov, ku ktorým má štát prístup;
 – pri ustanovení lehoty uchovávania údajov zo strany štátu objektívne pre-

hodnotiť danú lehotu;
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 – zakotviť požiadavku zabezpečenia mimoriadne vysokej úrovne ochrany 
bezpečnosti údajov pre štát;

 – zakotviť požiadavku informovania dotknutých osôb o tom, že ich údaje 
budú poskytnuté štátu;

 – zásadne prepracovať mechanizmus kvalitného a nezávislého dozoru (na-
príklad súdny dohľad ex post alebo vyžadovanie súdnych príkazov na sprí-
stupnenie údajov).

Do tejto diskusie navyše vstupuje aj navrhovaný akt o údajoch, ktorý po-
dobný mechanizmus zakotví priamo v práve EÚ. Na tomto mieste si dovolíme 
poukázať na dve zásadné otázky, ktoré slovenský (ale aj európsky) zákonodarca 
bude musieť v skôr uvedených súvislostiach riešiť.

V prvom rade, požiadavky na prístup orgánov verejnej moci k údajom je 
potrebné zosúladiť v kontexte judikatúry, či už národnej alebo európskej. Akt 
o údajoch priamo ustanovuje, že dané požiadavky nemajú vplyv na legislatívu 

„týkajúcu sa predchádzania trestným činom alebo priestupkom, ich vyšetrovania, 
odhaľovania alebo stíhania alebo výkonu trestných alebo správnych sankcií, ale-
bo týkajúce sa colnej alebo daňovej správy.“619 Je potrebné ale predísť situácii, 
ak by orgány verejnej moci mali v zmysle aktu o údajoch jednoduchší prístup 
k údajom a boli na nich kladené nižšie požiadavky, ako vyžaduje súčasná judi-
katúra. Takýmto spôsobom by mohlo dôjsť k oslabeniu práv dotknutých osôb 
a v konečnom dôsledku aj k erózii práva na súkromie či práva na ochranu osob-
ných údajov.

V druhom rade si dovolíme poznamenať, že diskutovaný čl. 15 a nasledujúce 
aktu o údajoch riešia poskytnutia údajov s súvislosti alebo ako reakciu na „nú-
dzový stav“. Legálne vymedzenie a podmienky núdzového stavu sa v právnom 
poriadku Slovenskej republiky nachádzajú v ústavnom zákone o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.620 
Predmetný zákon ale navyše rozlišuje medzi výnimočným a núdzovým stavom. 
Pri implementácii aktu o údajoch v budúcnosti je potrebné myslieť aj na skôr 
uvedenú právnu úpravu a zohľadniť jej špecifiká v právnom poriadku Sloven-
skej republiky.

619 Článok 16 ods. 2 aktu o údajoch.
620 Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočné-

ho stavu a núdzového stavu.
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5.4.5 Budovanie centralizovanej štruktúry pre správu digitálneho priestoru  
vo všeobecnosti

V druhej časti tejto kapitoly sme poukázali na pomerne bohatú sieť predpi-
sov, ktoré so sebou prináša regulácia digitálneho priestoru. Požiadavky plynúce 
z regulácie sú však len také kvalitné, aký kvalitný a precízny je dohľad nad nimi. 
Z tohto dôvodu je absolútne prirodzené, že každú z predkladaných nariadení 
či smerníc ustanovuje orgán verejnej moci, ktorý je zodpovedný za ich plnenie. 
Niektorí autori dokonca hovoria o „aktifikácii“ práva EÚ v digitálnej oblasti.621

Budovanie štruktúr pre správu a riadenie digitálneho priestoru je osobitná 
výzva sama o sebe. Členské štáty EÚ totiž často nemajú dostatok materiálnych či 
personálnych kapacít na ich kvalitné obsadenie. Tieto problémy sa s účinnosťou 
nových digitálnych politík len prehĺbia. Na ilustráciu ďalej uvádzame výpočet 
potrieb kreovať nové orgány (či pridávať kompetencie) na úrovni EÚ a v člen-
ských štátoch pri niektorých skôr diskutovaných digitálnych reguláciách.622

Tabuľka č. 7  Povinnosť určiť zodpovedné dozorné orgány podľa vybraných 
úprav práva EÚ

Právny predpis Úroveň EÚ Národná úroveň
Nariadenie GDPR Európsky výbor  

pre ochranu údajov
Dozorný orgán  
(Úrad na ochranu  
osobných údajov SR)
Dozorný orgán osobitne 
pre súdne orgány  
(Ministerstvo 
spravodlivosti SR)

Policajná 
smernica

Európsky výbor  
pre ochranu údajov

Dozorný orgán  
(Úrad na ochranu  
osobných údajov SR)

621 PAPAKONSTANTINOU, V., DE HERT, P. The Regulation of Digital Technologies in the EU: 
The law-making phenomena of “act-ification”, “GDPR mimesis” and “EU law brutality”. In 
Technology and Regulation. 2022, s. 48 – 60.

622 Vypracované podľa jednotlivých právnych aktov. V prípade, ak už je orgán v prostredí Sloven-
skej republiky určený, uviedli sme to v zátvorke.
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Právny predpis Úroveň EÚ Národná úroveň
Nariadenie 
o iných  
ako osobných 
údajoch

Jednotné kontaktné 
miesto

Smernica  
o otvorených 
údajoch

Európsky výbor  
pre otvorené dáta

Akt o správe 
údajov

Európsky dátový  
inovačný výbor

Príslušný dozorný orgán

Akt o údajoch Príslušný dozorný orgán
Akt o digitálnych 
službách

Európsky výbor  
pre digitálne služby

Koordinátor digitálnych 
služieb

Akt o digitálnych 
trhoch

Poradný výbor  
pre digitálne trhy

Orgán na ochranu  
hospodárskej súťaže  
(Protimonopolný úrad SR)

Akt o umelej 
inteligencii

Európska rada  
pre umelú inteligenciu

Príslušné vnútroštátne 
orgány
Notifikačné orgány
Orgány dohľadu nad  
trhom podľa prílohy II
Orgány dohľadu nad  
trhom podľa prílohy III

Akt o transparent-
nosti a cielení  
politickej reklamy

Príslušný vnútroštátny 
orgán

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Napriek tomu, že sme uviedli iba demonštratívny výpočet, je evidentné, že 
viaceré členské štáty budú čeliť značnej výzve pri reakcii a budovaní orgánov 
v rámci svojich krajín. Na tomto mieste si dovolíme uviesť dve základné otázky, 
ktoré so skôr uvedeným imanentne súvisia.

Prvou otázkou je, či by orgány na úrovni EÚ nemali mať väčšie, prípadne 
reaktívnejšie právomoci ako národne orgány. Ako ukazuje rozdielny prístup 
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dozorných orgánov podľa nariadenia GDPR,623 vyššia ingerencia z úrovne EÚ 
by nemusela byť nutne na škodu. Takýmto spôsobom to napríklad rieši už prija-
tý akt o digitálnych službách, ktorý dohľad nad veľmi veľkými online platforma-
mi zveruje priamo Komisii. Takýto postup zabezpečí jednotný prístup k veľkým 
technologickými gigantom na úrovni EÚ.

Druhou otázkou je kvantita orgánov na úrovni národných štátov. Rozumie-
me, že v niektorých prípadoch musia byť kreované nezávislé orgány, ktorých 
právomoci nemôžu byť zlúčené do jedného. Avšak v prípadoch, ak by to bolo 
možné, máme za to, že vzhľadom na nedostatok materiálnych či personálnych 
kapacít by sa malo pristúpiť k tvorbe čo najmenšie počtu, ale vysokej kvality 
orgánov verejnej moci. V Slovenskej republike má predmetná požiadavka oso-
bitný dôraz najmä v kontexte kreovania Rady pre mediálne služby podľa nového 
mediálneho zákona.624

5.4.6 Právo na prenosnosť

Právo na prenosnosť predstavuje jednu zo zásadných výziev pre budúcu re-
guláciu údajov. Ide totiž o mechanizmus, na základe ktorého má dotknutá osoba 
možnosť a právo získať údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ zozbieral a spracúval. 
Zároveň ale dáta v dispozícii jednotlivých subjektov predstavujú konkurenčnú 
výhodu z pohľadu digitálneho trhu.

Tak, ako je v súčasnosti nastavené právo na prenosnosť podľa čl. 20 nariade-
nia GDPR možno označiť za limitujúce. Je to hlavne z dvoch dôvodov. V prvom 
rade sa právo na prenosnosť týka iba získaných a pozorovaných údajov. Netýka 
sa údajov odvodených, ktoré si prevádzkovatelia sami zo získaných či pozorova-
ných údajov odvodili. V druhom rade sa predmetné právo týka iba spracúvania 
osobných údajov na dvoch právnych základoch, a to súhlasu a plnenia zmluvy. 
Ak teda napríklad orgán verejnej moci získal osobné údaje od dotknutých osôb 
ako svoju zákonnú povinnosť alebo pri plnení úlohy vo verejnom záujme, do-
tknutá osoba toto právo využiť nemôže.

623 ACCESS NOW. Four Years Under EU GDPR. How to fix its enforcement. 2022. [cit. 30. 8. 2022]. 
Dostupné na: <https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2022/07/GDPR-4-year-re-
port-2022.pdf>. 

624 Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (zákon o mediálnych službách).
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Skôr uvedené nedostatky sa ale bude snažiť „opraviť“625 akt o údajoch, kto-
rý právo na prenosnosť rozširuje na (i) všetky údaje vrátane osobných údajov  
a (ii) všetky právne základy. Legislatívna zmena umožňujúca toto rozšírenie je 
však naformulovaná veľmi nejasným spôsobom. Navyše, bolo by prínosné, ak 
by v recitálovej časti aktu o údajoch zákonodarca vyriešil vzťah medzi právom 
na prenosnosť podľa nariadenia GDPR a navrhovanou právnou úpravou. Výzvu 
to môže predstavovať aj pre slovenského zákonodarcu, ktorý sa už roky snaží 
presadiť zákon o údajoch.626

625 K tomu pozri napríklad ATIK, C. Data Act: Legal Implications for the Digital Agriculture Sector. 
TILEC Discussion Paper.

626 LP/2021/55 Zákon o údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [cit. 30. 8. 2022]. Do-
stupné na: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/55>.
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ŠIESTA KAPITOLA

E-GOVERNMENT A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Zavádzanie IKT do väčšiny oblastí života, verejnú správu nevynímajúc, pri-
náša mnohé pozitíva, ktoré vedú k rozvoju informačnej spoločnosti, urýchleniu 
komunikácie a v neposlednom rade aj rozvoju elektronických služieb. Na druhej 
strane závislosť spoločnosti a jej fungovania na takýchto technológiách so se-
bou prináša aj riziká v podobe zneužitia IKT a útokov na uvedené technoló-
gie. Výsledkom takýchto aktivít sú škody nielen v súkromnom, ale aj verejnom  
sektore. Zaistenie primeranej ochrany IKT a informácií, ktoré sa v nich spra-
cúvajú, by malo v súčasnom digitálnom období predstavovať primárny záujem 
štátu. Narušenie alebo ohrozenie jednej časti virtuálneho priestoru môže ohro-
ziť aj inú jeho podstatnú časť alebo dokonca aj celý virtuálny priestor. Taktiež 
si je potrebné uvedomiť, že dôležité IKT sú často v súkromnom vlastníctve  
a štát nemá právne nástroje na presadenie bezpečnostných opatrení na ochranu 
týchto systémov.

Každá organizácia má nejaké poslanie. Verejná správa nie je výnimkou, keď-
že ju možno vo funkčnom ponímaní vymedziť prostredníctvom úloh, ktoré sú 
jej zverené a činností, ktoré sú vykonávané jednotlivými subjektmi na naplnenie 
týchto úloh.

Na naplnenie tohto poslania vykonáva verejná správa rôzne činnosti, ktoré 
sú alebo môžu byť podporené IKT. Tie (informačné) aktíva, ktoré verejná sprá-
va potrebuje na vykonávanie svojich podstatných činností, predstavujú kritické, 
resp. kľúčové aktíva, ktoré je potrebné chrániť.

Nevyhnutnosť ochrany IKT a informácií pri poskytovaní a využívaní elek-
tronických služieb verejnej správy možno vnímať vo viacerých aspektoch.  
V prvom rade orgány verejnej správy potrebujú pre svoje riadne fungovanie  
a vykonávanie svojich činností zabezpečiť ochranu IKT, ako aj informácií, ktoré 
sa v nich spracúvajú, t. j. zabezpečiť primeranú úroveň kybernetickej bezpeč-
nosti. Mnohé informácie uchovávané a spracovávané prostredníctvom IKT sú 
nevyhnutným predpokladom pri identifikácii a autentifikácii osôb (napr. iden-
tifikátory, osobné údaje a pod.).



254

REGULAČNÉ VÝZVY E-GOVERNMENTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V KONTEXTE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE

V druhom rade IKT, prostredníctvom ktorých verejná správa poskytuje 
elektronické služby verejnej správy, si vyžadujú ochranu, keďže ich znefunkč-
nenie by znamenalo aj nemožnosť poskytovania elektronických služieb, ktoré 
v dnešnom čase nielen dopĺňajú existujúce verejné služby, ale často sú aj ich 
náhradou vo virtuálnom priestore.

Zo skôr uvedeného je zrejmé, že otázku kybernetickej bezpečnosti vo ve-
rejnej správe nemožno brať na ľahkú váhu a je potrebné venovať jej adekvátnu 
pozornosť.

V rámci tejto kapitoly sa v prvom rade zameriame na problematiku kyber-
netickej bezpečnosti v kontexte e-governmentu z pohľadu právnej úpravy na 
úrovni právneho poriadku Slovenskej republiky. V druhom rade upriamime 
našu pozornosť na pripravovanú právnu úpravu kybernetickej bezpečnosti na 
úrovni práva EÚ, ktorá môže zásadným spôsobom ovplyvniť aj verejnú správu.

6.1 Právna úprava kybernetickej bezpečnosti

Na úrovni právneho poriadku Slovenskej republiky je problematika kyber-
netickej bezpečnosti v kontexte e-governmentu regulovaná najmä zákonom 
o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o ITVS.

6.1.1 Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Cieľom zákona o kybernetickej bezpečnosti je vytvoriť organizačnými, tech-
nickými a právnymi opatreniami prostredie, v rámci ktorého by bola kritická 
informačná a komunikačná infraštruktúra,627 ako aj vybrané informačné systé-
my a siete, chránené na dostatočnej úrovni pred rôznymi kybernetickými bez-
pečnostnými hrozbami, ktoré by mohli v konečnom dôsledku ohroziť riadne 
fungovanie dôležitých hospodárskych či spoločenských činností v štáte.

Pôsobnosť zákona o kybernetickej bezpečnosti je vymedzená pozitívne aj 
negatívne. V zmysle pozitívneho vymedzenia pôsobnosti zákon o kybernetickej 
bezpečnosti ustanovuje minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej 

627 Kritická informačná a komunikačná infraštruktúra predstavuje zákonom vymedzený komplex 
informačných systémov, služieb a elektronických komunikačných sietí, ktorých nedostupnosť 
by mala vážny dopad na bezpečnosť štátu, ekonomiku, verejnú správu a zabezpečenie základ-
ných životných potrieb obyvateľstva. Pozri JIRÁSEK, P. a kol. Výkladový slovník kybernetické 
bezpečnosti. 2. vyd. Praha 2013, s. 54 – 55.
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bezpečnosti. V zmysle negatívneho vymedzenia pôsobnosti sa zákon o kyberne-
tickej bezpečnosti nevzťahuje na konkrétne právne predpisy, resp. na požiadav-
ky na kybernetickú bezpečnosť upravené v konkrétnych právnych predpisoch.628

Keďže zákon o kybernetickej bezpečnosti ustanovuje len minimálne po-
žiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, možno ho považovať za  
lex generalis v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nie je vylúčené, aby konkrétny 
subjekt plnil povinnosti v zmysle iného právneho predpisu, ktorý bude pre dané 
odvetvie špecificky upravovať požiadavky na bezpečnosť sietí a informačných 
systémov, za predpokladu, že tieto požiadavky majú aspoň rovnocenný účinok 
ako povinnosti ustanovené v zákone o kybernetickej bezpečnosti. Takýto práv-
ny predpis by mal charakter lex specialis k zákonu o kybernetickej bezpečnosti.

Zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý je výsledkom transpozície smer-
nice NIS, reguluje prevádzkovateľov základnej služby a poskytovateľov digi-
tálnych služieb a ukladá im konkrétne povinnosti na dosiahnutie dostatočnej 
úrovne kybernetickej bezpečnosti. S ohľadom na problematiku e-governmentu 
sa zameriame len na prevádzkovateľov základných služieb v sektore verejnej 
správy. Prevádzkovatelia základných služieb sú v zmysle smernice NIS verejné 
alebo súkromné subjekty, ktoré spĺňajú kritéria v zmysle čl. 5 ods. 2 smernice 
NIS a typ takéhoto subjektu sa uvádza v prílohe II smernice NIS. Ide o subjekty 
z odvetvia:

 – energetiky,
 – dopravy,
 – bankovníctva,
 – infraštruktúry finančných trhov,
 – zdravotníctva,
 – dodávky a distribúcie pitnej vody a
 – digitálnej infraštruktúry.

Smernica NIS umožňuje členským štátom regulovať PZS podľa zásady mi-
nimálnej harmonizácie, čo znamená, že je možné, aby si členské štáty túto 
úpravu rozšírili i na ďalšie, smernicou neuvedené odvetvia. Práve táto zásada 
je uplatnená v zákone o kybernetickej bezpečnosti, keďže Slovenská republika 
pridala odvetvie verejná správa.

628 Bližšie pozri § 2 ods. 2 ZoKB.
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Sektor verejná správa sa v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti delí 
na podsektory:

 – bezpečnosť,
 – informačné systémy verejnej správy,
 – obrana,
 – utajované skutočnosti.

V kontexte e-governmentu a kybernetickej bezpečnosti je dôležitým pod-
sektorom podsektor informačné systémy verejnej správy, v rámci ktorého sú 
poskytovateľmi služieb správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných sys-
témov verejnej správy podľa zákona o ITVS.

Základné služby a identifikácia PZS
Zákon o  kybernetickej bezpečnosti definuje pojem „základná služba“ 

a v predmetnej definícii sú uvedené dva druhy základných služieb. V zmysle 
§ 3 písm. l) ZoKB je základnou službou služba, ktorá je zaradená v zozname 
základných služieb a:
1. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sek-

tore alebo podsektore podľa prílohy č. 1,629

2. je prvkom kritickej infraštruktúry.

Ak prevádzkovateľ služby v sektore podľa prílohy č. 1 zistí, že došlo k prekro-
čeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18, je povinný 
to oznámiť NBÚ do 30 dní odo dňa, keď prekročenie zistil, najneskôr však  
do 60 dní, odkedy k prekročeniu došlo.630

V zmysle § 18 ZoKB sa identifikačné kritériá prevádzkovanej služby 
delia na:
a) dopadové kritériá
b) špecifické sektorové kritériá

Dopadové kritériá vychádzajú z čl. 6 smernice NIS, ktorý upravuje fakto-
ry pre určenie závažnosti rušivého vplyvu. Podrobnosti o dopadových a špe-
cifických sektorových kritériách pre základnú službu sú upravené vo vyhláške  

629 V zákone o kybernetickej bezpečnosti boli v porovnaní so sektormi upravenými v smernici NIS 
pridané sektory ako verejná správa, priemysel, pošta či elektronické komunikácie.

630 Ustanovenie § 17 ods. 1 ZoKB.
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NBÚ č. 164/2018 Z. z. ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej 
služby (kritériá základnej služby).

Dopadové kritériá v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti podobne 
ako medziodvetvové faktory v zmysle smernice NIS zohľadňujú najmä:
a) počet používateľov využívajúcich základnú službu,
b) závislosť ostatných sektorov podľa prílohy č. 1 od základnej služby,
c) vplyv, ktorý by mohli mať kybernetické bezpečnostné incidenty z hľadiska roz-

sahu a trvania na hospodárske a spoločenské činnosti a záujmy štátu alebo na 
bezpečnosť štátu,

d) trhový podiel prevádzkovateľa služby,
e) geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú by kybernetický bezpečnostný 

incident mohol postihnúť,
f) význam prevádzkovateľa základnej služby z hľadiska zachovania kontinuity 

poskytovania služby.

NBÚ zaradí základnú službu, ktorá závisí od sietí a informačných systémov 
a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo podsektore podľa prílohy č. 1,  
do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra PZS:
a) na základe oznámenia prevádzkovateľom tejto služby,
b) na základe podnetu ústredného orgánu, ak došlo k prekročeniu identifikač-

ných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18 ZoKB,
c) z vlastnej iniciatívy, ak sa NBÚ dozvedel o prekročení identifikačných kri-

térií prevádzkovanej služby podľa § 18 ZoKB a nedošlo k postupu podľa 
písmena a) alebo písmena b) ZoKB.631

V prípade základných služieb, keď je služba ako prvok kritickej infraštruk-
túry, platí, že NBÚ zaradí takúto základnú službu do zoznamu základných slu-
žieb a jej prevádzkovateľa do registra PZS zo zákona.632

Zaradenie základnej služby do zoznamu základných služieb a jej prevádz-
kovateľa do registra PZS oznámi NBÚ prevádzkovateľovi tejto služby prostred-
níctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti.633 NBÚ 
o zaradení nevydáva individuálny právny akt. Proti takémuto oznámeniu nie je 
možné podať opravné prostriedky v zmysle správneho poriadku.634

631 Ustanovenie § 17 ods. 2 ZoKB.
632 Ustanovenie § 17 ods. 3 ZoKB.
633 Ustanovenie § 17 ods. 5 ZoKB.
634 Ustanovenie § 33 ods. 1 ZoKB.
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PZS vznikajú povinnosti v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti 
dňom oznámenia o ich zaradení do registra PZS. Medzi základné povinnosti 
možno zaradiť najmä implementáciu a dodržiavanie bezpečnostných opatrení 
a hlásenie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov.

6.1.2 Zákon o ITVS

Bezpečnosť ITV je v zákone o ITVS upravená v § 18 až § 23. Predmetný 
zákon upravuje bezpečnosť ITVS v oblasti:

 – plánovania a organizácie (§ 19),
 – obstarávania a implementácie (§ 20),
 – prevádzky, servisu a podpory (§ 21),
 – monitoringu a hodnotenia (§ 22),

V § 18 zákona o ITVS sú základné ustanovenia týkajúce sa situácie, keď 
je správca ITVS zároveň aj PZS v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti.  
V § 23 predmetného zákona sú upravené osobitné opatrenia na úseku bezpeč-
nosti ITVS (napr. bezpečnostný projekt, hlásenie kybernetických bezpečnost-
ných incidentov).

Správcovia ITVS sú povinní identifikovať a realizovať potrebné bezpečnost-
né opatrenia a taktiež sú povinní hlásiť kybernetické bezpečnostné incidenty.635

V praxi môžu nastať situácie, keď správca ITVS bude zároveň aj v postavení 
PZS podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Z pohľadu správcu ITVS bude 
dôležité, aby vedel, ktorý právny predpis má aplikovať pri prijímaní konkrét-
nych bezpečnostných opatrení. V zmysle § 18 ods. 2 zákona o ITVS platí, že: 

„Správca, ktorý je prevádzkovateľom základnej služby, prijíma a realizuje bezpeč-
nostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho sprá-
ve podľa tohto zákona a osobitného predpisu, ak ich cieľom je dosiahnuť vyššiu 
úroveň bezpečnosti ako ustanovuje osobitý predpis…“

Na základe skôr uvedeného možno konštatovať, že v prípade, ak zákon 
o ITVS stanoví pre správcu, ktorý je zároveň aj PZS, striktnejšie bezpečnost-
né opatrenia, bude musieť správca prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia 
v zmysle zákona o ITVS. V praxi to bude pre správcu, ktorý je aj PZS znamenať, 

635 Obsah bezpečnostných opatrení je upravený vo vyhláške Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kate-
gorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.
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že bude musieť porovnávať bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona o kyber-
netickej bezpečnosti a zákona o ITVS.

Správcovia sú povinní plniť konkrétne bezpečnostné opatrenia, ktorých 
podrobnosti stanovuje vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 
pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob 
kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií ve-
rejnej správy.

V súvislosti s povinnosťou hlásiť kybernetické bezpečnostné incidenty pla-
tí, že správcovia ITVS (ktorí nie sú PZS) sú povinní nahlasovať kybernetické 
bezpečnostné incidenty MIRRI ním určeným spôsobom.636 V prípade, ak je 
správca ITVS zároveň aj PZS podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti, nahla-
suje popri závažných kybernetických bezpečnostných incidentoch aj kyberne-
tické bezpečnostné incidenty, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť nahlasovania 
podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Inými slovami, pôjde o kybernetic-
ké bezpečnostné incidenty, ktoré nespĺňajú identifikačné kritériá podľa zákona 
o kybernetickej bezpečnosti.637

V prípade porušenia povinností na úseku bezpečnosti informačných tech-
nológií verejnej správy podľa § 19 až 21 alebo § 23 zákona o ITVS môže MIRRI 
v závislosti od spáchania konkrétneho správneho deliktu uložiť správcovi ITVS 
pokutu od 500 do 35 000 eur.638

6.2 Nová právna úprava

Komisia koncom decembra 2020 predstavila balík opatrení a právnych ak-
tov v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom modernizácie tohto právneho 
rámca. Na úrovni EÚ boli konkrétne predstavené: Stratégia kybernetickej bez-
pečnosti EÚ pre digitálnu dekádu,639 návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o odolnosti kritických subjektov640 a návrh smernice NIS 2, ktorá je 
predmetom kapitoly monografie.

636 Kybernetické bezpečnostné incidenty sa hlásia Vládnej jednotke CSIRT. [cit. 31. 8. 2022]. Do-
stupné na: <https://www.csirt.gov.sk/nahlasit-incident.html?csrt=13096243505052855069>. 

637 Ustanovenie § 23 ods. 3 zákona o ITVS.
638 Ustanovenie § 29 ods. 1 písm. a) zákona o ITVS.
639 Dostupné na: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-di-

gital-decade-0>.
640 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektov sa týka fyzic-
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Pravidelný prieskum NIS641 ukázal viaceré nedostatky súčasnej právnej 
úpravy. Predmetný prieskum bol zároveň aj základom na vypracovanie znenia 
návrhu smernice NIS 2.642

Komisia z dôvodu modernizácie právneho rámca v dôsledku dynamickej 
digitalizácie verejných a súkromných služieb, ako aj zvýšenia ich využívania po-
čas prebiehajúcej pandémie COVID-19 pristúpila k revízii smernice NIS. Ako 
hlavné dôvody revízie sa v dôvodovej správe k návrhu smernice NIS 2 uvádzajú:
[1] nízka úroveň kybernetickej odolnosti podnikov pôsobiacich v EÚ;
[2] nejednotná úroveň odolnosti v jednotlivých členských štátoch a  odvet-

viach; a
[3] nízka úroveň spoločnej situačnej informovanosti a nedostatočná spoločná 

reakcia na krízu.

Ako jasný príklad nejednotnosti Komisia spomína prípad poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, ktorí v niektorých členských štátoch EÚ patria do roz-
sahu implementácie smernice NIS a podliehajú bezpečnostným a organizačným 
požiadavkám na kybernetickú bezpečnosť a naopak, v niektorých členských 
štátoch týmto požiadavkám musia prispôsobiť procesy iba väčšie nemocnice.

Od prijatia nového právneho rámca v oblasti kybernetickej bezpečnosti si 
Komisia sľubuje predovšetkým dosiahnutie troch kľúčových cieľov. Prvým je 

kých hrozieb, ako napríklad prírodné nebezpečenstvá (zemetrasenia, sopečné erupcie, zápla-
vy, klimatické zmeny, sucho a pod.), hrozba zvnútra (infiltrovaný zamestnanec môže zneužiť 
prístupové práva a spôsobiť organizácii škodu) a pod. Avšak kritické subjekty budú musieť byť 
odolné aj voči kybernetických hrozbám. Platí, že všetky subjekty identifikované ako kritické 
subjekty budú musieť plniť aj požiadavky návrhu smernice NIS 2, čo zabezpečí komplexný prí-
stup pri zabezpečení odolnosti kritických subjektov. Bližšie k hrozbám pozri COMMISSION 
STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Pro-
posal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical 
entities. Brussels, 16. 12. 2020 SWD(2020) 358 final.

641 Príloha č. 6, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT RE-
PORT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and 
of the Council on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repe-
aling Directive (EU) 2016/1148. Brussels, 16. 12. 2020 SWD(2020) 345 final.

642 Z daného posúdenia vyplýva 6 oblastí, ktoré ukázali najvyššiu mieru nedostatočnosti. Kon-
krétne: nedostatočná prepojenosť požiadaviek smernice NIS pre jednotlivé sektory; nejasné 
vymedzenie pôsobnosti smernice a nejasné vymedzenie kompetencií národných dozorných 
autorít; odlišné bezpečnostné a notifikačné povinnosti naprieč členskými štátmi; nedostatočne 
efektívny dohľad a vymáhanie; neporovnateľné prerozdelenie financií pri otázkach kyberne-
tickej bezpečnosti naprieč členskými štátmi; limitované zdieľanie informácií medzi členskými 
štátmi.
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zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti naprieč všetkými relevantnými sek-
tormi, čo v konečnom dôsledku prinesie vyššie benefity pre ekonomiku a spo-
ločnosť ako celok. Druhým cieľom je zníženie nezrovnalostí na vnútornom trhu 
EÚ v sektoroch, ktoré už v súčasnosti pokrýva smernica NIS. Tretím cieľom je 
zlepšenie úrovne spoločného povedomia a kolektívnej schopnosti pripraviť sa 
a reagovať na kybernetické hrozby v jednotlivých členských štátoch z pohľadu 
orgánov verejnej moci.643

6.2.1 Všeobecná charakteristika návrhu novej regulácie

Návrh smernice NIS 2 prináša zásadnú zmenu v otázke rozsahu (osobnej) 
pôsobnosti, keďže zavádza nové typy subjektov (kľúčové subjekty a dôležité 
subjekty) a taktiež zavádza nové sektory (napr. verejná správa, vesmír, výroba 
a pod.).

Návrh smernice NIS 2 neukladá členským štátom povinnosť identifikovať 
subjekty, ktoré spĺňajú kritériá, aby mohli pôsobiť ako prevádzkovatelia zák-
ladných služieb („proces identifikácie“) tak, ako to je upravené v smernici NIS. 
Namiesto toho sa v návrhu smernice NIS 2 stanovilo jednotné kritérium, pra-
vidlo obmedzenia veľkosti (size-cap rule), ktoré berie do úvahy veľkosť daného 
subjektu. Z tohto pravidla existujú aj výnimky.

Pre verejnú správu je najvýznamnejšou zmenou v prípade kľúčových sub-
jektov pridanie sektora verejná správa do prílohy I. V sektore verejná správa sú 
uvedené konkrétne typy subjektov.

Návrh smernice NIS 2 pozmeňuje definície pojmov „incident“, „závažný 
incident“ a používa pojmy prevzaté z nariadenia o kybernetickej bezpečnosti, 
ako sú „kybernetická bezpečnosť“ či „kybernetická hrozba“. V návrhu sú taktiež 
nové definície ako „zraniteľnosť“, „dátové centrum“, „sieť na sprístupňovanie 
obsahu“ či „platforma služieb sociálnej siete“.

Návrh smernice NIS 2 taktiež zavádza pojem „subjekt verejnej správy“, kto-
rý má štyri definičné znaky. Správna interpretácia tohto pojmu bude veľmi dôle-
žitá v prípade identifikácie subjektov verejnej správy, ktoré sú uvedené ako typ 
subjektu v sektore verejná správa a spĺňajú definičné znaky tohto pojmu v zmys-
le návrhu smernice NIS 2 pri uplatnení výnimky z pravidla obmedzenia veľkosti.

643 Tamže, s. 31.
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Zásadné zmeny sa týkajú otázok dohľadu a presadzovania práva. Návrh 
smernice NIS 2 v porovnaní so smernicou NIS posilňuje právomoci a opatrenia 
v oblasti dohľadu a presadzovania práva. Na tieto účely sa stanovil minimálny 
zoznam opatrení a prostriedkov dohľadu, prostredníctvom ktorých môžu prí-
slušné orgány vykonávať dohľad nad kľúčovými a dôležitými subjektmi a taktiež 
minimálny zoznam správnych sankcií za porušenie povinností v oblasti riade-
nia kybernetickobezpečnostných rizík a oznamovania.

Zásadná zmena sa týka aj ukladania správnych pokút, ktoré možno uložiť 
do výšky 10 000 000 eur alebo najviac 2 % celkového svetového ročného obratu 
podniku, ku ktorému kľúčový alebo dôležitý subjekt patrí, v predchádzajúcom 
účtovnom období, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Návrh smernice NIS 2 prináša nové požiadavky na vypracovanie národných 
stratégií kybernetickej bezpečnosti, ktoré musia byť komplexnejšie a adresnej-
šie ako doteraz. Prehlbujú sa požiadavky na úrovni vnútroštátnej spolupráce, ale 
hlavne na poli spolupráce medzinárodnej v rámci EÚ. Pomerne zásadná časť 
návrhu nariadenia NIS 2 je venovaná zdieľaniu a výmene informácií, nielen 
medzi príslušnými subjektmi a  jednotkami CSIRT, ale aj v rámci kľúčových 
a dôležitých subjektov.

Nové požiadavky sa týkajú uchovávania a prístupu k údajom od správcov 
domén najvyššej úrovne a subjektom, ktorí ponúkajú registráciu domén ako 
službu. Viaceré ustanovenia reagujú na aj na potreby nariadenia GDPR pri jas-
nom vymedzení kompetencií dozorných orgánov, právnych základov pre rôzne 
spracovateľské operácie či ukladanie sankcií. Zriaďujú sa inštitúty partnerského 
preskúmania, koordinovaného zverejňovania informácií o zraniteľnosti či eu-
rópsky register zraniteľností.

6.2.2 Pôsobnosť

Návrh smernice NIS 2 prináša zásadnú zmenu v otázke rozsahu (osobnej) 
pôsobnosti. Identifikácia prevádzkovateľov základnej služby a rozlišovanie me-
dzi prevádzkovateľmi základných služieb a poskytovateľmi digitálnych služieb 
v zmysle smernice NIS sa ukázalo ako zastarané, pretože neodráža skutočný 
význam odvetví alebo služieb pre spoločenské a hospodárske činnosti na vnú-
tornom trhu.644

644 Na nekonzistentný prístup pri procese identifikácie prevádzkovateľov základnej služby v člen-
ských štátoch poukazuje aj správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posúdení jednot-
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Subjekty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti návrhu smernice NIS 2 sa  
v závislosti od odvetvia, v ktorom pôsobia, alebo druhu služieb, ktoré poskytujú, 
rozdeľujú do dvoch kategórií:

 – kľúčové subjekty (essential entities) a
 – dôležité subjekty (important entities).

Táto kategorizácia zohľadňuje úroveň kritickosti daného odvetvia alebo dru-
hu služby, ako aj úroveň závislosti iných odvetví alebo druhov služieb.

Pre kľúčové subjekty sú v prílohe I zadefinované nasledujúce odvetvia:
 – energetika,
 – doprava,
 – bankovníctvo,
 – infraštruktúry finančných trhov,
 – zdravotníctvo,
 – pitná voda,
 – odpadová voda,
 – digitálna infraštruktúra,
 – verejná správa a
 – vesmír.

V porovnaní s odvetviami upravenými v smernici NIS pribudli odvetvia ako 
odpadová voda, verejná správa a vesmír.

Pre dôležité subjekty sú v prílohe II zadefinované nasledujúce odvetvia: 
 – poštové a kuriérske služby,
 – odpadové hospodárstvo,
 – získavanie, výroba a distribúcia chemických látok,
 – výroba, spracovanie a distribúcia potravín,
 – výroba a
 – poskytovatelia digitálnych služieb.

Zatiaľ čo sa smernica NIS vzťahovala na poskytovateľov digitálnych služieb 
(poskytovatelia online trhoviska, poskytovatelia internetových vyhľadávačov, 
poskytovatelia platforiem služieb sociálnej siete), návrh smernice NIS 2 rozši-
ruje okruh subjektov o typy uvedené v prílohe II.

nosti prístupov členských štátov pri identifikácii prevádzkovateľov základných služieb v súlade 
s čl. 23 ods. 1 smernice NIS. COM(2019) 546 final.
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Na kľúčové aj dôležité subjekty by sa mali vzťahovať rovnaké požiadavky na 
riadenie rizík a oznamovacie povinnosti. V prípade dohľadu a sankcií sa však 
na tieto dve kategórie subjektov neuplatňujú rovnaké ustanovenia.

Pravidlo obmedzenia veľkosti
Návrh smernice NIS 2 neukladá členským štátom povinnosť identifikovať 

subjekty, ktoré spĺňajú kritériá, aby mohli pôsobiť ako prevádzkovatelia základ-
ných služieb („proces identifikácie“) tak, ako to je upravené v smernici NIS. Na-
miesto toho sa v návrhu smernice NIS 2 stanovilo jednotné kritérium, ktorým 
sa určia subjekty, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Toto kritérium spočíva v uplatňovaní pravidla obmedzenia veľkosti (size-
-cap rule), podľa ktorého sa návrh smernice NIS 2 nevzťahuje na subjekty, kto-
ré v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES spĺňajú kritériá mikropodniku 
alebo malého podniku.

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

„Mikropodniky sa definujú ako podniky, ktoré zamestnávajú menej ako  
10 osôb a ktorých ročný obrat alebo ročná bilančná suma nepresahuje 2 milióny 
eur.“

„Malé podniky sa definujú ako podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb 
a ktorých ročný obrat alebo ročná bilančná suma nepresahuje 10 miliónov eur.“

Z iného uhla pohľadu si pravidlo obmedzenia veľkosti možno vykladať aj 
spôsobom, že do rozsahu pôsobnosti návrhu smernice NIS 2 patria všetky stred-
né645 a veľké podniky, ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES,  
ktoré pôsobia v rámci odvetví uvedených v prílohe I alebo prílohe II návrhu 
smernice NIS 2.

Od členských štátov sa nevyžaduje, aby zostavili zoznam subjektov, ktoré 
spĺňajú toto všeobecne uplatniteľné kritérium týkajúce sa veľkosti.

Výnimka z pravidla obmedzenia veľkosti
Zo všeobecného pravidla obmedzenia veľkosti existuje v zmysle návrhu 

smernice NIS 2 aj výnimka. Výnimku z pravidla obmedzenia veľkosti pred-
stavujú tie mikropodniky alebo makropodniky uvedené v prílohe I a II, ktoré 

645 Stredné podniky sú podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktoré majú buď ročný 
obrat nepresahujúci 50 miliónov eur, alebo ročnú bilančnú sumu neprevyšujúcu 43 miliónov 
eur. Odporúčanie Komisie 2003/361/ES.
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spĺňajúce určité kritériá, ktoré sú ukazovateľom kľúčovej úlohy pre hospodár-
stva alebo spoločnosti členských štátov alebo pre určité odvetvia či druhy 
služieb.

Konkrétne sa návrh smernice NIS 2 vzťahuje aj na subjekty, ktorých typ je 
uvedený v prílohe I alebo prílohe II bez ohľadu na ich veľkosť, keď:646

a) služby poskytuje jeden z týchto subjektov:
i. verejné elektronické komunikačné siete alebo verejne dostupné elektro-

nické komunikačné služby uvedené v bode 8 prílohy I;
ii. poskytovatelia dôveryhodných služieb uvedení v bode 8 prílohy I;
iii. správcovia mien domény najvyššej úrovne a poskytovatelia služby systé-

mu doménových mien (DNS) uvedení v bode 8 prílohy I;
b) subjekt je subjektom verejnej správy podľa vymedzenia v čl. 4 bod 23;
c) subjekt je jediným poskytovateľom služby v členskom štáte;
d) potenciálne narušenie služby poskytovanej subjektom by mohlo mať vplyv 

na ochranu verejnosti, verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie;
e) potenciálne narušenie služby poskytovanej subjektom by mohlo vyvolať sys-

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

f) subjekt je vzhľadom na svoj osobitný význam na regionálnej alebo celoštát-
nej úrovni kritický pre konkrétne odvetvie alebo typ služby alebo pre iné 
previazané odvetvia v členskom štáte;

g) subjekt je identifikovaný ako kritický subjekt podľa návrhu smernice Európ-
skeho parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektov alebo ako subjekt 
rovnocenný s kritickým subjektom podľa čl. 7 uvedenej smernice.

Členské štáty vypracujú zoznam subjektov identifikovaných podľa písmen b)  
až f) a predložia ho Komisii do 6 mesiacov po uplynutí lehoty na transpozíciu. 
Členské štáty zoznam pravidelne preskúmavajú, a to následne aspoň každé dva 
roky a v prípade potreby ho aktualizujú.647

Návrh smernice NIS 2 ponecháva členským štátom pri tvorbe zoznamu tzv. 
dodatočných subjektov široký priestor na voľné konanie, čo môže podobne ako 
pri identifikácii prevádzkovateľov základných služieb podľa smernice NIS viesť 
k právnej fragmentácii a nezabezpečí sa harmonizácia.

646 Ustanovenie čl. 2 ods. 2 návrhu smernice NIS 2.
647 Ustanovenie čl. 2 ods. 2 návrhu smernice NIS 2.
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6.2.3 Oznamovacie povinnosti

Kľúčové a dôležité subjekty sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť 
príslušným orgánom alebo jednotke CSIRT každý incident so závažným vply-
vom na poskytovanie ich služieb.648

V návrhu smernice NIS 2 je incident definovaný ako: „Každá udalosť ohrozu-
júca dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných 
alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístup-
ných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov.“649

Zo skôr uvedenej definície vyplýva, že za incident sa považuje udalosť, ktorá 
ohrozuje tri základné bezpečnostné požiadavky na ochranu informácií, ktorými 
sú dostupnosť, integrita a dôvernosť, ku ktorým sa pridáva aj pravosť. V zmysle 
tejto definície ohrozeniu podliehajú nielen údaje, ale aj súvisiace služby, ktoré 
sú poskytované alebo prístupné prostredníctvom sietí a informačných systémov.

Incident sa považuje za závažný, ak:650

a) dotknutému subjektu spôsobil alebo môže spôsobiť podstatné narušenie 
prevádzky alebo finančné straty;

b) zasiahol alebo môže zasiahnuť iné fyzické alebo právnické osoby spôsobe-
ním značných hmotných alebo nehmotných strát.
Kľúčové a dôležité subjekty sú povinné na účely oznámenia závažných inci-

dentov predložiť príslušným orgánom alebo jednotke CSIRT:651

a) bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 24 hodín od zistenia inci-
dentu prvotné oznámenie, v ktorom sa prípadne uvedie, či incident pravde-
podobne spôsobilo nezákonné alebo zlomyseľné konanie;

b) na žiadosť príslušného orgánu alebo jednotky CSIRT priebežnú správu  
o relevantných aktualizáciách daného stavu;

c) najneskôr jeden mesiac po predložení prvotného oznámenia konečnú sprá-
vu, ktorá obsahuje aspoň tieto informácie:
i. podrobný opis incidentu, jeho závažnosť a vplyv;
ii. druh hrozby alebo základnú príčinu, ktorá pravdepodobne incident 

spôsobila;
iii. uplatnené a prebiehajúce zmierňujúce opatrenia.

648 Ustanovenie čl. 20 ods. 1 návrhu smernice NIS 2.
649 Ustanovenie čl. 4 bod 5 návrhu smernice NIS 2.
650 Ustanovenie čl. 20 ods. 3 návrhu smernice NIS 2.
651 Ustanovenie čl. 20 ods. 4 návrhu smernice NIS 2.
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V riadne odôvodnených prípadoch a po dohode s príslušnými orgánmi ale-
bo jednotkou CSIRT sa môžu kľúčové a dôležité subjekty odchýliť od lehôt sta-
novených v písmenách a) a c).652

V prípade potreby kľúčové a dôležité subjekty bez zbytočného odkladu ozná-
mia príjemcom svojich služieb incidenty, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť 
ich poskytovanie.653

Kľúčové a dôležité subjekty sú taktiež povinné oznamovať okrem iného in-
formácie umožňujúce príslušným orgánom alebo jednotke CSIRT určiť prípad-
ný cezhraničný vplyv incidentu. 654

Kľúčové a dôležité subjekty sú okrem hlásenia incidentov so závažným 
vplyvom taktiež povinné bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgá-
nom alebo jednotke CSIRT každú závažnú kybernetickú hrozbu, ktorú kľúčové  
a dôležité subjekty zistia a ktorá by mohla potenciálne viesť k závažnému inci-
dentu. Kybernetická hrozba predstavuje pojem, ktorý nie je definovaný v smer-
nici NIS. 655

V návrhu smernice NIS 2 sa pri definícii tohto pojmu návrh odvoláva na 
definíciu použitú v čl. 2 bod 8 nariadenia o kybernetickej bezpečnosti. V zmysle 
tejto definície je kybernetická hrozba „každá potenciálna okolnosť, udalosť ale-
bo činnosť, ktorá by mohla poškodiť, narušiť alebo inak negatívne ovplyvniť siete  
a informačné systémy, užívateľov takýchto systémov a iné osoby.“

V príslušných prípadoch bez zbytočného odkladu oznámia kľúčové a dôle-
žité subjekty príjemcom svojich služieb, ktorých potenciálne zasiahla závažná 
kybernetická hrozba, všetky opatrenia alebo nápravné kroky, ktoré títo príjem-
covia môžu v reakcii na danú hrozbu prijať.656

Kľúčové a dôležité subjekty v prípade potreby týmto príjemcom oznámia aj 
informáciu o samotnej hrozbe. Oznámenie nesmie mať pre oznamujúci subjekt 
za následok vyššiu zodpovednosť. 657

652 Ustanovenie čl. 20 ods. 4 návrhu smernice NIS 2.
653 Ustanovenie čl. 20 ods. 1 návrhu smernice NIS 2.
654 Tamže.
655 Ustanovenie čl. 20 ods. 2 návrhu smernice NIS 2.
656 Tamže.
657 Ustanovenie čl. 20 ods. 2 návrhu smernice NIS 2.
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6.2.4 Bezpečnostné opatrenia

Kľúčové a dôležité subjekty sú povinné prijať vhodné a primerané technic-
ké a organizačné opatrenia na riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou sietí  
a informačných systémov, ktoré tieto subjekty využívajú pri poskytovaní svojich 
služieb. S ohľadom na najnovší technický vývoj (state of the art) tieto opatrenia 
zabezpečujú takú úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov, ktorá zod-
povedá miere daného rizika.658

Návrh smernice NIS 2 definuje konkrétne druhy opatrení na riadenie ky-
bernetickobezpečnostných rizík, ktoré majú kľúčové a dôležité subjekty prijať. 
Tieto opatrenia obsahujú aspoň:659

a) analýzu rizika a bezpečnostné politiky informačného systému;
b) riešenie incidentov (predchádzanie incidentom, ich odhaľovanie a reakcia 

na ne);
c) kontinuita činností a krízové riadenie;
d) bezpečnosť dodávateľského reťazca vrátane bezpečnostných aspektov tý-

kajúcich sa vzťahov medzi každým subjektom a jeho dodávateľmi alebo 
poskytovateľmi služieb, ako sú napríklad poskytovatelia služieb ukladania  
a spracúvania dát alebo riadených bezpečnostných služieb;

e) bezpečnosť pri nadobúdaní, vývoji a údržbe sietí a informačných systémov 
vrátane riešenia zraniteľností a zverejňovania informácií o zraniteľnostiach;

f) politiky a postupy (testovanie a audit) na posúdenie účinnosti opatrení na 
riadenie kybernetickobezpečnostných rizík;

g) používanie kryptografie a šifrovania.

Pri zvažovaní vhodných opatrení uvedených v písmene d) sa musia zohľad-
ňovať zraniteľnosti špecifické pre každého dodávateľa a poskytovateľa služieb 
a celkovú kvalitu produktov a prax ich dodávateľov a poskytovateľov služieb  
v oblasti kybernetickej bezpečnosti vrátane ich postupov bezpečného vývoja.660

V prípade, ak subjekt zistí, že jeho služby alebo úlohy nie sú v súlade s opa-
treniami, je povinný prijať bez zbytočného odkladu všetky potrebné nápravné 
opatrenia a danú službu s týmito opatreniami zosúladiť.661

658 Recitál 14 a čl. 18 ods. 1 návrhu smernice NIS 2.
659 Ustanovenie čl. 18 ods. 2 návrhu smernice NIS 2.
660 Ustanovenie čl. 18 ods. 3 návrhu smernice NIS 2.
661 Ustanovenie čl. 18 ods. 4 návrhu smernice NIS 2.
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S cieľom stanoviť technické a metodické špecifikácie opatrení môže Komisia 
prijať vykonávacie akty.662

Výpočet skôr uvedených opatrení nie je taxatívny. Komisia je oprávnená 
na prijímanie delegovaných aktov s cieľom doplniť opatrenia na zohľadnenie 
nových kybernetických hrozieb, technologického vývoja alebo odvetvových 
špecifík.663

6.2.5 Dohľad

Návrh smernice NIS 2 posilňuje právomoci a opatrenia v oblasti dohľadu, 
ktoré pomáhajú zabezpečiť účinné dodržiavanie povinností stanovených v ná-
vrhu smernice NIS 2. Na tento účel sa stanovil minimálny zoznam opatrení  
a prostriedkov dohľadu, prostredníctvom ktorých môžu príslušné orgány vyko-
návať dohľad nad kľúčovými a dôležitými subjektmi.

Návrh smernice NIS 2 rozlišuje režim dohľadu medzi kľúčovými a dôle-
žitými subjektmi s cieľom zabezpečiť spravodlivú rovnováhu povinností pre 
subjekty aj príslušné orgány. V tomto smere kľúčové subjekty podliehajú plno-
hodnotnému režimu dohľadu (ex ante a ex post), zatiaľ čo na dôležité subjekty 
sa vzťahuje zjednodušený režim dohľadu, a to len ex post.

Dohľad ex post znamená, že dôležité subjekty by nemali systematicky doku-
mentovať súlad s požiadavkami na riadenie kybernetickobezpečnostných rizík  
a príslušné orgány by mali k dohľadu uplatňovať reaktívny prístup ex post, a pre-
to by nemali mať všeobecnú povinnosť vykonávať nad týmito subjektmi dohľad.

Príslušné orgány sú povinné účinne monitorovať a prijímať opatrenia po-
trebné na zabezpečenie súladu s návrhom smernice NIS 2, najmä s povinnos-
ťami stanovenými v čl. 18 (opatrenia na riadenie kybernetickobezpečnostných 
rizík) a 20 (oznamovacie povinnosti).

Opatrenia dohľadu alebo presadzovania práva uložené kľúčovým subjektom 
v súvislosti s povinnosťami stanovenými v návrhu smernice NIS 2 majú byť 
účinné, primerané a odrádzajúce, pričom zohľadnia okolnosti každého jednot-
livého prípadu.664

662 Ustanovenie čl. 18 ods. 5 návrhu smernice NIS 2.
663 Ustanovenie čl. 18 ods. 6 návrhu smernice NIS 2.
664 Ustanovenie čl. 29 ods. 1 návrhu smernice NIS 2.
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Príslušné orgány majú pri vykonávaní svojich úloh dohľadu nad kľúčovými 
subjektmi665 právomoc podrobiť tieto subjekty:666

a) kontrolám na mieste a dohľadu na diaľku vrátane náhodných kontrol;
b) pravidelným auditom;
c) cieleným bezpečnostným auditom založeným na posúdeniach rizika alebo 

dostupných informáciách súvisiacich s rizikom;
d) bezpečnostným kontrolám založeným na objektívnych, nediskriminačných, 

spravodlivých a transparentných kritériách posúdenia rizika;
e) žiadostiam o informácie potrebné na posúdenie opatrení v oblasti kyberne-

tickej bezpečnosti, ktoré subjekt prijal vrátane zdokumentovaných politík  
v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj dodržiavania povinnosti infor-
movať agentúru ENISA podľa čl. 25 ods. 1 a 2;

f) žiadostiam o prístup k údajom, dokumentom alebo akýmkoľvek informáci-
ám potrebným na plnenie ich úloh dohľadu;

g) žiadostiam o dôkazy vykonávania politík v oblasti kybernetickej bezpečnos-
ti, ako sú výsledky bezpečnostných auditov uskutočnených kvalifikovaným 
audítorom a príslušné podkladové dôkazy.

Príslušné orgány pri vykonávaní svojich právomocí podľa odseku písm. e) 
až g) uvedú účel žiadosti a konkretizujú požadované informácie.667

6.2.6 Presadzovanie práva a sankcie

Aby bolo presadzovanie povinností účinné, stanovuje sa minimálny zoznam 
správnych sankcií za porušenie povinností v oblasti riadenia kyberneticko-
bezpečnostných rizík a oznamovania stanovených, ktorým sa stanovuje jasný  
a konzistentný rámec pre takéto sankcie v celej EÚ. 

Ukladanie sankcií vrátane správnych pokút podlieha primeraným proces-
ným zárukám v súlade so všeobecnými zásadami práva EÚ a Charty vrátane 
účinnej súdnej ochrany a riadneho procesu.668

665 Právomoci príslušných orgánov pri vykonávaní svojich úloh dohľadu nad dôležitými subjektmi 
sú upravené v čl. 30 návrhu smernice NIS 2.

666 Ustanovenie čl. 29 ods. 2 návrhu smernice NIS 2.
667 Ustanovenie čl. 29 ods. 3 návrhu smernice NIS 2.
668 Recitál 70 návrhu smernice NIS 2.
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Príslušné orgány pri vykonávaní svojich právomocí na presadzovanie práva 
v súvislosti s kľúčovými subjektmi majú právomoc:669

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

b) vydávať záväzné pokyny alebo príkazy, ktorými sa od týchto subjektov vy-
žaduje napraviť zistené nedostatky alebo porušenia povinností stanovených 
v návrhu smernice NIS 2;

c) nariadiť týmto subjektom, aby upustili od konania, ktoré nie je v súlade  
s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a zdržať sa opakovania takého 
konania;

d) nariadiť týmto subjektom, aby svoje opatrenia na riadenie rizík a/alebo 
oznamovacie povinnosti zosúladili s povinnosťami stanovenými v čl. 18  
a 20 určeným spôsobom a v určenej lehote;

e) nariadiť týmto subjektom, aby informovali fyzické alebo právnické osoby, 
ktorým poskytujú služby alebo činnosti, ktoré sú potenciálne zasiahnuté zá-
važnou kybernetickou hrozbou, o akýchkoľvek možných ochranných alebo 
nápravných opatreniach, ktoré môžu tieto fyzické alebo právnické osoby 
prijať v reakcii na túto hrozbu;

f) nariadiť týmto subjektom, aby v primeranej lehote vykonali odporúčania 
poskytnuté na základe bezpečnostného auditu;

g) určiť monitorujúceho úradníka s presne vymedzenými úlohami na urče-
né obdobie s cieľom dohliadať na dodržiavanie ich povinností stanovených  
v čl. 18 a 20;

h) nariadiť týmto subjektom, aby určeným spôsobom zverejnili aspekty nedo-
držiavania povinností stanovených v návrhu smernice NIS 2;

i) vydať verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie právnická a fyzická osoba alebo 
osoby zodpovedné za porušenie povinnosti stanovenej v návrhu smernice 
NIS 2 a povaha tohto porušenia;

j) uložiť správnu sankciu alebo požiadať o jej uloženie podľa čl. 31 príslušné 
orgány alebo súdy podľa vnútroštátnych zákonov, a to popri opatreniach 
uvedených v písmenách a) až i) tohto odseku alebo namiesto týchto opatre-
ní, v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu.

Správne sankcie možno uložiť popri opatreniach explicitne vymedzených 
v čl. 31 ods. 2 návrhu smernice NIS 2 alebo ako ich náhrada.
669 Ustanovenie čl. 29 ods. 4 návrhu smernice NIS 2.
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Legislatíva umožňuje, aby porušenie povinností týkajúcich sa opatrení na 
riadenie kybernetickobezpečnostných rizík (čl. 18) a oznamovacích povinností 
(čl. 20) bolo sankcionované až do maximálnej výšky 10 000 000 eur alebo naj-
viac 2 % celkového svetového ročného obratu podniku, ku ktorému kľúčový 
alebo dôležitý subjekt patrí, v predchádzajúcom účtovnom období, podľa toho, 
ktorá suma je vyššia.670

Členské štáty zároveň môžu v súlade s predchádzajúcim rozhodnutím prí-
slušného orgánu vo svojich právnych poriadkoch stanoviť právomoc ukladať 
pravidelné peňažné pokuty s cieľom prinútiť kľúčový alebo dôležitý subjekt, aby 
prestal porušovať predpisy.671

Ak sa opatrenia na presadzovanie práva prijaté podľa čl. 29 odseku 4 písm. 
a) až d) a f) ukážu ako neúčinné, príslušné orgány majú právomoc stanoviť le-
hotu, v ktorej je kľúčový subjekt povinný prijať potrebné opatrenia na nápravu 
nedostatkov alebo splniť požiadavky týchto orgánov.672

Ak sa požadované opatrenie v stanovenej lehote neprijme, príslušné orgány 
majú právomoc:
a) pozastaviť certifikáciu alebo povoľovanie alebo požiadať certifikačný alebo 

povoľujúci subjekt, aby pozastavil certifikáciu alebo povoľovanie týkajúce sa 
časti alebo všetkých služieb alebo činností, ktoré poskytuje kľúčový subjekt;

b) uložiť dočasný zákaz alebo od príslušných orgánov alebo súdov podľa vnú-
troštátnych zákonov požadovať uloženie dočasného zákazu vykonávať ria-
diace funkcie v tomto kľúčovom subjekte, a to každej osobe vykonávajú-
cej riadiace úlohy na úrovni výkonného riaditeľa alebo právneho zástupcu  
v tomto kľúčovom subjekte a akejkoľvek inej fyzickej osobe zodpovednej za 
porušenie.673

Tieto sankcie sa uplatňujú len dovtedy, kým subjekt neprijme potrebné opat-
renia na nápravu nedostatkov alebo nesplní požiadavky príslušného orgánu, 
ktorý takéto sankcie uplatnil.674

Ako sa uvádza v recitáli 70, takéto sankcie by sa vzhľadom na svoju závaž-
nosť a vplyv na činnosti subjektov a v konečnom dôsledku na ich spotrebiteľov 

670 Ustanovenie čl. 31 ods. 4 návrhu smernice NIS 2.
671 Ustanovenie čl. 31 ods. 5 návrhu smernice NIS 2.
672 Tamže.
673 Tamže.
674 Tamže.
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mali uplatňovať len úmerne k závažnosti porušenia. Takéto sankcie by sa mali 
uplatňovať len ako ultima ratio, čo znamená až po vyčerpaní ostatných prí-
slušných opatrení na presadzovanie povinností stanovených v návrhu smernice 
NIS 2 a len na obdobie, kým subjekty, na ktoré sa vzťahujú, neprijmú potrebné 
opatrenia na nápravu nedostatkov alebo na splnenie požiadaviek príslušného 
orgánu, v prípade ktorých sa takéto sankcie uplatnili.

6.2.7 Nová regulácia a vplyv na verejný sektor

Subjekty verejnej správy ako kľúčové subjekty
Návrh smernice NIS 2 výrazným spôsobom zasahuje aj do verejného sek-

tora. V prvom rade sa (osobná) pôsobnosť návrhu smernice NIS 2 rozširuje aj 
na sektor verejnej správy a na konkrétne typy subjektov verejnej správy, ktoré 
sú uvedené v prílohe I.

V zmysle návrhu smernice NIS 2 by sa na subjekty, ktorých typ je uvedený 
v prílohe I pre odvetvie verejná správa malo vzťahovať pravidlo obmedzenia 
veľkosti. Na subjekty verejnej správy, ktoré spĺňajú kritériá na mikropodniky 
a malé podniky sa návrh smernice NIS 2 nevzťahuje.

Ako typy subjektov v odvetví verejná správa v zmysle prílohy I sa uvádzajú:
a) Subjekty verejnej správy na úrovni ústrednej štátnej správy,
b) Subjekty verejnej správy v regiónoch úrovne NUTS 1 uvedených v prílohe 

I k nariadeniu o zostavení spoločnej nomenklatúry,
c) Subjekty verejnej správy v regiónoch úrovne NUTS 2 uvedených v prílohe 

I k nariadeniu o zostavení spoločnej nomenklatúry.

Je však otázne, či skôr uvedené subjekty verejnej správy možno vôbec po-
važovať za podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES. Keby sme do-
speli k záveru, že na skôr uvedené subjekty verejnej správy sa nevzťahuje od-
porúčanie Komisie 2003/361/ES, nebudeme pri zodpovedaní otázky rozsahu 
pôsobnosti v kontexte subjektov v odvetví verejná správa zohľadňovať veľkosť 
týchto subjektov.

Ad a)
Na objasnenie pojmu „subjekt verejnej správy“ na úrovni ústrednej štátnej 

správy je potrebné ozrejmiť pojem „subjekt verejnej správy“ a následne ústred-
nú štátnu správu.
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Za subjekt verejnej správy možno v zmysle čl. 4 bod 24 návrhu smernice 
NIS 2 považovať subjekt v členskom štáte, ktorý spĺňa tieto štyri kumulatívne 
kritériá:
1. je zriadený na účely plnenia potrieb všeobecného záujmu a nemá priemy-

selný ani komerčný charakter;
2. má právnu subjektivitu;
3. je z väčšej časti financovaný štátnymi, regionálnymi alebo inými verejno-

právnymi inštitúciami; alebo jeho riadenie podlieha dohľadu týchto orgánov 
alebo inštitúcií; alebo má správnu, riadiacu alebo dozornú radu, v ktorej 
viac ako polovicu členov menujú štátne, regionálne alebo iné verejnoprávne 
inštitúcie;

4. má právomoc vydávať pre fyzické alebo právnické osoby správne alebo regu-
lačné rozhodnutia, ktoré majú vplyv na ich práva pri cezhraničnom pohybe 
osôb, tovaru, služieb alebo kapitálu.

Za subjekty verejnej správy sa nepovažujú subjekty verejnej správy, ktoré 
vykonávajú činnosti v oblasti verejnej bezpečnosti, presadzovania práva, obrany 
alebo národnej bezpečnosti.

Je potrebné podotknúť, že návrh smernice NIS 2 sa vzťahuje na subjekty ve-
rejnej správy na úrovni ústrednej štátnej správy. Ako sa uvádza v Správe o hod-
notení vplyvu,675 ide napríklad o správne orgány štátu (administrative depart-
ments of the state) a ďalšie ústredné orgány (central agencies), ktorých pôsobnosť 
pokrýva celé ekonomické územie krajiny (whose responsibilities cover the whole 
economic territory of a country).676

V podmienkach Slovenskej republiky možno za subjekty verejnej správy na 
úrovni ústrednej štátnej správy považovať:

 – ministerstvá a
 – ostatné ústredné orgány štátnej správy.677

675 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accom-
panying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive 
(EU) 2016/1148. Brussels, 16. 12. 2020. SWD(2020) 345 final. [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné na: 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0345>.

676 Tamže, s. 51.
677 Bližšie pozri zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy.
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Inými slovami, v podmienkach Slovenskej republiky by mali byť za subjekty 
verejnej správy na úrovni ústrednej štátnej správy v zmysle návrhu smernice 
NIS 2 považované ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré 
spĺňajú štyri kumulatívne kritériá v zmysle čl. 4 bod 23 návrhu smernice NIS 2.

Ad b) a Ad c)
Klasifikácia NUTS rozčleňuje v zmysle nariadenia o zostavení spoločnej no-

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

Táto klasifikácia je doplnená o lokálne administratívne jednotky (LAU), kto-
ré predstavujú podrobnejšie členenie úrovne NUTS 3.

Pri definícii územných jednotiek sa ako prvé kritérium používajú adminis-
tratívne jednotky existujúce v rámci členských štátov. Na tento účel administra-
tívna jednotka znamená:678

„Geografickú oblasť s administratívnym orgánom, ktorý je oprávnený prijímať 
administratívne alebo politické rozhodnutia pre danú oblasť v právnom a inštitu-
cionálnom rámci členského štátu.“

Pre účely stanovenia príslušnej úrovne NUTS, do ktorej sa má zatriediť urči-
tá trieda administratívnych jednotiek v členskom štáte, sa zaviedli nasledujúce 
populačné prahy:

Tabuľka č. 8 Populačné prahy
Úroveň Minimum Maximum

NUTS 1 3 milióny 7 miliónov

NUTS 2 800 000 3 milióny

NUTS 3 150 000 800 000

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

V prípade Slovenskej republiky ide konkrétne o nasledujúce úrovne NUTS:
• NUTS I – Slovensko,
• NUTS II – Bratislavský kraj, západné Slovensko, stredné Slovensko, východ-

né Slovensko,
• NUTS III – Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky 

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

678 Článok 3 ods. 1 nariadenia o zostavení spoločnej nomenklatúry.
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Pre Slovenskú republiku sú v zmysle prílohy III nariadenia o zostavení spo-
ločnej nomenklatúry lokálnymi administratívnymi jednotkami „obce“.

Z praktického hľadiska bude dôležité zodpovedať otázku, ktoré subjekty ve-
rejnej správy regiónov úrovne NUTS 1 a NUTS 2 možno v podmienkach Slo-
venskej republiky považovať za subjekty verejnej správy.

V prípade extenzívneho výkladu by mohlo dôjsť k tomu, že všetky subjekty 
verejnej správy, ktoré spĺňajú kritéria podľa čl. 4 bod 23 a sú v Bratislavskom 
kraji, na západnom Slovensku, strednom Slovensku a východnom Slovensku, 
by boli považované za kľúčové subjekty. Tento výklad považujeme za nesprávny.

Sme toho názoru, že za subjekty verejnej správy v regiónoch úrovne NUTS 1  
a NUTS 2 v podmienkach Slovenskej republiky by mali byť považované vyššie 
územné celky, ktoré predstavujú územné samosprávne a správne celky Slo-
venskej republiky a v jednotlivých regiónoch podľa úrovní NUTS 1 a NUTS 2 
pre Slovenskú republiku sú oprávnené prijímať administratívne alebo politické 
rozhodnutia pre danú oblasť v právnom a inštitucionálnom rámci Slovenskej 
republiky. Avšak na účely jednotnej aplikácie v  jednotlivých členských štá-
toch by bolo vhodné, aby bola Komisia špecifickejšia pri výklade predmetných 
ustanovení.

Zo skôr uvedeného je viac ako zrejmé, že návrh smernice NIS 2 sa nevzťa-
huje na obce a mestá, keďže sa pri výpočte subjektov verejnej správy nepočíta 
s úrovňou NUTS 3 a lokálnymi administratívnymi jednotkami, čiže obcami.

Tak, ako bolo skôr uvedené, zo všeobecného pravidla obmedzenia veľkosti 
existuje aj výnimka, keď sa návrh smernice NIS 2 bude vzťahovať aj na subjekty, 
ktorých typ je uvedený v prílohe I alebo II bez ohľadu na ich veľkosť.

V prípade subjektov z odvetvia verejná správa pôjde o subjekty uvedené 
v prílohe I pre odvetvie verejná správa (subjekty verejnej správy na úrovni 
ústrednej štátnej správy; Subjekty verejnej správy v regiónoch úrovne NUTS 1 
a NUTS 2), ktoré sú subjektmi verejnej správy podľa vymedzenia v čl. 4 bod 23 
návrhu smernice NIS 2.

Členské štáty sú povinné vypracovať zoznam subjektov verejnej správy, pri 
ktorých sa neuplatňuje pravidlo obmedzenia veľkosti a predložiť ho Komisii. 
Taktiež, z návrhu smernice NIS 2 vyplýva, že predmetný zoznam je potrebné 
vytvoriť, ale nemal by byť verejne dostupný.

Subjektom verejnej správy, na ktoré sa bude aplikovať návrh smernice NIS 2  
vzniknú nové oznamovacie povinnosti. Popri závažných incidentoch, budú 
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musieť subjekty verejnej správy oznamovať aj závažné kybernetické hrozby. Tak-
tiež budú musieť tieto subjekty prijať konkrétne druhy opatrení na riadenie 
kybernetickobezpečnostných rizík.

Z pohľadu príslušných orgánov sa výrazne posilňujú kompetencie prísluš-
ných orgánov (v podmienkach Slovenskej republiky NBÚ) v oblasti dohľadu 
a presadzovania práva. Príslušné orgány pri vykonávaní svojich úloh dohľadu 
môžu vykonávať napríklad kontrolu na mieste, náhodné kontroly, bezpečnost-
né kontroly, žiadať prístup k údajom a pod. a pri vykonávaní svojich právomocí 
na presadzovanie práva môžu napríklad vydávať záväzné pokyny alebo príkazy, 
určiť monitorujúceho úradníka a za určitých okolností uložiť dočasný zákaz 
vykonávať riadiace funkcie v kľúčovom subjekte.

V návrhu smernice NIS 2 sa ako nová povinnosť stanovuje rámec pre koor-
dinované zverejňovanie informácií o zraniteľnostiach. Od členských štátov sa 
vyžaduje, aby poverili jednotky CSIRT, aby konali ako dôveryhodní sprostred-
kovatelia a uľahčili interakciu medzi oznamujúcimi subjektmi a výrobcami ale-
bo poskytovateľmi produktov IKT a služieb IKT. Agentúra ENISA bude pre 
zistené zraniteľnosti vyvíjať a spravovať európsky register zraniteľnosti. Cieľom 
navrhovaných opatrení je zlepšenie riadenia kybernetickobezpečnosných rizík 
naprieč EÚ.679

Na národnej úrovni teda bude potrebné určiť jednu z jednotiek CSIRT za 
národného koordinátora na splnenie účelu podľa navrhovaného čl. 6. Poverená 
jednotka CSIRT bude následne konať ako dôveryhodný sprostredkovateľ koor-
dinovaného zverejňovania informácií. Recitál 28 návrhu smernice NIS 2 ďalej 
spresňuje:

„Úlohy koordinátora jednotiek CSIRT by mali zahŕňať najmä identifikáciu  
a kontaktovanie dotknutých subjektov, podporu oznamujúcich subjektov, rokova-
nia o harmonograme zverejňovania informácií a riadenie koordinovaného zve-
rejňovania informácií o zraniteľnosti, ktoré majú vplyv na viaceré organizácie 
(zverejňovanie informácií o zraniteľnosti viacerých strán).“ Ak sa oznámená zra-
niteľnosť bude týkať viacerých výrobcov alebo poskytovateľov produktov IKT 
alebo služieb IKT v celej EÚ, poverená jednotka CSIRT každého dotknutého 
členského štátu spolupracuje so sieťou jednotiek CSIRT.

679 Recitál 29. Pozri k tomu aj aktivity ENISA, napríklad ENISA: State of Vulnerabilities 2018/2019 
– Analysis of Events in the life of Vulnerabilities. 2019. [cit. 31. 8. 2022]. Dostupné na: <https://
www.enisa.europa.eu/publications/technical-reports-on-cybersecurity-situation-the-state-of-
-cyber-security-vulnerabilities>.
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Slovenská republika bude musieť určiť jednotku CSIRT, ktorá bude plniť 
úlohy koordinovaného zverejňovania informácií o zraniteľnosti. Národná úpra-
va by následne mala určiť aj rozsah zverejňovania týchto informácií.
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E-GOVERNMENT A E-HEALTH

Hybnou silou súčasnej doby sú IKT, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie vo 
všetkých oblastiach spoločenského života. Právo je v súvislosti s ich reguláciou 
často o krok vzad, čo nie je žiaduce, pretože taký stav brzdí ich využitie alebo 
ďalší rozvoj. Regulácia nových technológií má docieliť ochranu občanov, za-
bezpečiť spravodlivý trh a pritom stále umožniť prekvitať inováciám.680 Jednou 
z oblastí aplikácie IKT je zdravotníctvo. Pri zavádzaní IKT do zdravotníctva 
však nejde len o využívanie počítačov či inej výpočtovej techniky, ale najmä  
o zmenu tradičných postupov pri niektorých úkonoch poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, pri spracovávaní informácií či pri komunikácii medzi lekárom  
a pacientom. Tento proces sa nazýva elektronizácia zdravotníctva, ktorej 
výsledkom je elektronické zdravotníctvo. Víziou projektu elektronického zdra-
votníctva je poskytnúť správne informácie v správny čas, na správnom mieste 
a v správnej forme vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie 
občanov.681

Problematika elektronického zdravotníctva je rozsiahla a možno na ňu na-
hliadať z viacerých rovín od medicínskej, zdravotníckej cez právnu, informa-
tickú až po psychologickú alebo sociologickú. Ústrednou témou elektronického 
zdravotníctva je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Právo na zdravotnú 
starostlivosť je garantované v medzinárodných dohovoroch, ktorých je Sloven-
ská republika signatárom, a to najmä Všeobecnou deklaráciou ľudských práv,682 
Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach683 

680 MESARČÍK, M., GYURÁSZ, Z. Umelá inteligencia a právna úprava zdravotníctva v Slovenskej 
republike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 29.

681 ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Operačný program Informatizácia spoločnosti. 
Elektronické služby zdravotníctva – 2. prioritná oblasť. Bratislava, 2012, s. 1.

682 Článok 25 ods. 1 VDĽP: „Každý má právo na životnú úroveň zabezpečujúcu jemu i jeho rodine 
zdravie a blahobyt vrátane potravy, šatstva, bývania, lekárskej starostlivosti a nevyhnutných so-
ciálnych opatrení; má právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej nespô-
sobilosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré 
nastali okolnosťami nezávislými od jeho vôle.“

683 Článok 12 ods. 2 MPHSKP: „Štáty, zmluvné strany paktu, urobia opatrenia na dosiahnutie pl-
ného uskutočnenia tohto práva, ktoré budú zahŕňať: a) opatrenia na zníženie počtu potratov  
a dojčenskej úmrtnosti a opatrenia pre zdravý vývoj dieťaťa; b) zlepšenie všetkých stránok vonkaj-
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či Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne. V nadväznosti na tieto doku-
menty bolo právo na zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike zakotvené  
v Ústave SR, a to medzi hospodárskymi, sociálnymi a  kultúrnymi práva-
mi.684 Subjekt práva na ochranu zdravia je vyjadrený výrazom „každý“, čo zna-
mená, že toto označenie prekračuje právnu kategóriu občianstva.685 Slovenská 
republika si svoj pozitívny záväzok zabezpečiť pre svojich obyvateľov realizova-
nie práva na zdravotnú starostlivosť plní prostredníctvom národnej zdravotnej 
politiky a systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostli-
vosť má svoju legálnu definíciu v § 2 ods. 1 ZoZS, kde je vymedzená ako „súbor 
pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskyto-
vania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia 
života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich gene-
rácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, lieč-
bu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.“686

7.1 E-Health ako pojem

Z etymologického hľadiska predstavuje pojem „e-Health“ skrátené spojenie 
dvoch slov pochádzajúcich z anglického jazyka, a to slov electronic (elektronic-
ký) a health (zdravie), a teda spolu elektronické zdravie. V slovenskom jazyku 
sa však zaužíval pojem „elektronické zdravotníctvo“, čo je nepresný preklad, 
pretože slovo „zdravotníctvo“ sa v anglickom jazyku uvádza ako healthcare. 
Oblasť e-Health v sebe koncepčne zahŕňa všetky aspekty zdravia, nielen zdra-
votnú starostlivosť alebo zdravotníctvo, a to napríklad individuálne opatrenia 
na podporu zdravia, napríklad v domácnostiach, zdravotníckych zariadeniach 
alebo školách.687 Ide teda o širšie spektrum, a preto je výraz „elektronické zdra-
vie“ výstižnejší. Skratka s využitím písmena e- sa používa v spojitosti s proce-
som elektronizácie, a to aj v mnohých ďalších spoločenských oblastiach, ako je 

ších životných podmienok a priemyselnej hygieny; c) prevenciu, liečenie a kontrolu epidemických, 
miestnych chorôb, chorôb z povolania a iných chorôb; d) vytvorenie podmienok, ktoré by každému 
zabezpečili lekársku pomoc a starostlivosť v prípade choroby.“

684 Článok 40 Ústavy SR: „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia 
majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmie-
nok, ktoré ustanoví zákon.“

685 BARANCOVÁ, H. kol. Medicínske právo. Bratislava : VEDA, 2008, s. 28.
686 Ustanovenie § 2 ods. 1 ZoZS.
687 STŘEDA, L., HÁNA, K. eHealth a telemedicína. Praha : Grada Publishing, 2016, s. 14.



281

E-GOVERNMENT A E-HEALTH

napríklad e-Government (elektronizácia verejnej správy), e-Learning (elektro-
nické vzdelávanie), e-Justice (elektronické súdnictvo) a pod. Termín e-Health 
sa stal súčasťou newspeaku modernej spoločnosti a v tomto znení sa s ním mô-
žeme stretnúť aj v podmienkach Slovenskej republiky, najmä na úrovni stra-
tegických právnych dokumentov. Keďže sa na Slovensku zaužívalo vyjadrenie 

„elektronické zdravotníctvo“ (a nie elektronické zdravie), budeme ho používať 
aj v tejto kapitole popri výraze e-Health. Oba pojmy totiž vyjadrujú rovnaké 
aspekty a popisujú proces elektronizácie zdravotníctva.

Pojem „e-Health“ bol prvýkrát vyslovený v roku 1999 na Medzinárod-
nom kongrese telemedicíny a dištančnej starostlivosti v Londýne a odvtedy sa 
používa na zhrnutie všetkých aspektov elektronizácie zdravotníctva. V roku 
2004 bola na pôde Komisie prijatá stratégia s názvom e-Health – zlepšenie 
zdravotnej starostlivosti pre európskych občanov: Akčný plán pre európsky 
priestor elektronického zdravotníctva, v ktorej sa oficiálne popisuje aplikácia 
informačných a komunikačných technológií na celú škálu funkcií, ktoré majú 
vplyv na zdravotníctvo, pričom konkrétna definícia e-Healthu absentovala. 
Tá sa zrodila následne v roku 2012, keď Komisia prijala ďalší strategicky vý-
znamný dokument – Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 –  
2020 – inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie, ktorý definoval  
e-Health ako „využívanie IKT v produktoch, službách a postupoch súvisiacich so 
zdravotníctvom v kombinácii s organizačnými zmenami v systémoch zdravotnej 
starostlivosti a novými zručnosťami s cieľom zlepšiť zdravie občanov, efektívnosť  
a produktivitu vykonávania služieb zdravotnej starostlivosti, ako aj hospodársku 
a sociálnu hodnotu zdravia. Zahŕňa interakciu medzi pacientmi a poskytova-
teľmi zdravotných služieb, prenosy dát medzi rôznymi zariadeniami či priamu 
komunikáciu medzi pacientmi a/alebo zdravotníckymi pracovníkmi.“688 Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) taktiež vníma význam elektronického zdra-
votníctva pre verejné zdravie a aj pre zdravotníctvo ako celok. Preto ešte v roku 
2005 prijala rezolúciu WHA58.28 eHealth, v ktorej vymedzuje svoju stratégiu 
k elektronickému zdravotníctvu. Vyzýva členské krajiny, aby plánovali vyu-
žitie elektronických zdravotníckych služieb na národnej úrovni. V tomto do-
kumente WHO definuje elektronické zdravotníctvo ako „efektívny a bezpečný 
spôsob využitia IKT pri podpore zdravia a aktivít súvisiacich so zdravím; zahŕňa 

688 EURÓPSKA KOMISIA. Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020 – inovač-
ná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie. 2012, s. 4.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/20378/1/WHA58_28-en.pdf
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poskytovanie zdravotnej starostlivosti, monitoring verejného zdravia, ale aj zdra-
votnícku literatúru a vzdelávanie, vedomostnú bázu a vedecký výskum.“689 Elek-
tronické zdravotníctvo tak predstavuje komplexný systém podpory poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti realizovaný prostredníctvom IKT.

Akronym „e-Health“ sa objavuje aj v strategických dokumentoch Slovenskej 
republiky, a to už od začiatku nového milénia. V zmysle Koncepcie informa-
tizácie zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2005 sa e-Healthom rozu-
mie „odkaz na aplikácie IKT v celom rozsahu zdravotníckych činností, od lekárov  
a zdravotných sestier k pacientom a naopak, často prostredníctvom nevyhnut-
ných aktivít špecialistov na prenos, uchovávanie, ochranu, spracúvanie a cielené 
predkladanie relevantných informácií, pričom ide o aplikácie, ktoré sa stávajú 
nevyhnutnými aj pre manažment zdravotníckych zariadení, ako aj pre verej-
né zdravotníctvo, sociálne služby, poisťovne aj zdravotníckych administrátorov  
a stratégov na vyšších riadiacich úrovniach.“690 Tento pojem teda zastrešuje 
viaceré iné a špecifickejšie pojmy, predovšetkým „medicínsku informatiku“, 

„zdravotnícku informatiku“, „telemedicínu“ a ďalšie.691 Okrem strategických 
dokumentov možno nájsť niekoľko definícií e-Healthu aj v právnej teórii. Pod-
ľa autorky Kukurovej ide o „nástroje a riešenia týkajúce sa produktov, systémov 
a služieb, ktoré presahujú jednoduché internetové aplikácie a ktoré slúžia zdra-
votníckym pracovníkom, a to aj v podobe individuálne zameraných systémov.“ 
Príkladmi sú zdravotnícke informačné siete, elektronicky realizované choro-
bopisy či dištančné zdravotnícke služby.692 Autor Středa opisuje e-Health ako 

„elektronický servis, ktorý je zameraný na prevenciu pred ochorením a na zacho-
vanie alebo obnovu zdravotnej kondície obyvateľstva, ku ktorému sú využívané 
IKT podriadené diagnostike, liečbe, preventívnym opatreniam a riadeniu v oblasti 
zdravia.“693 Právna úprava nepoužíva výraz „e-Health“. Keďže ide o využíva-
nie IKT v zdravotníctve, v legislatíve nachádzame už konkrétnu reflexiu týchto 
aktivít, a to napríklad vo forme elektronických služieb zdravotníctva, určitých 
výkonov telemedíny, elektronického portálu, elektronickej komunikácie a pod.

689 WHO. Resolution WHA58.28 eHealth. 2005, s. 121.
690 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Koncepcia informatizácie 

zdravotníctva SR. Bratislava, 2005, s. 2.
691 Tamže.
692 PAVLOVIČ, M., KUKUROVÁ, E., VLČÁK, Ľ. Princípy e-Health. In Lekársky obzor: odbor-

ný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity  
v Bratislave. Bratislava : HERBA, 2010, s. 8.

693 STŘEDA, L., HÁNA, K. eHealth a telemedicína. Praha : Grada Publishing, 2016, s. 14.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/20378/1/WHA58_28-en.pdf
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Za jednu z oblastí e-Healthu je považovaná telemedicína,694 ktorou ozna-
čujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku. Z toho dôvodu sa te-
lemedicína zvykne označovať aj ako dištančná medicína. Z etymologického 
hľadiska pochádza názov telemedicína z gréckeho a latinského jazyka. Grécku 
predponu tele- možno preložiť výrazom na diaľku a  latinský termín medeor 
znamená liečiť. Rovnako ako v prípade e-Healthu, aj v prípade telemedicíny 
nachádzame viacero definícií, a  to tak na pôde EÚ, ako aj v  rámci Svetovej 
zdravotníckej organizácie.695

7.1.1 Vznik a rozvoj e-Healthu

Napriek skutočnosti, že počiatočné myšlienky o informačnej spoločnosti 
ako takej možno nachádzať v USA, pre budovanie elektronického zdravotníc-
tva v Slovenskej republike sú viac smerodajné aktivity EÚ. Právny vývoj v tejto 
oblasti preto priamo nadväzuje na kroky EÚ a možno ho vnímať najmä z po-
hľadu reflektovania požiadaviek EÚ a ďalších reakcií Slovenskej republiky na 
elektronizáciu.

Slovenská republika prijala v nadväznosti na kroky EÚ strategické dokumen-
ty zaoberajúce sa prístupnosťou elektronických služieb zdravotníctva a mož-
nosťami uskutočňovať dištančnú medicínu. Za úvodný a v súvislosti s elektro-
nickým zdravotníctvom pomerne všeobecný akt možno považovať Dodatok 
k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008. 
Jeho časť 2.3.3 pod názvom Informatizácia zdravotníctva – e-Health uvádza 
prostriedky realizácie informatizácie zdravotníctva, ktorými sú štandardizácia 
dátových rozhraní a pracovných postupov poskytovateľov zdravotnej starost-
livosti, vybudovanie úložísk dát, internetizácia pracovísk, vytvorenie politík 
identifikácie, autentifikácie a autorizácie, ako aj rozvoj a implementácia e-He-
alth aplikácií (elektronický chorobopis, elektronická preskripcia a medikácia). 
Prvým konkrétnym materiálom, ktorý sa zaoberal problematikou elektronické-
ho zdravotníctva, bola Koncepcia informatizácie zdravotníctva na roky 2007 

– 2010, v ktorom bola definovaná primárna úloha, a to vytvoriť predpoklady pre 
prechod na celoplošné využívanie informačných technológií v zdravotníctve. 

694 Niekedy sa možno stretnúť aj s výrazmi „zdravotná telematika“, „zdravotná informatika“ alebo 
„medicínska informatika“.

695 Bližie pozri SOPÚCHOVÁ, S. Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health a te-
lemedicína. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022.
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V roku 2008 začalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravo-
vať materiál s názvom Strategické ciele elektronického zdravotníctva – kľúčový 
nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku, 
ktorý bol predložený na základe bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 191 z 26. mar-
ca 2008 k Správe o stave informatizácie v rezorte zdravotníctva. Dokument sa 
zaoberal moderným zdravotníctvom a stanovil ciele, ktorými boli vytvorenie 
legislatívneho, normatívneho a architektonického rámca e-Health; informati-
zácia procesov a služieb v systéme zdravotnej starostlivosti z verejných zdrojov; 
podpora nových procesov a foriem zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych 
služieb.696 Na dosiahnutie uvedených cieľov bol v roku 2011 prijatý ďalší strate-
gický dokument s názvom Program implementácie elektronického zdravotníc-
tva, ktorý vytvoril systémový rámec budovania a implementácie príslušnej in-
fraštruktúry a informačných systémov elektronického zdravotníctva. Program 
je mimoriadne rozsiahly, pretože komplexne definuje potreby, relevantné sub-
jekty a služby e-Health.697

Okrem strategických dokumentov, ktoré nie sú právne záväzné, je pre imple-
mentáciu a využívanie aspektov e-Healthu mimoriadne dôležitá právna úprava, 
teda predovšetkým zákony a podzákonné predpisy ministerstiev či iných orgá-
nov. Legislatíva predstavuje vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti 
a k využívaniu IKT dôležitý a nevyhnutný komplex pravidiel, ktorý zabezpe-
čuje úpravu práva na ochranu zdravia vo vzťahu ku každému človeku. Cieľom 
normatívnych úprav na Slovensku v súvislosti s elektronickým zdravotníctvom 
je zabezpečenie naplnenia vízie e-Healthu v Slovenskej republike a zladenie 
krokov Slovenskej republiky so štandardizačným procesom zavádzania e-He-
althu v EÚ, ktorý zahŕňa aj cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

696 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Strategické ciele elektronic-
kého zdravotníctva. Bratislava, 2008, s. 2.

697 V oblasti e-Governmentu je rámcom pre jeho budovanie Stratégia informatizácie verejnej sprá-
vy a Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, v ktorých je vymedzených 20 okru-
hov služieb, ktoré sú predmetom tak samotných štúdií uskutočniteľnosti v oblasti e-Govern-
mentu, ako aj následných implementácií. Definované sú aj základné komponenty architektúry  
e-Governmentu. Podobné vymedzenie v oblasti e-Health nie je k dispozícii, keďže spomína-
né dokumenty oblasť e-Health nerozpracovávajú. Preto bola potrebná špecifikácia hlavných 
komponentov e-Healthu a katalógu možných služieb e-Healthu, aby sa aj e-Health dostal na 
rovnakú východiskovú úroveň, akú mal e-Government pred štartom štúdií uskutočniteľnosti.
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Právna úprava regulujúca služby e-Healthu a poskytovanie zdravotnej starost-
livosti na diaľku zahŕňa predovšetkým zákon o zdravotnej starostlivosti a zá-
kon o NZIS.

Zákon o zdravotnej starostlivosti
Zákon o zdravotnej starostlivosti je primárny právny predpis regulujúci po-

skytovanie zdravotnej starostlivosti ako takej a ďalej upravuje základné pojmy 
na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti, služby súvisiace s poskytova-
ním zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických 
osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, postup pri úmrtí a výkon štát-
nej správy. Tento právny predpis bol prijatý 21. októbra 2004 ako jeden z hlav-
ných zdravotníckych zákonov a je účinný od 1. januára 2015. Jeho úlohou bolo 
jednoznačne definovať zdravotnú starostlivosť a jej formy a práva a povinnosti 
pacientov a zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na úpravu informovaného 
súhlasu a zdravotnej dokumentácie. Zákon o zdravotnej starostlivosti vyme-
dzil zdravotnú starostlivosť nanovo, a to najmä v technickom zmysle slova ako 

„službu“ a z pohľadu etiky ako „poslanie.“698 Tento predpis sa nevenuje otázkam 
e-Healthu a donedávna neupravoval žiadne inštitúty alebo procesy dôležité pre 
elektronické zdravotníctvo. To sa zmenilo príchodom pandémie spôsobenej 
ochorením COVID-19, ktorá priniesla zmeny mnohých právnych predpisov 
vrátane zdravotníckych. Kľúčová novelizácia zákona o zdravotnej starostli-
vosti, ktorá sa týka oblasti e-Healthu a telemedicíny, je obsiahnutá v zákone  
č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskyto-
vateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetná 
novela zavádza do praxe elektronickú konzultáciu pacienta s lekárom bez ich 
prítomnosti v ambulancii, ktorá predstavuje zásadný prvok telemedicíny.

Zákon o NZIS
Tento zákon je z hľadiska e-Healthu mimoriadne dôležitý, pretože legálne 

definuje kľúčové pojmy a normuje procesy potrebné pre výkon elektronického 
zdravotníctva:

 – národný zdravotnícky informačný systém a jeho údajová základňa,

698 Dôvodová správa k zákonu o zdravotnej starostlivosti, všeobecná časť, s. 1.
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 – postup pri sprístupňovaní údajov z národného zdravotníckeho infor-
mačného systému,

 – národné zdravotnícke administratívne registre a národné zdravotné 
registre,

 – elektronická zdravotná knižka a pacientsky sumár,
 – elektronický zdravotný záznam,
 – elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka,
 – štandardy zdravotníckej informatiky a zdravotnícka štatistika.

Zákon o NZIS ďalej vymedzuje postavenie a úlohy Národného centra zdra-
votníckych informácií, proces overovania zhody informačných systémov699 či 
proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov. Na-
priek tomu, že z obsahového hľadiska ide o pomerne stručný právny predpis, 
upravuje právne inštitúty, ktoré sú nevyhnutné pre možnosť poskytovať a využí-
vať elektronické služby zdravotníctva. Zákon o NZIS totiž zabezpečuje vhodný 
rámec pre elektronické predpisovanie liekov a pre ďalšie elektronické služby 
zdravotníctva. Rôzne aspekty zdravotníctva vrátane elektronizácie zdravotníc-
tva upravujú ďalšie právne predpisy.700

7.2 E-health služby v Slovenskej republike

Výraz „elektronická služba“ je pomerne všeobecný a na jeho vymedzenie 
nachádzame viacero teoretických vysvetlení. Autor Boyer definuje elektronic-
ké služby ako „interaktívne služby, ktoré sú poskytované na internete za použitia 
moderných telekomunikačných, informačných a multimediálnych technológií.“701 

699 Ide o informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, informačné systémy zdra-
votných poisťovní, informačné systémy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, in-
formačné systémy subjektov uvedených v § 5 ods. 6 písm. j) až z) zákona o NZIS a informačné 
systémy na objednávanie pacientov.

700 Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostli-
vosti; zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pra-
covníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve; zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 
poistení, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starost-
livosťou; zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach; nariadenie vlády SR  
č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravot-
nej starostlivosti.

701 BOYER, K., HALLOWELL, R., ROTH, A. V. Eservices: operating strategy – a case study and 
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Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie 
spoločnosti z dielne Ministerstva financií Slovenskej republiky objasňuje pojem 

„elektronické služby“ ako „služby poskytované v elektronickej podobe pomocou 
informačných a komunikačných prostriedkov.“702

Vývoj a implementácia elektronických služieb zdravotníctva predstavuje 
v súčasnom svete silný trend. K možnosti rozvíjania a využívania elektronických 
služieb však musia byť splnené určité predpoklady, a to najmä politická vôľa na 
ich zavedenie, zabezpečenie možnosti uskutočňovať elektronickú identifikáciu 
a autentifikáciu užívateľov a poskytovateľov služieb, hardvérové a softvérové 
vybavenie vrátane prístupu k sieti internet, online portál zastrešujúci všetky 
potrebné informácie, formuláre a prístup k službám a v neposlednom rade in-
formačné systémy, z ktorých sú získavané údaje pre realizáciu jednotlivých elek-
tronických služieb. Zatiaľ čo elektronické služby verejnej správy našli praktické 
uplatnenie prostredníctvom inštitútov, ktoré zakotvil zákon o e-Governmente, 
v prípade elektronických služieb zdravotníctva je kľúčovým predpisom zákon 
o NZIS, ktorý bol prijatý v rovnakom roku ako zákon o e-Governmente. Hoci 
zdravotníctvo môžeme považovať za súčasť verejnej správy, jeho elektronizácia 
prebiehala samostatne a elektronické služby zdravotníctva sú budované iným 
spôsobom ako elektronické služby verejnej správy.

Na základe štúdia strategických dokumentov, právnej úpravy a ďalších pra-
meňov zahŕňajúcich programy EÚ a nelegislatívne právne informácie dostup-
né v rámci odborných webových sídel703 sumarizujeme prehľad elektronických 
služieb zdravotníctva Slovenskej republiky:

 – Národný portál zdravia,
 – elektronická zdravotná knižka,
 – elektronické objednanie návštevy u lekára,
 – elektronické predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetic-

kých potravín,
 – elektronický záznam o vyšetrení a elektronický záznam o očkovaní.

a  method for analyzing operational benefits. In Journal of Operations Management. 2002,  
roč. 2, s. 175.

702 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Metodický pokyn na použitie odbor-
ných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti. Bratislava, 2008, s. 15.

703 Napríklad portál eZdravie prevádzkovaný Národným centrom zdravotníckych informácií.
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Tieto služby sú poskytované fyzickým osobám – občanom Slovenskej re-
publiky alebo cudzincom, ktorí sú súčasťou národného sociálneho a zdravot-
ného systému, ale benefity prinášajú aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
a zdravotníckym pracovníkom. Títo môžu využívať aj ďalšie elektronické služ-
by, ako napríklad pacientsky sumár.704 Na fungovanie elektronických služieb 
zdravotníctva a e-Health aplikácií sú nevyhnutné viaceré technické a právne 
nástroje, ktoré boli zavedené najmä zákonom o NZIS, avšak ďalšiu nevyhnut-
nú právnu podporu majú aj v iných všeobecne záväznych právnych predpisoch 
a podzákonných aktoch.

Medzi technické a právne nástroje pre elektronické služby zdravotníctva 
zaraďujeme:

 – národný zdravotnícky informačný systém,
 – elektronický občiansky preukaz občana a elektronický doklad o pobyte 

cudzinca,
 – elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka,
 – štandardy zdravotníckej informatiky.

V ďalšej časti tejto kapitoly budú samostatne spracované elektronické služby 
zdravotníctva v zmysle skôr uvedeného prehľadu a v rámci tohto rozboru budú 
uvádzané tie technické a právne nástroje, ktoré sú potrebné pre dané rozobe-
rané služby.

7.3 Národný portál zdravia

Základom elektronického zdravotníctva v Slovenskej republike je zriadenie 
a fungovanie národného zdravotníckeho informačného systému (e-zdravie). 
Podľa zákona o NZIS je národný zdravotnícky informačný systém „súbor zdra-
votníckych informačných systémov v správe národného centra slúžiacich na zber, 
spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve určených na správu úda-
jovej základne.“705 Vstup do tohto informačného systému umožňuje Národný 

704 Pacientsky sumár je upravený v § 2 ods. 7 zákona o NZIS ako „časť elektronickej zdravotnej 
knižky obsahujúci základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu ustanovenom zákonom 
o zdravotnej starostlivosti pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti.“ Pacientsky sumár 
sprístupňuje zdravotníckemu pracovníkovi základné informácie o zdravotnom stave pacienta, 
dôležité údaje, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť liečby a zásadný význam má hlavne pri náhlych 
a nečakaných zmenách zdravotného stavu.

705 Ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o NZIS.
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portál zdravia,706 ktorý je definovaný ako „webové sídlo obsahujúce aplikácie 
a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so služba-
mi súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom 
zdraví707 a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného 
systému.“708 Národný portál zdravia teda predstavuje vstupnú bránu do virtu-
álneho elektronického zdravotníctva a jeho najvýznamnejšia funkcia spočí-
va v tom, že umožňuje prístup občana alebo cudzinca do svojej elektronickej 
zdravotnej knižky pomocou elektronického občianskeho preukazu alebo elek-
tronického dokladu o pobyte cudzinca, prístup zdravotníckeho pracovníka do 
národného zdravotníckeho informačného systému a do elektronickej zdravot-
nej knižky pacienta, do ktorej môže zapisovať elektronické zdravotné záznamy 
pomocou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.709 Na posky-
tovanie a využívanie elektronických služieb zdravotníctva sú dôležité aj ďalšie 
nástroje, ktoré súvisia s národným zdravotníckym informačným systémom, a to 
údajová základňa, národné zdravotné registre a národné zdravotnícke adminis-
tratívne registre.

7.3.1 Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka je „súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie 
osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsa-
hu ustanovenom zákonom o NZIS.“710 Vedenie a aktualizovanie elektronickej 
zdravotnej knižky má vo svojej kompetencii zdravotnícky pracovník. Rozsah 
obsahu elektronickej zdravotnej knižky je v zmysle zákona o NZIS takýto:

 – identifikačné údaje osoby,
 – elektronické zdravotné záznamy v zákonom stanovenom rozsahu,711

706 Prevádzkovateľom Národného portálu zdravia je Národné centrum zdravotníckych informácií, 
ktoré je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

707 V zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia je verejným zdravím „úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti.“

708 Ustanovenie § 2 ods. 5 zákona o NZIS.
709 Vláda SR rozhodla, že pre potreby e-Healthu bude využívaný elektronický občiansky preukaz 

a že elektronický preukaz poistenca sa nebude vydávať v elektronickej verzii.
710 Ustanovenie § 2 ods. 5 zákona o NZIS.
711 Ide o tieto zdravotné záznamy: pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6, záznam  

o preventívnej prehliadke, záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečeb-
ných zložiek vrátane popisu vzorky, záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích 
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 – údaje z účtu poistenca,
 – vlastné záznamy osoby,
 – záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo  

o poskytnutie údajov.712

Konkrétny obsah skôr uvedených osobných údajov zapisovaných do elek-
tronickej zdravotnej knižky je uvedený v prílohe č. 2 (prvý bod) zákona o NZIS. 
Okrem rozsahu a obsahu upriamujeme pozornosť na otázku, akým spôsobom 
funguje vkladanie jednotlivých údajov do elektronickej zdravotnej knižky.

Na základe analýzy možno vyvodiť záver, že existujú tri základné možnosti 
vkladania údajov do elektronickej zdravotnej knižky, a to:
a) elektronický zdravotný záznam,
b) záznam poisťovne,
c) vlastný záznam osoby, ktorej patrí elektronická zdravotná knižka.

Ad a) Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovní-
ka (napr. všeobecného lekára) v elektronickej zdravotnej knižke vo forme elek-
tronického dokumentu podpísaného zdokonaleným elektronickým podpisom. 
Môže ísť o záznam z preventívnej prehliadky, záznam o výsledku vyšetrenia, 
záznam o poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo preskripčný 
záznam. Elektronické zdravotné záznamy podľa § 5 ods. 1 písm. b) tretieho, 
desiateho a jedenásteho bodu zákona o NZIS713 prechádzajú pred zápisom do 
elektronickej zdravotnej knižky informačným systémom zdravotnej poisťovne, 
ktorá k nim pristupuje, spracúva ich a poskytuje ich poskytovateľom zdravot-
nej starostlivosti na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.714 
Subjektom, ktorý má v tomto prípade oprávnenie vložiť údaje do informačného 
systému, je zdravotnícky pracovník. Elektronické zdravotné záznamy podľa § 5 

a liečebných zložiek, záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti, 
záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, záznam 
o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, záznam  
o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, záznam o prepustení osoby z ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, preskripčný záznam, dispenzačný záznam, medikačný záznam, 
záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej 
zdravotnej starostlivosti, záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti, doplnkové zdravotné 
údaje osoby.

712 Ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o NZIS.
713 Ide o záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane 

popisu vzorky, preskripčný záznam a dispenzačný záznam.
714 Ustanovenie § 2 ods. 9 zákona o NZIS.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/153/20210630#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_zakonu_c_153_2013_z_z.op-narodne_zdravotne_registre.op-bod_1
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ods. 1 písm. b) druhého až pätnásteho bodu zákona o NZIS sa v elektronickej 
zdravotnej knižke aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivos-
ti. Ad b) Údaje, ktoré do elektronickej zdravotnej knižky zapisuje zdravotná 
poisťovňa, sú vymedzené v § 16 ods. 2 zákona o zdravotných poisťovniach. Sú 
nimi napríklad osobné údaje poistenca v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo 
a trvalý pobyt, údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch či liekoch, výška 
úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a ďalšie. Subjektom zabezpečujú-
cim údaje do elektronickej zdravotnej knižky je zdravotná poisťovňa, a to cez 
účet poistenca v zdravotnej poisťovni.

Ad c) Osoba, ktorej patrí elektronická zdravotná knižka, je v zmysle zákona 
o NZIS oprávnená robiť v tomto informačnom systéme svoje vlastné záznamy. 
Predmetom nášho skúmania v tejto časti je otázka, ktoré konkrétne údaje môže 
osoba zapísať a vložiť do svojej vlastnej elektronickej zdravotnej knižky, aký má 
na to právny podklad a aké technické možnosti pre vkladanie údajov prináša 
moderné obdobie a najnovšie IKT. Na účely tejto analýzy sme postupovali spô-
sobom vstupu do vlastnej elektronickej zdravotnej knižky. Analýza elektronic-
kej zdravotnej knižky priniesla závery, že do nej osoba môže zapísať:

 – svoj vlastný kontakt vrátane iného kontaktu slúžiaceho ako pohotovosť,
 – preferovaného zdravotníckeho pracovníka,
 – iné informácie (napr. o životnom štýle) a
 – dátumy preventívnych prehliadok.

Sme toho názoru, že osoba v skutočnosti nemá široké oprávnenia na vlo-
ženie relevantnejších informácií, napríklad o svojom zdravotnom stave alebo 
o stave svojej liečby. V tejto súvislosti však možno spomenúť technológie umož-
ňujúce vzdialený monitoring rôznych zdravotných atribútov človeka, ktoré by 
mohli predstavovať cenný zdroj údajov o zdravotnom stave pacienta. Na vy-
užitie tohto prvku telemedicíny lekárom by bolo žiaduce, aby bolo technicky 
možné dané výsledky monitoringu vložiť do elektronickej zdravotnej knižky.

Prístup fyzickej osoby do elektronickej zdravotnej knižky
Do elektronickej zdravotnej knižky pristupuje osoba cez Národný portál 

zdravia, a to prostredníctvom úradného autentifikátora, o ktorom sa zmienime 
ďalej. Týka sa to prístupu k všetkým záznamom okrem tých podľa § 5 ods. 1 
písm. b) tretieho a štvrtého bodu zákona o NZIS, ku ktorým umožňuje prí-
stup ošetrujúci lekár, ktorý o vykonanie vyšetrenia spoločných vyšetrovacích  
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a liečebných zložiek požiadal.715 Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravotných 
záznamov je pre identifikáciu a autentifikáciu totožnosti vstupujúcej osoby 
potrebný úradný autentifikátor. Zákon o NZIS odkazuje pri otázke úradného 
identifikátora na zákon o e-Governmente, ktorý stanovuje, že na autentifikáciu 
sa môže použiť len úradný autentifikátor, ktorým je občiansky preukaz s elek-
tronickým čipom a BOK podľa osobitného predpisu716 alebo doklad o pobyte  
s elektronickým čipom a BOK podľa osobitného predpisu.717 Zákon o e-Govern-
mente tiež upravuje alternatívny autentifikátor. Elektronická identifikácia 
a auten tifikácia sú spolu s ďalšími inštitútmi piliermi elektronizácie spoločnosti, 
ktorá zasahuje aj oblasť zdravotníctva. Ide o legálne pojmy vymedzené v zákone 
o e-Governmente.

Zákon o NIZS ďalej veľmi podrobne upravuje problematiku poskytovania 
údajov a prístupu do elektronickej zdravotnej knižky. Identifikačné údaje 
a elektronické zdravotné záznamy sa poskytujú len v zákone taxatívne vyme-
dzeným subjektom, medzi ktoré patrí napríklad ošetrujúci lekár poskytovateľa 
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckemu pracovníko-
vi záchrannej zdravotnej služby, revíznemu lekárovi, ošetrujúcej sestre, osobe 
oprávnenej vydávať humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky pred-
pis a ďalším.718 Pre každý z uvedených subjektov je osobitne upravený rozsah 
údajov a elektronických zdravotných záznamov, ktoré možno poskytnúť. Ak § 5  
ods. 6 zákona o NZIS neustanovuje pre ten-ktorý subjekt inak, údaje sa posky-
tujú po vložení občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom 
do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky 
pracovník môže získať prístup aj k väčšiemu rozsahu údajov, ako je stanovený, 
avšak v tom prípade len na základe súhlasu osoby. Okrem tohto postupu je ďa-
lej osoba oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej 
zdravotnej knižky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o NZIS cez Národný portál 
zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora zdravotníckemu pracovní-
kovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zadaním číselného kódu 
zdravotníckeho pracovníka alebo číselného kódu poskytovateľa zdravotnej 

715 Ustanovenie § 5 ods. 5 zákona o NZIS.
716 Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch.
717 Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.
718 Zoznam subjektov je uvedený v § 5 ods. 6 zákona o NZIS.



293

E-GOVERNMENT A E-HEALTH

starostlivosti alebo inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby,719 kto-
rej súhlas na prístup k údajom udeľuje.

Prístup zdravotníckeho pracovníka do elektronickej zdravotnej knižky 
Zdravotnícki pracovníci sú oprávnení nahliadať do elektronickej zdravotnej 

knižky, a to s cieľom zistiť potrebné údaje alebo vytvoriť elektronický zdravotný 
záznam. Zdravotnícky pracovník má prístup k údajom v elektronickej zdravot-
nej knižke v rozsahu stanovenom zákonom o NZIS,720 a to podľa toho, o akého 
zdravotníckeho pracovníka ide. Na to, aby zdravotnícky pracovník mohol na-
hliadnuť do elektronickej zdravotnej knižky pacienta, musí nevyhnutne použiť 
svoju elektronickú identitu721 a uskutočniť procesy identifikácie a autentifiká-
cie svojej identity vo virtuálnom prostredí, podobne ako to bolo v prípade pa-
cienta pri jeho vstupe do elektronickej zdravotnej knižky. Navyše, pri tvorbe 
elektronických zdravotných záznamov je zdravotnícky pracovník povinný tieto 
podpísať zdokonaleným elektronickým podpisom. Uvedené procesy identifi-
kácie a autentifikácie prebiehajú prostredníctvom elektronického preukazu 
zdravotníckeho pracovníka, ktorý je definovaný v zákone o NZIS ako „tech-
nický prostriedok na identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu zdravotníckeho 
pracovníka.“722 Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka vydáva na žia-
dosť zdravotníckeho pracovníka Národné centrum zdravotníckych informácií, 
a to na obdobie piatich rokov. Podkladom pre jeho vydanie je zmluva o vydaní 
elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podpísaná zdravotníckym 
pracovníkom. Tento preukaz obsahuje osobné údaje o danom zdravotníckom 
pracovníkovi v rozsahu: meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, zdra-
votnícke povolanie zdravotníckeho pracovníka, registračné číslo zdravotníc-
keho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej 
je zdravotnícky pracovník registrovaný, sériové číslo elektronického preukazu 

719 Dočasný identifikátor je bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý generuje cez Národný 
portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora osoba, ktorej sa súhlas na prístup  
k údajom má udeliť.

720 Ustanovenie § 5 ods. 6 zákona o NZIS.
721 Ustanovenie § 19 ods. 1 zákona o e-Governmente: Elektronickou identitou osoby je „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 elektro-
nickej komunikácie.“ Elektronická identita osoby sa deklaruje identifikáciou a preukazuje sa 
autentifikáciou.

722 Ustanovenie § 2 ods. 10 zákona o NZIS.
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zdravotníckeho pracovníka, dátum skončenia platnosti elektronického preu-
kazu zdravotníckeho pracovníka a identifikačné číslo elektronického preukazu 
zdravotníckeho pracovníka. Súčasťou elektronického preukazu je aj elektro-
nický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče a certifikáty určené na zdokonalený 
elektronický podpis, šifrovanie a dešifrovanie údajov a spomínanú identifikáciu 
a autentifikáciu.723 Vstupnou platformou na použitie elektronického preukazu 
zdravotníckeho pracovníka je Národný portál zdravia.

V súvislosti s elektronickou identitifikáciou a autentifikáciou totožnosti 
pacientov a zdravotníckych pracovníkov je dôležitá otázka bezpečnosti. Táto 
problematika je upravená vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1502, 
ktorým sa stanovujú minimálne technické špecifikácie a postupy pre úrovne za-
bezpečenia prostriedkov elektronickej identifikácie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia 
eIDAS, ktoré stanovuje schému elektronickej identifikácie pri určovaní totož-
nosti osoby, ktorá musí pre prostriedky elektronickej identifikácie obsahovať 
špecifikáciu úrovne zabezpečenia: „nízka“, „pokročilá“ alebo „vysoká“,724 čím by 
poskytovala záruku, že osoba hlásiaca sa k nejakej totožnosti je naozaj osobou, 
ku ktorej bola daná totožnosť priradená. Úroveň zabezpečenia závisí od stupňa 
dôveryhodnosti, ktorú poskytuje daný prostriedok elektronickej identifikácie. 
Úroveň zabezpečenia v prípade slovenských elektronických zdravotníckych pre-
ukazov možno zistiť na základe posúdenia kvality úrovne registračnej a auten-
tifikačnej fázy podľa prílohy č. 4 vyhlášky o štandardoch pre ITVS. Sme toho 
názoru, že ak pre elektronickú identifikáciu a elektronickú autentifikáciu použi-
jeme elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, dosahujeme úroveň „vy-
soká“, pretože na jeho získanie sa vyžaduje fyzická prítomnosť zdravotníckeho 
pracovníka alebo použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, ďalej platí, 
že registračné údaje sú známe len konkrétnemu zdravotníckemu pracovníkovi 
a overenie vyžaduje preukázanie totožnosti, čo sú v zmysle výhlášky o štandar-
doch pre ITVS niektoré z atribútov potrebných na získanie úrovne „vysoká“.725

Inštitút elektronickej zdravotnej knižky bol v Slovenskej republike právne 
zakotvený prostredníctvom zákona o NZIS. V súvislosti s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti vzniká vo všeobecnosti otázka, aký je vzťah medzi elek-
tronickou zdravotnou knižkou a zdravotnou dokumentáciou podľa zákona 

723 Ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o NZIS.
724 Príloha vykonávacieho nariadenia k nariadeniu EIDAS.
725 Príloha č. 4 vyhlášky o štandardoch o ITVS – Úrovne autentifikácie elektronických služieb 

verejnej správy.
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o zdravotnej starostlivosti? Zdravotná dokumentácia a jej právna úprava prešli 
na základe zavedenia inštitútov elektronického zdravotníctva zmenami. V sú-
časnosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný údaje zo zdravotnej 
dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade so zákonom 
o zdravotnej starostlivosti, ale tiež s osobitným predpisom, ktorým je práve zá-
kon o NZIS. V prípade formy zdravotnej dokumentácie zákonodarca reguluje, 
že táto sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom 
informačnom systéme so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníc-
keho pracovníka. Zákon myslí aj na viaceré výnimky, a to napríklad v prípade 
potreby písomného informovaného súhlasu.726 na záver teda možno konšta-
tovať, že de iure je primárnou formou zdravotnej dokumentácie elektronická 
zdravotná knižka podľa zákona o NZIS, čo predstavuje súlad s podstatou elek-
tronického zdravotníctva.

7.3.2 Elektronické predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín (e-recept)

Elektronické predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín je prirodzenou súčasťou e-Healthu a v podmienkach Slovenskej re-
publiky išlo o jednu z prvých dostupných služieb elektronického zdravotníctva. 
V praxi sa pre elektronické predpisovanie liekov zaužívalo označenie e-recept, 
a to napriek tomu, že tento výraz, rovnako ako synonymický výraz elektronický 
recept, legislatíva nepozná. Elektronický recept predstavuje ekvivalent listin-
ného receptu, pričom klasickú pečiatku a podpis lekára nahrádza zdokonale-
ný elektronický podpis, ktorý je vyhotovený prostredníctvom elektronického 
preukazu zdravotníckeho pracovníka. Jednoznačné teoretické vymedzenie toho, 
čo presne znamená elektronický predpis, je vhľadom na právnu úpravu tejto 
problematiky pomerne náročné. Právna regulácia elektronického predpisovania 
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa nachádza čiastočne 
v zákone o NZIS a komplexnejšie v zákone o liekoch.

V zmysle zákona o NZIS je obsahovou súčasťou elektronickej zdravotnej 
knižky preskripčný záznam. Zákonodarca pri zmienke o preskripčnom zázna-
me odkazuje na zákon o liekoch, konkrétne na § 119 ods. 12 písm. h), ktoré 
reguluje predpisovanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a diete-
tických potravín. Na základe tejto právnej úpravy je predpisujúci lekár povinný 

726 Ustanovenie § 20 ods. 2 ZoZS.
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pri predpisovaní humánneho lieku, humánneho lieku s obsahom omamnej lát-
ky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny, zdravotníckej pomôcky 
alebo dietetickej potraviny vytvoriť preskripčný záznam podpísaný zdokonale-
ným elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke.727 To znamená, 
že lekár, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predpisuje pacientovi 
humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, je povinný 
o tom vytvoriť preskripčný záznam v elektronickej zdravotnej knižke pacienta 
a s touto povinnosťou súvisí povinnosť používať elektronický preukaz zdravot-
níckeho pracovníka. Ozrejmenie toho, aký je vzťah medzi preskripčným zázna-
mom a lekárskym predpisom poskytuje § 119 ods. 2 zákona o liekoch, ktoré pre 
jednoduchšie pochopenie uvádzame v celosti: „Predpisujúci lekár v ambulant-
nom zdravotníckom zariadení predpisuje humánny liek a dietetickú potravinu 
na lekársky predpis alebo na objednávku a zdravotnícku pomôcku na lekársky 
poukaz alebo na objednávku. Pri predpisovaní humánneho lieku a dietetickej po-
traviny na lekársky predpis a zdravotníckej pomôcky na lekársky poukaz je predpi-
sujúci lekár povinný vytvoriť preskripčný záznam podľa odseku 12 písm. h) okrem 
prípadov uvedených v § 120 ods. 21. Predpisujúci lekár po vytvorení preskripčné-
ho záznamu podľa odseku 12 písm. h) na základe dohody s pacientom lekársky 
predpis alebo lekársky poukaz v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je 
predpisujúci lekár povinný informovať pacienta.“ Toto ustanovenie v praxi zna-
mená, že lekár, ktorý pacientovi liek predpísal a vytvoril o  tom preskripčný 
záznam v jeho elektronickej zdravotnej knižke, sa následne s pacientom môže 
dohodnúť na tom, či mu lekársky predpis alebo lekársky poukaz vyhotoví aj 
v listinnej podobe. Z uvedeného vyplýva, že možno rozlišovať lekársky predpis 
alebo lekársky poukaz vo „fyzickom svete“ a preskripčný záznam v „elektro-
nickom (virtuálnom) svete“. Preskripčný záznam je v podstate elektronickým 
predpisom, tzv. e-receptom. Na existenciu a fungovanie preskripčného zázna-
mu nadväzuje zákon o NZIS pomocou § 5, v ktorom sú taxatívne vymedzené 
osoby, ktorým možno poskytnúť identifikačné údaje osoby a elektronické zdra-
votné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky, a to vo vymedzenom rozsa-
hu. V tomto prípade ide o osobu oprávnenú vydávať humánne lieky, ktorých 
výdaj je viazaný na lekársky predpis, v rozsahu identifikačných údajov osoby, 

727 Povinnosť vytvoriť preskripčný záznam vzniká aj pri predpisovaní lieku, zdravotníckej pomôc-
ky alebo dietetickej potraviny v rámci poskytovanej ústavnej služby. Rovnako táto povinnosť 
vzniká aj pri predpisovaní lieku a individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky pri prepus-
tení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.
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pacientskeho sumára a preskripčného záznamu osoby, ktorej liek, zdravotnícku 
pomôcku alebo dietetickú potravinu vydáva; preskripčné záznamy sa poskytujú 
aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu. Identifikátorom pre-
skripčného záznamu je jedinečný bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý 
jednoznačne identifikuje preskripčný záznam v elektronickej zdravotnej knižke 
a ktorý jednoznačne identifikuje preskripčný záznam s lekárskym predpisom.728

V súvislosti s predpisovaním liekov došlo vzhľadom na dlhotrvajúcu ce-
losvetovú pandemickú situáciu spôsobenú vírusovým ochorením COVID-19 
k viacerým zmenám, pričom jedna z nich sa týka práve predpisovania liekov, 
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Právna úprava po novom 
umožňuje osobitné dištančné predpisovanie liekov v čase krízovej situácie aj 
inému zdravotníckemu pracovníkovi, ako je obvyklý predpisujúci lekár. Noveli-
zácia bola uskutočnená zákonom č. 133/2021 Z. z., ktorým sa v súvislosti s dru-
hou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony 
v oblasti zdravotníctva. Zmena právnej úpravy zákona o liekoch spočíva v do-
plnení § 119 o odsek 26, ktorý znie takto: „Predpísať humánny liek zaradený do 
zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu 
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo dietetickú potravinu zaradenú 
do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín v počte balení potrebných na 
liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90 dní výlučne vytvorením preskripč-
ného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke je počas krízovej situácie vyhlá-
senej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia  
COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej repub-
liky oprávnený:
a) ošetrujúci lekár alebo
b) sestra, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťa-

hu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a získala vysokoškolské vzdelanie
1. prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo alebo
2. druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbo-

re ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané  
v študijnom odbore ošetrovateľstvo.“729

728 Ustanovenie § 2 ods. 42 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
729 Ustanovenie § 119 ods. 26 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
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Podľa dôvodovej správy k predmetnému právnemu predpisu bolo zámerom 
„umožniť inému zdravotníckemu pracovníkovi (napr. inému lekárovi, prípadne 
zdravotnej sestre pracujúcej v ambulancii predpisujúceho lekára) predpísať elek-
tronický recept pacientovi v čase, keď tento úkon nemôže vykonať jeho predpisujú-
ci lekár sám, či už z dôvodu jeho vlastnej choroby alebo karantény, prípadne jeho 
povolania do služby u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.“ Zo znenia 
nového odseku vyplýva viacero podmienok, ktoré je pri analýze tejto problema-
tiky potrebné brať do úvahy. Prvá a základná podmienka spočíva v tom, že nový 
osobitný spôsob predpisovania možno aplikovať len na humánnny liek, zdra-
votnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktoré sú zaradené do príslušných 
kategorizačných zoznamov. Druhou podmienkou pre predpisujúceho lekára je 
limitácia rozsahu počtu balení potrebných na liečbu pacienta, ktoré nemôže 
presiahnuť 90 dní. Tretia podmienka bezprostredne súvisí s e-Healthom, pre-
tože uvádza, že tento spôsob možno použiť výlučne vytvorením preskripčného 
záznamu v elektronickej zdravotnej knižke, a to znamená, že listinný lekársky 
predpis alebo lekársky preukaz sú v tomto prípade vylúčené. Poslednou pod-
mienkou je časová pôsobnosť tejto normy, ktorá je obmedzená na trvanie krí-
zovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa 
z dôvodu ochorenia COVID-19. V nadväznosti na podmienky vyplývajúce zo 
znenia § 119 ods. 26 zákona o liekoch je dôležité doplniť, že toto ustanovenia 
dáva lekárovi alebo sestre oprávnenie a nie povinnosť liek, zdravotnícku po-
môcku alebo dietetickú potravinu predpísať. Ďalej tiež platí, že ak lekár predpíše 
liek podľa tohto ustanovenia, neporuší iné ustanovenia zákona o liekoch (napr. 
môže ísť o situáciu, keď všeobecný lekár pre dospelých predpíše liek lekára so 
špecializáciou bez jeho odborného odporúčania).

Výdaj  liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín predpísa-
ných preskripčným záznamom nie je technicky zložitý. V prvom rade platí, že 
držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný vydať 
humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe 
preskripčného záznamu, ak boli humánny liek, zdravotnícka pomôcka alebo 
dietetická potravina predpísané elektronicky vytvorením preskripčného zázna-
mu. Identifikácia osoby, ktorej boli tieto predpísané, prebieha doterajším spôso-
bom, t. j. vydávajúca osoba je povinná pri výdaji na základe lekárskeho predpisu 
alebo lekárskeho poukazu730 overiť zhodu údajov na lekárskom predpise alebo 

730 Ak ide o lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny, ktoré sú čiastočne alebo úplne 
uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.
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lekárskom poukaze s údajmi v preskripčnom zázname a s údajmi na preukaze 
poistenca, občianskom preukaze s elektronickým čipom alebo doklade o pobyte 
s elektronickým čipom.

Podstatou elektronického predpisovania je jeho zaznamenanie v centrálnom 
informačnom systéme, v rámci ktorého je možné ho zdieľať medzi oprávne-
nými lekármi.731 Elektronický recept predpisuje lekár tak, ako doteraz, avšak 
na pozadí sa v systéme realizuje kontrola, ktorá lekárovi poskytne informácie  
o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách. Hlavným dôvodom za-
vedenia tejto služby je totiž zvýšenie bezpečnosti liečby a postupné odstránenie 
papierovej dokumentácie. Transformácia papierového receptu na elektronický 
sa začala 1. januára 2018, a teda od tohto dátumu nie je nutné, aby lekár posky-
toval recept pacientovi v listinnej podobe. Ďalšia výhoda elektronického pred-
pisovania spočíva v tom, že oprávnený lekár môže vidieť aktuálne lieky pacienta 
a jeho liekovú históriu.

7.3.3 Elektronické objednanie návštevy u lekára (e-objednanie)

Jednou z novších služieb elektronického zdravotníctva je elektronické objed-
nanie k lekárovi alebo e-Health slovníkom povedané, e-objednanie. Táto služba 
je súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému. Konkrétne ide 
o nový, legislatívou vymedzený modul evidovaný pod názvom ISOO, poskytu-
júci možnosť dištančného objednania počas DOH lekára.732 Cieľom e-objed-
nania je poskytnúť lekárovi a tiež pacientovi priestor na realizovanie objednávok 
na lekárske vyšetrenie počas DOH a objednávok do poradovníka počas ordi-
načných hodín. Funkcia e-objednanie nenahrádza existujúce objednávacie sys-
témy, ale prináša sadu služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, 
aby sa vedeli v súlade s legislatívou zaregistrovať do ISOO a elektronicky spraco-
vať objednávky počas DOH v ISOO. DOH majú súvis s elektronickým zdravot-
níctvom a sú komplexne upravené v § 2a ZoZS. V prípade, že má poskytovateľ 

731 Na doplnenie, doména e-recept spája existujúce služby elektronického predpisu a výdaja liekov 
a zdravotníckych pomôcok zdravotných poisťovní a integruje ich do systému e-zdravie.

732 DOH sú v zmysle § 2a ZoZS „nepretržitý časový úsek, ktorý si môže určiť nad rámec ordinač-
ných hodín za podmienok podľa ustanovenia § 2a zákona o zdravotnej starostlivosti poskytovateľ, 
ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou  
a v ktorom poskytuje ambulantnú starostlivosť za podmienok podľa ustanovenia § 2a zákona 
o zdravotnej starostlivosti osobám, ktoré sú poistencami tejto zdravotnej poisťovne a sú objednané 
na vyšetrenie prostredníctvom ISOO.“
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zdravotnej starostlivosti záujem o poskytovanie DOH, je povinný byť registro-
vaný v ISOO prevádzkovanom Národným centrom zdravotníckych informá-
cií. Ďalej v tejto súvislosti platí, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas 
DOH je podmienené vytvorením objednávky na vyšetrenie prostredníctvom 
certifikovaného systému. Schválenie DOH je v kompetencii príslušného samo-
správneho kraja, ktorý žiadosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti posúdi, 
potvrdí, prípadne upraví alebo zamietne. Po schválení DOH samosprávnym 
krajom môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti začať poskytovať zdravotnú 
starostlivosť aj počas DOH. Zdravotná starostlivosť počas DOH sa poskytuje 
osobe najneskôr do 20 dní po objednaní sa prostredníctvom ISOO prevádz-
kovaného Národným centrom zdravotníckych informácií alebo ISOO, ktorý 
má overenie zhody v zmysle § 11 zákona o NZIS, pričom takéto objednanie 
osoby sa považuje za preukázateľný súhlas tejto osoby s podmienkami úhrady 
zdravotnej starostlivosti poskytovanej počas DOH uhrádzanej podľa § 2a ods. 
3 ZoZS. Elektronické objednávanie návštev lekára funguje na webovom sídle 
eobjednanie.npz.sk a umožňuje pacientovi rôzne úkony, ako napríklad vyhľa-
danie lekára podľa názvu ambulancie, mena a priezviska lekára, odbornosti, 
prípadne lokality; vyhľadanie lekárov, ktorí ordinujú aj počas DOH; vyhľadanie 
základných informácií o lekároch (poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) 
na Slovensku; získanie informácie o nedostupnosti lekárov (napr. o najbližších 
plánovaných dovolenkách); vytvorenie požiadavky o pridelenie termínu počas 
ordinačných hodín, tzv. objednávku do poradovníka ambulancie; vytvorenie 
objednávky na presný dátum a čas počas DOH (z dostupných voľných termínov 
publikovaných na portáli).733

Elektronické objednávanie prináša benefity aj samotným lekárom, naprí-
klad notifikácie o objednávkach pacienta im poskytujú rýchly prehľad o objed-
návkach (vznik, stav spracovania, vykonané zmeny, zrušenie...). Systém leká-
rovi zašle notifikácie do schránky správ v jeho informačnom systéme a ak má 
lekár záujem získať aktuálny prehľad o objednávkach pacientov, môže zadať 
do systému aj svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, na ktoré mu majú 
notifikácie prichádzať.

Ak sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti rozhodne sprístupniť elektro-
nické objednávanie na DOH a ordinačné hodiny (do poradovníka), musí mať 
certifikovaný informačný systém pre funkciu e-objednanie, ktorý zabezpečí 

733 Dostupné na: <https://eobjednanie.npz.sk/>.
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komunikáciu poskytovateľa s ISOO. V prípade, že chce poskytovateľ využívať 
svoj existujúci objednávací systém, musí byť aj tento certifikovaný. Ak jeho 
objednávací systém nie je certifikovaný alebo žiadny nepoužíva, ale má certi-
fikovaný informačný systém,734 môže poskytovateľ využiť portál eobjednanie.
npz.sk ako objednávací systém.735 Druhým krokom poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti v procese umožnenia elektronického objednávania je jeho regis-
trácia do ISOO, ktorá je výlučne elektronická a prebieha cez certifikovaný in-
formačný systém, ktorý odošle registráciu podpísanú elektronickým preukazom 
zdravotníckeho pracovníka do Národného centra zdravotníckych informácií  
a jeho modulu ISOO.

7.3.4 Elektronický záznam o vyšetrení (e-vyšetrenie)

Elektronický záznam o vyšetrení predstavuje ďalšiu elektronickú službu 
zdravotníctva, tzv. e-vyšetrenie, ktorá z veľkej časti nahrádza papierové zázna-
my tvoriace listinnú zdravotnú dokumentáciu pacienta. Záznam o vyšetrení, 
ktorý lekár vytvorí po alebo v priebehu vyšetrenia a ktorý prostredníctvom 
elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podpíše zdokonaleným 
elektronickým podpisom, sa stane súčasťou informačného systému e-zdravie 
a lekár po dohode s pacientom nemusí zabezpečiť jeho konverziu do listinnej 
podoby.736 Všetky vyšetrenia sú evidované v elektronickej zdravotnej knižke 
pacienta, čo umožňuje nahliadnutie viacerým subjektom, ktoré sú v zákone 
o NZIS vymedzené. Tento systém nasleduje podobný princíp, aký bol zavede-
ný v e-Governmente, ktorého podstatou je, aby úrady obiehali informácie, nie 
ľudia. To znamená, že po pripojení všetkých lekárov do systému e-zdravie pa-
cient nemusí nosiť výsledky vyšetrení so sebou, ale tieto sú uložené vo virtuál-
nom priestore a zdravotnícky pracovník k nim má prístup bez potreby žiadosti 
o výpis zo zdravotnej dokumentácie, a to podľa zákonom stanoveného rozsahu. 
V niektorých prípadoch je však potrebný súhlas pacienta. Do systému e-zdra-
vie sú ukladané elektronické zdravotné záznamy, ktoré sú sumarizované v § 5  

734 Informačný systém je systém, v ktorom lekár pracuje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
735 NCZI. Eobjednanie. Informácie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s. 2.
736 Ustanovenie § 35 ods. 1 zákona o e-Governmente: Konverzia je „postup, pri ktorom je celý, 

bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného: a) elektronického dokumentu trans-
formovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe, b) dokumentu v listinnej podobe 
transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu, c) elektronického dokumentu 
transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.“
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ods. 1 písm. b) body 1 až 15 zákona o NZIS, a to v rámci obsahu elektronickej 
zdravotnej knižky. V teoretickej rovine ich možno rozčleniť takto:

 – základný prehľad dôležitých klinických údajov (bod 1),
 – záznam z odborného vyšetrenia (body 2, 4, 5),
 – záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti (bod 9),
 – popis výsledku zo zobrazovacieho zariadenia (bod 8),
 – žiadanka na vyšetrenie a výmenný lístok na odborné vyšetrenie (body 3, 

6, 7),
 – údaje o vydávaných liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických po-

travinách (body 10, 11, 12),
 – iné (body 13, 15).

Záznam z odborného vyšetrenia
V rámci elektronickej služby e-vyšetrenie je dôležitou otázkou, kto je opráv-

nený na prístup k elektronickým záznamom z vyšetrení. Zákon o NZIS uvádza 
rozsiahly taxatívny výpočet subjektov, ktorým možno poskytovať elektronické 
zdravotné záznamy vrátane tých, ktoré obsahujú výsledky vyšetrení. Okrem 
ošetrujúceho lekára, zdravotníckeho pracovníka záchrannej zdravotnej služ-
by a ošetrujúcej sestry ide ďalej napríklad o liečebného pedagóga; klinického 
psychológa; revízneho lekára zdravotnej poisťovne; osobu oprávnenú vydávať 
humánne lieky alebo zdravotnícke pomôcky; lekára určeného Ministerstvom 
obrany Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky; služobného posudkového lekára Finančného riaditeľstva Slovenskej re-
publiky; prehliadajúceho lekára po nahlásení úmrtia; znalca, ktorého ustanovil 
súd; zdravotníckeho pracovníka obce alebo vyššieho územného celku a ďalšie 
osoby. Za základné pravidlo vzťahujúce sa na prístup k zdravotným zázna-
mom možno považovať to, že k zdravotnej dokumentácii pacienta má komplex-
ný prístup ošetrujúci lekár poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti (ďalej aj „všeobecný lekár“), s ktorým má osoba uzatvorenú doho-
du o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, s výnimkou záznamov vytvorených 
lekárom v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia, a to 
na základe rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla 
osoby, o ktorej zdravotnú dokumentáciu ide.737

737 Ustanovenie § 5 ods. 6 písm. a) zákona o NZIS.
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Ošetrujúci lekár iný ako všeobecný lekár, ktorým môže byť ošetrujúci le-
kár poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej 
aj „lekár špecialista“) má prístup k elektronickým zdravotným záznamom 
v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. a) a písm. b) 6 a 7 bod zákona o NZIS pros-
tredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú 
ambulantnú zdravotnú starostlivosť (ďalej aj „výmenný lístok“).738 V prípade 
prístupu k ďalším elektronickým záznamom týkajúcim sa neodkladnej a ur-
gentnej zdravotnej starostlivosti postačí lekárovi špecialistovi zadanie rodného 
čísla a v prípade potreby prístupu k záznamom o výsledku konkrétneho vyšet-
renia, k pacientskemu sumáru alebo k preskripčnému záznamu je potrebné 
vloženie elektronického občianskeho preukazu osoby alebo elektronického do-
kladu o pobyte osoby.739 Lekár špecialista môže pristupovať aj k celej paciento-
vej elektronickej zdravotnej knižke, ale v tom prípade len na základe udelenia 
súhlasu na prístup samotným pacientom. Zdravotnícky pracovník záchrannej 
zdravotnej služby má pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti 
prístup k niektorým záznamom, a to aj bez súhlasu pacienta a informovaného 
súhlasu. Rozsah, ktorý môže byť poskytnutý, je obmedzený na identifikačné 
údaje osoby, pacientsky sumár, záznamy o poskytnutej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti za posledných 12 mesiacov, záznamy o poskytnutej urgentnej sta-
rostlivosti za posledných 12 mesiacov, záznamy o prepustení osoby z ústavnej 
zdravotnej starostlivosti za posledných 12 mesiacov a vitálne a antropometrické 
údaje z doplnkových zdravotných údajov osoby, a to po zadaní rodného čísla 
osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby. Ošetrujúca sestra 
alebo pôrodná asistentka je oprávnená nahliadnuť do elektronických zázna-
mov v rozsahu identifikačných údajov osoby; pacientskeho sumára; záznamu 
žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane 
popisu vzorky; záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a lie-
čebných zložiek, o ktoré požiadal príslušný ošetrujúci lekár; záznamu o odpo-
rúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť; záznamu 
o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starost-
livosti; preskripčných záznamov v rozsahu ustanovenom osobitným predpi-
som a v rozsahu doplnkových zdravotných záznamov osoby, a to po zadaní 
rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla. 

738 Ustanovenie § 5 ods. 6 písm. b) zákona o NZIS.
739 Ak má pacient nastavenú vyššiu bezpečnosť, lekár pristupuje k záznamom až po zadaní BOK 

vydaného k elektronickému občianskemu preukazu s elektronickým čipom.
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To znamená, že rovnako ako v prípade zdravotníckeho pracovníka záchrannej 
zdravotnej služby nie je na poskytnutie uvedených záznamov potrebný súhlas 
danej osoby. Ak pacient v rámci skôr uvedených príkladov poskytoval súhlas, 
nešlo o súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do systému e-zdravie, ale 
na prístup k jeho zdravotným záznamom. Vytváranie elektronických zdravot-
ných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke je neoddeliteľnou súčasťou 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti považujeme za dôležité 
upozorniť, že záznamy zo systému e-zdravie nie je možné umiestňovať do iných 
informačných systémov. V prípade, že lekár potrebuje získať informáciu, ktorá 
bola vytvorená iným zdravotníckym pracovníkom, tak postupuje cez vyhľadá-
vanie priamo v systéme e-zdravie. Ak lekár záznam rozmnoží a uloží, bude táto 
skutočnosť podpísaná elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka 
ako vlastný záznam.

Záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti
Záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti odosiela do 

informačného systému e-zdravie zodpovedný ošetrujúci lekár. Jeho potvrdenie 
závisí od nastavenia procesov tej-ktorej nemocnice. Podpísať ho môže primár 
oddelenia, ale aj služby vedúci lekár. Do systému e-zdravie sa zasiela až finálna 
správa po prepustení pacienta z ústavného zariadenia. V prípade, že je pacient 
počas hospitalizácie preložený z jedného oddelenia na iné oddelenie, tieto infor-
mácie sa sumarizujú len v rámci interného informačného systému. V momente 
prepustenia pacienta sa do systému e-zdravie ukladá kompletná informácia za 
všetky oddelenia, na ktorých bol pacient hospitalizovaný. Zápis z konzília sa 
zaznamenáva ako časť výsledku v zázname o prepustení osoby z ústavnej zdra-
votnej starostlivosti. V rámci tejto elektronickej služby zdravotníctva už pacient 
nemusí nosiť papierový záznam o prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti 
svojmu všeobecnému lekárovi. Všeobecný lekár si ho pozrie v pacientovej elek-
tronickej zdravotnej knižke.740

Popis výsledku zo zobrazovacieho zariadenia
Vo väčšine prípadov sú výsledky vyšetrení vo forme písaného textu. Okrem 

nich však existujú aj vyšetrenia uskutočnené pomocou zobrazovacieho zaria-
denia, akým je napríklad röntgen alebo magnetická rezonancia, na základe 
ktorých vznikne snímka alebo video. Takéto typy výsledkov sa taktiež stávajú 

740 Bližšie informácie sú dostupné na: <https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/evysetrenie>.
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súčasťou elektronického zápisu v rámci elektronickej zdravotnej knižky pacien-
ta, avšak v týchto prípadoch je súčasťou záznamu popis výsledkov zo zobrazova-
cieho zaradenia a nie samotná snímka alebo video. Počet znakov pre zápis z ta-
kého odborného alebo zobrazovacieho zariadenia je rozšírený na 85 000 znakov.

V súvislosti s pandemickým obdobím sa najnovšou súčasťou elektronickej 
služby e-vyšetrenie stal elektronický zápis očkovania, tzv. e-očkovanie. Táto 
služba umožňuje pacientovi vyhľadať prostredníctvom svojej elektronickej 
zdravotnej knižky očkovania, ktoré boli zapísané lekárom elektronickou for-
mou. Elektronický záznam z očkovania momentálne slúži ako jeden zo zdrojov 
informácií na vytvorenie digitálneho COVID preukazu, ktorý je platný v rámci 
EÚ. Ďalší praktický význam e-očkovania spočíva v tom, že ak osobe vznikne 
nežiaduca reakcia, lekár môže túto skutočnosť taktiež elektronicky zapísať a ná-
sledne sa táto informácia prenesie do pacientskeho sumára do časti Varovania, 
pretože ide o dôležitú a život ovplyvňujúcu informáciu pre ostatných ošetrujú-
cich lekárov.741

7.4 Telemedicína v Slovenskej republike

Kým e-Health je výraznou súčasťou politiky mnohých štátov v oblasti zdra-
votníctva a obsahuje rôzne služby (aj tie, ktoré nepredstavujú priamo poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti), telemedicína zostala zameraná na profesionálne 
lekárske a liečebné aplikácie a jej hlavným zmyslom je poskytovanie klinickej 
podpory, prekonanie geografických bariér prepojením lekárov a pacientov na-
chádzajúcich sa na rôznych miestach prostredníctvom IKT s cieľom pozitívne-
ho ovplyvnenia zdravia a zdravotného stavu. Telemedicína nie je predmetom 
žiadnej špeciálnej legislatívy. Ide o teoretický pojem, ktorý zastrešuje elektro-
nické a najmä dištančné spôsoby poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z toho 
dôvodu je pre tému telemedicíny mimoriadne dôležitý zákon o zdravotnej sta-
rostlivosti, pretože je to primárny právny predpis regulujúci poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti ako takej, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti. Na pochopenie možností výkonu telemedicíny 
je však nevyhnutné obsiahnuť aj zákon o NZIS, ktorý upravuje viaceré inštitúty 
potrebné v niektorých rovinách dištančnej medicíny. 

741 Tamže.
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Bez ohľadu na medicínsky odbor, v ktorom sa telemedicína využíva, možno 
jej základné okruhy pôsobenia rozdeliť do štyroch kategórií:
1. transfer informácií,
2. diaľkový monitoring,
3. diaľková terapia,
4. telemedicínske vzdelávanie.742

Objasnenie otázky, ktoré konkrétne oblasti z uvedených kategórií telemedi-
cíny sú v Slovenskej republike legislatívne upravené, a teda ich možno realizovať, 
rozoberieme ďalej. Ešte predtým objasňujeme podstatu jednotlivých kategórií 
telemedicíny.

Transfer informácií je najčastejším predmetom telemedicínskej komuniká-
cie. Ide o zasielanie obrazových snímok, napríklad rádiodiagnostických alebo 
histopatologických. Telemedicínska komunikácia sa delí na verbálnu, vizuálnu 
a dátovú.743 Presnejšie povedané, aj pre telemedicínsku verbálnu a vizuálnu ko-
munikáciu sa využíva dátový prenos. Tento prenos však nie je bezprostredný 
a prebieha na diaľku ako synchrónna komunikácia alebo asynchrónna komuni-
kácia. Zatiaľ čo synchrónna komunikácia prebieha v rovnakom čase, pri asyn-
chrónnej komunikácii reagujú užívatelia s časovým oneskorením.744 Diaľkový 
monitoring, naopak, vyžaduje komunikáciu v reálnom čase, keď je umožnená 
okamžitá reakcia lekára na podnet pacienta, napríklad v rámci videokonferen-
cie. Existuje však aj store and forward745 technológia, ktorá predstavuje mož-
nosť prenosu údajov od pacienta k lekárovi s následnou reakciou lekára. Je to 
obyvklé pri sledovaní parametrov, ako sú krvný tlak, hmotnosť či glykémia. Už 
dnes existujú telemedicínske technológie, ktoré sú úspešne využívané v praxi. 
Sú nimi monitoring tlaku a srdcového tepu pri ochorení srdca, monitoring hla-
diny cukru v krvi pri cukrovke, spirometria pri ochorení pľúc a astme, ktorých 
výsledky možno konzultovať s  lekárom, a to buď osobne, alebo na diaľku.746 
Diaľková terapia predstavuje liečbu, ktorá funguje na základe princípu geo-
grafickej vzdialenosti lekára a pacienta. Jej predmetom môžu byť diagnostické 

742 STŘEDA, L., HÁNA, K. eHealth a telemedicína. Praha : Grada Publishing, 2016, s. 68.
743 STŘEDA, L., HÁNA, K. eHealth a telemedicína. Praha : Grada Publishing, 2016, s. 17.
744 Tamže.
745 Znamená „ulož a pošli ďalej“.
746 Pre diaľkový monitoring možno v súčasnosti zabezpečiť merania prostrednítvom týchto zaria-

dení: EKG monitor, EKG holter Faros, glukomer, oximeter, infračervený teplomer, kontinuálny 
teplomer, tlakomer, digitálna váha, pulzný oximeter, smart náramok, spirometer a coaguchek.
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a terapeutické výkony sprostredkované modernou technikou. Telemedicínske 
vzdelávanie úzko súvisí so zdieľaním dát medzi lekármi. Za prínos tu možno 
považovať videokonferencie, na ktorých sa môžu lekári zoznamovať s metóda-
mi uplatňovanými na iných pracoviskách.747

7.4.1 Elektronická konzultácia

Zatiaľ čo v minulom období sa telemedicína na Slovensku spomínala len 
okrajovo, v súčasnosti ide o čoraz častejšie pertraktovanú tému, ktorá je po-
stupne reflektovaná aj v právnej úprave, a teda nachádza uplatnenie aj v praktic-
kom živote. Kľúčovou zmenou, resp. doplnením právnej úpravy, ktorá sa dotýka 
telemedicíny, je novelizácia zákona o zdravotnej starostlivosti zavádzajúca 
do praxe elektronickú konzultáciu.748 Táto forma telemedicíny je predmetom 
úpravy nového § 49k ods. 1 ZoZS, ktorý znie: „Počas krízovej situácie je vše-
obecný lekár alebo lekár so špecializáciou oprávnený po overení totožnosti 
osoby a poistného vzťahu s jej príslušnou zdravotnou poisťovňou poskytnúť 
osobe konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie bez prítom-
nosti osoby v ambulancii. Poskytnutie konzultácie prostredníctvom elektro-
nických komunikácií musí lekár zapísať do zdravotnej dokumentácie osoby.“ 
Zo znenia právnej regulácie elektronickej konzultácie možno vyvodiť niekoľko 
podmienok a pravidiel, ktoré musia byť dodržané.

7.4.2 Právne podmienky a pravidlá pre výkon elektronickej konzultácie

V prvom rade je možnosť využitia tejto formy telemedicíny zákonne limito-
vaná len na trvanie krízovej situácie,749 z čoho je zrejmé, že dôvodom zakotve-
nia elektronickej konzultácie bola pandemická situácia spôsobená ochorením 
COVID-19. Tento stav nie je žiaduci, pretože dôvody umožnenia dištančnej 
elektronickej konzultácie nie sú obmedzené len na prípad jedného ochorenia 

747 STŘEDA, L., HÁNA, K. eHealth a telemedicína. Praha : Grada Publishing, 2016, s. 69 – 70.
748 Novela je obsiahnutá v zákone č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.  

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských orga-
nizáciách v zdravotníctve.

749 Krízová situácia je definovaná v ústavnom zákone č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ako „obdobie, počas ktorého je 
bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení pod-
mienok ustanovených v tomto ústavnom zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový 
stav alebo výnimočný stav, alebo núdzový stav.“
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a na situáciu, ktorú toto ochorenie prinieslo. Práve naopak, prax ukázala, že 
poskytovanie konzultácií prostredníctvom telefónu alebo e-mailu sa stalo bež-
ným už v minulosti bez vtedajšej vedomosti o príchode nového vírusového 
ochorenia, avšak tieto spôsoby komunikácie medzi lekárom a pacientom dote-
raz nemali oporu v zákone (napr. overovanie výsledkov cez telefón, konzultácia 
zdravotného stavu a pod.). Momentálny právny stav znamená, že po skončení 
trvania krízovej situácie nebudú konzultácie prostredníctvom elektronickej ko-
munikácie bez ďalšej novelizácie právnej úpravy umožnené. Je to tak preto, lebo 
§ 49k ZoZS prijala Národná rada SR len ako prechodné ustanovenie.

Druhá podmienka uskutočnenia elektronickej konzultácie spočíva v sub-
jekte, ktorý ju môže poskytnúť. Zákon uvádza, že môže ísť len o všeobecného 
lekára alebo lekára so špecializáciou. Zákon však bližšie nešpecifikuje, či má ísť 
v každom prípade len o ošetrujúceho lekára. Ak by sme brali do úvahy zoznam 
subjektov, ktorým možno poskytnúť identifikačné údaje a elektronické zdravot-
né záznamy pacienta z jeho elektronickej zdravotnej knižky, bolo by možné sa 
zamyslieť nad rozšírením zdravotníckych pracovníkov, ktorí by boli oprávnení 
poskytnúť elektronickú konzultáciu. Mohlo by ísť napríklad o ošetrujúcu sestru 
alebo zdravotníckeho pracovníka záchrannej zdravotnej služby. Otázka toho, 
kto všetko môže poskytnúť elektronickú konzultáciu, súvisí aj s tým, čo všetko 
môže byť predmetom elektronickej konzultácie.

Ďalšia otázka, ktorá vzniká v nadväznosti na právnu existenciu elektro-
nickej konzultácie je otázka úhrady jej výkonu. Keďže na Slovensku funguje 
systém verejného poistenia, bolo potrebné objasniť, či došlo k novelizácii záko-
na č. 881/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou sta-
rostlivosťou. Tento zákon bol počas obdobia pandémie spôsobenej ochorením 
COVID-19 novelizovaný viackrát, avšak tieto zmeny sa netýkali priamo tele-
medicíny a poskytovania elektronických konzultácií zo strany lekárov. Z toho 
dôvodu analyzujeme, či si túto a prípadne inú podobnú formu telemedicíny 
musí zaplatiť pacient sám (napr. ako nadštandardný výkon), alebo bude uhra-
dená zdravotnou poisťovňou. Úhrada elektronickej konzultácie ako formy te-
lemedicíny má byť podľa Dôvodovej správy k návrhu zákona č. 125/2020 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdra-
votníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov predmetom dohody medzi 
zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmluve 
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o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Súčasťou musí byť aj dohoda o proce-
se overenia totožnosti a poistného vzťahu poistenca priamo zdravotnou po-
isťovňou, to znamená, že poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si 
musia vopred odsúhlasiť, akým spôsobom bude poskytovateľ overovať totožnosť 
a existenciu poistného vzťahu pacienta na diaľku.750 Za základnú zákonnú pod-
mienku preplatenia telemedicínskeho výkonu zo strany zdravotnej poisťovne 
možno považovať existenciu zdravotného poistenia osoby, ktorej sa má teleme-
dicínsky výkon poskytnúť. Každá zdravotná poisťovňa pôsobiaca v Slovenskej 
republike vydala po zaradení elektronickej konzultácie do zákona o zdravotnej 
starostlivosti usmernenia, ako správne vykazovať výkony telemedicíny.751 Mi-
nisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva taktiež rôzne metodické 
usmernenia a štandardné postupy. Jedným z nich je Štandardný postup pre 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých 
počas pandémie COVID-19, v rámci ktorého je zaradená príloha č. 5 – Prin-
cípy dištančnej konzultácie. Tento dokument vysvetľuje, akým spôsobom má 
prebehnúť konzultácia medzi lekárom a pacientom na diaľku, avšak v tomto 
prípade ide najmä o konzultácie týkajúce sa ochorenia COVID-19.

Momentálne existujú štyri druhy výkonov zastrešujúcich telemedicínu, 
ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia:
1. Výkon 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefo-

nicky
2. Výkon 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komuni-

kácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)
3. Výkon 70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov alebo poukazov na zá-

klade požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo 
telefónu

4. Výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia alebo individuálna psy-
choterapia alebo psychodiagnostický rozhovor s pacientom prostredníc-
tvom telefonického rozhovoru alebo videohovoru.

750 Dôvodová správa k  návrhu zákona č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve. Osobitná časť, s. 7.

751 Dostupné na webovom sídle Združenia všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republi-
ky: <http://www.zvld.sk/vykazovanie-vykonov-telemediciny-na-ambulanciach-vld-pocas-co-
vid/>.
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Okrem zákonnej podmienky úhrady telemedicínskeho výkonu, ktorým je 
zdravotné poistenie, existujú ďalšie podmienky, ktoré si vo svojich usmerne-
niach stanovili zdravotné poisťovne. Predovšetkým musí ísť o poskytnutie rele-
vantnej medicínskej rady poistencovi alebo jeho zákonnému zástupovi s ohľa-
dom na jeho zdravotný stav a pri zachovaní správnosti poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v zmysle § 4 ods. 3 ZoZS. Ďalej, skôr uvedené telemedicínske 
výkony sa nemôžu kombinovať navzájom a ani s  inými výkonmi a nástro-
je použité na elektronickú komunikáciu musia spĺňať základné bezpečnostné 
parametre z hľadiska IT a z hľadiska ochrany osobných údajov. Z uvedeného 
nám vyplýva, že ak má pacient záujem využiť počas krízovej situácie možnosť 
elektronickej komunikácie a konzultácie so svojím lekárom, nie je v prípade, 
že je účastníkom verejného zdravotného poistenia, povinný tieto výkony platiť 
ako nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. V tejto súvislosti ešte dopĺňame, 
že v Slovenskej republike funguje spôsob deklarovania a overovania totožnos-
ti osôb vo virtuálnom priestore formou elektronického občianskeho preukazu, 
ktorý by bolo možné použiť aj na overenie totožnosti počas elektronickej kon-
zultácie, ak by táto prebiehala napríklad vo forme emailovej alebo inej diaľkovej 
komunikácie.

Poslednou podmienkou riadneho výkonu elektronickej konzultácie je po-
vinnosť lekára zapísať jej výkon do zdravotnej dokumentácie danej osoby. Pre-
chodné ustanovenie § 49k ods. 1 ZoZS, ktorým zákonodarca zaviedol možnosť 
poskytovať konzultácie prostredníctvom elektronickej komunikácie, to upravu-
je výslovne. Je to tak preto, že zákon o zdravotnej starostlivosti reguluje situácie, 
keď je osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, prítomná v ambulancii. 
Zákonodarca v tom čase totiž, pochopiteľne, nepredvídal, že by sa zdravotná 
starostlivosť poskytovala aj na diaľku. Po analýze jednotlivých informácií, ktoré 
majú byť v zmysle § 19 ods. 2 ZoZS súčasťou obsahu zdravotnej dokumentácie, 
konštatujeme, že súčasťou výpočtu nie je elektronická konzultácia, avšak najviac 
sa táto forma telemedicíny približuje úprave nachádzajúcej sa pod písmenom d),  
ktoré stanovuje zápis rozsahu poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Domnie-
vame sa, že práve z dôvodu, že § 19 ods. 2 ZoZS neobsahuje možnosť zápisu 
elektronickej konzultácie, výslovne ho obsahuje samotný § 49k ZoZS zavádza-
júce diaľkový typ konzultácií. S rozoberaným súvisí aj ďalšia otázka, a to, či je 
potrebný zápis do zdravotnej dokumentácie vedenej v listinnej podobe podľa  
§ 20 ods. 2 ZoZS alebo zápis do elektronickej zdravotnej knižky podľa § 20  
ods. 1 ZoZS. V tomto prípade to nie je úplne jednoznačné. Elektronická 
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konzultácia totiž nie je legálne definovaná a z toho dôvodu nie je explicitne 
stanovené, čo všetko môže byť jej predmetom. Teória poukazuje na to, že vý-
kon telemedicíny zahŕňa transfer informácií alebo vzdelávanie, ale aj diaľkový 
monitoring a diaľkovú terapiu a na základe definície z dielne EÚ môžeme kon-
štatovať, že v rámci telemedicíny ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
Z toho dôvodu by mal byť jej výkon na rovnakej úrovni ako ostatné spôsoby po-
skytovania zdravotnej starostlivosti, a to by znamenalo, že pre formu zápisu sa 
primárne aplikuje § 20 ods. 1 ZoZS, v zmysle ktorého sa zdravotná dokumentá-
cia vedie v elektronickej zdravotnej knižke v spojitosti s § 21 ods. 1 ZoZS, na zá-
klade ktorého sa zápis do elektronickej zdravotnej knižky vykonáva vytvorením 
príslušného elektronického zdravotného záznamu. Tomuto záveru však bráni 
jedna skutočnosť v podobe úpravy výnimiek, na základe ktorých sa zdravotná 
dokumentácia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vedie v písomnej forme 
(správnejšie povedané v listinnej forme). Jednou z týchto výnimiek je prípad, 
ak ide o zdravotné záznamy nad rámec elektronických zdravotných záznamov 
v elektronickej zdravotnej knižke. Elektronické zdravotné záznamy sú upravené 
v § 5 ods. 1 zákona o NZIS a v rámci taxatívneho výpočtu stanovujúceho rozsah 
elektronických záznamov nenachádzame existenciu záznamu o elektronickej 
konzultácii. To by potom znamenalo, že záznam o tejto konzultácii presahuje 
rámec záznamov elektronickej zdravotnej knižky, a teda je potrebný zápis do 
zdravotnej dokumentácie podľa § 20 ods. 2 písm. c) ZoZS v listinnej podobe.

7.4.3 Poučenie a informovaný súhlas v rámci elektronickej konzultácie

Poučenie pacienta a jeho následný informovaný súhlas s poskytnutím zdra-
votnej starostlivosti sú azda najdôležitejšími predpokladmi jej poskytovania. 
Ide o významnú súčasť moderného ponímania zdravotníctva, ktorá výrazným 
spôsobom aktivizuje pacienta v rámci procesu liečby, pričom zvyšuje jeho práv-
ne a zdravotnícke povedomie. Inštitút informovaného súhlasu teda znamená, 
že pacient je nielen príjemca informácií o ďalšom postupe liečebnej starostli-
vosti a prognóze svojho ochorenia, ale zároveň rozhoduje, či navrhnutú liečbu 
skutočne prijme.752 Vlastná úprava poučenia pacienta a jeho informovaného 
súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je obsiahnutá v § 6 ZoZS. In-
formovaný súhlas je vymedzený ako „preukázateľný súhlas s poskytnutím zdra-
votnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie a je to aj taký preukázateľný 

752 SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo. Praha : Leges, 2011, s. 55.
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súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie 
poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.“753 Každý, kto má právo ude-
liť informovaný súhlas, má rovnako právo takýto informovaný súhlas kedykoľ-
vek slobodne odvolať. Ako je už z právneho textu definície informovaného sú-
hlasu zrejmé, pred informovaným súhlasom môžu nastať dve situácie. V prvom 
rade má informovanému súhlasu predchádzať poučenie, ktoré je taktiež legis-
latívne upravené, a to takto: „Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný infor-
movať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti,  
o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia 
zdravotnej starostlivosti, ak tento zákon neustanovuje inak.“754

Kľúčová otázka znie, či možno aj poučenie a informovaný súhlas uskutočniť 
pri elektronickej konzultácii elektronickým spôsobom. Odpoveď sa nachádza 
priamo v právnej úprave predmetných inštitútov, ktorá kladie dôraz na preuká-
zanie existencie súhlasu, ktorému predchádzalo poučenie alebo pred ktorým 
bolo poučenie odmietnuté. Dikcia zákona o zdravotnej starostlivosti totiž uvá-
dza, že informovaný súhlas musí byť preukázateľný. Potreba preukázateľnosti 
nemusí byť bezpodmienečne spojená s písomnou či dokonca listinnou podo-
bou. Informovaný súhlas teda možno uskutočniť aj iným preukázateľným spô-
sobom, napríklad ústne pred svedkom, ktorým môže byť zdravotná sestra alebo 
konkludentne (napr. sprístupnením žily na odber krvi).755 Eventuálne možno 
hovoriť aj o zaznamenaní takého videohovoru, keď však musí osoba, ktorá bude 
predmetom nahrávky, s týmto úkonom súhlasiť. Ďalšou možnosťou by mohlo 
byť zaslanie podpísaného dokumentu obsahujúceho informovaný súhlas zo 
strany pacienta cez e-mail alebo inú formu vzdialenej komunikácie, čo možno 
považovať za ďalšiu formu telemedicíny – elektronický transfer informácií. Tu 
však narazíme na problematiku elektronickej identifikácie a autentifikácie to-
tožnosti, ktoré sú vo virtuálnom prostredí potrebné na zistenie a overenie to-
tožnosti fyzickej osoby a taktiež na problematiku autorizácie právneho úkonu, 
ktorá môže prebehnúť podpísaním dokumentu prostredníctvom kvalifikované-
ho elektronického podpisu. Tieto témy boli rozoberané skôr a v tejto súvislosti 
odkazujeme aj na dalšie kapitoly tejto monografie venujúce sa elektronickej 
identite podrobnejšie.

753 Ustanovenie § 6 ods. 4 ZoZS.
754 Ustanovenie § 6 ods. 1 ZoZS.
755 KOVÁČ, P. Poučenie a súhlas pacienta v ambulancii pediatra. In Pediatrická prax. 2007, 5,  

s. 286.
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Na záver tejto časti pripomíname, že aj údaj o tom, či bolo uskutočnené pou-
čenie a či bol poskytnutý informovaný súhlas v rámci elektronickej konzultácie, 
je potrebné zaznamenať v elektronickej zdravotnej knižke.

Závery k siedmej kapitole
Moderné technológie zabezpečujúce efektívnejšiu a rýchlejšiu prácu s in-

formáciami sa v posledných desaťročiach stali kľúčovým faktorom rozvoja jed-
notlivých krajín. Informatizácia spoločnosti, predstavujúca postupný prechod 
k maximálnemu využívaniu IKT vo všetkých oblastiach spoločenského, politic-
kého a hospodárskeho života, má význam aj z hľadiska demokracie a jej princí-
pov. V informačnom období majú osoby lepší prístup k informáciám, než tomu 
bolo v minulosti a konkrétnym príkladom v oblasti e-Healthu je ich prístup 
do zdravotnej dokumentácie prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky 
alebo možnosť komunikovať s lekárom aj na diaľku. V tejto kapitole sme sa ve-
novali otázkam dopadu IKT na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Cieľom 
bolo analyzovať právnu úpravu možností poskytovania zdravotnej starostlivosti 
v Slovenskej republike pomocou IKT a v nadväznosti na zistenia sumarizovať 
závery a poskytnúť návrhy riešení tak, aby zmeny vyvolané elektronizáciou našli 
svoje praktické uplatnenie aj v rámci zdravotníctva.

Hlavnými súčasťami e-Healthu sú podľa nášho zaradenia elektronické služ-
by zdravotníctva a prvky telemedicíny. Za základ elektronických služieb mô-
žeme označiť Národný portál zdravia, ktorý je súčasťou národného zdravot-
níckeho informačného systému a zároveň je vstupnou bránou pre využívanie 
elektronických služieb zdravotníctva pre pacientov, a to po prihlásení sa osoby 
do elektronickej zdravotnej knižky. Národný portál zdravia má potenciál byť pi-
lierom elektronického zdravotníctva, pričom právne predpoklady pre tento stav 
sú splnené. Na strane druhej je pre správne fungujúci e-Health potrebné, aby 
prax skutočne využívala možnosti, ktoré jej právna úprava poskytuje, prípadne 
aby boli vytvorené procesy kontroly dodržiavania zákonných pravidiel a ich 
následného vynucovania. Ak bude právna úprava obsahovať rôzne výnimky 
a súčasne nebude vytvárať tlak na dodržiavanie prvkov elektronického zdravot-
níctva, súčasný stav sa smerom vpred neposunie. Súčasťou elektronického zdra-
votníctva je aj v zmysle európskych strategických dokumentov telemedicína. Tá 
môže prispieť k zlepšeniu prístupu osôb k zdravotnej starostlivosti v oblastiach 
s nedostatkom odborných lekárov či v oblastiach, kde je zdravotná starostlivosť 
ťažko dostupná. Rozoberaný diaľkový monitoring môže zlepšiť kvalitu života 
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pacientov s chronickým ochorením a skrátiť pobyt v nemocnici. Telemedicínske 
služby, ako napríklad elektronická konzultácia, ktorú počas pandémie zaviedla 
aj Slovenská republika, môžu pomôcť skrátiť čakacie zoznamy, optimalizovať 
využívanie zdrojov a umožniť nárast produktivity. Sme presvedčení, že tento 
druh telemedicíny by mal byť zaradený do nášho právneho poriadku ako stála 
možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti a nemal by byť limitovaný len 
na obdobie krízovej situácie. S tým súvisiaca je otázka overenia totožnosti osoby, 
ktorej sa má takto poskytnúť zdravotná starostlivosť, ktoré by mohlo prebehn-
núť cez elektronický občiansky preukaz alebo elektronický preukaz o pobyte 
cudzinca, teda podobne, ako je to v prípade elektronických služieb verejnej 
správy. Za ďalšie zistenie v tejto oblasti považujeme skutočnosť, že v zmysle 
nového § 49k ZoZS, ktorý zavádza elektronickú konzultáciu, má tento úkon 
lekár zaznamenať do zdravotnej dokumentácie. Tá sa má primárne viesť v elek-
tronickej zdravotnej knižke fungujúcej na princípe zápisov pomocou elektro-
nických zdravotných záznamov, ktoré sú v zákone o NZIS presne špecifikova-
né, avšak elektronický zdravotný záznam evidujúci elektronickú konzultáciu 
neexistuje. V tej súvislosti ďalej platí, že ak ide o zdravotný záznam nad rámec 
elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke, má 
sa postupovať podľa § 20 ods. 2, a teda zdravotná dokumentácia sa má viesť 
v písomnej podobe. Takýto začarovaný kruh považujeme za nesúrodé právne 
riešenie.

V súčasnosti sú zdravotná starostlivosť a jej poskytovanie rozvinuté do stavu, 
keď je takmer nepredstaviteľné, aby prebehli bez inštitútu informovaného sú-
hlasu a s ním súvisiaceho poučenia pacienta zo strany zdravotníckeho pracovní-
ka. Právna úprava sa v tejto oblasti vyvíjala a dnes nám zaručuje, že o poskytnutí 
konkrétnej zdravotnej starostlivosti sme oprávnení vedieť a spolurozhodovať. 
Keďže poučenie a informovaný súhlas idú ruka v ruke s poskytovaním zdravot-
nej starostlivosti, ak sme uvažovali o elektronickom poskytovaní zdravotnej sta-
rostlivosti, zákonite sme museli analyzovať aj tieto dve podmienky s ohľadom na 
ich dodržanie v elektronickom prostredí. Zákonná úprava formy poučenia a in-
formovaného súhlasu vo všeobecnosti umožňuje ich uskutočnenie v elektronic-
kej podobe. V prípade poučenia zákon o zdravotnej starostlivosti neprecizuje 
konkrétnu formu a v prípade informovaného súhlasu je to rovnako s dodatkom, 
že sa vyžaduje jeho preukazáteľnosť. Túto možno zabezpečiť rôznymi spôsob-
mi aj v elektronickej podobe, a to napríklad prostredníctvom svedka v prípa-
de elektronickej videokonzultácie alebo prostredníctvom elektronickej formy 
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dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom danej osoby. 
Tento proces v súčasnosti funguje pri využívaní elektronických služieb verejnej 
správy cez Ústredný portál verejnej správy a teoreticky ho možno aplikovať aj 
na účely elektronickej komunikácie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 
pretože existuje Národný portál zdravia a v rámci neho elektronická zdravot-
ná knižka, do ktorej môže osoba vstúpiť pomocou elektronického občianske-
ho preukazu alebo elektronického dokladu o pobyte cudzinca. Legislatíva však 
tento náš entuziazmus trošku brzdí, pretože zákon o zdravotnej starostlivosti 
v niektorých ustanoveniach nepriamo zavádza listinnú podobu informovaného 
súhlasu. Ide predovšetkým o prípad zápisu do zdravotnej dokumentácie, ktorú 
možno viesť v písomnej podobe (správnejšie rozumej v listinnej podobe), keď 
zákon o zdravotnej starostlivosti v § 21 ods. 3 písm. b) jednoznačne stanovuje, 
že zápis do zdravotnej dokumentácie, ktorá je vedená v písomnej forme, obsa-
huje spôsob poučenia a obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný 
súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a jeho odvolanie. Ak to spojíme  
s § 20 ods. 3 ZoZS, podľa ktorého možno zdravotnú dokumentáciu viesť v pí-
somnej podobe aj v prípade, keď ju z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
nemožno viesť v elektronickej zdravotnej knižke, zisťujeme, že nepodporovať 
funkcie e-Healthu nie je vôbec zložité a práve samotný zákon to umožňuje. Ne-
tvrdíme, že prípady, keď je potrebné vytvárať niektoré časti zdravotnej doku-
mentácie len listinným spôsobom neexistujú, ale s cieľom podporiť e-Health 
by bolo vhodné uviesť výnimky určitejším spôsobom bez barličky v podobe 

„dôvodov hodných osobitného zreteľa“.
V nadväznosti na informovaný súhlas sa v tejto sumarizácii výsledkov ana-

lýzy prirodzene dostávame k zdravotnej dokumentácii, ktorá predstavuje neod-
deliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jednou z najdôležitej-
ších povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je totiž správne vedenie 
zdravotnej dokumentácie, ktoré je akcentované v § 79 ods. 1 písm. l) zákona 
o poskytovateľoch v spojení s § 18 ods. 1 a nasl. ZoZS.756 Pre správne vedenie 
zdravotnej dokumentácie757 je dôležitý zápis do zdravotnej dokumentácie, ktorý 
756 Ustanovenie § 18 ods. 1 ZoZS: „Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spra-

cúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.“
757 V prípadoch Petukhov proti Ukrajine (sťažnosť č. 43374/02) a Salakhov a Islyamova proti Ukra-

jine (sťažnosť č. 28005/08) súd okrem iného zdôraznil dôležitosť správne vedenej zdravotnej 
dokumentácie pre potreby spätného hodnotenia správnosti poskytovania zdravotnej starostli-
vosti. Správne vedenie zdravotnej dokumentácie, ktoré je charakterizované pravdivosťou, ob-
jektívnosťou a overiteľnosťou záznamov, je jednou z kľúčových povinností uložených zo strany 
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sa vykonáva do elektronickej zdravotnej knižky vytvorením príslušného elek-
tronického zdravotného záznamu. V prípade zápisu do zdravotnej dokumentá-
cie vedenej v zmysle § 20 ods. 2 a 3, teda v písomnej forme, zákon o zdravotnej 
starostlivosti zdôrazňuje, že tento zápis musí byť pravdivý a čitateľný. Tak vzniká 
otázka, či by tieto vlastnosti zápisu nemali byť dodržané aj pri zápise do elek-
tronickej zdravotnej knižky, pretože pri nej takáto požiadavka absentuje. Táto 
konkrétna nezrovnalosť medzi elektronickou zdravotnou knižkou a zdravotnou 
dokumentáciu vedenou v písomnej forme je jednou z viacerých, ktoré existu-
júca právna úprava prvkov e-Healthu prináša. Existujú aj ďalšie prípady, a to 
rozdielna úprava poskytovania údajov zo zdravotnej dokumentácie a taktiež 
odlišná regulácia sprístupňovania údajov. Poskytovanie údajov zo zdravotnej 
dokumentácie je v prípade elektronickej zdravotnej knižky upravené v záko-
ne o NZIS a v prípade zdravotnej dokumentácie vedenej v zmysle § 20 ods. 2 
a 3 v písomnej forme, v zákone o zdravotnej starostlivosti. Domnievame sa, 
že keďže ide v oboch prípadoch o zdravotnú dokumentáciu, úprava by mala 
byť obsiahnutá v jednom predpise. Navyše, v otázke sprístupňovania údajov 
zo zdravotnej dokumentácie vedenej v elektronickej zdravotnej knižke zákon 
o zdravotnej starostlivosti odkazuje na zákon o NZIS, takže aj v tomto prípade 
je úprava obsiahnutá v rozdielnych predpisoch. Sprístupňovanie údajov z elek-
tronickej zdravotnej knižky je na viacerých miestach podmienené súhlasom 
osoby, o ktorej zdravotnú dokumentáciu ide, avšak, ak ide o zdravotnú doku-
mentáciu v písomnej podobe, potreba súhlasu nie je stanovená. Rozumieme, že 
písomná dokumentácia je v rukách všeobecného lekára a nie v dispozícii danej 
osoby, ale to nemá znamenať, že osoba má preto slabšie oprávnenia ako v prí-
pade elektronickej zdravotnej knižky. Aj z toho dôvodu považujeme za dôležité, 
aby bola celá táto problematika opätovne analyzovaná a upravená tak, aby re-
flektovala požiadavky pre správnu aplikáciu e-Healthu so súčasným dodržaním 
niektorých výnimiek vyplývajúcich z objektívnej nemožnosti implementovať 
prvky elektronizácie.

V neposlednom rade sa chceme v závere tejto kapitoly dotknúť aj proble-
matických aspektov elektronického zdravotníctva, ktoré by v prípade správ-
neho uchopenia nemuseli byť problematické, práve naopak, mohli by sa 

zákonodarcu každému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Porušenie tejto povinnosti nie 
je len formálnym prešľapom poskytovateľa, ale môže spôsobiť vážne naštrbenie dôvery pacienta 
v to, či poskytovateľ a zdravotnícki pracovníci konajú naozaj v jeho prospech (či napĺňajú zák-
ladnú etickú zásadu „Salus aegroti suprema lex“).
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transformovať na ďalšie výhody e-Healthu. Za jeden z  najväčších „objavov“ 
posledných rokov možno považovať nové technológie, ktoré umožňujú zazna-
menávať rôzne zdravotné (vo väčšine prípadov fyzické) atribúty človeka, vyhod-
nocovať ich a poskytovať na základe zistených dát riešenia, liečbu či preventív-
ne opatrenia do budúcna. Tieto prostriedky zatiaľ nemajú dostatočnú právnu 
podporu, pretože ich nemožno v právnom zmysle slova označiť za zdravotnícke 
pomôcky. Ak by sa tento právny stav zmenil, je stále potrebné myslieť aj na tech-
nickú stránku, pretože slovenská legislatíva upravuje možnosť pacienta vložiť do 
elektronickej zdravotnej knižky vlastné záznamy, avšak ide len o základné infor-
mácie, ktoré môžu byť zaznamenané vo forme textu do príslušnej kolónky. Tu 
však vidíme veľký potenciál elektronického zdravotníctva. Aby lekári mali mož-
nosť sledovať stav svojich pacientov aj na diaľku, aby mali aktuálne informácie 
a aby mohli efektívnejšie pozorovať odpovede ľudského organizmu napríklad 
na novú liečbu alebo nové medicínske metódy či lekárske rady. Technologické 
spoločnosti v tomto smere napredujú obrovskou rýchlosťou a ak chceme ich 
možnosti využiť, je potrebné, aby legislatíva reagovala pružnejšie. Ide predo-
všetkým o európsku právnu úpravu, ktorá vymedzila definíciu zdravotníckej 
pomôcky v nariadení o zdravotníckych pomôckach a ktorú nemožno aplikovať 
na moderné prostriedky umožňujúce okrem iného aj diaľkový monitoring.758

Využívanie prvkov elektronizácie prináša so sebou potrebu akceptovať sku-
točnosť, že k ich aplikácii dochádza najmä v elektronickom (v tomto kontexte 
inými slovami virtuálnom) prostredí. Je zrejmé, že z toho dôvodu je potrebné 
dbať na dôsledné dodržiavanie zákonných pravidiel ochrany osobných údajov, 
pretože virtuálny svet je charakteristický svojou neuchopiteľnosťou. Ak štát bez 
ďalšieho zaviedol elektronickú konzultáciu a umožnil výkon konzultácie pro-
stredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová 
aplikácia, videohovor), znamená to, že pripustil využívanie akýchkoľvek webo-
vých aplikácií, čo vzhľadom na ochranu osobných údajov nie je najšťastnejšie 
riešenie. Viaceré z týchto aplikácií totiž spravujú súkromné spoločnosti sídliace 
mimo Slovenskej republiky a často aj mimo EÚ. Pri registrácii do tej-ktorej we-
bovej aplikácie daná registrujúca osoba súhlasí s rôznymi aspektmi jej použí-
vania, avšak sme toho názoru, že slovenská právna úprava by mala reagovať vo 
forme bezpečnostných IT štandardov, ktoré by museli poskytovatelia zdravotnej 

758 Bližšie pozri SOPÚCHOVÁ, S. Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health a te-
lemedicína. Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2022, 136 s.
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starostlivosti a zdravotnícki pracovníci uskutočňujúci výkon telemedicíny do-
držať. Ak by sme totiž chceli aplikovať existujúce vyhlášky, máme k dispozícii 
dve, a to vyhlášku o bezpečnosti technických prostriedkov, ktorá sa však týka 
len technických prostriedkov súvisiacich s utajovanými skutočnosťami a vy-
hlášku o štandardoch pre ITVS, ktorá sa vzťahuje na informačné technológie 
verejnej správy v pôsobnosti správcu podporujúce služby verejnej správy, služby 
vo verejnom záujme alebo verejné služby.

Ďalšou výzvou, s ktorou sa bude musieť elektronické zdravotníctvo stretnúť 
a popasovať, je problematika kybernetických útokov, ktoré sú v súčasnosti časté 
a dotýkajú sa aj tak citlivej oblasti, akou je zdravotníctvo a poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti. Je preto dôležité, aby poskytovatelia zdravotnej starostli-
vosti ovládali svoje povinnosti na úseku ochrany kybernetickej bezpečnosti, a to 
najmä vzhľadom na to, že sú súčasťou prílohy č. 1 zákona o kybernetickej bez-
pečnosti ako poskytovatelia základných služieb, a aby tak bezodkladne hlásili 
každý závažný kybernetický bezpečnostný incident.
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ÔSMA KAPITOLA

E-GOVERNMENT A UMELÁ INTELIGENCIA

Umelá inteligencia (artifical intelligence, AI) už dávno nie je technológiou, 
ktorú charakterizujú iba romantizované opisy a charakteristiky v beletrii či fil-
movej tvorbe. AI je pevnou súčasťou našich životov, či už hovoríme o zobrazo-
vaní reklamy počas prehliadania sociálnych sietí, odporúčacích systémov na 
rôznych webových stránkach, ale aj verejného sektora v podobe rôznych auto-
matizovaných rozhodnutí.

S nástupom tejto technológie a akcentovania jej dôležitosti čelí tradičné 
konzervatívne právo výzvam, ako k regulácii AI pristúpiť. Známa je obava, kto-
rú formuloval vo svojich tézach informatik David Collingridge vo svojej „Col-
lingridgovej dileme“. Tvrdí, že pri nových technológiách je v úvodných fázach 
ich vývoja stupeň kontroly nad tým, čo daná technológia robí najväčší, ale je 
veľmi náročné predpokladať jej dôsledky. Keď však už dôsledky využívania tech-
nológie vidíme, miera kontroly je nízka a je náročné dosiahnuť zmenu napriek 
potenciálnym negatívnym dopadom.759 Predmetná dilema reflektuje aj tradičný 
konzervativizmus práva, ktoré je pri prijímaní pravidiel pomalé a často až re-
aktívne pri dynamickom vývoji nových technológií. Výsledkom je, že regulácia 
nevie pružne „predpovedať“ negatívne dôsledky zavádzania nových technológií 
do praxe.

Na poli automatizovaného rozhodovania a umelej inteligencie je ale situá-
cia odlišná, keďže v súčasnosti už existuje aspoň čiastková regulácia automati-
zovaného rozhodovania v podobe nariadenia GDPR. Zároveň EÚ na jar 2021 
predstavila akt o umelej inteligencii, ktorý má ambíciu byť prvým komplexným 
nástrojom na reguláciu AI minimálne na európskom kontinente. Uvedené re-
gulácie sa netýkajú iba súkromného sektora, ale výrazne zasahujú a zasiahnu 
aj do využívania automatizovaných nástrojov vo verejnom sektore, a tým ima-
nentne súvisia aj s elektronickým výkonom verejnej moci.

Ambíciou tejto kapitoly je priniesť komplexný pohľad na regulačné výzvy 
automatizovaného individuálneho rozhodovania vo verejnom sektore najmä 

759 Pozri napríklad THIERER, A. The Pacing Problem, the Collingridge Dilemma & Technological 
Determinism. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://techliberation.com/2018/08/16/the-pa-
cing-problem-the-collingridge-dilemma-technological-determinism/>.
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v kontexte návrhu nariadenia o umelej inteligencii a  judikatúry národných 
a nadnárodných súdov. Ako základ je na spracovanie danej problematiky pou-
žitých viacero našich publikácií.760 Pôvodné texty sú zásadne doplnené o úvahy 
a diskusie týkajúce sa princípov verejnej správy v kontexte automatizovaného 
rozhodovania, judikatúru Ústavného súdu SR a SDEÚ v kontexte posledného 
vývoja a najnovšej literatúry v oblasti regulácie umelej inteligencie.761

Kapitolu začíname definovaním základných pojmov dôležitých pre pocho-
penie problematiky, ako sú „umelá inteligencia“ a „automatizované rozhodo-
vanie“. Načrtneme základné princípy dobrej verejnej správy a podrobíme ich 
diskusii z hľadiska využívania umelej inteligencie vo verejnej správe. Na zákla-
de najviac diskutovaných princípov v odbornej literatúre odvodíme tie, ktoré 
predstavujú najdôležitejšie hodnoty a výzvy pre reguláciu. Predmetné princí-
py (resp. hodnoty) reflektujeme z pohľadu súčasnej a budúcej regulácie umelej 
inteligencie, pričom zohľadníme judikatúru Ústavného súdu SR a SDEÚ. Na 
záver prezentujeme naše odporúčania a úvahy do budúcnosti pre reguláciu AI 
v kontexte elektronickej verejnej správy.

8.1 Umelá inteligencia, automatizované spracúvanie 
a automatizované rozhodovanie

Na úvod považujeme za vhodné vymedziť základné pojmy, ktoré budeme 
používať v tejto kapitole. Azda najviac sa v literatúre operuje s pojmom „ume-
lá inteligencia“. Vysoká expertná skupina pre umelú inteligenciu zriadená na 
úrovní EÚ (AI HLEG) vo svojich Etických usmerneniach pre dôveryhodnú AI 
definovala umelú inteligenciu nasledujúcim spôsobom: „Systémy umelej inteli-
gencie sú softvérové (a prípadne aj hardvérové) systémy navrhnuté ľuďmi,762 ktoré 
vzhľadom na komplexný cieľ konajú vo fyzickom alebo digitálnom rozmere tak, 
že vnímajú svoje prostredie prostredníctvom získavania údajov, interpretácie 
760 Primárne MESARČÍK, M. Automatizované rozhodovanie vo verejnej správe vo svetle novej 

právnej úpravy. In Aktuálne otázky digitálneho trhu Európskej Únie vo verejnom sektore. Brati-
slava : Právnická fakulta UK, 2021, s. 41 – 60 a MESARĆÍK, M. Profilovanie a využitie umelej 
inteligencie na medicínske účely. In Zodpovednosť za a pri spracúvaní osobných údajov pri po-
skytovaní zdravotnej starostlivosti. Praha : Nakladatelství Leges, 2021, s. 207 – 223.

761 Napríklad CHESTERMAN, S. We, the Robots? Regulating Artificial Intelligence and the Limits 
of the Law. Cambridge : Cambridge University Press, 2021.

762 „Ľudia navrhujú systémy umelej inteligencie priamo, môžu však používať aj techniky umelej in-
teligencie na optimalizáciu návrhu týchto systémov.“
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zhromaždených štruktúrovaných alebo neštruktúrovaných údajov, odvodzova-
nia poznatkov alebo spracúvania informácií odvodených z týchto údajov a že 
rozhodujú o najlepších krokoch, ktoré sa majú vykonať na dosiahnutie daného 
cieľa. Systémy umelej inteligencie môžu buď používať symbolické pravidlá, alebo 
sa naučiť numerický model, a takisto môžu upraviť svoje správanie na základe 
analýzy vplyvu, aký malo ich predchádzajúce konanie na ich prostredie.“763 Túto 
pomerne širokú definíciu však neprebral navrhovaný akt o umelej inteligencii, 
ktorý predstavila Komisia v apríli 2021. Kľúčovou definíciou regulácie je pojem 

„systémy AI“. Ten je definovaný ako „softvér vyvinutý s jednou alebo viacerými 
technikami a prístupmi uvedenými v prílohe I, ktorý môže pre daný súbor cieľov 
vymedzených človekom vytvárať výstupy, ako je obsah, predpovede, odporúčania 
alebo rozhodnutia ovplyvňujúce prostredie, s ktorým sú v interakcii.“764 Príloha I 
následne uvádza konkrétne techniky spadajúce pod pojem „AI“.765 Predmetná 
definícia je rozsiahlo kritizovaná technologickým sektorom, ale aj akademickou 
obcou pre svoju všeobecnosť a extenzívnosť a je pravdepodobné, že bude ešte  
v revíziách návrhu upravená.

Odlišným pojmom je „automatizované spracúvanie“ a „automatizované in-
dividuálne rozhodovanie“, ktoré upravujú nariadenie GDPR či tzv. policajná 
smernica v kontexte práva nebyť predmetom automatizovaného individuálneho 
rozhodovania.766 Za automatizované spracúvanie možno v zmysle nariadenia 
GDPR považovať spracúvanie osobných údajov bez ľudského zásahu výlučne 
prostredníctvom informačných technológií.767

Od skôr uvedených pojmov je potrebné odlišovať automatizované posudzo-
vanie a automatizované rozhodovanie. Automatizované posudzovanie vo svojej 
763 EXPERTNÁ SKUPINA NA VYSOKEJ ÚROVNI PRE UMELÚ INTELIGENCIU. Glosár, Etické 

usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://digital-
-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>.

764 Článok 3 bod 1 AIA.
765 Konkrétne:
 „a)  prístupy strojového učenia vrátane učenia s učiteľom, bez učiteľa a učenia posilňovaním po-

mocou širokého spektra metód vrátane hĺbkového učenia;
 b)  prístupy založené na logike a poznatkoch vrátane reprezentácie poznatkov, induktívneho (lo-

gického) programovania, vedomostných základní, inferenčných a deduktívnych mechanizmov, 
(symbolického) uvažovania a expertných systémov;

 c) štatistické prístupy, bayesovský odhad, metódy vyhľadávania a optimalizácie.“
766 K tomu pozri napríklad MESARČÍK, M. Policajné profilovanie v kontexte základných ľudských 

práv a slobôd. In ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE. 2019, 
Tomus XXXVIII no. 2, s. 218 a nasl.

767 KUNER, CH., BYGRAVE, L., DOCKSEY, CH. The EU General Data Protection Regulation 
(GDPR). A commentary. Oxford : Oxford University Press, 2020, s. 121.
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judikatúre analyzoval Ústavný súd SR: „...Každé automatizované posúdenie vy-
žaduje minimálne spojenie údajov s určitými kritériami, modelmi alebo inými 
databázami (napr. evidenčné číslo auta sa porovná s existujúcimi zoznamami ale-
bo činnosť podnikateľa so zvyčajným správaním porovnateľného podnikateľa). Vo 
väčšine prípadov sa využíva algoritmus s cieľom niečo z údajov odvodiť, navrhnúť 
určité usporiadanie alebo poskytnúť odporúčanie pre zamestnanca orgánu verej-
nej moci či dokonca predpripraviť mu rozhodnutie alebo jeho časť...“768 Automa-
tizované rozhodovanie ako činnosť ide ešte o krok ďalej, keďže na záver celého 
procesu je rozhodnutie s určitým účinkom na jednotlivca. Takýmto spôsobom 
automatizované rozhodovanie legálne definuje čl. 22 nariadenia GDPR, v zmys-
le ktorého majú dotknuté osoby právo nebyť predmetom takého rozhodnutia, 

„ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania 
a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyv-
ňujú.“769 Pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní je potrebné odli-
šovať všeobecné rozhodnutia na základe profilovania a rozhodnutia urobené 
výlučne automatizovaným spracúvaním s právnymi účinkami na dotknutú oso-
bu. O rozhodnutie na základe profilovania pôjde napríklad v prípade, ak údaje 
občanovi spracuje algoritmus, ktorý na základe týchto dát vydá odporúčanie 
ohľadom rozhodnutia; predmetné rozhodnutia už ale urobí poverený úradník. 
Rozhodnutie urobené výlučne automatizovaným spracúvaním osobných úda-
jov vrátane profilovania, ktoré má právne účinky na dotknutú osobu, ktoré sa 
dotknutej osoby týkajú alebo dotknutú osobu podobne významne ovplyvňujú, 
ilustruje situácia, ak by občanovi došlo rozhodnutie priamo od algoritmu, ktorý 
o ňom spracúval dáta a sám rozhodol o výsledku jeho žiadosti.770 Článok 22 na-
riadenia GDPR sa aplikuje iba na poslednú z ilustrovaných situácií. Usmernenie 
pracovnej skupiny podľa čl. 29 (WP29)771 zároveň potvrdzuje, že rutinná ľudská 
intervencia môže stále znamenať, že rozhodnutie je urobené výlučne automati-
zovanými prostriedkami.772

768 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 25/2019-117, bod 122.
769 Článok 22 ods. 1 nariadenia GDPR.
770 Article 29 Data Protection Working Party. Guidelines on Automated individual decision-making 

and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. Adopted on 3 October 2017. As last Re-
vised and Adopted on 6 February, s. 9.

771 Podľa nariadenia GDPR nahradená Výborom na ochranu údajov, pričom jeho/jej stanoviská 
sú relevantné pre adresátov noriem a taktiež orgány aplikujúce právo.

772 Tamže, s. 21.
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Vzhľadom na to, že automatizované spracúvanie údajov, posudzovanie či 
rozhodovanie bude často zahŕňať techniky a metódy umelej inteligencie, pova-
žujeme za nevyhnutné zohľadniť aj tento aspekt. V rámci tejto kapitoly budeme 
k daným pojmom pristupovať takto: automatizované spracúvanie je najväčšou 
množinou, ktorá môže zahŕňať aj použitie umelej inteligencie. Automatizované 
posudzovanie a rozhodovanie je taktiež zväčša založené na technikách AI.

8.2 Umelá inteligencia a automatizované rozhodovanie  
vo verejnej správe

Ako sme uviedli v úvode, používanie AI či automatizovaného rozhodova-
nia, spracúvania alebo posudzovania vo verejnej správe nie je iba doménou 
súkromného sektora, ale používanie nových technológií si nachádza uplatne-
nie aj vo verejnej správe či pri elektronickom výkone verejnej moci. Niektorí 
autori tvrdia, že využívanie predmetných technológií povedie k efektívnejšej 
a spravodlivejšej vláde.773 Pozitívne s upozorňovaním na určité riziká sa k vy-
užívaniu AI vo verejnej správe stavia aj OECD, ktorá zdôrazňuje, že AI môže 
zohrať v najbližších rokoch významnú rolu pri budovaní verejnej správy.774 Ako 
príklady využitia AI vo verejnej správe možno uviesť „inteligentných úradní-
kov“ komunikujúcich s občanmi,775 optimalizáciu infraštruktúry,776 prevenciu 
voči podvodom,777 používanie prediktívnej analýzy778 či pomáhanie úradníkom 
zefektívniť procesy.779

773 ZALNIERIUTE, M. (et al.) The Rule of Law and Automation of Government Decision-Making. 
In The Modern Law Review. 2019, vol. 82, no. 3, s. 425 – 455.

774 UBALDI, B. (et al.) State of the art in the use of emerging technologies in the public sector. OECD 
Working Papers on Public Governance No. 34, GOV/PGC/EGOV(2019)13.

775 KARLIN, M. (et al.) Responsible Artificial Intelligence in the Government of Canada: Digital 
Disruption. White Paper Series”, Version 2.0, s. 3.

776 CHO, R. Artificial Intelligence – A Game Changer for Climate Change and the Environment, 
State of the Planet (5 June 2018). [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://blogs.ei.columbia.
edu/2018/06/05/artificialintelligence-climate-environment/>.

777 ROOSEN, M. What SyRi can teach us about technical solutions for societal challenges. Global 
Data Justice (20 February 2020). [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://globaldatajustice.
org/2020-02-20-roosen-syri.>.

778 KUBLER, K. State of Urgency: Surveillance, Power and Algorithms in France’s State of Emer-
gency. In 4:2 Big Data & Soc 1. 2019.

779 RASO, J. AI and Administrative Law. In FLORIAN, M.B., SCASSA, T. (eds.) Artificial Intelli-
gence and the Law in Canada. Toronto : LexisNexis, 2021.
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Prirodzene, tieto výhody sprevádzajú aj konkrétne obavy, ktoré už boli re-
flektované na reálnych prípadoch. Na účely tejto kapitoly si dovolíme riziká 
používania AI ilustrovať na zásadách dobrej verejnej správy.

8.2.1 Umelá inteligencia v kontexte zásad dobrej verejnej správy

Zásady dobrej verejnej správy reprezentujú základné piliere a pravidlá 
z hmotnoprávneho a procesnoprávneho hľadiska, ktoré by sa vo verejnej správe 
zo strany orgánov verejnej správy mali uplatniť. Predmetné zásady sú upravené 
v nezáväznom odporúčaní CM/Rec (2007) 7 Výboru ministrov členských štátov 
Rady Európy z 20. júna 2007 o dobrej verejnej správe780 vo forme prílohy, ktorú 
tvorí Kódex. Napriek nezáväznej povahe odporúčania na jeho znenie a apliká-
ciu odkazujú súdne orgány pri riešení špecifických prípadov. Slovenské súdne 
orgány nie sú výnimkou.781

Z formálneho hľadiska sa samotný Kódex člení na tri oddiely. Prvý oddiel 
upravuje zásady dobrej správy. V druhom oddiele sú uvedené základné proces-
né práva osôb a tretí oddiel sa explicitne venuje úprave práva na preskúmanie 
rozhodnutia v rámci správneho konania a súdneho konania a práva na náhradu 
školy s tým súvisiaceho.

Pôsobnosť Kódexu upravuje čl. 1, ktorý ustanovuje, že Kódex sa vzťahu-
je na orgány verejnej moci/verejnoprávny subjekt (public authority).782 Medzi 
orgány verejnej moci čl. 1 odsek 2 zahŕňa (i) akýkoľvek verejnoprávny subjekt 
akéhokoľvek druhu alebo na akejkoľvek úrovni vrátane štátnych, miestnych  

780 Council of Europe. Appendix to Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Minis-
ters to member states on good administration. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://rm.coe.
int/16807096b9>.

781 Pozri napríklad rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. decembra 2009, sp. zn. 8 Sžo 12/2009: 
„Preto je potrebné, aby aj vnútorný predpis, ktorý zakotvuje pravidlá a zásady pre rozhodovanie 
vo veciach študijných práv a povinností bol v praxi interpretovaný v duchu európskeho štandardu 
všeobecných pravidiel správneho práva, v súlade s princípmi dobrej správy. Princípy dobrej správy 
sú vyjadrené v odporúčaniach Rady Európy a na tieto princípy odkazuje aj európska judikatúra. 
Slovenská republika ako právny štát a člen EÚ presadzuje súladnosť správania správneho orgánu 
so všetkými právnymi predpismi v intenciách čl. 2 ods. 2 Ústavy SR a aj s princípmi dobrej sprá-
vy. Uplatnenie princípov dobrej správy v právnej praxi znamená, že každé rozhodnutie musí byť 
náležite odôvodnené, aby bolo transparentné a preskúmateľné.“

782 Domnievame sa, že správny preklad anglického termínu „public authority“ je „orgán verejnej 
moci“ a nie „orgán verejnej správy“, ako sa zvykne uvádzať v slovenskej literatúre. Komisia vo 
svojom slovníku pojmov (INSPIRE glossary) vymedzuje predmetný pojem ako „orgán verejnej 
moci“. [cit. 2. 4. 2020]. Dostupné na: <https://inspire.ec.europa.eu/glossary/PublicAuthority>.
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a autonómnych orgánov poskytujúcich verejnú službu alebo konajúcich vo ve-
rejnom záujme a (ii) akýkoľvek súkromnoprávny subjekt, ktorý vykonáva prá-
vomoci orgánu verejnej moci zodpovedného za poskytovanie služieb vo verej-
nom záujme alebo konajúceho vo verejnom záujme.783

Kódex upravuje 9 konkrétnych zásad dobrej verejnej správy, a to:
 – zásadu zákonnosti,
 – zásadu rovnosti,
 – zásadu nestrannosti (objektivity),
 – zásadu proporcionality,
 – zásadu právnej istoty,
 – zásadu časovej primeranosti,
 – zásadu spoluúčasti,
 – zásadu rešpektovania súkromia,
 – zásadu transparentnosti.

Zásada zákonnosti je v Kódexe vymedzená ako pravidlo, ktoré ukladá 
orgánom verejnej moci vykonávať svoje právomoci v súlade s právom v naj-
všeobecnejšej rovine, princípmi, na ktorých je orgán verejnej moci vystavaný 
a v rámci zákonom stanovenej pôsobnosti. V kontexte zavádzania systémov AI 
či automatizovaných systémov vo verejnej správe to znamená, že v takom prí-
pade využívanie daných technológií musí rešpektovať existujúci zákonný základ. 
Zároveň je v rámci kompatibility so zásadou zákonnosti vhodné brať na zreteľ 
hlavne potenciálne zásahy do základných práv a slobôd jednotlivcov, ktoré by 
mohli byť ohrozené.

Zásada rovnosti a zákaz diskriminácie reflektuje zákaz diskriminácie tak, 
ako je ustanovený v medzinárodných právnych dokumentoch. Orgány verejnej 
moci by mali k jednotlivcom pristupovať pri výkone verejnej moci rovnako bez 
ohľadu na pohlavie, etnické pozadie, vierovyznanie a pod. Právo otázky rov-
nosti a potenciálnej diskriminácie sú predmetom čulých debát pri nasadzovaní 
AI do praxe,784 keďže evidujeme množstvo prípadov, keď algoritmy produkovali 
diskriminačné výsledky.

783 „For the purposes of this code, ,public authorities‘ shall be taken to mean:
 a)  any public law entity of any kind or at any level, including state, local and autonomous autho-

rities, providing a public service or acting in the public interest;
 b)  any private law entity exercising the prerogatives of a public authority responsible for providing 

a public service or acting in the public interest.“ (preklad autora).
784 Pozri napríklad LOEWUS, L. Houston District Settles Lawsuit With Teachers‘ Union Over Value-
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Zásada nestrannosti (objektivity) odzrkadľuje povinnosť orgánov verejnej 
moci konať objektívne, nezaujato, berúc do úvahy relevantné faktory a bez pred-
sudkov. Objektivita systémov AI môže byť zaručená jedine v prípade „čistých“ 
údajov, ktorými bude natrénovaný. V opačnom prípade hrozí produkovanie 
diskriminačných rozhodnutí.

Zásada proporcionality znamená, že ak orgány verejnej moci pri výkone 
svojej činnosti zasahujú do práv a právom chránených záujmov jednotlivcov, 
tak tento zásah je proporcionálny vzhľadom na sledovaný cieľ. Pri využití úvahy 
teda musí orgán verejnej moci urobiť test proporcionality a spravodlivo vyvážiť 
zásah do práv a právom chránených záujmov a účel tohto zásahu. V zásade sa 
bude jednať o test proporcionality medzi verejným záujmom a záujmom jed-
notlivca. Predmetný princíp je nutné aplikovať aj pri nasadzovaní AI vo verejnej 
správe.

Orgány verejnej moci sú povinné dodržiavať aj zásadu právnej istoty. Otáz-
ka právnej istoty imanentne súvisí s problematikou (ne)pravej retroaktivity, ne-
primeraného zasahovania do už raz nadobudnutých práv a úpravy prechodných 
ustanovení.

Zásada časovej primeranosti je skôr charakteristická pre procesnoprávne 
predpisy a pre ustanovenie lehôt.

Kódex zvýrazňuje zásadu spoluúčasti v prípadoch, keď orgány verejnej 
moci vytvárajú príležitosti aktívnej účasti jednotlivcov v rámci rozhodovacieho 
procesu, ktorý má potenciál ovplyvniť ich práva a právom chránené záujmy.

Zásada rešpektovania súkromia akcentuje rešpektovanie práva na súkro-
mie a ochranu osobných údajov pri ich spracúvaní v rámci orgánov verejnej 
moci. Otázky súkromia sú taktiež živo diskutované pri nasadzovaní systémov 
AI vo verejnej správe, keďže automatizovaný zber osobných údajov a ich ná-
sledné vyhodnocovanie nevyhnutne zasahuje do práva na súkromie či práva na 
ochranu osobných údajov.785

Zásadu transparentnosti tak, ako je upravená v Kódexe, nie je možné 
chápať absolútne a príliš extenzívne. Predmetná zásada okrem všeobecnej 

-Added Scores. Education Week (26 October 2017). [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <http://blogs.
edweek.org/edweek/teacherbeat/2017/10/houston_district_settles_lawsuit_union_value_ad-
ded.html> alebo BAROCAS, S., SELBST, A. D. Big Data’s Disparate Impact. In California Law 
Review. 2016, vol. 104, s. 671.

785 Pozri napríklad EDWARDS, L., VAELE, M. Enslaving the Algorithm: From a ‘Right to an Ex-
planation’ to a ‘Right to Better Decisions’? In IEEE Security & Privacy. 2019, vol. 16, no. 3.
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povinnosti orgánov verejnej moci dodržiavať transparentnosť voči svojim obča-
nom obsahuje obligáciu informovať verejnosť o svojich rozhodnutiach a postu-
poch a dodržiavať právo na prístup k úradným dokumentom. Transparentnosť 
je esenciálna pri systémoch AI, keďže môže smerovať k vysvetleniu logiky ich 
nasadzovania, fungovania či vysvetleniu jednotlivých rozhodnutí.786

8.2.2 Umelá inteligencia vo verejnej správe?

Ako je ilustrované skôr na zásadách dobrej verejnej správy, nasadzovanie 
AI či automatizovaných rozhodovacích procesov so sebou nesie množstvo rizík. 
Osobitne je potrebné poznamenať, že tieto riziká sa vnímajú odlišne vo verej-
nom sektore, kde figuruje štát vo veľmi silnom postavení voči občanom. Obja-
vujú sa dokonca hlasy, že AI by pri výkone verejnej moci nemalo byť nasadzo-
vané vôbec.787 Zástupcovia tohto názoru sa opierajú primárne o dva argumenty 
v neprospech automatizácie vo verejnom sektore. Prvým je argument, že ak sa 
niektoré úlohy vo verejnom záujme alebo výkon verejnej moci nedá preniesť na 
iný orgán alebo tretiu stranu, v takom prípade by sa nemali tieto úlohy zverovať 
umelej inteligencii.788 Druhým argumentom je nízka transparentnosť automati-
zovaných rozhodnutí, ktorá v konečnej miere môže výrazne ovplyvniť využitie 
prostriedkov právnej obrany jednotlivcov.789

Práve argument transparentnosti ako problém uviedol aj SDEÚ v prípade 
C-817/19, Ligue des droits humains týkajúcom sa posúdenia súladnosti auto-
matizovaného vyhodnocovanie pasažierov v leteckej doprave s cieľom identi-
fikovať osoby, ktoré môžu byť zapojené do teroristického trestného činu alebo 
závažného trestného činu. V tomto rozhodnutí súd nejednoznačným spôsobom 
odmietol využívanie techník „strojového učenia“ práve z dôvodu nedostatočnej 
transparentnosti, „ktorá charakterizuje spôsob, akým technológia umelej inteli-
gencie funguje, a preto môže byť nemožné pochopiť dôvod, prečo daný program 

786 K tomu pozri napríklad CITRON, D. K., PASQUALE, F. The Scored Society: Due Process for 
Automated Predictions. In Washington Law Review. 2014, vol. 89, no. 1.

787 Pozri napríklad CHESTERMAN, S. We, the Robots? Regulating Artificial Intelligence and the 
Limits of the Law. Cambridge : Cambridge University Press, 2021, s. 78 – 79.

788 CITRON, D. K. Technological Due Process. In Wash. U. L. Rev. 2008, vol. 85, 1249 alebo COB-
BE, J. Administrative law and the machines of government: Judicial review of automated pub-
lic-sector decision-making. In Legal Studies. 2019, vol. 39, no. 42.

789 CHESTERMAN, S. We, the Robots? Regulating Artificial Intelligence and the Limits of the Law. 
Cambridg e: Cambridge University Press, 2021, s. 78 – 79.
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dospel k pozitívnej zhode“790 (pri identifikovaní podozrivých osôb). Napriek 
tomu, že predmetné rozhodnutie zmätočné narába s pojmami „strojové učenie“ 
a „umelá inteligencia“, je potrebné citlivo pristupovať k implementácii techník 
strojového učenia vo verejnej správe. Len čas ukáže, akým spôsobom je nutné 
toto rozhodnutie vykladať.

8.3 Súčasná a budúca regulácia umelej inteligencie

8.3.1 Automatizované individuálne rozhodovanie v nariadení GDPR

Predmetom analýzy tejto state je čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, známeho pod skratkou nariadenie GDPR. V zmysle čl. 22 ods. 1 na-
riadenia GDPR: „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 vý-
znamne ovplyvňujú.“

Zahraničná doktrína akcentuje dva názory na výklad daného inštitútu – ide 
o všeobecný zákaz alebo právo namietať? Prvá skupina autorov (a WP29)791 
tvrdí, že čl. 22 nariadenia GDPR reprezentuje všeobecný zákaz vykonávania in-
dividuálnych rozhodnutí automatizovaným (AIR) spôsobom a takýto proces je 
možné vykonávať iba na základe výnimiek uvedených v čl. 22 ods. 2 nariadenia 
GDPR. Tieto výnimky predstavujú:

 – Plnenie zmluvy s dotknutou osobou;
 – Národný právny poriadok alebo právny poriadok EÚ takéto spracúvanie 

povoľujú a zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv 
a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo

 – Dotknutá osoba vyslovila výslovný súhlas.

Doktrína v prospech danej argumentácie predovšetkým argumentuje kohe-
rentnosťou právneho rámca na ochranu osobných údajov v prospech dotknutej 
osoby a existenciou záruk a derogácií ustanovených v čl. 22 nariadenia GDPR.792

790 Rozhodnutie SDEÚ z 21. júna 2022 vo veci C-817/19 Ligue des droits humains, body 194 – 195.
791 Article 29 Data Protection Working Party. Guidelines on Automated individual decision-making 

and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. Adopted on 3 October 2017. As last Re-
vised and Adopted on 6 February, s. 19.

792 BYGRAVE, L. Automated individual decision-making, including profiling. In KUNER, CH., 
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Druhá skupina autorov argumentuje v prospech výkladu, že čl. 22 naria-
denia GDPR je koncipovaný ako právo dotknutej osoby namietať voči daným 
rozhodnutiam. Svoje tvrdenia opierajú o juxtapozíciu predmetného inštitútu 
v kapitole právneho predpisu týkajúceho sa práv dotknutých osôb, absencie 
úmyslu zákonodarcu koncipovať čl. 22 ako všeobecný zákaz (po analýze legis-
latívnej histórie nariadenia GDPR). Ďalšími argumentmi v prospech výkladu 
čl. 22 nariadenia GDPR ako práva namietať sú ustanovenia týkajúce sa infor-
mačnej povinnosti, ktoré v sebe obsahujú aj povinnosť informovať o AIR či 
povinnosť vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov podľa čl. 35 nariadenia 
GDPR v prípade systematického a extenzívneho monitorovania osobných as-
pektov dotknutých osôb vrátane AIR. V prípade všeobecného zákazu by pred-
metná povinnosť nemala zmysel, keďže jej poslaním je posúdiť spracúvanie 
osobných údajov pred jeho začatím vrátane rizík.793 Výnimky uvedené v čl. 22 
ods. 2 nariadenia GDPR by v takomto prípade predstavovali výnimky z práva 
namietať a reprezentovali by situácie, v ktorých dotknutá osoba nemôže také-
muto spracúvaniu osobných údajov namietať.794

Autor tejto kapitoly sa prikláňa k názoru, že čl. 22 nariadenia GDPR je kon-
cipovaný ako právo dotknutej osoby nebyť predmetom AIR. Zároveň je však po-
trebné poznamenať, že predmetný inštitút má komplikované vyjadrenie a zvá-
dza k viacerým výkladom. V prospech výkladu ako práva jednoznačne hovorí 
jeho pozícia v právnom predpise a nedostatok úmyslu zákonodarcu koncipovať 
daný inštitút ako všeobecný zákaz. Navyše, samotné znenie nariadenia GDPR 
na viacerých miestach pracuje s AIR ako „bežnou“ spracovateľskou operáciou, 
ktorá podlieha viacerým špecifickým povinnostiam. V prípade všeobecného 
zákazu by tieto povinnosti stratili na účinku a boli by nadbytočné. Zo skôr uve-
dených dôvodov preto s čl. 22 budeme pracovať ako s právom dotknutej osoby 
nebyť predmetom AIR a tomu prispôsobujeme aj náš výklad.

Podľa nášho názoru sa jediný všeobecný zákaz v súvislosti s AIR nachádza 
v čl. 22 ods. 4 nariadenia GDPR, podľa ktorého je zakázané vykonávať AIR na 

BYGRAVE, L., DOCKSEY, CH. The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A com-
mentary. Oxford : Oxford University Press, 2020, s. 530 – 531.

793 Tamže, s. 531 – 532.
794 Aj v prípade nemožnosti namietania však má prevádzkovateľ v zmysle čl. 22 ods. 3 nariadenia 

GDPR vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej 
osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stano-
visko a práva napadnúť rozhodnutie.
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základe citlivých osobných údajov. Prirodzene, aj z tohto zákazu existujú dve 
výnimky, a to v prípade:

 – Výslovného súhlasu dotknutej osoby; alebo
 – Ak je spracúvanie nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na 

základe práva EÚ alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané vzhľadom 
na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú 
vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov 
dotknutej osoby.

Spoločnou podmienkou využitia skôr uvedených výnimiek je zavedenie 
vhodných opatrení na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov do-
tknutej osoby zo strany prevádzkovateľa. Práve tu nariadenie GDPR uvádza 
opatrenia ako právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo vyjadriť 
svoje stanovisko a právo napadnúť rozhodnutie. Ide tak o špecifický koncept 
práv voči rozhodnutiam stroja, ktorý sa často používa ako príklad pre budúcu 
reguláciu. Bližšie sa niektorým právam budeme venovať v ďalších častiach tejto 
kapitoly.

8.3.2 Návrh nariadenia o umelej inteligencii

Komisia v apríli 2021 po niekoľkomesačných snahách predstavila prvý kom-
plexný návrh regulácie umelej inteligencie na svete – akt o umelej inteligen-
cii (Artificial Intelligence Act). Nadviazala tak na dlhoročnú prácu expertných 
skupín a požiadaviek orgánov EÚ v podobe stanovísk či odporúčaní.795

V prvom rade je potrebné zvýrazniť, že akt o umelej inteligencii je formu-
lovaný skôr ako produktová regulácia a porovnať to možno s požiadavkami na 
produkty, ako napríklad zdravotnícke pomôcky alebo elektronické výrobky, pri 
uvedení na trh. To znamená, že určuje špecifikácie systémov AI, ktoré musia 
byť splnené pri uvedení na trh a veľkú zodpovednosť ponecháva na samotných 
prevádzkovateľoch týchto systémov prostredníctvom inštitútu posúdenia zhody 
(conformity assessment).

Akt o umelej inteligencii je horizontálnou reguláciou založenou na skúma-
ní rizika. To prakticky znamená, že vymedzuje systémy AI v kontexte rôznych 

795 Napríklad EXPERTNÁ SKUPINA NA VYSOKEJ ÚROVNI PRE UMELÚ INTELIGEN-
CIU. Glosár, ETICKÉ USMERNENIA PRE DÔVERYHODNÚ UMELÚ INTELIGENCIU.  
[cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guide-
lines-trustworthy-ai>.
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typov rizík pre základné ľudské práva a slobody796 a následne upravuje špecific-
ké právne požiadavky pre tieto systémy v danej kategórii. Akt o umelej inteli-
gencii v zásade rozlišuje:

 – neakceptovateľné riziko (zakázané praktiky),
 – vysoké riziko,
 – nízke riziko,
 – žiadne riziko.

Takmer vôbec sa regulácia netýka systémov AI nízkeho, resp. minimálneho 
rizika, kde ustanovuje iba strohé požiadavky na transparentnosť a odporúčanie 
prijatia kódexov správania, ktoré výrobcovia a prevádzkovatelia takýchto AI 
systémov budú dodržiavať.

Z hľadiska negatívnej pôsobnosti sa akt o umelej inteligencii nevzťahuje na 
systémy umelej inteligencie vyvinuté alebo používané výlučne na vojenské účely 
a na produkty v rámci právnych aktov výslovne vymenovaných v čl. 2 ods. 2 
AIA ako napríklad nariadenie o bezpečnostnej ochrany civilného letectva alebo 
nariadenie o schvaľovaní motorových vozidiel.

Akt o umelej inteligencii sa bude vzťahovať na tie systémy, ktoré budú uve-
dené na trhu po nadobudnutí účinnosti. Súčasne používané vysokorizikové sys-
témy AI budú musieť spĺňať požiadavky aktu o umelej inteligencii iba v prípade, 
ak prejdú „zásadnou zmenou,“ pričom tento pojem v regulácii nie je defino-
vaný.797 Vytváranie takejto dvojkoľajnosti je predmetom kritiky a tento prístup 
môže ešte zákonodarca upraviť.

Zaujímavosťou sú aj sankcie za porušenie aktu o umelej inteligencii. Tie sú 
upravené ešte striktnejšie ako pri nariadení GDPR. Za porušenie ustanovení 
aktu o umelej inteligencii bude možné uložiť pokutu až do výšky 30 000 000 eur,  
alebo ak je porušiteľom spoločnosť, až do výšky 6 % jej celkového svetového roč-
ného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia za 
porušenie zakázaných praktík a nesúlad s požiadavkami na správu údajov. Ďalej 

796 Napríklad recitál 15 AIA: „Využívanie umelej inteligencie má síce mnoho výhod, túto techno-
lógiu však možno zneužiť a môže sa stať zdrojom nových a výkonných nástrojov umožňujúcich 
manipulatívne a zneužívajúce praktiky a praktiky v oblasti sociálnej kontroly. Takéto praktiky sú 
mimoriadne škodlivé a mali by sa zakázať, pretože sú v rozpore s hodnotami EÚ týkajúcimi sa 
rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, demokracie a právneho štátu a základ-
ných práv EÚ vrátane práva na nediskrimináciu, ochranu údajov a súkromia a práv dieťaťa.“

797 Článok 83 AIA.
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akt o umelej inteligencii umožňuje správne pokuty do výšky 20 000 000 eur  
a 10 000 000 eur.798

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel pred uvedením systému AI vysokého 
rizika na trh je určený iba v špecifických prípadoch prostredníctvom akredi-
tovaných orgánov. Akt o umelej inteligencii ustanovuje povinnosť pre členské 
štáty kreovať alebo určiť dozorný orgán, ktorý bude vykonávať štátny dozor. Na 
úrovni EÚ zároveň vznikne Európska rada pre umelú inteligenciu.

8.3.2.1 Oblasti regulácie v akte o umelej inteligencii

Akt o umelej inteligencii sa automaticky nevzťahuje na všetky systémy AI 
v zmysle definície uvedenej skôr. Akt o umelej inteligencii sa bude aplikovať na 
systémy AI, ktoré sú súčasťou produktu v rámci špecifickej produktovej práv-
nej úpravy799 (napr. hračiek, výťahov alebo medicínskych pomôcok). Ak je AI 
súčasťou alebo samostatným produktom pri niektorej z uvedených produkto-
vých regulácií, vzťahuje sa na ne kľúčová časť 3 aktu o umelej inteligencii, ktorá 
obsahuje drvivú väčšinu povinností pre systémy AI.

Ak systém AI nespadá pod osobitnú reguláciu, prevádzkovatelia sa musia 
pozrieť na prílohu III aktu o umelej inteligencii, ktorá ustanovuje oblasti AI 
vysokého rizika, na ktoré sa následne právny akt vrátane kľúčovej tretej časti 
aplikuje. Konkrétne ide o oblasti:

 – biometrická identifikácia a kategorizácia fyzických osôb,
 – riadenie a prevádzka kritickej infraštruktúry,
 – vzdelávanie a odborná príprava,
 – zamestnanosť, riadenie pracovníkov a prístup k samostatnej zárobkovej 

činnosti,
 – prístup k základným súkromným a verejným službám a dávkam a ich 

využívanie,
 – presadzovanie práva,
 – migrácia, azyl a riadenie kontroly hraníc, a
 – výkon spravodlivosti a demokratické procesy.

Každá zo skôr uvedených oblastí je následne v prílohe III charakterizo-
vaná prostredníctvom viacerých konkrétnych aplikácií. Napríklad oblasť 

798 Článok 71 AIA.
799 Tieto výslovne akt o umelej inteligencii menuje v prílohe č. 2.
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spravodlivosti a demokratických procesov zahŕňa „systémy umelej inteligencie 
určené na pomoc súdnemu orgánu pri skúmaní a interpretácii faktov a práva a pri 
uplatňovaní práva na konkrétny súbor skutočností.“800 Konkrétne oblasti, ktoré 
sa objavia vo finálnom znení aktu o umelej inteligencii sú predmetom čulej po-
litickej debaty. Ak sa pozrieme na revidované znenia aktu o umelej inteligencii 
zo strany jednotlivých predsedníctiev Rady EÚ, pridané môžu byť oblasti ako 
bankovníctvo, poisťovníctvo či riadenie emisií s cieľom bojovať proti klimatic-
kým zmenám.

8.3.2.2 Požiadavky na systémy AI vysokého rizika

Drvivá väčšina požiadaviek v akte o umelej inteligencii sa zameriava na re-
gulácie systémov AI vysokého rizika. Ak bude chcieť výrobca uviesť vysokori-
zikový systém AI na trh a následne do praxe, bude musieť v zmysle požiadaviek 
aktu o umelej inteligencii splniť niekoľko krokov. Je nutné poznamenať, že akt 
o umelej inteligencii dáva obrovský dôraz na splnenie požiadaviek pred uve-
dením na trh (ex ante), aby sa minimalizovali riziká AI z hľadiska bezpečnosti 
a rešpektovania základných ľudských práv pri jej používaní.

Prvým krokom je vykonanie tzv. posudzovania zhody (conformity asses-
sment), čo je proces známy aj z iných regulácií. Jeho zmyslom je, aby výrobca 
systémov AI sám dbal na dodržiavanie požiadaviek aktu o umelej inteligencii, 
ktoré mu nariadenie ustanovuje. Ako príklady možno uviesť požiadavky na 
správnosť a reprezentatívnosť údajov, ktoré umelá inteligencia spracúva či nut-
nosť procesov na zisťovanie potenciálnych skreslení (predsudkov).801 Ďalšie po-
žiadavky sa týkajú vyhotovenia technickej dokumentácie802 či transparentnosti 
v podobe informovania užívateľov (právnických osôb).803

Zaujímavosťou možno je, že tieto posudzovania zhody si vo veľkej miere 
môžu manažovať vývojári systémov AI vo vlastnej réžii. Výnimku predstavujú 
iba veľmi špecifické aplikácie, ako napríklad použitie vzdialenej biometrie, kde 
v takom prípade posúdenie zhody vykonáva notifikovaná osoba akreditovaná 
národným notifikačným orgánom.

800 Príloha III bod. 8 písm. a) AIA.
801 Článok 10 AIA.
802 Článok 11 AIA.
803 Článok 12 AIA.



334

REGULAČNÉ VÝZVY E-GOVERNMENTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V KONTEXTE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE

Druhým krokom po úspešnom posúdení zhody je registrácia systému AI 
v databáze EÚ pre samostatné vysokorizikové systémy umelej inteligencie.804 
Túto databázu bude spravovať samotná Komisia spolu s členskými štátmi. Da-
tabáza bude verejne dostupná, a tak si každý užívateľ môže overiť, či je systém 
AI registrovaný a prešiel posúdením zhody.

EÚ následne pre registrovaný vysokorizikový AI systém vydá tzv. vyhlásenie 
o zhode.805 Zároveň výrobca označenie zhody umiestni tak, aby bolo viditeľné, 
čitateľné a neodstrániteľné.806

Tretím krokom je ex post monitorovanie systémov AI po uvedení na trh. 
Prakticky to znamená výkon dohľadu a monitorovania vysokorizikových sys-
témov AI. Po vzore iných právnych úprav je zakotvený inštitút nahlasovania 
incidentov pri využívaní systémov AI.807

Samotný dozor budú vykonávať príslušné vnútroštátne orgány. V podmien-
kach Slovenskej republiky to znamená, že buď zákonodarca vytvorí nový orgán 
verejnej moci, alebo tieto právomoci pridelí už existujúcemu orgánu.

8.3.2.3 Zakázané praktiky

Na vrchole regulácie sú ale systémy AI, ktoré predstavujú neprijateľné rizi-
ko, t. j. zákonodarca sa ich rozhodol zakázať. Ide o 4 zakázané praktiky, pričom 
posledná z nich obsahuje aj niekoľko výnimiek. Akt o umelej inteligencii vý-
slovne zakazuje:
1) „Uvádzanie na trh, uvádzanie do prevádzky alebo používanie systému umelej 

inteligencie, ktorý s cieľom podstatne narušiť správanie osoby využíva pod-
prahové techniky mimo vedomia osoby tak, že tejto alebo inej osobe spôsobí 
alebo by mohol spôsobiť fyzickú alebo psychickú ujmu;“808 napríklad využíva-
nie zvukových podprahových techník, ktoré udržia zamestnancov vo vyššej 
výkonnosti s potenciálom škody na mentálnom alebo fyzickom zdraví;

2) „Uvádzanie na trh, uvádzanie do prevádzky alebo používanie systému ume-
lej inteligencie, ktorý s cieľom podstatne narušiť správanie osoby patriacej do 
konkrétnej skupiny osôb využíva ktorúkoľvek zo zraniteľností tejto skupiny 

804 Článok 60 AIA.
805 Článok 48 AIA.
806 Článok 49 AIA.
807 Článok 62 AIA.
808 Článok 5 ods. 1 písm. a) AIA.
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osôb vyplývajúcich z ich veku, fyzického alebo duševného postihnutia tak, že 
tejto alebo inej osobe spôsobí alebo by mohol spôsobiť fyzickú alebo psychickú 
ujmu;“809 napríklad hračky pre deti, ktoré maloletých budú nútiť do nebez-
pečných aktivít ako bábika hovoriaca maloletým užívateľom o pozitívnom 
účinku tvrdej drogy.

3) „Uvádzanie na trh, uvádzanie do prevádzky alebo používanie systémov umelej 
inteligencie orgánmi verejnej moci alebo v ich mene na účely hodnotenia alebo 
klasifikácie dôveryhodnosti fyzických osôb počas určitého obdobia na zákla-
de ich spoločenského správania alebo známych či predpokladaných osobných 
alebo osobnostných charakteristík, pričom takto získané sociálne skóre vedie  
k jednému alebo obidvom z týchto výsledkov: (i) škodlivé alebo nepriaznivé za-
obchádzanie s určitými fyzickými osobami alebo celými skupinami fyzických 
osôb v sociálnych kontextoch, ktoré nesúvisia s kontextmi, v ktorých boli údaje 
pôvodne generované alebo zhromaždené a/alebo (ii) škodlivé alebo nepriaz-
nivé zaobchádzanie s určitými fyzickými osobami alebo celými skupinami fy-
zických osôb, ktoré je neodôvodnené alebo neprimerané ich spoločenskému 
správaniu alebo jeho závažnosti;“810 napríklad ak by orgány verejnej moci 
zaviedli systém hodnotenia občanov, ktorý by im podľa získaných bodov 
(ne)umožňoval využívať hromadnú dopravu, diaľkové spoje alebo sociálne 
služby.

4) „Používanie systémov diaľkovej biometrickej identifikácie v reálnom čase vo 
verejne prístupných priestoroch na účely presadzovania práva“811 s výnimkou 
špecifických prípadov a podmienok, keď orgány presadzovania práva (napr. 
orgány činné v trestnom konaní) môžu systémy diaľkovej biometrickej iden-
tifikácie (kamery s funkciou rozpoznávania tváre) použiť. Mohlo by sa tak 
stať napríklad pri hľadaní detí alebo pri predchádzaní teroristických útokov. 
Akt o umelej inteligencii ale zároveň vyžaduje napríklad povolenia súdneho 
alebo iného orgánu s využitím takýchto metód.

809 Článok 5 ods. 1 písm. b) AIA.
810 Článok 5 ods. 1 písm. c) AIA.
811 Článok 5 ods. 1 písm. d) v spojení s ods. 2 až 4 AIA.
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8.4 Regulácia umelej inteligencie vo verejnom sektore: prítomnosť  
a budúcnosť

8.4.1 Umelá inteligencia, automatizované rozhodovanie a jeho výzvy  
vo verejnom sektore

Na úvod tejto state si dovolíme niekoľko poznámok k automatizovanému 
rozhodovaniu vo verejnej sektore v porovnaní so sektorom súkromným. Máme 
za to, že rozdiely pri využívaní automatizovaného rozhodovania (a umelej inte-
ligencie) majú rozdielne implikácie pre súkromný a verejný sektor. Prečo je teda 
automatizované spracúvanie vo verejnom sektore odlišné?

V prvom rade je činnosť štátnych orgánov budovaná na princípe, ktorý je za-
kotvený v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR: „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústa-
vy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“812 Je potrebné 
poznamenať, že napriek explicitnej limitácii ustanovenia na „štátne orgány“ je 
nutné dané ustanovenie vykladať širšie s cieľom obsiahnutia všetkých orgánov 
verejnej moci.813 Zároveň je nutné dané ustanovenie vnímať vo viacerých roz-
meroch. Pre nás je tým najzásadnejším, že orgány verejnej moci nemôžu iba na 
základe manažérskeho rozhodnutia príslušného ministra alebo iného úradní-
ka zaviesť automatizované rozhodovanie do praxe. Musí existovať jasná a pre-
cízna právna úprava, ktorá tento mechanizmus bude regulovať a špecifikovať. 
Dané konštatovanie vyplýva z viacerých dokumentov a rozhodnutí. V prvom 
rade spomenieme všeobecnú interpretáciu Ústavného súdu SR, ktorý judiko-
val: „Štátne orgány nie sú oprávnené konať, ak ich na to nesplnomocní zákon  
a ak konajú, sú povinné konať iba spôsobom, ktorý ustanovil zákon. Táto zásada 
zabezpečuje v štáte pre jeho obyvateľov právnu istotu – majú možnosť predví-
dať nielen následky svojich právnych úkonov, možnosti a spôsoby uplatnenia svo-
jich práv voči štátu, ale predovšetkým konanie štátnych orgánov a ich zmysel.“814 
Ústavný súd SR sa vo svojom rozhodnutí týkajúcom sa využívania elektronickej 
registračnej pokladnice taktiež prihlásil k požiadavke zákonného ukotvenia vy-
užívania automatizovaného posudzovania: „Mlčiaci zákon“ nemôže slúžiť ako 
podklad pre automatizované posudzovanie jednotlivca, či už je jeho výsledkom 
rozhodnutie, alebo nečinnosť. Automatizované posudzovanie rizikovosti nemôže 

812 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
813 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Veľký komentár. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2019.
814 Nález Ústavného súdu SR z 31. októbra 2001, sp. zn. I. ÚS 58/2001. ZNUÚS 2001, s. 441.
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byť len dôsledkom manažérskeho rozhodnutia orgánu verejnej správy, ale má 
byť predmetom verejnej debaty premietnutej v legislatívnom procese. Nedosta-
tok explicitného odobrenia zákonodarcom sa prejavuje aj nedostatkom úpravy 
infraštruktúry dohľadu nad takýmto posudzovaním.“815 Predmetná požiadavka 
zároveň plne reflektuje zásadu zákonnosti ako princíp dobrej verejnej správy.

Toto konštatovanie je osobitne dôležité vo svetle rizík, ktoré jednotliv-
com vyplývajú z povahy automatizovaného rozhodovania vo verejnom sekto-
re. Predmetné riziká zvýrazňuje aj odporúčanie Rady Ministrov Rady Európy, 
ktoré výslovne varuje pred zvýšeným rizikom pre práva a slobody dotknutých 
osôb pri algoritmickom rozhodovaní.816 Taktiež nemecký ústavný súd vo svo-
jom rozhodnutí týkajúcom sa automatizovaného spracúvania evidenčných čísel 
vozidiel orgánmi verejnej moci uviedol, že bez ohľadu na potenciálny negatív-
ny dôsledok pre jednotlivca vedie využívanie automatizovaného rozhodovania  
k pocitu konštantného sledovania zo strany štátu.817 Osobitne zásahy do práva 
na súkromie a práva na ochranu osobných údajov pri automatizovanom rozho-
dovaní zvýrazňoval aj SDEÚ vo svojom názore k dohode o výmene a posudzo-
vaní identity jednotlivca medzi EÚ a Kanadou v leteckej doprave.818

Na tomto mieste si ešte dovolíme poznamenať, že pri výkone verejnej moci 
v podobe plnení úloh a poskytovaní služieb je evidentný rozdiel medzi využíva-
ním technológií v súkromnom a verejnom sektore. Kým v súkromnom sektore 
nie je problém zmeniť poskytovateľa alebo prevádzkovateľa služby (napr. so-
ciálnu sieť alebo streamovaciu platformu), jednotlivec sa nemôže jednoducho 
rozhodnúť pre zmenu poskytovateľa verejných služieb (štátu). Rešpektujeme 

815 Nález Ústavného súdu SR z 10. novembra 2021, sp. zn. PL. ÚS 25/2019-117, bod 123.
816 Odporúčanie CM/Rec(2020)1, časť A, bod 11): „In some cases, the application of an algorithmic 

system can prompt a particular, higher risk to human rights, for instance because it is used 
by States for their public service or public policy delivery and the individual does not have 
a possibility to opt out or suffers negative consequences as a result of the decision to opt out.  
A similarly heightened risk ensues as a result of use in the context of decision-making processes, 
by either public authorities or private parties, in situations that carry particular weight or legal 
consequence. For example, the use of algorithmic systems in the judicial field for the purpose of 
legal analysis, prediction or individual risk assessment must be introduced with great care and in 
conformity with the guarantees of a fair trial as enshrined in Article 6 of the Convention. In this 
recommendation, the term ,high risk‘ is applied when referring to the use of algorithmic systems 
in processes or decisions that can produce serious consequences for individuals or in situations 
where the lack of alternatives prompts a particularly high probability of infringement of human 
rights, including by introducing or amplifying distributive injustice.“

817 Bundesverfassungsgericht (BVerfG), 1 BvR 142/15.
818 Stanovisko 1/15 Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017.
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právnu úpravu zmeny občianstva, avšak tento proces by nemal byť vyvolaný 
potrebou väčšej miery ochrany svojich základných práv a slobôd pri verejných 
službách.

Zo  skôr uvedeného princípu preto možno vyvodiť, že ak sa štát rozhod-
ne automatizované rozhodovanie vykonávať, je nevyhnutné, aby tak urobil na 
základe dostatočne jasnej a precíznej právnej úpravy. Zároveň skôr uvedené 
rozhodnutia a dokumenty upravujú tzv. záruky, ktoré by mali limitovať auto-
matizované individuálne rozhodovanie. Predmetné záruky by mali zabezpečo-
vať, že zásah štátu do základných práv a slobôd nebude príliš invazívny. Každá 
z uvedených záruk má zmysel a je previazaná s niektorým zo základných práv 
a slobôd a zabezpečuje, aby rozhodnutia algoritmov neboli nepreskúmateľné, 
nevysvetliteľné a alokujú určitú mieru zodpovednosti konkrétnym aktérom.819

V rozhodnutiach, doktríne a medzinárodných dokumentoch sa zvykne ak-
centovať viacero záruk proti zneužitiu pri automatizovanom rozhodovaní. Na 
účely tejto kapitoly si dovolíme predmetné záruky previazať so širšími koncept-
mi určitých hodnôt, ktoré musia byť pri automatizovanom rozhodovaní splnené. 
Tieto hodnoty je možné elegantne previazať so skôr diskutovanými zásadami 
dobrej verejnej správy. Konkrétne budeme diskutovať o transparentnosti, dôve-
re a spravodlivosti vrátane prostriedkov nápravy (spravodlivom procese). Záro-
veň môže mať každý z uvedených atribútov niekoľko modalít, ktoré legislatíva 
odzrkadľuje alebo by mala reflektovať.

Tabuľka č. 9  Základné hodnoty pri automatizovanom rozhodovaní vo verej-
nom sektore a ich reflexia v legislatíve

Transparentnosť Dôvera  Spravodlivosť

Povedomie
Vysvetliteľnosť
Dosledovateľnosť

Ľudský dohľad
Rešpektovanie súkromia
Štátny a nezávislý dohľad

Minimalizácia skreslení
Minimalizácia prílišného spolieha-
nia sa na technológie

Právo na ľudský zásah
Právo namietať
Právo zmeniť rozhodnutie

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Zároveň si dovoľujeme opätovne zvýrazniť, že akt o umelej inteligencii bude 
viazať kladené požiadavky na systémy AI vysokého rizika podľa jednotlivých 

819 PASQUALE, F. The Black Box Society: The Secret Algorithms that Control Money and Informa-
tion. Boston : Harvard University Press, 2015.
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oblastí. Ak sa bližšie pozrieme na prílohu III aktu o umelej inteligencii, verejný 
sektor pokrývajú takmer všetky oblasti a aplikácie:820

Tabuľka č. 10 Systémy AI vysokého rizika podľa aktu o umelej inteligencii

Oblasť Aplikácia

Biometrická identifikácia a kategorizá-
cia fyzických osôb (vrátane využitia  
vo verejnom sektore)

Systémy umelej inteligencie určené na používanie na diaľkovú bio-
metrickú identifikáciu fyzických osôb „v reálnom čase“ a „následne“.

Riadenie a prevádzka  
kritickej infraštruktúry

Systémy umelej inteligencie, ktoré sa majú používať ako bezpeč-
nostné komponenty pri riadení a prevádzke cestnej premávky a pri 
dodávkach vody, plynu, tepla a elektriny.

Vzdelávanie a odborná  
príprava (vrátane využitia vo verejnom 
sektore)

a)  systémy umelej inteligencie, ktoré sa majú používať na určovanie 
prístupu fyzických osôb do inštitúcií vzdelávania a odbornej 
prípravy alebo na ich priradenie k týmto inštitúciám;

b)  systémy umelej inteligencie, ktoré sa majú používať na hodnotenie 
študentov vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách odbornej 
prípravy a na hodnotenie účastníkov skúšok, ktoré sa bežne 
vyžadujú na prijatie do vzdelávacích inštitúcií.

Zamestnanosť, riadenie  
pracovníkov a prístup  
k samostatnej zárobkovej činnosti  
(vrátane využitia vo verejnom sektore)

a)  systémy umelej inteligencie určené na nábor alebo výber fyzických 
osôb, najmä na inzerovanie voľných pracovných miest, prevero-
vanie alebo filtrovanie žiadostí, hodnotenie uchádzačov počas 
pohovorov alebo skúšok;

b)  systémy umelej inteligencie, ktoré sa majú používať pri rozhodovaní 
o postupe v zamestnaní a ukončení zmluvných pracovných vzťahov,  
pri prideľovaní úloh a monitorovaní a hodnotení výkonnosti  
a správania osôb v rámci takýchto vzťahov.

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

Konkrétne:
a)  systémy umelej inteligencie, ktoré sa majú používať orgánmi  

verejnej moci alebo v ich mene na hodnotenie oprávnenosti  
fyzických osôb na dávky a služby verejnej pomoci, ako aj  
na poskytovanie, zníženie či zrušenie takýchto dávok  
a služieb alebo na žiadosti o ich vrátenie;

b)  systémy umelej inteligencie určené na vysielanie záchranných 
služieb prvej reakcie vrátane hasičov a zdravotníckej pomoci alebo  
na stanovovanie priority ich vysielania.

Presadzovanie práva Rôzne aplikácie pri presadzovaní práv ako predikovanie kriminality či 
profilovanie.  
Bližšie pozri Príloha III., bod 6.

820 Vypracované podľa aktu o umelej inteligencii, príloha III.
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Oblasť Aplikácia

Migrácia, azyl a riadenie kontroly 
hraníc:

a)  systémy umelej inteligencie, ktoré majú používať príslušné orgány 
verejnej moci, ako napríklad detektory lži a podobné nástroje, 
alebo na zisťovanie emocionálneho stavu fyzickej osoby;

b)  systémy umelej inteligencie, ktoré majú používať príslušné orgány 
verejnej moci na posúdenie rizika vrátane bezpečnostného rizika, 
rizika nelegálneho prisťahovalectva alebo zdravotného rizika, ktoré 
predstavuje fyzická osoba, ktorá má v úmysle vstúpiť na územie 
členského štátu alebo naň už vstúpila;

c)  systémy umelej inteligencie, ktoré majú používať príslušné orgány 
verejnej moci na overovanie pravosti cestovných dokladov  
a podpornej dokumentácie fyzických osôb a odhaľovanie  
nepravých dokladov kontrolou ich ochranných prvkov;

d)  systémy umelej inteligencie určené na pomoc príslušným orgánom 
verejnej moci pri posudzovaní žiadostí o azyl, víza a povolení na 
pobyt a súvisiacich sťažností týkajúcich sa oprávnenosti fyzických 
osôb žiadajúcich o určitý status.

Výkon spravodlivosti a demokratické 
procesy

Systémy umelej inteligencie určené na pomoc  
súdnemu orgánu pri skúmaní a interpretácii faktov a práva a pri 
uplatňovaní práva na konkrétny súbor skutočností.

Zdroj: príloha III aktu o umelej inteligencii

Ako je zo skôr uvedeného výpočtu evidentné, verejný sektor bude navrho-
vanou reguláciou zasiahnutý výraznou mierou. Máme však za to, že nie všetky 
automatizované rozhodovania vo verejnom sektore možno subsumovať pod 
niektorú oblasť resp. výpočet z prílohy III aktu o umelej inteligencii. Ako prí-
klad môžeme uviesť automatizované rozhodovanie v daňovej správe, ktoré ne-
možno zaradiť pod žiadne zo skôr uvedených.

V nasledujúcej stati definujeme základné atribúty a záruky, ktorými by sa 
automatizované rozhodovanie či AI vo verejnej správe malo riadiť. Tieto požia-
davky by mali byť zároveň implementované v národných právnych úpravách, či 
už vo všeobecnej rovine pre rôzne aplikácie vo verejnom sektore alebo špecific-
ky pre konkrétny verejný sektor. Časť predmetných požiadaviek bude vyžadovať 
aj regulácie v podobe návrhu aktu o umelej inteligencii, ktorý sme diskutovali 
v druhej časti. Upozorňujeme, že akt o umelej inteligencii sa nebude vzťaho-
vať na každé automatizované rozhodovanie vo verejnom sektore. Referencie na 
daný návrh nariadenia považujeme skôr za ilustráciu toho, ako by mohla vyze-
rať legislatívna úprava analyzovaných atribútov vo verejnom sektore.
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8.4.2 Transparentnosť

8.4.2.1 Všeobecne o transparentnosti

Transparentnosť automatizovaného rozhodovania a AI všeobecne je jednou 
z veľkých tém súčasnosti.821 Pri štátnych aktéroch transparentnosť reprezentuje 
kľúčovú hodnotu procesov.822 Diskusie vo verejnom sektore legitimizujú verejné 
procesy, generujú vyššiu dôveru v štát a zároveň poskytujú ľudom informácie 
o vládnutí.823

Pri rozhodovaní vo verejnom sektore je nevyhnutné, aby jednotlivec mal ve-
domosť o tom, že v procese rozhodovania o jeho právach a právom chránených 
záujmoch bolo automatizované rozhodovanie za využitia systémov AI prítom-
né. Zároveň transparentnosť tohto procesu zabezpečuje, že jednotlivec sa môže 
v prípade nesprávneho alebo nezákonného rozhodnutia domáhať nápravy. Ak 
by o takomto procese nevedel a ani vedieť nemohol, bola by priamo ohrozená 
záruka v podobe spravodlivosti a spravodlivého procesu.

Odporúčanie Rady Ministrov Rady Európy preto požaduje, aby úroveň 
transparentnosti bola čo najvyššia a ochrana práv tretích strán (know-how alebo 
iné práva duševného vlastníctva) by nemala neprimerane obmedzovať požia-
davky na transparentnosť. Daný dokument transparentnosť zvýrazňuje nielen 
v procese použitia, ale aj tvorby či obstarávania. Zvýrazňuje sa nevyhnutnosť ve-
domosti o takomto procese zo strany jednotlivcov a vysvetliteľnosti.824 Transpa-
rentnosť v kontexte informovanosti a konkrétnych práv vyžaduje aj stanovisko 
SDEÚ 1/15.825

Už zo skôr uvedeného možno usúdiť, že transparentnosť pri automatizova-
nom rozhodovaní bude mať viaceré modality. Preto je nevyhnutné medzi tými-
to modalitami rozlišovať aj v nasledujúcej časti, kde sa jednotlivým atribútom 

821 GOHEL, P., SINGH, P., MOHANTY, M. Explainable AI: current status and future directions. 
Dostupné na: <https://arxiv.org/abs/2107.07045>. 

822 ZARSKY, T. Transparency in Data Mining: From Theory to Practice. In CUSTERS, B., CAL-
DERS, T., SCHERMER, B., ZARSKY, T. (eds.) Discrimination and privacy in the information 
society. 2013, vol. 3, s. 301.

823 EDWARDS, L., VAELE, M. Slave to the Algorithm? Why a ‚right to an explanation‘ is probably 
not the remedy you are looking for. In Duke Law & Technology Review. 2017, vol. 18, s. 39.

824 Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee of Ministers to member States on the 
human rights impacts of algorithmic systems. Príloha, časť B, body 4.1 a 4.2.

825 Stanovisko 1/15 Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017, body 221 – 223.
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budeme podrobnejšie venovať pri analýze súčasnej právnej úpravy. Rozlišovať 
musíme:
1) Povedomie (awaraness);
2) Vysvetliteľnosť (explainability); a 
3) Dosledovateľnosť rozhodnutí (logging).

Otázky povedomia sme načrtli už skôr. Jednotlivec musí mať vedomosť 
o tom, že štát automatizované rozhodovanie využíva. Táto vedomosť by sa ne-
mala limitovať iba na binárne zistenie, či sa takýto proces využíva alebo nie, ale 
zároveň by mal jednotlivec mať možnosť pochopiť, v čom automatizovaný pr-
vok rozhodovania spočíva a aký to má vplyv na jeho výsledok.

Vysvetliteľnosť môže byť všeobecná (ex ante) alebo špecifická (ex post). Vše-
obecná vysvetliteľnosť znamená, že ešte pred tým, ako je o  jednotlivcovi au-
tomatizovane rozhodnuté, má k dispozícii všeobecné informácie o fungovaní 
tejto technológie.826 Predmetná modalita je veľmi blízka otázke povedomia. Na 
druhej strane rozoznávame vysvetliteľnosť ex post v konkrétnych prípadoch 
s konkrétnym rozhodnutí a vplyvom na jednotlivca. To prakticky znamená, že 
jednotlivec by mal vedieť a pochopiť, prečo v jeho konkrétnom prípade bolo 
automatizovane rozhodnuté určitým spôsobom.

Poslednou modalitou transparentnosti je dosledovateľnosť rozhodnutí. To 
znamená, že prevádzkovateľ systému automatizovaného rozhodovania vie zistiť, 
prečo bolo konkrétne rozhodnutie urobené výsledným spôsobom a na základe 
akých parametrov. Tieto informácie sa najčastejšie získavajú z tzv. logov (zázna-
mov) systému AI. Legálnu definíciu takýchto záznamov máme aj v slovenskom 
právnom poriadku: „Logom (sa rozumie) záznam o priebehu činnosti používa-
teľa v automatizovanom informačnom systéme.“827 Uchovávanie a spracúvanie 
predmetných záznamov môže vo významnej miere pomôcť pri hlbšom sledova-
ní algoritmov a zároveň slúži ako prevencia pred diskriminačnými rozhodnutia-
mi či inými negatívnymi dôsledkami automatizovaného rozhodovania.

Chesterman správne uvádza, že každá z modalít transparentnosti so sebou 
nesie odlišné vplyvy, a preto potrebuje iný regulačný prístup.828 Osobitne toto 

826 WACHTER, S., MITTLESTADT, B., FLORIDI, L. Why a right to explanation of automated 
decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation. In International 
Data Privacy Law. 2017, vol. 7, issue 2, s. 76 – 99.

827 Ustanovenie § 3 písm. i) ZOOÚ.
828 CHESTERMAN, S. We, the Robots? Regulating Artificial Intelligence and the Limits of the Law. 

Cambridge : Cambridge University Press, 2021, s. 144 a nasl.
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konštatovanie platí vo verejnom sektore. Transparentnosť je zároveň aj jednou 
zo základných zásad dobrej verejnej správy.

8.4.2.2 Transparentnosť a regulácia

Otázky transparentnosti automatizovaného rozhodovania sú z časti pred-
metom regulácie už dnes. Nariadenie GDPR totiž upravuje špecifické informač-
né povinnosti829 a právo na prístup830 v prípade, ak je dotknutá osoba predme-
tom automatizovaného individuálneho rozhodovania. Problematické je, že tieto 
povinnosti sú naviazané na čl. 22 nariadenia GDPR, ktorého rozsah a aplikácia 
stále v praxi podnecuje diskusie bez autoritatívneho výsledku. Autor tejto kapi-
toly súhlasí s názorom prezentovaným v literatúre,831 že čl. 22 predstavuje právo 
nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania a nie jeho všeobecný zákaz. 
Opierať sa možno o samotnú konštrukciu čl. 22 a jeho zaradenie v rámci časti 
týkajúcej sa práv dotknutej osoby. Zároveň je ale stále problematická aplikácia 
daného článku, keďže množstvo prevádzkovateľov sa domnieva, že požiadav-
ky rozhodnutia s „právnym alebo obdobným účinkom“ sa na nich nevzťahuje 
(napr. v prípade marketingového profilovania). Z tohto dôvodu tak požiadavky 
na transparentnosť v podobe vysvetlenia a informovania o „použitom postupe, 
ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknu-
tú osobu“ od prevádzkovateľov neprichádzajú. Následná diskusia o (ne)existen-
cii individuálneho práva na vysvetlenie je preto bezpredmetná.832

Je nevyhnutné poznamenať, že tieto problémy nemusia mať svoje racionálne 
odôvodnenie vo verejnom sektore. Pri rozhodovaní orgánov verejnej moci je 
ľahšie argumentovateľné, že ich rozhodnutia majú právny alebo obdobný úči-
nok. Pre ilustráciu je možné uviesť určenie výšky sociálnej dávky, výmeru daňo-
vej povinnosti alebo povinnosti platiť odvody do poisťovne či udelenie správnej 
sankcie. Z tohto dôvodu sa domnievame, že požiadavky čl. 22 nariadenia GDPR 
a nadväzujúce povinnosti nie je nutné úplne zatracovať pri ich aplikovaní na 

829 Pozri čl. 13 ods. 2 písm. f) a článok 14 ods. 2 písm. g) nariadenia GDPR.
830 Pozri čl. 15 nariadenia GDPR.
831 TOSONI, L. The right to object to automated individual decisions: resolving the ambiguity of 

Article 22(1) of the General Data Protection Regulation. In International Data Privacy Law. 
2021, vol. 11, issue 2, s. 145 – 162.

832 WACHTER, S., MITTLESTADT, B., FLORIDI, L. Why a right to explanation of automated 
decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation. In International 
Data Privacy Law. 2017, vol. 7, issue 2, s. 76 – 99.
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orgány verejnej moci. Vyriešili by však iba jednu zložku transparentnosti, a to 
konkrétne povedomie.

Súhlasíme s tým,833 že čl. 22 nariadenia GDPR ako záruku neupravuje právo 
na vysvetlenie individuálneho rozhodnutia, napriek tomu, že ho recitál 71 vý-
slovne spomína.834 Máme za to, že daná úprava sa týka všeobecného vysvetlenia 
logiky fungovania algoritmu ex ante.

Návrh aktu o umelej inteligencii je v otázkach transparentnosti veľmi stro-
hý. Upravuje síce informačné povinnosti voči užívateľom, ale za užívateľov 
považuje predovšetkým business užívateľov systémov AI. Explicitne sa otázky 
transparentnosti riešia iba pri povinnosti informovať o tom, že pri interakcii 
medzi systémom AI a človekom je na druhej strane nie ľudská bytosť.835 Zároveň 
ale akt o umelej inteligencii obsahuje veľmi dôležitú požiadavku uchovávania 
záznamov (logov) v čl. 12 s cieľom „umožňovať monitorovanie prevádzky vy-
sokorizikového systému umelej inteligencie, ak ide o výskyt situácií, ktoré môžu 
viesť k tomu, že systém umelej inteligencie bude predstavovať riziko...“836 Ďalšie 
nami uvádzané atribúty transparentnosti v návrhu aktu o umelej inteligencii 
zatiaľ pokryté nie sú.

Ústavný súd SR vo svojom rozhodnutí v prípade elektronickej registračnej 
pokladnice taktiež zvýrazňuje požiadavky transparentnosti pri automatizova-
nom posudzovaní jednotlivcov. „Jednotlivec musí mať možnosť vedieť o existencii, 
rozsahu a dopadoch posúdenia jeho osoby automatizovanými prostriedkami, či 
už prostredníctvom verejných registrov, špecifických poučení, alebo inak. Len ak 
je adresátovi zrejmé, že je predmetom automatizovaného posúdenia v určitom 
rozsahu, dokáže sa efektívne brániť proti prípadným chybám. Je na zákonodar-
covi, ako zhmotní túto požiadavku.“837 Možností, ako sa regulačne vysporiadať 
s transparentnosťou, je viacero. Ústavný súd SR explicitne menuje informač-
né povinnosti či zverejnenie vykonaného posúdenia vplyvu podľa nariadenia 
GDPR.838

833 Tamže.
834 Recitál 71 nariadenia GDPR: „... V každom prípade by takéto spracúvanie malo podliehať vhod-

ným zárukám, ktoré by mali zahŕňať určité informácie pre dotknutú osobu a právo na ľudský zá-
sah, vyjadriť svoj názor, dostať vysvetlenie rozhodnutia, ktoré bolo prijaté po takomto posúdení, 
a napadnúť rozhodnutie. Takéto opatrenie by sa memalo týkať dieťaťa...“

835 Článok 52 AIA.
836 Článok 12 ods. 2 AIA.
837 Nález Ústavného súdu SR z 10. novembra 2021, sp. zn. PL. ÚS 25/2019-117, bod 133.
838 Tamže, body 134 a 135.
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8.4.3 Dôvera

8.4.3.1 Všeobecne o dôvere

Dôvera v štát ako taký je jedným zo základných pilierov demokracie. Jed-
notlivci musia disponovať aspoň minimálnou mierou dôvery v  to, že štát je 
akcieschopný a zároveň dokáže adekvátne zabezpečiť potreby jednotlivcov, al-
ternatívne vytvoriť podmienky na ich zabezpečenie. Tieto požiadavky môžeme 
vnímať a aplikovať aj v kontexte automatizovaného rozhodovania vo verejnej 
správe, a to prostredníctvom viacerých špecifických inštitútov.

Ak chceme dôverovať využívaniu podobných technológií vo verejnom sek-
tore, musí existovať záruka, ktorá prípadne rozhodnutia zvráti alebo bude vyža-
dovať preskúmanie ľudskou bytosťou. Predsa len, ak o jednotlivcoch rozhodu-
je stroj, nemusí to nutne znamenať legitimitu a konformnosť prijatia takýchto 
rozhodnutí spoločnosti a jednotlivcov. Preto sa veľmi často ako záruka spomí-
na ľudský dohľad. Prakticky to znamená, že v celom cykle automatizovaného 
rozhodovania sa uplatňuje princíp human in the loop, čo znamená, že ľudská 
bytosť môže kedykoľvek do procesu zasiahnuť a zároveň aj rozhodnutie zvrátiť.

Na požiadavku ľudského dohľadu do veľkej miery nadväzuje požiadavka tzv. 
kolektívnej kontroly v podobe štátneho a iného nezávislého dohľadu.839 Kolek-
tívna kontrola spočíva v úzkej súhre štátneho a iného dohľadu. Štátny dohľad 
znamená, že orgány verejnej moci musia disponovať oprávneniami, ktoré ve-
dia v prípade negatívnych dopadov na jednotlivcov adekvátne zasiahnuť. Môže 
ísť o upresnenie požiadaviek na systémy AI pred uvedením na trh a používa-
ním, prípadne oprávnenia tieto systémy kontrolovať zo strany štátu a zároveň 
sankcio novať v podobe povinnosti systému upraviť alebo vypnúť. Ako pri po-
žiadavke dozoru uvádza aj Ústavný súd SR: „Kvalitný nezávislý dohľad znamená, 
že musí existovať nezávislá inštitúcia, ktorá dokáže vopred odfiltrovať alebo ná-
sledne korigovať prípadné nedodržiavanie rozsahu a účelu právnej normy... Kva-
litný nezávislý dohľad nemožno vykonávať bez dostatočného udelenia oprávnení  
a nástrojov kontroly.“840 Zároveň je potrebné upozorniť na to, že štátny dohľad 
je len jednou zo zložiek kolektívneho dohľadu. Pri týchto systémoch je nemenej 
dôležitý faktor dohľadu občianskej spoločnosti, akadémie a odborníkov. Tie-
to požiadavky môžu byť napríklad pretavené do potreby certifikácie systémov 

839 Pozri aj Bundesverfassungsgericht (BVerfG), 1 BvR 142/15, body 156 a 157.
840 Rozhodnutie Ústavného súdu SR z 13. mája 2020, sp. zn. PL. ÚS 13/2020, bod 92.
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pred uvedením na trh prostredníctvom akreditovaných inštitúcií spĺňajúcich 
náročné odborné štandardy alebo externých auditov vykonávaných nezávislými 
akademikmi841 alebo súkromnými spoločnosťami.

Zároveň je základnou požiadavkou dôvery pri automatizovanom spracú-
vaní rešpektovanie súkromia. Veľké percento pravidiel už obsahuje súčasná 
legislatíva na ochranu osobných údajov, avšak tieto pravidlá nepredstavujú plnú 
množinu povinností z hľadiska ochrany súkromia pri automatizovanom rozho-
dovaní. Otázka rešpektovania súkromia zahŕňa obrovské množstvo podotázok, 
ako napríklad:

 – Ako dlho sú údaje uchovávané?
 – Na aké účely sú používané?
 – Vyžaduje sa súhlas dotknutej osoby?
 – Akým spôsobom sú údaje zbierané?
 – Má jednotlivec zabezpečené právo na prístup?
 – a ďalšie.842

Týmto aspektom sa na tomto mieste nebudeme bližšie venovať, keďže exis-
tuje robustná doktrína k otázkam týkajúcim sa spracúvania údajov a ochrany 
súkromia.843

841 Pozri napríklad v kontexte šírenia dezinformácií v sociálnych médiách. TOMLEIN, M., PE-
CHER, B., ŠIMKO, J. a kol. An Audit of Misinformation Filter Bubbles on YouTube: Bubble 
Bursting and Recent Behavior Changes. RecSys ’21: Fifteenth ACM Conference on Recommender 
Systems. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <10.1145/3460231.3474241>.

842 Pozri EDWARDS, L., VAELE, M. Slave to the Algorithm? Why a ‚right to an explanation‘ is 
probably not the remedy you are looking for. In Duke Law & Technology Review. 2017, vol. 18, 
s. 32 a nasl.

843 Pozri napríklad MESARČÍK, M., GYURÁSZ, Z. Umelá inteligencia a právna úprava zdra-
votníctva v Slovenskej republike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta, 2020; FUNTA, R. Zmení umelá inteligencia budúcnosť právnického povolania? In 
Justičná revue. 2019, roč. 71, č. 6 – 7, s. 617 – 626. SARTOR, G. The impact of the General 
Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence. Study. European Parliament. [cit. 
30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_
STU(2020)641530>; GYURÁSZ, Z. From principles to practice: regulating artificial intelli-
gence. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020. [elektronický dokument]: Zborník  
z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 
Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020, s. 683 – 688.
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8.4.3.2 Dôvera a regulácia

Návrh aktu o umelej inteligencii venuje veľkú pozornosť otázkam ľudského 
dohľadu s cieľom prevencie alebo minimalizácie rizík. Článok 14 ods. 1 AIA 
výslovne ustanovuje: „Vysokorizikové systémy umelej inteligencie musia byť kon-
cipované a vyvinuté tak, aby nad nimi počas obdobia používania systému ume-
lej inteligencie mohli fyzické osoby vykonávať účinný dohľad, a to aj pomocou 
vhodných nástrojov rozhrania človek – stroj.“ Zároveň ods. 3 diskutovaného usta-
novenia kladie špecifické požiadavky na osobu, ktorá ľudský dohľad vykonáva. 
Nemôže ísť teda o „bežného“ užívateľa, ale vyškoleného pracovníka, ktorý sys-
tému AI v určitej miere rozumie.

Podotýkame, že požiadavky na preskúmanie automatizovaného rozhodnu-
tia kladie na prevádzkovateľov osobných údajov aj čl. 22 nariadenia GDPR. Na 
jeho možné úskalia sme už poukázali.

Z hľadiska dohľadu akt o umelej inteligencii kombinuje expertný a štátny 
dohľad nad dodržiavaním požiadaviek navrhnutých v tomto akte. Na jednej 
strane máme fázu, v ktorej prevádzkovatelia systémov pred uvedením na trhu 
musia riziká posúdiť, a to v pomerne expertnej rovine. Na strane druhej budú 
štátny dohľad vykonávať národne orgány spolu s Európskou radou pre umelú 
inteligenciu. Štátne orgány prirodzene disponujú špecifickými oprávneniami 
vrátane sankcií, obmedzenia či zákazu využívania systému AI na svojom úze-
mí.844 Externé auditovanie je v návrhu aktu o umelej inteligencii upravené veľmi 
nejasne a stručne. Povinnosť externého auditu majú pred uvedením na trh sys-
témy AI vysokého rizika využívajúce biometrickú identifikáciu.

V tomto smere je taktiež nevyhnutné spomenúť, že akt o umelej inteligen-
cii zakazuje sociálne hodnotenie obyvateľov, tzv. social credit scoring, orgánmi 
verejnej moci s výsledkom irelevantného škodlivého alebo nepriaznivého zaob-
chádzania. EÚ tak jasne zakazuje akýkoľvek pokus o kreovanie modelu hodno-
tenia občanov, ktorý sa využíva napríklad v Číne. Tento systém automatizova-
ne hodnotí obyvateľov a ich aktivitu, napríklad či majú zamestnanie, pracovný 
výkon, voľnočasové aktivity, darovanie krvi, pomoc chudobným, aktivity na 
sociálnych sieťach či otvorenú kritiku čínskeho režimu a následne týmto oso-
bám priraďuje plusové a mínusové body. Ak má osoba negatívne hodnotenie, 
nemôže cestovať diaľkovými spojmi, hrozí jej prepustenie z práce či nemôže 

844 Článok 65 AIA.
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seba alebo svoje deti zapísať na kvalitnejšie univerzity.845 Zákaz takýchto sys-
témov limituje verejnú moc v dôsledku ohrozenia základných práv a slobôd 
jednotlivcov.

Otázkou efektívneho dohľadu pri využívaní automatizovaného posudzo-
vania vo verejnej správe sa zaoberal aj Ústavný súd SR. Napádanej legislatíve 
vytkol, že pri implementovaní takýchto technológií musí existovať kolektívna 
kontrola ex post a zároveň aj ex ante. Ako príklady uvádza kontrolu „prostred-
níctvom nezávislých štátnych inštitúcií, certifikácie, zapojenia občianskej spoloč-
nosti alebo akadémie.“846 Samotným zmyslom kolektívnej kontroly je možnosť 
„posúdenia kvality systému, jeho komponentov, chybovosti a nedokonalostí pred 
tým, ako je uvedený do prevádzky, ako aj po tom, keď sa začne používať (napr. 
prostredníctvom auditov, skúmaním kvality vzorky rozhodnutí, podávaním správ 
a štatistík a pod.).“847

8.4.4 Spravodlivosť a prostriedky nápravy

8.4.4.1 Všeobecne o spravodlivosti a prostriedkoch nápravy

Spravodlivé rozhodovanie je súčasťou viacerých právnych úprav a stojí 
a padá na myšlienke spravodlivosti. V kontexte automatizovaného rozhodo-
vania vo verejnej správe môžeme diskutovať všeobecné otázky spravodlivého 
rozhodovania a konkrétne prostriedky nápravy v súlade s právom na spravod-
livý proces.

Z hľadiska všeobecných požiadaviek musí byť automatizované rozhodova-
nie spravodlivé, t. j. nie diskriminačné. Požiadavka na zákaz diskriminácie pri 
systémoch AI nie je nová a je predmetom čulej diskusie v literatúre.848 Tieto 
požiadavky vychádzajú aj z praxe a  situácií, keď algoritmus preukázateľné 

845 Pozri napríklad BUSINESS INSIDER. China‘s ‚social credit‘ system ranks citizens and punishes 
them with throttled internet speeds and flight bans if the Communist Party deems them un-
trustworthy. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.businessinsider.com/china-social-
-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4>.

846 Nález Ústavného súdu SR z 10. novembra 2021, sp. zn. PL. ÚS 25/2019-117, bod 136.
847 Tamže, bod 137.
848 Pozri napríklad WACHTER, S., MITTELSTADT, B., RUSSELL, CH. Why Fairness Cannot Be 

Automated: Bridging the Gap Between EU Non-Discrimination Law and AI. In Computer Law 
& Security Review. 2021, vol. 41: 105567.
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produkoval diskriminačné alebo skreslené výsledky voči konkrétnym skupinám 
obyvateľstva.849

Zároveň je potrebné akcentovať povinnosť príliš sa nespoliehať na automa-
tizované rozhodovanie. Aj zo skôr uvedených príkladov vyplýva, že i stroj môže 
produkovať diskriminačné alebo nesprávne rozhodnutia, a preto by mal byť 
neustále pod ľudským dohľadom. Človek by mal ale poznať limity systémov AI 
a zohľadňovať, že jeho rozhodnutia nemusia byť vždy stopercentné.850

Požiadavka spravodlivého procesu už dlhodobo nie je iba o prístupe k súdu 
a efektívnemu vybaveniu veci v primeranom čase. Čoraz častejšie sa požiadav-
ky práva na spravodlivý proces aplikujú aj na rozhodnutia súkromných alebo 
verejných subjektov automatizovanými prostriedkami.851 Tieto otázky do veľ-
kej miery reflektuje požiadavka napadnuteľnosti automatizovaných rozhodnu-
tí. Prakticky to znamená, že jednotlivec by mal mať možnosť automatizované 
rozhodnutie napadnúť a nechať ho preskúmať. Máme za to, že minimálne časť 
záruk na digitálny spravodlivý proces pre súkromné platformy by sa mala dať 
aplikovať aj vo verejnom sektore.852

8.4.4.2 Spravodlivosť a regulácia

Z hľadiska prevencie diskriminácie existuje na úrovni EÚ komplexný práv-
ny rámec nadväzujúci na zákaz diskriminácie upravený v Charte.853 Návrh aktu 
o umelej inteligencii bude zároveň od poskytovateľov systémov AI vysokého ri-
zika vyžadovať implementáciu procesov na preskúmanie z hľadiska možných 

849 BROWN, A. Biased Algorithms Learn From Biased Data: 3 Kinds Biases Found In AI Da-
tasets. Forbes. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <https://www.forbes.com/sites/cogniti-
veworld/2020/02/07/biased-algorithms/?sh=411a38d476fc>.

850 K tomu pozri napríklad GRISSINGER, M. Understanding Human Over-Reliance On Techno-
logy. In P T. 2019, vol. 44, no. 6, s. 375.

851 FROSIO, G., GEIGER, CH. Taking Fundamental Rights Seriously in the Digital Services 
Act’s Platform Liability Regime. In European Law Journal. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na:  
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3747756>.

852 MOSTERT, F. Digital due process: a need for online justice. In Journal of Intellectual Property 
Law & Practice. 2020, vol. 15. [cit. 30. 8. 2022]. Dostupné na: <10.1093/jiplp/jpaa024>.

853 V kontexte pracovnoprávnych vzťahov pozri napríklad NEVICKÁ, D. Rovnaké zaobchádzanie 
a ochrana práce. Legislatívny rámec a prípadové štúdie k Pracovnému právu 2. Bratislava : Wol-
ters Kluwer SR, 2020, s. 43 – 59.
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skreslení.854 Cieľom týchto ustanovení je minimalizácia diskriminačných 
výsledkov.

Zároveň návrh aktu o umelej inteligencii upravuje aj povinnosť zohľadňo-
vať, že rozhodnutia robí stroj, ktorý môže byť omylný. Ide o požiadavky v rámci 
charakteristík osoby, ktorá vykonáva ľudský dohľad nad systémom AI. V zmysle 
navrhovanej právnej úpravy je nevyhnutné, aby si osoby vykonávajúce ľudský 
dohľad „boli neustále vedomé možnej tendencie automatického spoliehania sa ale-
bo nadmerného spoliehania sa na výstupy vytvorené vysokorizikovým systémom 
umelej inteligencie (,automatizačné skreslenie‘), a to najmä v prípade vysokori-
zikových systémov umelej inteligencie používaných na poskytovanie informácií 
alebo odporúčaní pre rozhodnutia, ktoré majú prijať fyzické osoby.“855

Ako sme uviedli skôr, akt o umelej inteligencii je koncipovaný ako produk-
tová regulácia a neobsahuje výpočet určitých práv jednotlivcov ako nariadenie 
GDPR. Z tohto dôvodu v tomto smere neobsahuje záruky v podobe konkrét-
nych práv. Na strane druhej, ak sa aplikuje čl. 22 nariadenia GDPR, tak za urči-
tých okolností má dotknutá osoba k dispozícii minimálne právo na preskúma-
nie rozhodnutia, právo namietať a právo na všeobecné vysvetlenie fungovania 
automatizovaného rozhodovania. S ohľadom na problematickú aplikáciu tohto 
ustanovenia si však myslíme, že národné právne úpravy v podobe osobitných 
právnych základov pre automatizované rozhodovanie by mali tieto práva upra-
vovať a taktiež upraviť mechanizmus ich uplatnenia.

Možnosti obrany jednotlivca analyzuje aj Ústavný súd SR vo svojej judikatú-
re. „Vzhľadom na rôzne spôsoby posudzovania neexistuje jeden spôsob, ako ochrá-
niť jednotlivca pred chybami systému. Efektívnosť prostriedkov, či už vo forme 
práva odvolať sa, korigovať vstupy alebo kritériá posúdenia, alebo dostať prístup 
k logike dotknutého rozhodnutia alebo individuálneho posúdenia človekom, bude 
závisieť od toho, či automatizované posúdenie používa vzory, modely alebo ďalšie 
databázy a či vedie k rozhodnutiu alebo nečinnosti orgánu verejnej moci.“856 Nad 
týmito prostriedkami musí prirodzene fungovať kvalitný a nezávislý dohľad, 
ako je uvedené skôr.

854 Článok 10 ods. 2 písm. f) AIA.
855 Článok 14 ods. 4 písm. b) AIA.
856 Nález Ústavného súdu SR z 10. novembra 2021, sp. zn. PL. ÚS 25/2019-117, bod 138.
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Závery k ôsmej kapitole
V predkladanej kapitole sme sa venovali umelej inteligencii a automatizova-

nému rozhodovaniu vo verejnom sektore. Diskutovali sme výhody a nevýhody 
využitia umelej inteligencie vo verejnej správe. Poukázali sme na riziká v kon-
texte zásad dobrej verejnej správy. Predstavili sme návrh nariadenia o umelej 
inteligencii a jeho základné postuláty. Definovali sme základné atribúty auto-
matizovaného rozhodovania vo verejnom sektore, ktoré by mali predstavovať 
transparentnosť, dôvera a spravodlivosť. Tieto aspekty je ale nutné vnímať v in-
tenciách možností konania orgánov verejnej moci a potreby kreovania osobit-
ného právneho základu v podobe zákonnej úpravy pri využívaní automatizo-
vaného rozhodovania vo verejnom sektore. Z hľadiska regulácie sme bližšie 
priblížili a diskutovali dané atribúty: transparentnosť v podobe povedomia, vy-
svetliteľnosti a dosledovateľnosti rozhodnutí; dôveru v podobe rešpektovania 
súkromia, ľudského dohľadu a štátneho a nezávislého dohľadu; a spravodlivosť 
v podobe zákazu diskriminácie, prílišného spoliehania sa na technológie a oso-
bitných práv jednotlivcov.

Porovnaním týchto požiadaviek v kontexte návrhu aktu o umelej inteli-
gencii a súčasnej právnej úpravy (nariadenie GDPR) sme dospeli k záverom, že 
viaceré požiadavky síce právne úpravy už upravujú, avšak ich aplikácia na ve-
rejný sektor môže byť limitovaná a predstavujú len ilustráciu na ich zakotvenie 
v národných právnych rámcoch pri implementácii takejto technológie. Do tejto 
debaty výrazne zasahuje rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci elektronickej 
registračnej pokladnice, ktoré už teraz podľa slovenského práva vyžaduje zásad-
né požiadavky na transparentnosť, dohľad a prostriedky nápravy. Slovenský zá-
konodarca je tak nútený sa s týmito závermi vyrovnať v podobe novej legislatívy.
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