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MEZERY V PRÁVNÍ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV ZE 
STRANY VLASTNÍKŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL VŮČI JEJICH 

ZNEUŽITÍ ONLINE PIRÁTY 

Petr Molnár 

Advokátní kancelář Mgr. Marian Pavlov 

 
 
Abstract: This article presents the legal practice of enforcing the copyright claims against online 

piracy concerning misuse of movies, series, and other audio-visual works by online pirates, 
especially illegal sharing of "free" movies on websites and on online data storage in the Czech 
Republic and in Slovakia. The aim of the paper is to highlight the main gaps in the copyright 
protection caused by their owners or holders of exclusive (sub)licenses (especially film distributors). 
Preventive measures and an effective comprehensive legal defence against copyright misuse will 
significantly affect the enforceability of claims. In addition, it is necessary to point out the territorial 
and time limits of the enforceability of claims, which, unfortunately, are often underestimated. 
 
Abstrakt: Příspěvek zprostředkovává náhled na právní praxi vymahatelnosti nároků autorů filmů, 

seriálů a jiných audiovizuálních děl vůči nekalému šíření a rozmnožování děl online piráty, zejm. 
prostřednictvím nelegálního sdílení filmů „zdarma“ na vlastních či cizích webových stránkách 
a ukládáním autorských děl na datových úložištích v České republice a na Slovensku. Cílem 
příspěvku je upozornit na hlavní nedostatky právní ochrany autorských práv ze strany jejich 
vlastníků či držitelů výhradních (pod)licencí (zejm. filmových distributorů). Počáteční preventivní 
opatření a nastavení účinné komplexní právní obrany proti nekalým praktikám online pirátů totiž 
významně ovlivní následnou procesní vymahatelnost uplatněných nároků ze strany poškozených. 
Navíc je nutné poukázat i na územní a časové limity vymahatelnosti nároků, které jsou bohužel také 
často podceňovány.   
 
Key words: Legal Protection, Sharing, Reproduction, Misuse, Enforceability, Pirate, Piracy, Online, 

Movies, Series, Free of Charge, Online Data Storage, 
 

Klíčová slova: Autorské právo, právní ochrana, vymahatelnost, zneužití, sdílení, rozmnožování, 

film, seriál, online, zdarma, webové datové uložiště,   
 
1 ÚVOD 

Vymahatelnost nároků vlastníků audiovizuálních děl1 na odškodnění vůči online pirátům 
závisí do značné míry na přijetí preventivních opatření a nastavení efektivního způsobu vymáhání.  

V příspěvku nejdříve přiblížím obvyklý způsob vymáhání nároku, jak postupují v současnosti 
vlastníci audiovizuálních děl v České republice. Dále pak přiblížím níže uvedené hlavní mezery 
v právní ochraně, kterých se bohužel vlastníci audiovizuálních děl nejčastěji dopouštějí, čímž 
významně snižují míru úspěšnosti vymahatelnosti svého nároku: 

1) Nedostatečná smluvní opatření 
2) Nevymezení obvyklosti odměny 
3) Absence prevence 
4) Územní omezení vymahatelnosti 
5) Promlčení nároku 

 
 

                                                 
1 Pod pojmem „vlastník audiovizuálního díla“ rozumím příslušný subjekt disponujícím oprávněním ke 
všem majetkovým právům ve vztahu k autorskému audiovizuálnímu dílu, přičemž mezi nejznámější 
patří např. Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal pictures International, Sony 
Pictures Entertainment, Pueblo Film Trading, Hannibal Classics.  
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2 VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ 

Vymáhání nároků vůči online pirátům se v České republice věnuje Česká protipirátská unie2 
a jednotliví filmoví distributoři3, zřídka pak samotní vlastníci audiovizuálních děl. Vlastní vymáhání 
probíhá zpravidla ve dvou fázích – nejdříve v trestním řízení a následně v civilním řízení. V trestním 
řízení je především prokázána existence protiprávního jednání a zjištěna osoba, která jí spáchala, 
a přibližně v jakém rozsahu. Následně v rámci civilního řízení je řešena otázka, komu vlivem 
nelegální činnosti online piráta vznikla újma a v jaké výši. 
 
2.1 Trestní řízení 

V trestním řízení není vůbec těžké zjistit a prokázat nelegální činnost a identitu drobných 
online pirátů. Pokusy online pirátů o skrytí a utajení vlastní identity nejsou totiž nijak dokonalé. 
Pachatelé sami zpravidla jako přihlašovací uživatelské jméno uvádí své pravé jméno či příjmení, 
do svého uživatelského profilu pak pravdivě vyplňují i další osobní a kontaktní údaje, zejm. e-mail, 
číslo mobilního telefonu, bydliště, datum narození, odkaz na své sociální sítě, a navíc sdílejí 
příspěvky s odkazy na nelegálně nahrané dílo i na jiných internetových fórech a online datových 
úložištích. 

Orgány činné v trestním řízení pak nemají problém tyto online piráty dohledat. Ke sdílení děl 
dochází totiž zpravidla z jejich počítače a z internetového připojení z jejich domova, přičemž při 
domovní prohlídce se pak zajistí veškeré důkazy o jejich nelegální činnost a jejím rozsahu. Pokud 
by snad bylo sporu o osobě pachatele, např. v důsledku využívání počítače ze strany více osob 
bydlících spolu s pachatelem v jedné domácnosti, pak je většinou dobrovolné přiznání pachatele 
získáno policií výměnou za příslib, že tato okolnost bude brána jako polehčující při rozhodování 
soudu.4  
 
2.2 Civilní řízení  

Naopak v civilním řízení se plně projevují mezery v právní ochraně vlastníků audiovizuálních 
děl. Filmoví distributoři tak narážejí na nepříznivou situaci, kdy nejsou schopni prokázat svoji aktivní 
legitimaci v soudním sporu ani výši obvyklé odměny. Navíc často jejich nárok není možné vymáhat 
v důsledku jeho promlčení pro uběhnutí subjektivní promlčecí lhůty nebo v důsledku omezené 
územní působnost soudu, který může žalobci přiznat jen nárok za vzniklou škodu, která nastala 
na území daného státu, nikoliv však v cizině. 

 
3 MEZERY V PRÁVNÍ OCHRANĚ 
 
3.1 Smluvní opatření 

Základním pochybením, kterého se dopouští zejména filmoví distributoři při vymáhání 
nároku, je absence právního titulu, kdy ze strany vlastníků audiovizuálních děl na ně nepřejde 
licenční oprávnění k užití děl online5 označované jako “Video on demand – internet” (zejména 
downloading, streaming). Navíc pokud už takový právní titul existuje, stává se, že je absolutně 
neplatný vzhledem k absenci některých základních smluvních náležitostí, a to zejm. absence 
podpisu osob oprávněných jednat za danou společnost či absence řádného označení smluvních 
stran, přičemž jejich identifikaci nelze dovodit ani z obsahu smlouvy. 

Obecně se však filmoví distributoři tváří na veřejnosti, že výše zmíněným licenčním 
oprávněním disponují a vystupují v roli poškozených. Skutečnost se projeví až v okamžiku, kdy jsou 
soudem přinuceni předložit příslušné licenční smlouvy k prokázání své aktivní legitimace v soudním 
sporu.6 V naprosté většině případů však filmoví distributoři získali od vlastníků audiovizuálních děl 

                                                 
2 Podrobněji o České protipirátské unii - viz Česká protipirátská unie: Kdo jsme a čím se 
zabýváme [online]. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: http://www.cpufilm.cz/kdo_jsme.html    
3 V České republice působí jako filmoví distributoři zejména společnosti HOLLYWOOD C.E., s.r.o., 
BONTONFILM a.s., BLUE SKY FILM DISTRIBUTION a.s. 
4 Viz trestní řízení vedené u Městského soudu v Brně, pod sp. zn.: 5 T 129/2012 a pod sp. zn.: 92 T 
52/2013, a trestní řízení vedené u Okresního soudu v Opravě pod sp. zn.: 1 T 63/2012. 
5 Viz § 18 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.  
6 Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2016, sp. zn.: 24 C 46/2014, rozsudek 
Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 5. 2017, sp. zn. 4 Co 25/2016. 

http://www.cpufilm.cz/kdo_jsme.html
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jen licenční oprávnění k užití díla na DVD, pro jeho promítání v kinech a pro TV vysílání, nikoliv pro 
užití online. 

Vlastníci audiovizuálních děl se totiž obávají zneužití svých děl ze strany online pirátů, 
a proto nemají zájem na distribuci filmu na internetu, popř. až s velkým časovým odstupem, 
a to poté, co daný film proběhne v kinech nebo až bude vydán na DVD.  

V době pirátského zveřejnění díla online tak disponují většinou vlastníci audiovizuálních děl 
jako jediní oprávněním k užití díla na internetu, a jsou tak jediným poškozeným. Bohužel však tito 
vlastníci audiovizuálních děl svůj nárok vůbec neuplatní v rámci civilního nebo trestního řízení a ani 
vymáhání nároku smluvně nepřenesou na filmové distributory.  

K zajištění vymahatelnosti nároku je proto vhodné, aby vlastníci audiovizuálních děl smluvně 
vymezili oprávnění filmových distributorů k vymáhání nároku na určitém území a převedli na ně 
za tímto účelem i příslušné licenční oprávnění k užití díla online.  

 
3.2 Obvyklost odměny  

Další překážkou při vymáhání nároku je otázka vyčíslení jeho výše. K vyřešení dané 
záležitosti bohužel nepomůžou ani znalecké posudky, a to v důsledku absence dostatečných 
podkladů, na základě kterých by bylo možné přesně a dostatečně určitě vyčíslit vzniklou újmu.  

Lze však doporučit vlastníkům audiovizuálních děl, aby ke stanovení obvyklé odměny 
dostatečně vymezili určitou cenu za užití díla online v rámci licenčních smluv s filmovými distributory 
a uživateli audiovizuálních děl.  

Dalším možným budoucím řešením by pak bylo vymezení sazebníku ze strany vlastníků 
audiovizuálních děl pro jejich užití online. Tyto sazebníky by pak byly měřítkem obvyklé odměny, 
jako je tomu i u kolektivních správců práv.7 K zachování transparentnosti a věrohodnosti daných 
sazebníku by pak také měly být dlouhodobě zveřejňovány na webových stránkách daného vlastníka 
audiovizuálních děl.  

 
3.3 Absence prevence 
 
3.3.1 Nedostupnost legálních zdrojů filmů online   

Uživatelé audiovizuálních děl mají zájem na rychlém a trvalém přístupu k audiovizuálním 
dílům z pohodlí svého domova. Bohužel v současnosti většina veřejnosti neví, kde má hledat legální 
zdroje audiovizuálních děl.  

Navíc u starších filmových titulů nejsou ani objektivně dostupné, jelikož českým filmovým 
distributorům již uběhla licenční doba k jejich sdělování veřejnosti a neexistuje ani žádný centrální 
archiv všech filmů a seriálů, kde by bylo možné taková díla si dodatečně vyžádat. 

U nových zahraničních filmů a seriálů pak uživatelé nechtějí dlouho vyčkávat, než se jejich 
oblíbený film či díl seriálu objeví v České republice. V tomto ohledu se situace postupně zlepšuje, 
kdy například mezinárodní společnosti Netflix8 a HBO9, jakožto online poskytovatelé filmů a seriálů, 
umožnily, aby seriály s českými titulky byly v České republice vysílány již v době jejich oficiální 
premiéry. Každopádně situace se mění k lepšímu jen postupně a ještě dlouhou dobu bohužel 
nebude ideální. 

Dalším neduhem legálních zdrojů audiovizuálních děl jsou administrativní a jiné překážky při 
registraci ve formě ověření identity, sdělování čísla platebních karet apod. Nakonec pak u uživatelů 
převládne jejich pohodlnost a lenivost před etickým a morální chováním, kdy je pro ně daleko 
snadnější zhlédnout film online, třebaže i z nelegálního zdroje, bez nutnosti zdlouhavé registrace 
a placení za zhlédnutí díla.10 

                                                 
7 Sazebníkům kolektivních správců práv totiž judikatura Nejvyššího soudu ČR přisuzuje „hodnotu 
měřítka výše obvyklé autorské odměny“ - viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2012, 
sp. zn.: 30 Cdo 1759/2011, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 12. 2015, sp. zn.: 30 Cdo 
5429/2014, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2016, sp. zn.: 30 Cdo 2715/2015, 
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 9. 2018, sp. zn.: 30 Cdo 5719/2017.   
8 NETFLIX [online]. Netflix Czechia [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: https://www.netflix.com/cz/  
9 HBO GO [online]. Home Box Office, 2019 [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: https://hbogo.cz/  
10 Podrobněji viz POLESNÝ, David a Jakub ČÍŽEK. Filmy a seriály legálně z internetu: ještě dlouho 
to nebude ideální. Zive.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 22. července 2017 [cit. 2019-03-15]. 

https://www.netflix.com/cz/
https://hbogo.cz/
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3.3.2 Provozovatelé online datových úložišť 

Nelegálnímu jednání ze strany online pirátů bohužel napomáhají i samotní provozovatelé 
online datových úložišť, jelikož vlastníkům audiovizuálních děl a filmovým distributorům poskytují jen 
velmi malou a neúčinnou součinnost při vymazávání nelegálních kopií ze svých online datových 
úložišť. Vymazávání takových kopií totiž podmiňují jejich předchozím nahlášením ze strany 
zástupců nositelů autorských práv11, a to i přesto, že by tak mohli provozovatelé online úložišť činit 
automaticky, zejm. podle názvu audiovizuálního díla, a současně také zajistit, aby se dané 
audiovizuální dílo již nikdy ve vyhledávači daného online uložiště nezobrazovalo.12  

Lze si totiž představit řadu preventivních opatření, která by jednoduše a efektivně zabránila 
nahrání daného souboru a případně zablokovala uživatelský účet, který se o takové nekalé jednání 
pokusí, popř. při opakovaném jednání ze stejné IP adresy by toto jednání automaticky oznámila 
orgánům činným v trestním řízení a poskytla jim potřebnou součinnost a informace k zahájení 
vyšetřování.  

Navíc zaheslované uložené soubory, třebaže mají zcela identický název jako dané 
audiovizuální dílo, odmítají provozovatelé datových úložišť vymazat, a to s odůvodněním, že nevědí, 
co je uvnitř souboru, a že to může být jen shoda názvů. Pirátům pak postačí sdílet heslo 
na pirátských fórech a mají jistotu, že nelegálně sdílený soubor nebude smazán. 

 
3.3.3 Absence vzdělávacích a „osvětových“ akcí 

Ke zmírnění množství páchání daného typu nelegální virtuální činnosti by jistě přispělo 
i pořádání vzdělávacích a jiných „osvětových“ akcí nejen na školách, ale i pro širokou veřejnost. 
Veřejnost by totiž měla znát všechna rizika a důsledky online pirátství a také získat dostatečné 
informace, kde mohou najít vhodné alternativy ve formě legálních zdrojů filmů a seriálů.  

Tato činnost by měla být zajištěna i ve spolupráci s odsouzenými online piráty, například 
jakožto nemajetková forma odškodnění vlastníků audiovizuálních děl. Odsouzení online piráti totiž 
mohou prostřednictvím svého osobního příběhu přinést široké veřejnosti cenné životní ponaučení 
a varování, co jim hrozí, když se budou dopouštět porušování autorských práv prostřednictvím 
nelegálního šíření filmů a seriálů online. Málokdo si totiž uvědomuje, že mu hrozí nejen trestní 
stíhání, ale především i finanční plnění v rámci splácení vysokého majetkového odškodnění, 
které významně ovlivní celý jeho život a bohužel i osudy jeho rodiny.13   

Konkrétně za velmi přínosný a efektivní pokládám projekt „Sdílením to začalo, sdílením to 
může skončit“14, ve kterém namísto vysokého majetkového odškodnění ve výši 5.679.020 Kč 

společnost Microsoft vůči online pirátu požadovala součinnost při vytvoření krátkého „osvětového“ 
videa, ve kterém online pirát sdělil široké veřejnosti svůj osobní příběh a současně požádal 
internetovou komunitu o online sdílení videa k dosažení hranice minimálně 200 tisíc zhlédnutí 
na internetovém serveru YouTube.15 Dané dvouminutové video od 22. 11. 2015 do 14. 3. 2019 

                                                                                                                                       
Dostupné z: https://www.zive.cz/clanky/filmy-a-serialy-legalne-z-internetu-jeste-dlouho-to-nebude-
idealni/sc-3-a-188701/default.aspx  
11 V souladu s § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
12 Podrobněji viz Ulož.to nám mazalo med kolem huby a slibovalo opatření, soud jsme vyhráli, říká 
šéf Dilie, která zastupuje autory. Hospodářské noviny: DVTV [online]. 2. 3. 2019 [cit. 2019-03-15]. 

Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-66501770-sef-dilia-uloz-to-nam-mazalo-med-kolem-huby-a-
slibovalo-opatreni-soud-jsme-vyhrali  
13 Podrobněji viz MOLNÁR, Petr. Fenomén drobných "pirátů" a sdílení filmů z pohledu aktuální 
právní praxe. In: KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA II.: Recenzovaný zborník vedeckých prác. 

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 397 – 407. ISBN 978-80-8129-088-6. 
Dostupné také z: http://akhk.cz/cs/fenomen-drobnych-piratu-a-sdileni-filmu-z-pohledu-aktualni-
pravni-praxe/ 
14 SDÍLENÍM TO ZAČALO, SDÍLENÍM TO MŮŽE SKONČIT: [official spot]. YouTube Cz [online]. 22. 

11. 2015 [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=CKjPutIlBCA  
15 KUŽNÍK, Jan a Václav NÝVLT. Protipirátská BSA schválně mate. Žádný alternativní trest pro 
piráta nepadl. Technet.cz [online]. 24. 11. 2015 [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: 
https://technet.idnes.cz/bsa-jakub-f-alternativni-trest-deh-
/tec_technika.aspx?c=A151123_141357_tec_technika_vse   

https://www.zive.cz/clanky/filmy-a-serialy-legalne-z-internetu-jeste-dlouho-to-nebude-idealni/sc-3-a-188701/default.aspx
https://www.zive.cz/clanky/filmy-a-serialy-legalne-z-internetu-jeste-dlouho-to-nebude-idealni/sc-3-a-188701/default.aspx
https://domaci.ihned.cz/c1-66501770-sef-dilia-uloz-to-nam-mazalo-med-kolem-huby-a-slibovalo-opatreni-soud-jsme-vyhrali
https://domaci.ihned.cz/c1-66501770-sef-dilia-uloz-to-nam-mazalo-med-kolem-huby-a-slibovalo-opatreni-soud-jsme-vyhrali
http://akhk.cz/cs/fenomen-drobnych-piratu-a-sdileni-filmu-z-pohledu-aktualni-pravni-praxe/
http://akhk.cz/cs/fenomen-drobnych-piratu-a-sdileni-filmu-z-pohledu-aktualni-pravni-praxe/
https://www.youtube.com/watch?v=CKjPutIlBCA
https://technet.idnes.cz/bsa-jakub-f-alternativni-trest-deh-/tec_technika.aspx?c=A151123_141357_tec_technika_vse
https://technet.idnes.cz/bsa-jakub-f-alternativni-trest-deh-/tec_technika.aspx?c=A151123_141357_tec_technika_vse
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zhlédlo na YouTube 1 207 511 diváků, přičemž rozvířilo živou diskuzi i v rámci jiných médií 
a sociálních sítí, takže jeho dosah byl daleko širší.  

 
3.4 Rozsah příslušnosti soudu 

Na začátku soudního řízení týkajícího se uplatněné škody z online pirátství by měl soud vždy 
jako předběžnou otázku zkoumat s ohledem na šíření děl online a s tím souvisejícím mezinárodním 
charakterem daného soudního sporu, zda a v jakém rozsahu je příslušný k rozhodování v dané 
záležitosti, a to s ohledem na níže uvedenou ustálenou judikaturu Soudního dvora EU a zásadu 
teritoriality a zásadu lex loci protectionis.16  

Soudní příslušnost je dána dle čl. 5 odst. 3 Nařízení Brusel I, avšak ze strany žalovaného 
online piráta může být sporován rozsah žalované částky, o kterém je soud příslušný rozhodovat. 
V souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora EU je totiž soud příslušný pouze k rozhodnutí 
o škodě, ke které došlo na území členského státu, kde se soud nachází. Pokud by tento soud 
rozhodoval o škodě, která vznikla i na území jiných států, došlo by k narušení principu teritoriality. 17   

S ohledem na výše uvedené je tedy často sporné, zda vlastníku audiovizuálních děl 
a filmovému distributorovi na území České republiky vznikl vůbec nějaký ušlý zisk, o kterém by byl 
soud oprávněn rozhodovat s ohledem na zásadu teritoriality. Vzhledem k jazykové příbuznosti 
českého jazyka mohla být logicky díla stahována na  území jiných států, zejm. v příhraničních 
oblastech Slovenska a Polska, popř. v případě anglického znění filmů pak ke stažení mohlo 
docházet po celém světě. 

Z hlediska procesního práva a unesení důkazního břemene by výše uvedené tvrzení měl 
vždy prokazovat sám žalobce, tj. vlastník audiovizuálních děl či filmový distributor. Doporučuji, aby 
si žalobce vždy od poskytovatele datového úložiště, kde byla audiovizuální díla nelegálně umístěna, 
vyžádal seznam IP adres uživatelů, kteří v rozhodném časovém období stáhli příslušná díla. 
Na základě těchto IP adres uživatelů je pak možné přibližně lokalizovat, v jakých zemích světa 
ke stažením děl došlo a kde má být podána žaloba či jinak uplatněn nárok. 

 
3.5 Promlčení nároku 

Rád bych také upozornil, že vlastníci audiovizuálních děl a filmoví distributoři často nechávají 
žalobu až na poslední chvíli. Civilní žalobu totiž podávají zpravidla až na hranici subjektivní 
promlčecí lhůty, tedy přesně dva roky18 (resp. nově tři roky)19 ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

                                                 
16 Tato zásada je z hlediska procesního vyjádřena v čl. 5 odst. 3 Nařízení Brusel I a z hlediska 
kolizní (pro určení rozhodného práva) v čl. 8 odst. 1 Nařízení Řím II. 
17 Tento právní závěr vyplývá z ustálené judikatury Soudního dvora  EU - viz rozsudek Soudního 
dvora EU ze dne 3. 10. 2013, Pinckney, C-170/12, EU:C:2013:635, bod 45, bod 46,  rozsudek 
Soudního dvora EU ze dne 22. 1. 2015, Hejduk, C-441/13, EU:C:2015:28, bod 36, bod 37, rozsudek 
Soudního dvora EU ze dne 21. 12. 2016, Concurrence SARL, C-618/15, EU:C:2016:976, bod 31:  

„Je nicméně třeba připomenout, že pokud se ochrana autorských práv a práv s nimi 
souvisejících poskytovaná členským státem, v němž má sídlo soud, k němuž byla podána žaloba, 
vztahuje pouze na území daného členského státu, je soud, kterému byla žaloba předložena 
na základě místa, kde se projevila tvrzená škoda, příslušný pouze k rozhodnutí o škodě způsobené 
na území uvedeného členského státu. 

Soudy jiných členských států totiž zůstávají s ohledem na čl. 5 bod 3 nařízení č. 44/2001 
a zásadu teritoriality v zásadě příslušné k rozhodování o škodě způsobené na autorských právech 
a právech souvisejících s autorským právem na území svých členských států, neboť mají nejlepší 
předpoklady k tomu, aby jednak posoudily, zda byla tato práva zaručená dotyčným členským státem 
skutečně porušena, a jednak určily povahu způsobené škody.“ 
18 Dvouletá subjektivní promlčecí lhůta vyplývá u práva na náhradu škody z § 106 odst. 1 zákona 
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a u práva na vydání bezdůvodného obohacení z § 107 
zákona č. 40/1964 Sb., účinného na území České republiky do 31. 12. 2013. Dle přechodných 
ustanovení § 3036 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (účinného na území ČR od 1. 1. 
2014) se všechny promlčecí lhůty, které začaly běžet za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., řídí 
až do svého skončení tímto zákonem. 
19 Tříletá subjektivní promlčecí lhůta a její běh vyplývá z nové právní úpravy – z § 619 odst. 2, § 620 
odst. 1, § 621, § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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vydaného v trestním řízení. Jejich žaloba je pak zamítnuta jako opožděná z důvodu promlčení. 
Podle soudu totiž uběhla subjektivní promlčecí lhůta.20 

Poškození mají zpravidla již na počátku trestního řízení povědomí, kdo škodu spáchal 
a v jakém rozsahu21, přičemž běží subjektivní promlčecí lhůta a poškození by se měli co nejdříve 
připojit se svým nárokem do trestního řízení, anebo nárok uplatnit v civilním řízení. Dále je třeba 
počítat s časovou prodlevou v rámci poštovní přepravy, po kterou běží subjektivní promlčecí doba, 
tj. období mezi datací připojení nároků do trestního řízení, popř. dle data poštovního podacího 
razítka a jejich faktickým doručením Policii ČR. Nárok může být takto třeba i o několik dní promlčen, 
přičemž při vznesení námitky promlčení ze strany online piráta není pak možné daný nárok úspěšně 
vymáhat v rámci soudního řízení.22 

 
4 ZÁVĚR  

Příspěvek podrobně přiblížil jednotlivé mezery v právní ochraně při vymáhání nároků 
ze strany vlastníků audiovizuálních děl. Lze předpokládat, že vlivem rozvoje informačních 
technologií a využívání internetu bude nadále stoupat význam a rozsah užití audiovizuálních děl 
online. Pokud zmíněným mezerám v právní ochraně bude věnována dostatečná pozornost 
ze strany vlastníků audiovizuálních děl, pak nebude docházet v takové míře k porušování jejich 
autorských práv a významně vzroste úspěšnost vymáhání jejich nároků v rámci trestních a civilních 
řízení vůči online pirátům.  

Věřím, že online pirátství je v dnešní společnosti jen důsledkem nedostatečné dostupnosti 
legálních zdrojů audiovizuálních děl a případných administrativních a jiných překážek spojených 
s jejich užitím. Tyto překážky budou jistě v budoucnosti vyřešeny a bude nadále vzrůstat povědomí 
v řadách veřejnosti o legálních možnostech zhlédnutí audiovizuálního díla online. Online pirátství se 
tak stane jen zcela okrajovou záležitostí.  
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VYMOŽITEĽNOSŤ AUTORSKÝCH ODMIEN ZA POUŽÍVANIE DIEL 
NA INTERNETE 

Tatiana Mičudová 

Univerzita Komenského v Bratislave 
 
 

Abstract: The development of the creative industry, the emergence of new technologies as well as 

the Internet have brought a change in the ways of online usage of works. Progress in the online 
usage of works has asked changes in legislation, that will ensure enforceability of copyright, namely 
remuneration for using of work. 
 
The Copyright act should provide a adequate level of protection for rightholders, a balance between 
the rightholders on one side and the users on the other side and the public interest. It means the 
protection provided by substantive law, as it is based on the norms of substantive law. 
 
The adoption of the Code of Civil Litigation Procedure should increase the protection of rightholders 
by means of procedural law standards. The Code should increase efficiency and speed up copyright 
disputes through qualified courts as well as the expertise of representatives of the parties. 
 
Has this legislation met expectations? 
 
Abstrakt: Rozvoj kreatívneho priemyslu, vznik nových technológií, ako aj internet priniesli zásadnú 

zmenu v spôsoboch on-line používania autorských diel. Na pokrok v oblasti online používania 
autorských diel je potrebné reagovať aj pokrokom legislatívnym, ktorý zabezpečí vymožiteľnosť 
autorských práv, konkrétne práva na autorskú odmenu. 
 
Od Autorského zákona sa očakávalo, že zabezpečí dostatočnú mieru ochrany nositeľov práv, 
rovnováhu medzi právami ich nositeľov na jednej strane a používateľmi diel na strane druhej a 
medzi verejným záujmom. V tomto smere hovoríme o ochrane hmotnoprávnej, nakoľko vychádza z 
noriem hmotného práva. 
 
Prijatie Civilného sporového poriadku malo zvýšiť ochranu nositeľov práv prostredníctvom noriem 
procesného práva. Cieľom bolo zefektívniť a zrýchliť autorskoprávne spory vďaka kvalifikovaným 
súdom, ktoré sa budú touto agendou zaoberať, ako aj vďaka kvalifikovanosti zástupcov sporiacich 
sa strán. 
 
Naplnili oba spomínané predpisy očakávania? 
 
Key words: Author, remuneration, work, on-line usage of works, Code of Civil Litigation Procedure, 

Copyright Act. 
 
 
Kľúčové slová: Autor, autorská odmena, dielo, on-line použitie diela, Civilný sporový poriadok, 

Autorský zákon. 
 
1 AUTOR A AUTORSKÉ PRÁVA 

V súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) je autorom fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Autorom diela 
je fyzická osoba (v prípade spoluautorského diela každá fyzická osoba) schopná tvorivej činnosti. 

Prijatím nového Autorského zákona nastali zmeny, ak ide o vymedzenie autorov 
audiovizuálneho diela. V porovnaní s predchádzajúcim znením, ktoré hovorilo priamo 
o spoluautoroch audiovizuálneho diela a exemplifikatívne ich aj upravovalo, v novej regulácii došlo 
k precizovaniu a rozšíreniu tejto definície. Tým sa zákonná definícia autorstva presúva k naplneniu 
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zásady „objektívnej pravdivosti“. Súčasne platný Autorský zákon v § 83 ods. 2 AZ za autorov 
audiovizuálneho diela považuje taxatívne režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby 
osobitne vytvorenej pre toto dielo. Túto definíciu autora dopĺňa aj o inú fyzickú osobu, ak sa na 
vytvorení audiovizuálneho diela podieľala tvorivou duševnou činnosťou.1  

Autorom je tiež spracovateľ diela, alebo aj prekladateľ. Spracovaním diela totiž vzniká nové 
dielo, za predpokladu, že spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 Autorského zákona. V súlade 
s ustanovením § 8 Autorského zákona je spracovaním diela jeho adaptácia, preklad alebo iná 
úprava diela. Pritom práva autora k pôvodnému dielu, ktoré bolo predmetom spracovania, zostávajú 
zachované. 

Autorom nikdy nemôže byť právnická osoba, pretože tá nedisponuje schopnosťou tvorivej 
činnosti. 

Autor má výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva. Dôvodom tohto delenia 
je odlišná povaha týchto práv a odlišná právna úprava. 

Autorský zákon obsahuje uzavretý taxatívny výpočet osobnostných práv autora, a to 
v ustanovení § 18 ods. 2. Predmetné ustanovenie Autorského zákona poskytuje ochranu 
nasledovným výhradným osobnostným právam autora: 
- právo rozhodnúť o zverejnení diela, 
- právo nárokovať si autorstvo (právo byť označený ako autor, právo na rozhodnutie o spôsobe 

označenia autorstva), 
- právo na nedotknuteľnosť diela. 

Autorský zákon v § 19 ods. 1 ustanovuje, že autor má právo použiť svoje dielo a právo udeliť 
súhlas na použitie svojho diela. Pojem použitie diela je definovaný prostredníctvom 
demonštratívneho výpočtu jednotlivých spôsobov použitia v ustanovení § 19 ods. 4 Autorského 
zákona. Použitím diela je, v zmysle cit. ustanovenia, najmä 
a) spracovanie diela, 
b) spojenie diela s iným dielom, 
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131, 
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela 

1. prevodom vlastníckeho práva, 
2. vypožičaním, 
3. nájmom, 

f) uvedenie diela na verejnosti 
1. verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 
2. verejným vykonaním diela, 
3. verejným prenosom diela. 

Obsahom práva použiť dielo je nielen právo autora použiť svoje dielo, ale aj právo autora (či 
nositeľa práv) udeliť licenciu (súhlas s použitím) diela inej osobe. Súhlas autora (príp. iného nositeľa 
práv) je potrebný aj pri použití jeho diela v on-line prostredí, t.j. na internete. 

Za použitie diela má autor právo na odmenu s výnimkou použitia diela v rámci zákonom 
stanovených výnimiek a obmedzení majetkových práv (§ 36 ods. 1 a 2).2  

Autor sa môže rozhodnúť správu výkonu svojich práv realizovať prostredníctvom organizácie 
kolektívnej správy práv. Keďže organizácia kolektívnej správy zastupuje nositeľov práv vo vlastnom 
mene, avšak na ich účet, ide o nepriame zastúpenie. Organizácia kolektívnej správy teda vo svojom 
mene uzatvára zmluvy, vyberá odmeny a náhrady odmien a domáha sa ochrany súdnou cestou. 
Vybraté odmeny a náhrady odmien následne prerozdeľuje a vypláca zastupovaným 
a nezastupovaným nositeľom práv v súlade s Autorským zákonom.3 

 
2 POUŽITIE DIEL NA INTERNETE 

Použitie diel na internete možno rozdeliť na dve skupiny: 
- rozmnožovanie diel a 
- sprístupňovanie diela prostredníctvom internetu. 

                                                 
1 Bačárová, R., Zmluvné záväzky v autorskom práve. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 69. 
2 Adamová, Z., Hazucha, B., Autorský zákon. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 143.  
3 Adamová, Z., Hazucha, B., Autorský zákon. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 913. 
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Vyhotovením rozmnoženiny sa, v súlade s § 21 Autorského zákona, rozumie „Vyhotovenie 
rozmnoženiny diela je trvalé alebo dočasné hmotné, digitálne alebo iné zachytenie diela alebo jeho 
časti z originálu diela alebo z rozmnoženiny diela.“ V zásade ide o vytvorenie tzv. kópie, pričom sem 
patrí aj vytvorenie duplikátu fotografie, textu a pod. Ak dôjde k nahratiu napr. fotografie, skladby na 
iný počítač, tak vznikne rozmnoženina diela v elektronickej podobe. 

 Sprístupnenie diela verejnosti je ďalším z osobitných spôsobov verejného prenosu diela, 
ktorý si vyžiadal technologický pokrok, najmä rozvoj informačných technológií a digitalizácia 
predmetov duševného vlastníctva.4 

Sprístupňovanie verejnosti je verejný prenos diela takým spôsobom, aby k nemu mal 
jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí. Pod tento spôsob zahrnieme použitie diela 
prostredníctvom internetu.5 V súvislosti so sprístupňovaním diel verejnosti možno poukázať na 
judikatúru Súdneho dvora EÚ.  

Vo viacerých jurisdikciách súdy posudzovali, či používanie hypertextových odkazov na iné 
súbory alebo webové stránky možno považovať za sprístupnenie diela verejnosti. Súdny dvor EÚ 
dospel k záveru, že „skutočnosť, že sú na internetovej stránke poskytnuté hypertextové odkazy na 
diela, ktoré sú voľne dostupné na inej internetovej stránke, nepredstavuje verejný prenos podľa 
tohto ustanovenia“. (bod 32 C-466/12 Svensson).6 

 V prípade, ak hypertextový odkaz odkazuje na rozmnoženinu diela, ktorá bola verejnosti 
sprístupnená neoprávnene treťou osobou, také umiestnenie hypertextového odkazu môže založiť 
autorskoprávnu zodpovednosť. Na posúdenie takého prípadu je nevyhnutné vziať do úvahy všetky 
okolnosti, za akých sa hypertextový odkaz uskutočňuje, t.j. „či tieto odkazy poskytla osoba bez 
úmyslu dosiahnutia zisku, pričom nevedela, alebo dôvodne nemohla vedieť o nezákonnej povahe 
zverejnenia týchto diel na tejto internetovej stránke, alebo naopak, či uvedené odkazy boli 
poskytnuté s cieľom dosiahnutia zisku, kde sa v tomto prípade musí vychádzať z domnienky tejto 
vedomosti“ (bod 55 C-160/15 GD Media).7 

Internet a internetové stránky sú plné rôznych obrázkov, fotografií, hudobných skladieb, 
textov, či audiovizuálnych diel. V súvislosti s fotografiami jedno z posledných rozhodnutí Súdneho 
dvora EÚ (C-161/17 Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff) uvádza, že „Umiestnenie fotografie 
na internetovej stránke, ktorá bola so súhlasom autora voľne dostupná na inej internetovej stránke, 
si vyžaduje nový súhlas tohto autora. V dôsledku umiestnenia takejto fotografie je totiž fotografia 
sprístupnená novej verejnosti.“ 

Ako nazerať na vzájomný vzťah rozmnožovania diela a jeho sprístupňovaniu verejnosti? 
Podľa nášho názoru „sprístupňovanie diela verejnosti“ už vo svojej podstate obsahuje 
i rozmnožovanie diela, a to v rozsahu nevyhnutnom pre toto sprístupňovanie verejnosti, lebo ako je 
uvedené, len sťažka si možno predstaviť postup sprístupnenia diela prostredníctvom internetu, pri 
ktorom by nedošlo k vyhotoveniu rozmnoženiny. Možno tak dôvodne tvrdiť, že pri sprístupňovaní 
diela prostredníctvom internetu dochádza síce k dvom prípadom používania diela (sprístupňovanie 
verejnosti a rozmnožovanie diela), avšak licencia udelená len na sprístupňovanie diela verejnosti je 
dostatočná pre sprístupňovania diela prostredníctvom internetu.8 

V rámci použitia diel na internete sa stretávame aj s pojmami ako streaming, či webcasting. 
Streamingom sa rozumie (z anglického stream – prúd) technológia kontinuálneho prenosu 
zvukového (audio) alebo zvukovoobrazového (audiovizuálneho) obsahu medzi zdrojom a koncovým 
užívateľom.9 Streaming pritom môže prebiehať formou: 
- poskytnutia obsahu na požiadanie (tzv. audio/video on demand), 
- webcastingu – v reálnom čase (internetové rádio/televízia). 

                                                 
4 Lazíková, J. Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 

str. 181. 
5 Vojčík, P., Miščíková, R., Základy práva duševného vlastníctva. Košice: TYPOPRESS Košice. 

str. 86. 
6 Adamová, Z., Hazucha, B., Autorský zákon. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 237. 
7 Tamtiež. 
8 Jansa, L. a kol. Internetové právo. Praktický průvodce. Brno, 2016, Computer Press, s. 329. 
9 Jansa, L. a kol. Internetové právo. Praktický průvodce. Brno, 2016, Computer Press, s. 339. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019____ 
 

 

16 

Webcastingom sa rozumie zvláštna forma streamingu, tzv. „real time streaming“, teda 
sprístupňovanie určitého kontinuálneho obsahu v reálnom čase.10 Webcasting svojou povahou 
a spôsobom konzumácie vysielaného obsahu (diela) príjemcom zodpovedá klasickému 
rozhlasovému alebo televíznemu vysielaniu a jeho typickým predstaviteľom sú internetové rádiá 
a televízie.11 

Aj na použitia diela v rámci siete internet je potrebné získať súhlas autora, či iného nositeľa 
práv a zaplatiť mu autorskú odmenu. 

V súčasnosti sú v prostredí internetu etablované služby, ktoré  sprístupňujú autorské diela 
(napr. hudobné diela, audiovizuálne diela, literárne diela v elektronickej podobe) legálne (napr. 
iTunes, Spotify, MusicJet, Netflix, Amazon) nakoľko majú uzatvorené príslušné licenčné zmluvy 
s nositeľmi práv alebo s organizáciami kolektívnej správy práv.  

Na druhej strane sieť internet ponúka aj také služby, kde šíritelia autorsky chránených diel 
ignorujú svoje povinnosti vyplývajúce z predpisov autorského práva. Spravidla ide o také služby, 
ktoré nelegálne poskytujú chránené diela (napr. Uloz.to, Hellshare) alebo ide o služby, ktoré 
umožňujú zdieľať chránené diela priamo medzi používateľmi Peer to Peer (ThePiratebay). 

Pri sprístupňovaní diel na internete je najčastejším problémom hranica medzi priamou 
zodpovednosťou za vlastný obsah a nepriamou zodpovednosťou za cudzí obsah. Ide o dôsledok 
vágnej právnej úpravy zodpovednosti poskytovateľov on-line služieb. 

Vágnosť právnej úpravy spočíva v tom, že sprostredkovatelia on-line obsahu využívajú tzv. 
bezpečný prístav, ktorý vyplýva zo smernice EÚ 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom trhu a je v značnej miere zneužívaný. Zneužívanie spočíva 
v tom, že mnohí poskytovatelia on-line služieb, kde dochádza k sprístupňovaniu autorských diel 
tvrdia, že sú len technickým sprostredkovateľom, a preto nemôžu niesť zodpovednosť za obsah 
poskytnutý jednotlivcami. Riešenie by mohlo priniesť precizovanie právnej úpravy, a to spresnenie 
inštitútu bezpečného prístavu pre oblasť autorských práv. K tomu smeruje návrh smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. Článok 13 
predmetného návrhu Smernice navrhuje zaviesť povinnosť uzatvorenia adekvátnych licencií na 
používanie diel online službami, pričom tieto služby budú niesť zodpovednosť za obsah nahratý 
bežnými používateľmi. 
 
3 AUTORSKÁ ODMENA 

Odmenou sa rozumie odmena autora (iného nositeľa práv – napr. dediča) za udelenie 
súhlasu na použitie diela. Právo autora na odmenu vyplýva z jeho výhradného majetkového 
autorského práva rozhodovať o použití svojho diela. Výška tejto odmeny je predmetom dohody 
zmluvných strán – autora a nadobúdateľa licencie. 

Ak je autor (iný nositeľ práv) zastúpený organizáciou kolektívnej správy práv, tak výšku 
odmeny určuje sadzobník danej organizácie. 

Vychádzajúc z ust. § 19 ods.  4 Autorského zákona platí, že odmena, resp. spôsob jej 
určenia musí zodpovedať jednotlivým spôsobom použitia diela, ktoré bolo medzi zmluvnými 
stranami dohodnuté. Odmena autora musí tiež zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia diela. 
Organizácie kolektívnej správy práv zohľadňujú aj ekonomickú hodnotu použitia predmetov ochrany 
(autorských diel) a ekonomickú hodnotu služby kolektívnej správy práv. 

Odmena môže byť dohodnutá v rôznych formách, a to ako: 
- paušálna odmena alebo  
- podielová odmena /tantiémy (odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov 

z licencie), 
- kombinácia paušálnej a podielovej odmeny,  
pričom vhodnosť tej-ktorej formy licenčnej odmeny závisí najmä od dohodnutého vecného rozsahu 
použitia diela 

Paušálna odmena (t.j. konkrétna suma spravidla vyplácaná jednorazovo) je vhodná 
v licenčnej zmluve, ktorej vecný rozsah je určený ako konkrétny (napr. počet kusov rozmnoženín 
diela). Autor si tak vie vyhodnotiť adekvátnosť výšky dohodnutej paušálnej odmeny. 

                                                 
10 Tamtiež. 
11 Jansa, L. a kol. Internetové právo. Praktický průvodce. Brno, 2016, Computer Press, s. 340. 
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Ak je odmena dohodnutá ako podielová, hovoríme o tzv. výnosovej odmene, t. z. odmene 
dohodnutej v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia udelenej licencie. V tomto prípade je 
autor oprávnený vykonať kontrolu účtovnej evidencie nadobúdateľa licencie. Táto forma odmeny je 
vhodná v licenčných zmluvách, v ktorých je dohodnutý neobmedzený rozsah licencie. 

 
4 VYMOŽITEĽNOSŤ AUTORSKÝCH ODMIEN 

Použitie predmetov duševného vlastníctva bez súhlasu predstavuje zásah do práv autora. 
Porušenie môže viesť k občianskoprávnemu súdnemu konaniu, priestupkovému konaniu, či 
trestnému postihu. 

V rámci občianskoprávneho súdneho konania sú v praxi najbežnejšie nasledovné 
autorskoprávne spory týkajúce sa platby autorských odmien (spory o zaplatenie): 
- spory, kde sa autor (iný nositeľ práv, prípadne organizácia kolektívnej správy práv) domáha 

zaplatenia autorskej odmeny, ktorú používateľ nezaplatil, hoci mal uzatvorenú príslušnú licenčnú 
zmluvu, 

- sa autor (iný nositeľ práv, prípadne organizácia kolektívnej správy práv) domáha vydania 
bezdôvodného obohatenia (autorskej odmeny, o ktorú sa používateľ obohatil), ak používateľ 
použil dielo, ale bez licencie, hoci ju mal mať (nešlo o žiadnu z výnimiek použitia diela bez 
súhlasu). 

Z dikcie § 90 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) 
vyplýva, že v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva, kam patria aj 
autorskoprávne spory, musí strany sporu povinne zastupovať advokát, okrem tam uvedených 
výnimiek, a to, ak je: 
a) stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, 
b) stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské 

právnické vzdelanie druhého stupňa. 
Povinné zastúpenie sa vzťahuje na osobitné druhy sporov, pri ktorých všeobecná 

hmotnoprávna aj procesnoprávna náročnosť odôvodňuje požiadavku na obligatórne profesionálne 
zastúpenie.12  Takými spormi sú aj spory podľa vyššie uvedeného. Povinné zastúpenie strany sporu 
je procesnou podmienkou, ak nejde o niektorú z výnimiek podľa § 90 ods. 1 písm. a) alebo b) CSP. 

Ak nie je niektorá strana sporu zastúpená, ide o odstrániteľný nedostatok procesnej 
podmienky, ktorý súd môže odstrániť výzvou adresovanou nezastúpenej strane, aby si v primeranej 
lehote našla advokáta. Ak si strana ani na výzvu súdu nezvolí advokáta v lehote, ktorú jej na to 
poskytol súd, na úkony nezastúpenej strany sa nebude prihliadať. Neprihliadanie sa úkony sporovej 
strany má za následok to, že tieto úkony nevyvolávajú vo vzťahu k súdu žiadne právne účinky a súd 
postupuje v konaní tak, ako keby strana žiaden z úkonov, na ktoré sa neprihliada, neuskutočnila.13 
Laicky povedané – táto sporová strana je v konaní „akoby nemá“. 

Iný druh problému nastáva, ak súd nevyzve stranu sporu, aby si ustanovila advokáta, napr. 
z dôvodu, že opomenie, že ide o autorskoprávny spor. V takom prípade je konanie zaťažené vadou, 
pretože nie sú splnené procesné podmienky, čo je dôvodom na podanie odvolania podľa § 365 ods. 
1 písm. a) CSP. Taký postup súdu, kde súd opomenie svoju povinnosť vyzvať stranu sporu, aby si 
zvolila advokáta, môže viesť aj k podaniu odvolania z dôvodu ustanoveného v § 365 ods. 1 písm. b) 
CSP, čiže dôvodu spočívajúcom v nesprávnom procesnom postupe, ktorým bolo strane 
znemožnené, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu 
práva na spravodlivý proces. 

Účelom povinného zastúpenia v autorskoprávnych sporoch je zefektívnenie a zrýchlenie 
konania, avšak tento účel nemožno splniť, ak nie sú dodržané procesné podmienky. Napriek tomu, 
že sa CSP aplikuje v praxi už viac ako dva roky, mnoho autorskoprávnych sporov „trpí“ vadou 
absencie povinného zastúpenia. 

Integrálnou súčasťou práva na spravodlivý proces je aspekt vymožiteľnosti práva, bez 
ktorého by bolo toto právo iba iluzórne. Súdy nedokážu efektívne vybavovať túto procesnú agendu, 

                                                 
12 Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M. a kol. 

Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck. 2016. Str. 306 
13 Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M. a kol. 
Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck. 2016. Str. 309. 
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čo vedie k predlžovaniu súdnych konaní, počas ktorých niektoré zo subjektov (žalovaní používatelia 
diel) zaniknú a odmeny autorov nie je potom od koho vymáhať.  
 
5 ZÁVER 

Autorský zákon aj CSP sú moderné právne predpisy, ktoré reagovali na požiadavku doby 
a praxe. Aj napriek tomu efektívnejšej vymožiteľnosti autorských odmien bránia určité prekážky.  

Jednak je to opomínanie zákonných ustanovení o povinnom zastúpení v autorskoprávnych 
sporoch zo strany súdov a tým predlžovanie súdnych konaní. Uvedenú situáciu je možné v praxi 
riešiť skvalitňovaním vzdelávania sudcov. 

 Na strane druhej je prekážkou vágnosť úpravy zodpovednosti za cudzí obsah na internete. 
Vymožiteľnosť autorských odmien závisí nielen od prijatia primeraných opatrení na národnej úrovni, 
ale aj na nadnárodnej. V súčasnosti prebieha reforma autorského práva v rámci Európskej únie, a to 
v súvislosti s predložením návrhu smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. 
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je odstrániť problém nejasnej hranice medzi priamou 
zodpovednosťou za vlastný obsah a nepriamou zodpovednosťou za cudzí obsah na internete. 
Návrh smernice smeruje k zavedeniu priamej zodpovednosti poskytovateľov online služieb aj za 
obsah poskytnutý jednotlivcami, k zavedeniu technických opatrení na identifikáciu diel a lepšiu 
distribúciu autorských odmien autorom. 
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BIG DATA A PRESADZOVANIE SÚŤAŽNÉHO PRÁVA 

Rastislav Funta 

Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského 
 

 
Abstract: The use of Big Data by on-line platforms and intermediaries has far-reaching 

consequences not only for economic activity on the market. Given the high degree of concentration 
that characterizes on-line markets, competition policy is at a crossroads. This article focuses on the 
impacts of Big Data when enforcing competition rules, i.e. to apply competition law to those 
situations in which Big Data can be used by a dominant company to exclude competitors or on 
exploitative practices to the detriment of consumers. 
 
Abstrakt: Využívanie Big Data prostredníctvom on-line platforiem a sprostredkovateľov má 

ďalekosiahle dôsledky nielen na hospodársku činnosť na trhu. Vzhľadom na vysoký stupeň 
koncentrácie, ktorá charakterizuje online trhy sa antitrustová politika nachádza na križovatke. Tento 
článok sa zameriava na dôsledky, ktoré má Big Data na presadzovanie antitrustových pravidiel, t.j. 
na uplatnenie práva hospodárskej súťaže na tie situácie, v ktorých môžu byť Big Data využívané  
dominantnou spoločnosťou na vylúčenie konkurentov alebo na vykorisťovateľské praktiky 
v neprospech spotrebiteľov. 
 
Key words: Big Data, Competition Law, Consumer protection 

 
Kľúčové slová: Big Data, Súťažné právo, Ochrana spotrebiteľa 

 
1. ÚVOD  

 
Spôsob vytvárania, distribúcie a používania informácií bol vždy determinujúcim faktorom 

pre spoločnosti a ekonomiky. V priebehu storočí vývoj technológií ovplyvňoval tok informácií a 
formoval organizáciu trhov. Internet zmenil spôsob, akým jednotlivci komunikujú a odhaľujú 
skutočnosti a názory na rôzne citlivé otázky, ako aj spôsob, akým spoločnosti konkurujú a 
organizujú trhy. Interakcia medzi informáciami, inováciami a trhovými výsledkami vytvára moderné 
internetové odvetvia 21. storočia: objavili sa nové vyhľadávače, sociálne siete a webové stránky 
elektronického obchodu. Aj tradičné priemyselné odvetvia sú ovplyvnené dostupnosťou nebývalého 
množstva informácií a vyššou schopnosťou uchovávať a spracúvať tieto informácie pomocou IKT. V 
niektorých odvetviach sa údaje stali nehmotným majetkom aspoň tak dôležitým ako autorské práva 
a patenty. Spoločnosti tak môžu využívať schopnosť analyzovať informácie o zákazníkoch a tak 
zlepšiť svoje marketingové kampane a znížiť reklamné náklady. Big Data tak prispievajú k 
efektívnosti online trhov.1 Zároveň však online odvetvia, kde Big Data hrá kľúčovú úlohu, často 
vykazujú vysoký stupeň koncentrácie. Za určitých okolností však môžu byť Big Data zdrojom trhovej 
sily a spôsobiť prekážky vstupu na trh. Aj cielená online reklama môže zákazníkom poskytnúť 
relevantnejšie informácie a môže byť menej rušivá ako necielené reklamy. Zároveň však jednotlivci 
môžu znášať značné náklady kvôli nedostatku ochrany údajov v on-line priestore. Správanie online 
platforiem a sprostredkovateľov sa čoraz viac uznáva ako konanie, ktoré má ďalekosiahle dôsledky 
nielen na hospodársku činnosť, ale aj na sociálne a politické zriadenie. Preto sú potrebné 
doplňujúce nástroje na definovanie komplexného riadenia online trhov, ktoré účinne chránia rôzne 
základné hodnoty ako súťaž, ochrana spotrebiteľa, súkromie a pluralizmus. Je dôležité uznať, že 
verejná politika by sa nemala zameriavať na prerozdeľovanie výhod a nákladov súvisiacich s 
ochranou údajov medzi jednotlivcami a spoločnosťami, ale formulovať koherentný súbor pravidiel, 
ktoré umožnia trhom pracovať efektívne a spravodlivo a podporovať záujmy jednotlivcov, 
hospodárstva a spoločnosti ako celku, čím sa zabezpečuje inovácia aj ochrana základných práv. 
Vzhľadom na veľmi vysoký stupeň koncentrácie, ktorý charakterizuje kľúčové on-line trhy, sa 

                                                 
1 FUNTA, R. „Big Data“ z pohľadu práva hospodárskej súťaže.  
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antitrustová politika nachádza na križovatke. Malo by však byť jasné, že nie všetky otázky, ktoré sú 
spájané s Big Data, sú tiež otázkami hospodárskej súťaže.2 Je napríklad možné, že medzi 
súkromím a hospodárskou súťažou vzniká kompromis: ak existuje viac príležitostí zhromažďovať a 
analyzovať relevantné používateľské údaje, ktoré sa môžu použiť ako vstup na poskytovanie 
určitých služieb, je menej pravdepodobné, že Big Data sa stane prekážkou vstup na trh. Tento 
článok sa zameriava na dôsledky, ktoré má Big Data na presadzovanie antitrustových pravidiel, t.j. 
na uplatnenie práva hospodárskej súťaže na tie situácie, v ktorých Big Data môžu byť využívané 
dominantnou spoločnosťou na vylúčenie konkurentov alebo na vykorisťovateľské praktiky v 
neprospech spotrebiteľov. 

 
2.  BIG DATA CHRÁNIA PRED KONKURENČNOU ŠKODOU? 
 

Jedinečné ekonomické charakteristiky údajov znamenajú, že ich zhromažďovanie samo o 
sebe nevytvára prekážku vstupu a automaticky neposkytuje spoločnosti ani motiváciu alebo 
schopnosť vylúčiť konkurentov, rozšíriť alebo udržať vlastné dominantné postavenie, alebo poškodiť 
hospodársku súťaž inými spôsobmi.3 Je teda možné podporiť zistenie že charakteristiky údajov sú 
také, že väčšie on-line spoločností nemôžu vylúčiť konkurentov z reprodukcie výhod Big Data, ktoré 
majú, a že Big Data v rukách veľkých spoločností nemusí nutne predstavovať významné 
protisúťažné riziko? 
 
2.1.  Nízke prekážky vstupu 

 
Trhy riadené údajmi sú zvyčajne charakterizované nízkymi vstupnými bariérami, čo 

dokazujú rýchlo sa rozvíjajúce start-up spoločnosti, ktoré vytláčajú spoločnosti s oveľa väčšími 
dátovými zdrojmi. Zatiaľ čo existencia alebo absencia prekážok vstupu na trh sa môže a bude líšiť 
od trhu k trhu, história digitálnej ekonomiky ponúka niekoľko príkladov ako Facebook, Snapchat a 
Tinder, kde jednoduchý pohľad na potreby zákazníkov umožnil vstup a rýchly úspech napriek 
zavedeným sieťovým efektom. Požiadavky na údaje nových konkurentov sú oveľa skromnejšie a 
kvalitatívne odlišné od požiadaviek už etablovaných spoločností. Užívateľské údaje sú považované 
za kľúčové v oline službách. Spoločnosti môžu vstupovať na trh s inovatívnymi novými produktmi, 
ktoré riešia potreby zákazníkov. Môžu tak rýchlo zhromažďovať údaje od používateľov, ktoré 
následne využijú na ďalšie zlepšovanie a úspech svojich produktov. Z tohto dôvodu je 
pravdepodobné, že noví účastníci trhu nebudú vo významnom konkurenčnom znevýhodnení v 
porovnaní s už etablovanými spoločnosťami z hľadiska zhromažďovania alebo analýzy údajov. 
 
2.2.  Údaje sú všadeprítomné, lacné a ľahko zozbierateľné 

 
Údaje sú všadeprítomné, lacné a ľahko sa zhromažďujú. Používatelia neustále vytvárajú 

údaje, pretože zvýšené využívanie internetu a smartphonov znamená, že zákazníci neustále 
zanechávajú stopy ohľadne svojich potrieb a preferencií. Spoločnosti tak môžu ľahko a rýchlo 
zhromažďovať údaje od spotrebiteľov. Takéto údaje sú dostupné z mnohých zdrojov tretích strán. 
Big Data má takmer nulové marginálne náklady na výrobu a distribúciu. Spoločnosti tak dokážu 
zhromažďovať údaje z mnohých rôznych zdrojov, čo dokazuje skutočnosť, že používatelia 
nechávajú "viacnásobné digitálne stopy" všade, pri ich pobyte online.  
 
2.3. Údaje sú nevýhradné a nerovnaké 

 
Údaje sú nevýhradné a sú nevýlučné. Žiadna spoločnosť nemôže alebo nemá kontrolu nad 

všetkými svetovými údajmi. Zhromažďovanie údajov jednou spoločnosťou sa neuskutočňuje na úkor 
iných spoločností. "Multi-homing" je pojmom medzi používateľmi internetu - používatelia môžu šíriť 
svoje údaje po celom internete, pričom používajú viacerých rôznych poskytovateľov na viacero 
rôznych služieb. Používatelia tak zdieľajú údaje s viacerými poskytovateľmi. Multi-homing tiež slúži 
na zníženie trhovej sily. Big Data sa prirovnáva k iným vstupom, pretože sa stávajú čoraz 

                                                 
2 SVOBODA, P. - MUNKOVÁ, J. - KINDL, J. Soutěžní právo. 
3 KALESNÁ, K., - BLAŽO, O. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže – Komentár. 
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dôležitejšími. Charakter Big Data ich tak odlišuje od iných kľúčových vstupov. Ak má jeden 
poskytovateľ služieb určité údaje, inému poskytovateľovi nie je zabránené zhromažďovať ten istý 
súbor údajov. Okrem toho, existujúci on-line poskytovatelia nemajú výslovnú alebo de facto 
exkluzivitu nad údajmi používateľa. Neexistujú žiadne výhradné zmluvné klauzuly s používateľmi, a 
neexistujú žiadne (cenové alebo iné) postupy, ktoré by zabránili používateľom zdieľať svoje údaje 
len s jedným poskytovateľom. 

 
2.4. Hodnota údajov je krátkodobá 

 
Údaje majú obmedzenú životnosť - staré údaje nie sú tak cenné ako nové údaje - a 

hodnota údajov sa v priebehu času výrazne znižuje. Preto každá konkurenčná výhoda, ktorú 
poskytujú údaje, je krátkodobá a účastníci trhu nie sú výrazne znevýhodnení v porovnaní s 
prevádzkovateľmi z hľadiska zhromažďovania a analýzy údajov. Potreba nových, diferencovaných 
údajov znamená, že uchovávanie veľkého množstva zovšeobecnených údajov nemusí nevyhnutne 
priniesť úžitok pre toho kto s nimi disponuje a znevýhodniť potenciálnych účastníkov na trhu. 
Potenciálni konkurenti nemusia vytvárať úložisko údajov "zodpovedajúce veľkosti prevádzkovateľa". 
Musia skôr navrhnúť stratégiu na zhromažďovanie veľmi relevantných a aktuálnych údajov. 
 
3.  BIG DATA A ZNEUŽITIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA 

 
Význam Big Data v niekoľkých online odvetviach vyvolalo otázku, či na niektorých trhoch 

môžu byť údaje považované za podstatný vstup, a teda či sa doktrína "essential  facility" môže 
vzťahovať aj na údaje. Zhromažďovanie veľkého množstva údajov nie je problémom o sebe a je 
nepravdepodobné, že by to bolo problém, ak iné spoločnosti môžu získať rovnaké alebo podobné 
údaje tým, že ich zbierajú od ich vlastných používateľov. Z tohto pohľadu je zrejmé, že Big Data by 
sa nemali považovať za nediferencované množstvo informácií, ale je potrebné ich zvážiť s 
osobitným odkazom na jednotlivé služby a trhy: údaje relevantné pre cielenú online reklamu 
nemusia byť relevantné pre webové stránky elektronického obchodovania. Okrem toho je dôležité 
uvedomiť si, že samotné údaje majú často nízku hodnotu. V skutočnosti hodnota pochádza hlavne z 
informácií získaných analýzou údajov. Je však dôležité, aby spoločnosti mohli využívať svoje 
investície do činností založených na údajoch, ktoré vytvárajú hodnotu pre spoločnosť. Význam 
kompromisu medzi statickou a dynamickou konkurenciou spočíva v centre pojmu essential facility. 
Je treba brať do úvahy, že "povinnosť dodávať" výrazne odrádza od investovania do tých činností, 
prostredníctvom ktorých sa zhromažďujú a analyzujú Big Data, ktoré by priniesli spotrebiteľom 
výhody vo forme inovatívnych služieb. Preto, aby odmietnutie dodávok spadalo pod ustanovenie 
článku 102 ZFEÚ,4 je potrebné splniť niekoľko kumulatívnych podmienok: musí ho zaviesť 
dominantná spoločnosť; musí sa týkať údajov, ktoré sú objektívne potrebné na to, aby mohli účinne 
konkurovať na (nadväzujúcom) trhu; musí to pravdepodobne viesť k odstráneniu účinnej 
hospodárskej súťaže na nadväzujúcom trhu a k poškodeniu spotrebiteľov. Iný súbor obáv súvisí s 
možným zneužívaním dominancie. Napríklad jednou z možností je, že Big Data sa používa na 
niektorú z foriem cenovej diskriminácie. Dosah, ktorý môže mať cenová diskriminácia na blaho 
spotrebiteľa, závisí od stupňa hospodárskej súťaže na trhu. V skutočnosti nie je zrejmé, že cenová 
diskriminácia oligopolnými spoločnosťami by nevyhnutne znížila blahobyt spotrebiteľov rovnakým 
spôsobom, ako cenová diskriminácia monopolistom. Okrem toho ide o správanie, pri ktorom sa 
rozdiel medzi efektívnosťou a rovnosťou považuje za zvlášť dôležitý: cenová diskriminácia môže 
zlepšiť (alokatívnu) efektívnosť tým, že umožní spoločnostiam rozšíriť veľkosť trhu, ale môže viesť k 
výsledkom, ktoré sú vnímané ako nespravodlivé. Nie je však jasné, či a ako by sa presadzovanie 
antitrustových pravidiel malo riadiť úvahami o spravodlivosti. 

Napriek tomu že údaje môžu vytvárať potenciálne protisúťažné znepokojenie, 
nepredstavujú nový problém v práve. V posledných rokoch sa zmenila veľkosť a rozsah údajov, 
ktoré spoločnosti zhromažďujú, uchovávajú a používajú. Čo je nové, je rozmer zhromažďovania a 
používania údajov o spotrebiteľoch, od ich nákupných návykov až po ich citlivé zdravotné 
informácie. S nárastom objemu údajov a príchodom Big Data, sa zvýšila dôležitosť týchto údajov 
ako vstupov v online platformách. Rastúca dôležitosť Big Data a nárast údajov znamená, že 

                                                 
4 FUNTA, R. Abuse of a dominant position in EU and US Law.  
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spoločnosti viac než kedykoľvek predtým vytvárajú stratégie založené na údajoch s cieľom 
dosiahnuť prevádzkovú efektívnosť. Aby sme správne posúdili možné protisúťažné dôsledky Big 
Data, musíme pochopiť spôsoby, akými online platformy využívajú Big Data a povahu súťaže medzi 
nimi. Kľúčovým východiskovým bodom v tomto úsilí je dôkladné pochopenie obojstranných 
platforiem. Obojstranná platforma existuje, keď jeden poskytovateľ uspokojuje dve rôzne skupiny 
zákazníkov na rôznych stranách tej istej platformy. Napríklad platformy sociálnych médií poskytujú 
používateľom voľný prístup k službám sociálnych sietí na jednej strane platformy a spoliehajú sa na 
poskytovanie reklamných služieb spoločnosťou na druhej strane platformy. Správne protisúťažné 
posúdenie každej dvojstrannej platformy musí zohľadňovať konkurenciu na každej strane platformy. 
Komplexná protisúťažná analýza sa tak nemôže zameriavať iba na jednu stranu platformy - musí 
posúdiť výhody a škody voči platforme ako celku.5 
 
3.1. Strata kvality a inovácií 

 
Zatiaľ čo spoločnosti ktoré majú prístup k Big Data ich môžu využiť na zlepšenie kvality 

svojich produktov viacerými spôsobmi, mnohí odborníci tvrdia, že zneužitie Big Data môže spôsobiť 
stratu kvality produktov. Menšie spoločnosti by mohli na tomto mieste argumentovať, že často 
nemôžu dostatočne konkurovať väčším spoločnostiam, pretože nemajú prístup k rovnakému 
objemu údajov ako väčšia spoločnosť. Keďže rozdiel medzi údajmi a následne rozdiel v kvalite sa 
zväčšuje medzi dominantnou spoločnosťou a menšími spoločnosťami, konkurenčné obmedzenie vo 
vzťahu k dominantnej spoločnosti z hľadiska kvality a inovácie, sa zmenšuje. Väčšia spoločnosť v 
tomto prípade nie je motivovaná inováciou alebo maximalizáciou kvality pre spotrebiteľa. 
 
3.2. Ohrozenie súkromia 

 
Spotrebitelia môžu mať pocit, že nemajú kontrolu nad tým, ako on-line platformy 

zhromažďujú ich údaje. Obávajú sa strát súkromia spojených s rozsiahlym zberom a manipuláciou s 
údajmi o spotrebiteľovi online.6 Spotrebitelia naďalej využívajú bezplatné služby poskytované 
internetovými gigantmi často krát len preto, že nemajú žiadnu reálnu alternatívu, ako využívať tieto 
služby. Keďže používatelia vytvárajú čoraz viac údajov a spoločnosti ich čím ďalej vo väčšom 
množstve zhromažďujú, opatrenia na ochranu zhromažďovania a používania údajov sa môžu stať 
zraniteľnejšími voči útokom. Ochrana súkromia môže byť považovaná za formu necenovej súťaže, 
ktorá je obzvlášť dôležitá v odvetviach, kde sa samotná služba ponúka bezplatne.7 Spoločnosti 
môžu konkurovať ponukou prísnejších alebo transparentnejších zásad ochrany osobných údajov. 
Napriek tomu spotrebitelia môžu byť poškodení, keď dominantná spoločnosť nemá motiváciu 
investovať do ochrany súkromia8 a jej konkurenti sú príliš malí, alebo ich kvalita spracúvania údajov 
horšia, aby vyvíjali konkurenčný tlak dostatočne významný vo vzťahu k dominantnej spoločnosti.  
 
4.  SIEŤOVÉ EFEKTY A BARIÉRY VSTUPU NA TRH  

 
Mnohé, ak nie všetky, teórie škôd, ktoré sa pripisujú Big Data, spočívajú na sile "spätnej 

väzby/feedback loop" a následných sieťových efektoch. Big Data môže viesť k sieťovým efektom a 
sieťové efekty môžu určite zohrávať významnú úlohu pri správnej protisúťažnej analýze. Prítomnosť 
sieťových efektov ohľadne Big Data automaticky nemusí viesť k narušeniu hospodárskej súťaže.9 
Dostupnosť údajov o predchádzajúcich vyhľadávacích dopytoch je rozhodujúca pre konkurenčný 
úspech. Existujú dva spôsoby, ako môže "spätná väzba" viesť k väčším úsporám z rozsahu. Teória 
"spätnej väzby používateľa" predpokladá, že ak platforma získa viac používateľov, môže 
zhromažďovať ďalšie údaje, čo vedie k lepšiemu pochopeniu spotrebiteľov a ich potrieb, ktoré môže 
spoločnosť využiť na zlepšenie kvality a prilákanie ešte viac používateľov. Teória "spätnej väzby 
speňaženia" hovorí, že ak platforma získa viac používateľov a zhromažďuje viac používateľských 

                                                 
5 KARAS, V. - KRÁLIK, A. Právo Európskej únie. 
6 MESARČĺK, M. GDPR a ochrana osobných údajov pre školy.  
7 FUNTA, R. Ochrana súkromia v rámci prenosu osobných údajov medzi EÚ a USA.  
8 SVÁK, J. Ochrana ľudských práv (v troch zväzkoch).  
9 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva,  
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údajov, je lepšie schopná zacieliť a predávať reklamu, a tak lepšie speňažiť svoju platformu a získať 
príjmy, ktoré môže následne investovať do zlepšovania kvality služieb, a získať viac používateľov. 
Sieťové efekty sú mimoriadne silné v prípade obojstranných platforiem. Spoločnosť, ktorá 
prevádzkuje obojstrannú platformu, môže mať prospech nielen z tradičných sieťových efektov, ale aj 
zo sieťových efektov na viacerých platformách, kde viac používateľov na jednej strane platformy 
robí platformu atraktívnejšou pre používateľov na druhej strane strane. Zatiaľ čo vstupné bariéry sa 
prirodzene líšia od segmentu trhu k segmentu a menia sa v priebehu času, úspory z rozsahu a 
sieťové efekty, ktoré charakterizujú trhy orientované na údaje, vedú k výsledku "víťaz berie všetko". 
V skutočnosti môže byť sila spätnej väzby značne nadhodnotená. Teória spätnej väzby 
predpokladá, že menší konkurenti nebudú môcť efektívne konkurovať, pretože im chýba 
porovnateľné množstvo používateľov a údajov, ktoré zabraňujú ich schopnosti zlepšiť kvalitu a 
prilákať viac používateľov. Najdôležitejšou je skutočnosť, že samotný prístup k údajom nestačí na 
zlepšenie kvality. Okrem toho môžu spoločnosti zhromažďovať údaje z iných zdrojov ako sú 
používatelia (napríklad makléri) a môžu získať údaje aj alternatívnym spôsobom, napríklad pri 
uzatváraní strategických distribučných zmlúv. V jednom takomto partnerstve medzi spoločnosťou 
Microsoft a Yahoo, pokiaľ ide o výsledky vyhľadávania a reklamu, Európska komisia poznamenáva, 
že "je pravdepodobné, že zlúčený subjekt prostredníctvom inovácie a prostredníctvom prístupu k 
väčšiemu objemu údajov bude schopný poskytnúť osobné výsledky vyhľadávania lepšie 
prispôsobené používateľom"10 Inovatívny produkt má dostatočný potenciál na to, aby spôsobil 
prechod používateľov, a to bez ohľadu na akýkoľvek sieťový efekt, ktorý má prevádzkovateľ. Medzi 
inzerentmi sa sieťové efekty znižujú cenovými štruktúrami, ktoré používa väčšina on-line platforiem. 
Model pay-per-click znamená, že reklama na "významnejšej" platforme môže viesť k lepšej 
preferencii inzerenta. Na druhej strane zahŕňa aj pomerne vyššie náklady a potrebu viac kliknutí, a 
tak inzerent musí platiť viac. Ako taký nemusí byť pre inzerenta ekonomicky výhodnejší výber väčšej 
on-line platformy.11 Navyše, keďže fixné náklady na inzerciu na ľubovoľnej konkrétnej platforme sú 
nízke, môžu byť inzerenti motivovaní inzerovať na viacerých rôznych platformách. Napokon, zatiaľ 
čo viac používateľov platformy môže byť pozitívom pre inzerentov, viac inzerentov na platforme 
môže spôsobiť opačný efekt. Obmedzený priestor na online reklamu a súťaž o zákazníka znamená, 
že pre inzerentov môžu byť lepšie menšie platformy. Vyššie uvedená diskusia poukazuje jednak na 
to, ako spätná väzba nie je taká efektívna, ako sa naznačuje pri získavaní rozsahu, ako aj na to, ako 
hodnota používateľských údajov podlieha klesajúcemu výnosu. Vzhľadom na tieto rýchlo sa 
znižujúce výnosy môže väčší poskytovateľ získať nulovú marginálnu hodnotu z prírastkových údajov 
a menší účastník na trhu môže získať väčšiu hodnotu z prírastkových údajov a motiváciu na to, aby 
získal používateľov investovaním do kvality a inovácie. Mnohé on-line platformy majú prístup k 
financovaniu od investorov, ktorý môžu využiť na zlepšenie kvality a výkonnosti svojej platformy. 
Okrem toho všetci online hráči majú prístup k obchodom s údajmi od tretích strán, ktoré sú ľahko a 
cenovo dostupné a môžu sa používať na zvýšenie kvality.12 Čo sa týka stimulov, investičná 
motivácia je založená na marginálnych a nie priemerných účinkoch. Investovanie do kvality menšou 
spoločnosťou priláka viac prírastkových používateľov ako podobná investícia väčšej spoločnosti. 
Motivácia menšej spoločnosti investovať do kvality môže byť v skutočnosti väčšia ako v prípade jej 
väčšieho konkurenta. 

 
5.  PREDSTAVUJE PRESADZOVANIE PROTISÚŤAŽNÉHO PRÁVA SPRÁVNY SPÔSOB 

REGULÁCIE BIG DATA? 
  

Aby sme zvážili, či protisúťažná politika je najvhodnejšou voľbou, v rámci ktorej by sme sa 
mohli zaoberať a potenciálne riešiť otázky týkajúce sa Big Data, je potrebné zvážiť, ako sa 
protisúťažná judikatúra zaoberala doterajšími problémami s ohľadom na Big Data, resp. aké 
nebezpečenstvá by mohli vyplynúť z uplatňovania protisútažných pravidiel a či by alternatívny 

                                                 
10 Ministerstvo spravodlivosti USA, vyhlásenie antitrustového oddelenia o svojom rozhodnutí ukončiť 
vyšetrovanie reklamy na vyhľadávanie na internete a reklamy na platenú reklamu medzi Microsoft 
Corporation a Yahoo! Inc. (18. február 2010). 
11 FUNTA, R. Politika hospodárskej súťaže EÚ a on-line platformy.  
12 FUNTA, R. Význam analýzy obchodných tokov pre vymedzenie relevantného trhu v súťažnom 
práve.  

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEgOvEyqTfAhXCL1AKHVcZCtIQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fblog.animagraf.sk%2Fpisanie-znakov-pomocou-klavesovych-skratiek%2F&usg=AOvVaw15rxu0vkM16zNnTIyPACqx
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEgOvEyqTfAhXCL1AKHVcZCtIQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fblog.animagraf.sk%2Fpisanie-znakov-pomocou-klavesovych-skratiek%2F&usg=AOvVaw15rxu0vkM16zNnTIyPACqx
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rámec nebol vhodnejší pre tento druh otázok. Európska komisia pri posudzovaní fúzie 
Facebook/WhatsApp13 poskytla rámec pre vylučujúce správanie v Big Data odvetviach. Hoci 
Európska komisia uznala, že sieťové efekty by mohli niekedy predstavovať prekážku vstupu na trh, 
dospela k záveru, že táto konkrétna transakcia pravdepodobne nevzbudzuje prekážky vstupu, 
pričom konštatovala, že spotrebitelia súčasne používajú viaceré aplikácie a môžu ľahko prejsť z 
jednej do druhej. Rovnako tak dodala, že v súčasnosti existuje značný počet účastníkov trhu, ktorí 
zhromažďujú údaje používateľov spolu s Facebookom vrátane Google, Apple, Amazon, eBay, 
Microsoft, AOL, Yahoo, Twitter, IAC, LinkedIn, Adobe.14 Toto vyšetrovanie uznalo faktickú 
neprítomnosť sieťových efektov ako bariéru vstupu na tak rýchlo sa rozvíjajúcom online trhu. 
Európska komisia založila toto tvrdenie na zistení: 
 
(1) že aplikácie na zasielanie správ boli "rýchlo sa rozvíjajúcim sektorom" s nízkymi nákladmi na 
prepínanie, a preto "akékoľvek vedúce postavenie na trhu, aj keď je podporované sieťovými efektmi, 
je nepravdepodobné, že by bolo nespochybniteľné". 
(2) že používanie jednej konkrétnej aplikácie na zasielanie správ "nevylučuje používanie 
konkurenčných aplikácií [zasielania správ] od toho istého používateľa"; v tomto kontexte bol multi-
homing bežný a podporil "jednoduchosť sťahovania aplikácií" a  
(3) že používatelia aplikácií na odosielanie správ "nie sú uzamknutý" v rámci určitej siete. 

 
Európska komisia zistila, že aj keby spoločnosť Facebook začala zhromažďovať údaje od 
používateľov aplikácie WhatsApp, nedošlo by to k narušeniu hospodárskej súťaže,15 pretože bude 
naďalej existovať veľké množstvo údajov o používateľoch internetu, ktoré sú cenné pre reklamné 
účely a ktoré nie sú v rámci výlučnej kontroly spoločnosti Facebook.  
 
6.  BIG DATA AKO VLASTNÝ PRODUKTOVÝ TRH  

 
Presadzovanie protisútažných pravidiel nie je vhodné na reguláciu Big Data z dôvodu 

ťažkostí súvisiacich s definovaním príslušného trhu s údajmi. Definícia trhu16 a trhová sila stále 
tvoria základ protisútažnej analýzy podľa súčasného práva. Zber údajov by mal tvoriť vlastný 
produktový trh na účely protisútažnej analýzy, ale presné kontúry takéhoto trhu by bolo obtiažne, ak 
nie nemožné, definovať. V USA aj v Európe je substitúcia prostredníctvom hypotetického 
monopolného testu nevyhnutným predpokladom pre vymedzenie trhu. Relevantný trh určuje, ktoré 
tovary alebo služby medzi sebou potenciálne súťažia. Samotné údaje nie sú relevantným produktom 
pri predaji online reklamy. Vo väčšine prípadov využívajú on-line poskytovatelia údaje ako vstup, na 
rozdiel od ich predaja ako produkt spotrebiteľom. Preto neexistuje žiadna konkurencia a žiadna 
substitúcia. V rámci súčasného protisúťažného práva nie je možné vymedziť žiadny relevantný trh 
na zber spotrebiteľských údajov.17 Európska komisia v prípade fúzie Facebook/WhatsApp odmietla 
vymedziť trh pre Big Data, pretože ani jedna zo strán nebola aktívna v poskytovaní údajov tretím 
stranám. Európska komisia to objasnila tým, že "nepreskúmala žiadne možné vymedzenie trhu, 
pokiaľ ide o poskytovanie údajov alebo služieb analýzy údajov, keďže ani jedna zo strán nepôsobí 
na žiadnom takomto potenciálnom trhu." Treba však zdôrazniť, že odmietnutie osobných údajov 
Európskou komisiou v rámci vymedzenia relevantného trhu nebránilo preskúmaniu vznesených 
obáv týkajúcich sa koncentrácie údajov v dôsledku tejto fúzie. Existuje množstvo rôznych prístupov 
k tomu, ako a kedy by mali orgány presadzovania práva intervenovať v otázkach Big Data alebo 
ochrany súkromia. Jednak ide o tzv. hybridný prístup k Big Data, kde sú náklady a prínosy ochrany 
spotrebiteľa vyvážené v porovnaní s účinkom na hospodársku súťaž.18 Iný prístup naznačuje, že 
vzhľadom na to, že ochrana súkromia je formou necenovej súťaže, regulačné orgány by mali 

                                                 
13 COMP/M.7217, Facebook/WhatsApp, (2014). 
14 FUNTA, R. Google & Facebook vs. Art. 102 TFEU; FUNTA, R. Prípad Google: príležitosť alebo 
protekcioniznus?.  
15 JONES, A., - SUFRIN, B. EU Competition Law: Text, Cases, and Materials.  
16 PROCHÁZKA, R. – ČORBA, J. Právo Európskej únie.  
17 FUNTA, R. - NEBESKÝ, Š. - JURIŠ, F. Právo európskej únie.  
18 ŠMEJKAL, V. Ochrana spotřebitele a jeho blahobytu v soutěžním právu EU.  
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uplatňovať protisúťažné zásady19 na analýzu otázok ochrany súkromia, napríklad keď by fúzia 
mohla viesť k zníženiu súťaže v oblasti ochrany súkromia alebo ak by spoločnosti mohli uviesť 
zákazníkov do omylu s cieľom získať neoprávnenú výhodu. Existuje množstvo existujúcich metód, 
ako je možné regulovať súkromie na strane ochrany spotrebiteľov, napríklad možnosť spotrebiteľa 
ľahšie vyberať preferencie ochrany osobných údajov alebo identifikovať poskytovateľov, ktorí 
zodpovedajú preferenciám ochrany súkromia.20 V prípade, že "nerovnováha" medzi používateľmi a 
online spoločnosťami vedie k zníženiu prenosnosti údajov, môžu byť individuálni spotrebitelia alebo 
konkurenti poškodený, avšak mechanizmus zberu údajov nie je určený pre protisúťažné zákony. 
Protisúťažné právo je len vhodnou voľbou v prípade, že dôjde k poškodeniu hospodárskej súťaže - 
jeho úlohou nie je vyplniť medzery v zákonoch o ochrane osobných údajov. Vo svojom rozhodnutí 
ohľadne fúzie Facebook/WhatsApp Európska komisia tiež zdôraznila, že "akékoľvek problémy 
súvisiace s ochranou súkromia plynúce zo zvýšenej koncentrácie údajov pod kontrolou Facebooku 
ako výsledok tejto transakcie nespadajú do pôsobnosti pravidiel EÚ o hospodárskej súťaži, ale do 
rozsahu pôsobnosti predpisov EÚ o ochrane údajov." 
 
7.  BIG DATA  A PRESKÚMANIE FÚZIÍ 

 
Podobne ako vo všetkých ostatných odvetviach, fúzie a akvizície zohrávajú významnú 

úlohu pri formovaní štruktúry digitálnych trhov. Fúzie, ktoré upriamili pozornosť na vzťah medzi Big 
Data a trhovou silou, sú tie, ktoré zahŕňali známe digitálne spoločnosti, ktoré spravujú globálne 
vyhľadávače, sociálne siete a komunikačné služby.21 Preskúmanie fúzií je pravdepodobne oblasťou, 
v ktorej budeme svedkami vývoja nášho chápania úlohy Big Data pre trhovú silu. Napriek tomu že 
prahové hodnoty založené na obrate nemusia umožniť orgánom hospodárskej súťaže aby skúmali 
všetky fúzie v ktorých Big Data majú ústrednú úlohu, kontrola fúzií je oblasťou, v ktorej by v blízkej 
budúcnosti mohli orgány pre hospodársku súťaž priamo ovplyvniť vývoj digitálnych trhov. Vo 
všeobecnosti by úvahy týkajúce sa Big Data mohli byť relevantné pri analýze fúzií ako 
horizontálnych, tak aj vertikálnych/konglomerátnych protisúťažných účinkov, keďže kombinácia 
súborov údajov strán po zlúčení môže mať vplyv na trhovú silu subjektu po fúzii a/alebo prekážkach 
vstupu na trh pre skutočných alebo potenciálnych konkurentov. Každá takáto kombinácia údajov by 
mohla byť zlúčeným subjektom implementovaná len do takej miery, do akej to umožňujú platné 
pravidlá ochrany údajov, pokiaľ ide o zhromažďovanie, spracovanie, uchovávanie a používanie 
osobných údajov. Nedávno v tejto otázke Európska komisia udelila spoločnosti Facebook pokutu vo 
výške 110 miliónov EUR za poskytnutie nesprávnych a zavádzajúcich informácií o technickej 
možnosti automatického priraďovania identity používateľov Facebooku a WhatsApp. V každom 
prípade by sa mala vziať do úvahy akákoľvek teória ujmy vzhľadom na celý rad faktorov, ako sú: i) 
rozsah príslušného trhu s výrobkami; ii) štruktúra trhu; (iii) dôležitosť údajov pre poskytovanie 
konkrétnej služby; iv) rôzne zdroje prostredníctvom ktorých môžu spoločnosti zhromažďovať 
relevantné údaje. Analýza Big Data bude obzvlášť dôležitá pri hodnotení horizontálnych fúzií medzi 
spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti online reklamy, kde Big Data je kľúčovým vstupom pri 
poskytovaní cielených reklám. V prípadoch, ktoré preskúmala Európska komisia bolo zistené, že 
naďalej zostane veľké množstvo údajov od používateľov internetu, ktoré sú cenné pre reklamné 
účely a ktoré nie sú v rámci výhradnej kontroly zlúčeného subjektu. Ak fúzie vzbudzujú vertikálne 
a/alebo konglomerátne efekty, teória škôd sa zvyčajne týka možných účinkov vylúčenia, ktoré môžu 
vzniknúť vtedy, keď majú zlúčené strany schopnosť a motiváciu vylúčiť konkurentov z trhu na úkor 
spotrebiteľov. Big Data môžu byť relevantné priamo, keď stratégia vylúčenia spočíva na prístupe k 
údajom, a nepriamo aj v prípade, že Big Data a najmä dátové sieťové efekty, môžu pôsobiť ako 
prekážka vstupu na trh. Posledný aspekt sa týka analýzy vplyvu fúzie na hospodársku súťaž aj z 
hľadiska ochrany súkromia. Ak spotrebitelia považujú súkromie za žiadanú vlastnosť služby, 
zníženie ochrany súkromia je analogické zníženiu kvality poskytovanej služby. Vo svojom 
preskúmaní fúzie Microsoft/LinkedIn Európska komisia dospela k záveru, že uzavretie trhu pre 

                                                 
19 van THEMAAT, W. V., - REUDER, B. European Competition Law.  
20 DRGONEC, J. Právo na súkromie podľa Ústavy Slovenskej rebubliky.  
21 COMP/M.4731, Google/DoubleClick (2008); COMP/M.5727, Microsoft/Yahoo!(2010); 
COMP/M.5984, Intel/McAfee (2011); COMP/M.6281, Microsoft/ Skype (2011); COMP/M.7217, 
Facebook/WhatsApp (2014). 
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profesionálne sociálne siete môže mať negatívny vplyv na spotrebiteľov kvôli marginalizácii 
konkurentov, ktoré ponúkajú vyšší stupeň ochrany súkromia používateľom, ako je LinkedIn.22 Zdá 
sa, že dôvody na ochranu súkromia sa stávajú čoraz dôležitejšími aj pri preskúmaní zlúčenia. 
 
8.  ZÁVER 

 
Úzka interakcia medzi informáciami, inováciami a trhovými výsledkami formuje moderný 

digitálny priemysel 21. storočia: obchodné modely vyhľadávačov, sociálnych sietí, internetových 
stránok a trhov s elektronickým obchodom sú založené na schopnostiach prevádzkovateľov 
zhromažďovať a spracovávať veľké množstvo údajov. Používanie Big Data prostredníctvom online 
platforiem má ďalekosiahle dôsledky nielen na hospodársku činnosť a dobré životné podmienky 
spotrebiteľov, ale aj sociálne a politické mechanizmy: technologický vývoj ovplyvňujúci informačné 
toky ovplyvňuje organizáciu trhov, ako aj fungovanie politického procesu a povahu jednotlivých 
interakcií. Protimonopolná politika je dobre vybavená a dostatočne flexibilná, aby mohla prispôsobiť 
svoje analytické nástroje na účinné riešenie problémov hospodárskej súťaže súvisiacich s údajmi. 
Dobre fungujúce trhy sú nevyhnutné na podporu inovácie a pokroku (na prospech spoločností aj 
spotrebiteľov). Digitálne trhy zároveň potrebujú širokú škálu pravidiel na podporu celkových záujmov 
spoločnosti, ktoré zaručujú základné práva jednotlivcov. Súťažné právo je dôležitou súčasťou 
širšieho súboru nástrojov, ktoré môžu byť používané na riadenie digitálnych trhov, ktoré zahŕňajú aj 
ochranu spotrebiteľa a ochranu údajov. Ako ukazuje prístup EÚ, je dôležité, aby sa tieto nástroje 
využívali navzájom dopĺňajúcim spôsobom a sledovali spoločné ciele ktoré zahŕňajú podporu rastu 
a inovácií, ako aj blaho jednotlivých spotrebiteľov a základných práv občanov. 
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PRINCÍPY E-KOHÉZIE V PROCESE IMPLEMENTÁCIE FONDOV 
EÚ 

Matúš Drotár 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
 

 
Abstract: The aim of this study is to analyze the current state of fulfillment of the principles of E-

Cohesion in the Slovak Republic. Legislation regulating the implementation process of EU funds for 
the 2014-2020 programming period introduced several obligations that the Member State must fullfil 
at relevant deadlines. The principles of the E-Cohesion impose on Member States the obligation to 
digitize the key implementation processes in order to reduce the administrative burden. In our study 
we will try to analyze the existing legislation regulating the principles of E-Cohesion and the current 
stay of their implementation in Slovakia. 
 
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať aktuálny stav v plnení podmienok tzv. E-Kohézie v 

podmienkach Slovenskej republiky. Legislatíva upravujúca proces implementácie fondov EÚ pre 
programové obdobie 2014-2020 zaviedla viacero povinností, ktoré je povinný členský štát 
implementovať v relevantných termínoch. Princípy tzv. E-kohézie ukladajú členským štátom 
povinnosť zelektrizovať kľúčové procesy implementácie za účelom zníženia administratívnej záťaže. 
V našom článku sa pokúsime zanalyzovať existujúcu legislatívu upravujúcu princípy E-Kohézie a 
aktuálny stav ich implementácie na Slovensku. 
 
Key words: Cohesion policy, e-Cohesion, EU funds, IT monitoring system; 
 
Kľúčové slová: Kohézna politika, e-Kohézia, fondy EÚ, IT monitorovací systém; 

 
1 ÚVOD 

Koncepcia tzv. e-Kohézie je jedným z hlavných nástrojov reformovanej Kohéznej politiky na 
znižovanie administratívnej záťaže spojenej s procesom implementácie fondov EÚ v programovom 
období 2014-2020. Cieľom tejto koncepcie je nielen uľahčiť proces implementácie fondov EÚ na 
úrovni orgánov štátnej správy ale tiež zjednodušiť prístup k týmto finančným prostriedkom na strane 
ich prijímateľov. Základné zásady koncepcie e-Kohézie vychádzajú z cieľov Digitálnej Agendy pre 
Európu1  a Európskeho Akčného plánu pre e-Government na roky 2011-2015, podľa ktorých by do 
konca roka 2015 mala minimálne polovica občanov členských štátov EÚ a 80 % subjektov 
podnikateľského prostredia v rámci  EÚ využívať služby e-Governmentu.   

 
2 PRÁVNA ÚPRAVA E-KOHÉZIE 

Koncepcia e-Kohézie je upravená priamo vo všeobecnom nariadení č. 1303/2013, konkrétne 
v článku 122 ods. 3, v zmysle ktorého „členské štáty zabezpečia, aby sa najneskôr do 31. decembra 
2015 všetky výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, 
orgánom auditu a sprostredkovateľskými orgánmi uskutočňovali prostredníctvom systémov 
elektronickej výmeny údajov.“ Citovaný článok ukladá povinnosť členským štátom zabezpečiť 

elektronickú výmenu informácií súvisiacu s procesom implementácie fondov EÚ a to v termíne do 
konca roka 2015. Elektronická výmena sa však v tomto prípade vzťahuje výlučne na komunikáciu 
medzi riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu, sprostredkovateľskými orgánmi 
a prijímateľom. Práve explicitná zmienka o prijímateľovi vymedzuje okruh vzťahov, ktoré musia byť 
nevyhnutne pokryté elektronickou formou komunikácie. Vzhľadom na to, že prijímateľom je subjekt, 
ktorému bola schválená predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) a s 

                                                 
1 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU 
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV „Digitálna agenda pre 
Európu“ - KOM(2010) 245 v konečnom znení/2 z 26.8.2010 
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ktorým bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, povinnosť elektronickej komunikácie sa vzťahuje 
výlučne na procesy ktoré nasledujú po tomto akte (najmä procesy monitorovania implementácie 
projektu, kontroly projektu, resp. predkladania žiadostí o platbu). V zmysle vyššie citovaného článku 
sa preto povinná elektronická výmena údajov nevzťahuje na procesy, ktoré predchádzajú vydaniu 
rozhodnutia o schválení, resp. neschválení žiadosti o NFP alebo podpisu zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku. Ide najmä o procesy predkladania žiadostí o NFP a s tým 
spojenú komunikáciu medzi žiadateľom a radiacim orgánom. Aj napriek tomu že neexistuje 
explicitná povinnosť zabezpečiť túto komunikáciu prostredníctvom elektronických systémov, EK 
odporúča členským štátom aby zvážili rozšírenie funkcionalít aj o túto oblasť2 . 

Povinnosť členského štátu zabezpečiť elektronickú výmenu informácií v zmysle článku 122 
ods. 3 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 je potrebné vykladať v kontexte článku 9 ods. 2 
vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 1011/2014, v zmysle ktorého „ak členský štát z 
vlastnej iniciatívy uloží prijímateľom povinnosť používať systémy elektronickej výmeny údajov, 
zabezpečí, aby technické vlastnosti uvedených systémov nenarušovali bezproblémové vykonávanie 
fondov ani neobmedzovali prístup žiadneho z prijímateľov.“ Práve slovné spojenie „ak členský štát z 
vlastnej iniciatívy uloží prijímateľom povinnosť...“ poukazuje na skutočnosť, že členský štát je 
povinný vytvoriť „iba“ podmienky, resp. predpoklady na elektronickú výmenu informácií, avšak 
ostáva na jeho rozhodnutí, či uloží povinnosť pre prijímateľov systémy elektronickej výmeny dát aj 
používať. Rozhodnutie neuložiť povinnosť prijímateľom používať systémy elektronickej výmeny 
údajov môže byť zdôvodnené napr. predchádzaním potenciálnej diskriminácie tých prijímateľov, 
ktorí nemajú prístup k adekvátnym prostriedkom umožňujúcim takúto formu komunikácie.  

V zmysle článku 122 ods. 4 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 sa povinnosť elektronickej 
výmeny informácií nevzťahuje na Európsky námorný a rybársky fond. Vzhľadom na pomerne nízku 
alokáciu tohto fondu v podmienkach Slovenskej republiky (menej ako 0,2 % celkovej alokácie 
finančných prostriedkov)  ide o zanedbateľný počet subjektov, na ktoré sa táto forma výmeny 
informácií nebude vzťahovať3.   

 
3 PRINCÍPY E-KOHÉZIE 

V zmysle právnej úpravy uvedenej v článku 122 ods. 3 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 
možno princípy e-Kohézie rozdeliť na: 
a) „only once“ encoding principle– princíp zadanie informácie „jedenkrát a dosť“  
b) the concept of „interoperability“ – princíp „prepojiteľnosti“  
c) e-signature principle – princíp elektronického podpisu  

Efektívna implementácia koncepcie e-Kohézie má nepochybne vysoký potenciál zjednodušiť 
proces implementácie fondov EÚ. Princíp zadávania informácií iba raz počas celej doby 
implementácie projektu dokáže ušetriť nielen čas potrebný na prípravou a vypĺňanie dokumentov 
nevyhnutných pre jeho financovanie, ale tiež znížiť riziko chybovosti spôsobenej viacnásobným 
predkladaním týchto dokumentov, resp. dát. Prepojiteľnosť a vzájomné zdieľanie informácií zasa 
pomôže k vyššej efektívnosti komunikácie a spolupráce medzi subjektmi zodpovednými za 
implementáciu operačného programu (najmä v prípade tých operačných programov kde je pomerne 
vysoký počet sprostredkovateľských orgánov4). 

 
3.1 Princíp only once encoding 

Princíp zadania informácie „jedenkrát a dosť“ zabraňuje opakovanému predkladaniu 
rovnakého druhu informácií zo strany prijímateľa, ktoré boli už raz z jeho strany predložené. Je v 
zodpovednosti riadiaceho orgánu aby zabezpečil dostupnosť takto predložených údajov, resp. 
dokumentov pre všetky ostatné subjekty, ktoré sú zodpovedné za kontrolu, monitorovanie, audit 
alebo hodnotenie operačného programu. 

                                                 
2 Questions and Answers on e-Cohesion, Programming period 2014-2020 (ERDF, Cohesion Fund 
and ESF), European Commission (DG Regional and Urban Policy, Unit C1 in coordination with DG 
Employment, Social Affairs and Inclusion – 5.1., strana 10) 
3 http://www.partnerskadohoda.gov.sk/66-sk/operacny-program-rybne-hospodarstvo/; 
4 napr. v prípade integrovaného regionálneho operačného programu kde sa na implementácii 
operačného programu okrem riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
podieľa aj ďalších 18 sprostredkovateľských orgánov 
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3.2 Princíp interoperability 

Princíp interoperability, alebo „prepojiteľnosti“ znamená, že dáta, ktoré sú zadávané 
prijímateľom finančných prostriedkov musia byť  zdieľateľné medzi subjektami zodpovednými za 
implementáciu operačného programu. Tento princíp musí byť zabezpečený minimálne na úrovni 
jedného operačného programu, v rámci ktorého sú všetky subjekty zodpovedné za jeho 
implementáciu povinné komunikovať medzi sebou práve prostredníctvom tohto elektronického 
systému.   

 
3.3 Princíp e-signature 

V súlade s článkom 10 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 1011/2014 
musí „výmena údajov a transakcie obsahovať elektronický podpis, ktorý je v súlade s jedným z troch 
typov elektronického podpisu vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
1999/93/ES“. Od 1.7.2016 je otázka elektronických podpisov v podmienkach EÚ zastrešená 
nariadením EP a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu. Predmetné nariadenie pojednáva o 3 úrovniach 
elektronického podpisovania: 

 
a) tzv. „jednoduchý“ elektronický podpis (v zmysle článku 2 ods. 10 predmetného nariadenia ide o 
„údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo logicky pridružené k iným údajom v 
elektronickej forme a ktoré podpisovateľ používa na podpisovanie“), 
b) tzv. „zdokonalený“ elektronický podpis (v zmysle článku 2 ods. 11 a článku 26 ide o „elektronický 
podpis, ktorý je jedinečne spojený s podpisovateľom, umožňuje určenie totožnosti podpisovateľa, je 
vyhotovený pomocou údajov na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré môže podpisovateľ s 
vysokou mierou dôveryhodnosti používať pod svojou výlučnou kontrolou, a je prepojený s údajmi, 
ktoré sa ním podpisujú, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno zistiť“. Najviac 
používanou technológiou, ktorá umožňuje naplnenie týchto požiadaviek je využívanie tzv. „public-
key infrastructure (PKI)“, ktoré umožňuje využitie certifikátov a kryptografických kľúčov, 
c) tzv. „kvalifikovaný elektronický podpis“ (v zmysle článku 2 ods. 10 predmetného nariadenia ide o 
„zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie 
elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy“). 

 
4 APLIKÁCIA E-KOHÉZIE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Slovenská republika sa v rámci Partnerskej dohody (kapitoly 4 – Opatrenia na zabezpečenie 
účinného vykonávania EŠIF)5  prihlásila k princípom koncepcie e-Kohézie, pričom zadefinovala 
systémy ITMS 2014+ (pre ERDF, ESF, KF a EFNRH6) a Informačný systém Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry pre EPFRV7) ako hlavné nástroje jej realizácie v programovom období 2014-
2020. Zároveň sa Slovenská republika zaviazala že tieto dva informačné systémy budú medzi 
sebou komunikovať za účelom spoločného využívania, resp. jednotného vykazovania dát o všetkých 
EŠIF. Obidva informačné systémy zároveň potvrdili zámer naplniť princípy e-Kohézie v lehote 
stanovenej legislatívou EÚ. 

 
4.1 Systém ITMS2014+ 

Informačný systém ITMS2014+ je hlavným nástrojom implementácie e-Kohézie v 
podmienkach Slovenskej republiky v programovom období 2014-2020. Povinnosť zriadiť takýto 
systém vyplýva z článku 125 ods. 2 písm. d) všeobecného nariadenia č. 1303/2013, v zmysle 
ktorého riadiaci orgán „zriadi systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov v elektronickej 
podobe o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, 
overovanie a audit, vrátane podľa potreby aj údajov o jednotlivých účastníkoch operácií.“ 

V podmienkach Slovenskej republiky je ITMS2014+ jedným z dvoch informačných systémov, 
ktoré zabezpečujú splnenie povinností z vyššie citovaného ustanovenia. Tým druhým je Informačný 

                                                 
5 http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/;  
6 Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky fond pre 
námorné a rybné hospodárstvo 
7 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „IS PPA“), ktorý je v správe a  prevádzke 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Tento systém zabezpečuje riadenie, kontrolu a 
monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Riadenie, kontrolu a 
monitorovanie zvyšných štyroch fondov Kohéznej politiky (Európskeho fondu na podporu 
regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu) zastrešuje ITMS2014+. Vlastníkom ITMS2014+ je Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu, ktorý zodpovedá za chod systému po metodickej stránke a 
zodpovedá tiež za riadenie vývoja a jeho testovanie. Prevádzkovateľom ITMS2014+ je 
DataCentrum8, ktoré zodpovedá za zabezpečenie prevádzky systému, poskytovanie podpory pre 
používateľov a tiež zabezpečenie bezpečnosti systému. ITMS2014+ pozostáva z: 

  
a) verejnej časti – využíva sa na informovanie verejnosti o plánovaných výzvach, vyhlásených 
výzvach, umožňuje filtrovanie v rámci týchto výziev, poskytuje informácie (aj v strojovo-
spracovateľnej podobe) o schválených, resp. neschválených žiadostiach o NFP, podporených 
projektoch, a pod. Tieto informácie, funkcionality sú dostupné verejnosti bez potreby vytvorenia 
prístupového konta do verejnej časti ITMS2014+. Pre subjekty s používateľským kontom verejná 
časť ITMS2014+ umožňuje predkladanie dokumentov, informácií a formulárov ako je žiadosť o NFP, 
žiadosť o platbu, monitorovacia správa zo strany žiadateľov, resp. prijímateľov na riadiace orgány 
apod. 
b) neverejnej časti – využíva sa na spracovanie predložených dokumentov, informácií a formulárov 
z verejnej časti, vytvorenie a spracovanie nových formulárov a dokumentov ako sú napr. záznamy z 
kontrol, súhrnné žiadosti o platbu, žiadosti o platbu smerom na EK, nezrovnalosti, pohľadávky, 
reportovacie a analyticko-štatistické prehľady; 
c)  spoločnej databázy – jednotná databáza pre verejnú a aj neverejnú časť ITMS2014+, 
d) komponentov pre zabezpečenie interoperability s inými informačnými systémami – ITMS2014+ je 
postavený na open source technológiách a je pripravený na prepájanie s inými informačnými 
systémami. 

Informačný systém ITMS2014+ je využívaný tak žiadateľmi ako aj prijímateľmi finančných 
prostriedkov z fondov EÚ. Prostredníctvom tohto systému žiadatelia predkladajú žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok, pričom vďaka integráciám ITMS2014+ s ostatnými informačnými 
systémami verejnej správy systém umožňuje automatické overenie splnenia niektorých podmienok 
poskytnutia príspevku. K dnešnému dňu došlo k integrácii systému ITMS2014+ s viacerými 
registrami verejnej správy. Zo strany prijímateľov je systém  ITMS2014+ využívaný počas 
implementačnej fázy schváleného projektu, pričom v súčasnosti systém umožňuje elektronické 
predkladanie monitorovacích správ k projektom a žiadostí o platbu. Žiadatelia a prijímatelia evidujú 
a aktualizujú údaje v systéme ITMS2014+ pričom sú sami zodpovední za ich aktuálnosť, pravdivosť, 
resp. správnosť takto vložených údajov. 

 
4.2 Princíp only once encoding 

Princíp „zadania informácie jedenkrát“ je implementovaný priebežne v rámci celého rozvoja a 
úprav ITMS2014+. Konkrétne je tento princíp implementovaný napr. v podobe prvotného zadania 
informácií o subjektoch, ktoré sú následne k dispozícii počas celej doby implementácie ako aj pre 
prípadnú potrebu do budúcna. Predmetné údaje sú následne exportované aj do ďalších časti 
ITMS214+ a pripravené na využitie. 

 
4.3 Princíp interoperability 

Princíp „prepojiteľnosti, otvorenosti a spolupráce“ je rovnako ako ostatné princípy 
implementovaný priebežne v rámci celého rozvoja a úprav ITMS2014+. Hlavný spôsob realizácie 
tohto princípu je ukotvený v tzv. integračnom zámere systému ITMS2014+ s ostatnými 
informačnými systémami verejnej správy, ktorý vytvára predpoklady na efektívnu výmenu dát a 
údajov bez potreby zapojenia žiadateľov, resp. prijímateľov do tohto procesu. Práve integrácia 
systému ITMS2014+ s ostatnými informačnými registrami verejnej správy má vysoký predpoklad 

                                                 
8 DataCentrum je samostatnou rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, ktorej 
zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR.  DataCentrum plní funkciu informačného centra pre rezort 
Ministerstva financií SR 
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zásadným spôsobom znížiť administratívnu záťaž spojenú s procesmi implementácie fondov a to 
tak na strane žiadateľov (napr. prostredníctvom integrácie systému ITMS2014+ s informačnými 
systémami ostatných štátnych orgánov za účelom preukázania splnenia niektorých podmienok 
poskytnutia príspevku) ako aj na strane prijímateľov. Aktuálne je systém ITMS2014+ zintegrovaný s 
nasledujúcimi informačnými systémami: register fyzických a právnických osôb, obchodný register, 
register účtovných závierok, register úpadcov, register trestov, register Národného inšpektorátu 
práce, daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, kataster nehnuteľností – list 
vlastníctva, SEMP – register minimálnej štátnej pomoci, vestník Úradu pre verejné obstarávanie a 
elektronický kontraktačný systém. 

 
4.4 Princíp e-Signature 

Spôsob elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej správy upravuje v podmienkach SR 
zákon č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente. Tento právny predpis ukladá povinnosť orgánom verejnej 
správy umožniť komunikáciu elektronickými prostriedkami prostredníctvom Ústredného portálu 
verejnej správy. V roku 2017 sa uskutočnila integrácia ITMS2014+ s Ústredným portálom verejnej 
správy, ktorý umožnil využívať elektronickú komunikáciu prostredníctvom elektronického podpisu aj 
v prostredí ITMS2014+. 

 
4.5 Ďalšie funkcionality ITMS2014+ 

Systém ITMS2014+ okrem plnenia základných úloh koncepcie e-Kohézie zabezpečuje tiež 
ďalšie funkcionality a podporu pre riadiace orgány, žiadateľov, prijímateľov alebo laickú či odbornú 
verejnosť, ktorá prejaví záujem o informáciu súvisiacu s týmto procesom. Práve zabezpečovanie 
týchto funkcionalít posúva úroveň využitia systému ITMS2014+ ďaleko za rámec nevyhnutného 
minima vyžadovaného zo strany legislatívy EÚ v rámci koncepcie e-Kohézie. Tieto ďalšie 
funkcionality systému ITMS2014+ môžeme rozdeliť z pohľadu  subjektu ktorému sú určené, 
prípadne oblasti ktorej sa priamo dotýkajú. Z pohľadu relevantnosti ku konkrétnej oblasti procesu 
implementácie možno rozdeliť funkcionality na tie, ktoré zabezpečujú vyšší štandard 
transparentnosti a informovanosti o jednotlivých procesov implementácie fondov EÚ. Medzi ne 
možno zaradiť napr.: zabezpečenie elektronického (anonymného) prideľovania žiadostí o NFP 
odborným hodnotiteľom, zverejňovanie zoznamu schválených, resp. neschválených žiadostí o NFP, 
zverejňovanie mien odborných hodnotiteľov podieľajúcich sa na konaní žiadostí o NFP, zoznam 
zverejnených a plánovaných výziev na predkladanie žiadostí o NFP a možnosť vyhľadávania výziev 
podľa kľúčových slov podpory.  

Za osobitnú funkcionalitu ITMS2014+ možno považovať tzv. OpenData API. Existujúce 
možnosti digitálneho sveta 21. storočia ponúkajú široké možnosti ďalšieho zverejňovania dát a 
informácií a to nielen v statickej forme zverejnených údajov na portáloch jednotlivých inštitúcií ale 
tiež v kvalitatívne inej podobe – tzv. otvorených dát. K tomuto kroku pristúpila aj Slovenská 
republika, ktorá prostredníctvom ÚPPVII poskytuje široké spektrum otvorených dát týkajúcich sa 
procesu implementácie fondov EÚ prostredníctvom strojovo spracovateľného API, dostupného na 
URL adrese https://opendata.itms2014.sk. Štruktúra dát a logika API sú zdokumentované 
prostredníctvom nástroja swagger. Týmto krokom Slovenská republika prispieva k zvyšovaniu 
informovanosti o využívaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, zvyšovaniu transparentnosti, ale 
najmä poskytuje priestor pre použitie štruktúrovaných dát, pre ich ďalšie strojové  spracovanie ako 
aj pre vznik nových aplikácií. V dnešnej dobe je dostupných 12 endpointov pre záujemcov o 
otvorené dáta týkajúce sa implementácie fondov EÚ. Konkrétne ide o nasledujúce otvorené údaje: 
informácie o opendata API, informácie o nezrovnalostiach, informácie o pohľadávkových dokladoch, 
informácie o projektoch, informácie o projektových ukazovateľoch, informácie o programovej 
štruktúre, informácie o subjektoch a dodávateľoch, informácie o účtovných dokladoch, informácie o 
verejných obstarávaniach, informácie o výzvach, informácie o žiadostiach o NFP a informácie o 
žiadostiach o platbu. Druhú skupinu funkcionalít ITMS2014+ predstavujú tie, ktoré ďalším spôsobom 
zjednodušujú proces implementácie fondov EÚ. Ide najmä o elektronizáciu formulárov spojených s 
procesom predkladania žiadostí o NFP, ktoré nie sú v zmysle ustanovení legislatívy EÚ nevyhnutne 
spojené s koncepciou e-Kohézie. Ide najmä možnosť elektronického predkladania: 
a) žiadosti o aktiváciu konta ITMS2014+ 
b) žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
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Osobitnou funkciou ITMS2014+, ktorou dochádza k ďalšiemu zjednodušeniu procesov 
implementácie fondov EÚ je tzv. ITMS OpenAPI. Ide o funkcionalitu ITMS2014+ umožňujúcu 
automatizovaný import dát z informačných systémov žiadateľov, resp. prijímateľov priamo do 
systému ITMS2014+ (napr. automatizovaný import účtovných dokladov z informačných systémov 
prijímateľov priamo do ITMS2014+ potrebných pre preplatenie žiadostí o platbu). Vytvorením 
verejného rozhrania a automatizovaným importom relevantných údajov resp. dát priamo do 
ITMS2014+, dochádza k ďalšiemu zjednodušeniu komunikácie medzi prijímateľmi a riadiacimi 
orgánmi a to odstraňovaním duplicitných úkonov, resp. automatizácii úkonov, ktoré bolo potrebné 
doteraz vykonávať manuálne. 

  
5 ZÁVER 

Cieľom tohto príspevku bolo zanalyzovať existujúci stav napĺňania princípov e-Kohézie na 
Slovensku. Na základe záverov z analytickej časti môžeme skonštatovať, že tieto pravidlá sú nielen 
splnené, ale pomerne vo veľkej miere idú nad rámec nevyhnutného minima definovaného 
legislatívou EÚ.  Hlavným nástrojom plnenia princípov e-Kohézie je systém ITMS2014+, ktorý 
napĺňa všetky princípy e-Kohézie a ktorý možno považovať za jeden z kľúčových nástrojov 
administratívneho zjednodušovania prístupu žiadateľov a prijímateľov k finančným prostriedkom z 
fondov EÚ. 
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ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE V SPRÁVNOM KONANÍ AKO 
PREDPOKLAD VYMOŽITEĽNOSTI PRÁVA1 

Matej Horvat 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

 
Abstract: The paper discusses law on delivery under the new legal regulation on mandatory 

electronic delivery. It analyses legal provisions of the Act on E-government that stipulates delivering. 
The paper discusses the possibility for providing more effective enforceability of law through legal 
regulation on electronic delivery. 
 
Abstrakt: Príspevok sa venuje právnej úprave doručovania podľa nových pravidiel, ktoré sa týkajú 

povinného elektronického doručovania. Analyzuje právnu úpravu zákona o e-governmente 
vzťahujúcu sa na doručovanie. Príspevok danú problematiku analyzuje z pohľadu zvýšenia 
vymožiteľnosti práva prostredníctvom elektronického doručovania. 
 
Key words: delivering, electronic delivering, administrative proceedings, delivery in administrative 

proceedings, enforceability of law. 
 
Kľúčové slová: doručovanie, elektronické doručovanie, správne konanie, doručovanie v správnom 

konaní, vymožiteľnosť práva, elektronizácia. 
 
1 ÚVOD 

K aplikačným rozhodovacím procesom v oblasti verejnej správy2 dochádza každodenne. 
Možno bezpečne povedať, že v právnej praxi každého správneho orgánu v každom okamihu 
prebieha nejaké správne konanie, či už ide o konanie všeobecné podľa Správneho poriadku alebo 
podľa osobitných právnych predpisov ako napríklad podľa zákona o priestupkoch, daňového 
poriadku, stavebného poriadku, zákona o sociálnom poistení a pod. Aj z tohto dôvodu je preto 
nevyhnutné analyzovať tie právne inštitúty, ktoré zjednodušujú a zefektívňujú správne konanie ako 
celok, a približujú tým riadny výkon verejnej správy fyzickým osobám a právnickým osobám.  

V tomto príspevku sa budem venovať právnemu inštitútu doručovania, pričom sa zameriam 
hlavne na elektronické aspekty doručovania v správnom konaní. Vysvetlím, prečo doručovanie 
možno považovať za predpoklad vymožiteľnosti individuálnych práv v správnom konaní. Cieľ tohto 
príspevku dosiahnem analýzou a komparáciou právnej úpravy „obyčajného“ (t. j. „neelektronického“) 
doručovania v správnom konaní s doručovaním elektronickým, a to podľa Správneho poriadku,3 
zákona o e-Governmente4 a daňového poriadku.5  

 
2 ZÁSADY SPRÁVNEHO KONANIA, DORUČOVANIE V SPRÁVNOM KONANÍ A 

VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA  

Tak ako každý aplikačný rozhodovací proces, tak aj v správnom konaní platí, že je vedený 
na základe určitých zásad. Tieto zásady majú rozličný charakter. V každom prípade však slúžia ako 
aplikačné a interpretačné pravidlo. Správne orgány sú povinné v rámci celého správneho konania 
byť si vedomé týchto zásad a zároveň aj tieto zásady uplatňovať. Neakceptovanie tohto prístupu 
môže mať ďalekosiahle dôsledky na správne konanie ako celok.  

                                                 
1 Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu APVV č. 17-0403 „Vplyv vzájomného uznávania 
prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy“ udeleného Agentúrou 
pre vedu a výskum. 
2 Pozri VRABKO, M. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné, s. 20-21. 
3 Zákon č. 71/1967 Zb.  
4 Zákon č. 563/2009 Z. z.  
5 Zákon č. 305/2013 Z. z.  
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Podľa právnej teórie nijaké konkrétne procesné ustanovenie zákona nemožno vykladať ani 
používať v rozpore s procesnými zásadami. Rovnako dôležité sú pre prieskumné orgány pri 
posudzovaní zákonnosti rozhodnutí a správnosti konania správneho orgánu v rámci preskúmavania 
rozhodnutí v rámci verejnej správy i mimo nej. Napokon, sú dôležité aj pre orgány inštančného 
dozoru.6 Ich porušenie je závažnou procesnou chybou a môže byť dôvodom pre zmenu alebo 
zrušenie rozhodnutia.7 

Aj podľa súdnej judikatúry sú zásady správneho konania významným právnym inštitútom. 
Ako podotýka Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze sp. zn. I. ÚS 314/2015 zo 16. decembra 
2015: „význam (...) všeobecných právnych princípov spočíva najmä v skutočnosti, že sú metódou 
regulácie právnych vzťahov a súčasne určujú, ako má byť právna norma koncipovaná, 
interpretovaná a aplikovaná v praxi“. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 
1Sžo/28/2009 z 8. februára 2011 zdôrazňuje, že: „verejná správa je službou verejnosti a základné 
pravidlá konania uvedené v § 3 Správneho poriadku, pre ktoré východiskom je v systéme prameňov 
práva predovšetkým ústava (najmä čl. 2) a zákony (vrátane právnej úpravy založenej právom 
Európskych spoločenstiev, resp. upravenej medzinárodnými zmluvami), i keď sú formulované viac 
všeobecným spôsobom, je potrebné, vzhľadom na to, že slovenské právo je súčasťou európskeho 
právneho systému, v praxi interpretovať v duchu európskeho štandardu všeobecných požiadaviek 
na kvalitu postupov a činnosti verejnej správy súhrnne označovaných ako princípy ‚dobrej správy‘ 
(Good Governance, Good Administration), majúceho základ v literatúre, judikatúre európskych 
inštitúcií a niektorých dokumentoch najmä Rady Európy (najmä odporúčania a rezolúcie Výboru 
ministrov Rady Európy) a Európskej únie.“ 

Hoci by sa mohlo zdať, že zásady nepredstavujú v právnej teórii, ako aj praxi nejaký výrazný 
problém, opak je pravdou. Táto skutočnosť vychádza najmä z toho dôvodu, že jednotlivé zásady 
správneho konania môžu stáť vo vzájomnom opozite, a preto pri ich uplatňovaní v praxi treba vždy 
vychádzať z ich starostlivého zvažovania a proporčného využitia. Vo vzťahu k tomuto príspevku ide 
najmä o uplatňovanie zásady neverejnosti správneho konania, zásady písomnosti správneho 
konania a princípu transparentnosti verejnej správy.  

Zásada neverejnosti správneho konania znamená, že Správny poriadok je vybudovaný na 
zásade neverejnosti ústneho pojednávania. Vyplýva to, okrem iného, zo skutočnosti, že ústne 
pojednávanie nie je pre správne konanie typické.8 Neverejnosť neznamená, že nemôže dôjsť 
k styku zamestnanca správneho orgánu a účastníka konania „tvárou v tvár“; neverejnosť znamená, 
že správne konanie nie je prístupné širokej verejnosti, ako je to v prípade súdnych konaní, ale 
prístupné je len subjektom správneho konania. Správne konanie nie je verejné ani vtedy, keď je 
nariadené ústne pojednávanie.   

Správne konanie (teda) nie je vo všeobecnosti prístupné verejnosti, t. j. každému, kto oň 
prejaví záujem bez toho, aby bol rozhodnutím správneho orgánu dotknutý.9 

Zásada písomnosti znamená, že správny orgán vydáva rozhodnutie vo veci na základe 
písomných podkladov a dôkazov; zásadne všetky úkony v správnom konaní sa zaznamenávajú do 
písomnej podoby, a to vrátane úkonov ústnych (zápisnica). Všetka písomná dokumentácia tvorí spis 
správneho konania, ktorý musí preukázať všetko, na základe čoho správny orgán dospel 
k rozhodnutiu vo veci samej. Zásada ústnosti preto pre správne konanie nie je typická a zásadne sa 
neuplatňuje.  

Zásada neverejnosti správneho konania spolu so zásadou písomnosti správneho konania sa 
môžu javiť ako rozporné s princípom transparentnosti verejnej správy. Princíp transparentnosti 
verejnej správy má hmotnoprávny, ako aj procesnoprávny aspekt. V rámci hmotnoprávneho aspektu 
transparentnosť vo všeobecnosti znamená priehľadnosť, jasnosť, zrozumiteľnosť. Princíp 
transparentnosti je spojený so spôsobom výkonu verejnej moci (správy), jeho podstatou je 
zrozumiteľné ustanovenie úloh vykonávateľom verejnej správy a s tým súvisiaci transparentný 
výkon týchto úloh.10 Princíp transparentnosti je princípom, ktorý sa uplatňuje naprieč verejnou 
správou; verejná správa je ho povinná bezpodmienečne rešpektovať pri výkone svojej kompetencie. 

                                                 
6 HUTTA, V. In MACHAJOVÁ, J. a kol. Všeobecné správne právo, s. 156.  
7 KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok. Komentár, s. 18. 
8 SOBIHARD, J. Správny poriadok. Komentár, s. 36. 
9 KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo procesné. Všeobecná časť, s. 140. 
10 HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť, s. 76. 
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Procesnoprávny aspekt tohto princípu sa v správnom konaní premieta do obsahu 
procesných práv dotknutých osôb (predovšetkým účastníkov konania), ktoré majú zabezpečiť ich 
informovanosť o priebehu a výsledku správneho konania.11 

Nerešpektovanie tohto princípu možno považovať za nerešpektovanie ústavných hodnôt. 
Tento princíp je totiž jedným z vedúcich princípov činnosti verejnej správy, a preto ho treba 
rešpektovať v rámci všetkých úsekov verejnej správy.12 

Právna úprava doručovania predstavuje záruku transparentnosti v činnosti verejnej správy; 
prostredníctvom doručovania sa účastníci správneho konania oboznamujú s tým, v akom „stave“ sa 
nachádza správne konanie, ktorého sú účastníkmi. Doručovanie tu nahrádza osobný styk tvárou 
v tvár, ktorý sa dodržiava pri ústnom pojednávaní; právna úprava doručovania tak slúži na 
vyváženie faktu, že správne konanie je tradične písomné a neverejné.  

V prípade, ak by právna úprava doručovania nebola efektívna, možno potom uvažovať 
o tom, že účastníci konania si nebudú môcť riadne uplatňovať svoje práva. Takáto situácia by bola 
v rozpore s princípom transparentnosti verejnej správy a znamenala by pre účastníkov konania 
veľmi malé šance na efektívne uplatnenie a vymoženie ich práv.  

V právnej teórii sa stretávame s názorom, že vymožiteľnosť práva vo verejnej správe možno 
v právnej rovine vymedziť ako systém právnych záruk dobrej správy konajúcej v súlade s právnymi 
normami a právnymi predpismi. Tento systém tvorí súhrn právnych prostriedkov pôsobiacich na 
ochranu adresátov správy pred nezákonnosťou verejnej správy, na odstránenie nezákonnosti a jej 
dôsledkov vrátane náhrady prípadne spôsobenej škody a vyvodenia zodpovednosti voči 
funkcionárom a zamestnanom vo verejnej správe. Ide teda o určitý systém právnych mechanizmov, 
ktoré slúžia na ochranu verejných práv a oprávnených záujmov adresátov verejnej správy, ktorí sú 
nezákonnosťou dotknutí na svojich právach.13 V právnom štáte je nevyhnutné, aby štátny 
mechanizmu spravil postupnosť krokov, ktorými si uplatňujú spravované subjekty svoje práva 
a právom chránené záujmy. Taktiež musí existovať postup, ktorým sa tieto subjekty domôžu 
splnenia povinností.14 Len riadnym doručovaním môžu správne orgány právne efektívnym 
spôsobom oboznamovať účastníkov konania o stave správneho konania, a preto je nevyhnutné 
považovať doručovanie za jeden z predpokladov vymožiteľnosti práva vo verejnej správe.  
 
3 KOMPARÁCIA PRÁVNEJ ÚPRAVY DORUČOVANIA PODĽA VYBRANÝCH PRÁVNYCH 

PREDPISOV 

 
3.1 ANALÝZA PRÁVNEJ ÚPRAVY DORUČOVANIA 

V rámci komparácie právnej úpravy doručovania podľa vybraných právnych predpisov som 
sa zameral na právnu úpravu zakotvenú v Správnom poriadku, Daňovom poriadku a zákone o e-
Governmente. Výber týchto predpisov je zrejmý. Správny poriadok je všeobecným 
procesnoprávnym predpisom v oblasti verejnej správy. Zákon o e-Governmente je právnym 
predpisom, ktorý vo všeobecnej rovine zavádza povinnosť elektronickej komunikácie orgánov 
verejnej moci. Daňový poriadok je právnym predpisom, ktorý vylučuje použitie Správneho poriadku 
a navyše upravuje ako jeden z prvých zákonov povinnosti v oblasti elektronického doručovania. 
Zákon o sociálnom poistení ako ďalší predpis, s ktorým sa v praxi možno stretnúť pomerne často, 
som do tohto výberu nezaradil, a to z toho dôvodu, že elektronické doručovanie neupravuje.  

Ako prvému sa budem venovať Daňovému poriadku, a to z toho dôvodu, že tento právny 
predpis ako prvý upravil problematiku elektronického doručovania, resp. preferenciu elektronického 
doručovania. Daňový poriadok ustanovil okruh subjektov, ktoré sú povinné komunikovať 
elektronicky.15 Aj v prípade daňového konania platí, že doručovanie je tým inštitútom, 
prostredníctvom ktorého správca dane oznamuje určité skutočnosti daňovému subjektu, tretej 

                                                 
11 KOŠIČIAROVÁ, S. Princíp transparentnosti verejnej správy a jeho uplatnenie v správnom konaní, 
In Všeobecné správne konanie, s. 61. 
12 Pozri HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť, s. 68. 
13 MACHAJOVÁ, J. In MACHAJOVÁ, J. a kol. Všeobecné správne právo, s. 277. 
14 HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť, s. 432. 
15 Pozri Masárová, Ľ. Porezna uprava i e-uprava u Republici Slovačkoj. In Razvoj javne uprave, s. 
237. 
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osobe (svedkovi, zanlcov, a pod.), prípadne inému adresátovi.16 Elektronické doručovanie je 
upravené v § 32 Daňového poriadku. Vyplýva z neho, že podľa Daňového poriadku sú správcovia 
dane17 povinní komunikovať elektronicky, a len tam, kde to nie je možné, môžu doručovať aj iným 
spôsobom.18 Správca dane doručuje elektronický dokument osobe podľa § 14 Daňového poriadku19 
a daňovému subjektu, ktorý o to požiada. Elektronický dokument sa doručuje do elektronickej 
osobnej schránky osoby. Elektronický dokument zaslaný do elektronickej osobnej schránky je 
doručený okamihom, keď osoba s prístupom do elektronickej osobnej schránky prijme uvedený 
dokument. Ak táto osoba neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania do 
elektronickej osobnej schránky, považuje sa tento elektronický dokument za doručený posledným 
dňom tejto lehoty, aj keď sa osoba o doručení nedozvedela. Elektronické doručovanie sa považuje 
za doručenie do vlastných rúk. 

V odbornej literatúre sa k uvedenému ustanoveniu uvádza, že jeho účinnosť bola viackrát 
odkladaná z dôvodu nepripravenosti informačného systému finančnej správy prijímať všetky 
podania elektronickou formou. Nový informačný portál Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
bol sprístupnený verejnosti až 1. 1. 2014, teda až v deň, od ktorého mal vymedzený okruh subjektov 
už zákonom uloženú povinnosť doručovať všetky svoje podania finančnej správe výlučne 
elektronicky. Aj z uvedeného je preto zrejmé, že tieto subjekty sa nemali vôbec možnosť oboznámiť 
s týmto systémom vopred.20 

Správny poriadok právnu úpravu elektronického doručovanie bližšie neupravuje. Ust. § 25a 
Správneho poriadku však odkazuje na všeobecnú úpravu doručovania podľa zákona o elektronickej 
podobe výkonu verejnej moci. Týmto zákonom je zákon o e-Governmente (ďalej len „EgovZ“).  

Elektronické doručovanie upravuje EgovZ v § 29 až 33. Elektronické podanie a elektronický 
úradný dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické doručovanie je 
elektronická schránka, ktorá je aktivovaná. Do vlastných rúk sa elektronicky doručujú elektronické 
dokumenty, ktoré sú podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentom v 
listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú do vlastných rúk. 
Doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom 
sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta alebo osoby, ktorej je podľa osobitných 
predpisov možné doručovať namiesto adresáta, formou elektronickej doručenky odoslanej 
odosielateľovi. 

Elektronická doručenka je elektronický dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte a 
sekunde elektronického doručenia, identifikátor prijímateľa a odosielateľa a identifikáciu 
elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov, ktoré sa elektronicky doručujú. Ak 
adresátom nie je orgán verejnej moci, elektronická doručenka sa vytvára automatizovaným 
spôsobom. Zasiela sa do elektronickej schránky odosielateľa. Údaje uvedené v elektronickej 
doručenke, ktorá bola potvrdená, sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak. 
Elektronická doručenka sa vytvára a potvrdzuje pri každom elektronickom doručení, pričom ak nejde 
o doručenie do vlastných rúk, vytvára a potvrdzuje sa automatizovane. Orgán verejnej moci je 
povinný prijímať elektronicky doručované elektronické úradné správy každodenne. 

Ustanovenia o elektronickom doručovaní sa nepoužijú a doručovanie sa spravuje 
ustanoveniami o doručovaní podľa osobitných predpisov, ak 

a) osobitný predpis ustanovuje, že sa doručuje výlučne v listinnej podobe [ide napríklad 
o doručovanie podľa zákona o azyle (§ 52 ods. 1 zákona o azyle) alebo podľa zákona o pobyte 
cudzincov (§ 120 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov)], alebo 

                                                 
16 KRÁLIK, J., ŠIMONOVÁ, J., SABAYOVÁ, M. Základy daňového práva II, procesné daňové právo, 
s. 46. 
17 Správcom dane je daňový úrad, colný úrad a obec (§ 4 ods. 1 Daňového poriadku). 
18 Pozri § 30 ods. 1 a 2 Daňového poriadku.  
19 Ide o a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou 
zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou pre daň z 
príjmov, b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, c) advokát za 
daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za 
daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní. 
20 MASÁROVÁ, Ľ. Racionalizácia finančnej správy vs. práva daňových subjektov. In: Racionalizácia 
verejnej správy, s. 144. 
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b) 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. 

Uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná 
správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta. Úložnou lehotou na 
účely EgovZ je lehota, počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za 
nedoručenú. Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej 
správy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.  

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

Elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za 
doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, 
minútou a sekundou uvedenými 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 
doručenia).  

To neplatí, ak medzi okamihom odoslania elektronickej úradnej správy a okamihom márneho 
uplynutia úložnej lehoty bola elektronická schránka deaktivovaná (v takom prípade odosielateľ 
vykoná opätovné doručovanie podľa ustanovení o doručovaní podľa osobitných predpisov) alebo ak 
orgán verejnej moci rozhodne, že elektronické doručenie je neúčinné (v takom prípade odosielateľ 
vykoná opätovné elektronické doručenie podľa EgovZ); to neplatí, ak osobitný predpis neumožňuje 
vylúčiť účinky náhradného doručenia. 

Ak k elektronickému doručeniu dôjde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, 
lehota na konanie alebo na vykonanie úkonu, ktorej začiatok je spojený s okamihom elektronického 
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. 

Na základe textu právnej úpravy elektronického doručovania možno skonštatovať, že 
Správny poriadok ako všeobecný procesný predpis pre oblasť verejnej správy neupravuje 
elektronické doručovanie. Všeobecnou právnou úpravou elektronického doručovania preto je 
EgovZ.  

Zaujímavou je iste aj tá skutočnosť, že doručovanie podľa všeobecného predpisu je 
upravené v oveľa podrobnejšej miere, než je to v prípade osobitnej úpravy, ktorú reprezentuje 
Daňový poriadok. Všeobecná právna úprava sa snaží (celkom kazuisticky) podchytiť všetky možné 
alternatívy, ktoré môžu nastať v prípade elektronického doručovania. Vo všeobecnosti možno 
povedať, že zákonodarca sa tejto úlohy zhostil dobre. Ponechal napríklad jednotnosť v oblasti 
úložnej lehoty elektronického doručovania, kde v EgovZ aj v Daňovom poriadku určil lehotu 15 dní.  

V prípade EgovZ zákonodarca dodatočne upravil, odkedy táto lehota začína plynúť. 
V prípade Daňového poriadku, pre nedostatok osobitnej úpravy, platí, že lehota začína plynúť už 
najbližší nasledujúci (kalendárny) deň.21 EgovZ v tomto prípade ide ďalej a ustanovuje, že 
v prípade, ak k doručeniu príde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, tak lehota 
začína plynúť až najbližším nasledovným pracovným dňom.  

Domnievam sa však, že zákonodarca v tomto prípade opomenul na skutočnosť, že sobotu 
nemožno považovať za deň štátneho sviatku alebo deň pracovného pokoja. V tomto prípade totiž 
treba aplikovať všeobecný právny predpis, ktorý predmetné pojmy bližšie vymedzuje. Týmto 
zákonom je zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 
dňoch. Z § 2 tohto zákona vyplýva, že štátne sviatky (t. j. 1. január, 5. júl, 29. august, 1. september a 
17. november) sú dni pracovného pokoja a ďalšie dni pracovného pokoja okrem nedieľ sú aj tieto 
sviatky: 6. január, Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 15. september, 1. november a 
24. až 26. december. Nedeľu teda tento zákon uznáva ako deň pracovného pokoja, avšak nie 
sobotu.  

Sobotu za deň pracovného pokoja nepriamo označuje Zákonník práce. Podľa § 94 ods. 1 
tohto zákona dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v 

                                                 
21 Pozri § 27 ods. 2 Daňového poriadku. 
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týždni, a sviatky. Podľa § 93 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný rozvrhnúť pracovný 
čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, 
ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Aj Zákonník práce teda iba 
nepriamo označuje sobotu za deň pracovného pokoja, pričom pripúšťa, že takýmto dňom sobota 
nebude, ak zamestnávateľ určí, že takýmto dňom budú nedeľa a pondelok.  

Vzhľadom na to, že právna úprava doručovania musí byť jednoznačná a jednoznačnú 
odpoveď nám Zákonník práce nedáva, pretože pri doručovaní verejná správa nemôže ešte 
dodatočne zisťovať, či adresát má určený pracovný pokoj na sobotu alebo nie. Rovnako tak sa 
Zákonník práce nemôže použiť aj preto, lebo sa vzťahuje len na pracovnoprávne vzťahy založené 
pracovnou zmluvou alebo dohodami o prácach vykonávanými mimo pracovný pomer. Tento právny 
predpis sa napríklad nevzťahuje fyzické osoby podnikateľov, ktorým EgovZ prikazuje priamo 
doručovať do elektronickej schránky (t. j. elektronicky) a Zákonník práce sa v zmysle, ktorý je 
upravený v EgovZ, taktiež nevzťahuje na právnické osoby ako také, zatiaľ čo aj v tomto prípade 
EgovZ ustanovuje povinnosť orgánov verejnej moci doručovať právnickým osobám elektronicky.  

Z daného dôvodu treba uplatniť na výklad pojmov deň štátneho sviatku a deň pracovného 
pokoja výlučne zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a 
pamätných dňoch. Z daného dôvodu, ak dôjde k elektronickému doručeniu v sobotu, lehota začína 
plynúť od nedele. Avšak, ak by sobota bola niektorým z dní vymedzených v § 1 alebo 2 zákona o 
štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch (t. j. napríklad 1. január), tak 
potom lehota začína plynúť až v pondelok, keďže (napríklad) 1. január sa považuje za štátny 
sviatok.  

Tento výklad možno vzťahovať aj na ustanovenia Daňového poriadku. Daňový poriadok 
nevylučuje aplikáciu EgovZ. Navyše, EgovZ v § 29 ods. 1 ustanovuje, že postup elektronického 
doručovania podľa EgovZ sa uplatní len vtedy, ak osobitné predpisy pri spôsobe doručovania 
elektronickými prostriedkami neustanovujú inak. Keďže EgovZ odkazuje priamo na ustanovenia 
o doručovaní elektronickými prostriedkami a nie na všeobecné ustanovenia o doručovaní a plynutí 
lehôt, treba podporne uplatniť úpravu podľa EgovZ na počítanie lehôt.  

Poslednou poznámkou vo vzťahu k tejto časti príspevku je, že z dôvodu zvýšenia právnej 
istoty spravovaných subjektov by zrejme stálo za úvahu zjednotenie dĺžky úložných lehôt. V prípade 
uloženia elektronického je táto lehota jednotne ustanovená na 15 dní v Daňovom poriadku,22 ako aj 
v EgovZ.23 V prípade doručovania klasického prostredníctvom poštového podniku, ktorým je 
Slovenská pošta, je táto lehota 18 dní.24  

 
3.2 NEÚČINNOSŤ ELEKTRONICKÉHO DORUČENIA 

V právnej praxi môžu nastať situácie, keď adresát zásielky si zásielku neprevezme. 
V prípade, ak sú splnené zákonné podmienky, tak s neprevzatím zásielky je spojený právny 
dôsledok v podobe fikcie doručenie. Inými slovami, ak nastane fikcia doručenia, predpokladá sa, že 
adresát sa o obsahu zásielky dozvedel, a to aj napriek tomu, že k skutočnému oboznámeniu sa so 
zásielkou nedošlo.  

Keďže k neprevzatiu zásielky môže dôjsť z rozličných dôvodov, pričom tieto dôvody môžu 
byť aj objektívne, zákonodarca upravil v prípade klasického doručovania právny inštitút odpustenia 
zmeškania lehoty a v prípade elektronického doručovania právny inštitút neúčinnosti elektronického 
doručenia.  

Odpustenie zmeškania lehoty upravuje Správny poriadok aj Daňový poriadok.25 Čo majú 
tieto predpisy spoločné v tejto otázke? V oboch prípad musí o odpustenie zmeškania lehoty 
oprávnený subjekt (teda ten, kto bol povinný niečo v lehote vykonať) požiadať, pričom žiadosť musí 
byť zdôvodnená. Zákony uvádzajú, že musí ísť o závažný dôvod, a teda žiadateľ musí preukázať, 
že dôvod zmeškania lehoty bol závažný. Žiadateľ musí zároveň zmeškaný úkon vykonať. 

                                                 
22 § 32 ods. 6 Daňového poriadku.  
23 § 32 ods. 2 EgovZ.  
24 Pozri bod 21.1 všeobecnej časti poštových podmienok pre vnútroštátny styk, s. 28; dostupné 
online na <https://www.posta.sk/subory/36961/postove-podmienky-vseobecna-cast-vnutrostatny-
styk.pdf>, navštívené 2019-02-12. Na účely poštového poriadku sa táto lehota označuje pojmom 
odberná lehota. 
25 § 28 Správneho poriadku a § 29 Daňového poriadku.  

https://www.posta.sk/subory/36961/postove-podmienky-vseobecna-cast-vnutrostatny-styk.pdf
https://www.posta.sk/subory/36961/postove-podmienky-vseobecna-cast-vnutrostatny-styk.pdf
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O odpustenie zmeškania lehoty nemôže požiadať, ak od uplynutia lehoty na vykonanie úkonu 
uplynul viac ako jeden rok (objektívna lehota). Rozhodnutie správneho orgánu o (ne)odpustení 
zmeškania lehoty nie je napadnuteľné riadnym opravným prostriedkom.  

Odlišnosť možno vidieť v ustanovení subjektívnej lehoty na podanie žiadosti o odpustenie 
zmeškania lehoty. Správny poriadok ustanovuje 15 dňovú lehotu a Daňový poriadok 30 dňovú 
lehotu. Správny poriadok navyše ustanovuje, že správny orgán môže tejto žiadosti priznať odkladný 
účinok; táto úprava v Daňovom poriadku chýba. Na druhej strane Daňový poriadok ustanovuje, že 
zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť; táto úprava zas chýba v Správnom poriadku. 

Právnu úpravu neúčinnosti elektronického doručovania nájdeme v EgovZ, a to v § 33. Ak 
osobitný predpis neustanovuje inak, použijú sa naň pravidlá podľa EgovZ.26 Tak Správny poriadok, 
ako ani Daňový poriadok neupravujú túto problematiku inak, a preto sa uplatní všeobecná úprava 
podľa EgovZ na konania podľa týchto predpisov.  

O neúčinnosti elektronického doručenia rozhoduje správny orgán na základe návrhu 
adresáta. Adresát musí v návrhu preukázať, že  

a) objektívne nemohol prevziať elektronickú úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na 
jeho strane alebo jeho pričinením, alebo 

b) 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. 

Lehota na podanie návrhu je subjektívna 15 dňová a počíta sa odo dňa, keď sa adresát s 
obsahom elektronickej úradnej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť. Návrh musí okrem 
všeobecných náležitostí podania obsahovať aj deň, keď sa adresát s obsahom elektronickej úradnej 
správy oboznámil alebo mohol oboznámiť, a označenie dôkazov, ktorých sa dovoláva. 

Rozhodnúť o neúčinnosti elektronického doručenia možno aj ex offo, a to vtedy, keď osobitný 
predpis umožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia a zároveň neustanovuje iný postup na 
rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručenia. Podmienkou však je, že z obsahu spisu je 
zrejmé, že adresát sa nemohol s obsahom elektronickej úradnej správy v úložnej lehote oboznámiť. 

Podanie návrhu ako takého nemá odkladný účinok, ale orgán verejnej správy môže návrhu 
odkladný účinok priznať, a to až do rozhodnutia vo veci samej, ak adresátovi hrozí vážna ujma a ak 
odkladom nevznikne ujma na právach iných osôb nadobudnutých v dobrej viere alebo poškodenie 
verejného záujmu prevyšujúce ujmu hroziacu adresátovi. 

Orgán verejnej moci v konaní o neúčinnosti elektronického doručenia umožní účastníkovi 
konania prevziať si elektronickú úradnú správu, o ktorej neúčinnosti elektronického doručenia sa 
koná, vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje. 

Ak orgán verejnej moci rozhodol, že elektronické doručenie je neúčinné, elektronická úradná 
správa vrátane všetkých elektronických dokumentov sa považuje za doručenú dňom, keď 
rozhodnutie o neúčinnosti elektronického doručenia nadobudlo právoplatnosť. Proti rozhodnutiu o 
neúčinnosti elektronického doručenia je možné podať odvolanie alebo rozklad podľa osobitného 
predpisu, ktorý konanie, v ktorom sa elektronicky doručovalo, upravuje. Ak o neúčinnosti 
elektronického doručenia rozhoduje iný orgán ako súd, rozhodnutie o neúčinnosti elektronického 
doručenia je preskúmateľné súdom. 

V prípade rozhodovania o neúčinnosti doručenia možno vidieť viacero paralel 
s rozhodovaním o odpustení zmeškania lehoty. V oboch prípadoch dochádza k rovnakému 
právnemu dôsledku, a to k opätovnej možnosti vykonania určitého úkonu zo strany adresáta, a to 
s právnymi účinkami, akoby tento úkon bol uskutočnený v pôvodne určenej lehote.  

EgovZ podrobnejšie vymedzuje dôvod, ktorý musí navrhovateľ zdôvodniť v prípade, ak žiada 
o rozhodnutie o neúčinnosti elektronického doručovania. Treba však zároveň povedať, že v zásade 
tieto dôvody možno jednoznačne subsumovať pod dôvod odpustenia zmeškania lehoty, ktorý som 
uviedol v prípade Správneho poriadku a Daňového poriadku, t. j. závažný dôvod. 

Čo je však zaujímavé, je, že EgovZ umožňuje rozhodovať o neúčinnosti elektronického 
doručovania aj ex offo – z úradnej povinnosti. Som toho názoru, že podmienky vymedzené v EgovZ 
majú svoje nesporné ratio, ale sú formulované pomerne prísne.  

Okrem toho sa domnievam, že zákonodarca by mal formulovať ešte jeden dôvod, kedy by 
o neúčinnosti mal rozhodnúť priamo orgán verejnej moci ex offo. Tým prípadom by mali byť 

                                                 
26 Pozri § 33 ods. 1 EgovZ.  
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technické zlyhania súvisiace s elektronickým doručovaním, ktoré neboli spôsobené na strane 
adresáta alebo jeho pričinením. Iste, tento dôvod možno podradiť aj pod rozhodovanie na návrh, 
a to podľa § 33 ods. 1 písm. a) EgovZ, ale z dôvodu výkonu verejnej správy ako služby verejnosti by 
malo byť v prípade technických zlyhaní možné a akceptovateľné aj riešenie, že o neúčinnosti 
rozhodne aj orgán verejnej správy, ak sa o tejto situácii dozvie na základe vlastných zistení. Vyššia 
miera ochrany práv adresátov tu je priam na mieste, keďže elektronický spôsob doručovania ešte 
stále nie je vžitý a ešte stále sa v ňom môžu „vychytávať muchy“, ktoré môžu mať pôvod aj 
v technických nedokonalostiach. 

Rovnako tak sa domnievam, že je nevhodné, aby EgovZ neupravoval „strop“ možnosti 
podania návrhu na neúčinnosť elektronického doručovania. V prípade Správneho poriadku 
a Daňového poriadku je tento strop vymedzený objektívnou lehotou jedného roka, ktorá sa počíta 
odo dňa, keď sa mal úkon urobiť. V určitom okamihu je totiž nevyhnutné chrániť právnu istotu 
a dobromyseľne nadobudnuté práva.27 Práve tejto skutočnosti napomáha ustanovenie o objektívnej 
lehote v Správnom poriadku a v Daňovom poriadku a som toho názoru, že by mala byť 
rešpektovaná aj v EgovZ.  

EgovZ umožňuje podať voči rozhodnutiu o neúčinnosti elektronického doručovania opravný 
prostriedok v rámci inštančného postupu v správnom konaní a umožňuje tiež toto rozhodnutie 
preskúmať v správnom súdnictve. V tomto prípade sa tiež nedomnievam, že ide o vhodnú úpravu; 
vo všeobecných predpisoch upravujúcich doručovanie v listinnej podobe tieto ustanovenia 
nenachádzame. Nemyslím si, že by tu bol daný väčší verejný záujem na tom, aby došlo 
k prelomeniu takto dlhoročne chápanej koncepcie. Predpokladám, že keď zákonodarcovi „nevadí“ 
nezaradenie prieskumných možností pri doručovaní v listinnej podobe, nemalo by mu to „prekážať“ 
ani v prípade elektronického doručovania.  

Ako som navyše uviedol, dôvody odpustenia zmeškania lehoty a neúčinnosti elektronického 
doručovania síce nie sú totožné, ale v zásade ich možno vzájomne subsumovať, takže 
rozhodovacia činnosť správnych orgánov vo veciach odpustenia zmeškania lehoty je plne 
aplikovateľná aj na prípady rozhodovania o neúčinnosti elektronického doručovania, a preto dôvod 
na inštančný prieskum by tu nemal byť daný. Ako podporný argument možno spomenúť opäť to, že 
v dôsledku inštančného postupu je naďalej „v hre“ ďalšie ohrozovanie princípu právnej istoty.   

 
4 ZÁVER 

Elektronizácia verejnej správy je nevyhnutným míľnikom vo vývoji správy vecí verejných, 
pričom tak ako iné vývojové medzníky, aj tento si musí prejsť prvotnými štádiami. Elektronizáciu si 
musí „vyskúšať“ tak spravujúci subjekt, ako aj spravovaný subjekt. Som toho názoru, že musí medzi 
nimi dôjsť k nevyhnutnej synergii vo vzťahu k postupnému odstraňovaniu prekážok, ktoré 
zamedzujú efektívnemu doručovaniu.  

Len takýmto spôsobom sa bude napĺňať princíp transparentnosti verejnej správy, ktorý bol 
jedným z analyzovaných princípov činnosti verejnej správy v tomto príspevku. Príspevok sa ďalej 
venoval aj prepojeniu tohto princípu na zásadu písomnosti správneho konania a neverejnosti 
správneho konania.  

V závere príspevku možno konštatovať, že elektronické doručovanie má svoju budúcnosť. 
Ide o nevyhnutný krok vo vývoji verejnej správy, ktorý nemožno zastaviť. Úlohou zákonodarcu je 
teraz odsledovať praktické problémy, ktoré môžu nastať pri elektronickom doručovaní, a v prípade 
potreby odstrániť tieto problémy aj dôslednou novelizáciou ustanovení EgovZ o elektronickom 
doručovaní.  
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Abstract: 

The author aims to identify the legal guarantees of rights enforcement that the current valid 
and effective legislation grants the consumers, who often conclude contracts via the internet. The 
contribution dedicated to a wide range of professional legal community. The author identifies not 
only legal guarantees of rights enforcement, but also offers a comprehensive and ordered view of 
the transnational concept of the weaker parties protection, especially those one, who use the 
internet for concluding private law relationships. 
 
Abstrakt: 

Autor sa v príspevku zameriava na identifikáciu zákonných záruk vymožiteľnosti práv, ktoré 
súčasná platná a účinná legislatíva priznáva spotrebiteľovi, uzatvárajúcemu zmluvy prostredníctvom 
internetu. Príspevok je určený širokému spektru odbornej právnickej obce, pričom autor nielenže 
identifikuje zákonné záruky vymožiteľnosti práva, ale ponúka tiež ucelený a usporiadaný pohľad na 
nadnárodný koncept ochrany slabších strán sporu, vstupujúcich vo virtuálnom svete do širokého 
spektra súkromnoprávnych vzťahov. 
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parties’ protection. 
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subjektov. 
 

Problematiku zmlúv uzatváraných na diaľku upravuje vo všeobecnosti zákon č. 102/2014 Z. 
z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej  
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.1 Predmetom tohto zákona je 
predovšetkým právna úprava obsahu občianskoprávnych vzťahov medzi spotrebiteľom 
a predávajúcim v rámci zmlúv uzatváraných na diaľku.2 Potreba vytvorenia nadnárodného 
minimálneho harmonizačného štandardu je reakciou na mimoriadne častý jav medzinárodného 
prvku v týchto zmluvách. Subjektmi dištančných zmlúv sú často právnické a fyzické osoby, ktoré 
majú sídlo, resp. trvalý, či obvyklý pobyt v rôznych krajinách. Predovšetkým z uvedeného dôvodu 
bolo prijatie základných ochranných noriem nevyhnutným, a to aj v nadväznosti na dôsledné 
presadzovanie princípu právnej istoty.3  

                                                 
1 Ďalej ako „zákon“ v príslušnom gramatickom tvare; pozn. autora. Zákon je dostupný aj  
na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20190101.html 
2 Zákon je výsledkom transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ 
z 25.10.2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS 
a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 
85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES; ako aj Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21.05.2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, 
ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom 
riešení spotrebiteľských sporov); pozn. autora. 
3 Porovnaj BRODEC, J.: Spotřebitelské e-smlouvy. In: Právník, 2004, č. 9, s. 908 a nasl. 
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Zmluvu uzavretú na diaľku zákon determinuje tým, že ide o minimálne dvojstranný právny 
úkon, ktorý bol uzavretý výlučne jedným alebo viacerými prostriedkami tzv. diaľkovej komunikácie. 
Zákonodarca, súčasne, demonštratívnym spôsobom vymenúva príklady takýchto prostriedkov, 
medzi ktoré explicitne zaradil webové sídlo, či elektronickú poštu.4 Predmet právnej úpravy sa tak 
nepochybne vzťahuje aj na zmluvy, ktoré sú uzatvárané výlučne vo virtuálnom elektronickom 
prostredí, resp. na základe ponúk, prístupných prostredníctvom internetu. 

Slovenská právna úprava dištančných spotrebiteľských zmlúv je na rozdiel od českej 
právnej úpravy predmetom osobitného zákona.5 V Českej republike nachádzame ustanovenia o tzv. 
zmluvách uzatváraných na diaľku v ustanoveniach Nového Občianskeho zákonníka.6 Dôvodnosť 
systematického zaradenia analyzovanej právnej úpravy do osobitného zákona považujeme za 
vecne správnu, a to vzhľadom k rozsahu právneho regulatívu, ktorý sa Slovenská republika, 
spoločne  
s inými členskými štátmi EÚ, zaviazala transponovať do vnútroštátneho právneho poriadku. 
Prostriedok transpozície, zákon, zabezpečuje vyššiu mieru prehľadnosti v nadväznosti na obsah 
a relevantnosť predmetu právnej úpravy. Napriek odlišnostiam v systematickom zaradení 
predmetnej právnej úpravy, je namieste konštatovanie o minimálnych odchýlkach, ktoré nemajú 
zásadný charakter a o obsahovej harmonizačnej zhode medzi právnou úpravou zmlúv uzatváraných 
na diaľku v Českej republike a na Slovensku.7 

V nadväznosti na kvantitu, ako aj kvalitu dostupných odborných, či vedeckých zdrojov, 
môžeme nepochybne konštatovať výnimočnosť skúmanej problematiky, keďže súčasná dostupná 
odborná spisba má vo vzťahu k problematike zmlúv uzatváraných na diaľku minimalistický rozsah  
a neobsahuje žiadne argumentačné línie vo vzťahu k posúdeniu miery právnej ochrany 
spotrebiteľa.8 „Východiskom spotrebiteľskej ochrany je postulát, podľa ktorého sa spotrebiteľ ocitá 
vo fakticky nerovnom postavení s profesionálnym dodávateľom, a to s ohľadom na okolnosti, ku 
ktorým dochádza ku kontraktácii.“9 S týmto konštatovaním môžeme obzvlášť súhlasiť v nadväznosti  

na zmluvy uzatvárané na diaľku. 
 
1. INFORMAČNÉ PRÁVNE OSOBITOSTI VO VZŤAHU K PROCESU UZATVÁRANIA 

SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY VO VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ 

 
Proces vzniku zmluvy uzatváranej vo virtuálnom prostredí na základe ponuky, vystavenej 

budúcim predávajúcim, prípadne sprostredkovateľom predaja, je špecifickým procesom vzniku 
zmluvy, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Vo všeobecnosti je vznik zmluvy upravený ustanoveniami 
§§ 43a až 45 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych 
predpisov.10 Predmetné ustanovenia Občianskeho zákonníka11 dopĺňajú kogentné ustanovenia 
analyzovaného zákona, a to predovšetkým prostredníctvom §§ 4 až 6. 

V prípade uzavretia dištančnej zmluvy nie je výnimočným prípad, ak na strane 
predávajúceho nevystupuje dodávateľ tovaru alebo služby, ale sprostredkovateľ tohto predaja. 
Zákon označuje  
za predávajúceho osobu, „ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci 

                                                 
4 Porovnaj ustanovenie § 2 ods. 1 zákona; pozn. autora. 
5 Bližšie pozri: MATEJKA, J.: Úprava spotřebitelských smluv v právním řádu ČR se zvláštním 
zřetelem k tzv. distančním smlouvám. In: Právník, 2002, č. 9, s. 946 a nasl. 
6 Ustanovenia §§ 1820 – 1851 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákonník, dostupný elektronicky aj  
na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20181201 
7 Bližšie pozri: MATEJKA, J.: Úprava spotřebitelských smluv v právním řádu ČR se zvláštním 
zřetelem k tzv. distančním smlouvám. In: Právník, 2002, č. 9, s. 948 a nasl. 
8 Za zmienku stojí odborný článok, resp. prepis sumáru rozhodnutia Súdneho dvore EÚ vo veci 
easyCar od KUTENIČOVÁ, E.: Ochrana spotrebiteľa pri uzatváraní zmlúv v rámci obchodu  
na diaľku. In: Justičná revue. 2005, č. 4. 
9 FEKETE, I.: Občiansky zákonník. I. zväzok (Všeobecná časť). Veľký komentár, 2. aktualizované 
a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex 2014, s. 581. 
10 Porovnaj uvedené ustanovenia Občianskeho zákonníka, dostupného aj na: https://www.slov-
lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190101.html 
11 Zavedená skratka „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare; pozn. autora. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019____ 
 

 

46 

predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osobu konajúca v jej mene alebo na 
jej účet,“12 s explicitným odkazom na ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Zákonodarca 
prostredníctvom tohto odkazu pokrýva aj prípady tzv. sprostredkovania predaja a kúpy tovaru alebo 
služby. 

Ako sme sa už zmienili, proces uzatvárania zmluvy je vo viacerých náležitostiach odlišným,  
a to nielen v nadväznosti na jeho právne, ale aj faktické aspekty v porovnaní so zmluvami, ktoré nie 
sú uzatvárané na diaľku. Zákon explicitne upravuje tzv. postup vytvárania objednávky, ktorý možno 
označiť za synonymum vo vzťahu k právnemu úkonu návrhu na uzavretie zmluvy, avšak s určitou 
výhradou vo vzťahu k možnostiam jeho odvolania. Vytvorenie objednávky v elektronickom obchode 
môžeme prirovnať k prejavu vôle, smerujúcemu k uzavretiu zmluvy, pričom samotný kontrakt je  
vo všeobecnosti uzavretý v momente doručenia potvrdenia o objednávke osobe, ktorá objednávku 
vytvorila. Inými slovami, potvrdenie o objednávke predstavuje bezvýhradný prejav vôle akceptanta 
o prijatí návrhu na uzavretie zmluvy. Pri procese uzatvárania tzv. dištančnej zmluvy sa proces jej 
uzatvárania v komparácii so zmluvami uzatváranými iným spôsobom, výrazne skracuje. Naše 
tvrdenie je nutné vnímať predovšetkým v rovine faktickej, nie právnej. Dištančné zmluvy sa 
uzatvárajú formou invitatio ad offerendum, t. j. akejsi pozvánky k vytvoreniu objednávky, resp. 
nezáväznej výzvy na predkladanie objednávok. Návrhom na uzavretie kontraktu je samotná 
objednávka spotrebiteľa. Fekete vo svojom Veľkom komentári k Občianskemu zákonníku však 
poukazuje aj na iný, už prezentovaný, odborný názor, v zmysle ktorého možno návrh na uzavretie 
zmluvy urobiť aj vo vzťahu k neurčitému okruhu osôb, a to s poukazom na ustanovenie § 276 ods. 1 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov. 13 V takom 
prípade sa však už nemôžeme na kupujúceho pozerať optikou právnej ochrany spotrebiteľa, keďže 
pri vytváraní objednávky vystupuje v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, čo nie je 
predmetom nami skúmanej problematiky. 

Vzhľadom na skutočnosť, že obsah potenciálneho obligačného právneho vzťahu determinuje 
predávajúci, ktorý vzhľadom k predmetu svojej činnosti vstupuje do obdobných zmluvných vzťahov 
s vysokou mierou pravidelnosti, požiadavka zabezpečenia určitého stupňa miery právnej ochrany 
objednávateľa, resp. spotrebiteľa, je nepochybne dôvodnou. Zákonodarca tak kogentným spôsobom 
reguluje povinnosti predávajúceho, ktoré môžeme rozdeliť do niekoľkých množín. Primárnym 
účelom ustanovenia zákonných obligácií na strane predávajúceho je dosiahnutie vyššej miery 
informovanosti spotrebiteľa o obsahu uzatváraného súkromnoprávneho vzťahu. Legislatívny dôraz 
na spôsob sprístupnenia informácií o podstatných častiach obsahu zmluvy je ďalším protektívnym 
normatívnym riešením, ktoré predstavuje jednu z mnohých reflexií nadnárodnej požiadavky na 
budovaní harmonizačného stupňa eurokonformity v slovenskom právnom poriadku. Kogentný 
zákonný normatív stanovenia povinností vo vzťahu k predávajúcemu vnímať je dôvodným tiež 
v nadväznosti na splnenie si tzv. prevenčnej kontraktačnej povinnosti, v zmysle ktorej sú zmluvné 
strany povinné ešte pred uzavretím zmluvy odstrániť všetko, čo by mohlo viesť k vzniku sporu.14 
Spotrebiteľ často ani po oboznámení sa s ponúkaným obsahom potenciálneho právneho vzťahu 
často nevie zvážiť mieru rizika vo vzťahu k civilnému sporu, keďže v mnohých prípadoch mi chýba 
tzv. právnické povedomie, potrebné na vyhodnotenie si jednotlivých zmluvných ustanovení. 
 
2. ZÁKONNÝ NORMATÍV A SPÔSOBY INFORMOVANIA SPOTREBITEĽA O OBSAHU 

ZMLUVNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 
 

Zatiaľ čo pri spotrebiteľských zmluvách, ktoré nie sú uzatvárané na diaľku, ustanovuje 
zákonodarca prostredníctvom § 53c Občianskeho zákonníka ďalšie náležitosti vo vzťahu k spôsobu 
vyjadrenia zmluvných ustanovení, pričom tým opätovne sleduje zabezpečenie dostatočnej miery 

                                                 
12 Porovnaj ustanovenie § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych 
predpisov; dostupného aj na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/#paragraf-
2.pismeno-b; ďalej v texte zavedená skratka „zákon o ochrane spotrebiteľa“ v príslušnom 
gramatickom tvare; pozn. autora. 
13 K tomu porovnaj FEKETE, I.: Občiansky zákonník. I. zväzok (Všeobecná časť). Veľký komentár,  
2. aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex 2014, s. 476 a 480. 
14 Porovnaj ustanovenie § 43 Občianskeho zákonníka; pozn. autora. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019____ 
 

 

47 

právnej ochrany slabšieho subjektu zmluvného vzťahu, v ustanovení § 4 zákona nachádzame 
právnu úpravu povinností predávajúceho vo vzťahu k spôsobu informovania spotrebiteľa o obsahu 
potenciálneho zmluvného vzťahu. Sme presvedčení o správnosti účelu nadnárodného normotvorcu 
pri zakotvení tzv. informačnej povinnosti predávajúceho voči spotrebiteľovi. „Výraznejšie ochranné 
modely založené na garancii ochrany práv slabšej zmluvnej strany sa spájajú predovšetkým so 
sociálne orientovanými modelmi riadenia štátu, ktoré vychádzali z potreby presadenia výraznejšej 
ochrannej funkcie štátu a práva.“15 

Zákon tak ustanovuje, aby predávajúci upovedomil spotrebiteľa explicitne, zrozumiteľne 
a jednoznačne o hlavných vlastnostiach tovaru alebo o charaktere služby v primeranom rozsahu, 
ako aj o celkovej cene tovaru alebo služby,16 o dobe trvania zmluvy17 a minimálnej dĺžke trvania 
záväzkov, k splneniu ktorých sa spotrebiteľov zaviazal samotným uzavretím zmluvy na diaľku.18 Na 
webovej stránke predávajúceho musia byť tieto údaje spotrebiteľovi k dispozícii, a to v súlade s už 
uvedenou požiadavkou zrozumiteľnosti a jednoznačnosti. Vzhľadom k charakteru obsahu 
uvedených náležitostí potenciálneho zmluvného vzťahu môžeme tiež hovoriť o essentialia negotii, t. 
j. podstatných náležitostiach možného budúceho kontraktu, aj keď v žiadnom prípade nemožno 
ponuku na uzavretie zmluvy v internetovom obchode stotožňovať s inštitútom zmluvy o budúcej 
zmluve. Predávajúci si tak musí už v rámci tzv. predkontraktačných vzťahov dávať osobitný pozor 
na zrozumiteľnosť pozvánky na podanie návrhu na uzavretie zmluvy. Keďže invitatio ad offerendum  
nie je právnym úkonom, nemožno naň vo všeobecnosti vzťahovať zákonný normatív § 37, ktorý je 
sankcionovaný absolútnou neplatnosťou právneho úkonu. Účelom explicitného zákonného 
vymedzenia je všeobecný záujem na dostatočnej miere informovanosti spotrebiteľa o podstatných 
náležitostiach zmluvy, ktorú môže uzavrieť prostredníctvom internetu. Požiadavku zrozumiteľnosti 
nemožno absolutizovať, resp. posudzovať z objektívneho uhla pohľadu. Sme však presvedčení o 
tvrdení, že zákonodarca kladie požiadavku zrozumiteľnosti na úroveň priemerne vnímajúceho 
a zmýšľajúceho jedinca – spotrebiteľa. Inými slovami, údaje o celkovej cene tovaru alebo služby, 
dobe trvania zmluvy, ktorá je uzatváraná na diaľku, na určitú dobu a ďalšie zákonom ustanovené 
náležitosti nemusia byť zrozumiteľné absolútne každému spotrebiteľovi, avšak musia byť 
zverejňované na takej úrovni zrozumiteľnosti,  
aby boli zrejmé každému priemerne rozumovo vyspelému spotrebiteľovi. Ak tomu tak nie je,  
je namieste uplatnenie zákonného práva spotrebiteľa nezaplatiť kúpnu cenu,19 a to predovšetkým 
vtedy, keď skutočnosť, že spotrebiteľ bol v otázke odplatnosti zmluvy v omyle, možno pripočítať 
predávajúcemu.  

Povinnosť predávajúceho na zabezpečení oboznámenia spotrebiteľa o tom, že súčasťou 
objednávky je povinnosť zaplatenia kúpnej ceny. Zákonodarca dokonca konkretizuje formu splnenia 
povinnosti tým, že na webovej stránke predávajúceho musí existovať ľahko čitateľným spôsobom 
funkcionalita s priloženým textom „objednávka s povinnosťou platby.“20 

Zákonná povinnosť predávajúceho o uvedení jasných a čitateľných informácií o možných 
obmedzeniach v otázke dodávky tovaru je v praxi vyjadrená údajmi o dostupnosti tovaru. Zákon 
síce explicitne neupravuje túto povinnosť vo vzťahu k objednávke služieb, avšak domnievame sa, 
že danú skutočnosť možno pripísať iba legislatívno-technickej nedôslednosti zákonodarcu. 
Dôvodom nami prijatého záveru je skutočnosť, že hneď v druhej vete štvrtého odseku ustanovenia § 
2 zákona, ktorá vecne a logicky správne nadväzuje na prvú vetu, už zákonodarca výslovne viaže 
túto povinnosť aj  

                                                 
15 BUDJAČ, M., In: ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, 
J., TOMAŠOVIČ, M. a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha, C. H. Beck, 2016, s. 438. 
16 Ak ju nemožno určiť vopred, zákon predpisuje povinnosť zverejnenia spôsobu určenia tejto ceny. 
Bližšie pozri ustanovenie § 3 ods. 1, písm. e) zákona. 
17 V prípade, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, resp. o zmluvu, ktorej platnosť sa 
automaticky predlžuje, musí byť zákonným spôsobom zverejnená informácia o podmienkach 
vypovedania takejto zmluvy. Bližšie pozri ustanovenie § 3 ods. 1, písm. o) zákona. 
18 Ak takýto záväzok vôbec zo zmluvy spotrebiteľovi vyplýva. Bližšie pozri ustanovenie § 3 ods. 1, 
písm. p) zákona. 
19 K tomu porovnaj ustanovenie § 4 ods. 3 zákona; pozn. autora. 
20 Tamže § 4 ods. 2 zákona; pozn. autora. 
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vo vzťahu k objednávke služieb. Implicitne je v ustanovení zahrnutá aj povinnosť uvedenia spôsobu 
platby, pričom v splnenie tejto obligácie v praxi nespôsobuje predávajúcom výrazné problémy. 

Vnútroštátny normotvorca obmedzuje predzmluvnú autonómiu predávajúceho 
prostredníctvom internetu aj ďalšími informačnými povinnosťami vo vzťahu k spotrebiteľovi. Ich 
spoločným menovateľom je snaha o zabezpečenie určitého minimálne stupňa právnej ochrany  
vo vzťahu k slabšiemu potenciálnemu zmluvnému partnerovi – spotrebiteľovi. Mimoriadne 
významným protektívnym právnym inštitútom v uvedenom kontexte je zákonné vymedzenie 
osobitných prípadov, kedy má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. 
 
3. OSOBITOSTI PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ 

PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU 

 
Subjekty súkromnoprávnych vzťahov majú vo všeobecnosti právo odstúpiť od zmluvy 

v prípade, ak to Občiansky zákonník alebo iná súkromnoprávna norma umožňuje, resp. vtedy, ak sa 
na práve od zmluvy odstúpiť jej subjekty dohodli.21 Ide o pomerne osobitnú konštrukciu výkonu 
práva, keďže v súkromnom práve platí zásada, v zmysle ktorej je dovolené všetko, čo nie je 
výslovne zakázané, resp. prikázané. Tak, ako každej právnej zásade, aj tejto konkurujú iné zásady, 
pričom  
vo vzťahu ku každej sa právny poriadok, ich odraz, snaží zachovať maximum. Rovnako je tomu aj 
v prípade už uvedenej zásady a zásady pacta sunt servanda. Zákon totiž v zásade neumožňuje 
(zakazuje) od uzavretých zmlúv odstúpiť, s výnimkou zákonom ustanovených prípadov, či 
existujúcej dohody medzi zmluvnými stranami. Jednou z takýchto výnimiek je tiež dodržiavanie 
zásady slabších subjektov súkromnoprávnych vzťahov, ktorá je vysoko eurokonformnou vo vzťahu 
k nadnárodnému záujmu na zachovaní základných princípov fungovania vnútorného trhu Európskej 
únie. 

Inými zákonnými normami, ako Občiansky zákonník, na ktoré odkazuje tento kódex 
slovenského súkromného práva, sú napríklad ustanovenia §§ 7 a nasledujúcich zákona. Zákonným 
dôvodom na oprávnený výkon práva spotrebiteľa, ktorý uzavrel zmluvu o predaji a kúpe tovaru,  
či objednaní služby od predávajúceho, je v prvom rade nesplnenie si informačnej povinnosti 
predávajúceho vo vzťahu k poskytnutiu informácie spotrebiteľovi o jeho práve odstúpiť od zmluvy, 
podmienkach výkonu tohto práva, lehote určenej na jeho riadny výkon a spôsobe uplatnenia tohto 
práva. Vzhľadom k vysokej miere pravdepodobnosti o neznalosti právnych následkoch výkonu 
práva na odstúpenie od zmluvy u spotrebiteľa, je podľa nášho názoru dôvodnou požiadavka ich 
uvedenia, pričom právne následky odstúpenia od zmluvy by mali byť zrozumiteľne uvedené v rámci 
splnenia si osobitnej informačnej povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1, písm. h) zákona. 
Spotrebiteľ pritom nemusí vôbec uvádzať dôvod odstúpenia od zmluvy, keďže ten vyplýva priamo 
ex lege. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v prípade porušenia uvedenej informačnej 
povinnosti predávajúceho je viazané na plynutie štrnásťdňovej lehoty, ktorá začína plynúť odo dňa 
prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, resp. odo dňa uzavretia zmluvy 
o poskytovaní elektronického obsahu, zachyteného na inom ako hmotnom nosiči. Prísnosť 
zákonného normatívu ustanovenia § 7 ods. 1 zákona relativizuje hneď jeho nasledujúci odsek, ktorý 
upravuje možnosť dodatočného oboznámenia spotrebiteľa o alternatívach prípadov oprávneného 
odstúpenia od zmluvy. Zákon modifikuje začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a viaže 
ho ku dňu dodatočného oboznámenia spotrebiteľa zo strany predávajúceho. Ten tak však musí 
urobiť najneskôr  
do dvanástich mesiacov od momentu začatia plynutia lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona. Za zmienku 
stojí tiež osobitná úprava právnych následkov nesplnenia si informačnej povinnosti predávajúceho 
ani v dodatočnej lehote dvanástich mesiacov, a to v nadväznosti na právne následky uplynutia 
dodatočnej lehoty v spojení so štrnásťdňovou lehotou na odstúpenie od zmluvy.22 

Zákon samotný však obmedzuje spotrebiteľa vo výkone práva na odstúpenie od zmluvy  
a relativizuje jeho výkon v nadväznosti na predmet spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na diaľku. 
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od takejto zmluvy v prípade, ak mu už bola poskytnutá objednaná 
služba v celom rozsahu, pričom ešte pred jej poskytnutím vyjadril súhlas s nemožnosťou odstúpenia  

                                                 
21 K tomu porovnaj ustanovenie § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pozn. autora. 
22 K tomu porovnaj ustanovenie § 7 ods. 3 zákona; pozn. autora. 
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od zmluvy pre takýto prípad, t. j. plnenia v celom rozsahu. Ďalším prípadom, kedy zákonodarca 
obmedzuje spotrebiteľa vo výkone práva na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je tovar alebo 
služba s cenou závislou od „pohybu cien na finančnom trhu,“ resp. cien, na výšku ktorých nemá 
predávajúci v čase uzavretia zmluvy žiaden dosah. Osobitne dôležitým je uvedomenie si 
skutočnosti, že od dištančnej spotrebiteľskej nesmie spotrebiteľ odstúpiť v prípade, ak si záväzne 
objednal tovar podľa vlastných požiadaviek, t. j. na mieru. Ak je predmetom zmluvy tovar, ktorý 
podlieha rýchlej skaze, či zníženiu jeho vlastností, tiež hovoríme o nemožnosti odstúpenia od 
zmluvy. Osobitne zaujímavým a novým ustanovením, prostredníctvom ktorého zákonodarca 
obmedzuje spotrebiteľa  
vo vyššie uvedenom význame, je nemožnosť postúpenia od zmluvy v prípade, ak ide o predaj 
zvukových, obrazových, či zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru s ochranným 
obalom, a to v prípade, ak už došlo zo strany spotrebiteľa k rozbaleniu uvedených predmetov 
plnenia. Aj napriek tomu, že samotný zákon vymedzuje jednotlivé prípady taxatívne, na účely tohto 
príspevku sme využili demonštratívny výpočet a vo zvyšku odkazujeme na samotné znenie 
ustanovenia § 7 ods. 6 zákona.23 Predmetom textu zákona je taktiež predpísaný spôsob uplatnenia 
práva na odstúpenie od zmluvy.  

S výkonom práva na odstúpenia od zmluvy je úzko spojená povinnosť spotrebiteľa vrátiť 
tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, naspäť do dispozičnej sféry predávajúceho. Spotrebiteľ si túto 
povinnosť musí splniť do štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Na druhej strane, následkom 
platného odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa, je vznik povinnosti predávajúceho vrátiť 
spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho v súvislosti s predmetom uzatvorenej zmluvy prijal. Ide 
o klasické vyjadrenie všeobecne akceptovaných následkov platného odstúpenia od zmluvy, t. j. 
vznik povinností strán obligačného zmluvného zväzku vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia, keďže 
zmluva zaniká  
od počiatku, t. j. ako keby k jej uzavretiu ani nebolo došlo. 

Osobitne sa k otázke náhrady nákladov spojených s uplatnením práva na odstúpenie  
od zmluvy a následnou povinnosťou vrátiť tovar predávajúcemu vyjadril Súdny dvor Európskej únie. 
Konštatoval, že ustanovenia vnútroštátnej legislatívy členských krajín EÚ musia byť v súlade  
s požiadavkou smerníc o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku, a to 
požiadavky na zabezpečení právneho režimu, v zmysle ktorého by spotrebiteľ za žiadnych okolností 
nemal niesť náklady v súvislosti s uplatnením svojho práva.24 Aj napriek mnohým polemikám, ktoré 
záver nadnárodnej súdnej autority prináša, dovolíme si tvrdiť, že zabezpečenie takých opatrení, 
v zmysle ktorých spotrebiteľ nebude znášať náklady súvisiace s vrátením tovaru je vecne 
a obsahovo konzistentným s legislatívne vymedzenými dôvodmi odstúpenia od dištančnej 
spotrebiteľskej zmluvy. 

Výkonu práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy pripisuje zákonodarca pomerne vysokú 
mieru vážnosti. Dôvodov môže byť hneď niekoľko. Svoj pôvod majú v hypotéze, že spotrebiteľ, 
fyzická osoba, nie je vo všeobecnosti natoľko „právne vyspelá, či obozretná,“ aby, na rozdiel od 
predávajúceho, ktorý koná v rámci predmetu svojej činnosti, mohla posúdiť síce nie absolútne 
všetky, ale väčšinu možných právnych následkov, spojených s uzavretím spotrebiteľskej dištančnej 
zmluvy. Prísnosť zákonodarcu je v týchto prípadoch ospravedlniteľná ustanovením takmer 
generálnej informačnej povinnosti, ktorá nemá vysvetľovací charakter, ale je v mnohých prípadoch 
výsostne vernou kópiu, až strojovým prepisom zákona. Netvrdíme, že účelom informačnej 
povinnosti je absolútne nadobudnutie vedomosti o možných právnych aspektoch zmluvy 
u spotrebiteľa, avšak  
u adresátov informačnej povinnosti, t. j. predávajúcich neevidujeme proaktívny prístup k odstráneniu 
možných rizík súvisiacich so slepým prepisom zákona a vykonávaním povinnosti iba z dôvodu 
vyhýbania sa sankcií verejnoprávneho charakteru, t. j. pokút. Právo na odstúpenie od zmluvy 
vytvára akýsi základný rámec ochrany zo strany zákonodarcu práve pre tieto prípady, kedy napriek 
formálnemu splneniu si povinností zo strany predávajúceho, môže spotrebiteľ, fyzická osoba, 

                                                 
23 Tamže ustanovenie § 7 ods. 6 zákona; pozn. autora. 
24 Bližšie pozri Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-511/08 Handelsgesellschaft 
Heinrich Heine GmbH proti Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, dostupného aj na: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:148:FULL:CS:PDF 
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doplatiť na nevedomosť o rôznorodých právnych aspektoch a ich následkoch v rámci uzavretej 
zmluvy na diaľku. 
 
4. SYNTÉZA POZNATKOV A ICH ARGUMENTAČNÁ KONFRONTÁCIA 

 
Predkladaný príspevok je opisom zákonných alternatív a záruk právnej ochrany spotrebiteľa 

pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv prostredníctvom internetu. V súčasnosti je uvedený trend 
uzatvárania zmlúv mimoriadne obľúbeným a rozšíreným, čo korešponduje so sociálnym vývojom 
a technologickým pokrokom v uplynulých rokoch. Dokonca ich možno označiť za najrozšírenejšie 
zmluvy, k uzatváraniu ktorých používame internet.25 Cieľom autora nebolo polemizovať  
nad jednotlivými ustanoveniami a ich protektívnym charakterom. Okrem opisu právnych záruk 
ochrany slabšieho subjektu súkromnoprávneho vzťahu, ktorý vznikol za súčasného použitia 
funkcionalít virtuálnej reality, sekundárnym záujmom a účelom autora bolo vytvorenie základného 
rámca potenciálnej budúcej odbornej diskusie v nadväznosti na mieru dostatočnosti zákonných 
záruk právnej ochrany spotrebiteľa a následkov jeho právne relevantného konania, ktorým je 
vytvorenie samotnej objednávky a jej odoslanie predávajúcemu, t. j. uzavretie zmluvy na diaľku, 
kedy neexistuje priestor na licitáciu zmluvných podmienok. Formulárové zmluvy sú vo všeobecnosti 
typickým zmluvným druhom vo vzťahu medzi dodávateľom, či predávajúcim a spotrebiteľom. 

Právnu ochranu spotrebiteľa, ktorý je jednou zo zmluvných strán tzv. dištančnej 
spotrebiteľskej zmluvy, nemožno absolutizovať. Účelom právnych záruk zabezpečenia minimálneho 
stupňa tejto ochrany je tak, ako v rámci akéhokoľvek zákonného normatívu z oblasti ochrany 
spotrebiteľa, odstránenie navonok nerovného postavenia dodávateľa, konajúceho v rámci predmetu 
jeho činnosti a spotrebiteľa, pre ktorého nie je uzatváranie dištančných zmlúv každodennou rutinou. 
Preto na každé jedno z ustanovení osobitného zákona, ktorého normatív vytvára základný rámec 
tohto príspevku, treba nazerať prizmou jeho účelu. Tým je vytvorenie základného legislatívneho 
rámca, ktorý by vytváral podmienky pre racionálnu mieru právnej ochrany spotrebiteľa pri uzatváraní 
zmlúv na diaľku a nesení právnych následkov, ktoré sú s takýmto právnym úkonom spojené. 
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PRÁVO BYŤ ANONYMNÝ V DIGITÁLNOM SVETE. REALITA 
ALEBO FIKCIA?1 

Matúš Mesarčík 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

Abstract: The submitted article addresses the legal aspects of anonymity in the digital space. The 

question of anonymity is analysed primarily in the context of the specific rights that apply in 
cyberspace. In particular, the article concerns the right to freedom of expression, the right to the 
protection of personal data and the obligations under the eIDAS Regulation. The basic question that 
the article aims to answer is: Do individuals have the (legal) right to be anonymous in the digital 
world? 
 
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá právnymi aspektami anonymity v digitálnom priestore. 

Otázka anonymity je analyzovaná predovšetkým v kontexte špecifických práv, ktoré sa v kyber-
priestore aplikujú. Konkrétne ide o právo na slobodu prejavu, právo na ochranu osobných údajov a 
povinnosti vyplývajúce z nariadenia eIDAS. Základnou otázkou, na ktorú sa príspevok snaží nájsť 
odpoveď je: Majú jednotlovci právo byť anonymný v digitálnom svete? 
 
Key words: anonymity, digital environment, right to privacy, eIDAS 
 
Kľúčové slová: anonymita, digitálny svet, právo na súkromie, eIDAS 

 
1 ÚVOD 

Vývoj internetovej siete znamenal kreovanie nového sveta – priestoru, ktorý nemá hranice a 
je imateriálny. Pôvodne sieť vytvorená na vojenské či akademické účely vplyvom komercializácie 
dosiahla nevídaný úspech a navždy zmenila spoločenské návyky a chápanie najrôznejších 
aspektov ľudského života. Kým v roku 1995 používalo internet iba 16 miliónov užívateľov (0,5 % 
svetovej populácie), dnes je to až 4,208 miliónov užívateľov, čo predstavuje viac ako polovicu 
svetovej populácie.2  Je legitímne očakávať, že tento trend bude aj naďalej rásť v dôsledku 
globalizácie, elektronizácie a automatizácií práce či ľudských činností všeobecne.  

 Pohľad užívateľov na nový priestor najlepšie vyjadril v roku 1996 John Perry Barlow vo 
svojej Deklarácií nezávislosti kyber-priestoru, ktorá je akýmsi manifestom internetu z pohľadu 
jednotlivca. „Nemáme žiadnu zvolenú vládu, a ani žiadnu mať nehodláme, takže vám píšem len s 
tou autoritou, ktorou sama sloboda vždy hovorí. Deklarujem nezávislosť globálneho spoločenského 
priestoru ktorý staviame od tyranii, ktoré na nás chcete uplatniť. Nemáte žiadne morálne právo 
vládnuť nám, a taktiež nevlastníte žiadne metódy nátlaku, ktorých by sme sa mali naozaj báť.“3  Z 

tohto textu možno implicitne vymedziť, že Barlow akcentuje anonymitu ako jeden zo základných 
pilierov online sveta, prostredníctvom ktorej sa jednotlivec môže slobodne prejavovať. 

 Je ale anonymita našim právom resp. je možné nájsť jej vyjadrenie v niektorých základných 
právach alebo slobodách? Táto otázka je predmetom predkladaného príspevku. Prvá časť článku sa 
venuje teoretickým základom anonymity a jej ideovým zdrojom. V druhej časti autor analyzuje výzvy 
pre anonymitu v online priestore v porovnaní s offline svetom. V poslednej časti príspevku sú 
vyhodnocované vybrané základné ľudské práva a slobody z pohľadu možného derivovania 
anonymity pri ich vynucovaní. Dôraz je predovšetkým kladený na právo na súkromie (ochranu 
osobných údajov), právo na slobodu prejavu a práva súvisiace s využívaním elektronických služieb 
verejnej správy. 

 

                                                 
1 Tento príspevok vznikol v rámci projektu APVV-17-0403 Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov 
elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy. 
2 https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm (dostupné 27.1.2019). 
3 BARLOW, J. : A Declaration of the Independence of Cyberspace, https://www.eff.org/cyberspace-
independence (dostupné 27.1.2019). 

https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
https://www.eff.org/cyberspace-independence
https://www.eff.org/cyberspace-independence
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2 TEORETICKÉ ZÁKLADY A ZDROJE ANONYMITY 

Anonymita ako súčasť našej slovnej zásoby pochádza z latinského slova anōnymus – byť 
bez mena. V bežnej hovorovej reči byť anonymný znamená nebyť identifikovaný.  

Polčák pragmaticky rozlišuje medzi anonymitou faktickou a právnou. Faktická anonymita 
spočíva v absolútnej nemožnosti stotožniť konanie s konkrétnou osobu. Právna anonymita 
znamená, že síce existujú prostriedky identifikácie jednotlivca, ktoré môžu byť aj reálne použité ale z 
objektívneho hľadiska právo nedisponuje prostriedkami na efektívne vynucovanie práv a 
povinností.4   

Z hľadiska vplyvu na správanie jednotlivcov zaujímavá diferenciácia Jacquelyn Burkell, ktorá 
anonymity delí na: 

a) Anonymitu v mene (Anonymity in name); 
b) Anonymita v zmysle nebyť videný (Anonymity in being unseen); a 
c) Anonymita činností (Anonymity of action).5  

Anonymita v mene by podľa Burkellovej mala byť chapána v zmysle neposkytnutia 
identifikačných informácií. Takáto forma anonymity je spojená primárne s online priestorom, kde 
jednotlivci vystupujú (aj) prostredníctvom svojich avatarov. Zo sociologického hľadiska anonymita 
v mene vedie k skresľovanie aj iných údajov o osobe (napr. rodinný stav alebo bydlisko) a užívatelia 
sa tak cítia značne slobodnejší, čo však môže prirodzene viesť k protiprávnemu konaniu.6 
Anonymita v zmysle nebyť videný znamená doslova nebyť videný – ostať skrytý pred znakmi 
ostatnými.7 Anonymita činností znamená že konkrétne aktivity nemôžu byť stotožnené s ich 
vykonávateľom.8 Všetky druhy anonymity podľa Burkellovej sú možné aj v online priestore. 
Vystupovanie pod avatarmi, pseudonymami alebo falošnou identitou v rámci sociálnych sietí 
reprezentuje anonymitu v mene. V tejto súvislosti je zaujímavé rozhodnutie Berlínskeho súdu o tom, 
že vyžadovanie používania skutočných mien od prevádzkovateľa sociálnej siete Facebook je 
porušením práva spotrebiteľov aj v oblasti ochrany osobných údajov. Súd svoje tvrdenia oprel o to, 
že Facebook neponúkal užívateľom voľby pri výbere kategórií osobných údajov, ktoré spoločnosť 
spracúva s tým, že vyžadovanie skutočných mien užívateľov je len „zásterkou“ na získanie čo 
najväčšieho počtu reálnych dát a ich využitia na rôzne iné účely (hlavne marketing).9 Anonymita 
v zmysle nebyť videný je v online priestore značne problematická, keďže užívatelia za sebou 
zanechávajú dátové stopy (ako bude vysvetlené v nasledujúcej stati) a preto ich pohyb je od 
pripojenia do internetovej siete zaznamenávaný prostredníctvom IP adresy alebo cookies 
a podobných technológií. Tie však nie vždy automaticky predstavujú informácie, na základe ktorých 
je možné identifikovať dotknutú osobu10 preto v niektorých prípadoch resp. za použitia technických 
možností, ktoré kamuflujú aktivitu užívateľa je možné hovoriť aj o anonymite v tomto zmysle. 
Anonymita činnosti je v online priestore spojená práve s anonymitou v zmysel nebyť videný 
a v tomto kontexte platia závery uvedené vyššie. 
 
3 ANONYMITA V ONLINE PRIESTOR - VÝZVY 

Online priestor ponúka významné médium pre aktivity rôzneho druhu, v ktorých anonymita 
hrá významnú rolu. Ilustrovať to možno na príklade fantasy MMORPG11  hier, poradenské služby 
poskytované cez internet; skupiny, v ktorých si užívatelia pomáhajú navzájom, politické diskusie, 

                                                 
4 Pozri napr. v kontexte ISP POLČÁK, R. : Právo informačních a komunikačnách tehcnológií. 1. 
vydanie. Praha: Wolters Kluwer CZ, 2018, s. 67 a nasl. 
5 BURKELL, J. : Anonymity in Behavioural Research: Not Being Unnamed, but Being Unknown In 
University of Ottawa Law & Technology Journal, Vol. 3, No. 1, 2006. 
6 Tamže, s. 195-196. 
7 Tamže, s.197. 
8 Tamže, s. 198 a nasl. 
9 https://www.theverge.com/2018/2/12/17005746/facebook-real-name-policy-illegal-german-court-
rules (dostupné 9.2.2019). 
10 Viď rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie C‑582/14 vo veci Patrick Breyer v Bundesrepublik 
Deutschland alebo BERTHOTY, J. a kol. : Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. 1. 
vydanie. Praha: C.H. Beck, 2018, s. 123 a nasl. 
11 Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game. 

https://www.theverge.com/2018/2/12/17005746/facebook-real-name-policy-illegal-german-court-rules
https://www.theverge.com/2018/2/12/17005746/facebook-real-name-policy-illegal-german-court-rules
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nahlasovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing)12  či akákoľvek diskusia o citlivých témach 
bez potreby odhaľovať svoju identitu. Sloboda prejavu v online priestore je tak podkutá anonymitou 
diskutérov. Nielen v tejto oblasti to ale môže podnecovať k protiprávnym aktivitám. 

 
3.1 Internet a jeho charakteristické črty 

Online priestor primárne v podobe internetovej siete však prináša viacero výziev, s ktorými sa 
právna prax musí nevyhnutne vysporiadať v porovnaní s reálnym offline svetom. Internet ako 
celosvetovú počítačovú sieť možno definovať prostredníctvom troch charakteristík a to: (i) de-
materializácia, (ii) internacionalizácia (de-teritorializácia) a (iii) technologická turbulencia.13  Prvá 
charakteristika v podobe de-materializovania spôsobuje, že informácie, aktíva, služby a predmety 
právnych vzťahov sú nehmotné resp. majú digitálnu podobu. Na predmetných nehmotných statkoch 
a predmetoch je do istej miery závislá aj ekonomika ako taká. Pre príklady nie je nutné chodiť 
ďaleko: trh s knihami sa zmenil na nepoznanie nástupom e-bookov, samotné nakupovanie je možné 
vykonať z pohodlia domova, právne a zdravotné rady je možné dostať online atď. Druhou 
charakteristikou je internacionalizácia. V informačnej spoločnosti sa hranice štátov stávajú 
neviditeľnými a vágnymi, čo prirodzene spôsobuje aj niekoľko právnych problémov (napr. s 
vymožiteľnosťou práva v online priestore). Užívateľ nachádzajúci sa na Slovensku si v priebehu 
niekoľkých sekúnd vie kúpiť knihu z antikvariátu vzdialeného tisícky kilometrov alebo pozrieť si 
aktuálne počasie a dopravné podmienky cez online vysielanie v Kanade. Technologická turbulencia 
v kontexte internetu značí, že vývoj ide obrovskou rýchlosťou vpred a konzervativizmus práva 
nestačí dostatočne efektívne a promptne reagovať na predmetnú dynamiku. Každá z vyššie 
uvedených charakteristík v kombinácií s možnosťou anonymity prináša právne výzvy. Anonymný 
hacker môže prostredníctvom internetovej siete získať prístup k bankovému účtu iného užívateľa a 
odcudziť tak finančné prostriedky (de-materializácia). Toto konanie môže spáchať z akéhokoľvek 
miesta na svete a voči občanovi akejkoľvek krajiny (internacionalizácia. Na toto konanie môže 
použiť sofistikované softvérové riešenia, ktoré mu umožnia nevystopovateľný pohyb po internetovej 
sieti (šifrovanie, používanie proxy serverov a podobne – technologická turbulencia). Možno tak 
konštatovať, že internet a jeho charakteristické črty uľahčujú aktivity v anonymite ako také. 

 
3.2 Výzvy pre anonymitu v online priestore 

Anonymita v online priestore napriek neobmedzeným možnostiam môže byť aj problematická 
na realizáciu. Toto tvrdenie možno oprieť o fakt, že každý užívateľ internetu zanecháva tzv. dátovú 
stopu (napr. v podobe unikátneho identifikátora pri používaní sociálnych sietí pod svojim menom, 
cookies alebo IP adresy). Pre prevádzkovateľov webov alebo služieb tak už v dnešnej dobe nie je 
problém zistiť, aké stránky užívateľ predtým navštívil, čo si v internetovom obchode kúpil resp. aké 
sú jeho záujmy. Na tieto úvahy reagovali aj moderné teórie sledovania (surveillance). Jednou zo 
súčasne najdiskutovanejších konceptov sledovania je tzv. dohľad kapitalizmu14  od Shoshany 
Zuboff.15  Táto neomarxistická teória sledovania je založená na myšlienkach Karla Marxa, ktorý 
dohľad resp. sledovanie považoval za ekonomický a politický koncept.  Zuboff interpretuje dohľad 
kapitalizmu ako ďalšie vývojové štádium koncepcií sledovania, v ktorom je zisk dosahovaný 
prostredníctvom jednostranného sledovania a modelovania ľudského správania. Úmyslom je 
predpovedať modifikovať ľudské správanie ako prostriedok dosiahnutia zisku a kontroly trhu. 
Kapitalizmus založený na takomto dozore už viac nesleduje záujmy a potreby jednotlivcov, štátu a 
spoločnosti. Ako príklad uvádza fenomén veľkých dát (Big Data), ktoré sú založené na predikcií a 
následnom speňažení výsledkov analýzy údajov o dotknutých osobách resp. skupinách.16   Vyššie 

                                                 
12 K tomu pozri zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
13 Pozri napr. PRINS, C. – KINK, F. :  Law and Regulation: Scenarios for the Information Age. STM 
Publishing House, 2002. 
14 V originále Surveillance capitalism. 
15 FUCHS, C. : New Marxian Times! Reflections on the 4th ICTs and Society Conference Critique, 
Democracy and Philosophy in 21st Century Information Society. Towards Critical Theories of Social 
Media, 2012, s. 114–121. 
16 ZUBOFF, S. : Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization In 
Journal 
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uvedené tézy možno ilustrovať aj na praktických prípadoch politického marketingu alebo klasického 
komerčného marketingu. Stačí spomenúť prípady ako Cambridge Analytica  alebo využívanie dát 
gigantami ako Facebook alebo Google. 

Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že nie každá informácia alebo činnosť vykonávaná 
anonymne je naozaj anonymná. Toto tvrdenie platí zvlášť pre online svet, kde užívatelia 
zanechávajú výrazné dátové stopy, ktoré pri kombinácií s inými informáciami môžu identifikovať 
jednotlivca a vytrhnúť tak z pod rúška anonymity. 
 
4 ANONYMITA VO VYBRANÝCH ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁVACH A SLOBODÁCH 

V EURÓPSKOM PRIESTORE 

Predmetom tretej časti predkladanej štúdie je analýza špecifických základných práv a slobôd, 
ktoré v sebe môžu zahŕňať aj vyššie uvedené modality anonymity prostredníctvom ich aplikácie. 
Pozornosť bude predovšetkým venovaná právu na súkromie (právu na ochranu osobných údajov), 
slobode prejavu a využívaní elektronických služieb verejnej správy. 
 
4.1 Právo na súkromie (právo na ochranu osobných údajov) 
 
4.1.1   Právo na súkromie (právo na ochranu osobných údajov) 

Na tomto mieste si dovolíme stručne načrtnúť ustanovenia týkajúce sa práva na ochranu 
súkromia a práva na ochranu osobných údajov v základných ľudsko-právnych dokumentov na 
aplikovateľných v Európe. Právo na súkromie je imanentnou súčasťou Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj ako „Dohovor“). Článok 8 Dohovoru upravuje Právo na 
rešpektovanie súkromného a rodinného života. Diskutovaný článok sa skladá z dvoch odsekov. 
Prvý odsek ustanovuje, že „každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného 
života, obydlia a korešpondencie.“ Táto formulácia reflektuje tzv. pozitívny záväzok štátu pri ochrane 
súkromia – vytvoriť legislatívne podmienky na jeho ochranu a právne zabezpečiť adekvátnu ochranu 
v súkromnoprávnych vzťahoch.  Na druhej strane, druhý odsek článku 8 Dohovoru odzrkadľuje 
negatívny záväzok štátu pri ochrane súkromia t.j. nezasahovať do práva na súkromie vo 
všeobecnosti. „Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov, keď je 
to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, 
verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo 
zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.“  To znamená, že 
štát v určitých prípadoch môže do práva na súkromie zasiahnuť, ale v rámci zásahu musí 
reflektovať požiadavky vyžadované právom na takýto zásah. Právo na súkromie je teda 
koncipované ako relatívne právo,  ktoré možno obmedziť.  
 
4.1.2    Právo na vymazanie vo všeobecnom nariadení na ochranu údajov 

Na úrovní Európskej únie je ochrana osobných údajov veľmi diskutovanou témou a to hlavne 
z dôvodu prijatia nového právneho reformného rámca pre túto oblasť. Doteraz platnú smernicu 
95/46/ES implementovanú v národných právnych úpravách jednotlivých členských štátoch EÚ17 
nahradilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) účinné od 
25. mája 2018. Rozvoj technológií ale predznamenal potrebu precíznejšej a detailnejšej regulácie v 
tejto oblasti, keďže staršia smernica o ochrane osobných údajov bola prijatá v roku 1995, kedy 
Internet používala iba obmedzená časť sveta. V tomto kontexte tak GDPR reaguje na technologický 
pokrok v spoločnosti, ktorá je do určitej miery priamo závislá na používaní informačných a 
komunikačných technológií. 

                                                                                                                                       
of Information Technology, 30, 2015, s. 75–89 a  ZUBOFF, S. : The Secrets of Surveillance 
Capitalism. Frankfurter Allgemeine, Feuilleton, 2016 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/shoshana-zuboff-secrets-of-
surveillancecapitalism-14103616.html (dostupné 9.2.2010). 
17 V Slovenskej republike zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 
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 V prvom rade si dovoľujeme upozorniť na to, že GDPR sa neaplikuje na anonymné 
informácie. Tento záver vyplýva z recitálu 26 GDPR: „Zásady ochrany údajov by sa preto nemali 
uplatňovať na anonymné informácie, konkrétne na informácie, ktoré sa nevzťahujú na identifikovanú 
alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, ani na osobné údaje, ktoré sa stali anonymnými takým 
spôsobom, že dotknutá osoba nie je alebo už nie je identifikovateľná. Toto nariadenie sa preto 
netýka spracúvania takýchto anonymných informácií vrátane spracúvania na štatistické účely alebo 
účely výskumu.“ Okrem iných noviniek GDPR predznamenalo aj posilnenie práv dotknutých osôb. 
Azda najdiskutovanejšími sa stali právo na vymazanie (zabudnutie)18 a právo na prenosnosť 
(portabilitu).19 V kontexte téz tohto príspevku považujeme za nevyhnutné bližšie analyzovať právo 
na zabudnutie s cieľom zistenia, či predmetné právo poskytuje určitý rámec anonymity pre dotknutú 
osobu po jeho úspešnom uplatnení. Úspešná novelizácia a efektívna právna úprava práva byť 
zabudnutý bola aj jednou z priorít podľa bývalej eurokomisárky pre spravodlivosť, základné práva a 
občianstvo Viviane Reding, ktorá deklarovala, že každý ma mať právo, nie iba možnosť na 
odvolanie súhlasu týkajúceho sa sprístupňovania osobných údajov. Zjednodušene, každý kto si 
neželá, aby jeho osobné údaje boli ďalej uchovávané a sprístupňované a na ich uchovávanie niet 
legitímneho dôvodu, má právo na to, aby tieto dáta boli zo systému odstránené.20 Už z formy 
prameňa práva, v akom bude tento inštitút zakotvený možno konštatovať jeho dôležitosť z hľadiska 
aplikácie tohto práva jednotlivcami v členských štátoch Európskej Únie. 

V zmysle článku 17 ods. 1 GDPR má  dotknutá osoba právo dosiahnuť u prevádzkovateľa 
bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je 
povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov explicitne 
ustanovených v GDPR. Tieto dôvody sú nasledujúce: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, 
na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa 
spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) 
(výslovný súhlas), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) dotknutá osoba namieta 
voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 (akékoľvek účely, pri ktorých spracúvanie prebieha na 
právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu) a neprevažujú žiadne oprávnené 
dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 
(marketingové účely); (iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť 
vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, 
ktorému prevádzkovateľ podlieha a (vi)osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb 
informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 (súhlas dieťaťa).21 Z vyššie uvedeného možno 
konštatovať, že právo na vymazanie podľa GDPR si môže dotknutá osoba uplatniť iba v presne 
nariadením definovaných situáciách. Navyše, GDPR upravuje päť situácií, keď právo na vymazanie 
nepreváži nad iným právom resp. záujmom. Predmetné právo si nie je možné uplatniť, ak je 
spracúvanie potrebné (i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; (ii) na splnenie 
zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, 
ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo 
pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; (iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti 
verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3; (iv) na účely 
archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické 
účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní 
alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo (v) na 
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.22 Ďalším veľmi diskutovaným 
aspektom práva na vymazanie je článok 17 ods. 2: „Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a 
podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady 
na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval 
prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby 
vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.“ V prípade zverejnenia 

                                                 
18 Článok 17 GDPR. 
19 Článok 20 GDPR. 
20 REDING, V. : The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe the Standard Setter for 
Modern Data Protection Rules in the Digital Age (dostupné 6.2.2019). 
21 Článok 17 ods.1 GDPR. 
22 Článok 17 ods. 3 GDPR. 
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osobných údajov je tak prevádzkovateľ povinný informovať iných príjemcov osobných údajov, že 
osobné údaje na žiadosť dotknutej osoby vymazal. Akcentujeme, že povinnosť sa vzťahuje iba na 
informovanie tretej strany a nie na príkaz osobné údaje vymazať. Po obdŕžaní predmetnej 
informácie je tak už na samotnej tretej strane či na vymazanie osobných údajov pristúpi alebo nie. 
Je potrebné dodať, že väčšina iných prevádzkovateľov bude spracúvať tieto osobné údaje na svoje 
vlastné účely previazané s relevantnými právnymi základmi a tak k vymazaniu nepristúpia, čo je 
absolútne legitímny postup za splnenia podmienok kladených na spracúvanie osobných údajov 
GDPR. Otázkou je aj samotná možnosť zistenia všetkých príjemcov osobných údajov publikovaním, 
keďže v online priestore môže byť jedna informácia dostupná veľmi rýchlo a jednoducho 
obrovskému množstvu jednotlivcov. 

Druhým bodom, ktorý sa javí ako podstatný zásah do predmetného práva pri vymazaní 
odkazu z internetového prehliadača je fakt, že ak sa právo byť zabudnutý úspešne uplatní, citlivé 
odkazy zmiznú iba z európskych mutácií vyhľadávača. Ak napríklad zadáme meno dotknutej osoby 
do vyhľadávača na doméne google.us, nástroj nám bude indexovať aj odkazy, ktoré sú 
v európskych mutáciách nástroja zabudnuté alebo vymazané. V praxi tak nepredstavuje veľký 
problém napriek využitiu tohto inštitútu pristupovať k osobným údajov, ktoré dotknutá osoba 
zverejnené na internete mať jednoducho nechce. Až donedávna bola otázka záväznosti práva byť 
zabudnutý nejasná, avšak aj túto otázku posudzuje SDEÚ v prípade  Google v CNIL.23 Podľa 
názoru generálneho advokáta24 je Google povinný vymazávať napadnuté odkazy v rámci práva na 
vymazanie iba z európskych mutácií vyhľadávača a generických doménových mien prvej úrovne 
(napr. .com). Opačná prax by podľa generálneho advokáta viedla k tomu, že európsky zákonodarca 
by vykonal test proporcionality práv extra-teritoriálne (právo na súkromie verzus právo na prístup 
k informáciám) v mene súdnych inštancií tretích krajín.  
 
4.2 Sloboda prejavu 

Sloboda prejavu ako základné ľudské právo je upravené v článku 10 Dohovoru. V zmysle 
predmetných ustanovení má každý právo na slobodu prejavu, pričom toto právo zahŕňa slobodu 
zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych 
orgánov a bez ohľadu na hranice. Právna úprava predmetného práva a súvisiacich práv v Charte je 
latentne rozdrobenejšia a precizovanejšia.  
 Analýza anonymity v rámci slobody prejavu má viaceré dimenzie. V prvom rade ide 
o slobodu prejavovania svojich názorov. V druhom rade ide o špecifické otázky ochrany novinárov 
a ich zdrojov. V treťom rade možno hovoriť o slobode anonymne šíriť a prispievať ku slobode 
prejavu svojimi dielami v kontexte autorského práva. Sloboda prejavu a právo na informácie je 
upravené v článku 11 Charty.25 Na to nadväzuje článok 13 Charty, ktorý ustanovuje: „Umenie a 
vedecké bádanie sú slobodné. Akademická sloboda sa rešpektuje. 
 
4.2.1 Sloboda prejavu a online diskusie 

Internet je ideálnym miesto na uplatnenie slobody prejavu. Informačne a komunikačné 
technológie predstavujú bezprecedentnú možnosť uplatnenia slobody prejavu.26 Ako sudca Pinto vo 
svojom disente uviedol: „Ak ulice a parky miest sú z historického hľadiska typické verejné miesta pre 
výmenu názorov, dnes je týmto globálnym trhoviskom internet.“27  

                                                 
23 C-507/17 Google v CNIL. 
24 Viď tlačová správa https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-
01/cp190002en.pdf (dostupné 6.2.2019). Názor generálneho advokáta je zatiaľ dostupný iba vo 
francúzskom jazyku. 
25 „1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a 
rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice. 
2.   Rešpektuje sa sloboda a pluralita médií.“ 
26 Declaration of the Committee of Ministers on human rights and the rule of law in the Information 
Society 
27 Rozhodnutie ESĽP vo veci Mouvement raëlien suisse v. Switzerland [GC], sťažnosť č. 16354/06, 
Disent sudcu Pinto de Albuquerque. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-01/cp190002en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-01/cp190002en.pdf
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 Pri slobode prejavu v prostredí internetu môže však dôjsť k porušeniu práv iných osôb. 
Toto tvrdenie platí primárne pri ochrane súkromia (difamácia) a porušovaní práv duševného 
vlastníctva. 

Vyššie uvedené otázky úzko súvisia s problematikou poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti (ďalej len „ISP“).28 Ilustrovať to možno na príklade, keď anonymný užívateľ 
v internetovej diskusií poškodí dobré meno alebo dobrú povesť inej osoby, spôsobí jej škodu 
a následne sa chce poškodená strana domáhať nároku na odškodné. V zásade má dve možnosti: 
(i) žalovať anonymného diskutéra alebo (ii) žalovať poskytovateľa služby informačnej spoločnosti. 
Na tomto mieste si len dovolíme odkázať na odbornú literatúru venujúcu sa tejto problematike.29 
 Európsky súd pre ľudské práva však naznačil pravdepodobný smer, ktorým sa uberá 
legislatíva upravujúce dané otázky. Ilustrovať to možno na príklade prípadu Delfi v Estónsko. Zo 
skutkového hľadiska sa predmetný judikát zaoberá situáciu, keď spoločnosť Delfi (estónska 
spoločnosť, ktorá vlastní najväčšie spravodajské portály v štáte) zverejnila článok o trajektovej 
spoločnosti o zmene trás trajektov v dôsledku čoho spoločnosť prerazila v určitých úsekoch ľad, 
ktorý slúžil ako alternatívna magistrála pre cestnú dopravu na ostrovy. Spravodajský portál ponúkal 
užívateľom možnosť komentovať článok v diskusii. Akási kontrola vhodnosti komentárov fungovala 
na dvoch princípoch: (i) tzv. notice-and-take-down systém, v ktorom každý užívateľ portálu mohol 
určitý komentár označiť ako nevhodný resp. obsahujúci hanlivé výrazy a ten bol po preskúmaní 
následné odstránený z diskusie a (ii) automatickej kontrole určitých slov a slovných spojení, ktoré 
automaticky neboli zverejňované. Estónska spoločnosť bola následne notifikovaná a nevhodností 
komentárov, ale tie vymazala až po šiestich týždňoch od ich zverejnenia. Estónsky súd prvého aj 
druhého stupňa zhodne uznali zodpovednosť spoločnosti Delfi za komentáre tretích osôb v 
diskusiách pod článkom na spravodajskom portály. Následne spor pokračoval pred Európskym 
súdom pre ľudské práva, ktorý po prvýkrát riešil predmetnú problematiku vo svojej rozhodovacej 
činnosti. V tomto prípade ESĽP odmietol argument žalovanej strany, že sťažovateľ si svoje nároky 
mohol uplatňovať aj voči diskutérom – fyzickým osobám s poukazom na objektívnu nemožnosť zistiť 
identitu konkrétneho užívateľa.30 
 Naopak, v už spomínanom prípade K.U. proti Fínsku ESĽP konštatoval porušenie práv 
sťažovateľa v prípade, keď fínske právo neposkytovalo pre maloletého možnosť  vyžadovať od ISP 
zistiť všetky dostupné informácie o anonymovi, ktorý maloletému zasiahol do súkromia.31 
 Podobne ESĽP judikoval v prípade MTE v Maďarsko.32 V ňom kritizoval maďarské súdy, 
ktoré pri skutkovo podobnom prípade ako Delfi nedostatočne v civilnom spore preverili možnosť 
vymožiteľnosti nárokov od samotných autorov komentárov. Navyše, maďarský ústavný súd v tomto 

                                                 
28 Definíciu pojmu služba informačnej spoločnosti upravuje Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/48/ES 
z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/34 ES o postupe pri poskytovaní informácií v 
oblasti technických noriem a predpisov článku 1 ods. 2 ako: „každá služba poskytovaná 
informačnou spoločnosťou, to jest každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, 
elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb. 
Na účely tejto definície: 
- "na diaľku"; znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne 
prítomné, 
- "služba poskytovaná elektronicky"; znamená, že služba sa z miesta pôvodu odošle a na mieste 
určenia prijíma prostredníctvom elektronického zariadenia, určeného na spracovávanie (vrátane 
digitálneho komprimovania) a uskladňovanie údajov a je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po 
drôte, prostredníctvom rádiových vĺn, optickým spôsobom, alebo inými elektromagnetickými 
prostriedkami, 
- "na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb"; znamená, že služba sa prostredníctvom 
prenosu údajov poskytuje na individuálnu žiadosť.“ 
29 Pozri napr. HUSOVEC, M. : Zodpovednosť na internete: podľa českého a slovenského práva. CZ 

NIC: 2014. POLČÁK, R. : Právo informačních a komunikačnách tehcnológií. 1. vydanie. Praha: 
Wolters Kluwer CZ, 2018, s. 67 a nasl. 
30 Rozhodnutie ESĽP vo veci Delfi v Estónsko, sťažnosť č. 64669/09, § 91. 
31 Rozhodnutie ESĽP vo veci K.U. v. Fínsko, sťažnosť č. 2872/02, §§ 11-12. 
32 Rozhodnutie ESĽP vo veci MTE v Maďarsko, sťažnosť č. 22947/13. 
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prípade rozhodol, že sťažovateľ by bez vyvodenia zodpovednosti ISP nebol na svojom nároku 
uspokojený.33 
 Na základe vyššie uvedeného možno ku slobode prejavu na internete vyvodiť nasledujúce 
čiastkové závery. Anonymitu je pri slobode prejavu možné zachovať do momentu, kým neporušuje 
práva iných osôb. V prípade, ak prejav porušuje práva a slobody iných, je na súdnych autoritách, 
ako konkurenčné práva vyvážia. Na základe dostupnej judikatúry ESĽP to vyzerá, že vnútroštátne 
súdy sú minimálne povinné preveriť možnosť identifikácie anonymných užívateľov porušujúcich 
práva a povinnosti a až následne potenciálne vyvodzovať zodpovednosť ISP. 
 
4.2.2 Sloboda prejavu médií a ochrana zdrojov 

Článok 10 Dohovoru v rámci slobody prejavu subsumuje aj ochranu médií a ich zdrojov. 
I keď toto právo explicitne v predmetnom článku zakotvené nie je, ESĽP viackrát judikoval v tom 
zmysle, že sloboda médií a ich vyjadrovania je imanentnou zložkou slobody prejavu z hľadiska 
dikcie článku 10.34 Dôležitou súčasťou novinárskej práce je aj ochrana zdrojov. Inými slovami, 
zachovanie anonymity informátorov médií je nevyhnutným prvkom zachovania efektivity tejto 
činnosti. V istom slova zmysle možno hovoriť o privilégiu  novinárov odmietnuť prezradiť svoje 
zdroje v rámci súdnych konaní.35 V online prostredí je možné si predstaviť situáciu, keď je zdrojom 
identifikovateľná osoba, ktorá s novinárom komunikuje prostredníctvom svojho profilu na sociálnej 
sieti alebo cez e-mailovú adresu, ktorá obsahuje jej identifikačné údaje. Pre odhalenie zdroja 
a preváženie slobody prejavu musí existovať silný verejný záujem.36 Odporúčanie Ministrov Rady 
Európy č. 7 z roku 2000 o práve novinárov nesprístupňovať zdroje informácií (ďalej len 
„Odporúčanie“)37 ustanovuje, že podmienky sprístupnenia novinárskych zdrojom si upravia členské 
štáty vo vlastnej réžií, avšak zároveň toto odporúčanie poskytuje určitý právny rámec v princípe 3. 
V prvom rade musia byť splnené požiadavky na zásah do práva na slobodu prejavu vo 
všeobecnosti. Tieto sú ustanovené v článku 10 ods. 2 Dohovoru: „Výkon týchto slobôd, pretože 
zahŕňa povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam 
alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon, a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v 
záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie 
nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, 
zabránenia úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.“ 
Zároveň je potrebné podľa Odporúčania rešpektovať judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva 
v tejto oblasti. Odporúčanie zároveň ustanovuje ďalšie dve podmienky na zverejnenie novinárskeho 
zdroja a to: (i) neexistenciu alebo vyčerpanie rozumných alternatívnych opatrení iných ako 
zverejnenie novinárskeho zdroja pri riešení problému a (ii) oprávnený záujem na zverejnení zdroja 
prevažuje verejný záujem na nezverejnenie zdroja, pričom sa do úvahy berie, že je preukázaná 
naliehavá požiadavka na potrebu zverejnenia zdroja; okolnosti sú dostatočne dôležité a závažné; 
nevyhnutnosť  zverejnenia je identifikovaná ako reakcia na naliehavú sociálnu potrebu a členské 
štáty majú pri posudzovaní tejto potreby určitú mieru voľnej úvahy, ale táto úvaha je pod dohľadom 
Európskeho súdu pre ľudské práva.38 
 Slovenský právny poriadok upravuje ochranu novinárskych zdrojov  v zákone č.  
167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Tlačový zákon“). Podľa § 14 ods. 1 Tlačového zákona „vydavateľ periodickej 
tlače a tlačová agentúra sú povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na 
zverejnenie v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve a o obsahu týchto informácií tak, 
aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla, a 

                                                 
33 Rozhodnutie ESĽP vo veci MTE v Maďarsko, sťažnosť č. 22947/13, § 78. 
34 Pozri napr. De Haes and Gijsels v. Belgium, 24 February 1997, § 37. 
35 K tomu pozri napr. rozhodnutie ESĽP vo veci Van der Heijden v. the Netherlands [GC], sťažnosť 
č. 42857/05, § 64. 
36 Napr. rozhodnutie ESĽP vo veci Sanoma Uitgevers B.V. v. the Netherlands [GC], sťažnosť č. 
38224/03, § 18. 
37 Recommendation No. R (2000) 7 of the Committee of Ministers to member states on the right of 
journalists not to disclose their sources of information. 
38 Principle 3 b) Recommendation No. R (2000) 7 of the Committee of Ministers to member states 
on the right of journalists not to disclose their sources of information. 
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aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb.“ Navyše Tlačový zákon 
ustanovuje, že „s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, 
zvukovými záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, na základe ktorých by mohla byť zistená 
totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť 
k odhaleniu totožnosti zdroja informácií. K oslobodeniu tejto povinnosti môže dôjsť iba po súhlase 

zdroja informácií, prípadne po jeho smrti súhlasom rodinného príslušníka.39 Tlačový zákon ďalej 
precizuje, že povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú 
povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.40 
 V kontexte anonymity novinárskych zdroj tak možno zhrnúť, že právo na slobodu prejavu 
explicitne obsahuje aj povinnosť chrániť novinárske zdroje – ich anonymitu. Túto povinnosť možno 
porušiť iba Dohovorom / Tlačovým zákonom vymedzených okolností. Návod na vyváženie práva na 
súkromie novinárskeho zdroja a slobody prejavu je upravený aj v odporúčaní Ministrov Rady Európy 
č. 7 z roku 2000 o práve novinárov nesprístupňovať zdroje informácií. 
 
4.3 Anonymita pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy 

Verejná správa je už dlhodobo v procese elektronizácie a čoraz viac služieb verejnej 
správy je možné využiť z pohodlia domova. V odbornej literatúre sa elektronické služby zvyknú 
označovať aj ako služby eGovernmentu. V súvislosti s týmto pojmom je viac ako potrebné vymedziť 
pojem elektronické služby ako také. V zmysle Metodického pokynu na použitie odborných výrazov 
pre oblasť informatizácie spoločnosti41 je služba eGovernmentu vymedzená ako: „elektronická 
forma vecnej komunikácie verejnosti s verejnou správou pri vybavovaní vecí, účasti verejnosti na 
správe vecí verejných, alebo prístupe verejnosti k informáciám.“42 
Laikovi by sa mohlo zdať, že pri poskytovaní služieb verejnej správy je vždy potrebný proces 
identifikácie. Nemožno uprieť, že naozaj pri väčšine služieb je naozaj nevyhnutnou požiadavkou 
užívateľa spoľahlivo identifikovať, inak by mohlo dôjsť k porušenia práv a slobôd tretích osôb. 
Ilustrovať to možno na príklade podaní nesprávneho daňového priznania alebo zmeny mena 
a priezviska bez vedomia dotknutej osoby. Existujú však situácie, keď je anonymita pri poskytovaní 
elektronických služieb verejnej správy zachovaná. 

Takáto situácia napríklad nastáva pri cezhraničnom uznávaní prostriedkov elektronickej 
identifikácie. Problematika vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie  je na 
úrovní práva Európskej únie upravená nariadenia EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o 
elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a 
o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenie eIDAS“). „Cieľom predmetnej úpravy je 
zabezpečiť, aby sa prostriedky elektronickej identifikácie jedného členského štátu EÚ dali použiť na 
identifikáciu a autentifikáciu pri prístupe k online službám, ktoré sú poskytované subjektmi verejného 
sektora iného členského štátu EÚ.“43 Inými slovami ide o situáciu, keď chce napr. občan Francúzska 
podať daňové priznanie prostredníctvom portálu elektronických služieb verejnej správy v Slovenskej 
republike alebo naopak, ak by si chcel občan Slovenskej republiky nahlásiť trvalý pobyt vo 
Francúzsku prostredníctvom francúzskych elektronických služieb. 
Proces cezhraničnej autentifikácie pozostáva z niekoľkých krokov. Andraško tieto kroky vymedzuje 
nasledovne: (i) občan požaduje on-line službu v členskom štáte, (ii) občan je požiadaný 
autentifikovať sa prostredníctvom on-line služby, (iii) vo fáze autentifikácie je zrejmé, že občan má 

                                                 
39 § 14 ods. 2 Tlačového zákona. 
40 § 14 ods. 3 Tlačového zákona. 
41 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Metodický pokyn na použitie odborných 
výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti. Bratislava, 2008, s. 15. 
42 Bližšie k problematike pozri ANDRAŠKO, J. : BEZPEČNÁ IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA 
PRI VYUŽÍVANÍ 
ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB VEREJNEJ SPRÁVY In Internet ako priestor možného porušovania 
práv. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2016 

organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 21. – 22. októbra 
2016, s. 7-17. 
43 ANDRAŠKO, J.: Mutual recognition of electronic identification means under the eIDAS Regulation 
and its application issues In AD ALTA: journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - 

Roč. 7, č. 2 (2017), s. 9-13 [CD-ROM]. 
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prostriedok elektronickej identifikácie z iného členského štátu; (iv) žiadosť o autentifikáciu je 
odoslaná do krajiny občana na overenie totožnosti prostredníctvom riešenia eIDAS poskytovateľovi 
identity občana (Identity Provider), v ktorom sa uskutočňuje autentifikácia; (v) výsledok autentifikácie 
sa vráti poskytovateľovi služieb (vi) výsledok autentifikácie je dokončený a v prípade pozitívneho 
výsledku občan môže pokračovať v prístupe k službe.44 Určitý prvok anonymity možno pozorovať pri 
presmerovaní žiadosti z hľadiska požiadaviek autentifikácie. V zmysle článku 6 vykonávacieho 
nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci interoperability podľa čl. 12 ods. 8 
Nariadenia eIDAS „Uzly nesmú uchovávať žiadne osobné údaje okrem údajov na účely uvedené v 
článku 9 ods. 3.“ Článok 9 ods. 3 ustanovuje, že „uzlový operátor uchováva údaje, ktoré by v 
prípade mimoriadnej udalosti umožnili obnovu postupnosti výmeny správ potrebnú na zistenie 
miesta a povahy tejto udalosti. Údaje sa uchovávajú na isté časové obdobie v súlade s 
vnútroštátnymi požiadavkami a pozostávajú minimálne z týchto prvkov: (a) identifikácia uzla; (b) 
identifikácia správy; (c) dátum a čas správy.“ V tomto smere tak možno zvýrazniť požiadavku 

anonymizácie identifikačných údajov dotknutej osoby, keďže legislatíva priamo zakazuje pri 
komunikácií uzlov spracúvať osobné údaje v nich. Dôvodom pre takýto postup je zrejme 
zachovávanie ochrany súkromia užívateľa elektronických služieb verejnej správy, keďže nie všetky 
entity v rámci procesu cezhraničnej autentifikácie musia nevyhnutne poznať totožnosť používateľa 
služby. Predmetná požiadavka je navyše zvýraznená článok 12 ods. 3 písm. c) nariadenia eIDAS, 
na základe ktorého sa pri interoperabilite národných schém vyžaduje implementácia princípov 
špecificky navrhnutej ochrany súkromia (Privacy by design).  

 
5 ZÁVER 

Ambíciou predkladaného príspevku bolo analyzovať rôzne aspekty anonymity v online 
priestore z právneho hľadiska upravené v základných ľudských právach a slobodách. Prvá časť 
príspevku načrtla anonymitu ako sociologický fenomén. Podľa Burkellovej možno anonymitu vnímať 
v troch modalitách a to ako anonymitu v mene, anonymitu ako nebyť videný a anonymitu činností. 
Každá z týchto modalít je prítomná aj v online priestore.  
 Online priestor prináša pre právnu reguláciu viacero výziev. Druhá časť štúdie analyzuje 
charakteristické črty internetu a akcentuje ich z hľadiska anonymity, ktorá často zo sociologického 
hľadiska mení správanie užívateľov. Navyše, užívatelia v online priestore nechávajú tzv. dátovú 
stopu, ktorá v podobe spracúvania osobných údajov o dotknutých osobách vie napovedať veľa o 
vzorcoch správania jednotlivých užívateľov. 
 Z hľadiska konkrétnych práv a slobôd bolo analyzované právo na súkromie, sloboda 
prejavu a osobitne využívanie elektronických služieb verejnej správy. Právo na ochranu osobných 
údajov prostredníctvom GDPR síce upravuje právo na vymazanie (zabudnutie), ktoré je však 
značne limitované už samotnými podmienkami a výnimkami v legislatíve. Následne sú limitácie 
dané judikatúrou SDEÚ. Sloboda prejavu a anonymita má dve dimenzie – sloboda prejavu na 
internete v rámci diskusií a ochrana novinárskych zdrojov. Pri slobode prejavu na internete je 
významná predovšetkým judikatúra ESĽP, ktorá zdá sa naznačuje, že je chybou ak štátne orgány 
neskúmajú možnosti odhalenia totožnosti konkrétnych diskutujúcich pred vyvodením zodpovednosti 
ISP. Ochrana novinárskych zdrojov v rámci článku 10 Dohovoru taktiež nie je absolútna a podlieha 
vyvažovaniu práv. Pri využívaní elektronických služieb verejnej správy existuje úsek pri 
cezhraničnom uznávaní prostriedkov elektronickej identifikácie, ktorý obsahuje prvky anonymity.  
 Vzhľadom na vyššie uvedené závery možno konštatovať, že právo byť anonymný je 
v online priestore skôr fikciou ako realitou berúc do úvahy legislatívne obmedzenia 
a charakteristické črty intrnetu. 
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Abstract: The development of modern technologies is increasingly affecting computer security and 

thus the attack and abuse of sensitive data, both on the part of individuals and legal entities. A 
modern society is therefore directly forced to develop protection against such attacks and to 
regulate liability to entities that by their actions interfere with the smooth and seamless use of 
modern technology. The cyber security itself, the incurring of liability to the perpetrators and the 
subsequent enforceability of the right by the injured subjects become a sensitive issue. 
 
Abstrakt: Rozvojom moderných technológií dochádza čoraz viac k narušovaniu počítačovej 

bezpečnosti, a tým k napádaniu a zneužívaniu citlivých údajov, a to tak na strane fyzických osôb 
ako aj právnických osôb. Moderná spoločnosť je preto priamo nútená k rozvoju ochrany voči 
takýmto útokom a k úprave vyvodenia zodpovednosti voči subjektom, ktoré svojou činnosťou 
narúšajú plynulé a bezproblémové užívanie moderných technológii. Citlivou otázkou sa tak stáva 
samotná kybernetická bezpečnosť, vyvodenie zodpovednosti voči porušiteľom a následná 
vymožiteľnosť práva poškodenými subjektami. 
 
Key words: cyber security, regulation, law enforcement. 
 
Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť, právna úprava, vymožiteľnosť práva. 

 
1 ÚVOD 

Kybernetická bezpečnosť je v súčasnosti veľmi aktuálna téma. Na uvedené reflektuje aj 
právny poriadok Slovenskej republiky, konkrétne prijatím zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o kybernetickej 
bezpečnosti“), ktorý vstúpil do účinnosti po poslednej novelizácii dňa 01.01.2019. 

Uvedený zákon reflektuje na potreby ochrany citlivých údajov a vo svojej podstate 
predstavuje ucelený systém kybernetickej bezpečnosti. 

Pod pojmom kybernetická bezpečnosť rozumieme  „stav, v ktorom sú siete a informačné 
systémy schopné odolávať na určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje 
dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných 
údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a 
informačných systémov“1. 

A práve z dôvodu nutnosti zabezpečenia informačných systémov je potrebné upravenie 
takéhoto inštitútu. 

 
2 PRÁVNE POJMY „IN MERITUM“ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 

Rozvoj informačných a komunikačných technológií významne ovplyvňuje spôsob 
spracovania i využívania informácií vo svete a prispieva k budovaniu tzv. „informačnej spoločnosti“. 
Pojem informačná spoločnosť sa charakterizuje ako spoločnosť s vysokou mierou využívania 
informačných a komunikačných technológií založených na prostriedkoch výpočtovej techniky 
a s nimi spojenou digitalizáciou, kde medzi hlavné črty informačnej spoločnosti patrí najmä práca 
s informáciami, interakcia, integrácia a globalizačná tendencia. Enormný nárast aktívnych 

                                                 
1 Zákon č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 
písm. g) 
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používateľov informačných a komunikačných technológii vedie k vzostupnej intenzívnenej závislosti 
využívať tieto moderné technológie v súkromnej a verejnej sfére.2  

Tento aspekt prináša so sebou aj negatívny dopad, a to v podobe vzniku nových 
sofistikovaných bezpečnostných hrozieb, či útokov. Za posledné roky možno vidieť veľký trend 
rozvoja informačných a komunikačných technológií vo verejnej správe a snahu zabezpečiť efektívny 
elektronický výkon verejnej správy cez budovanie informačných systémov verejnej správy. 
V súčasnej dobe je dôležité venovať zvýšenú informačno-technickú a právnu pozornosť tejto oblasti 
verejnej správy, nakoľko ide o citlivú oblasť akumulácie relevantných informácií obyvateľstva, ako aj 
o tú skutočnosť, že sa neustále zvyšujú rizika, hrozby a útoky na informačné systémy verejnej 
správy v kybernetickom priestore. 

Zákon o kybernetickej bezpečnosti rozumie pojem riziko ako mieru kybernetického 
ohrozenia vyjadrenú pravdepodobnosťou vzniku nežiaduceho javu a jeho dôsledkov. Ide o určitú 
pravdepodobnosť, že nastane istá udalosť. Riziko sa zisťuje cez analýzu rizík, teda ide o proces 
spočívajúci v odhalení a definícii možných hrozieb, pomocou ktorých sa určí pravdepodobnosť, že 
určitá hrozba sa uskutoční prostredníctvom nejakých nedostatkov v informačnom systéme (ďalej len 
„IS“). Na základe výsledku vo veci rizika sa prijímajú doporučené protiopatrenia s cieľom znížiť 
možné rizika na minimum. 

V IS sa vyskytujú zraniteľné miesta, ktoré sú jeho súčasťou. Ich prítomnosť spôsobuje 
negatívny vplyv na prostredie IS, čo predstavuje hrozbu pre jeho bezpečnosť. Zákon č o 
kybernetickej bezpečnosti pod pojmom hrozba rozumie každú primerane rozpoznateľnú okolnosť 
alebo udalosť proti sieťam a informačným systémom, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na 
kybernetickú bezpečnosť. Hrozbou  ergo sa rozumie akákoľvek okolnosť alebo udalosť, ktorá 
pôsobí na zraniteľné miesta v IS. Okrem iného je dôležité hrozbu vnímať ako skutočnosť, ktorá 
predstavuje možné ohrozenie IS, aj keď k nežiadúcemu (škodlivému) stavu na IS zatiaľ nedošlo, 
neznamená to, že takáto skutočnosť nastať nemôže.  Ak taká udalosť nastane, vtedy nastáva v 
praxi bezpečnostný incident. 

Pojem incident v prostredí informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) 
znamená každú okolnosť alebo udalosť, ktorá je obvykle spájaná s výpadkom siete, služby, alebo 
zhoršením ich kvality3. „Incident“ predstavuje univerzálny pojem, pod ktorý sa dá subsumovať 

akákoľvek nežiadúca skutočnosť s prepojením na IKT. Z tohto dôvodu bolo primárne pre oblasť 
kybernetickej bezpečnosti SR zadefinovať právnu terminológiu IKT. V legislatíve SR sa medzi 
najzávažnejšiu IKT skutočnosť radí kybernetický bezpečnostný incident, ktorý je obsiahnutý v 
zákone o kybernetickej bezpečnosti a definuje sa ako „akákoľvek udalosť, ktorá má z dôvodu 
narušenia bezpečnosti siete a informačného systému, alebo porušenia bezpečnostnej politiky alebo 
záväznej metodiky negatívny vplyv na kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom je: (I). strata 
dôvernosti údajov, zničenie údajov alebo narušenie integrity systému; (II.) obmedzenie alebo 
odmietnutie dostupnosti základnej služby alebo digitálnej služby; (III.) vysoká pravdepodobnosť 
kompromitácie činností základnej služby alebo digitálnej služby alebo (IV.) ohrozenie bezpečnosti 
informácií.“4 Ide o prístup extenzívneho výkladu právneho významu definície, nakoľko dochádza 
k neustálym napredovaniam a k sofistikovaným inováciám IKT v kybernetickom priestore, širší 
výklad pri IKT má väčšiu pravdepodobnosť pod neustále sa meniace protibezpečtnostné skutkové 
okolnosti subsumovať protiprávne konanie útočníkov v kybernetickom priestore. 

Za jednu z aktívnych foriem kybernetického bezpečnostného incidentu považujeme tzv. 
kybernetický útok. Vo všeobecnosti sa pod významom slova útok (angl. attack5) v IKT chápe pokus 
zničiť, ohroziť, zmeniť, vyradiť, odcudziť alebo získať nejaký prospech neoprávneným prístupom 
alebo neoprávneným použitím6. Rozumie sa ním ergo vykonanie ofenzívnej (útočnej) akcie proti 

                                                 
2 POŽÁR, J. 2010. Manažérska informatika, Plzeň: Aleš Čenek, 2010. s. 324, ISBN 978-80-7380-
276-9 
3  Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020, str. 22 
4 Zákon č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 
písm. j) bod 1-4 
5 Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti ver. 1.0 
vysvetľuje pojem „attack“ ako úmyselné využitie zraniteľného miesta k spôsobeniu škôd/strát na 
aktívach informačného systému. 
6 Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020, str. 23 
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stanovenému cieľu. Kybernetický útok sa definuje ako: „útok na IKT infraštruktúru za účelom jej 
poškodenia, zničenia, získania citlivých či strategických dôležitých informácií, alebo ovplyvňovania 
rozhodovacích procesov obete“7. V prípadoch kybernetického útoku ide o  dolus directus (priamy 
úmysel) narušiť, obísť alebo poškodiť bezpečnosť IS. Kým štádium rizika IS a hrozby IS sú 
sprevádzané stavom zvýšenej kybernetickej zraniteľnosti IS, z pohľadu kybernetického 
bezpečnostného incidentu vo forme kybernetického útoku dochádza hlavne k negatívnemu prvku in 
re porušovania ustanovení ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, 
právnych predpisov, ľudských práv a jeho dôsledkov pôsobiacich na jednotlivca alebo spoločnosť, 
vzniknutých škôd, ako aj vo veci narušovaniu elektronického výkonu verejnej správy.  

 
3 ORGÁNY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 

Na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti bolo nutné odovzdanie pôsobnosti na konanie 
v takýchto prípadoch určitým orgánom. Možno konštatovať, že ich všeobecné prerozdelenie je 
možné na dve základné skupiny – tie, ktoré boli zriadené zákonom a tie, ktoré vznikli ako 
spoločnosti (právnické osoby) zaoberajúce sa danou problematikou. 

Na základe zákona o kybernetickej bezpečnosti bola pôsobnosť konať v danej veci zverená: 
- Národnému bezpečnostnému úradu, 
- Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  
- Ministerstvu financií Slovenskej republiky,  
- Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky,  
- Ministerstvu obrany Slovenskej republiky,  
- Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,  
- Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky,  
- Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,  
- Slovenskej informačnej službe,  
- Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, 
- Vojenskému spravodajstvu, 
- ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ktoré nie sú ústredným 

orgánom,  
- Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky,  
- Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, 
- Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,  
- Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  
- Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, 
- iným štátnym orgánom v rozsahu ich pôsobnosti.8 

 Medzi spoločnosti (resp. právnické osoby zaoberajúce sa kybernetickou bezpečnosťou 
možno zaradiť: 

- ESET – pôsobiaci aj v Slovenskej republike, 
- Cisco, 
- Symantec, 
- Palo Alto Networks, 
- Check Point, 
- Microsoft, 
- McAfee, 
- BT, 
- Trend Micro, 
- Sophos, 
- Proofpoint.9  

 
 

                                                 
7 Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020, Príloha č. 1, 23 s. 
8 Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 
písm. a ) – c) 
9 Uvedené spoločnosti (s výnimkou spoločnosti ESET) patria medzi 10 najvýznamnejších 
spoločností na svete zabezpečujúcich kybernetickú ochranu za rok 2018. 
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Národný bezpečnostný úrad 

 „Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu utajovaných 
skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby.“10 
 Pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu je pomerne široká a jeho kompetencie aj 
napriek jeho definovaniu ako orgánu štátnej správy spadajúceho do ostatnej ústrednej štátnej 
správy nie sú zakotvené v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších právnych predpisov. Uvedený zákon teda obsahuje 
výlučne definíciu daného orgánu. 
 Naproti tomu možno konštatovať, že jednotlivé kompetencie sú definované v osobitných 
právnych predpisov a vznikali (ako aj vznikajú a odvíjajú sa) postupne od vzniknutej situácie a 
od potrieb spoločnosti. 
 „Kompetencie úradu pribúdali postupne. V roku 2002 sa rozšírili o oblasť elektronického 
podpisu. V rokoch 2015 – 2018 úrad poskytoval Súdnej rade Slovenskej republiky podklady pre 
posudzovanie spôsobilosti kandidátov na sudcov. Dôležitú zmenu prinieslo európske nariadenie 
eIDAS a nový zákon o dôveryhodných službách, ktorý v plnom rozsahu nahradil zákon o 
elektronickom podpise. 1. januára 2016 úrad prevzal zodpovednosť za problematiku kybernetickej 
bezpečnosti. 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý komplexne 
upravuje oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti v Slovenskej republike.“11 
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
 „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je ústredným 
orgánom štátnej správy pre 

a) riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov 
Európskej únie, 
b) oblasť informatizácie spoločnosti, 

c) oblasť investícií.“12 

Z uvedeného vyplýva, že Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu plní 
zverené úlohy na úseku: 

- riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov, ktoré boli získané 
z fondov Európskej únie, 

- na úseku informatizácie spoločnosti, 
- na úseku investícií, 
- koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja. 

Vo vzťahu k problematike kybernetickej bezpečnosti: 
1. „zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti, 
2. vypracováva politiku jednotného digitálneho trhu, 
3. rozhoduje o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie,  

centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy, 
4. koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti a politiky jednotného 

digitálneho trhu, analyzuje a hodnotí dosahované výsledky a navrhuje opatrenia na riešenie 
aktuálnych otázok, 

5. ako správca zabezpečuje správu, prevádzku a rozvoj Govnetu2a) a elektronické prepojenie 
ústredných orgánov štátnej správy cez Govnet, 

6. ako správca a prevádzkovateľ zabezpečuje správu, prevádzku a rozvoj Ústredného portálu 
verejnej správy a spoločných modulov, 

7. vedie evidenciu cloudových služieb, centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej 
konverzii, zoznam referenčných údajov, základných číselníkov a centrálny dátový model, 

8. plní záväzky, koordinuje a zabezpečuje úlohy, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú 
z medzinárodných zmlúv v oblasti informatizácie spoločnosti a jednotného digitálneho trhu, 
ako aj z členstva v medzinárodných orgánoch a inštitúciách, 

                                                 
10 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších právnych predpisov, § 34 
11 Dostupné online : http://www.nbu.gov.sk/urad/index.html [dostupné dňa: 13.02.2019] 
12 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších právnych predpisov, § 34a ods. 1 písm. a) – c) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/575/#paragraf-34
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/272
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69
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9. plní funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program 
Informatizácia spoločnosti, 

10. plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Integrovaná 
infraštruktúra.“13  

 
Slovenská informačná služba 
 Ďalším dôležitým orgánom na úseku kybernetickej bezpečnosti je Slovenská informačná 
služba. „Je štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktorý plní úlohy vo veciach ochrany ústavného 
zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany zahraničnopolitických a hospodárskych 
záujmov štátu v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Vo svojej činnosti sa spravuje ústavou, 
ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.“14 
 Základné úlohy Slovenskej informačnej služby možno nájsť v samotnom zákone č. 46/1993 
Zb. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších právnych predpisov, kde sa uvádza: 
„Informačná služba v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o 
a) činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky, 
b) činnosti smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republiky, 
c) aktivite cudzích spravodajských služieb, 
d) organizovanej trestnej činnosti, 
e) terorizme, vrátane informácií o účasti na terorizme, jeho financovaní alebo podporovaní, 
f) politickom a náboženskom extrémizme, extrémizme prejavujúcom sa násilným spôsobom a 
škodlivým sektárskom zoskupení, 
g) aktivitách a ohrozeniach v kybernetickom priestore, ak ohrozujú bezpečnosť štátu, 
h) nelegálnej medzinárodnej preprave osôb a migrácií osôb, 
i) skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť hospodárske záujmy Slovenskej 
republiky, 
j) ohrození alebo úniku informácií a vecí chránených podľa osobitného predpisu alebo 
medzinárodných zmlúv alebo medzinárodných protokolov.“15 
 Obdobne ako v prípade Národného bezpečnostného úradu, možno aj v prípade Slovenskej 
informačnej služby konštatovať, že jeho činnosť, či samotnú pôsobnosť možno nájsť vo viacerých 
právnych predpisov. Ako nosné možno spomenúť: 

- Zákon č. 46/1993 Zb. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších právnych 
predpisov, 

- Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polície v znení neskorších právnych predpisov, 

- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, 
- Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 
- Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-

technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred 
odpočúvaním), 

- Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru 
v znení neskorších právnych predpisov, 

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

 
 
 

                                                 
13 Štatút Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (schválený 
uznesením vlády Slovenskej republiky z 1. júna 2016 č. 204 v znení uznesenia vlády Slovenskej 
republiky z 12. decembra 2018 č. 556), čl. 3, ods. 2 písm. b) bod. 1 - 10 
14 Zákon č. 46/1993 Zb. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších právnych predpisov, § 
1 ods. 2 
15 Zákon č. 46/1993 Zb. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších právnych predpisov, § 
2 ods. 1 písm. a) – j) 
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ESET 

 Spoločnosť ESET je spoločnosťou, ktorá sa vo svojej podnikateľskej činnosti venuje 
antivírusovej ochrane, softvéru na detenciu hrozieb. Prioritným cieľom spoločnosti je vytvoriť 
bezpečný systém, ktorý umožni využívať digitálne technológie v celom ich rozsahu. Vytvárajú teda 
bezpečné technologické prostredie, ktoré môže používateľ využívať bez obmedzenia. 
 Spoločnosť ESET patrí v súčasnosti medzi 60 najvýznamnejších spoločností na celom svete 
zabezpečujúcich bezpečnosť kybernetického priestoru. 
 
4 PRÍPADY KYBERNETICKÝCH ÚTOKOV NA ORGÁNY VEREJNEJ SPRÁVY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Orgány verejnej moci s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky sú každým dňom viac 
závislejšie na IKT a pod tlakom vyvíjania, budovania a zdokonaľovania elektronického výkonu 
verejnej moci. V súčasnej dobe pri technologických trendoch netreba zabúdať, že okrem iného sú 
čoraz častejšie vystavené negatívnym účinkom kybernetického priestoru, predovšetkým dobre 
premysleným a zorganizovaným bezpečnostným atakom na ich informačné a komunikačné 
infraštruktúry. Za posledné obdobie sme zaznamenali stúpajúcu tendenciu kybernetických útokov 
zameraných na cieľovú skupinu, ktorou sa stali orgány verejnej moci vo viacerých európskych 
štátoch a vo svete. Tento negatívny aspekt kybernetického priestoru neobišiel ani orgány verejnej 
moci Slovenskej republiky, čo si vyžaduje pre odbornú i laickú spoločnosť zvýšenú pozornosť k 
problematike kyberbezpečnosti. 

Zaznamenané prípady kybernetických útokov na území Slovenskej republiky contra orgánu 

verejnej moci: 
I. Národný bezpečnostný úrad je ústredný orgán štátnej správy pre ochranu utajovaných 

skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. V roku 2006 
bol úspešne vykonaný kybernetický útok na IS spomínanej inštitúcie, ktorým sa podarilo 
hackerom prelomiť slabé zabezpečenie infraštruktúry úradu. Boli napadnuté verejné 
servery a skopírovaných 36 000 e-mailových adries vo veľkosti 20 gigabajtov dokumentov, 
smerníc, nariadení a ďalších interných vecí priamo z IS Národného bezpečnostného úradu. 
Ďalej sa podarilo získať prístup do web-mailového rozhrania a priamo cez internet získať 
plné práva, vykonať serverové systémové príkazy i prevziať zoznam užívateľov serveru. 
Okrem iného bolo vykonané zoskenovanie portov 25 IP adries. Na počítačoch prepojených 
s IS Národného bezpečnostného úradu sa nachádzali archívy, kde sa podarilo ďalej 
priamo získať prístup cez ochranu zabezpečenia databáz a umožniť stiahnutie z archívu 
počítačov 18 GB dát. Hackeri sa dostali na celú sieť a naskenovali v tom čase aktuálne 
bežiace e-Maily. Celý prípad bol vyhodnotený ako forma bezpečnostného zlyhania.16 

II. Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) je ústredným orgánom štátnej 
správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky, kde vo vecnej pôsobnosti úradu 
patrí najmä získavanie štatistických informácií potrebných na posudzovanie sociálno-
ekonomického vývoja, dohľad nad právami a povinnosťami spravodajských jednotiek, 
ochrana dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie 
štatistických údajov, zabezpečovanie porovnateľnosti štatistických informácií atď. V roku 
2014 boli avizované dva kybernetické útoky s odstupom pár hodín na webové servery ŠÚ 
SR počas sčítavania výsledkov komunálnych volieb. Podľa získaných informácií išlo 
o útoky typu DDos, Denial of Service, ktoré boli vedené na preťaženie webových serverov 
ŠÚ SR, čoho dôsledkom vedených kybernetických útokov nastalo spomalenie, dlhé 
načítavanie či miestami zamrznutie poskytovaných informácii o výsledkoch komunálnych 
volieb.  Následným druhým útokom sa už podarilo znefunkčniť webové rozhranie 
s dopadom na nenačítanie volebných výsledkov. Po prešetrení nebolo úradom potvrdené 
prelomenie integrovaného volebného informačného systému, spracovanie volebných 
výsledkov nebolo v IS prerušené, ani ohrozené.17 

III. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) je 
ústredným orgánom štátnej správy pre dráhy a dopravu na dráhach, cestnú dopravu, 

                                                 
16 Pozri: https://slovensko.hnonline.sk/259155-utok-na-bezpecnostny-urad-policia-zhabala-dalsie-
servery [Dostupné online dňa: 01.03.2019] 
17 Pozri: http://www.dsl.sk/article.php?article=16402 [Dostupné online dňa: 01.03.2019] 
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kombinovanú dopravu, pozemné komunikácie, vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú 
plavbu, civilné letectvo, pošty, telekomunikácie, ozbrojené zbory v doprave a železničné 
vojsko. V roku 2018 MDV SR zaznamenalo kybernetický útok hackerov na IS technických 
kontrol motorových vozidiel vo forme útoku typu DDos s pokusom o manipuláciu 
bezpečnostného certifikátu. V prostredí IS MDV SR v dôsledku útoku nastalo zaťaženie 
servera a spomalenie prevádzky systému. IS technickej kontroly a emisnej kontroly rezortu 
dopravy bol vystavený ďalším atakom, čo znemožnilo vykonať plynulý priebeh potrebných 
úkonov kontroly a vloženiu relevantných pravdivých dát, čo viedlo k ohrozeniu i zmareniu 
elektronického výkonu verejnej správy. Rezort dopravy vykonal všetky bezpečnostné 
opatrenia na odvrátenie nepriaznivých elektronických a komunikačných následkov. Po 
viacerých dňoch sa od kybernetického útoku podarilo MDV SR IS technickej kontroly 
a emisnej kontroly stabilizovať.18 

IV. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej 

len „MZV SR“) je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky 
a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, medzinárodným organizáciám 
a zoskupeniam a európskym inštitúciám19. Koncom roku 2018 bol na IS MZV SR a jeho 
sieťovú infraštruktúru vedený rozsiahly kybernetický útok. Tento útok bol odhalený 
Vojenským spravodajstvom Slovenskej republiky v dôsledku neštandardného správania sa 
počítačov na sieti. Hĺbková analýza odhalila sofistikovaný škodlivý kód, ktorý umožňuje 
útočníkom filtráciu dát zvnútra organizácie na útočníkove servery v zahraničí, čím bola 
vylúčená bežná infekcia IKT infraštruktúry. Po tomto potvrdenom kybernetickom 
bezpečnostnom incidente bolo uložené opatrenie prešetriť aktuálny stav zabezpečenia 
celej vládnej siete. Nebolo zistené znefunkčnenie celého IS MZV SR a nenastal únik 
utajovaných skutočností. Vojenské spravodajstvo sprístupnilo informáciu, že kybernetický 
útok bol aktivovaný zo zahraničia, a to nadnárodnou sofistikovanou špionážnou 
organizáciou. Tento atak bol vedený účelovo, nakoľko MZV SR má špecifickú štruktúru 
a sieť zastupiteľských úradov po celom svete. Opatrenia boli prijímané priebežne tak, aby 
neboli SR spôsobené škody.20 Tento kybernetický útok opäť poukázal na dôležitosť 
významu kybernetickej bezpečnosti a ochrany štátu v kybernetickom priestore. 

V. Miestny úrad košickej časti Sídliska KVP (ďalej len „MÚ KVP“) je orgán verejnej správy 
s pôsobnosťou pre územnú samosprávu, ktorý sa koncom roku 2018 stal predmetom 
kybernetického útoku. Vedený kybernetický útok spôsobil znefunkčnenie serveru 
a poškodenie informácií s obsahom o činnosti MÚ KVP za posledný rok, ktoré boli na 
servery uložené. Išlo o rôznu dokumentáciu, najmä o faktúry a uzávierku mestskej časti, 
či vedenie evidencie o obyvateľstve MÚ KVP. Prešetrením stavu IKT štruktúry bolo zistené, 
že došlo k zašifrovaniu 99 % súborov s veľkým predpokladom ich straty. Najväčšia škoda 
bola spôsobená na účtovníckom IS, kde k dôležitým dátam za rok 2018 stratili zamestnanci 
prístup. Na prístup k serveru bol použitý administrátorský účet, vykonaná inštalácia 
škodlivého vírusu bola vedená z vonkajšieho prostredia. Podľa doteraz zistených informácií 
bol útok presmerovaný cez Ukrajinu a Rusko, pričom sa nepodarilo špecifikovať, z akého 
miesta bol atak vykonaný. Daný úspešný kybernetický útok narušil elektronický výkon 
verejnej správy úradu. V tomto prípade bolo podané trestné oznámenie na neznámeho 
páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného zásahu do 
počítačového systému. Náklady na nový softvér a sfunkčnenie infraštruktúry IKT MÚ KVP 
sa odhadli na 10 000 Eur.21  

 

                                                 
18 Pozri: https://www.etrend.sk/ekonomika/na-system-technickych-kontrol-zautocili-hackeri.html 
[Dostupné online dňa: 01.03.2019] 
19 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
20 Pozri: https://www.ta3.com/clanok/1138895/odhalili-sme-kyberneticky-utok-zo-zahranicia-
informoval-premier.html [Dostupné online dňa: 01.03.2019] 
21 Pozri: https://cybersec.sk/spravy/kosicka-mestska-cast-sa-stala-tercom-hekerskeho-utoku/ 
[Dostupné online dňa: 01.03.2019] 
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5 VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA POŠKODENÝMI SUBJEKTMI 

Ochrana subjektívnych práv oprávnených osôb patrí medzi základné princípy demokratickej 
spoločnosti. Pod pojmom vymožiteľnosť práva sa rozumie „špecifický model funkčných väzieb 
medzi záujmami, ktorý je uznávaný štátom na dosiahnutie určitých spoločenských účelov a na 
presadenie všeobecných spoločenských záujmov smerujúcich k obnoveniu pokojného 
a nerušeného výkonu subjektívnych práv a oprávnených osôb.22“  Ak pojem vymožiteľnosť práva 
z pohľadu významu a jeho funkcionality ešte viac zúžime, môžeme ju vymedziť ako činnosť štátnych 
orgánov, orgánov ochrany práva a iných inštitúcií, ktorú upravujú právne normy. K základnej 
požiadavke demokratickej spoločnosti sa primárne radí efektívne uplatňovanie núteného výkonu, 
ergo prostredníctvom štátu a jeho dohľadu, čím dochádza k obnove a nerušenému výkonu 
subjektívneho práva. Medzi najdôležitejšie požiadavky vyspelej demokratickej spoločnosti patrí 
právna istota, zákonnosť a primeranosť práva.23 

Prínos informačných a komunikačných technológií môžeme pozorovať z dvoch hľadísk. Prvé 
hľadisko, teda pozitívne vymedzená rovina prináša rôzne výhody IKT pre civilizáciu, od 
nemysliteľného zrýchlenia, uľahčenia ľudských činností, informovanosti spoločnosti až po budovanie 
efektívnej verejnej správy štátnych inštitúcií. Druhé hľadisko, tzv. negatívne vymedzená rovina 
charakterizuje problematické aspekty vývoja IKT, ktoré sa postupne ukazujú v praxi až s odstupom 
času a z viacerých príčin, ako napr. banalizovanie problému, podcenenie určitých skutočností, 
výskyt nežiadaných sprievodných javov alebo neprimeraná schopnosť reagovať na vzniknutú 
právnu problematiku v určitej oblasti. Rýchly informačný trend spoločnosti spôsobil, že 
problematické aspekty  IKT sa ako negatívny prvok dotkli oblasti právnej vedy.  

Vymožiteľnosť práva v kyberpriestore je vnímaná za posledné obdobie ako často 
diskutovaná problematika právnej vedy  súčasnosti. Len kybernetické útoky vedené proti orgánom 
verejnej moci mali na území Slovenskej republiky v roku 2018 stúpajúcu tendenciu, pričom 
kybernetické útoky namierené proti fyzickým osobám a právnickým osobám sa vyskytujú 
dennodenne. Takéto útoky majú fatálny dopad pre oblasť  civilného práva pri určení zodpovednosti 
za škodu, rovnako aj pre oblasť trestného práva, kedy určiť vhodný postup objasnenia prípadu je 
obtiažné. Kybernetický priestor ponúka ľudom anonymitu, fyzickú neviditeľnosť, nehmotnú stopu, 
nekontrolovateľnosť virtuálnej  reality a možnosť útočiť z rôznych miest sveta. Závažný problémom 
jurisdikcie pri IKT spočíva in re nemožnosti dobre alebo spoľahlivo identifikovať skutkové okolnosti, 
t. j. najmä kedy nastalo protiprávne konanie, resp. trestný čin, určenie miesta a identifikovanie osôb. 
Páchatelia používajú sofistikované spôsoby na zahladenie virtuálnych stôp, čo spôsobuje 
problematiku identifikovania konkrétnych osôb. Prípady vzdialených prístupov do IS, existencia 
virtuálnych počítačových sietí a najnovšie využívanie cloud prostredia spôsobujú ďalšie komplikácie, 
predovšetkým ak ide o servery, ktoré sa môžu vyskytovať na rôznych miestach sveta. Aplikovanie 
štandardného kritéria podľa princípu teritoriality trestného zákonníka je častokrát ohrozené a 
neúčelné, nakoľko kybernetické ataky sú vedené v cezhraničnom prostredí. V tejto nadväznosti 
nastáva ďalšia komplikácia, a to v podobe sformulovaných odlišných skutkových podstát 
jednotlivých štátov, čo sťažuje proces subsumovania protiprávneho konania pod určitý trestný čin 
a vznesenie obvinenia voči podozrivým. Kľúčovou oblasťou pri dosiahnutí práva ako takého je 
akceptovateľný dôkaz pred príslušnými orgánmi. Práve preukázanie týchto skutočností a právnych 
stôp je najväčšou slabinou pri vymožiteľností práva v prostredí IKT. Nezanedbateľným prvkom, ktorý 
ma vplyv na úspešnosť vymožiteľnosti práva v digitálnej dobe je tiež postup orgánov činných 
v trestnom konaní z dôvodu malých odborných skúseností, kde slabým miestom sa stáva rýchlosť 
postupu a správnosť objasňovania, kde chýba prepracovaná metodika pre zaistenie stôp 
v kyberpriestore, čo spôsobuje páchanie škôd vo veci preukázania prípustných dôkazov.24 Na 
základe popísaných skutočností môžeme skonštatovať, že ide o náročnú problematiku, ktorá si 
vyžaduje otvorený spoločný prístup právno-technických riešení, a to za účastí vzájomnej kooperácie 
právnikov a informatikov. Vymoženie objektívnych práv štátu, ako aj subjektívnych práv 

                                                 
22 Justičná akadémia. 2010. Záverečná štúdia „Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike“, 
Pezinok, 2010. ISBN 978-80-970207-2-9, s. 18 
23 Tamtiež 
24 https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/kyberneticka-kriminalita-fenomen-dneska 
[Dostupné online dňa: 01.03.2019] 
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oprávnených osôb v oblasti IKT ostáva žiaľ s najväčším podielom percentuálnej neúspešnosti 
vymožiteľnosti práva pre poškodené subjekty.  

 
6 NÁVRHY DE LEGE FERENDA 

Aj napriek snahe zákonodarcu možno konštatovať, že aktuálna práva úprava v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti obsahuje nedostatky, ako aj neupravené oblasti, ktorým je nutné venovať 
našu pozornosť. 

Taktiež sa v niektorých prípadoch javí zapracovanie tejto problematiky ako nedostatočné, 
resp. subsumované pod inú problematiku, ktorá nie je celkom vhodná vzhľadom k povahe 
predmetnej problematike. 

Radi by sme poukázali na skutočnosti, ktoré sú podľa nášho názoru nedostatočne upravené, 
resp. sa danej problematike vôbec nevenujú. Priestor na zmenu by sme videli (vrátane návrhov na 
ich riešenie) v nasledovných oblastiach:  

- definovanie kybernetického útoku ako samostatný trestný čin: 
V súčasnej dobe sa skutková podstata trestného činu na úseku kyberpezpečnosti 
subsumuje do dvanástej hlavy zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 
právnych predpisov, kde patria trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy 
terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové. S uvedeným zaradením kyberbezpečnosti 
súhlasíme, dokonca aj so zaradením medzi trestné činy terorizmu, avšak subsumovanie 
tohto skutku pod skutkovú podstatu teroristického útoku sa nám zdá ako nedostatočné. 
Uvedený trestný čin v súčasnej podobe predstavuje obrovskú hrozbu pre ľudstvo, ktorá sa 
stáva čím ďalej tým používanejším nástrojom na ohrozovanie obyvateľstva. Vzhľadom na 
rôznorodosť teroristických útok by bolo vhodnejšie separovanie (minimálne takéhoto druhu 
útoku) a zakomponovanie samostatnej skutkovej podstaty trestného činu terorizmu – 
kybernetického útoku. Takýmto krokom by mohlo dôjsť k efektívnejšiemu vymedzeniu 
daného skutku, stanoveniu sankcie za jeho spáchanie, či možnosti vyvodenia 
zodpovednosti za jeho spáchanie. 

- Zavedenie širšieho pojmu „informačný systém“ do skutkových podstát trestných činov na 
miesto pojmu „počítačový program“: 
Máme za to, že používanie pojmu počítačový program v prípade skutkovej podstaty 
trestného činu nevystihuje celkovú podstatu páchanej činnosti. Namiesto daného pojmu by 
sme navrhli použiť pojem informačný systém. Používanie uvedeného pojmy sa javí ako 
vhodnejšie práve z dôvodu, že narušovanie kyberbezpečnosti nie je len narušovanie, či 
poškodzovanie počítačového programu, či počítačovým programom, ale predstavuje oveľa 
širšie spektrum páchanej činnosti na informačných systémoch. 

- Potreba medzinárodnej spolupráce v oblasti právnej vedy (minimálne európskej) pri 
zjednotení právneho pojmoslovia IKT terminológie a zjednotenie rovnakých skutkových 
podstát, aby páchateľ mohol byť odsúdený v iných krajinách (nakoľko kybernetické útoky 
môžu byť vedené z rôznych miest a štátov): 
V prípade kybernetických útokov sa nejedná len o problematiku, ktorá je riešená na území 
jedného štátu, ale o problematiku, ktorú je nutné riešiť v čo najširšej rovine. Útoky sú 
mnohokrát prekračujúce hranice štátov a riešenie tohto problému len v medziach jedného 
štátu je absolútne nepostačujúce. Preto by sme ako ďalší nedostatok videli práve 
nedostatočné riešenie týchto problémov, a to tak na pôde Európskej únie, ako v rovine 
sveta. 
 

7 ZÁVER 

Kyberbezpečnosť sa v súčasnej dobe stáva stále viac potrebným inštitútom. Možno 
konštatovať, že do budúcna bude predstavovať oblasť IKT základný pilier fungovania demokratickej 
spoločnosti pre zachovávanie subjektívnych práv oprávnených osôb. 

S ohľadom na aktuálne trendy spoločnosti bude nevyhnutné prehodnotenie 
kyberbezpečnosti, a to jednak z pohľadu možnosti jej zabezpečenia, ako aj z pohľadu vytvorenia 
jednotného systému ochrany IKT pre širší okruh spoločnosti. 

Jedná sa o pomerne zložitú problematiku, ktorá pravdepodobne aj vplyvom faktu, že sa 
jedná o novší inštitút, nie je v súčasnej dobe dostatočne spracovaná. V definovaní stratégie boja 
proti kybernetickým útokom a incidentom je nutné jasné vymedzenie pojmov, je nutná úprava 
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aktuálneho znenia zákona a v neposlednom rade je potrebné zabezpečiť spoluprácu na 
nadnárodnej úrovni tak, aby sa z lokálne riešenej problematiky stala problematika riešená štátmi 
(celého sveta). 
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AUTONÓMNE SYSTÉMY – AKTÍVUM, HROZBA, ZRANITEĽNOSŤ 
A RIEŠENIE KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 

Jozef Andraško 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

 
Abstract: The issue of autonomous systems, artificial intelligence, robots has brought many legal 

issues, in particular concerning the legal personality of such entities, their legal responsibility, as 
well as the protection of privacy and personal data. Irrespective of whether the law will find answers 
to these questions, it will be necessary to ensure a high level of security for such entities. The 
Cybersecurity Act, as well as other legislative actions by the European Union or national legal 
orders, are aimed at creating legislation that should ensure a sufficient level of cybersecurity for 
such entities. Are these actions really steps forward, or is the current legislation on the protection of 
autonomous systems against various cyber attacks insufficient? 
 
Abstrakt: Problematika autonómnych systémov, umelej inteligencie, robotov priniesla mnoho 

právnych otázok, ktoré sa týkajú najmä právnej subjektivity takýchto entít, ich právnej 
zodpovednosti, ako aj ochrany súkromia a osobných údajov. Bez ohľadu na to či právo nájde 
odpovede na tieto otázky, bude nevyhnutné zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti takýchto entít. 
Akt o kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalšie legislatívne kroky Európskej únie či vnútroštátnych 
právnych poriadkov smerujú k vytvoreniu právnej úpravy, ktorá by mala zabezpečiť dostatočnú 
úroveň kybernetickej bezpečnosti takýchto entít. Sú tieto kroky naozaj krokmi vpred alebo je 
súčasná právna úprava týkajúca sa ochrany autonómnych systémov pred rôznymi kybernetickými 
útokmi nedostatočná?  
 
Keywords: cybersecurity, autonomous systems, artificial intelligence 
 
Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť, autonómne systémy, umelá inteligencia 

 
1 ÚVOD 

Autonómne systémy, umelá inteligencia a roboti sú v súčasnosti aplikované do mnohých 
oblastí života. Vidíme ich v domácnostiach ako inteligentných asistentov, sú súčasťou bežnej jazdy 
autom a obchodovania na burze a taktiež dokážu komunikovať so zákazníkmi. Navyše, aplikácia 
autonómnych systémov do rôznych procesov v rámci rôznych právnych profesií1 už nie je ničím 
výnimočným.2   

                                                 
1 Rada Európy prijala dokument s názvom: Európska etická charta o využívaní umelej inteligencie v 
justičných systémoch a ich prostredí. Dostupné na: https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-
european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-
environment.  
2 V Kalifornii boli ľudia neprávom zatknutí a registrovaní ako sexuálni páchatelia na základe 
výsledkov rozhodovania autonómneho systému (softvéru) na správu prípadov, ktorý používajú súdni 
úradníci a sudcovia  na okresných súdoch v USA. Bližšie pozri: FARIVAR, C. Lawyers: New court 
software is so awful it’s getting people wrongly arrested. Dostupné na: https://arstechnica.com/tech-

policy/2016/12/court-software-glitches-result-in-erroneous-arrests-defense-lawyers-say/. Pozitívnym 
príkladom nasadenie autonómnych systémov v oblasti práva je napr. systém DoNotPay.co.uk, ktorý 
pomáha ľuďom vyriešiť pokuty za parkovanie, ako aj žiadosť o azyl. Bližšie pozri: FINGAS, J.: 
Parking Ticket Chatbot Now Helps Refugees Claim Asylum. Dostupné na: 

https://www.entrepreneur.com/article/290217. 

https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment
https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment
https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment
https://arstechnica.com/tech-policy/2016/12/court-software-glitches-result-in-erroneous-arrests-defense-lawyers-say/
https://arstechnica.com/tech-policy/2016/12/court-software-glitches-result-in-erroneous-arrests-defense-lawyers-say/
https://www.entrepreneur.com/article/290217
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Vedecké a odborné kruhy upriamujú svoju pozornosť najmä na otázky právnej subjektivity 
autonómnych systémov, právnej zodpovednosti, ochrany súkromia a osobných údajov3 či oblasti 
autorských práv. Bez ohľadu na to či právo nájde odpovede na tieto otázky, bude nevyhnutné 
skúmať, do akej miery je právne regulovaná bezpečnosť autonómnych systémov pred rôznymi 
kybernetickými útokmi. V tejto súvislosti si je potrebné uvedomiť, že len autonómne systémy resp. 
objekty, ktoré fungujú na základe autonómnych systémoch (autonómne vozidlo, pracovné roboty 
a pod.), ktoré spĺňajú určité bezpečnostné štandardy, môžu odolávať rôznym kybernetickým útokom 
na dostatočnej úrovni.   

 
2 TEÓRIA BEZPEČNOSTI 
2.1 BEZPEČNOSŤ 

Vo všeobecnosti možno povedať, že bezpečnosť je založená na ochrane aktív pred rôznymi 
hrozbami pri určitej zraniteľnosti.4 Za aktíva možno považovať všetko, čo má pre danú organizáciu5 

hodnotu. Môže ísť o hmotné aktíva (zariadenie, personál a pod.) alebo o nehmotné aktíva (napr. 
informácie, údaje, služby, dobré meno, know-how a pod.). Akákoľvek udalosť, skutočnosť, osoba, 
sila, ktorá môže spôsobiť, že sa aktíva organizácie dostanú do neželaného stavu (napr. nebudú 
fungovať počítače, zamestnanec ochorie a pod.), sa nazýva hrozba. Najčastejšími hrozbami, ktoré 

možno aplikovať na aktíva sú prírodné vplyvy (napr. zemetrasenie, búrka a pod.), technické poruchy 
(napr. výpadok siete, výpadok podpornej infraštruktúry a pod.), chyby v programovom vybavení, 
neúmyselné ľudské chyby, cieľavedomá ľudská činnosť (sabotáž, prieniky hackerov do systému) a 
pod.6 
 Je potrebné podotknúť, že hrozba sa môže, ale nemusí uplatniť. Aby sa hrozba vôbec 
naplnila, musí aktívum spĺňať nejaké predpoklady, ktoré nazývame zraniteľnosť. Každé aktívum je 

zraniteľné, nakoľko jeho hodnotu ohrozujú rôzne vplyvy. Pod zraniteľnosťou možno chápať chybu, 
nedostatok v podobe nedostatočne vyškoleného zamestnanca, ktorý sa svojou neodbornosťou a 
neskúsenosťou môže dopúšťať chýb. Takýto nedostatok môže byť zneužitý hrozbou v takom 
rozsahu, že hodnota aktíva môže byť poškodená alebo dokonca zničená.7  
 Aktívum môže byť objektom hrozby ale taktiež môže byť aj cieľom útoku. Útok predstavuje 

úmyselný pokus o naplnenie hrozby, ktorej nositeľom je človek (poškodenie údajov, prienik do 
systému) a výsledkom je škoda alebo strata aktív.  
 V prípade, že bude hrozba voči aktívu naplnená a spôsobí narušenie požadovaného stavu 
aktíva, dochádza k vzniku bezpečnostného incidente. Bezpečnostný incident môže byť spôsobený 

aktivitou užívateľa (úmyselne, neúmyselne), alebo iným pôsobením (napr. havária, chyba systému 
a pod.). Dôsledkom bezpečnostného incidentu je ujma na aktívach organizácie (napr. nefunkčnosť 

aktíva, nemožnosť poskytovania služby, materiálne škody, finančné škody a pod.). Takáto ujma sa 
nazýva dopad, ktorý sa dá vyjadriť kvantitatívne (napr. finančne ako cena opravy alebo náhrady 

poškodeného počítača, obnova jeho programového vybavenia a údajov, a pod.) alebo kvalitatívne. 8 

                                                 
3 K problematike ochrane osobných údajov pozri BERTHOTY, J., MESARČÍK, M., ZIMEN, O.: 

Základné pojmy Nariadenia. In Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Praha : C.H. 
Beck, 2018, s. 123-186. 
4 VON SOLMS, R., VAN NIEKERK, J.: From information security to cyber security. In Computers & 
Security, 2013, roč. 38, s. 100. 
5 V terminológii informačnej bezpečnosti je pojem  organizácia definovaná ako skupina ľudí 
a zariadenie, so zodpovednosťou, právomocami a vzájomnými vzťahmi. Pre účely tohto príspevku 
možno za organizáciu v zmysle informačnej bezpečnosti považovať verejnú správu ako takú, 
spravujúce subjekty verejnej správy, a teda aj orgány verejnej správy.   
6 OLEJÁR, D. a kol.: Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015, s. 7.  
Dostupné na: https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html. 
7 POŽÁR, J.: Informační bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 38. 
8 Pri ťažko merateľných dopadoch (napr. pri narušení reputácie) sa využíva kvalitatívne vyjadrenie 
dopadu bezpečnostného incidentu, a to označením nízky (ak nemá bezpečnostný incident vplyv na 
chod organizácie), alebo označením vysoký (organizácia nie je spôsobilá vykonávať svoje hlavné 
úlohy). Označenie dopadu bezpečnostného incidentu ako stredný predstavuje situáciu, kedy 
organizácia už pocítila dôsledky (dokáže plniť svoje primárne úlohy, ale nie v plnom rozsahu). 
Bližšie pozri OLEJÁR, D. a kol.: Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 
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 Organizácia počas plnenia svojich úloh čelí mnohým bezpečnostným incidentom či už tým 
vážnym alebo menej vážnym. Nie všetky hrozby sú pre danú organizáciu opodstatnené, a preto je 
potrebné vytvoriť kritéria, na základe ktorých bude organizácia rozlišovať hrozby na relevantné a tie 
menej relevantné. Takýmto kritériom je, napr. dopad hrozby, resp. bezpečnostného incidentu, pri 
ktorom došlo k naplneniu hrozby. Jedno kritérium by nebolo dostačujúce, a preto je potrebné 
stanoviť druhé kritérium, ktorým je pravdepodobnosť naplnenia hrozby. Tieto oba kritéria sú spojené 
v riziku. Vo všeobecnosti možno povedať, že riziko predstavuje možnosť (nie nutnosť), že 

konkrétna hrozba využije zraniteľnosť aktíva, čo spôsobí vznik ujmy vlastníkovi aktíva.9 
 Riziká vyplývajúce z hrozieb voči aktívam organizácie nepredstavujú rovnaký 
bezpečnostný problém, a preto je potrebné vykonať analýzu rizík, čo predstavuje stanovenie 

úrovne rizík. Následne sa riziká podľa závažnosti zoradia a rozhodne sa, ktorými rizikami sa bude 
organizácia zaoberať a ktorými nie. Hranica akceptovateľného rizika predstavuje pomyselnú čiaru v 
zozname rizík. Inými slovami možno povedať, že v prípade rizík, ktoré sa nachádzajú nad čiarou, 
musí organizácia prijať také riešenia, aby sa hodnoty daného rizika znížili. Takýmto riešením sú 
opatrenia, ktoré plnia niekoľko úloh. Na jednej strane znižujú dopady bezpečnostných incidentov na 

aktíva, a na strane druhej môžu odstraňovať zraniteľnosť aktív, čím v konečnom dôsledku znižujú 
pravdepodobnosť, že vôbec dôjde k bezpečnostnému incidentu. Takýmto opatrením môže byť, 
napr. spoľahlivá identifikácia a autentifikácia, šifrovanie citlivej informácie, zálohovanie údajov a 
pod.10 

Zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácie možno definovať ako informačnú 
bezpečnosť.11 Whitman a Mattord definujú informačnú bezpečnosť ako: „ochranu informácií a ich 
kľúčových prvkov, vrátane systémov a hardvéru, ktoré používajú, uchovávajú a prenášajú túto 
informácie.“12 Kľúčovými prvkami sú v tomto prípade dôvernosť, integrita a dostupnosť informácie.13 

 Pojem kybernetická bezpečnosť je v zmysle medzinárodného štandardu ISO/IEC 
27032:2012 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for cybersecurity 

(ďalej len „ISO/IEC 27032:2012“) definovaný ako zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti 
informácií v kybernetickom priestore.14 V porovnaní s informačnou bezpečnosťou, pôjde teda len 
o informácie, ktoré sú prenášané a uložené v kybernetickom priestore. Kybernetická bezpečnosť sa 
vzťahuje na opatrenia, ktoré by zainteresované strany15 mali stanoviť pre vytvorenie a zachovanie 
bezpečnosti v kybernetickom priestore.16 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                       
2015, s. 8-9.Dostupné na: https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-
89f.html. 
9 OLEJÁR, D. a kol.: Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015, s. 9. 

Dostupné na: https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html. 
10 Tamtiež, s. 9-10.  
11 ISO/IEC 27000:2012 Overview and vocabulary, s. 4. Za informáciu možno v zmysle tohto 
medzinárodného štandardu považovať informáciu v rôznych formách (napr. vytlačená alebo 
napísaná na papieri, uchovávaná elektronicky, prenášaná poštou alebo elektronickými 
prostriedkami, vyjadrená slovne a pod.). 
12 WHITMAN, M.E. a MATTORD, H.J.: Principles of Information security. Boston: Course 
Technology, 2012, s. 9. 
13 Dôvernosť, integrita a dostupnosť informácie sú v odbornej literatúre označené ako CIA 
trojuholník. Skratka CIA vychádza zo začiatočných písmen anglických názvov týchto základných 
bezpečnostných požiadaviek (Confidentiality, Integrity, Availability). 
14 Predmetný medzinárodný štandard odkazuje na viacerých miestach na ISO štandardy, ktoré sa 
aplikujú v prípade informačnej bezpečnosti. 
15 Medzi zainteresované strany v kybernetickom priestore možno zaradiť užívateľov (jednotlivci, 
súkromné a verejné organizácie) a poskytovateľov (poskytovatelia Internetu a poskytovatelia 
aplikačných služieb). 
16 ISO/IEC 27032:2012, s. 17. 
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3 AUTONÓMNE SYSTÉMY 

Definície pojmov ako sú autonómne systémy, umelá inteligencia či roboty17 možno 
v súčasnosti nájsť len vo vedeckých a odborných článkoch rôznych autorov či v technických 
normách18. V súčasnosti absentuje legálna definícia vyššie uvedených pojmov. Pre účely tohto 
článku sa pojmy autonómne systémy a umelá inteligencia chápu ako synonymá.19  

Koncept umelej inteligencie bol spomenutý po prvýkrát už v roku 1956. Dlhú dobu prevládal 
názor, že intelekt je výhradným atribútom človeka, Avšak, vývoj počítačových systémov začal tento 
pohľad postupne spochybňovať. Intelekt, napr. schopnosť vedieť, rozumieť a myslieť bol vytvorený 
resp. vyvíjaný prirodzene, avšak vývojom nových technológií môže byť intelekt vytvorený aj umelo.20 

Autonómne systémy nemožno stotožňovať len s algoritmom (softvérom).21 Autonómne 
systémy nie sú naprogramované len k výkonu určitých činností, ale aj k tomu, aby sa určité činnosti 
naučili vykonávať sami. Inými slovami, podstata autonómnych systémov nie je len schopnosť 
autonómne existovať a fungovať, ale aj vytváranie svojho vlastného kódu (softvéru)22 nezávisle od 
svojho autora.23  

Umelá inteligencia sa vyznačuje schopnosťou samo trénovania (self-training)24 a strojového 
učenia25, čo jej umožňuje správať sa rôznym spôsobom v rovnakých situáciách, na základe úkonov, 
ktoré boli vykonané v minulosti.26   

                                                 
17V Uznesení Európskeho parlamentu zo 16. februára 2017 s odporúčaniami pre Komisiu k normám 
občianskeho práva v oblasti robotiky (2015/2103(INL)) sa definuje autonómnosť robota ako 
„schopnosť prijímať rozhodnutia a vykonávať ich v externom prostredí nezávisle od vonkajšej 
kontroly alebo vplyvu; keďže táto autonómnosť je čisto technickej povahy a jej stupeň závisí od 
toho, ako sofistikovaná je naprogramovaná schopnosť robota komunikovať s prostredím“. 
18 Napr. štandardizačné aktivity ISO/IEC JTC 1/SC 42. Problematike robotov sa venuje ISO 
8373:2012  Robots and robotic devices – Vocabulary. 
19 Robot je skôr chápaný ako vec hnuteľná, ktorá funguje na základe autonómneho systému, resp. 
umelej inteligencie. Priemyselné roboty, domáce roboty a pod. majú konkrétnu fyzickú podobu. Na 
druhej strane, autonómne systémy nemajú fyzickú podobu.   
20 ČERKA, P. a kol.: Liability for damages caused by artificial intelligence. In Computer Law & 

Security Review, roč. 31, č. 3,  2015, s. 378. 
21 Z právneho pohľadu možno softvér (počítačový program) chápať ako  súbor príkazov a inštrukcií 
vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom 
technickom zariadení a zároveň musí byť výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Inými 
slovami, softvér predstavuje súbor inštrukcií a príkazov, ktoré sú vytvorené priamo alebo 
sprostredkovane autorom, čiže fyzickou osobou. Naprogramovaný systém má presne stanovené 
funkcionality a vykonáva to, na čo ho programátor predurčil. 
22 Konkrétnou aplikáciou autonómneho systému bol autonómny robot Tay spoločnosti Microsoft pre 
sociálnu sieť Twitter. Hlavnou úlohou robota Tay bolo vyhodnocovať obsah komunikácie a 
následne vytvárať populárne príspevky. Po určitom čase začal Tay vytvárať nenávistné príspevky, 
najmä kvôli nenávistnému obsahu na sociálnej sieti Twitter. Tay bol naprogramovaný na to, aby sa 
učil komunikovať, nie na to aby komunikoval. Za týmto účelom sa Tay sám programoval. Softvér, na 
základe ktorého Tay posielal svoje tweety si vytváral sám, a človek nebol schopný vykonávať 
úpravy v neustále meniacom sa kóde, ktorý Tay používal na učenie sa. Tay bol po dvoch 
neúspešných pokusoch  o preprogramovanie vypnutý. Bližšie pozri:  POLČÁK, R.: Odpovědnost 
umělé inteligence a informační útvary bez právní osobnosti. In Bulletin Advokace 11/2018, s. 24. 
Dostupné na: http://www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2018/BA_11_2018_web.pdf. 
23 POLČÁK, R.: Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní osobnosti. In 
Bulletin Advokace 11/2018, s. 24. Dostupné na: http://www.bulletin-
advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2018/BA_11_2018_web.pdf. 
24 Schopnosť zhromaždiť ľudské skúsenosti.  
25 Umelá inteligencia je širším konceptom ako strojové učenie. Strojové učenie je konkrétnou 
aplikáciou umelej inteligencie založenej na myšlienke, že by sme mali byť poskytnúť algoritmom 
prístup k údajom a nechať ich učiť sa pre seba. Zlomovým bodom pre strojové učenie bolo 
vytvorenie neurónových sietí, ktoré predstavujú počítačové systémy určené na prácu tak, že 
informácie klasifikujú rovnakým spôsobom ako ľudský mozog. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2018/BA_11_2018_web.pdf
http://www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2018/BA_11_2018_web.pdf
http://www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2018/BA_11_2018_web.pdf
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Autor Tomíšek uvádza, že autonómne systémy sa vyznačujú dvoma významnými znakmi. 
Prvým znakom autonómneho systému je nízka kontrolovateľnosť a obťažné zabránenie 
nepredvídanému nežiaducemu chovaniu. Fungovanie autonómneho systému ovplyvňujú jednak 
vstupné údaje  (napr. autonómne vozidlo získava počas jazdy údaje z dopravného značenia, údaje 
o iných vozidlách a pod.), ako aj údaje, ktoré získal v minulosti a spracoval na základe strojového 
učenia. Druhým znakom autonómnych systémov je obťažné určenie príčiny jeho nežiadúceho 
chovania, a to z dôvodu vstupných údajov alebo strojového učenia (napr. príčinou zrážky 
autonómneho vozidla môže byť zlé dopravné značenie, chybné údaje o polohe iných vozidiel, 
chybné nastavenie, ktoré vzniklo strojovým učením).27   
 
Autonómne systémy – aktívum, hrozba, zraniteľnosť a riešenie kybernetickej bezpečnosti? 

Autonómne systémy predstavujú z pohľadu kybernetickej bezpečnosti aktívum, nakoľko majú 
pre danú organizáciu hodnotu a je potrebné ich chrániť. Samotný kybernetický útok môže byť 
cielený na autonómny systém (napr. na autonómne vozidlo s cieľom získať spracovávané údaje 
a pod.). Mnohé kybernetické útoky sú vykonávané prostredníctvom autonómnych systémov, čo 
znamená, že sú hrozbou. Autonómne systémy dokážu vytvoriť nový a efektívnejší škodlivý kód 
(napr. malvér), ktorý sa dokáže učiť a prispôsobovať ďalšie útoky. Autonómne systémy založené na 
chybnom algoritme môžu predstavovať zraniteľnosť. Otázne však je, do akej miery autonómne 
systémy zabezpečujú zachovanie integrity, dôvernosti a dostupnosti informácií v kybernetickom 
priestore a ako môžu prispieť k zabezpečeniu dostatočnej úrovne kybernetickej bezpečnosti.  

Organizácie už dlhé roky prijímajú mnohé opatrenia na ochranu svojho najdôležitejšieho 
aktíva, ktorým sú v súčasnosti informácie. Príkladmi takýchto opatrení sú pseudonymizácia údajov, 
zálohovanie údajov a šifrovanie údajov. Príchodom umelej inteligencie a jej aplikácie do oblasti 
kybernetickej bezpečnosti sa zabezpečuje prevencia, identifikácia, riešenie kybernetických útokov, 
ako aj identifikácia zraniteľností s minimálnou ľudskou interakciou. Nasadením autonómnych 
systémov ako riešenia kybernetickej bezpečnosti pre organizáciu sa má zabezpečiť ochrana 
organizácie pred existujúcimi hrozbami a má pomôcť k lepšej identifikácii nových druhov hrozieb.   
 
4 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ AUTONÓMNYCH VOZIDIEL 

Typickým príkladom autonómneho systému je autonómne vozidlo. Ako uvádza Polčák, 
autonómne vozidlá nemožno z pohľadu práva prirovnávať ku klasickým automobilom, a to najmä 
s ohľadom na skutočnosť, že autonómne vozidlá sa riadia sami. V prípade autonómnych vozidiel by 
sa nemala používať analógia s automobilom, ale so softvérom, ktorý takýto systém riadi.28 

Otázka kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s autonómnymi vozidlami má viacero aspektov. 
V prvom rade ide o situácie, kedy dochádza ku kybernetickým útokom voči autonómnemu systému, 
kedy je automobil ovládaný na diaľku útočníkom. Zo sveta sú známe kybernetické útoky, kedy došlo 
ku kybernetickému bezpečnostnému incidentu, ktorý spôsobil, že útočníci ovládali riadenie, 
preraďovanie, brzdy, otváranie okien, klimatizáciu automobilu s určitým stupňom autonómie. Taktiež 
môže ísť o situácie, kedy útočník nechce získať kontrolu nad vozidlom ale chce získať prístup 
k lokalizačným údajom a pod. 

V právnej rovine sa kybernetická bezpečnosť, resp. informačná bezpečnosť spája so 
zachovaním dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií (v kybernetickom priestore). 
V podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky je kybernetická bezpečnosť upravená 
najmä zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti“). Predmetný zákon je výsledkom 
transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o 
opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných 
systémov v Únii (ďalej len „smernica NIS“). V zmysle vyššie uvedených legislatívnych aktov sa 

                                                                                                                                       
26 ČERKA, P. a kol.: Liability for damages caused by artificial intelligence. In Computer Law & 
Security Review, roč. 31, č. 3, 2015, s. 378. 
27 TOMÍŠEK, J.: Jaký je ideální model odpovědnosti za autonómni systém? In. Revue pro právo 
a technologie. Roč. 9. Č. 18, 2018, s. 32-33.  
28 POLČÁK, R.: Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní osobnosti. In 
Bulletin Advokace 11/2018, s. 23 – 30. Dostupné na: http://www.bulletin-
advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2018/BA_11_2018_web.pdf.  

http://www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2018/BA_11_2018_web.pdf
http://www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2018/BA_11_2018_web.pdf
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kybernetická bezpečnosť týka ochrany sietí a informačných systémov, prostredníctvom ktorých sa 
poskytujú základné služby vo vybraných sektoroch (energetika, bankovníctvo, doprava, 
zdravotníctvo a pod.). Ide o služby, ktoré majú zásadný význam z pohľadu zachovania 
spoločenských a hospodárskych činností.  Možno konštatovať, že právna úprava v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti sa týka skôr kritickej infraštruktúry, do ktorej oblasť výroby a testovania 
autonómnych vozidiel nemožno zaradiť.   

Avšak, povinnosti vyplývajúce zo zákona o kybernetickej bezpečnosti a smernice NIS sa 
uplatňujú na prevádzkovateľov inteligentných dopravných systémov v zmysle článku 4 bod. 1 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie 
inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi 
dopravy.29  

Na úrovní práva EÚ bol prijatý Akt o kybernetickej bezpečnosti30, ktorý okrem iného 

vytvára systém certifikácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý by mal zabezpečiť dostatočnú 
úroveň kybernetickej bezpečnosti IKT produktov, postupov a služieb v Európskej únii. Certifikácia 
IKT v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa stáva veľmi dôležitou otázkou, a to najmä vo vzťahu k 
zvýšenému používaniu technológií, ktoré požadujú vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti 
(autonómne vozidlá, systémy elektronickej kontroly zdravia alebo priemyselnej automatizácie). 
Certifikát osvedčí, že výrobky a služby IKT, ktoré boli certifikované v súlade s takýmto systémom, 
spĺňajú stanovené požiadavky na kybernetickú bezpečnosť. Výsledný certifikát bude uznávaný vo 
všetkých členských štátoch, čo uľahčí podnikom cezhraničné obchodovanie a zákazníkom pochopiť 
bezpečnostné prvky produktu alebo služby.  

Avšak je potrebné podotknúť, že využitie certifikácie kybernetickej bezpečnosti je 
dobrovoľné, pokiaľ sa to nestanovuje inak v právnych predpisoch Európskej únie alebo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa stanovujú bezpečnostné požiadavky týkajúce sa 
produktov a služieb IKT. Postupy certifikácie kybernetickej bezpečnosti produktov a služieb IKT, na 
ktoré sa vzťahuje európsky systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti, by mali stratiť účinky od 
dátumu, ktorý stanoví Komisia vo vykonávacom akte. Okrem toho by členské štáty nemali zavádzať 
nové vnútroštátne systémy certifikácie kybernetickej bezpečnosti v prípade produktov a služieb IKT, 
pre ktoré už existuje európsky systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti.31 

Kybernetické útoky voči autonómnym vozidlám môžu v niektorých prípadoch naplniť 
skutkovú podstatu počítačových trestných činov. Išlo by o prípady, kedy by útočník svojím konaním 
prekonal bezpečnostné opatrenia daného systému, obmedzil, resp. prerušil prístup do systému 
alebo narušil integritu údajov, ktoré sú v systéme spracúvané. Vyššie uvedené príklady počítačovej 
kriminality sú v právnom poriadku Slovenskej republiky upravená primárne v zákone č. 300/2005 Z. 
z. Trestný zákon, a to konkrétne:  

 protiprávny prístup do informačných systémov (§ 247 TZ)  

 protiprávny zásah do systému (§ 247a TZ), 

 protiprávny zásah do údajov (§ 247b TZ),  

 protiprávne zachytávanie údajov (§ 247c TZ) 

 výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných 
údajov (§ 247d).32 

 

                                                 
29 Dostupné na:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.207.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2010:207:FULL.  
30 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Agentúre EÚ pre kybernetickú 
bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej 
bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0477R(01)&from=SK  
31 Bod 57 recitálu Aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
32 Vyššie uvedené ustanovenia sú výsledkom povinnosti transponovať smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z  12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa 
nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.207.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2010:207:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.207.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2010:207:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0477R(01)&from=SK
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Typové schválenie motorových vozidiel a kybernetická bezpečnosť 

Pred samotným uvedením vozidiel na trh musí byť vozidlo typovo schválené. Problematika 
schvaľovania motorových vozidiel, ako aj systémov pre takéto vozidlá je upravená na úrovni práva 
EÚ smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007 , ktorou sa 
zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, 
systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá 

(ďalej len „smernica o typovom schválení“). Účel predmetnej smernice je vyjadrený v 3. recitáli 
nasledovne: „Je potrebné zosúladiť a uviesť v regulačných aktoch technické požiadavky, ktoré sa 
uplatňujú na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky a vozidlá. Tieto regulačné akty 
by sa mali snažiť zabezpečiť najmä vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky, ochranu zdravia, 
ochranu životného prostredia, energetickú efektívnosť a ochranu proti neoprávnenému 
používaniu.“ 

Ochrana proti neoprávnenému používaniu naznačuje, že typové schválenie sa netýka len 
bezpečnosti (safety), ale aj bezpečnosti (security) v kontexte kybernetickej bezpečnosti.  

Transpozíciou smernice o typovom schválení je zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke 
vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyššie uvedená 

smernica bude nahradená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 
2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a 
samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, 
ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES. 
Predmetné nariadenie sa začne uplatňovať od 1. septembra 2020. 

Pravidlá na ochrana motorových vozidiel proti neoprávnenému použitiu sú detailne upravené 
v predpise OSN č. 116.33 Predmetný predpis definuje zariadenie na zabránenie neoprávnenému 

použitiu ako systém, ktorý má zabrániť neoprávnenej obvyklej aktivácii motora alebo iného zdroja 
hlavného výkonu motora vozidla v kombinácii s aspoň jedným systémom, ktorý: 
a) uzamkne riadenie (steering), 
b) uzamkne prenos (transmission), alebo 
c) uzamkne ovládanie rýchlostnej páky (gearshift control).34 

Z ustanovení predpisu OSN. Č. 116, ako aj legislatívnych aktov EÚ v tejto oblasti je zrejmé, 
že upravujú problematiku bezpečnosti (safety) a neupravujú bezpečnostné opatrenia, ktoré by bolo 
potrebné aplikovať v prípade kybernetických útokov. Avšak, v prípade výroby a nasadzovania 
autonómnych vozidiel, budú predpisy z oblasti schvaľovania motorových vozidiel a ich systémov 
zohrávať kľúčovú úlohu. S masívnejším príchodom a testovaním autonómnych vozidiel, budú 
musieť vyššie uvedené predpisy reflektovať aj požiadavky na zabezpečenie vysokej úrovne 
kybernetickej bezpečnosti.  
 
5 ZÁVER 

Zavádzanie autonómnych systémov do rôznych oblastí života so sebou prináša mnoho 
právnych otázok. Jednou z nich je aj potreba právne regulovať bezpečnosť autonómnych systémov, 
tak aby vedeli odolávať na dostatočnej úrovni rôznym kybernetickým útokom.   

Najnovšie legislatívne akty v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú dôkazom toho, že otázka 
právnej regulácie ochrany autonómnych systémov, ako aj informácií, ktoré tieto systémy spracúvajú 
je viac ako potrebná. Osobitne by som spomenul Akt o kybernetickej bezpečnosti, ktorý by mal 
prostredníctvom certifikácie IKT v oblasti kybernetickej bezpečnosti  zabezpečiť požadovanú vysokú 
úroveň kybernetickej bezpečnosti vo vzťahu k rôznym novým technológiám ako autonómne vozidlá 
a systémy elektronickej kontroly zdravia. Avšak je potrebné podotknúť, že európsky systém 
certifikácie kybernetickej bezpečnosti nie je v súčasnosti jediným systémom certifikácie produktov 
a služieb IKT, čo môže narušiť dosiahnutie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti vo vzťahu 
k autonómnym systémom.  

                                                 
33 Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, 
equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for 
reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions. Dostupné na: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r116e.pdf.  
34 Predpis OSN č. 116 sa ďalej venuje problematike alarmových systémov a imobilizérov. 
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Právna analýza problematiky autonómnych vozidiel a kybernetickej bezpečnosti ukázala, že 
súčasná legislatíva nereflektuje bezpečnosť autonómneho vozidla z pohľadu kybernetickej 
bezpečnosti. Z ustanovení predpisu OSN. Č. 116, ako aj legislatívnych aktov Európskej únie v tejto 
oblasti je zrejmé, že upravujú problematiku bezpečnosti (safety) a neupravujú bezpečnostné 
opatrenia, ktoré by bolo potrebné aplikovať v prípade kybernetických útokov. S čoraz častejším 
používaním autonómnych systémov na rôzne kybernetické útoky voči autonómnym systémom, 
masívnejším príchodom a testovaním autonómnych vozidiel, bude musieť právo reflektovať aj 
požiadavky na zabezpečenie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti.  
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DIFAMÁCIA V ONLINE PROSTREDÍ 
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Abstrakt: The paper deals with the topic of personality protection and right to freedom of expression  

in connection with cases of defamation occurring in the online environment. In the introductory part 
of the paper, the author aims to clarify basic related terms such as personality protection, online 
environment and defamation. In the main part of the paper, the author analyses the right to 
protection of personality and the right to freedom of expression and connects them with the issue of 
defamation in online environment. Part of the analysis is the analysis of the possibility of legal 
protection of persons affected by defamation and legal claims of those persons. The author is 
wondering where is the borderline of defamation and how to deal with it in the current information 
society. In conclusion, the author summarizes the discussed topic and proposes de lege ferenda 
proposals with the aim of improving the legal status of people affected by defamation in the online 
environment. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou ochrany osobnosti a slobody prejavu v súvislosti s prípadmi 

difamácie uskutočňujúcej sa v online prostredí. V prvej časti príspevku sa autorka zameriava na 
objasnenie základných súvisiacich pojmov, ako sú ochrana osobnosti, sloboda prejavu, online 
prostredie a difamácia. V ťažiskovej časti príspevku autorka analyzuje právo na ochranu osobnosti 
a právo na slobodu prejavu a tieto prepája s problematikou difamácie v online prostredí. Súčasťou 
analýzy je rozbor možnosti právnej ochrany osôb pred difamáciou a právne nároky poškodených 
osôb. Autorka si kladie otázku, kde má difamácia hranice a ako sa s ňou vysporiadať v súčasnej 
informačnej spoločnosti. V závere autorka sumarizuje diskutovanú tému a navrhuje návrhy de lege 
ferenda s cieľom zlepšiť právne postavenie osôb poškodených difamáciou v online prostredí. 
 
Key words: online environment, defamation, freedom of expression, personality protection 
 
Kľúčové slová: online prostredie, difamácia, ohováranie, sloboda prejavu, ochrana osobnosti 

 
1 ÚVOD 

 
Ľudská spoločnosť zaznamenala v posledných desaťročiach výrazné zmeny súvisiace 

s vedou a technikou. Koniec 20. storočia a začiatok 21. storočia možno označiť za modernú dobu, 
charakteristickú rozsiahlym využívaním informačno-komunikačných technológií, akými sú počítače, 
mobilné telefóny, platobné karty či televízia. Jedným z najvýznamnejších informačno-
komunikačných technológií je bezpochyby celosvetová sieť sietí – Internet, ktorý významnou mierou 
prispel k zmene komunikácie, vyjadrovania, výučby a rôznych spoločenských činností. V dnešnej 
dobe je pozornosť sústredená na informácie, inovácie a technológie, ktoré sa stali významnejšími 
atribútmi meniacej sa spoločnosti ako napríklad výroba.  

Problematika difamácie, inak povedané ohovárania, na Internete, je v súčasnosti 
pertraktovaná čoraz častejšie, a to z dôvodu, že online prostredie umožňuje konanie, ktoré 
v minulosti nemalo tendenciu zasiahnuť osoby alebo firmy tak výrazne, ako je tomu dnes. Internet 
prepája milióny ľudí, nemá minulosť, na ktorú možno jednoducho zabudnúť a napomáha zasahovať 
do práv osôb masívnym spôsobom. 

 Z týchto a ďalších dôvodov sme si položili otázky, ako online prostredie ovplyvňuje dve 
významné ľudské práva, a to právo na ochranu osobnosti a právo na slobodu prejavu v súvislosti 
s difamáciou, akú právnu ochranu poskytuje slovenský právny poriadok osobám postihnutým 
difamáciou v online prostredí a aké právne nároky im prináležia. Cieľom príspevku je uskutočniť 
analýzu uvedených otázok, upriamiť pozornosť na zistené nejasnosti alebo nesprávnosti 
a v nadväznosti na ne poskytnúť úvahy a návrhy na odstránenie následkov, ktoré sú často 
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mimoriadne nežiaduce a spôsobilé negatívnym spôsobom ovplyvniť postavenie osôb alebo ich 
práva.  

 
2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  

 
 V tejto časti objasňujeme štyri základné pojmy, na ktorých je položená téma predkladaného 

príspevku. Prvým z nich je pojem difamácia, ktorý v zjednodušenej forme predstavuje problematiku 
ohovárania, druhým je online prostredie, ktoré prináša nové spôsoby porušovania práv, a to aj 
v prípadoch difamácie, tretím pojmom je ochrana osobnosti, ktorá môže byť difamáciou 
bezprostredne dotknutá a posledným je sloboda prejavu ako protiváha k ochrane osobnosti. 

Pojem difamácia je cudzí výraz pochádzajúci z anglického jazyka, ktorému nie je 

v podmienkach Slovenskej republiky priradený slovenský ekvivalent. Podľa Jazykovedného ústavu 
Ľudovíta Štúra rozumieme difamáciou nactiutŕhanie, ohováranie, hanobenie, zneúctenie či 
znevažovanie.1 Teoretická základňa problematiky difamácie vznikla v Spojených štátoch 
amerických, kde sa v 90. rokoch minulého storočia začali rozhodovať prvé spory, ktorých 
predmetom bola difamácia uskutočňovaná na Internete. Na základe judikatúry sa následne začali 
objavovať prvé teoretické definície difamácie, ktoré zahŕňali reputáciu osoby, ale aj skupiny osôb či 
produktu. Za najvýstižnejšie objasnenie difamácie považujeme nasledovné: „publikácia alebo 
komunikácia nepravdivého tvrdenia, ktoré sa odráža na reputácii osoby (obchodnej spoločnosti, 
produktu, skupiny osôb, náboženstva alebo národa) a smeruje k zníženiu jej vážnosti v očiach iných 
osôb alebo smeruje k tomu, aby sa verejnosť tejto osoby stránila alebo sa jej vyhýbala.“ 2 Rozbor 

tejto definíciu prináša zistenie, že v prípade difamácie musí ísť vždy o zverejnenie (formou 
publikácie alebo iného spôsobu komunikácie) určitého nepravdivého vyjadrenia o niekom alebo 
niečom smerom k iným osobám s tým, že týmto spôsobom dochádza k vzniku škody alebo ujmy. Ak 
teda osoba vyjadruje len svoj osobný názor alebo uverejňuje pravdivý fakt či komunikuje nepravdivé 
alebo falošné tvrdenie iba osobe, ktorej sa týka alebo svojim konaním nespôsobí škodu, resp. ujmu, 
nedopúšťa sa difamácie. Avšak, medzi vyjadrením nepravdivého tvrdenia a osobného názoru ako 
obsahu slobody prejavu môže byť tenká hranica, rovnako ako v prípade skúmania spôsobenia 
škody či ujmy. Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že v mnohých prípadoch 
difamácie môže dochádzať k zásahom do ochrany osobnosti.  

 Ďalším súvisiacim pojmom, ktorý by sme radi objasnili, je pojem online prostredie. Online 

prostredie je laický výraz, ktorý používame pre pomenovanie počítačom sprostredkovaného 
prostredia nachádzajúceho sa virtuálnom svete. Ak by sme chceli tento pojem definovať právne, 
najbližšie nachádzame pojem kybernetický priestor, ktorého legálna definícia sa nachádza v Zákone 
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne 
v ustanovení § 3, písm. b): „kybernetickým priestorom je globálny dynamický otvorený systém sietí a 
informačných systémov, ktorý tvoria aktivované prvky kybernetického priestoru, osoby vykonávajúce 
aktivity v tomto systéme a vzťahy a interakcie medzi nimi.“ Kybernetický priestor je najčastejšie 
dostupný prostredníctvom siete Internet, ktorá poskytuje možnosť vyjadriť sa, uviesť vyhlásenie či 
zverejniť článok v podstate všetkým osobám, ktoré sú pripojené k tejto globálnej sieti, a to v rámci 
takmer neobmedzeného priestoru, anonymne, v jednom okamihu a bez predchádzajúcej kontroly. 
Okrem toho možno difamáciu spáchať aj prostredníctvom elektronických komunikácií, ktoré nie sú 
nutne spojené s Internetom. Napriek tomu, že základné ponímanie ochrany práv človeka sa 
príchodom Internetu nezmenilo, podstatne sa zmenilo, resp. doplnilo prostredie,  v ktorom majú byť 
tieto práva chránené. Je preto potrebné zdôrazniť, že ľudia majú svoje práva aj v online prostredí. 
 Ochrana osobnosti je významný demokratický inštitút, ktorý je prítomný v každom právnom 

štáte. Ide o základné ľudské právo zaručené Zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
(ďalej len ako „Ústava Slovenskej republiky“) a všeobecne upravené v Zákone č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), v ustanoveniach § 11 až 16. Za jadro 
ochrany osobnosti možno považovať ustanovenie § 11: Fyzická osoba má právo na ochranu svojej 
osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho 

                                                 
1 Slovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/ 
2 DRAHAMAN, C. Defamation on the Internet, s. 3. 
  LeROY MILLER, R. Business Law Today: The Essentials, s. 127. 
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mena a prejavov osobnej povahy.“ Nástup informačnej spoločnosti priniesol so sebou množstvo 

tenzií zo strany spoločnosti na riešenie otázok, ktoré so sebou zmena spočívajúca v zavádzaní 
informačno-komunikačných technológií priniesla. Na jednej strane totiž priniesla viaceré možností 
uplatnenia osôb v spoločnosti a zjednodušenie viacerých procesov, no na druhej strane sa stávame 
svedkami neoprávnených zásahov do integrity osobnosti, niekedy obrovských rozmerov.3 
 Sloboda prejavu je jedným z najstarších politických práv a zároveň, rovnako ako ochrana 

osobnosti, jedným zo základov demokratickej spoločnosti. Sloboda prejavu sa netýka len informácii 
alebo myšlienok, ktoré sú vnímané pozitívne, resp. sú neutrálne, ale aj tých, ktoré sú urážlivé či 
hanlivé. V demokratickej spoločnosti sa pochopiteľne predpokladá vyššia miera znášanlivosti 
a veľkorysosti, na ktorých základe demokracia stojí.4 Sloboda prejavu má právny základ v článku 26 
Ústavy Slovenskej republiky, v ktorom ustanovuje: „Sloboda prejavu a právo na informácie sú 
zaručené.“ V súvislosti s informačnou spoločnosťou, v ktorej momentálne žijeme, je potrebné uviesť, 
že vďaka neobmedzenému priestoru, ktorý je základným atribútom online prostredia a vďaka 
možnosti anonymného pôsobenia a ďalším faktorom, môže dochádzať k nesprávnemu využívaniu, 
priam až zneužívaniu inštitútu slobody prejavu. Ide o súčasný fenomén, na ktorý je potrebné 
neustále upozorňovať, pretože umožňuje páchať difamáciu a porušovať ochranu osobnosti 
mimoriadne jednoduchým spôsobom. 
 
3 OCHRANA OSOBNOSTI VS.SLOBODA PREJAVU V SÚVISLOSTI S DIFAMÁCIOU 

  

 Ochrana osobnosti má viac zložiek, ktoré vyplývajú, ako sme už vyššie uviedli, z jej právnej 
úpravy nachádzajúcej sa v ustanoveniach § 11 až 16 Občianskeho zákonníka. V prípade difamácie 
môžeme konkrétne hovoriť o spôsobilosti porušiť najmä práva na česť, ľudskú dôstojnosť a 
súkromie. Právna ochrana sa však poskytuje len proti takým konaniam, ktoré sú objektívne 
spôsobilé privodiť ujmu na osobnosti subjektu práva tým, že znižujú jeho česť u iných ľudí a pritom 
ohrozujú vážnosť jeho postavenia a uplatnenie v spoločnosti. Predmetom práva na česť v zmysle 
občianskeho práva tak nie je česť abstraktná, ale výlučne vážnosť, ktorú subjekt práva na česť 
požíva v očiach členov spoločnosti, ku ktorej náleží. Preto nie je porušením práva na česť napr. 
slovná urážka prenesená len medzi štyrmi očami a ani akékoľvek iné konanie, ktoré nie je 
objektívne spôsobilé česť subjektu práva u iných ľudí znížiť.5 S týmto tvrdením sa stotožňujeme 
a dopĺňame, že korešponduje s objasnením difamácie v prvej kapitole nášho príspevku.   
 Difamácia má mnohokrát základ v nepochopení, resp. v neobmedzenom ponímaní práva 
na slobodu prejavu. Toto právo je základným právom jednotlivca, avšak nemožno ho chápať 
absolútne a neobmedzene. Sloboda prejavu umožňuje osobe vysloviť, ale aj zamlčať svoje názory, 
pocity a myšlienky. Je nepochybné, že ochrana tohto významného práva predstavuje dôležitú 
súčasť každého vyspelého spoločenstva. Tak ako každé právo, aj právo na slobodu prejavu si 
vyžaduje starostlivé nakladanie s ním a jeho ochranu. Dnešná generácia nemá veľký záujem 
o ďalšie práva, ktoré súvisia so slobodou prejavu. Jej snaha sa začína a končí len v tom, aby sa 
mohli nejakým spôsobom prejaviť, aby boli čo najviac videní a počutí. Práve z tohto dôvodu je 
potrebné stále aktívnejšie konať v oblasti podporovania informovanosti o spoločenských, politických 
a bezpečnostných rizikách súvisiacich s porušovaním ľudských práv a slobôd.6  

  
3.1 Stret ochrany osobnosti a slobody prejavu  

 Napriek tomu, že sloboda prejavu predstavuje jedno z najvýznamnejších politických práv, 
je potrebné uviesť, že ide o slobodu konfliktogénnu, pri uplatňovaní ktorej môže dôjsť k zásahom do 
práv a slobôd iných. Spory ohľadom stretu slobody prejavu a ochrany osobnosti sú častými 
súkromnoprávnymi spormi v jurisdikcii všeobecných súdov, kde oproti sebe stoja dva rovnocenné 

                                                 
3 CIRÁK,J.: Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. Bratislava: Vydavateľské 
oddelenie PF UK, 1994, s.26. 
4 MACEJKOVÁ,I.: Sloboda prejavu v ústavných prameňoch práva a v judikatúre súdov. In: 
MAJERČÁK,T. (ed.). Sloboda prejavu a jej limity. IV. ústavné dni. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika, 2016, s.7. 
5 KNAP, K. a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva, s. 305. 
6 SYNKOVÁ,D.: Sloboda prejavu v médiách. In: MAJERČÁK,T.(ed.). Sloboda prejavu a jej limity. IV. 
ústavné dni. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s.149-150. 
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subjekty. Na jednej strane môže stáť osoba, ktorá bráni svoje osobnostné právo, napríklad právo na 
ochranu dobrého mena a cti a na druhej strane môže stáť osoba – novinár, ktorý je autorom 
vyjadrení v rámci uplatňovania si slobody prejavu. Ak by daná osoba mala za to, že zo strany 
novinára došlo k difamácii, teda v rámci jeho slobody prejavu došlo k naplneniu všetkých znakov 
difamácie (uvedených v prvej kapitole tohto príspevku), môže sa domáhať ochrany svojich práv.  
 Ústavný súd Slovenskej republiky, rovnako ako veľká časť európskych ústavných súdov, 
využíva vo svojej praxi pri strete dvoch práv test proporcionality. K proporcionalite medzi zásahom 
do slobody prejavu a právom na ochranu osobnosti uvádzame uznesenie Ústavného súdu SR, ktoré 
sa týka oblasti periodickej tlače, kde súd vyslovil právny názor, že „je nutné rešpektovať určité 
špecifiká bežnej periodickej tlače, určenej pre informovanie najširšej verejnosti, ktorá v určitých 
prípadoch musí – predovšetkým s ohľadom na rozsah jednotlivých príspevkov a čitateľský záujem – 
pristupovať k určitým zjednodušeniam (či skresleniam), a nie je možné bez ďalšieho tvrdiť, že každé 
zjednodušenie, či skreslenie musí nevyhnutne viesť k zásahu do osobnostných práv dotknutej 
osoby. Možno pripustiť určitú mieru zveličovania, ironizovania, či použitia relatívne ostrejších 
výrazov, ktoré by mohli byť za iných okolností považované za urážlivé. Táto miera je však limitovaná 
skutkovými okolnosťami uvedenými v článku, ktoré použitie týchto prostriedkov či výrazov 
umožňujú, t. z. musí mať základ v skutkovom deji, z ktorého vychádza. A hoci nie je možné trvať na 
absolútnej presnosti skutkových tvrdení a jednoznačnosti hodnotiacich úsudkov a klásť tak na 
novinárov vo svojich dôsledkoch nesplniteľné nároky, je nevyhnutné sledovať, aby celkové vyznenie 
určitej informácie zodpovedalo pravde.“7 Toto uznesenie sa zaoberá možnosťou prípustnosti 
skreslenia informácií periodickou tlačou (vrátane internetových médií) bez toho, aby došlo 
k narušeniu osobnostných práv. Zároveň však z neho jasne vyplýva, že toto skreslenie musí byť 
ohraničené istými mantinelmi. Tieto mantinely sú definované skutkovými okolnosťami, za hranice 
ktorých nie je možné ísť, pretože v takom prípade by sa už jednalo o protiprávny zásah do 
osobnostných práv. Celková výpoveď aj  s použitím takýchto hyperbol však musí predstavovať ako 
celok pravdivú informáciu.  
 
3.2 Právna ochrana pred difamáciou 

 Ak difamácia spĺňa predpoklady porušenia ochrany osobnosti, fyzická osoba, ktorá bola 
dotknutá, je oprávnená domáhať sa ochrany viacerými spôsobmi. Ako sme už uviedli, najčastejší 
spôsob ochrany je podanie žaloby na príslušnom súde a žiadanie zákonných nárokov, a to najmä: 

- upustenia od neoprávnených zásahov, 
- odstránenia následkov týchto zásahov, 
- primeraného zadosťučinenia (napr. vo forme ospravedlnenia).8 

  
 Domnievame sa, že pre osobu poškodenú difamáciou bude významná práve ochrana 
spočívajúca v primeranom zadosťučinení, pretože zastavenie porušovania cti alebo ľudskej 
dôstojnosti či odstránenie následkov môže byť v niektorých situáciách nepostačujúce. V týchto 
prípadoch ide mnohokrát „len“ o aktuálny výsledok obrany, ktorý však nemá vplyv na ďalšie 
vonkajšie  vnímanie danej osoby, ktorej česť alebo dôstojnosť bola na verejnosti už raz napadnutá. 
Okrem toho môže poškodený vymáhať primerané zadosťučinenie v peniazoch, a to vtedy, ak by sa 
vzhľadom na značnú mieru zníženia dôstojnosti alebo vážnosti nezdalo dané primerané 
zadosťučinenie postačujúce.9  
 Okrem súkromnoprávnych nástrojov na ochranu pred difamáciou existujú aj ďalšie 
možnosti ochrany, napríklad verejnoprávnej povahy. Do úvahy v tomto prípade prichádza trestný čin 
ohovárania a priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Podľa porovnávacej správy 
Medzinárodného tlačového inštitútu z roku 2015 vzniká v Európskej únii postupne trend smerujúci 
k zrušeniu trestnoprávnej zodpovednosti za ohováranie.10 Vzhľadom na neustále sa rozširujúci 
Internet a rozvoj ďalších informačno-komunikačných technológií sa na to možno pozerať z dvoch 
strán. V prvom rade ide o nebezpečné, virtuálne a nikde nekončiace prostredie, ktoré umožňuje 
páchať ohováranie v obrovskom rozmere a z toho dôvodu je potrebné prísne strážiť práva 

                                                 
7 Uznesenie Ústavného súdu SR z 3. Novembra 2011, č.k.I. ÚS 416/2011-14 
8 Ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka. 
9 Ustanovenie § 12  ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
10 Tamtiež. 
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poškodených a pôsobiť tiež preventívne. Na strane druhej, ten istý fakt, teda globalizácia 
a všadeprítomné prepojenie reálneho a virtuálneho sveta prináša novú éru spoločnosti, v ktorej 
moderné technológie napredujú veľkou rýchlosťou a doterajšie postupy ochrany možno nebudú 
ďalej postačovať.  
 
4 ZÁVER 

  
 V súvislosti s reflektovaním rozvoja informačno-komunikačných technológií je nutné 
pripustiť, že tieto majú vždy náskok pred ich reguláciou a právna úprava na ne musí neustále 
reagovať. Základné ľudské práva, ako sú ochrana osobnosti a sloboda prejavu, sú v dnešnej dobe 
ohrozenými viac, ako tomu bolo v minulosti, resp. existujú nové spôsoby a platformy pre ich 
porušovanie či zneužívanie. Za jeden z kritických bodov považujeme možnosť fungovať v online 
priestore anonymne, čo sťažuje identifikáciu osôb a okrem konkrétnych konaní, akými sú napríklad 
difamácia a ich právnych následkov, môžeme hovoriť aj o negatívnom psychologickom hľadisku, 
pretože páchatelia sú si vedomí tejto „výhody“ a dodáva im to sebadôveru konať protiprávne opäť 
a mnohokrát výraznejšie. Ďalším faktorom je, že Internet má takmer neobmedzený územný, osobný 
i časový dosah. Osoba dokáže zverejniť difamajúcu informáciu a existuje možnosť, že táto je v  
sekunde rozšírená na celom svete, pričom navrátenie predchádzajúceho stavu je vzhľadom na 
zdieľanie a sťahovanie údajov, takmer nemožné. Okrem toho, príspevky na Internete nepodliehajú 
v niektorých prípadoch žiadnej kontrole, ako tomu je pri iných nástrojoch verejnej publikácie, napr. 
tlač alebo televízia. Na základe uvedeného sa domnievame, že v súčasnom právnom poriadku 
absentuje inštitút, ktorý by dostatočne pružným spôsobom reguloval pôsobenie na Internete 
v súvislosti s difamáciou. Vzhľadom na dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť, na existujúce moderné 
technológie a rýchlosť ich zmien, je veľmi náročné sa spoliehať na právnu ochranu v podobe žaloby, 
pretože po dlhšom čase od zverejnenia difamujúceho príspevku, zadosťučinenie prichádza 
mnohokrát neskoro a bez očakávaného zmyslu. Ako príklad možno uviesť periodickú tlač 
a agentúrne spravodajstvo, v rámci ktorých možno v prípade difamácie alebo i menej závažného 
konania využiť zákonné právo na ospravedlnenie alebo odpoveď, kde sú lehoty pomerne krátke. 
V iných prípadoch má poškodená osoba možnosť podať žalobu alebo trestné oznámenie, ktoré 
nemožno považovať za rýchle nástroje nápravy. Ďalším spomínaním problémom je anonymita 
Internetu, ktorá sa dá riešiť viacerými spôsobmi. Zatiaľ čo v prípade komunikácie s orgánmi verejnej 
moci využívame elektronickú identitu a elektronickú schránku, v rámci sociálnych médií ide 
o elektronické profily, ktoré si vytvoríme zaregistrovaním a odsúhlasením podmienok, aj keď 
v týchto prípadoch možno dôjsť k vytvoreniu falošnej identity. Nevyriešené ostávajú ďalšie 
platformy, v rámci ktorých môže dochádzať k difamácií, ako napríklad rôzne informačné portály, 
osobné blogy či diskusné fóra. V tejto oblasti môžeme uvažovať o vytvorení elektronickej identity 
fyzickej osoby, ktorá by bola využívaná pri vstupe do online prostredia.  
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Abstract:  

In digital world, enforcement of rights poses certain difficulties. The enforcement of data subject's 
rights within data processing challenges lawyers in EU and brings many theoretical and practical 
questions. In a digital tax system, enormous personal data is processed, hereby it is inevitable to be 
concerned with the enforcement of data subject's rights according to Regulation (EU) 2016/679 of 
the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR). The author will focus 
on data subject's rights which can be enforced and questions related to it taking into account 
specific conditions of a digital tax system.   
 
Abstrakt:  

Vymáhanie práv v digitálnom svete čelí špecifickým úskaliam. Vymáhanie práv dotknutých osôb pri 
spracúvaní osobných údajov predstavuje výzvu pre právnikov z celej EÚ a prináša so sebou 
množstvo teoretických a praktických otázok. V rámci digitálnej daňovej správy  dochádza k 
spracúvaniu obrovského množstva osobných údajov, a preto je nutné zaoberať sa vymáhaním práv 
dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). 
Autorka sa v príspevku zameria na práva dotknutých osôb, ktoré môžu byť vymáhané a na otázky 
s tým súvisiace berúc do úvahy  podmienky digitálneho prostredia daňovej správy.   
 
Key words: digital tax system, data protection, GDPR, enforcement of data subject's rights. 
 
Kľúčové slová: digitálna daňová správa, ochrana osobných údajov, GDPR, vymáhanie práv 

dotknutých osôb. 
 
1 ÚVOD 

Výkon a vymáhanie akýchkoľvek práv v digitálnom prostredí by malo prebiehať rovnako ako 
ich výkon a uplatňovanie mimo neho, teda tradičným spôsobom upraveným legislatívou. Tento 
predpoklad je čiastočne pozmenený špecifikami digitálneho prostredia. Niektoré špecifiká ako 
podanie žiadosti digitálne, napr. emailom alebo vo forme žiadosti sú typické pre veľký počet 
digitálnych prostredí, iné ako napríklad registrácie užívateľov s použitím zaručeného elektronického 
podpisu pri zasielaní podaní a žiadostí sú typické pre štátne systémy. Jedným z nich digitálny 
daňový systém. V rámci digitálneho daňového systému sa spracúva obrovský objem osobných 
údajov dotknutých osôb – daňovníkov. Podľa novej európskej a slovenskej legislatívy majú dotknuté 
osoby súbor práv a za ich výkon a  vymáhanie sú zodpovedné orgány verejnej moci – orgány 
daňovej správy Slovenskej republiky pri digitálnom výbere daní. V kapitole č. 2.1 sa autorka zameria 
na samotné práva dotknutých osôb a v kapitole č. 2.2 na spôsob ich výkonu a vymáhania vo forme 
procesov, ktorý musia orgány daňovej správy zaviesť v súlade s legislatívou. V kapitole č. 3 
predstaví autorka problematické časti uplatňovania a vymáhania práv dotknutých osôb v digitálnom 
daňovom systéme a navrhne de lege ferenda riešenia. 

 
2 PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB A SPÔSOB ICH VYMÁHANIA  

Dotknuté osoby majú svoje práva definované v Kapitole III Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). Avšak kľúčovým aspektom je 
zavedenie právnych procesov na ich vymáhanie prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi. Orgány 
verejnej moci ako sú napríklad Ministerstvo Financií SR alebo Finančná správa SR a iné orgány 
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verejnej moci SR sú prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi podľa čl. 4 bod 7 a 8 Nariadenia.  
Prevádzkovatelia majú povinnosť umožniť dotknutým osobám vymáhať ich práva určené v Kapitole 
III nariadenia.  

 
2.1 Práva dotknutých osôb  

Práva dotknutých osôb sú definované v Kapitole III Nariadenia a v Druhej hlave zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 
18/2018 Z. z. prevzal znenie práv z Nariadenia.  

Právo dotknutej osoby na informácie 

Podľa čl. 13 Nariadenia má dotknutá osoba právo na informácie, ktoré sa majú poskytovať 
pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby. Podľa čl. 14 Nariadenia má toto právo, aj vtedy, 
ak neboli osobné údaje získané od samotnej dotknutej osoby. Uvedené právo na informácie spočíva 
v povinnosti prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe základné informácie o prevádzkovateľovi, 
zodpovednej osobe, účele spracúvania údajov a ďalších informácií taxatívne ustanovených 
v odseku 1 a 2 čl. 13 Nariadenia. Podľa odseku 3 má dotknutá osoba právo byť informovaná aj 
o inom, ďalšom účele spracúvania prevádzkovateľom, ak sa tento rozhodne spracúvať údaje aj na   
iný účel, než na ktorý boli pôvodne osobné údaje získané. Rozsah práva je obmedzený v odseku 4 
tým, že dotknutá osoba má právo na informácie iba v tom rozsahu v akom s nimi nie je 
oboznámená.  Podľa čl. 14 ods. 4 dotknutá osoba má právo byť informovaná o inom účele 
spracúvania osobných údajov aj vtedy ak sa osobné údaje nezískali priamo od nej. Obmedzenie 
rozsahu poskytovania informácii prevádzkovateľom podľa čl. 14 ods. 5 je širšie. Prevádzkovateľ 
nemusí tieto informácie poskytovať, ak by sa to ukázalo ako nemožné alebo by si to poskytovanie 
vyžadovalo neprimerané úsilie alebo v rozsahu v akom dotknutá osoba informácie má. Ďalej si 
dotknutá osoba nemôže uplatniť právo na informácie ak sa získanie alebo poskytnutie informácií 
výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a 
v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby; 
alebo v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania 
profesijného tajomstva upravenej právom Únie alebo právom členského štátu vrátane povinnosti 
zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu. 

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom 
Podľa čl. 15 Nariadenia, dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o 

tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k 
týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania, kategóriách údajov, ktoré sa spracúvajú; 
o príjemcoch údajov, o dobe uchovávania a ďalších taxatívne určené informácie. Dotknutá osoba 
má právo získať osobné údaje, ktoré sa o nej spracúvajú vo forme kópie. Z Nariadenia vyplýva, že 
dotknutá osoba ma nárok na jednu kópiu, ďalšie môžu byť spoplatnené sumou zodpovedajúcou 
administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a 
slobody iných. 

Právo na opravu 
Podľa čl. 16 Nariadenia, dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez 

zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely 
spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj 
prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) 
„Predmetný právny inštitút má slúžiť jednotlivcom, ktorí sa domáhajú vymazania svojich 

osobných údajov z internetu za splnenia určitých podmienok vymedzených v ustanoveniach 
nariadenia. Samotná právna úprava tohto inštitútu so sebou prináša množstvo otázok, či už z 
hľadiska samotného zaradenia práva do systému právnych predpisov a predovšetkým z hľadiska jej 
efektívnej aplikácie.“1 Podľa článku 17 Nariadenia, dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u 
prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a 

                                                 
1 MESARČÍK., M., Právo byť zabudnutý – efektívny prostriedok ochrany identity alebo nevynútiteľná 

právna úprava?. Zborník príspevkov z "Česko–slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú 
prácu" za akademický rok 2014/2015 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, 
Právnickou fakultou v dňoch 10.-11. septembra 2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-7160-419-8. - S. 188-199 [online] 
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prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý 
z dôvodov taxatívne určených ako napríklad osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa 
získavali alebo inak spracúvali alebo dotknutá osoba odvolá súhlas. Ak prevádzkovateľ zverejnil 
osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady 
na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval 
prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby 
vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. 

Právo na obmedzenie spracúvania  
Podľa článku 18 Nariadenia dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil 

spracúvanie, pokiaľ: 

 dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia 
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

 spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných 
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

 prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje 
ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 
nárokov; 

 dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do 
overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad 
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

 
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú 

len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 
nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého 
verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie 
spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

Právo na oznámenie v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo 
obmedzením spracúvania 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú 
opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako 
nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje 
dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje. 

Právo na prenosnosť osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo 
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto 
osobné údaje poskytli, bránil ak sa spracúvanie zakladá na špecifických právnych základoch 
a zároveň sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho 
práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa 
druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uvedené právo sa nevzťahuje na 
spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

Právo namietať 
Podľa čl. 21 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej 

konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na 
základe: 

 článku 6 ods. 1 písm. e) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej 
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;   

 alebo f) – 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. 

vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ 
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na 
spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na 
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Dotknutá osoba sa výslovne 
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upozorní na právo namietať najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje 
jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej 
spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo 
namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje 
spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 
ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej 
situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je 
spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu. 
 Právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní 
vrátane profilovania 
 Podľa čl. 22, dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré 
je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne 
účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Dotknutá osoba toto právo 
nemôže uplatniť ak: 

 nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a 
prevádzkovateľom, 

 povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a 
ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a 
oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo 

 založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 
V prípadoch rozhodnutia nevyhnutného na uzavretie alebo plnenie zmluvy a v prípade súhlasu 
dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná 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 stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.   

 
2.2 Výkon a vymáhanie práv dotknutých osôb 

Proces výkonu práv dotknutých osôb je žiadúce rozdeliť do 2 fáz. Prvú fázu predstavuje 
výkon práv dotknutých osôb, kedy prevádzkovateľ vykoná svoje povinnosti korešpondujúce s 
výkonom práv dotknutých osôb.  

Fáza č. 1:Výkon práv dotknutých osôb 
Výkon práv dotknutých osôb ustanovuje čl. 12 Nariadenia. Prevádzkovateľ je povinný prijať 

vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 
14 Nariadenia (informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej 
osoby a tiež ak neboli získané od dotknutej osoby). Ďalej je povinný prijať vhodné opatrenia na 
poskytnutie oznámenia na výkon práva na prístup k osobných údajom, práva na opravu, práva na 
vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na oznámenie v súvislosti s opravou, alebo 
vymazaním alebo obmedzením, práva na prenosnosť údajov, práva namietať, práva nepodliehať 
výlučne automatizovanému rozhodnutiu vrátane profilovania a práva na oznámenie o porušení 
ochrany osobných údajov. Vhodné opatrenia je prevádzkovateľ povinný prijať v stručnej, 
transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä 
v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými 
prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá 
osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej 
osoby iným spôsobom.  

Prevádzkovateľ uľahčuje výkon práv dotknutej osoby podľa článkov 15 až 22. 
Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na 

základe žiadosti podľa článkov 15 až 22, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného 
mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva 
mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o 
každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s 
dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, 
informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba 
nepožiadala o iný spôsob. 

Informácie poskytnuté podľa článkov 13 a 14 a všetky oznámenia a všetky opatrenia prijaté 
podľa článkov 15 až 22 a článku 34 sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne 
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neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže 
buď: 

 a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie 
informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo  

b) odmietnuť konať na základe žiadosti.  
Prevádzkovateľ znáša bremeno preukázania zjavnej neopodstatnenosti alebo 

neprimeranosti žiadosti. 
Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá 

podáva žiadosť uvedenú v článkoch 15 až 21, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií 
potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. 

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutým osobám podľa článkov 13 a 14, možno podať 
v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dobre viditeľný, jasný a zrozumiteľný 
prehľad zamýšľaného spracúvania. Ak sú ikony použité v elektronickej podobe, musia byť strojovo 
čitateľné. 

Fáza č. 2: Vymáhanie práv dotknutých osôb 
Podľa čl. 12 ods. 4, ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej 

osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú 
osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny 
prostriedok nápravy. Až do momentu vyhovenia žiadostiam dotknutých osôb alebo do momentu 
poskytovania informácií v súlade s GDPR, prebieha výkon práv dotknutých osôb. Ak však 
prevádzkovateľ neprijme opatrenia žiadané dotknutou osobou v súvislosti s výkonom jej práv, 
nastáva tzv. fáza vymáhania práv. Dotknutá osoba má dve možnosti. Môže podať sťažnosť 
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  
„Podanie, ktoré má mať povahu sťažnosti, musí obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 5 ods. 2 
zákona o sťažnostiach, t.j. musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného 
pobytu sťažovateľa, ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno 
a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Ak sťažnosť neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 
zákona o sťažnostiach, úrad sťažnosť odloží. Zároveň musí podanie spĺňať podmienky podľa § 5 
ods. 3 zákona o sťažnostiach, t.j. musí byť čitateľné a zrozumiteľné, musí z neho byť jednoznačné 
proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť 
sťažovateľom podpísané. Ak sťažnosť nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach, 
alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, úrad písomne vyzve sťažovateľa, aby 
sťažnosť doplnil a upozorní ho, že ak v stanovenom termíne neposkytne súčinnosť, úrad sťažnosť 
odloží. Úrad vybaví sťažnosť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže 
predsedníčka úradu túto lehotu predĺžiť o 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty bude sťažovateľ 
písomne informovaný. Výsledok prešetrenia sťažnosti úrad oznámi sťažovateľovi písomne. V 
oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, a odôvodnenie výsledku 
prešetrenia sťažnosti. Ak bola sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej 
správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona 
o sťažnostiach. Písomným informovaním sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti sa sťažnosť 
považuje za vybavenú.“2 
 Súdny prostriedkom nápravy je návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov3, 
ktorý môže dotknutá osoba podať ak „došlo alebo dochádza k porušeniu jej práv pri spracúvaní 
osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.  
Návrh na začatie konania možno podať: 
 

 písomne v listinnej podobe 

 písomne v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej 
podobe výkonu verejnej moci; elektronické podanie bez autorizácie podľa osobitného 
predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (t. j. bežný email bez zaručeného 

elektronického podpisu) treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, 

 osobne na úrade ústnou formou do zápisnice 

                                                 
2 Dostupné na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/staznosti 
3 Vzor návrhu dostupný na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vzor-navrhu-na-zacatie-
konania 
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Návrh na začatie konania musí v zmysle § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov 
obsahovať: 

 meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,označenie toho, proti 
komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt 
a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 

 predmet návrhu s označením, ktoré práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov 
porušené, 

 dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, 

 kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy 
zákona o ochrane osobných údajov alebo nariadenia (EÚ) 2016/679, ak ste si takéto právo 
uplatnili, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného 
práva 

Pokiaľ návrh na začatie konania doručí úradu iná ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet 
na začatie konania bez návrhu a fyzická alebo právnická osoba, ktorá podnet podala, nie je 
účastníkom konania. Úrad ju o spôsobe vybavenia podnetu informuje do 30 dní odo dňa doručenia 
podnetu úradu. Úrad posúdi podnet v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak úrad podnet zo 
zákonných dôvodov uvedených v § 100 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov neodloží, začne 
konanie. Úrad môže začať konanie z vlastnej iniciatívy aj na základe výsledkov kontroly podľa § 97 
ods. 2 v spojitosti s § 100 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov, ktorou boli zistené nedostatky, 
alebo aj na základe zistenia pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto 
zákonom alebo nariadením (EÚ) 2016/679. Úrad rozhodne v konaní do 90 dní odo dňa začatia 
konania. V odôvodnených prípadoch úrad túto lehotu primerane predĺži, najviac však o 180 dní. 
O predĺžení lehoty úrad písomne informuje účastníkov konania. Riadny opravný prostriedok proti 
neprávoplatnému rozhodnutiu môže účastník konania podať na úrad v lehote do 15 dní odo dňa 
jeho doručenia účastníkovi konania spôsobom, akým možno podať návrh na začatie konania.“ 
 
3 NÁVRHY DE LEGE FERENDA 

Digitálny daňový systém bude musieť čeliť značným právnym výzvam pri ochrane osobných 
údajov daňovníkov. Prevádzkovateľ – Finančná správa SR môže spracúvať údaje daňovníkov na 
zákonnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej 
osoby a e)na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujem a z tohto dôvodu nie je 
prevádzkovateľ povinný umožniť výkon a vymáhanie práva na vymazanie v súlade s čl. 17 ods. 3 
GDPR. Čiastočne sa tým uľahčí výkon digitálnej správy. Pri obmedzení spracúvania osobných 
údajov dotknutej osoby podľa  čl. 18 GDPR platí obdobné pravidlo. Prevádzkovateľ nie je povinný 
umožniť výkon tohto práva ak spracúva osobné údaje, ak sa spracúvanie obmedzilo a takéto 
osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len z dôvodov dôležitého verejného záujmu 
Únie alebo členského štátu. Výkon a vymáhanie práva na prenosnosť údajov nie je tiež podľa čl. 20 
ods. 3 povinné pre výkon digitálnej daňovej správy. 

Problematický môže byť výkon a vymáhanie práva dotknutej osoby pri plnení informačnej 
povinnosti prevádzkovateľa v súlade s čl. 13 a 14 GDP, kedy osoba môže žiadať o informácie 
ústne. Výkon tohto práva autori navrhujú vykonať zriadením kontaktných miest, kde dotknuté osoby 
môžu žiadať o informácie ústne. Autori tiež navrhujú zefektívnenie chodu digitálnej daňovej správy 
pri výkone a vymáhaní práv dotknutých osôb aplikovaním všetkých výnimiek uvedených vyššie, 
kedy je prevádzkovateľ oslobodený od ich výkonu. Uvedené návrhy prispejú k efektívnemu chodu 
daňovej digitálnej správy a k účinnému výkonu a vymáhaniu práv dotknutých osôb v digitálnom 
prostredí. 
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