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OTVORENÉ ÚDAJE - CESTA K SLOBODNÉMU PRÍSTUPU  
K INFORMÁCIÁM 

Jozef Andraško 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 
Abstract: The author focuses on very actual issue relating to open data in the context of right to 
free access to information. Firstly, the author deals with the term open data from the perspective of 
literature, relevant documents as well as legal order of the Slovak Republic. Secondly, the author 
focuses his attention to types of open data as well as their practical use. Last but not least, the 
author clarifies the relation between open data and public sector information and indicates the 
possible development of open data in the Slovak Republic. 
 
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku zameriava na veľmi aktuálnu problematiku, ktorou sú 
otvorené údaje v kontexte práva na slobodný prístup k informáciám. Autor sa v prvom rade venuje 
pojmu otvorený údaj, a to z pohľadu odbornej literatúry, relevantných dokumentov, ako aj právneho 
poriadku Slovenskej republiky. V druhom rade autor upriamuje svoju pozornosť na jednotlivé druhy 
otvorených údajov, ako aj na ich praktické využitie. V závere autor objasňuje vzťah medzi 
otvorenými údajmi a informáciami verejného sektora a naznačuje možný vývoj otvorených údajov v 
Slovenskej republike. 
 
Keywords: open data, public sector information, free access to information  
 
Kľúčové slová: otvorené údaje, informácie verejného sektora, slobodný prístup k informáciám 
 
1 ÚVOD 

Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na 
slobodný prístup k informáciám. V súčasnej informačnej spoločnosti už informácie, ktoré majú 
k dispozícii orgány verejnej moci nie sú len nástrojom kontroly verejnej správy a zvyšovania jej 
transparentnosti. Predmetné informácie sa stali aktívom, ktorý sa fyzické osoby a právnické osoby 
snažia využiť aj na podnikateľský účel. Taktiež treba podotknúť, že nové spôsoby sprístupňovania 
informácií, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci, sú veľkou príležitosťou pre verejnú správu. 
S informáciami verejného sektora a otvorenými údajmi vznikajú nové možnosti pre rozvoj 
a skvalitnenie fungovania verejnej správy.   

Právne predpisy upravujúce právo na slobodný prístup k informáciám čelia novým výzvam 
v podobe nových spôsobov sprístupňovania informácií, ako aj ich ďalšieho použitia. Je veľmi 
dôležité zaoberať sa otázkami, ako súčasná právna úprava práva na slobodný prístup 
k informáciám reflektuje nové možnosti sprístupnenia informácií, ktoré majú k dispozícii orgány 
verejnej moci. V kontexte nových spôsobov sprístupnenia informácií je potrebné skúmať aj vzťahy 
medzi tradičným spôsobom sprístupnenia informácií a novými režimami, ktoré často sledujú iný cieľ.  
 
2 OTVORENÉ ÚDAJE  
2.1 POJEM OTVORENÉ ÚDAJE1 

Režim otvorených údajov vychádza z predpokladu, že orgány verejnej správy vytvárajú, 
zhromažďujú a spravujú obrovské množstvo verejných údajov v rôznych oblastiach, napr. doprava, 
kultúra, financovanie, veda a výskum, počasie, životné prostredie, geodáta či rôzne štatistiky. 
V kontexte zverejňovania otvorených údajov si treba uvedomiť, že verejná správa má významné 
postavenie, nakoľko vytvára pri plnení svojich úloh veľké množstvo informácií, ale taktiež z dôvodu, 
že veľké množstvo týchto informácií je verejných, a preto by mali byť sprístupnené na ďalšie 

                                                 
1 V právnom poriadku Slovenskej republiky neexistuje legálna definícia pojmu údaj a nie sú ani 
vymedzené vzájomné vzťahy medzi pojmami údaj a informácia. Tieto dva pojmy sú často chápané 
ako synonymá, čo nie je pravdou, nakoľko informácia predstavuje obsah údajov a údaje sú len 
formou zápisu informácie. 
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použitie. Napriek tomu, že verejná správa má k dispozícii veľké množstvo informácií, zverejňuje ich 
len v obmedzenom množstve alebo nevhodným spôsobom, a teda ide o verejné údaje a nie 
otvorené údaje, ktoré by bolo možné strojovo spracovať. 

Otvorením údajov verejnej správy na komerčné alebo nekomerčné účely v podobe vývoja 
rôznych aplikácií sa môže naplno využiť ekonomický potenciál údajov verejnej správy.2 Napriek 
nespornému ekonomickému potenciálu údajov verejnej správy treba podotknúť, že hlavným 
cieľom režimu otvorených údajov je zabezpečenie transparentnosti vo verejnej správe 
a zvýšenie záujmu občanov na participácii v oblasti verejnej správy.3  

Význam otvorených údajov verejnej správy spočíva taktiež v tom, že odborná verejnosť 
(výskumníci, vedci, novinári, tvorcovia webu, mobilných alebo iných softvérových aplikácií) môžu 
otvorené údaje opakovane používať a vytvárať nové komerčné alebo nekomerčné služby, ktoré 
môžu slúžiť verejnosti.  

V zmysle definície neziskovej organizácie Open Knowledge Foundation, možno za otvorené 
údaje považovať informácie, ktoré sú zverejnené na internete spôsobom, ktorý používateľovi 
nekladie žiadne technické alebo právne prekážky pri ich použití. Všetci používatelia sú oprávnení 
ďalej šíriť tieto informácie za podmienky, že uvedú autora predmetnej informácie, ako aj za 
podmienky, že ostatní používatelia budú mať rovnaké práva pri nakladaní so šírenými 
informáciami.4 

Nezisková organizácia Sunlight Foundation definovala 10 podmienok, ktoré musia údaje 
verejnej správy spĺňať, aby sme ich mohli považovať za otvorené. Údaje verejnej správy sú 
otvorené ak sú:5  

1. úplné - údaje sú zverejnené v maximálnom možnom rozsahu. Rozsah môže byť 
zadefinovaný právnym predpisom, uznesením vlády, prípadne poskytovateľom údajov, 

2. ľahko dostupné - údaje sú dostupné na internete a možno ich nájsť prostredníctvom bežných 
IKT nástrojov a prostriedkov, 

3. strojovo čitateľné - údaje sú vo formáte, ktorý je štruktúrovaný takým spôsobom, že pomocou 
programovej aplikácie z nich možno získať žiadané (vybrané) údaje, 

4. používajúce štandardy s voľne dostupnou špecifikáciou (otvorené štandardy) - údaje musia 
byť vo formáte, ktorý je voľne (bezplatne) dostupný pre akéhokoľvek použitie alebo do 
takéhoto formátu prevoditeľný voľne (bezplatne) dostupnou aplikáciou, 

5. sprístupnené za jasne definovaných podmienok použitia údajov (licencia) s minimálnym 
obmedzením - podmienky použitia musia byť jasne a zreteľne definované a zverejnené, 

6. dostupne používateľné, a to pri vynaložení minimálnych možných nákladov na ich získanie - 
poskytovatelia údajov sú oprávnení požadovať úhradu maximálne vo výške, ktorá nesmie 
presiahnuť náklady spojené s ich sprístupnením používateľovi, navyše, poskytovateľ údajov 
môže jednorazovo požiadať o úhradu za mimoriadne náročné zabezpečenie údajov, pokiaľ si 
používateľ sprístupnenie týchto údajov vyžiada. 

Aby boli údaje verejnej správy považované za otvorené, bolo by vhodné (nie však nutné) aby údaje 
boli: 

7. primárne (pôvodné) - údaje, ktoré sú zverejnené pôvodcom údajov v podobe, v ktorej bola 
pôvodcom ako primárne (pôvodné) vytvorené., napr. referenčné údaje zo základných 
registrov, údaje z registrov verejnej správy a iné, 

8. zverejnené bez zbytočného odkladu - zverejnenie údajov nie je spomalené činnosťami, ktoré 
nesúvisia s ich prípravou činnosti nevyhnutné pre publikáciu údajov sú vykonané v čase, 
ktorý umožní ich zverejnenie bez neprimeraného oneskorenia od okamihu vzniku údajov, 

                                                 
2 Odhadovaná trhová hodnota otvorených údajov verejnej správy v EÚ je 55.3 miliárd EUR na rok 
2016, do roku 2025 súhrnne až 325 miliárd, čo predstavuje približne 25 000 nových pracovných 
miest v oblasti otvorených údajov. Dostupné na: 
http://www.europeandataportal.eu/en/content/creating-value-through-open-data. 
3 Bližšie k transparentnosti v kontexte slobodného prístupu k informáciám pozri MUNK, R.: Attempt 
to increase the transparency. In Bratislava law review. Roč. 1, č. 2, 2017, s. 167-173. 
4 Open Knowledge Foundation: The Open Data Manual (2011). Dostupné na: 
http://opendatahandbook.org/. 
5 Dostupné na: http://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/. 
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9. neobmedzene prístupné - údaje sú dostupné spôsobom, ktorý nediskriminuje jednotlivcov 
alebo skupiny osôb, 

10. stále dostupné - údaje sú dostupné on-line po dobu, ktorú uvedie poskytovateľ. 
 

2.2 OTVORENÉ ÚDAJE V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
V právnom poriadku Slovenskej republiky doposiaľ absentuje všeobecne záväzný právny 

predpis, ktorý by upravoval problematiku otvorených údajov. Zákonom č. 340/2015 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„infozákon“) sa síce vytvorili priaznivejšie právne podmienky pre opakované použitie informácií, 
ktoré majú k dispozícii povinné osoby6, a to najmä preferovanie elektronickej formy sprístupnenia 
informácií a pokiaľ je to možné a vhodné, ako otvorené údaje. Avšak v kontexte režimu otvorených 
údajov verejnej správy občania môžu získavať len časť údajov, ktoré povinné osoby zhromažďujú. 
V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že hlavnou myšlienkou režimu otvorených údajov je, aby 
povinné osoby zverejňovali údaje verejnej správy automaticky a aby ich bolo možné jednoducho 
nájsť a stiahnuť prostredníctvom internetu. 

Napriek vyššie uvedenej skutočnosti je pojem otvorené údaje obsiahnutý vo výnose 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy (ďalej len „výnos“).   

V zmysle § 52 výnosu je štandardom pre označenie údaja ako otvoreného údaja:  
„a) poskytovanie údaja v datasete7 v kvalite poskytovaného datasetu najmenej úrovne 38, 
b) poskytovanie údaja otvoreným spôsobom použitia, ktorý je splnený, ak 
1. sú právne aspekty prístupu k údaju a jeho používaniu explicitne vysporiadané, 
2. je umožnené vytvorenie právnych vzťahov pre používanie údaja aj prostredníctvom anonymného 
vzdialeného automatizovaného prístupu, 
3. je prístup k údaju umožnený všetkým osobám za rovnakých podmienok, pričom tieto podmienky 
sú explicitne uvedené, 
4. je údaj možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je možné ho kombinovať s inými 
údajmi, dopĺňať, opravovať, modifikovať alebo použiť z datasetu bez povinnosti použitia ostatných 
údajov datasetu, 
5. sú činnosti podľa štvrtého bodu bezodplatné.“ 
V prípade že dataset obsahuje aspoň jeden otvorený údaj, označuje sa ako dataset s otvorenými 
údajmi.9 

Katalóg datasetov verejnej správy možno nájsť na Portáli otvorených dát, ktorý vznikol v 
rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Cieľom Portálu otvorených údajov je diaľkovo zverejňovať 
prístupné údaje a metaúdaje v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a 
verejných licencií.10 

Portál otvorených dát je súčasťou Ústredného portálu verejnej správy Slovenskej republiky 
(ďalej len „ústredný portál“). K februáru 2018 obsahuje ústredný portál 1382 datasetov, ktoré 
zverejnilo 63 organizácií.11   

Slovenská republika sa v rámci prieskumu Global Open Data Index, ktorý skúma otvorenosť 
údajov verejnej správy umiestnila zo všetkých krajín sveta na 58. mieste.12 Na úrovni Európskej únie 
(ďalej len „EÚ“) sa miera zverejňovania otvorených údajov skúma v rámci Indexu digitálnej 

                                                 
6 Povinné osoby sú vymedzené v § 2 infozákona. 
7 Za dataset sa v zmysle § 2 písm. r) výnosu považuje: „ucelená a samostatne použiteľná skupina 
súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel a uložených spoločne podľa rovnakej 
schémy.“ 
8 Stupne kvality datasetu sú v zmysle výnosu rozdelené do 6 úrovní kvality. Podľa § 51 ods. 1 
výnosu sa za 3. stupeň kvality datasetu považuje dataset, ktorý je dostupný vo webovom prostredí, 
obsah datasetu je štruktúrovaný tak, že umožňuje automatizované spracovanie  a dataset je 
poskytovaný v otvorenom formáte, nezávislom na konkrétnom proprietárnom softvéri. 
9 § 52 ods. 2 výnosu.  
10Dostupné na: https://data.gov.sk/about. 
11 Štatistiky dostupné na: https://data.gov.sk/. 
12 Dostupné na: http://global.census.okfn.org/. 
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ekonómie a spoločnosti (DESI). Slovenská republika skončila v roku 2016 v rámci tohto hodnotenia 
z pohľadu kritéria otvorených údajov na 21. mieste spomedzi všetkých krajín EÚ 13 

 
2.3 DRUHY OTVORENÝCH ÚDAJOV VEREJNEJ SPRÁVY 

Medzinárodné iniciatívy ako Open Data Charter (Charta otvorených údajov)14, ktorá bola 
podpísaná 18. júna 2013 lídrami G8 a Open Government Partnership  (Otvorené vládne 
partnerstvo), kladú v súvislosti so sprístupňovaním informácií verejnej správy dôraz na strategické 
súbory údajov, ktoré predstavujú cenný prínos pre hospodárstvo ako aj spoločnosť ako takú.  

Na základe vyššie spomenutých medzinárodných iniciatív a na základe preferencií 
vyjadrených pri otvorenej konzultácii sa v Usmernení o odporúčaných štandardných licenciách, 
súboroch údajov a o spoplatnení opakovaného použitia dokumentov 2014/C 240/01 konštatovalo, 
že používatelia, ktorí chcú opakovane používať údaje verejnej správy najčastejšie požadujú 
nasledujúcich päť tematických kategórií súborov údajov: 
 

Kategória Príklady súborov údajov 

1.  Geopriestorové údaje 
 

Poštové smerovacie čísla, vnútroštátne a miestne mapy (katastrálne, 
topografické, námorné, administratívne hranice atď.) 

2.  Pozorovanie Zeme a 
životné prostredie 

 

Vesmír a údaje in situ (monitorovanie počasia, kvality pôdy a vody, 
spotreby energie, úrovní emisií atď.) 

3. Dopravné údaje Cestovné poriadky verejnej dopravy (všetky druhy dopravy) na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, práce na ceste, dopravné 
informácie atď.  

4. Štatistika Vnútroštátne, regionálne a miestne štatistické údaje s hlavnými 
demografickými a hospodárskymi ukazovateľmi (HDP, vek, zdravotný 
stav, nezamestnanosť, príjem, vzdelanie atď.) 

5. Spoločnosti Firemné a obchodné registre (zoznamy registrovaných firiem, údaje o 
vlastníctve a manažmente, identifikátory registrácie, súvahy atď.) 

 
V predmetnom usmernení sa navrhuje, aby ostatné kategórie boli považované za „základné“ 

údaje alebo údaje „vysokej hodnoty“, v závislosti od významu pre strategické ciele, vývoj na trhu, 
sociálne tendencie atď. Taktiež sa odporúča, aby zodpovedné orgány verejnej správy posúdili, ktoré 
súbory údajov by mali byť sprístupnené ako priorita.  

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len 
„ÚSV ROS“)  uskutočnil v spolupráci s NASES prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších 
datasetoch. Z prieskumu vyplynulo, že najžiadanejšími datasetmi sú údaje:15 

- z katastra nehnuteľností,  
- z výsledkov volieb, 
- zo sčítania obyvateľov, domov a bytov,  
- z obchodného registra,  
- z registra adries  
- zo živnostenského registra,  
- o dopravných nehodách,  
- o kriminalite,  
- z cestovných poriadkov hromadnej dopravy rôzneho typu,  
- o poštových smerovacích číslach a v neposlednom rade 
- o aktuálnom stave a znečistení životného prostredia. 

 
2.4 PRÍKLADY POUŽITIA OTVORENÝCH ÚDAJOV 

Najznámejším príkladom využitia otvorených údajov verejnej správy je projekt 
otvorenezmluvy.sk, ktorý vznikol z iniciatívy Aliancie Fair-Play a Transparency International 
Slovensko, po tom, čo v roku 2011 bolo zavedené povinné zverejňovanie všetkých zmlúv, ktoré sa 

                                                 
13 Dostupné na:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/slovakia. 
14 Dostupné na: http://opendatacharter.net/history/#. 
15 Akčný plán, str. 5.  
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týkali  nakladania s verejnými zdrojmi, majetkom štátu alebo samospráv.16 Hlavnou úlohou tejto 
webovej stránky je pomôcť občanom čítať, vyhľadávať a posudzovať výhodnosť zmlúv 
uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami.17 

Otvorené údaje verejnej správy sa dajú taktiež využiť na analýzu hlasovania v parlamente. 
Konkrétne ide o český projekt organizácie KohoVolit.eu, prostredníctvom ktorého môžu občania 
sledovať prácu poslancov, ich dochádzku, ako aj aktivitu pri hlasovaní. Používatelia tejto aplikácie 
dokonca môžu okrem iného kontaktovať poslancov.18 

Veľkú perspektívu z pohľadu využiteľnosti otvorených údajov verejnej správy majú aj údaje 
o doprave. Potom, čo boli  sprístupnené údaje o londýnskej doprave, vzniklo viac ako 500 aplikácií, 
ktoré umožňovali verejnosti získať aktuálne informácie o využívaní jednotlivých liniek, čím mohli 
optimalizovať prevádzku mestskej hromadnej dopravy.19 Sprístupnenie informácií britským 
ministerstvom dopravy umožňuje vyhľadávanie aktuálnych obmedzení na cestách, ako sú práce na 
diaľniciach, obchádzky, alebo uzavretie diaľnic. Tieto informácie následne pomáhajú vodičom 
zefektívniť čas cestovania.20  

Ďalším príkladom je využitie údajov o kriminalite z kalifornského Santa Cruz, kde začala 
miestna polícia detailne zaznamenávať údaje o kriminalite. Vďaka analýze zozbieraných údajov sa 
polícii podarilo predvídať, v akej časti mesta a dokonca na akej ulici je v daný čas vysoké riziko 
páchania rôznych trestných činov ako krádež auta alebo vlámanie sa do domu.21 Zverejnenie 
údajov o kriminalite ovplyvnilo aj realitný trh, nakoľko si záujemcovia začali nehnuteľnosti kupovať 
podľa bezpečnosti danej lokality. 

V roku 2005 si britský denník Guardian vyžiadal údaje o úspešnosti 400 000 kardiologických 
operácií za obdobie posledných 5 rokov. Novinári predmetné kardiologické informácie analyzovali 
a zverejnili výsledky analýzy. Následkom takejto aktivity bolo, že ľudia si začali pre svoje operácie 
vyberať nemocnice so štatisticky najvyššou úspešnosťou, čo malo vplyv aj na život občanov, 
nakoľko klesla úmrtnosť počas operácií o 21 %, resp. u špecifických typoch zákrokov až o tretinu, 
a to aj napriek tomu, že počet pacientov stúpol.22  

Najklasickejším príkladom použitia otvorených údajov sú údaje o právnych predpisoch. Vo 
Veľkej Británii možno na jednom mieste nájsť všetky zákony, právne nariadenia, ako aj zmeny 
v legislatíve od roku 1267.23 V podmienkach Slovenskej republiky možno v kontexte zverejňovania 
právnych predpisov spomenúť právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý prevádzkuje Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky.  

Na pôde EÚ vznikol Portál otvorených údajov Európskej únie (ďalej len „portál“), ktorý 
predstavuje jednotný bod prístupu k údajom inštitúcií, ako aj iných orgánov v EÚ. Tieto údaje sú 
voľne dostupné pre ďalšie použitie, a to na účely nekomerčného, ale aj komerčného charakteru. 
Portál si kladie za cieľ využiť ekonomický potenciál informácií, ako aj zvýšiť transparentnosť 
a zodpovednosť inštitúcií a iných orgánov v EÚ.24  
 
2.5 BUDÚCNOSŤ OTVORENÝCH ÚDAJOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 01.03.2017 schválila Akčný plán 
Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019 (ďalej len „akčný plán 2017-2019“). 
Otvorené informácie sú v zmysle akčného plánu 2017-2019 popri otvorenom vzdelávaní a otvorenej 
vede, vláde otvorenej pre dialóg a otvorenej justícii a prokuratúry jednou z jeho priorít. 

                                                 
16 K problematike povinného zverejňovania zmlúv bližšie pozri: MUNK, R.: Povinné zverejňovanie 
zmlúv, objednávok a faktúr podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám. In Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, Cofola 2011. Brno: Masarykova univerzita, 
2011, No. 390, s. 1118-1130. 
 
17 Dostupné na: http://otvorenezmluvy.sk. 
18 Dostupné na: http://kohovolit.eu. 
19 Dostupné na:  http://data.london.gov.uk/. 
20 Dostupné na: http://traintimes.org.uk/map/tube/. 
21 Dostupné na: https://www.crimereports.com/agency/santacruzpd. 
22 Dostupné na: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/jul/30/heart-surgery-death-rates-fall. 
23 Dostupné na: http://www.legislation.gov.uk/. 
24 Pre jednotlivé kategórie datasetov bližšie pozri https://data.europa.eu/euodp/en/data. 
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Otvorené údaje predstavujú jednu zo strategických priorít Národnej koncepcie informatizácie 
verejnej správy Slovenskej republiky pre roky 2016 - 2020 (ďalej len „národná koncepcia 2016).25 
V zmysle predmetnej koncepcie sú: „základným typom zverejňovaných údajov takzvané informácie 
verejného sektora, ktoré OVM vytvárajú, zbierajú alebo za ne platia.“26 Na tomto mieste je potrebné 
podotknúť, že otvorené údaje verejnej správy predstavujú podmnožinu informácií verejného 
sektora a nejde o totožné pojmy.27 Je veľmi dôležité, aby boli spomínané pojmy, ako aj vzťahy 
medzi nimi precízne vymedzené. Taktiež je potrebné poukázať na skutočnosť, že zatiaľ čo pri 
režime opakovaného použitia informácii ide najmä o využitie ekonomického potenciálu informácií, 
pri režime otvorených údajov ide o zlepšenie verejných služieb a zvýšenie transparentnosti vo 
verejnej správe. Navyše, v prípade otvorených údajov ide o zverejňovanie veľkého množstva údajov 
obsiahnutých v datasetoch orgánov verejnej správy, pričom sú tieto údaje otvorené a v strojovo 
čitateľnom formáte. 

V národnej koncepcii 2016 sa navrhuje prijatie „zákona o otvorených údajoch“, ktorý by 
upravoval jednak problematiku poskytovania licencií, ako aj obmedzenia poskytovania niektorých 
údajov verejnej správy. Podľa Strategickej priority Open Data, ktorá špecifikuje ciele národnej 
koncepcie 2016 v oblasti otvorených údajov, by malo ísť o zákon, ktorý prehľadne transponuje 
smernicu o opakovanom použití informácií. Domnievam sa, že prijatie komplexného zákona, ktorý 
by upravoval problematiku otvorených údajov, nie je jediným vhodným riešením. Vzorom by mohla 
byť právna úprava otvorených údajov v Českej republike, kde bola zákonom28, ktorý mení zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len „český 
infozákon“) v súvislosti s prijatím zákona o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické 
transakcie, zakotvená právna úprava otvorených údajov. Cieľom predmetnej úpravy je: „zaistenie, 
čo najjednoduchšiu opakovateľnú použiteľnosť údajov poskytovaných verejných sektorom ako 
otvorených údajov pre tvorbu komerčných i nekomerčných služieb odbornou verejnosťou.“29  

Vyššie uvedený všeobecný cieľ sa má dosiahnuť pri splnení čiastkových cieľov, ktorými sú 
jednak zaistenie, aby všetky údaje, ktoré sú poskytované zložkami verejného sektora pod 
označením otvorených údajov spĺňali podmienky, ktoré v maximálnej možnej miere zabezpečia 
opakovateľnú použiteľnosť údajov, ako aj zabezpečiť, aby kľúčové údaje spravované zložkami 
verejného sektora boli vždy dostupné v podobe otvorených údajov.30  

V novej právnej úprave je taktiež zakotvená legálna definícia pojmu otvorené údaje. 
V zmysle § 3, ods. 11 českého infozákona, sa za otvorené údaje považujú: „informácie 
zverejňované spôsobom umožňujúci vzdialený prístup v otvorenom a strojovo čitateľnom formáte, 
ktorých spôsob ani účel ďalšieho použitia nie je obmedzený a ktoré sú evidované v národnom 
katalógu otvorených údajov.“ 

Informácie z registrov, evidencií alebo zoznamov, ktoré sú vedené alebo spravované 
povinnou osobou a ktoré sú na základe zákona každému prístupné a možno ich použiť na 
podnikanie alebo iné zárobkové činnosti, k štúdiu alebo vedeckým účelom alebo pri verejnej 
kontrole povinných subjektov, zverejňujú povinné osoby ako otvorené údaje. Predmetné údaje sa 

                                                 
25Národná koncepcia 2016 bola schválená vládou Slovenskej republiky dňa 28.9.2016.  Dostupné 
na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25951 
26 Národná koncepcia 2016, s. 45. Dostupné na: 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25951 
27 Bližšie k informáciám verejného sektora pozri časť 3.1. 
28 Zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
(ďalej len „Zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ), Časť XVIII, ktorou sa novelizuje český infozákon 
nadobudne účinnosť 1. januára 2017.  
Dostupné na: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=80874 
29 Dôvodová správa k Zákonu kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, s. 20. Dostupné na: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=764&CT1=0 
30 Tamtiež. 
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evidujú v národnom katalógu otvorených údajov31, ktorý je informačným systémom verejnej správy a 
spravuje ho Ministerstvo vnútra Českej republiky.32 

Zoznam informácií, ktoré sa majú zverejňovať ako otvorené údaje sú stanovené vo 
vykonávacom právnom predpise, konkrétne v Nařízení vlády č. 425/2016 Sb. o seznamu informací 
zveřejňovaných jako otevřená data.33 

V zmysle vyššie uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že Slovenská republika 
v porovnaní s ostatnými krajinami zaostáva vo zverejňovaní datasetov, ktoré majú k dispozícii 
orgány verejnej moci. Zastávam názor, že pokiaľ nebude prijatá záväzná právna úprava v oblasti 
otvorených údajov, právo na slobodný prístup k informáciám bude do značnej miery obmedzené. Je 
nesporné, že otvorenie údajov verejnej správy by dopomohlo k zvýšeniu transparentnosti vo 
verejnej správe a taktiež zvýšenie záujmu občanov na participácii v oblasti verejnej správy. 

 
3 INFORMÁCIE VEREJNÉHO SEKTORA VS. PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM 

Diskusie o informáciách, ktoré zhromažďujú, vytvárajú, reprodukujú a šíria orgány verejnej 
moci v rámci svojej pôsobnosti siahajú do sedemdesiatych a osemdesiatych rokov dvadsiateho 
storočia. S príchodom internetu sa na tieto informácie začalo pozerať ako na aktíva s ekonomickou 
hodnotou. Snaha o prijatie právnej úpravy týkajúcej sa ďalšieho použitia informácií, ktoré vytvárajú 
orgány verejnej moci bola zavŕšená prijatím Smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej 
len „smernica o opakovanom použití informácií“). 
  Smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora bola v roku 2013 
novelizovaná Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorá 
mení smernicu o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „smernica 
2013“)34. V texte prípsevku používam pojmy smernica o opakovanom použití informácií  a 
smernica 2013. Uvádzaním pojmu smernica 2013 v texte prekladaného príspevku chcem poukázať 
na novú právnu úpravu. Ak  v texte uvádzam pojem smernica o opakovanom použití informácií, 
mám na mysli jej konsolidované znenie. 

K objasneniu pojmu informácie verejného sektora, ktorý nie je priamo zadefinovaný 
v smernici o opakovanom použití informácií, nám pomôžu pojmy ako dokument, subjekt verejného 
sektora, a  napokon pojem opakované použitie. 

Dokument znamená na jednej strane každý obsah bez ohľadu na formu prenosu údajov (na 
papieri alebo v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), ale aj 
akúkoľvek časť takého obsahu.35 

Subjekt verejného sektora predstavuje „štátne, regionálne alebo miestne orgány, 
verejnoprávne inštitúcie a združenia, tvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi alebo 
jednou alebo viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami“.36 V prípade verejnoprávnych 
inštitúcií musia byť kumulatívne splnené tri podmienky, a to: 

a) „sú založené na osobitné účely plniace potreby všeobecného záujmu, ktoré nemajú 
priemyselný alebo komerčný charakter, 

b) majú právnu subjektivitu a 
c) sú z väčšej časti financované štátnymi, alebo regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, alebo 

inými verejnoprávnymi inštitúciami; alebo sú podriadené riadiacemu dozoru týchto orgánov; 
alebo ktoré majú v správnom, riadiacom alebo dozornom orgáne viac ako polovicu členov 
menovaných štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi 
inštitúciami.“37 

                                                 
31 Dostupné na: https://portal.gov.cz/otevrena-data/datove-sady/2018-01. 
32 § 4b ods. 2 a § 4c českého infozákona.  
33 Dostupné na: http://www.epi.sk/zzcr/2016-425. 
34 Na úrovni EÚ sa pripravuje revízia smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora. 
Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-
public-sector-information-psi-directive_en. 
35 Čl. 2 ods. 3 smernice o opakovanom použití informácii. 
36 Tamtiež, čl. 2 ods. 1. 
37 Tamtiež, čl. 2 ods. 2 písm. c). 
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 Tak ako bolo vyššie spomenuté, európsky zákonodarca v predmetnej smernici vymedzil 
pojem opakované použitie, ktoré sa podľa čl. 2 ods. 4 smernice o opakovanom použití rozumie: 
„použitie dokumentov, ktoré majú v držbe subjekty verejného sektora, osobami alebo právnymi 
subjektmi na komerčné alebo nekomerčné účely iné, než je pôvodný účel v rámci verejných úloh, 
pre ktoré bol dokument zhotovený. Výmena dokumentov medzi subjektmi verejného sektora len na 
účely plnenia verejných úloh, nepredstavuje opakované použitie;“ Inými slovami, dokumenty 
verejného sektora predstavujú informácie, ktorými subjekt verejného sektora disponuje a je tu 
požiadavka po ich ďalšom spracovaní a využití mimo verejného sektora. Tento proces sa nazýva 
opakované použitie informácií verejného sektora.38   

Smernica 2013 so sebou priniesla výrazný posun v podobe ustanovenie povinnosti 
členským štátom EÚ sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie, pokiaľ nie je na základe 
vnútroštátnych predpisov prístup k nim obmedzený alebo vylúčený a nie je predmetom iných 
výnimiek, ktoré stanovuje predmetná smernica. Pred prijatím smernice 2013 mali členské štáty EÚ 
možnosť nie povinnosť sprístupniť dokumenty.39 
  
3.1 INFORMÁCIE VEREJNÉHO SEKTORA A REŽIM ICH OPAKOVANÉHO POUŽITIA V 

PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Pojem informácie verejného sektora sa v podmienkach slovenského právneho poriadku 

spája s právom na informácie. Občania môžu prostredníctvom tohto práva kontrolovať činnosť 
orgánov verejnej moci, z čoho vyplýva, že je veľmi dôležitým atribútom právneho štátu. Na druhej 
strane treba podotknúť, že informácie verejného sektora nemusia slúžiť len na kontrolu činnosti 
verejnej moci, ale môžu predstavovať taktiež zaujímavý obchodný artikel. Ďalšie používanie 
informácií verejného sektora súkromným sektorom predstavuje zaujímavú obchodnú príležitosť. 
Dôkazom sú už mnohé fungujúce modely, ktoré sú založene na využívaní informácií  
meteorologických, kartografických, štatistických, právnych (zákony, judikatúra, zákonné publikácie), 
zdravotné, adresných registrov, daňové a správne registre, obchodné registre, katastrálne registre 
atď.  

V súčasnosti je problematika opakovaného použitia informácií verejného sektora upravená v 
infozákone. Je nutné podotknúť, že režim opakovaného použitia informácií verejného sektora, ktorý 
je obsiahnutý v smernici o opakovanom použití informácií bol do slovenského právneho poriadku 
transponovaný až prijatím novely infozákona v roku 2012.40 Opakovaným použitím informácií je v 
zmysle § 21b, ods.1 infozákona použitie informácie, ktorú má povinná osoba41  k dispozícii, na 
podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola 
informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby. Opakovaným použitím informácií nie 
je výmena informácií medzi povinnými osobami pri plnení ich úloh. 

Vyššie spomínaná novela infozákona z roku 2012 zavádza prvýkrát v histórii legálnu 
definíciu pojmu informácia. Je potrebné podotknúť, že predmetnú definíciu možno aplikovať len 
na účely osobitných ustanovení o opakovanom použití informácií verejného sektora, teda nie na 
účely iných ustanovení infozákona. Informáciou v zmysle infozákona je: „akýkoľvek obsah alebo 
jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe 
zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek 
forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči; informáciou podľa odseku nie je počítačový program.“42  

Predmetný pojem vychádza z pojmu dokument, ktorý je zakotvený v čl. 2 ods. 3 smernice o 
opakovanom použití informácií. Hlavným dôvodom, prečo zákonodarca nahradil pojem dokument, 
obsiahnutý v smernici o opakovanom použití informácií pojmom informácia, je najmä potreba 
zosúladenia textu osobitných ustanovení zákona o opakovanom použití informácií s predošlými 
ustanoveniami infozákona.  

Prebratiu smernice o opakovanom použití informácií predchádzali viaceré výzvy zo strany 
Komisie, v ktorých sa apelovalo na nedostatočnú transpozíciu predmetnej smernice do právneho 

                                                 
38 V  angličtine „re-use of public sector information“. Pre tento proces by bol výstižnejší pojem znovu 
využitie alebo ďalšie využitie. 
39 Recitál 8 preambuly smernice 2013. 
40 Zákon č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa infozákon. 
41 Povinné osoby sú uvedené v § 2 infozákona. 
42 § 21b ods. 2 infozákona. 
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poriadku. Konkrétne ide o oznámenie – výzvu č. 2010/2138, v ktorom Komisia konštatuje nesprávnu 
transpozíciu predmetnej smernice.43 V októbri 2011 bolo Slovenskej republike doručené stanovisko, 
v ktorom Komisia vyzýva Slovenskú republiku, aby v termíne do 28. decembra 2011 uviedla svoj 
právny poriadok do súladu s požiadavkami Komisie a aby bola transpozícia predmetnej smernice do 
tohto termínu riadne ukončená. Táto požiadavka zo strany Slovenskej republiky nebola splnená, 
nakoľko legislatívne kroky boli spomalené v súvislosti s vyslovením nedôvery vláde Slovenskej 
republiky. 

Problematika režimu opakovaného použitia informácií bola pôvodne predložená ako 
samostatný zákon. V rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré bolo ukončené v júni 
2011 bolo uplatnených veľa pripomienok, ktoré si často navzájom odporovali. Po opätovnej analýze 
sa podľa zákonodarcu ako najvhodnejšie riešenie ukázala integrácia režimu opakovaného použitia 
informácií verejného sektora do infozákona. Takúto úpravu si zákonodarca odôvodňoval recitálom 9 
preambuly predmetnej smernice, podľa ktorej je: „smernica postavená na existujúcom prístupovom 
režime členských štátov a nemení národné pravidlá prístupu k dokumentom.“ Podľa môjho názoru 
citované ustanovenie neuprednostňuje transpozíciu predmetnej smernice v rámci už existujúcich 
právnych predpisov upravujúcich prístup k dokumentom. Domnievam sa, že európsky zákonodarca 
chcel v rámci citovaného ustanovenia poukázať na dôležitosť národnej úpravy prístupu 
k informáciám, ktorá je základným predpokladom opakovaného použitia informácií.  

Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií boli do slovenského právneho 
poriadku transponovaná zákonom č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa infozákon (s 
účinnosťou k 1. decembru 2012). Prijatím predmetného zákona vznikol nový samostatný režim 
realizácie práva na slobodný prístup k informáciám. Po úspešnej transpozícii smernice 
o opakovanom použití informácií do slovenského právneho poriadku možno hovoriť o troch 
spôsoboch poskytovania informácií: 

1. povinné zverejňovanie informácií (§ 5), zmlúv (§ 5a), faktúr a objednávok (§5b), 
2. sprístupňovanie informácií na žiadosť (§ 14 a nasl.), 
3. sprístupňovanie informácií na opakované použitie (§ 21b a nasl.).  

 
Legálna definícia pojmu opakované použitie informácií uvedená v § 21b ods. 1 vychádza 

z definície tohto pojmu uvedeného v čl. 2 ods. 4 smernice o opakovanom použití informácií. 
Základnými znakmi predmetnej definície sú: 

1. ide o informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii, 
2. ide o použitie na podnikateľské ako aj na nepodnikateľské účely, 
3. účel použitia je odlišný od pôvodného účelu použitia, na ktorý bola informácia 

vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby, 
4. nejde o výmenu informácií medzi povinnými osobami pri plnení ich úloh; tým nie je 

dotknutý § 21f ods. 6 infozákona. 
 

Ad. 1)  
Prvý znak nadväzuje na § 3 ods. 1 infozákona, v zmysle ktorého: „každý má právo na prístup k 
informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.“ Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že 
nejde len o informácie, ktoré boli vytvorené povinnou osobou.  Ide teda aj o informácie, ktoré 
povinná osoba získala od iných fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo od inej povinnej 
osoby. Samozrejme, je potrebné brať do úvahy aj výnimky v zmysle § 21c ods. 1 infozákona. 
 
Ad. 2)  
Zatiaľ čo smernica o opakovanom použití informácií používa pojmy komerčný a nekomerčný účel, v  
infozákone používa slovenský zákonodarca pojmy podnikateľský a nepodnikateľský účel. V zmysle 
dôvodovej správy k zákonu č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa infozákon sa pri určovaní 

                                                 
43 Smernica o opakovanom použití informácií mala byť transponovaná do právnych poriadkov 
členských štátov do 1. júla 2005. Povinnosť si v stanovenom termíne splnili len 4 krajiny, a to 
Dánsko, Francúzsko, Írsko a Veľká Británia. Bližšie pozri: JANSSEN, K.: The influence of the PSI 
directive on open government data: An overview of recent developments. In. Government 
Information Quarterly, 2011, roč. 28, č. 4, s. 449. 
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účelu neprihliada len na príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka44, ktorý upravuje podnikanie, 
ale určujúcim kritériom je skutočnosť, či cieľom opakovaného použitia informácií je dosiahnutie 
zisku. Toto kritérium sa posudzuje bez ohľadu na status žiadateľa.  
 
Ad. 3)  
V rámci plnenia úloh povinnej osoby, ktoré vyplýva najmä zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov (napr. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov), povinná osoba vytvára, zhromažďuje, reprodukuje 
a šíri rôzne informácie. V prípade ak by predmetné informácie boli ďalej použité za iným účelom, 
išlo by už o opakované použitie v zmysle § 21b infozákona. 
 
Ad. 4)  
Povinné osoby si pri plnení svojich úloh pravidelne medzi sebou vymieňajú informácie. Za 
podmienky, že sa predmetné informácie použijú v rámci plnenia úloh povinnej osoby, tak nemožno 
hovoriť o opakovanom použití informácií v zmysle infozákona. V opačnom prípade by povinná 
osoba vystupovala v pozícii žiadateľa a podliehala by štandardnému režimu opakovaného použitia 
informácií. Uvedená situácia je upravená v § 21f ods. 6 infozákona, ktorý vychádza z čl. 10 ods. 2 
smernice o opakovanom použití informácií. V zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 341/2012 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa infozákon, účelom predmetnej úpravy má byť: „nediskriminácia ostatných 
žiadateľov popri povinnej osobe, ktorá použije dokumenty na podnikateľské aktivity.“45 
 
3.2 VÝZNAM PRÁVA NA PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM V KONTEXTE REŽIMU 

OPAKOVANÉHO POUŽITIA INFORMÁCIÍ 
Smernica o opakovanom použití informácií vytvorila základný právny rámec, ktorý upravuje 

právo na opakované použitie informácií. Obsahuje ustanovenia týkajúce sa nediskriminácie, 
transparentnosti, licencií, formátu, ako aj vyberania poplatkov. Napriek skutočnosti, že predmetná 
smernica upravuje podmienky opakovaného použitia, neobsahuje ustanovenia týkajúce sa prístupu 
k týmto informáciám, ktorý je pochopiteľne základným predpokladom k ich ďalšiemu využívaniu. 
Európsky zákonodarca ponechal úpravu prístupu k informáciám na legislatívy členských štátov EÚ. 
Táto skutočnosť môže byť odôvodnená najmä obmedzenými legislatívnymi kompetenciami EÚ 
v oblasti regulovania práva na prístupu k informáciám.  

Niektoré členské štáty EÚ spájajú právo na opakované použitie informácií s právom na 
prístup k informáciám, čím dosiahli stav, kedy je možné všetky všeobecne dostupné dokumenty 
opakovane používať. Na druhej strane, v niektorých členských štátoch EÚ je nadväznosť práva na 
opakované použitie na právo na prístup k informáciám nejednoznačný, čo spôsobuje právnu 
neistotu. V kontexte vyššie spomenutých úvah predstavuje smernica 2013 pozitívny krok, nakoľko 
vyslovene ukladá členským štátom EÚ povoliť opakované použitie dokumentov, resp. informácií, 
ktoré môžu byť sprístupnené na základe národných režimov prístupu k informáciám.  

Smernica o opakovanom použití informácií sa aplikuje len na dokumenty, ktoré možno 
verejne sprístupniť na základe pravidiel upravených v legislatíve členských štátov EÚ. V tomto 
prípade možno hovoriť o všeobecnom prístupe k dokumentom. Na druhej stane, ak občania alebo 
podniky musia preukázať osobitný záujem o získanie prístupu k dokumentom hovoríme, o tzv. 
privilegovanom prístupe, kedy sa prístup k dokumentom obmedzuje.46 V praxi môže nastať situácia, 
kedy je prístup k informáciám, ktoré majú v dispozícii povinné osoby obmedzený, resp. možný len 
za splnenia konkrétnych podmienok. Ide o situácie, keď požadovaná informácia obsahuje osobný 
údaj, alebo ide o získanie informácií z  právneho sporu, či rozhodnutia v konkrétnom konaní. 
V takýchto prípadoch musí žiadateľ preukázať právny záujem na získanie takýchto informácií. 
Smernica o opakovanom použití informácií sa aplikuje len na informácie, ktoré sú verejné, a preto 
nemusia členské štáty povoliť prístup k informáciám, ktoré sú pod tzv. privilegovaným režimom 
sprístupnenia informácií. 

Taktiež je potrebné poukázať na rozdielnosti medzi režimom prístupu k informáciám 
a režimom opakovaného použitia informácií v nadväznosti na cieľ, ktorý sledujú. V prípade 

                                                 
44 § 2 ods.1-2 Obchodného zákonníka.  
45 Dôvodová správa k zákonu č. 341/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa infozákon. 
46 Tamtiež, čl. 1 ods. 2 písm. ca). 
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režimu prístupu k informáciám je cieľom dosiahnutie transparentnosti a zvýšenie kontroly vo 
verejnej správe a v prípade režimu opakovaného použitia ide najmä o dosiahnutie komerčného 
cieľa. Opakované použitie informácií verejného sektora v sebe zahŕňa poskytovanie informácií 
(orgán verejnej moci), ďalšieho používateľa (napr. podnikateľ, ktorý predmetné informácie komerčne 
spracuje a pridáva k nim pridanú hodnotu napr. v podobe možnosti pokročilého vyhľadávania, ktorý 
zlepší prístup k vyhľadávaným informáciám) a konečného príjemcu predmetných informácií (napr. 
občan). Ďalším rozdielom je aj rozsah sprístupnených informácií, ako aj pravidelnosť sprístupnenia. 
V prípade režimu sprístupnenia informácií, a teda sprístupnenia informácií na základe žiadosti alebo 
aktívnym sprístupnením sú tieto informácie sprístupnené jednorazovo, resp. nepravidelne. Na 
druhej strane, v prípade režimu opakovaného použitia informácií verejného sektora je sprístupnenie 
predmetných informácií pravidelné a vykonáva sa u informácií veľkého rozsahu. Možno konštatovať, 
že v prípade režimu opakovaného použitia informácií verejného sektora ide o realizáciu práva na 
podnikanie, zatiaľ, čo v prípade režimu sprístupnenia informácií sa realizuje právo na informácie.47 
 
4 ZÁVER 

Najnovšou výzvou práva na slobodný prístup k informáciám je režim otvorených údajov. 
Orgány verejnej správy vytvárajú, zhromažďujú a  spravujú obrovské  množstvo verejných údajov v 
rôznych oblastiach ako je doprava, kultúra, financovanie, veda a výskum, počasie, životné 
prostredie, geodáta či rôzne štatistiky. Za otvorené údaje možno považovať také informácie, ktoré 
sú voľne dostupné na internete v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe a sú sprístupnené 
spôsobom, ktorý používateľovi nekladie žiadne technické alebo právne prekážky pri ich použití. 

Napriek skutočnosti, že sa v zmysle infozákona povinným osobám odporúča sprístupňovať 
informácie pokiaľ je to možné a vhodné ako otvorené údaje, absencia legálnej definície pojmu 
otvorené údaje a chýbajúce zakotvenie povinnosti povinných osôb zverejňovať určené kategórie 
údajov ako otvorené údaje v katalógu otvorených údajov, v otvorenom a strojovo čitateľnom 
formáte, výrazne obmedzuje právo na slobodný prístup k informáciám. Otvorením údajov verejnej 
správy na komerčné alebo nekomerčné účely v podobe vývoja rôznych aplikácií sa môže naplno 
využiť ekonomický potenciál údajov verejnej správy.  

K dosiahnutiu želaného stavu, a teda maximálnej realizácie práva na slobodný prístup k 
informáciám, ktoré v sebe zahŕňa nie len prístup k informáciám, ale aj možnosť ich opakovane 
používať, je v prvom rade nevyhnutné, aby sa vymedzili vzájomné vzťahy medzi tradičným režimom 
sprístupnenia informácie, režimom opakovaného použitia informácií a režimom otvorených údajov. 
Je potrebné si uvedomiť, že v prípade režimu prístupu k informáciám je cieľom dosiahnutie 
transparentnosti a zvýšenie kontroly vo verejnej správe a v prípade režimu opakovaného použitia 
ide najmä o dosiahnutie komerčného cieľa. V prípade režimu otvorených údajov je napriek 
nespornému ekonomickému potenciálu údajov verejnej správy hlavným cieľom zabezpečenie 
transparentnosti vo verejnej správe, zvýšenie záujmu občanov na participácii v oblasti verejnej 
správy, ako aj zvýšenie kontroly verejnej správy zo strany občanov. 

Ďalším rozdielom je aj rozsah sprístupnených informácií, ako aj pravidelnosť sprístupnenia. 
V prípade režimu sprístupnenia informácií sú predmetné informácie sprístupnené jednorazovo, resp. 
nepravidelne. Na druhej strane, v prípade režimu opakovaného použitia, je sprístupnenie 
predmetných informácií pravidelné a vykonáva sa u informácií veľkého rozsahu. V prípade 
otvorených údajov sa  kladie dôraz na zverejňovanie celých datasetov orgánov verejnej správy 
a tieto datasety sú stále dostupné na internete. 

Dôležitým krokom, ktorý by významným spôsobom prispel k žiadúcej úrovni realizácie práva 
na slobodný prístup k informáciám, a teda aj zvýšeniu transparentnosti verejnej správy, je prijatie 
záväznej právnej úpravy týkajúcej sa otvorených údajov. Predmetná úprava by mala obsahovať 
jednak legálnu definíciu pojmu otvorený údaj, ako aj povinnosť povinných osôb zverejňovať určené 
kategórie údajov ako otvorené údaje v katalógu otvorených údajov, v otvorenom a strojovo 
čitateľnom formáte. 
 
 
 

                                                 
47 MYŠKA, M. a kol.: Veřejné licence v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 97-
98. 
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opakovaného použitia dokumentov 2014/C 240/01 
Open Knowledge Foundation: The Open Data Manual (2011). Dostupné na: 
http://opendatahandbook.org/ 
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 KRYPTOMENY A ICH MIESTO V PRÁVE1 

 
Martin Daňko 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstrakt: The aim of the present paper is to analyze cryptocurrency from the point of view of Slovak 
legal system. The author want to stress the acute need of legal solutions for new cybernetic 
currencies or more precisely new monetary units existing only in digital form. 
 
Abstrakt: Cieľom príspevku je právna analýza kryptomeny z pohľadu slovenského právneho 
poriadku, v ktorej chce autor poukázať na akútnu potrebu riešenia nových výziev v oblasti 
kybernetických mien, resp. nových peňažných jednotiek sa výlučne v digitálnej forme. 
 
Kľúčové slová: Cryptocurrency, cyberspace, blockchain, currency unit. 
 
Kľúčové slová: Kryptomena, kyberpriestor, blockchain, menová jednotka. 
 
 
1.   ÚVOD 

Vďaka rastúcej cene Bitcoinu sa téma kryptomeny v spoločnosti stala predmetom nemalého 
záujmu. Bez ohľadu na to, či považujeme kryptomeny len za investičnú príležitosť, alebo sú 
skutočným platobným prostriedkom, prostredníctvom ktorého realizujeme naše internetové 
transakcie, je táto problematika zaujímavá aj z pohľadu práva. Hneď na úvod je potrebné uviesť, že 
právny aspekt spracovávanej problematiky nie je možné „rozlúštiť“ bez toho, aby sme nemali viac 
ako elementárne vedomosti z oblasti informačných technológií, čo je v zásade relevantná 
požiadavka pri skúmaní právnych aspektov kyberpriestoru. Právne aspekty kryptomien nie je možné 
úspešne analyzovať bez toho, aby sme poznali informatické, resp. kryptografické princípy, na 
ktorých sú kryptomeny postavené. 
 

 
2.        KRYPTOMENY VS. FIAT MENY  

 
2.1. Blockchain 
Pojem kryptomena sa často v spoločnosti spája výlučne s pojmom Bitcoin, nakoľko práve 

Bitcoin je najznámejšia kryptomena, no rozhodne nie jediná.2  
 
 

                                                 
1 Článok bol spracovaný ako výstup v rámci riešenia projektu VEGA 1/0440/17 s názvom 
„Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov“.  
2 Okrem už spomínaného Bitcoinu môžeme obchodovať aj s ďalšími kryptomenami ako sú 
napríklad:  Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Cardano, NEO, Stellar Lumens, EOS, Dash, 
IOTA, Monero, NEM, Ethereum Classic, Vechain, Tronix, Lisk, Qtum, Bitcoin Gold, Tether, 
OmiseGO, Zcash, RaiBlocks, Verge, Bytecoin, SteemBinance Coin, Populous, Stratis, Siacoin, 
Waves, Dogecoin, Status, BitShares, Augur, Veritaseum, Decred, DigixDAO, Hshare, Ardor, 
Electroneum, Komodo, Gas, Ark, DigiByte, Basic Attention, Byteball, Monacoin, QASH, Golem, 
PIVX, Kyber Network Factom, ZCoin, Power Ledger, FunFair, NXT, Salt, MaidSafeCoin, Vertcoin, 
TenX, GameCredits, Gnosis, Civic, Namecoin, Metal, Einsteinium, BitConnect, Bližšie pozri: 
https://investplus.cz/sk/kryptomeny-zoznam-kurzy-kryptomen-v-eur-a-usd/ (Dostupné online dňa 
20.02.2018). 
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Súčasné kyptografické meny (kryptomeny) sú postavené na technológii nazývanej 

blockchain. Základom technológie blockchain je existencia decentralizovanej – distribuovanej 
databázy, v sa ktorej prostredníctvom jednotlivých používateľov ukladajú informácie v sieti3.  
Distribuovaná databáza  okrem iného znamená, že každý účastník príslušnej siete má informácie 
o všetkých používateľoch tejto siete. Transakcie, ktoré sa v decentralizovanej sieti realizujú 
a následne zaznamenávajú prostredníctvom kryptografických postupov šifrovania súkromným 
a verejným kľúčom každého účastníka siete, stávajú sa dostupné všetkým účastníkom siete. 
Transakcia, ktorá sa v sieti realizuje je kontrolovaná, resp. informáciu o nej majú prístupnú všetci 
účastníci siete.  

 
Aj keď je technológia Blockchain založená na dôvere a vzájomnej kontrole všetkých členov 

siete, je potrebné, aby transakcie vykonané v tejto sieti boli zabezpečené proti možným následným 
zmenám. Je potrebné zabezpečiť nemennosť transakcií, čo  štandardne vo svete mimo technológie 
Blockchain zabezpečuje nejaká autorita. Pojem autorita je na účely tohto článku všeobecné 
pomenovanie pre tretiu stranu, ktorá má oprávnenie byť garantom nemennosti už realizovaných 
transakcií – napríklad v prípade platobných operácií na internete by to bola banka prostredníctvom 
svojho internetbankingu. Samoregulácia decentralizovanej siete je zavŕšená až potvrdením 
transakcie, ktorú realizujú v Blockchaine osoby, ktoré nesú pomenovanie ťažiari (miners). Ide 
o osoby, ktoré potvrdzujú bloky transakcií. Až potvrdením sa transakcie zapečatia a stávajú sa 
nemennými, no ich obsah si môže ktorýkoľvek člen siete pozrieť, avšak nemôže ich už meniť. Takto 
zapečatené realizované transakcie usporiadané v blokoch sa priradia k reťazi už existujúcich 
blokov.  

Proces zapečatenia možno považovať za kryptografický (kryptologický) proces, pri ktorom 
ťažiari potvrdia existujúci blok transakcií prostredníctvom nájdenia náhodného reťazca (nonce) 
vstupujúceho spolu s hešovacou hodnotou predchádzajúceho bloku do kryptograficky silnej 
hešovacej funkcie4. Na hešovaciu hodnotu zapečaťovaného bloku je stanovená istá požiadavka 
a hľadá sa prvý náhodný reťazec, ktorý túto podmienku splňuje („kryptografický nonce“)5. Tento 
proces z matematického hľadiska predstavuje hľadanie vzoru (argumentu, preimage) hešovacej 
funkcie. Vzhľadom na to, že sa používa kryptograficky silná hešovacia funkcia, túto hodnotu nie je 
možné odvodiť alebo vypočítať, ale je potrebné ju získať (alebo vyťažiť) prostredníctvom úplného 
preberania (alebo náhodného zadávania vstupných hodnôt). Po nájdení vhodného náhodného 
reťazca (argumentu tejto hešovacej funkcie) je možné zapečatiť blok transakcií. Kryptomeny 
vznikajú práve ako úspešný výsledok ťažiarov. Ide o náročné matematické procesy, ktoré sú 
založené v značnej časti aj na náhode. Ťažiar potrebuje pri ťažení využívať výkonné zariadenia 
s veľkou pamäťou, ktoré umožňujú „vyťažiť“ kryptomenu. Vytváranie blokov trvá tak priemerne 5 až 
10 minút, no v tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, čím zložitejšia je funkcia, ktorú potrebujeme 
nájsť, tým je ťažba náročnejšia. Jej náročnosť je priamo úmerná s dĺžkou reťaze vytvorenej z už 
zapečatených blokov. Je možné predpokladať, že narastaním reťaze bude potrebné hľadať funkcie, 

                                                 
3 Pojem sieť je v našom právnom poriadku bližšie definovaná v § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách ako elektronická komunikačná sieť.  
4 hešovacia funkcia je zobrazenie, ktorého vstupom sú reťazce znakov rozličnej dĺžky a výstupom 
reťazce konštantnej dĺžky (napr. 256 bitov), kryptografické hešovacie funkcie sa naviac vyznačujú 
tým, že kým hešovacia hodnota sa dá vypočítať ľahko, pre zadanú hešovaciu hodnotu H je ťažké 
nájsť vstupnú hodnotu (preimage), ktorá sa hašovacou funkciou zabrazí na H a tiež je ťažké nájsť 
dva vstupné reťazce, ktoré majú rovnakú hašovaciu hodnotu. „Ťažké nájsť“ znamená, že nie je 
známy efektívny algoritmus, ktorý by danú hodnotu vypočítal. 
 Pozri https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function  
5 Technický opis fungovania kryptografického nonce autor vo svojom článku vysvetľuje v súčinnosti 
s pánom doc. Ing. Ladislava Hudeca, CSc., pôsobiaceho na Ústave počítačového inžinierstva a 
aplikovanej informatiky Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave.   
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na ktorých nájdenie budeme potrebovať veľmi silné zariadenia. Náročnosť ťaženia sa následne 
odzrkadľuje aj v raste ceny príslušnej kryptomeny.6  

 
Poznanie vyššie uvedených skutočností je dôležitá z pohľadu zhodnotenia predpokladov 

možnej právnej úpravy kryptomien, aj napriek skutočnosti, že tvorcovia technológie blockchain 
pravdepodobne vytvárali túto technológiu tak, aby jediné právidlá, ktoré by mohli kryptomeny 
regulovať sú možnosti informačných technológií (napr. technické a technologické limity pri ťažbe 
kryptomien) a samotný trh, čo v tomto prípade sú entity, ktoré v kyberpriestore využívajú technológiu 
blockchain.  

 
2.2.  Mena alebo len platobný prostriedok?  

Z pohľadu cieľov, ktoré sú autorom kladené na obsah tohto článku, je najdôležitejším 
aspektom porovnanie kryptomien s klasickými fiat menami. Je značne otázne, či pojem kryptomena 
je úplne presný, tzn. či kryptomeny, ktoré boli vyššie spomínané, nie sú len platidlom. V spoločnosti 
sa v súvislosti s kryptomenami používa aj pojem kryptopeniaze. Z funkčného hľadiska kryptomena 
môže spĺňať funkciu peňazí7. Ide predovšetkým o ekonomické hľadisko, ktoré funkciu peňazí 
klasifikuje ako špecifický tovar, ktorý slúži ako prostriedok výmeny, účtovná jednotka a uchovávateľ 
hodnôt.8 Tieto atribúty samozrejme patria aj pre kryptopeniaze, ale pokiaľ hovoríme, že pojem 
peniaze sú ekonomickou kategóriou ďalej sa budeme venovať už len pojmu kryptomena, a teda 
pokúsime sa zodpovedať na otázku, aké sú rozdiely kryptomien od klasických fiat mien.9  

 
Fiat meny (fiat money) sú peniaze s núteným obehom, ktoré sa používajú na základe 

mocenského vynútenia, tzn. štát prostredníctvom právnych noriem zavedie konkrétnu sústavu 
peňazí, pričom práve tieto normy stanovujú pravidlá pre jej obeh a ochranu. „Mena je právnou 
kategóriou a predstavuje konkrétnu sústavu peňazí zavedenú  v určitom štáte alebo štátoch 
tvoriacich menovú úniu, systematicky upravenú právnym poriadkom. Ustanovenie meny je vždy 
právnym aktom a mena je jedným z atribútov suverenity štátu. Štát požíva takzvanú menovú 
suverenitu, ktorá v zmysle medzinárodnej zásady lex monetae znamená, že každý štát má výlučné 
právo vytvoriť si a disponovať so svojou vlastnou menou, ktoré musia iné štáty a ich orgány 
rešpektovať.“10  

 

                                                 
6 Bližšie pozri:, BRITO, J., SHADAB, H. a CASTILLO, A.: Bitcoin Financial Regulation: Securities, 
Derivatives, Prediction Markets. In: The Columbia Science and technology Law review, ročník 16, 
č.2. rok 2014. s. 144-221, NÁDASKÝ. A. a PÉNZEŠ, P.: Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin. In: 
Biatec. Národná banka Slovenska, ročník 21, č.8, rok 2013. s. 25-28, GRINBERG, R.: Bitcoin: An 
Innovative Alternative Digital Currency. In: Hastings Science & Technology Law Journal 4 (2011): s. 
159–208, WRIGHT, A. a DE FILIPPI, P.: Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex 
Cryptographia. Social Science Research Network, 2015. 58 s. 
7: „Peniaze ako historicky evolúciou vzniknutú a sformovanú  mieru hodnoty tovaru a meradlo cien 
možno charakterizovať ako ekonomickú kategóriu rezultujúcu z procesu tovarovej výroby 
a vyjadrujúcu formu spoločenských vzťahov zhmotnených v osobitnom druhu tovaru, ktorý sa 
vyčlenil v procese vývoja tovarovej výroby a výmeny z okruhu ostatných druhov tovarov, pričom plní 
úlohu všeobecného ekvivalentu sprostredkujúceho výmenu ostatných tovarov.“ Bližšie pozri: 
KRÁLIK, J. a HORNIAKOVÁ, L.: Základy verejných financií. Akadémia policajného zboru. 
Bratislava: 2005, s.240 
8 Bližšie pozri: MIHÁLIKOVÁ, A. a HORNIAKOVÁ, Ľ.: Finančné a menové vzťahy v teórii a praxi. I. 
vydanie. Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK v Bratislave. Bratislava: 1999 s. 13-15 
9 „Rozhodujúcim znakom meny je, že sú to peňažné prostriedky, ktoré vydáva štát do obehu, a štát 
aj tento obeh riadi. Toto postavenie štátu bolo vyjadrené už v stredoveku existenciou tzv. mincového 
regálu, t.j. výsadného práva panovníka vydávať mince. Štát určuje svojím zákonodárstvom jednak 
peňažný tovar, t.j. tovar, ktorý má slúžiť ako všeobecný ekvivalent a tým plniť funkciu miery hodnôt, 
a ďalej určuje tento tovar aj v jeho funkcií kritéria cien.“ Bližšie pozri: GRÚŇ, L. a KRÁLIK, J.: 
Základy finančného práva na Slovensku. 1. vydanie. MANZ Bratislava, Bratislava: 1997. s. 147  
10 SIDÁK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol.: Finančné právo. 2. vydanie. Bratislava : C.H. Beck, 2014. s. 
327 
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V kontexte uvedeného je v súvislosti s fiat menami dôležité uviesť, že menový systém je 
jedným z prostriedkov štátu alebo skupiny štátov, ktorý sa využíva v hospodárskej politike, čo 
znamená, že menový systém ako funkčný prostriedok menovej politiky11 je jedným z nástrojov 
hospodárskej politiky štátu alebo skupiny štátov. Štát potrebuje a v zásade musí mať právne 
možnosti regulovať menu na dosahovanie svojich hospodárskych cieľov.12 V otázke kryptomien 
teda nemôžeme hovoriť o ekonomickom nástroji štátu, pretože zatiaľ štát nemá právne možnosti 
použiť kryptomeny za účelom svojich hospodárskych cieľov. Zrejme to je aj najväčší dôvod, prečo 
kryptomeny sú v záujme pozornosti štátov. Právna regulácia fiat mien má dôležitý rozmer aj 
z pohľadu príjmov štátu, nakoľko sú prostriedkom slúžiacim k realizácii daňovej povinnosti13.  

 
Najlepší príklad tejto skutočnosti prezentuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci 

C‑264/14, Skatteverket (švédska daňová správa) proti Davidovi Hedqvistovi,14 v ktorej SDEÚ 

skonštatoval, že „poskytovanie služieb, o aké ide vo veci samej, ktoré spočíva vo výmene 
tradičných mien za virtuálne menové jednotky „bitcoin“ a naopak a uskutočňuje sa za platbu sumy 
zodpovedajúcej rozdielu medzi cenou, ktorú dotknutý poskytovateľ zaplatil za menu, a cenou, za 
ktorú ju predáva svojím zákazníkom, predstavuje transakcie oslobodené od dane z pridanej hodnoty 
v zmysle ustanovenia článku 135 ods. 1 písm. e) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.15“ Rozhodnutím vo veci C-264/14 sa vyjasnila 
otázka regulácie „zmenární“ poskytujúcich predaj a nákup kryptomien len z pohľadu DPH, ale ďalšie 
otázky prevádzkovania týchto zmenární ostávajú nedoriešené, čo nepochybne priťahuje pozornosť 
EÚ.  

 
2.3. EÚ a kryptomeny resp. virtuálne peniaze  

Európska centrálna banka vo svojom Stanovisku  z 12. októbra 2016 k návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (ďalej len „Stanovisko“), ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o 

                                                 
11 „Menová politika – súhrn zásad a opatrení, ktoré usmerňujú obeh peňazí v ekonomike, s cieľom 
pôsobiť na základné národohospodárske proporcie, predovšetkým na vývoj platobnej bilancie, 
cenovej hladiny a celkový rast a rovnováhu ekonomiky.“ Bližšie pozri: KRÁLIK, J. a GRÚŇ, Ľ.: Malý 
slovník finančného práva (pre právnikov). MANZ Bratislava. Bratislava:1998. s.128 
12 „Jedno z akceptovaných členení uvádza tieto zložky hospodárskej politiky: a) finančná politika, b) 
menová politika, c) dôchodková politika, d) colná politika, e) politika zamestnanosti, f) regionálna 
politika, g) agrárna politika, h) sociálna politika, i) environmentálna politika a j) zahraničnoobchodná 
politika. Zo všetkých týchto zložiek hospodárskej politiky je to práve menová politika, ktorá sleduje 
a usmerňuje menu, jej kúpnu silu a tým vlastne všetky procesy smerujúce k peňažnej rovnováhe.“ 
Bližšie pozri: HORNIAKOVÁ, Ľ. a MARUCHNIČ, J.: Verejné financie a úvod do meny. I. vydanie. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie. Bratislava: 2006 s. 
144-145 
13 „Daně jsou produktem politiky a představují jeden z nejdůležitějších nástrojů řízení hospodářství 
státu. Existence daní souvisí s využívaním všech funkcí, které v současné společnosti stát zajišťuje 
a které s promítají do využívaní těchto funkcí ve veřejných financích. Daně jsou tedy důležitým 
nástrojem fiskální politiky státu.“  Bližšie pozri GRÚŇ, L.: Finančné právo a jeho instituty. 2. 
Aktualizované a doplněné vydaní. Linde Praha. Právnické a ekonomické nakladateľstvi 
a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jána Tuláčka. Praha: 2006. s. 96-101 
14 Bližšie tento prípad rozoberá Mgr. Peter Rakovský v článku uvedenom v tomto zborníku pod 
názvom: Tax aspects of the digital asset bitcoin - Daňové aspekty digitálneho platidla bitcoin. Ďalej 
pozri aj CÍGEROVÁ, N.: Konanie pred Súdnym dvorom, princíp oslobodených činností (bez nároku 
na odpočítanie DPH). In: Daňový špeciál 1/2018. Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 
Žilina: 2017 (Dostupné online dňa 20.02.2018 http://www.epi.sk/odborny-clanok/konanie-pred-
sudnym-dvorom-princip-oslobodenych-cinnosti-bez-naroku-na-odpocitanie-dph.htm ) 
15 Článok 135 smernice o DPH stanovuje: 
„1.      Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie: 
e)      transakcie vrátane dojednávania týkajúceho sa devíz, bankoviek a mincí používaných ako 
zákonné platidlo s výnimkou zberateľských mincí a bankoviek, t. j. zlatých, strieborných alebo iných 
kovových mincí, ako aj bankoviek, ktoré sa bežne nepoužívajú ako zákonné platidlo alebo ktoré sú 
predmetom numizmatického záujmu“; 

http://www.epi.sk/odborny-clanok/konanie-pred-sudnym-dvorom-princip-oslobodenych-cinnosti-bez-naroku-na-odpocitanie-dph.htm
http://www.epi.sk/odborny-clanok/konanie-pred-sudnym-dvorom-princip-oslobodenych-cinnosti-bez-naroku-na-odpocitanie-dph.htm
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predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania 
terorizmu a smernica 2009/101/ES (ďalej len „Návrh smernice o praní špinavých peňazí“) 
zdôrazňuje, že povinnosť poskytovateľov zmenárenských služieb medzi virtuálnymi menami a 
menami s núteným obehom, ako aj poskytovateľov služieb peňaženky16 mať v príslušnom členskom 
štáte udelenú licenciu, alebo byť registrovaní, nemusí postačovať. „Digitálne meny sa nemusia 
nevyhnutne zamieňať za zákonné meny. Mohli by sa tiež použiť na nákup tovaru a služieb bez toho, 
aby bolo potrebné zameniť ich za zákonnú menu alebo využiť poskytovateľa služieb peňaženky. 
Takéto transakcie by neboli pokryté žiadnymi z kontrolných opatrení uvedených v návrhu a mohli by 
umožniť financovanie nelegálnych činností.“  

 
Aj napriek tomu, že Návrh smernice o praní špinavých peňazí rieši otázku kryptomien, (v 

tomto návrhu používajúce pojem virtuálnych mien) len z pohľadu vytvorenia fungujúcich pravidiel za 
účelom zvýšenia efektívnosti úsilia EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí pochádzajúcich z trestnej 
činnosti a financovaniu teroristických činností, nepriamo sa dotýka kryptomien aj z pohľadu ich 
vymedzenia ako predmetu právnych vzťahov, a teda z celkového pohľadu ich právnej regulácie. Je 
na mieste otázka, či nie je záujem EÚ regulovať kryptomeny nepriamo prostredníctvom vyššie 
uvádzaného Návrhu smernice. Aj keď sa v dôvodovej správe k Návrhu smernice o praní špinavých 
peňazí vo vzťahu k Charte základných práv EÚ uvádza, že „zníženie anonymity, ktorá obklopuje 
virtuálne meny, prispeje k zvýšeniu dôvery ich používateľov v dobrej viere“, je v danom návrhu vidieť 
snahu o celkovú reguláciu kryptomien, o čom svedčí predovšetkým navrhovaná legálna definícia 
virtuálnych mien.17  

 
Podľa článku 3 v bode 3 Návrhu smernice o praní špinavých peňazí virtuálne meny „sú 

digitálnym nositeľom hodnoty, ktorý nie je vydaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani 
nevyhnutne naviazaný na peniaze s núteným obehom, ale je akceptovaný fyzickými alebo 
právnickými osobami ako platobný prostriedok a možno ho elektronicky prevádzať, uchovávať alebo 
s ním elektronicky obchodovať.“ Z obsahu tejto definície je evidentné, že kryptomeny sú nositeľom 
hodnoty. Kryptomeny majú hodnotu a aj napriek tomu, že ich hodnota je veľmi kolísavá. Vysoká 
volatilita však nebráni tomu, aby bola považovaná za uchovávateľa hodnôt. No rizikovosť možno 
badať v ďalšej existencii kryptomien, pretože žiadna autorita negarantuje, že držitelia virtuálnych 
mien budú mať možnosť v budúcnosti si zameniť virtuálne peniaze za menu s núteným obehom.18 

                                                 
16 Poskytovatelia peňaženky sú v Návrhu smernice o praní špinavých peňazí definovaný článku 2 
ods. 1 bod 3 písm. h) ako osoby „ponúkajúce služby úschovy prístupových údajov potrebných na 
prístup k virtuálnym menám“.  Dostupné online dňa 20.02.2018 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0450&from=EN 
17 Rovnako tak konštatuje aj Európska centrálna banka, ktorá vo svojom Stanovisku v bode 1.2.1. 
uvádza: „Podľa navrhovanej smernice sú členské štáty povinné zaviesť centralizované 
automatizované mechanizmy alebo centrálne elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré by 
umožnili včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo 
kontrolujú platobné účty a bankové účty vedené niektorou úverovou inštitúciou na ich území. 
Dôvodová správa k navrhovanej smernici v tejto súvislosti uvádza, že členské štáty môžu vytvoriť 
buď centrálny bankový register alebo systém vyhľadávania, podľa toho, ktorý spôsob najlepšie 
vyhovuje ich vlastnému existujúcemu rámcu. Členské štáty preto môžu určiť, že správcom 
centrálneho registra bankových (a platobných) účtov bude ich národná centrálna banka. Navyše 
budú mať podľa navrhovanej smernice k takémuto centrálnemu registru prístup finančné 
spravodajské jednotky a iné príslušné orgány.“ 
18 Tamtiež bod 1.1.2. „ECB má viaceré obavy v súvislosti s rozdielmi, ktoré existujú medzi „menami 
s núteným obehom“ a „virtuálnymi menami“ v zmysle navrhovanej smernice, pričom jednou z nich je 
volatilita spojená s virtuálnymi menami, ktorá je zvyčajne vyššia ako pri menách, ktoré vydávajú, 
alebo ktorých vydávanie iným spôsobom schvaľujú centrálne banky, keďže táto volatilita sa vždy 
nejaví tak, že by súvisela s ekonomickými alebo finančnými faktormi. Ďalšie obavy sa týkajú týchto 
skutočností: a) na rozdiel od držiteľov zákonných mien nemajú držitelia virtuálnych menových 
jednotiek zvyčajne žiadnu záruku, že budú v budúcnosti schopní zameniť svoje jednotky za tovar a 
služby alebo za zákonnú menu; a b) ak by hospodárske subjekty v budúcnosti používali virtuálne 
menové jednotky v podstatne vyššom rozsahu, mohlo by to mať v zásade vplyv na kontrolu 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0450&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0450&from=EN
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2.4.  Definícia Kryptomeny  

Ďalšou vlastnosťou, ktorá kryptomeny približuje z ekonomického hľadiska k peniazom, je 
jej využitie ako platobného prostriedku. Z funkcie, ktoré kryptomeny v spoločnosti zastávajú, je 
nepochybné, že ich možno považovať za platidlá. Táto skutočnosť je zohľadnená aj v definícii 
virtuálnej meny v Návrhu smernice o praní špinavých peňazí, ktorá virtuálne meny považuje za 
platobný prostriedok, resp. sú akceptované fyzickými a právnickými osobami ako platobný 
prostriedok. V tejto definícii sa prejavuje jeden zo základných prvkov kryptomien, a to že regulácia 
kryptomien je výlučne stanovená technológiou blockachain a jej samotnými užívateľmi, ktorí 
kryptomenu považujú za platobný prostriedok. Odlišný postoj je možno vidieť v Spojených štátoch 
amerických, kde Daňový úrad ministerstva financií USA (Internal Revenue Service – IRS) ešte 
v roku 2014 konštatoval, že bitcoin a ďalšie kryptomeny sú z pohľadu práva považované za majetok 
podliehajúci zdaneniu. „Americký daňový úrad sa pozerá na bitcoiny a ďalšie virtuálne meny ako na 
majetok podliehajúci daniam a americká vláda na ne uplatnila pravidlá, ktoré používa pre výmenu 
tovaru alebo služieb bez použitia peňazí.“19 

 
 Kryptomeny, ktoré podľa Návrhu smernice o praní špinavých peňazí sú definované ako 
digitálnym nositeľom hodnôt, by v našom právnom poriadku ako predmet právnych vzťahov mali byť 
považované v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov za „iné majetkové hodnoty“. V tomto svojom konštatovaní sa opierame o názor doktora 
Feketeho, ktorý za iné majetkové hodnoty považuje „aj nehmotné hodnoty, ktoré vôbec nemajú 
materializovanú podobu.“20 V spojitosti s Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa  
13.05.1997 vo veci spis. zn. II. ÚS 19/97, ktorý konštatoval, že „majetok, ktorý je predmetom 
ochrany zaručenej podľa čl. 20 ústavy, zahŕňa nielen veci, ale aj práva a iné majetkové hodnoty“ 
môžeme kryptomenu považovať za majetok. Digitálna podoba kryptomeny nemôže byť dôvodom 
upierania ich právneho statusu ako majetku, a nakoľko nie je možné ju považovať za fiat menu, 
musíme sa postaviť k otázke, či nám stačí takéto všeobecné právne vymedzenie. Nemalo by právo 
začínať viac chápať kyberpiestor ako špecifický priestor právnych vzťahov sui generis? Možno by 
bolo potrebné sa postaviť pri tvorbe legálnej definície kybermeny tak, ako tomu bolo v už zrušenom 
zákone č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej 
len „zákon o elektronickom podpise“) platnom a účinnom do 17.10.201621. Ten v § 2 písm. a) 
definoval pojem dokument ako „ľubovoľná konečná neprázdna postupnosť znakov“ a v § 2 písm. b) 
elektronický dokument ako „číselne kódovaný dokument uchovávaný na fyzickom nosiči, prenášaný 
alebo spracúvaný pomocou technických prostriedkov v elektrickej, magnetickej, optickej alebo inej 
forme“. Napriek tomu, že súčasná právna úprava elektronického podpisu v nariadení eIDAS 
obsahuje definíciu elektronického dokumentu v článku 3 ods. 35 ako „akýkoľvek obsah uložený v 
elektronickej forme, najmä text alebo zvukový, obrazový či audiovizuálny záznam;“ považujeme ho 
v porovnaní s tým, ktoré obsahoval zákon o elektronickom podpise za všeobecnejší. V zmysle 
definície elektronického dokumentu podľa zákona o elektronickom podpise, ale aj podľa nariadenia 
eIDAS by sme kryptomeny mohli považovať za elektronický dokument. Samozrejme, tieto definície 
boli využívané len v kontexte vecnej pôsobnosti právneho predpisu, ktorá ich definovala, no ich 

                                                                                                                                       
centrálnych bánk nad množstvom peňazí s potenciálnym rizikom pre cenovú stabilitu, aj keď v 
súčasnosti je riziko obmedzené.“ 
19 Bližšie pozri BURÁK, E.: Zdaňovanie bitcoinov –vybrané problémy. In. Dane a účtovníctvo -
4/2017. Vydavateľstvo poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina: 2017. (Dostupné online dňa 
20.02.2018 http://www.epi.sk/odborny-clanok/zdanovanie-bitcoinov-vybrane-problemy.htm) 
20 FEKETE, I.: Občiansky zákonník – Veľký komentár (1. zväzok). EUROKODEX. 2014. s. 556 
21 Zákon č. 2015/2015 Z. z. o elektronickom podpise a zmene a doplnení niektorých zákonov bol 
zrušený prijatím  zákonom č. 272/2016 Z. zo dôveryhodných službách pre elektronické transakcie 
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných 
službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len 
„nariadenie eIDAS“). Bližšie pozri:  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  

http://www.epi.sk/odborny-clanok/zdanovanie-bitcoinov-vybrane-problemy.htm
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obsah prináša možnosti pomenovania kyberpriestoru v práve. Preto môžeme skonštatovať, že 
kryptomeny sú de facto elektronické dokumenty, pričom toto konštatovanie je len nevyhnutným 
prenesením technických atribútov kyberpriestoru do právneho sveta.    
 
 
3.    ZÁVER 
 Kybermeny, alebo ako používa pripravovaná legislatíva EÚ pojem virtuálne meny, nie sú 
menami v klasickom právnom a ekonomickom ponímaní. Napriek tomu sú súčasťou našej reality. 
Sú prostriedkom výmeny tovarov a služieb a aj napriek ich vysokej volatilite sú uchovávateľom 
hodnôt ako aj zúčtovacou jednotkou. Z ekonomického hľadiska ide jednoznačne o platobné 
prostriedky využívané v kyberpriestore. Technológia blockchain priniesla nové možnosti realizácie 
transakcií prostredníctvom distribuovanej databázy medzi užívateľmi navzájom prepojenými peer-to-
peer, a to takým spôsobom, že „každý vidí každého, ale nikto nevie, kto je kto“. Aj keď anonymita 
členov siete je často zneužívaná na aktivity organizovaných zločineckých skupín a teroristických 
skupín, musíme tejto technológii dať šancu, nakoľko už je aj vďaka kryptomene bitcoin je súčasťou 
celosvetového trhu s tovarmi a službami.  
 

Máme zato, že pokiaľ sa nenájde „slabé miesto“ technológie blockchain, jej využitie bude 
rásť aj v oblasti správy veci verejných. To znamená, že táto technológia bude regulovaná právom, 
ale to neznamená, že táto regulácia prinesie výraznejšie obmedzenia pre jej užívateľov. Skôr je 
možné predpokladať, že táto technológia bude využívaná štátom za účelom napĺňania jeho cieľov. 
V kontexte uvedeného preto bude najdôležitejšia otázka, akým spôsobom štát dokáže efektívne 
využívať túto technológiu. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné nájsť správny odraz procesov 
tejto technológie, ako aj samotných kryptomien v právnej regulácii. Pretože, pokiaľ chceme 
zabezpečiť, aby formálne pramene práva slúžili tým materiálnym, musíme formálne pramene dostať 
na najlepšiu možnú úroveň, ktorá by bola dobrým základom pri realizácii a aplikácii práva z nej 
vyvierajúcej. No úplnej regulácie a znemožnenia využívania kryptomien, ako aj technológie, na 
ktorých sú kryptomeny postavené sa nedočkáme. Je to práve sloboda kyberpriestoru, ktorá je stále 
o niečo pred reguláciou, a ktorá je najväčšou devízou kyberpriestoru, aj napriek tomu, že nie vždy 
slúži dobrým úmyslom.  
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FAKTORMI SYSTÉMU E-JUSTICE 
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Abstrakt: Technologic development and easy accessibility of internet services support spreading of 
information and communication system almost in all areas. E-government and electronic justice (e-
justice) are not something new in the European environment. These areas are running in the 
dynamic development also in the Slovak Republic. Complicated knowledge and law implementation 
provides space to foresee, that values of democratic state and rule of law will not survive without 
quick and transparent justice. Implementation of information systems on courts provides possibility 
to decrease time and number of pending cases, which lead to increase of the efficiency of services 
provided to citizens and society. This paper analyses and discusses different experience in the area 
of electronic justice. The accent is focused on risk factors visible in the practice in the 
implementation of the e-justice systems. 
 
Abstrakt: Technologický pokrok a široká dostupnosť internetových služieb podporujú rozširovanie 
informačných a komunikačných systémov takmer vo všetkých smeroch. E-government a 
elektronická justícia (e-justice) nie sú v európskom priestore ničím novým. Naopak, tieto oblasti 
prechádzajú v súčasnosti dynamickým vývojom a to aj v Slovenskej republike. Komplikovanosť 
poznateľnosti a aplikácie práva pripúšťa vysloviť domnienku, že hodnoty demokratického a 
právneho štátu neobstoja bez rýchlej a transparentnej spravodlivosti. Nasadenie informačných 
systémov na súdoch umožňuje znížiť čas i počet nevyriešených procesov, čím sa zvyšuje 
efektívnosť služieb poskytovaných občanom a spoločnosti. Príspevok analyzuje a diskutuje o 
rôznych skúsenostiach v oblasti elektronickej justície. Dôraz kladie na rizikové faktory, ktoré sa v 
praxi vyskytli pri implementácii systémov  e–justice. 
 
Kľúčové slová: eJustice, eGovernment, information system, risk factor, justice rights, justice 
 
Kľúčové slová: e-justice, e-government, informačný systém, rizikový faktor, justičné práva, 
spravodlivosť 
 
1. ÚVOD 

V tomto príspevku poukážeme na to, ako informačné a komunikačné technológie (ICT) 
ovplyvňujú posktovanie spravodlivosti, a najmä, aké riziká spôsobujú pre existujúce súbory 
justičných práv t.j. práv na súdnu ochranu, ktoré sa členia na právo na prístup k súdu a právo na 
spravodlivé súdne konanie vrátane práva na účinný prostriedok nápravy v zmysle článku 6 a 13 
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj podľa článku 46 až 48 Ústavy 
Slovenskej republiky. Príspevok vychádza z aktuálnych analýz vplyvu zavádzania ICT na tieto 
práva.  
   
2. SÚBOR JUSTIČNÝCH PRÁV OVPLYVŇOVANÝCH ZAVÁDZANÍM PRVKOV 

ELEKTRONICKÉHO SÚDNICTVA 
Výbor ministrov Rady Európy prijal dňa 17.11.2010 odporúčanie CM/REC (2010) 12 

členským štátom Rady Európy o sudcoch: nezávislosť, efektívnosť a zodpovednosť, kde v bode 37 
uviedol, že používanie systému elektronického súdneho manažmentu a informačných 
a komunikačných technológií má byť podporované tak štátnymi orgánmi ako aj sudcami a ich 

                                                 
1    Výstup projektu VEGA č.1/0347/17: Úskalia ochrany základných práv a slobôd priznaných 
Ústavou Slovenskej republiky a ich vzťah k medzinárodnému a úniovému právu 
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všeobecné využívanie na súdoch by malo byť podobne podporované.2 V rovnakom období došlo k 
prijatiu Magny Carty sudcov (základné princípy) v dňoch 17. až 19.11.2010 na 11. plenárnom 
zasadnutí Poradnej rady európskych sudcov (CCJE)3, na ktorú nadväzuje na základe vyžiadania si 
Výboru ministrov Rady Európy stanoviska o nematerializáci súdneho procesu stanovisko Poradnej 
rady Európskych sudcov č. (2011) 14 CCJE „Justícia a informačné technológie (IT), ktoré bolo 
prijaté na 12. plenárnom zasadnutí CCJE v dňoch 7 až 9.11.2011, ktoré sa zaoberá používaním 
moderných informačných a komunikačných technológií na súdoch4. Zameriava sa na možnosti, 
ktoré ICT ponúkajú vo vzťahu k justícii a na ich vplyv na súdne konanie. Predovšetkým nastoľuje 
otázky ako: 

 
1. prístup k spravodlivosti, 
2. právny štát, 
3. nezávislosť sudcov a justície 
4. fungovanie súdov a práva 
5. povinnosti účastníkov konania. 
 
ICT by mali byť nástrojmi alebo prostriedkami na zdokonalenie správy súdnictva, na 

zabezpečenie prístupu účastníkov na súd a na posilnenie záruk zakotvených v článku 6 
Európskeho dohovoru o ochrane základných práv a slobôd: 

 
1. prístup k spravodlivosti 
2. nestrannosť sudcov  
3. nezávislosť sudcov, 
4. spravodlivosť konania 
5. primeraná dĺžka konania 

 
Povinnosťou sudcov podľa Magny Charty sudcov je nielen identifikovať výhody a nevýhody 

ICT, ale aj eliminovať všetky riziká pre riadny výkon spravodlivosti. ICT nesmú oslabiť procesné 
práva účastníkov konania. Sudcovia si musia byť vedomí týchto rizík, pretože sú zodpovední za 
zabezpečenie ochrany práv účastníkov konania a sú spoluzodpovední za prístup k rýchlemu, 
efektívnemu a cenovo dostupnému riešeniu sporov. Veľmi dôležité je zapojiť sudcov do 
posudzovania vplyvu ICT, najmä ak sa dokazovanie alebo konanie môže viesť elektronickými 
prostriedkami. ICT nesmú brániť sudcovi pri aplikácii práva nestranne a nezávislým spôsobom. ICT 
nerobí spravodlivosť „dostupnú pre všetkých“, a preto by tradičnejšie prostriedky prístupu  
k informáciám nemali byť zrušené, osobitne pokiaľ ide o ochranu zraniteľných osôb. Využitie ICT 
nesmie obmedzovať procesné záruky pre tých, ktorí nemajú prístup k novým technológiám a štáty 
im musia zabezpečiť poskytnutie odbornej pomoci. Je potrebné zabezpečiť, aby potiaže vo 
fungovaní ICT nebránili súdnemu systému, a to ani na krátku dobu, prijímať rozhodnutia a podnikať 
potrebné procesné kroky. V prípade, ak informačný systém je mimo prevádzky z technických príčin 
alebo ak dôjde k náhlej poruche, musia byť k dispozícii vždy vhodné alternatívy. Legislatíva v oblasti 
ICT by mala nadobudnúť účinnosť až po tom, čo ICT systémy budú prispôsobené novým 
požiadavkám a súdny personál bude riadne vyškolený. Vedenie konania prostredníctvom ICT môže 

                                                 
2 Recommendation CM/Rec(2010)12  of the Committee of Ministers to member states on judges: 
independence, efficiency and responsibilities  (Adopted by the Committee of Ministers on 17 
November 2010  at the 1098th meeting of the Ministers' Deputies)  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&Ba
ckColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true# 
3 Magna Carta of Judges (Fundamental Principles) (Adopted by Consultatitve Council of European 
Judges CCJE during its 11th plenary meeting (Strasbourg, 17-19 November 2010)  Strasbourg, 17 
November 2010 CCJE (2010)3 Final https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE-
MC(2010)3&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=
FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true 
4 Opinion No.(2011)14 of the Consultative Council of European Judges (CCJE) „Justice and 
information Technologies (IT)“ (Adopted by CCJE at its 12th plenary meeting (Strsbourg, 7-9 
November 2011) CCJE(2011)2 Final https://rm.coe.int/168074816b 

https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?p=&ref=cm/rec(2010)12&language=lanenglish&ver=original&backcolorinternet=c3c3c3&backcolorintranet=edb021&backcolorlogged=f5d383&direct=true%2523
https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?p=&ref=cm/rec(2010)12&language=lanenglish&ver=original&backcolorinternet=c3c3c3&backcolorintranet=edb021&backcolorlogged=f5d383&direct=true%2523
https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?p=&ref=ccje-mc(2010)3&language=lanenglish&ver=original&backcolorinternet=dbdcf2&backcolorintranet=fdc864&backcolorlogged=fdc864&direct=true
https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?p=&ref=ccje-mc(2010)3&language=lanenglish&ver=original&backcolorinternet=dbdcf2&backcolorintranet=fdc864&backcolorlogged=fdc864&direct=true
https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?p=&ref=ccje-mc(2010)3&language=lanenglish&ver=original&backcolorinternet=dbdcf2&backcolorintranet=fdc864&backcolorlogged=fdc864&direct=true
https://rm.coe.int/168074816b
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byť relevantné v oblastiach medzinárodnej a európskej justičnej spolupráce, ako je prenos žiadosti 
o právnu pomoc a ďalších žiadostí o justičnú spoluprácu, v poskytovaní a doručovaní súdnych 
písomností v členských štátoch, cezhraničné vykonávanie dôkazov napríklad prostredníctvom 
videokonferencie s tým, že štáty by mali vytvoriť metódy vzájomného prístupu do každého 
vnútroštátneho ICT systému a vzájomnú kompatibilnosť týchto systémov, čím sa zvýši súčinnosť 
sudcov v rôznych krajinách a ICT nebudú predstavovať prekážky. Poradná rada európskych sudcov 
víta návrhy na zavedenie elektronického podania občianskoprávnej žaloby v jednej krajine 
rezidentmi inej krajiny. Využitie  ICT zlepšuje prístup k spravodlivosti (k súdu), zvyšuje efektívnosť 
a transparentnosť justície. Štáty si musia zabezpečiť primerané finančné zdroje pre súdy systém na 
účel použitia ICT pre zlepšenie prístupu k spravodlivosti. Netreba zabúdať na uchovávanie a 
ochranu údajov  a informácií v spisových registroch, jednotlivých spisoch, prípravných poznámkach 
a návrhoch, súdnych rozhodnutiach a štatistických údajoch o vyhodnotení súdnych konaní 
a súdneho manažmentu, pričom prístup k informáciám by mal byť obmedzený na tých, ktorí ich 
potrebujú pre úspešné uskutočnenie svojej práce. Pre právo na súkromie jednotlivcov a záujmy 
obchodných spoločnosti je rizikom, keby boli niektoré súdne rozhodnutia dostupné online a z tohto 
dôvodu je potrebné prijať vhodné opatrenia na ochranu údajov.5   

Základným aspektom záruky prístupu k spravodlivosti podľa článku 6 Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných služieb sú úplné, presné a aktuálne informácie, ktoré musia byť 
zabezpečené všetkým osobám zúčastneným na konaní, pričom by mali zahŕňať podrobnosti 
alebo požiadavky nevyhnutné na určenie právomoci a príslušnosti súdu. Takéto opatrenia sú 
nevyhnutné na zabezpečenie potrebnej rovnosti zbraní. Dôraz kladie Poradná rada európskych 
sudcov na to, aby sa justícia neoddeľovala od svojich užívateľov a súdne systémy poskytovali 
prostredníctvom internetu a iných moderných technológií na poskytovanie informácii širokej 
verejnosti všeobecné informácie o súdnom systéme, o jeho činnosti, judikatúre, nákladoch a trovách 
konaní o alternatívnych riešeniach súdnych sporov. Na to je potrebné zaviesť užívateľsky prívetivé  
elektronické informačné služby. Osobitne Poradná rada európskych sudcov oceňuje, že ICT 
umožňujú začať súdne konanie elektronickým podaním. Súdne rozhodnutia alebo aspoň 
významné rozhodnutia by mali súdy zverejňovať na internete zadarmo, v ľahko dostupnej forme 
a dodržiac ochranu osobných údajov. 

Okrem podpory úlohy súdov ICT ponúkajú príležitosť pre účinnejšie, jasnejšie a istejšie 
spracovanie prípadov. Komputerizácia môže racionalizovať vedenie spisu, ako aj založeníe 
a vedenie prípadov, napríklad tak, že súbory spisov alebo spojené prípady môžu byť vedené za 
bezpečnejších podmienok. Na podporu formulácie súdnych rozhodnutí alebo príkazov môžu byť 
zavedené šablóny. Zverejnené môžu byť viackritériové štatistiky pre každý typ sporu. Samotným 
sudcom by sa mali bezplatne sprístupniť databázy s prepojením na súdne rozhodnutia, legislatívu, 
štúdie o totožných právnych otázkach, právne komentáre k predchádzajúcim rozhodnutiam 
vydaným súdom a iné formy zdieľania vedomostí medzi sudcami, aby mohli overiť všetky zdroje 
o právnych informáciách dostupné iným aktérom v súdnom procese, ako sú obhajcovia a znalci. 
Túto pomoc pre vyhotovenie súdnych rozhodnutí treba vnímať ako doplnkovú pre robenie súdnych 
rozhodnutí a uľahčenie práce sudcu, a nie ako prekážku. Použitie ICT by však nemalo znížiť 
procesné záruky (alebo sa dotknúť zloženia súdu) a nemalo by pozbaviť v žiadnom prípade 
užívateľa jeho práv na sporové prejednanie pred sudcom, produkciu pôvodných dôkazov, dať 
vypočuť svedkov alebo znalcov a predložiť akýkoľvek predmet alebo podanie, ktoré účastník 
považuje za užitočné. Navyše použitie ICT by sa nemalo dotknúť povinných pojednávaní 
a skompletizovania ďalších podstatných formalít predpísaných právom. Sudca si musí neustále 
udržať právomoc nariadiť dostavenie sa strán, požadovať produkciu dokumentov v ich pôvodnej 
forme a vypočúvať svedkov, pričom bezpečnostné požiadavky nesmú byť prekážkou týchto 
možností. Uchýlenie sa k ICT zjednodušuje výmenu dokumentov. Keď strany a ich zástupcovia 
využívajú prístup k informáciám o prípadoch, v ktorých sú zapojené pred súdom, môžu týmto 
spôsobom sledovať vývoj ich prípadu práve vstupom do komputerizovanej histórie prípadu. 

                                                 
5 To isté platí aj vice versa, na nadnárodnej úrovni. Aj medzinárodné orgány, ako aj orgány 
a inštitúcie EÚ sú povinné zabezpečiť ochranu osobných údajov, v konaniach s obsahom dát 
z národnej úrovni. Bližšie k tomu pozri: MOKRÁ, L.: Ochrana ľudských práv v EÚ: ochrana 
osobných údajov v činnosti orgánov EÚ. Interpolis '08. - Banská Bystrica : UMB, 2008. - s. 189-194 
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Úloha ICT by mala zostať obmedzená na zastúpenie a zjednodušenie procesných krokov 
vedúcich k individualizovanému rozhodnutiu o merite prípadu. ICT nemôže nahradiť úlohu sudcu 
pri pojednávaní a posudzovaní skutkových dôkazov v prípade, pri rozhodovaní o aplikovateľnom 
práve a pri prijímaní rozhodnutia bez obmedzení okrem tých, ktoré sú predpísané právom. 

ICT by sa mali používať na zdokonalenie nezávislosti sudcov v každom štádiu procesu  
a nemali by ju neohrozovať. Keďže sudcovia zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní aj 
individuálnej aj inštitucionálnej nezávislosti aj ich nestrannosti, potrebujú byť zapojení do rozhodnutí, 
ktoré majú následky v týchto oblastiach. Prístup k informáciám prostredníctvom ICT môže prispieť 
k väčšej autonómii sudcov pri plnení ich úloh. Závislosť na technológii a na tých, ktorí ju 
ovládajú, môže predstavovať riziko pre justíciu. Technológia musí byť vhodná pre súdny proces 
a pre všetky aspekty práce sudcu. Sudcovia by nemali podliehať, výlučne z dôvodov efektívnosti, 
príkazom technológie a tým, ktorí ju ovládajú. Technológia sa musí adaptovať na typ a úroveň 
zložitosti prípadov. Poradný výbor európskych sudcov má za to, že inštrukcie, šablóny alebo iné 
návrhy, pokiaľ ide o formu alebo obsah rozhodnutí, by nemali byť adresované sudcom  žiadnym 
iným orgánom na základe potrieb odrážajúcich architektúru ICT systémov, ktoré majú byť použité 
v súdnom procese, skôr by táto architektúra mala byť flexibilná a pripravená prispôsobiť sa 
súdnemu case-law alebo praxi. Je absolútne nevyhnutný dialóg medzi tými, ktorí vyvíjajú 
technológiu, a tým, ktorí sú zodpovední za súdny proces. Správa ICT by mala patriť do rámca 
pôsobnosti Rady pre súdnictvo alebo iného ekvivalentného nezávislého orgánu.6 Bez ohľadu 
na to, ktorý orgán má v pôsobnosti správu ICT, existuje potreba zabezpečiť, aby sudcovia boli 
aktívne zapojení do rozhodovania o ICT v širokom zmysle. Sudcovia by mali mať flexibilitu pri 
rozhodovaní o tom, ako manažovať prípady a zaoberať sa prácou administratívnej podpory. Systém 
manažmentu prípadov by nemal obmedzovať túto flexibilitu. Sudcovia a súdny personál majú aj 
právo aj povinnosť na počiatočné a nepretržité školenie v ICT tak, aby mohli plne a náležite využívať 
systémy ICT. 

ICT môže byť významný nástroj pre posilnenie transparentnosti a objektivity pri prideľovaní 
prípadov a podpore manažmentu prípadov. ICT môžu zohrávať úlohu vo vzťahu k hodnoteniu 
sudcov a súdov. Avšak získavanie údajov zo systémov ICT by nemalo byť výlučným základom pre 
analýzu práce konkrétneho sudcu. Štatistické údaje by mali byť preskúmané Radou súdnictva 
alebo iným ekvivalentným nezávislým orgánom. 

Riadenie a vývoj ICT predstavuje novú a náročnú výzvu na spravovacie štruktúry súdnictva. 
Riadenie založené na informáciách je príležitosť na rozvíjanie inštitucionálnej nezávislosti.  

Financovanie ICT by malo byť založené na ich príspevku k zlepšeniu súdneho výkonu, 
kvalite justície a úrovne služby občanom.  

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy v rezolúcii 2081 (2015) Prístup k spravodlivosti a 
internet: potenciál a výzvy prijatej Stálym výborom konajúcim v mene  Parlamentného zhromaždenia 
27.11.20157 zdôrazňuje, že „prístup k spravodlivosti je základný kameňom akéhokoľvek 
demokratického štátu založeného na vláde práva a nevyhnutný predpokladom pre účinné požívanie 
ľudských práv občanov, a že prístup k justičnému systému často spôsobuje vysoké náklady, pokiaľ 
ide o čas a peniaze“. Parlamentné zhromaždenie uvítalo skutočnosť, že sa robia úsilia v množstve 
členských štátov Rady Európy na reformovanie súdnych procesov s cieľom zrýchliť procesy a urobiť 
ich cenovo dostupné, predovšetkým prostredníctvom moderných foriem ICT.  

 

                                                 
6 Požiadavku dohľadu nad osobnými údajmi vyžaduje aj európska právna úprava, nakoľko Európsky 
dozorný úradník na ochranu údajov takúto kompetenciu v rámci vertikálnej pôsobnosti nemá. Viac 
k problematike pozri: MOKRÁ, L.: Ochrana údajov v EÚ : Európsky dozorný úradník na ochranu 
údajov. In: E-government v právnom rámci Slovenskej republiky. - Sládkovičovo : Vysoká škola, 
Fakulta práva Janka Jesenského, 2008. - S. 139-149 
7 Resolution 2081 (2015)  Access to justice and the Internet: potential and challenges Text adopted 
by the Standing Committee, acting on behalf of the Parliamentary Assembly, on 27 November 2015 
(see Doc. 13918, report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Jordi 
Xuclà). http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML -en.asp?fileid=22283&lang=en 

http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html%2520-en.asp?fileid=22283&lang=en
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3. RIZIKÁ POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV ELEKTRONICKÉHO SÚDNICTVA A VPLYV NA 
JUSTIČNÉ PRÁVA 
V spomenutej rezolúcii 2081 (2015) Prístup k spravodlivosti a internet: potenciál a výzvy 

uvádza Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, že kým ICT môže prispieť k uľahčeniu prístupu 
k justičnému systému, uznáva rôzne výzvy zapojené pri použití ICT v riešení sporov ako technické 
problémy, nerovnosti v prístupe jednotlivcov k online zdrojom, otázky súkromia a problémy 
týkajúce sa vynútenia rozhodnutí. Preto zdôrazňuje potrebu záruk práv zakotvených v Dohovore 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd a predovšetkým práva na spravodlivý proces (článok 
6) a práva na účinný prostriedok nápravy (článok 13). Parlamentné zhromaždenie vyzvalo členské 
štáty Rady Európy, aby pokračovali v monitorovaní technologického rozvoja s cieľom podporiť 
používanie ICT na súdoch za účelom zlepšenia súdnej efektívnosti, a aby súčasne zaručili 
spravodlivé a transparentné konania, bezpečnosť údajov, súkromie a adekvátne a nepretržité 
školenie súdneho personálu a právnikov o zákonnom a efektívnom používaní ICT v súdnych 
konaniach. 

Xuclà vo svojej správe o Prístupe k spravodlivosti a internetu: potenciál a výzvy z 10.11.2015 
predloženej Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy,8 že stále existujú určité prekážy 
inkorporácie ICT do súdnych systémov. V mnohých krajinách integrovanie ICT do súdnych 
systémov naráža na obmedzené prostriedky. V stručnosti, zavedenie takých technológií a školenie 
súdneho personálu v ich využití vyžaduje značné investície. Konkrétne čísla týkajúce sa výdavkov a 
úspory súdnej technológie sú nepolapiteľné a vlády by mali pokračovať v monitorovaní 
technologického rozvoja s cieľom určiť nákladovo najefektívnejšie a najúčinnejšie metódy 
digitalizovania procesov v súdnej sieni a súčasne by mali zabezpečiť, aby záruky riadneho procesu 
neboli negatívne dotknuté. V súvislosti s tým, skutočnosť, že existuje riziko krátkodobého poklesu 
produktivity po tom, čo sa ICT zavedie, poukazuje na dôležitosť fázovania nových technológií. 
Súdy by si mali byť vedomé učebnej krivky spojenej s integráciou nových technológií, predovšetkým 
z dôvodu, že krátkodobé poklesy v účinnosti môžu obmedziť budúce investície do ICT. Pokročilé na 
ICT založené systémy manažmentu prípadov Európskeho súdu pre ľudské práva by mohli slúžiť ako 
príklad pre správu justície v členských štátoch.  

Ďalším faktorom sťažujúcim väčšie využitie ICT v súdnych konaniach je potenciálna ujma 
pre strany neznalé informačnej technológie. Mnoho osôb stále nemá prístup k internetu. A tak 
môže byť nevyhnutné na určitý čas zachovať tradičné prostriedky komunikácie so súdmi a súčasne 
ponúkať, ale nevyžadovať, bezpapierové procesy. 

Sudcovia by mali zohrávať významnú úlohu pri identifikovaní a obmedzení potenciálnych 
rizík na procesné práva strán vyplývajúce z ICT. Podľa Xuclu by sa mali technologickí vývojári 
snažiť lepšie pochopiť justičný systém a spolupracovať so sudcami a súdnym personálom, aby 
zabezpečili, že ICT architektúra bude vyhovovať aj potrebám súdov aj potrebám verejnosti. Aj 
spomenutý posudok č. 14 Poradného výboru európskych sudcov zo 7. až 9.11.2011 zdôrazňuje 
pozitívnu úlohu sudcov pri obmedzení možnej ujmy pre strany z integrácie ICT a riešení súčasných 
potrieb súdneho systému. 

Otvorenosť a účinnosť prostredníctvom integrácie ICT tiež nesie so sebou určité riziká 
týkajúce sa súkromia a bezpečnosti. Narušenie bezpečnosti by mohlo vyústiť do falšovania alebo 
odhalenia dôverných informácií, pričom ide iba o dve spomedzi množstva problémov týkajúcich sa 
prijateľnosti elektronických dôkazov. Súdy musia pouvažovať nad mechanizmami pre zlepšenie 
bezpečnosti údajov a možnosťami pre vytvorenie bezpapierových procesov s úrovňou bezpečnosti 
ekvivalentnou úrovni bezpečnosti tradičných na papieri založených procesov, pričom musia 
zohľadniť Dohovor o ochrane jednotlivocv vo vzťahu k automatizovanému spracúvaniu osobných 

                                                 
8 Access to justice and the Internet: potential and challenges.Report. Parliamentary Assembly. 
Committee on Legal Affairs and Human Rights. Rapporteur: Mr Jordi XUCLÀ, Spain, Alliance of 
Liberals and Democrats for Europe. Doc. 13918. 10 November 2015 
http://semantic-
pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJI
LURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjI0NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZ
S5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI
yMjQ1 

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjI0NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyMjQ1
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjI0NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyMjQ1
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjI0NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyMjQ1
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjI0NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyMjQ1
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMjI0NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIyMjQ1
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údajov (Rada Európy, č. 108). Súdy by mali zvážiť použitie šifrovania alebo neverejných súdnych 
záznamov. 

Svedecká výpoveď prostredníctvo videokonferencie je príklad jednak rizík a jednak 
príležitostí ICT. Vzrastajúce používanie videokonferovania môže znížiť prekážky v účasti na 
pojednávaniach, predovšetkým  

 
1. pre jednotlivcov s postihnutím obmezdujúcim ich mobilitu t.j. ich fyzický prístup do 

súdnej siene alebo ich schopnosť komunikovať osobne, 
2. tých bývajúcich vo vzdialených oblastiach, 
3. svedkov, ktorí sa zúčastňujú na určitých citlivých prípadoch. 
 
Jedno významné obmedzenie videokonferencie podľa Xuclu je neschopnosť benefitovať zo 

vzťahu tvárou v tvár. Hoci videotechnológia poskytuje vysokokvalitný prenos a stále sa zdokonaľuje, 
určité kľúčové aspekty tvárou v tvár výsluchu - vrátane aspektov reči tela - môžu byť nevyužité. 
Navyše, určité typy dôkazov, ku ktorým  môžu byť vyzvaní svedkovia, aby ich identifikovali počas 
ich výpovede, môže byť obtiažne overiť videokonferenciou. 

Podľa usmernení Európskej komisie pre efektívnosť justície (CEPEJ) O tom, ako riadiť 
zmenu smerom ku kyberjustícii s podnázvom Zhodnotenie nasadených nástrojov a súhrn dobrej 
praxe, ktoré boli prijaté na 28. zasadnutí CEPEJ 7.12.20169 existuje viacero rizikových oblastí. 

Napríklad v prípade videokonferenčných prenosov z hľadiska kvality prenosov si veľa 
praktikov v členských štátoch Rady Európy myslí, že používanie videokonferencií stále vyžaduje 
množstvo zlepšení z technickej stránky a s ohľadom na záznamy z výsluchov. Toto zdôraznil 
spravodajca Xuclà, ktorý navrhol spomenutú rezolúciu Parlamentného zhromaždenia o prístupe 
k spravodlivosti a internete: „súdy, ktoré používajú videokonferovanie, by mali pokračovať v hľadaní 
spôsobov ako zmierniť tieto nevýhody, ktoré by mali zahŕňať sledovanie technologického pokroku, 
ktorý by zlepšil kvalitu videokonferovania a zašifrovania video signálu  za účelom ochrany proti 
prerušeniu. Právnici, sudcovia a súdny personál by sa mal tiež oboznámiť so bežnými rozdielmi 
osobného svedectva a videokonferenčného svedectva za účelom, aby sa zvýšilo ich povedomie 
o tom, ako tieto rozdiely môžu mať určité následky na videokonferenčné svedectvo. Napríklad osoby 
svedčiace cestou videokonferencie majú tendenciu hľadieť na obrazovku, aby videli iné osoby, skôr 
než do kamery, čím sa vyhýbajú videniu priameho očného kontaktu s ľuďmi v sudnej sieni. 
Pochopenie tohto a iných rozdielov môže pomôcť právnikom, sudcom a personálu v súdnej sieni." 

Poradná rada európskych sudcov v spomenutom posudku č. 14 zo 7. až 9.11.2011  
zdôrazňuje, že zavedenie ICT na súdoch v Európe by sa nemalo spreneveriť ľudskej tvári a 
symbolickej tvári spravodlivosti. Ak bude justícia vnímaná užívateľmi ako čisto technická bez jej 
skutočnej a základnej funkcie, riskuje, že sa dehumanizuje. Justícia je a mala by zostať humánna, 
pretože primárne sa zaoberá ľuďmi a ich spormi. Ako sme spomenuli vyššie, štáty musia 
zabezpečiť, aby strany bez prístupu k internetu dostali špecifickú pomoc v tejto oblasti a aby 
tradičné prostriedky prístupu k informáciám neboli zrušené, pretože ICT nerobia justíciu dostupnú 
pre všetkých. 

Usmernenia Európskej komisie pre efektívnosť justície z 7.12.2016 identifikovali pri prístupe 
k spravodlivosti tieto potenciálne riziká: 

 
1. pri odkazoch na online súdy musí byť venovaná starostlivosť tomu, aby sa prístup k 

spravodlivosti nebanalizoval, 
2. ohrozenie budúcnosti úradníkov, ktorí už nebudú povinnými prostredníkmi medzi 

súdom a účastníkom sporu, 
3. budú sa strany konania cítiť vypočuté a že sa s nimi spravodlivo zaobchádza, ak sa 

súdny proces uskutočňuje online, 

                                                 
9 EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ) Guidelines on how to 
drive change towards Cyberjustice. Stock-taking of tools deployed and summary of good practices. 
Document prepared by the CEPEJ-GT-QUAL on the basis of the preparatory work of Mr Harold 
EPINEUSE, scientific expert (France) as adopted at the 28th meeting of the CEPEJ on 7 December 
2016. https://rm.coe.int/16807482de#_Toc462148791 

https://rm.coe.int/16807482de%2523_toc462148791
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4. vyhľadávanie otvorených súdnych údajov súkromnými spoločnosťami na účely iné než 
prístup k právu. 

 
Pri komunikácii medzi súdmi a profesionálmi bolo identifikované ako potenciálne riziko 

značná strata času v prípade neovládateľného technického zlyhania. V oblasti pomoci sudcom, 
prokurátorom a personálu boli ako potenciálne riziká identifikované: 

 
1. rozhodnutie by nemalo byť ovplyvnené obmedzeniami počítačového systému, 
2. systém by nemal podkopať nezávislosť sudcov alebo spôsobiť porušenie rovnosti 

zbraní medzi stranami, 
3. pri navrhovaní databáz je potrebné zabezpečiť neutralitu konzultačných kritérií a aby 

ich pochopili užívatelia 
4. riziko pozbavenia sudcu jeho schopnosti rozhodovať alebo obmedzenia jeho právomoci 

súdiť v rámci príliš formálneho rámca (ako výsledok nadmerného pracovného zaťaženia 
vedúceho k automatizácii úloh vykonávaných alebo spoľahnutie sa na štandardné 
rozsudky) 

 
Pri súdnej správe sú potenciálnymi rizikami: 
 
1. značná strata času v prípade zlyhania, 
2. značné finančné straty, ak nastavenie zlyhá, 
3. sústredenie sa na kvantitatívny výkon súdu na ujmu kvalitatívneho výkonu. 

 
4.  RIZIKOVÉ FAKTORY TECHNICKEJ POVAHY 

Prvým rizikovým faktorom technickej povahy je slabý alebo nedostatočný internetový prístup, 
pokiaľ ide o slabú komunikačnú sieť, pretože systémy e-justície potrebujú vymieňať obrovské 
objemy údajov, ako sú úradné akty a dokumenty so stovkami alebo tisícami strán, multimediálne 
archívy ako obrázky kriminálnych scén alebo prísuny naživo z jedného súdu na druhý počas 
pojednávania. V krajinách, ako Singapur je ľahšie zdokonaliť komunikačnú sieť z dôvodu geografie 
krajiny a pretože má jeden z najväčších HDP vo svete. Vo väčších krajinách ako Brazília bola prijatá 
stratégia zdokonaliť komunikačnú sieť medzi hlavnými mestami federálnych štátov na 2 Gbps 
spojenie a zabezpečiť spojenia medzi ústrednými súdmi a malými žalobnými súdmi v každom štáte. 
V súostroviach ako Kapverdy, zdokonaliť komunikačnú infraštruktúru je zložitejšie než 
v kontinentálnych krajinách, každý ostrov musí byť posudzovaný samostatne a potom je nevyhnutné 
plánovať adekvátnu medziostrovnú infraštruktúru. Pre komunikovanie v rámci každého ostrova bol 
navrhnutý typ WiMAX (Celosvetová interoperabilita pre mikrovlnový prístup). Z dôvodu zakrivenia 
Zeme je nemožné zaviesť rádiové spojenie medzi skupinou ostrovov na severe a na juhu a ani na 
severovýchode. Každá modernizácia bude musieť ísť prostredníctvom umiestnenia súboru fyzických 
dráh medzi skupinami ostrovov. Toto spojenie môže byť urobené cestou fiber optiky alebo 
satelitným spojením. Fiber optické spojenie poskytuje rýchlejšie a lacnejšie komunikácie než 
satelitné spojenie, ktoré je preto použité ako záložný systém. Nanešťastie optická fiber dráha je 
často preťatá sieťami rybárskych lodí a tak je komunikácia medzi ostrovmi ponechaná na satelitné 
spojenie.  

Druhý rizikový faktor predstavuje presné plánovanie návrhových, vývojových 
a udržiavacích štádií informačných systémov, predovšetkým tých, ktoré fungujú na systéme, 
ktorý je navrhnutý fungovať na báze 24hod/7dní. Ak návrhové a vývojové tímy nezoberú do úvahy 
zmeny, ktoré vznikli v priebehu času medzi pôvodným návrhom a zdokonalením, ako sú zmeny 
v potrebách užívateľov a príchod nových technológií lepšie sa hodiacich na danú úlohu, bude sa 
tento sťahovavý proces ďalej vyvíjať cez zdedený software, čím sa možno akumulujú staré chyby. 
A súčasne, keď sa zaoberáme vývojom zdedených systémov, osobitná starostlivosť je potrebná na 
pochopenie a potvrdenie nielen pravidiel predchádzajúceho business modelu, ale aj novej 
implementácie takých pravidiel. Rovnaký princíp sa aplikuje v systémovej architektúre, kde vývoj 
daného systému môže alebo nemusí vyžadovať zmenu v architektúre aplikácie, čo závisí na 
potrebách užívateľov a aplikácií. V Singapure sa vyvíjali od stolových aplikácií k informáciám 
založeným na webe, pretože justičný systém potreboval informačný systém s touto architektúrou, 
s novou technológiou. Na Kapverdách Informačný systém trestného procesu (SIPP) má blokovú 
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architektúru (databázu, business logiku, workflow službu s web aplikáciou). Táto blokovosť s jasným 
odlíšením prezentačnej vrstvy, business vrstvy a procesu ovládajúceho workflow vrstvy umožňuje 
každej vrstve, aby sa vyvíjala v súlade s jej potrebami. 

Tretím rizikový faktorom je nepretržitý vývoj nových informačných systémov. Ak nie je 
vhodne uskutočňovaný, môže vytvárať ostrovy informačných systémov a systémovú fragmentáciu 
bez akejkoľvek výmeny údajov, ktoré je životne dôležitá v justičnej oblasti. Táto situácia sa vyskytla 
v Brazílii, kde vyvíjali národný informačný systém, ale umožnili existenciu prispôsobených 
informačných systémov na úrovni súdov. Je nevyhnutné vziať do úvahy interoperabilitu v rámci e-
government systémov v krajine. Systémy môžu vyžadovať prístup do informácií o občanoch ako 
osobné údaje, daňové údaje alebo trestné záznamy. Tieto informácie nemusia byť sústredené do 
jedného obrovského informačného systému, ale do menších, špecializovaných informačných 
systémov s rozhraniami pre autorizované systémy, aby sa pýtali na informácie. Keď systémy nie sú 
schopné výmeny informácií s inými, údaje a vývojové snahy sú zdvojené, čím vytvárajú obrovské 
implementačné riziko, ako uviedol Fabri.10 

Existuje tiež štvrté riziko, ktoré sa odvodzuje priamo z umožnenia výmeny informácií medzi 
systémami: dôvernosť údajov. Aké sú záruky ponúkané občanom vo vzťahu k ochrane údajov, ak 
máme všetky údaje dostupné, aby sa od nich pýtali iné systémy ? Aby sme minimalizovali 
vystavenie sa takému riziku a v prípade útokov na databázu, rozhodli sa Rosa, Teixeira a Pinto11, že 
najlepšie by bolo urobiť dáta anonymné použitím lokálnych identifikátorov ako púhych odkazov na 
pôvodné informácie. Týmto spôsobom, kedykoľvek budeme požadovať pôvodnú informáciu 
o občanovi, systém použije miestny identifikátor na vyžiadanie si informácie je držiteľovi jej 
pôvodného systému. Pretože identifikátory (miestne a na diaľku) sa líšia, útočník nebude mať 
priamy prístup do spájacej cesty medzi databázami.  

 
5.         ĎALŠIE RIZIKÁ 

Ďalším rizikom sú konflikty, ktoré môžu vzniknúť medzi zainteresovanými vo vzťahu 
k vývojovému a projektovému líderstvu, a to z dôvodu nedostatku znalostí o organizovaných 
vývojových snahách, ktoré sa pokúšajú odpovedať na problémy rôznych zainteresovaných, pričom 
uvádzajú do omylu skupinu účastníkov, aby vítali nie nevyhnutné druhotné vývojové snahy, 
a z dôvodu nedostatku perspektív na vývoji informačného systému pre všetkých zainteresovaných, 
z ktorých skupina víta nezávislý vývoj informačných systémov, aby pomohli vyriešiť svoje problémy. 
Táto situácia sa vyskytla v Portugalsku, kde sa Odborové združenie portugalských sudcov (ASJP) 
pokúsilo uložiť informačný systém súdom – Tribunál XXI12 bez toho, aby diskutovali projekt 
s orgánmi a inými zainteresovanými zapojenými do justície. V rovnakom čase, keď Odborové 
združenie portugalských sudcov vyhlásilo Tribunál XXI, národné orgány plánovali a navrhovali 
CITIUS, čo je nová aplikácia vyvinutá v roku 2008 špecificky na akty civilného procesu podporujúce 
deklaratívne a exekutívne akty a civilné príkazy s elektronickým podávaním návrhov a elektronickým 
doručovaním na doplnenie staršej aplikácie Habilius. Jeho hlavnými používateľmi sa stali sudcovia 
od roku 2008 a od roku 2009 aj prokurátori. CITIUS mal širšiu škálu v prvkoch a venoval sa viac 
zainteresovaným, takže projekt Odborového združenia portugalských sudcov bol vylúčený. 
Upustenie Odborového združenia portugalských sudcov generovalo značné množstvo užívateľov 
silne proti CITIUS, zväčša v rámci členov tohto združenia. Napriek inklúzii zástupcov koncových 
užívateľov do výrobného procesu, čo je inak pozitívny prístup, avšak ak je ich vplyv nadmerný, 
potom to nie je pozitívne. To sa týkalo zlyhania holandského projektu, ako popísali Langbroek 

                                                 
10 FABRI, M.: Comparing the use of information and communication Technologies in European 
Public Prosecution Offices. Information and communication technology for the public prosecutor 
office. Bologna: Clueb s.c.a.r.l 2007,ISBN: 978-88-491-3037-9, s.14 
11 ROSA, J.-TEIXEIRA, C.-PINTO, J.S.: Risk factors in e-justice information systems. Government 
Information Quarterly 30 (2013) s. 251. https://ac.els-cdn.com/S0740624X13000385/1-s2.0-
S0740624X13000385-main.pdf?_tid=97e1d0a0-158e-11e8-b9b7-
00000aacb35e&acdnat=1519056461_692a372b361d0a8b3fb6f6b6232d3096 
12 ABRANTES, M.: Cãmara Corporativa: „Tribunal XXI“. 20.12.2005 
http://corporacoes.blogspot.pt/2005/12/tribunal-xxi.html 

https://ac.els-cdn.com/S0740624X13000385/1-s2.0-S0740624X13000385-main.pdf?_tid=97e1d0a0-158e-11e8-b9b7-00000aacb35e&acdnat=1519056461_692a372b361d0a8b3fb6f6b6232d3096
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a Tjaden.13 Holanďania sa totiž pokúsili vyvinúť samostatný systém workflow manažmentu pre 
odvolania z prvostupňového súdu na odvolacie súdy, ale to zlyhalo v roku 2001 a stálo 13 miliónov 
eur. Ten istý prípad posudzuje aj Fabri14, keď zdôrazňuje nedostatok komunikácie medzi 
zainteresovanými ako možný dôvod pre zlyhanie projektu vo vývoji implementačných fáz.  

Z hľadiska užívateľa, by sa aplikácie mali prispôsobiť užívateľom a nie inak. Slabo zostavené 
užívateľské rozhrania, ktoré nesledujú heuristiku prístupnosti a využiteľnosti, môžu byť nočnou 
morou pre prácu s nimi. Spôsob, akým sú údaje organizované a predvedené, je tiež dôležitý faktor. 
Ak digitálny symbol pre procesnú a dokumentovú navigáciu je zmiešaný s mixovanými právnymi 
pojmami a zlou taxonómiou, užívatelia môžu plytvať časom v dôsledku zníženia účinnosti 
a produktivity. Tieto problémy kombinované s tradičným problémom nevybavenosti prípadov sa 
môžu ťahať dokonca cez viac procesných postupov. Prototyp kapverdského Informačného systému 
trestného procesu pokrýva toto riziko. Počas stretnutí návrhovej skupiny, rôzne vstupy od 
účastníkov umožnili nastaviť užívateľské rozhrania. Táto metodika zabezpečila lepšiu užívateľskú 
skúsenosť na zvládanie rôznych úloh zapojených do systému. Testovacia fáza konsolidovala 
prototyp a množstvo potenciálnych problémov sa znížilo s zvýšením spätnej väzby pri testovaní.15 

Keďže informačné systémy musia pracovať 24 hodín denne a 7 dní v týždni, infraštruktúra 
musí byť flexibilná, zálohovaná a schopná obnovy nedostupného systému v prípade nehody. Musia 
byť prijaté plány pre prípad nehody, predovšetkým, ak je potreba investovať do budovania 
dátacentier alebo nákupu viac vybavenia pre nich. Tieto rozhodnutia by mali posúdiť povahu 
dátacentier a ich ciele. Otázky umiestnenia, okolitej geografie alebo geológie a pravdepodobnosti 
prírodných katastrof by mali byť starostlivo analyzované a poctivo vyhodnotené, pretože údaje 
v týchto dátacentrách sú životne dôležité. Iným dôležitým rozhodnutím je suma údajov, o ktorej sú 
manažéri vedomí, že sa môže stratiť v prípade nehody, ktorá by sa mohla vyskytnúť medzi 
zálohovacími operáciami. Odpoveď na tieto otázky by mohla pomôcť plánovaniu zálohovania 
a riešeniam obnovy. V prípade projektu Phenix v Belgicku, jeden dôvod zdôraznený technickým 
tímom ako hlavná výzva bol scenár obnovy nedostupnosti systému v prípade katastrofy a je možné, 
že práve pre tento neriešený dôvod vláda zastavila projekt v roku 2007. Pritom išlo o projekt 
podporujúci aj civilné aj trestné veci.16 Manuály dobrej praxe odkazujú na druhý server, geografickú 
vzdialenosť od hlavného centra a mali by byť implementované na zvládnutie katastrofickej situácie, 
keď je hlavné centrum nedostupné. Pravidelné zálohovanie by malo tiež byť prenášané do tohto 
centra. Výpočtové zdroje v druhom centre môžu byť skromnejšie než v primárnom centre. Toto 
druhé centrum by sa malo aktivovať samo použitím poslednej dostupnej zálohy po odhalení 
zlyhania v primárnom centre. Pre kapverdský informačný systém trestného procesu bolo navrhnuté 
druhotné centrum na odlišnom ostrove.  

Nielen komunikačná sieť je problém, ale aj elektrická sieť, ktorej infraštruktúrna sieť musí byť 
konzistentná a spoľahlivá.  

Ak ďalší problém je zaobchádzanie s údajmi. Všetky krajiny majú obavy, pokiaľ ide o ich 
bezpečnosť, integritu a dôvernosť údajov v ich systémoch. Tieto obavy sa zameriavajú nielen na 
dátacentrá a sieťovú bezpečnosť využitím firewallu, VPN a kontroly fyzického a virtuálneho prístupu, 
ale aj zameraním sa na integritu údajov a dokumentov. S cieľom zabezpečiť identitu užívateľa, 
niektoré krajiny (Brazília, Portugalsko, Singapur) sa spoliehajú na PKI. Využitím PKI môžu byť údaje 

                                                 
13 LANGBROEK, P.M.- TJADEN, M.I.: Organising data exchange in the Dutch criminal justice chain. 
Transylvanian Review of Administrative Sciences. 28 E, Special issue – Law and Public 
Administration, 2009, s.14. 
14 FABRI, M.: Comparing the use of information and communication Technologies in European 
Public Prosecution Offices. Information and communication technology for the public prosecutor 
office. Bologna: Clueb s.c.a.r.l 2007, ISBN: 978-88-491-3037-9, s.8 
15 ROSA, J.-TEIXEIRA, C.-PINTO, J.S.: Risk factors in e-justice information systems. Government 
Information Quarterly 30 (2013) s. 252. https://ac.els-cdn.com/S0740624X13000385/1-s2.0-
S0740624X13000385-main.pdf?_tid=97e1d0a0-158e-11e8-b9b7-
00000aacb35e&acdnat=1519056461_692a372b361d0a8b3fb6f6b6232d3096 
16 POULLET, Y.: The Belgian Case: Phenix or How to Design E-Justice Through Privacy 
Requirements and in Full Respect of the Separation of Powers ? In: CERILLO i MARTÍNEZ, A.-
FABRA i ABAT, P.: E-justice. Using Information Communication Technologies in the Court System. 
Hershey, New York: Information Science Reference 2009, ISBN 978-1-59904-998-4 s.192. 
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a dokumenty digitálne podpísané a overené zabezpečiac tak neodmietnutie, integritu 
a autentifikáciu. Toto je životne dôležité, pretože tieto údaje a dokumenty majú právnu platnosť 
a tieto rozhodnutia majú vplyv na spoločnosť. Singapur sa spolieha na obchodný PKI na vydávanie 
certifikátov platných pre justičný systém a Portugalsko a Brazília používajú existujúci národný PKI. 
Druhý prístup má viac rizík, s protestujúcimi argumentujúcimi, že taký PKI je vládnou iniciatívou a že 
v demokracii justícia a vláda sú samostatné. Tento konflikt vznikol v Brazílii, kde sa Národné 
advokátske združenie pokúsilo zastaviť použitie národného PKI. Keď sa používa PKI, dokumenty 
a údaje môžu byť zašifrované/odšifrované, čím sa zvyšuje bezpečnosť. V Belgicku nevyužili tento 
prístup, pričom v skutočnosti nevyužili žiaden prístup zdôrazňovali, že toto je problém, ktorý sa má 
riešiť. Nedostatok riešenia takého problému predstavuje obrovské bezpečnostné riziko, ktoré 
spolu s inými zistenými hrozbami zastavilo vývoje Phenixu. Kapverdský Informačný systém 
trestného procesu sa bude opierať o obchodný PKI na vydávanie certifikátov.17 

Zavedenie ICT do justičného systému musí tiež byť považované za rizikový faktor. 
Jednoduché používanie informačného systému na podporu pravidelných činností musí byť 
uzákonené. Tieto zákonné zmeny sú životne dôležité pre každodenné použitie informačných 
systémov, pretože rozhodnutia urobené pri ich využití budú mať rovnakú zákonnú hodnotu ako na 
papieri urobené rozhodnutia.  

Ako s akýmkoľvek celkom zložitým vývojom informačných systémov je pre vývoj e-justice 
systému kľúčové mať dobrý a solídny multidisciplinárny tím. Dané jeho špecifikami, viac než celkový 
obraz systému musí mať ICT návrhový tím schopnosť integrovať a pochopiť vnútorné justičné 
koncepty. Aby lepšie podporil návrhovanie systému, musí tento tím integrovať zástupcov justičných 
zainteresovaných v snahe pokryť rôzne pohľady na to, čo systém má byť. Je dôležité mať 
fragmentovanú víziu od sudcov, prokurátorov, právnikov a súdnych úradníkov, pretože používajú 
systém na dennej báze.  

Typ vývoja (in-house alebo outsourcovaný) môže ovplyvniť udržateľnosť informačného 
systému. Toto je rizikový faktor na posúdenie, pretože ovplyvňuje dlhodobú podporu akéhokoľvek 
informačného systému od pravidelných udržiavacích činností po vývoj nových prvkov alebo opravu 
programovej chyby. V Portugalsku bolo vyvíjaných niekoľko informačných systémov in-house 
metódou s udržateľnosťou a dlhodobou podporou zabezpečovanou najatým tímom. V Singapure bol 
posun od in-house vývoja na outsourcing s outsourcingovou spoločnosťou vychádzajúcou z voľného 
pokračovania z in-house vývoja a tak bola znalosť informačného systému nevyhntná na podporu a 
udržanie systému zabezpečená.   

Ďalší spojený rizikový faktor sú ICT zručnosti justičných činiteľov. To je riešiteľné 
školeniami vo všeobecných ICT znalostiach (práca s textovým editorom alebo tabuľkou, používanie 
e-mailu, vyhľadávače a internetové webstránky) a špecifických znalostí (chápanie digitálnych 
metafor používaných na napodobňovanie zvládania tradičného procesu a pevné pochopenie 
systémových prvkov).  

S použitím digitálnych technológií je ľahšie nevšimnúť si časť e-mailu alebo iného digitálneho 
dokumentu, nie úmyselne, ale neúmyselne Toto riziko môže spreneveriť verejnú službu 
poskytovanú spoločnosti justíciou, jednoducho preto, že justičný činiteľ je menej vnímavý k 
občanom. V digitálnom svete nie sú stoly užívateľov prepchaté kopami papiera, môže byť ľahké 
prehliadnuť dôležité úlohy. Riešiť to možno tak, že rozhranie ukazuje úlohy podľa zodpovednosti 
užívateľa farebným kódom na lepšie vizualizovanie ich naliehavosti. 

Ďalšie riziko spojené s využitím informačného systému je spoľahnutie sa na informačný 
systém vyhnutím sa prijatiu zodpovednosti spojenej s povinnosťami. Informačné systémy sú 
nástrojom na pomoc s prácou, sprevádzajú úlohy, ale nenahrádzajú ľudský zásah. Preto užívatelia 
zapojení do informačného systému si musia byť vedomí a vzdelávaní, aby zmenili svoj prístup k 
digitálnemu svetu, kde komponent fyzickej prítomnosti (aj ľudí aj prípadových spisov) je potlačený 
tak, že kvalita služby môže byť rovnaká (a pokiaľ možno lepšia), ako keby boli fyzicky prítomní. 
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6.        ZÁVER 
Výsledkom skúmania vplyvu rizikových faktorov elektronickej justcie na justičné práva je 

zistenie, že zavedenie ICT kladie zvýšené nároky na pozornosť, kontrolu a zodpovednosť pri 
manažovaní ICT. Právo na súdnu ochranu môže byť paradoxne oslabené v prípade výpadku ICT. 
Je preto potrebné zriadiť záruky technologickej povahy za účelom, aby vykonávanie justičných práv 
malo rovnaké právne účinky v prípade ich uplatňovania prostredníctvom ICT, ako majú v prípade, 
ak sa uplatňujú v tradičnom papierovom systéme.  
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POUŽÍVANIE INTELIGENTNÝCH OKULIAROV (SMARTGLASSES) 
Z POHĽADU PRÁVA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

 
Rastislav Funta 

Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského 
 
 

Abstract: Smartglasses expand and supplement the sensual capacity of persons, thus providing 
efficient human-machine interface. For this reason the smartglasses need to capture the physical 
world in as much detail as possible, exposing people in public space to constant observation. This 
article examines whether smartglasses can integrate themselves into the daily lives of persons due 
to possible privacy treats and thus exploit their technical advantages at all. It also analyzes the right 
to informational self-determination in relation to personal data and the impact of the EU Data 
Protection Regulation. 

 
Abstrakt: Inteligentné okuliare rozširujú a dopĺňajú vnímateľnosť osôb a poskytujú tak efektívne 
rozhranie medzi človekom a strojom (zariadením). Z toho dôvodu musia inteligentné okuliare 
zachytiť fyzický svet čo najpodrobnejšie, čím vystavujú osoby vo verejnom priestore stálemu 
pozorovaniu. Článok skúma, či sa inteligentné okuliare môžu integrovať do každodenného života 
ľudí v súvislosti s možným ohrozením súkromia a tak vôbec využiť svoje technické výhody. Rovnako 
tak analyzuje právo na informačné sebaurčenie vo vzťahu k osobným údajom a vplyvu nariadenia 
EÚ o ochrane údajov. 
 
Key words: EU, Informational self-determination, Fundamental rights, Privacy protection 
 
Kľúčové slová: EÚ, Právo na informačné sebaurčenie, Základné práva, Ochrana súkromia 
 
 
1.  ÚVOD  

História inteligentných okuliarov siaha späť do roku 1965, keď vedecký pracovník v oblasti 
informačných technológií Ivan Sutherland predstavil prilbu podobnú prístroju s binokulárnymi 
obrazovkami umiestnenými priamo pred očami používateľa. Zvláštnosťou zariadenia 
propagovaného ako "tzv. ultimative display" bola schopnosť premietnuť na obe obrazovky 
počítačom generovanú sieťovú grafiku, aby ich používateľ vnímal ako súčasť vizuálnej reality. 
Sutherlandov vynález však mal nevýhodu kvôli jeho hmotnosti, ktorá mu priniesla titul "Damoklov 
meč". Až miniaturizáciou a prenosnými počítačmi sa ich vývoj zrýchlil. Súčasný technologický 
pokrok sa riadi princípom "všadeprítomného počítača", ktorý sa nielen odráža v náraste 
algoritmických údajov na ich vyhodnocovanie. Mobilita počítačových zariadení rastie aj so 
smartphonmi. Tento vývoj sa zdá byť zhodný s príchodom "prenosných technológií", t.j. technológií 
používaných na tele ako sú smartwatches (tzv. "Wearables"). Aj inteligentné okuliare patria do tejto 
kategórie a sú súčasťou konceptu všadeprítomnej počítačovej technológie, ktorej kompaktný dizajn 
znamená, že trvale sprevádzajú svojich používateľov a slúžia ako efektívne rozhranie medzi 
osobami a počítačmi. Termín "všadeprítomný počítač" bol vytvorený počítačovým odborníkom 
Markom Weiserom a opisuje prítomnosť počítačov všade, kedykoľvek, v akejkoľvek situácii a 
formáte. Tento koncept je založený na predpoklade, že počítačová technológia môže dosiahnuť svoj 
plný potenciál len vtedy, keď nebude predmetom podozrenia alebo spochybňovania. Základnou 
technickou požiadavkou pre inteligentné okuliare je schopnosť rozšíriť zorné pole ich nositeľov s 
virtuálnymi informáciami. Toto sa deje na väčšine dnešných zariadení pomocou transparentného 
displeja. Zariadenie je označené ako jednotka s pojmom "optická zobrazovacia jednotka". 
 
Téza 1: Inteligentné okuliare majú potenciál stať sa neoddeliteľnou súčasťou každodenného života 
človeka, pretože ich funkcie uspokojujú potreby informačnej spoločnosti. 
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Téza 2: Inteligentné okuliare však predstavujú riziko narušenia súkromia, ohľadne práva na 
súkromie osôb z dôvodu nedostatku transparentnosti zhromažďovania informácií a nedostatočnej 
kontroly spracovania následných informácií.  
Téza 3: V dôsledku vplyvu na súkromie bude používanie inteligentných okuliarov na verejných 
priestranstvách viesť ku konfliktom medzi ich používateľmi a dotknutými osobami. 
Téza 4: Inteligentné okuliare sú súčasťou omnoho širšej technologickej a spoločenskej zmeny, ktorú 
nemožno zastaviť. Ich dlhodobý zákaz nie je možný z dôvodu ich výhod. 
Téza 5: Súčasné právo na súkromie vo verejnom priestore bude musieť prijať obmedzenia v 
prospech inteligentných okuliarov. Je potrebná koexistencia práva a technológií, aby sa umožnilo 
používanie inteligentných okuliarov na verejných priestranstvách. 
 
Právne posúdenie inteligentných okuliarov by malo byť založené aj na ich konkrétnych možnostiach 
použitia. Na tento účel medzi typické spôsoby použitia inteligentných okuliarov patrí možnosť 
záznamu a ukladania údajov, prenos a uverejňovanie záznamov, živé vysielanie, biometrické 
rozpoznávanie tváre, hlasu a správania a rozšírenej reality. 
 
2.  VÝHODY A MOŽNOSTI POUŽITIA INTELIGENTNÝCH OKULIAROV  

Vyššie uvedené spôsoby použitia inteligentných okuliarov budú predmetom ďalšieho 
rozboru. Okrem rýchleho prenosu informácií má tzv. augmented-reality vplyv na stupeň užitočnosti 
inteligentných okuliarov. Okrem tzv. augmented-reality poskytuje rýchly prenos informácií významnú 
výhodu pokiaľ ide o inteligentné okuliare. Tie majú výstupné rozhranie, ktoré sa podobá tradičnému 
sklu umiestnenému trvale medzi vonkajším svetom a nervovými bunkami v oku, takže výstup 
informácií sa realizuje priamo v zornom poli používateľa. Výhody inteligentných okuliarov sú zjavné, 
napríklad, cyklista môže vidieť navigačné informácie alebo informácie o prichádzajúcom volaní 
priamo v zornom poli bez toho, aby musel pozerať na zariadenie namontované na volante. 
Inteligentné okuliare sú kľúčovým faktorom úspešnosti pre budúci technologický rozvoj, pretože 
efektívne používateľské rozhrania sú rozhodujúce pre úspech nových technológií. S príchodom 
počítačovej technológie je čoraz dôležitejšie, aby ľudia efektívne komunikovali s počítačmi a 
prostredníctvom nich. Platí to aj napr. v cestnej premávke kde bude potrebná efektívna komunikácia 
s autonómnymi vozidlami. Okrem všeobecných výhod, napr. rozhrania človek-stroj sú výhody 
inteligentných okuliarov v mnohých konkrétnych aplikáciách viac ako evidentné. Medzi oblasti 
použiia inteligentných okuliarov môžeme uviesť výučba, vývoj a výskum, spolupráca a komunikácia 
vo virtuálnom svete, navigácia. V oblasti medicíny môžu inteligentné okuliare s tzv. augmented-
reality v kontexte chirurgického zákroku zobrazovať klinické informácie (napr. počítačovú tomografiu 
(CT)) pre chirurga na miestach ľudského tela, na ktorých sa má uskutočniť chirurgický zákrok. V 
oblasti marketingu je potenciál tzv. augmented-reality predovšetkým v možnosti zobrazovania 
reklamných informácií priamo v inteligentných okuliaroch v závislosti od preferencií alebo polohy 
používateľa.Turisti môžu používať inteligentné okuliare na spoznávanie vzdialených miest. 
 
3.  OCHRANA SÚKROMIA (OSOBNÝCH ÚDAJOV) A INTELIGENTNÉ OKULIARE  

Ľudia sa spočiatku obávali, aby sa nedostali na okraj spoločenského diania ovládanom 
strojmi. Táto obava pretrváva aj v období informačného veku pokiaľ ide o používanie inteligentných 
okuliarov ako "človek-stroj-hybrid". Nielenže to naznačujú doterajšie skúsenosti s používaním 
inteligentných okuliarov, ale aj frekvencia používania pojmu "cyborg" v tejto súvislosti. Pritom tento 
termín vyjadruje radikálnu technickú zmenu, v ktorej sú spochybnené tradičné štruktúry individuality 
a spoločenskej koexistencie. Pojem "cyborg" vyvinuli dvaja americkí vedci Manfred E. Clynes a 
Nathan S. Kline.1 Ako kyborga označovali "organizovanú štruktúru", ktorá funguje "podvedome ako 
integrovaný kybernetický systém". Dôležitým faktorom ohľadne obáv z inteligentných okuliarov je 
obava z neoprávneného záznamu a jeho ďalšieho zdieľania. To poukazuje na obavu ľudí zo straty 
súkromia a tak vytvára predpoklad napätia medzi záujmami ich používateľov a ochranu súkromia 
ostatných. Ľudia sa kvôli prítomnosti inteligentných okuliarov obávajú zásahov do ich súkromia. S 
cieľom posúdiť, do akej miery má tento strach význam z pohľadu práva, je potrebné lepšie objasniť 
záujmy dotknutých osôb s ohľadom ochrany ich súkromia. Idea súkromia ako súčasť práva 
duševného vlastníctva bola obzvlášť príťažlivá pre učencov, ako boli Thomas Hobbes, John Locke a 

                                                 
1 CLYNES, M. E. – KLINE, N. S. (1960): Cyborgs and Space. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

 
41 

John Stuart Mill. Podľa ich názorov je potrebné sa vyhnúť "tyranii väčšiny" prostredníctvom 
verejného tlaku na tých, ktorí nesúhlasia so spoločenským konsenzom. Napriek tomu, že právo na 
súkromie vo svojej podstate bolo stanovené na základe liberálneho myslenia, boli to až dvaja 
americký právnici Warren a Brandeis, ktorí ho označili ako "právo nebiť obťažovaní ". Warren a 
Brandeis formulovali súkromie ako všeobecné právo, ktoré platí vo vzťahu k štátu a jeho 
spoluobčanov. Pritom vytvorili analógiu k súkromnému vlastníctvu. Z práva na súkromie vyplýva 
možnosť určiť, aké informácie sa zhromažďujú a na aký účel a komu sa poskytnú. Optimálny rozsah 
práva na súkromie predstavuje rovnováhu medzi snahou kontrolovať osobné údaje a ochotou 
zverejniť tieto údaje tretím stranám.2 Ochrana súkromia vyžaduje splnenie štyroch základných 
podmienok:  
 

- Na jednej strane môže byť súkromie jednoducho nárokované za účelom byť sám (solitude). 
- Na druhej strane súkromie chráni aj výmenu informácií v rámci blízkych medziľudských 

vzťahov. 
- Treťou funkciou ochrany súkromia je anonymita, teda interakcia s vonkajším svetom, ktorú 

nemožno pripísať konajúcemu jednotlivcovi. Funkcia ochrany súkromia sa tiež označuje 
ako "verejné súkromie", pretože zahŕňa aj verejnú, ale anonymnú verejnú mienku. 

- Štvrtou funkciou ochrany súkromia je zdržanlivosť, ktorá je vyjadrením súkromia a opisuje 
duševnú a fyzickú vzdialenosť od sociálneho prostredia. Predovšetkým sa považuje za 
nevyhnutné zachovať duševnú identitu v moderných priemyselných spoločnostiach. 

 
3.1.  Moderný koncept ochrany osobných údajov 

Vo všeobecnosti môže byť pojem súkromia definovaný ako individuálny a hodnotovo 
neutrálny voľný priestor osobnej integrity, ktorý chráni jednotlivca pred vonkajšími vplyvmi a 
poskytuje mu kontrolu nad svojin prejavmi, t.j.voľný výber informácií, ktoré sa ho týkajú, a ktoré nie. 
Okrem ochrany jednotlivca slúži súkromie na zabezpečenie otvorenej demokratickej spoločnosti. 
Ochrana súkromia nie je absolútnym právom, ale relatívnou hodnotou, ktorá nájde svoje 
obmedzenia v slobodách iných účastníkov spoločnosti a navyše je obmedzená plnením verejných 
povinností. Platí zásada "in dubio pro libertate", podľa ktorej dôkaz o zákonnosti prislúcha osobe, do 
ktorej práva na slobodu sa zasahuje. 
 
4.  POUŽĺVANIE INTELIGENTNÝCH OKULIAROV Z POHĽADU ÚSTAVNÉHO PRÁVA  

Základné práva viažu len legislatívnu, výkonnú a súdnu moc ako priamo aplikovateľné 
právo.3 Tieto tri zásady štátnej zvrchovanosti musia však dodržiavať základné práva občanov. Z 
tohto dôvodu majú základné práva subjektívny účinok.4 Patrí sem najmä to, že súdy musia 
interpretovať neurčité právne pojmy v súlade s ústavnými hodnotami.5 To či inteligentné okuliare 
predstavujú len nepodstatné obmedzenie môžeme mať pochybnosti. Platí to najmä preto, že 
ochrana základných práv je osobitne dôležitá z hľadiska ohrozenia súkromia spôsobeného 
technologickým pokrokom. Ochrana ľudskej dôstojnosti je zároveň najvyšším ústavným princípom6 
a najvyšším základným právom. Zabezpečuje ochranu jednotlivca ako indivídua, ktorá je ďalej 
rozvinutá v niekoľkých teóriách ako napr. teória uznania ktorá chápe dôstojnosť ako "koncepciu 
komunikácie", ktorú si ľudia dlžia a poskytujú navzájom. Ľudská dôstojnosť chráni duševnú identitu a 
integritu. V tejto súvislosti sa ochranné ciele ľudskej dôstojnosti zhodujú s cieľmi ochrany súkromia. 
Na rozdiel od ochrany osobnosti sa ochrana ľudskej dôstojnosti nezameriava na absolútnu ochranu 
nositeľa základných práv, ale slúži na "udržanie základných podmienok sociálnych vzťahov medzi 
nositeľom základných práv a jeho životným prostredím". Tento charakter osobnostného práva je 
obzvlášť dôležitý v digitálnom svete. Všeobecné právo na ochranu osobnosti je "legislatívnym 
rámcom" čo znamená, že rozsah jeho ochrany a protiprávnosť jeho porušenia musia byť 
zohľadnené v každom jednotlivom prípade. Táto otvorenosť práva na ochranu osobnosti je 
nevyhnutná najmä vzhľadom na vedecký a technologický pokrok, ako aj na zmenu životných 

                                                 
2 FUNTA, R. (2017): Ochrana súkromia v rámci prenosu osobných údajov medzi EÚ a USA. 
3 ONDRIA, P. (2009): Basic Principles of Slovakia's Constitutionality. 
4 OROSZ, L. – SVÁK, J. – BALOG, B. (2011): Základy teórie konštitucionalizmu. 
5 MAZÁK, J. - JÁNOŠÍKOVÁ, M. (2011): Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana). 
6 KRESÁK, P. (1993): Porovnávacie štátne právo.  
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podmienok, aby sme mohli pochopiť nové hrozby pre rozvoj osobnosti. Riziko nekontrolovanej 
manipulácie s osobnými údajmi je v tom, že jednotlivec nemôže vedieť, kto a do akej miery 
manipuluje s jeho osobnými informáciami. Dôsledkom toho je, že postihnutí môžu byť vystavení 
tlaku kvôli možnosti okolitého sveta získať informácie o ich osobnosti. Môžu sa obávať toho, že ich 
správanie, ktoré sa odchyľuje od zaužívaných spoločenských noriem, môže byť "kedykoľvek 
zaznamenané a uložené ako informácie natrvalo zverejnené." Osoby sú teda pod "tlakom verejnej 
nezáujmu" v ich sloboda rozhodovania  bola výrazne obmedzená. Informácie o osobnom stave 
osoby sa týkajú vždy určitej osoby a môžu sa použiť na jej identifikáciu (napr. fotografie, meno, 
adresa, dátum narodenia, vzhľad, zdravotný stav, atď.). Na druhej strane údaje materiálnej povahy 
opisujú situácie, ktoré obsahujú informácie, ktoré majú odkaz na určitú osobu. K takýmto 
informáciám patria aj informácie o mieste pobytu, čase, keď osoba navštívila určité miesto, o tom, 
atď. V prípade inteligentných okuliarov sa podľa technických možností a predchádzajúcich 
skúseností očakáva, že tieto zariadenia môžu predovšetkým zhromažďovať audiovizuálne údaje a 
spojiť ich s inými údajmi, ako je napríklad miesto a čas ich záznamu alebo meno dotknutej osoby. 
Napriek paralelám k právu v kontexte osobných údajov by rozsah práva na sebaurčenie nemal byť 
obmedzený na rozsah uplatňovania jednoduchých ustanovení ochrany údajov. Relevantnosť 
spracovania údajov sa musí merať z hľadiska ochranného účelu práva na sebaurčenie. Právo na 
sebaurčenie v súlade s jeho ochranným účelom zahŕňa akúkoľvek formu spracúvania osobných 
údajov za predpokladu, že môže ovplyvniť autonómiu jednotlivca chráneného týmto právom. V tejto 
súvislosti je rozsah ochrany veľmi široký, najmä pokiaľ ide o možný budúci vývoj v oblasti 
spracovania údajov. Manipulácia s údajmi týkajúcimi sa ochrany súkromia zahŕňa klasické 
intervencie, ktoré sa vyznačujú kritériami bezprostrednosti, ako aj akúkoľvek formu 
zhromažďovania, ukladania, prenosu alebo uverejňovania osobných údajov. Zaobchádzanie s 
"osobnými údajmi, ktoré samy osebe majú len nízku výpovednú hodnotu, v závislosti od cieľa 
prístupu a existujúcich možností spracovania a prepojenia, môže mať vplyv na základné práva na 
súkromie dotknutej osoby." Ochrana súkromia zahŕňa priestorové vymedzenie, ktoré slúži 
jednotlivcovi a je nevyhnutné pre rozvoj jeho osobnosti. Z tohto dôvodu sa územné ústupky 
považujú za právne nevyhnutné, pretože pocit potenciálneho pozorovania inými môže vyvolať 
"psychologický tlak [...] verejného záujmu", ktorý môže viesť k samoregulácii jednotlivca. Ochrana 
obsahu súvisiaceho s obsahom alebo tematicky určeného súkromia zahŕňa záležitosti, ktorých 
obsah alebo obsah informácií sa týkajú otázok, ktoré sú zvyčajne považované za súkromné. Patria 
sem najmä aspekty, ktorých "verejná diskusia sa považuje za nevhodnú, ktorej zverejnenie môže 
byť pre subjektu údajov nepríjemné alebo spôsobuje nepriaznivé environmentálne reakcie". Patria 
sem predovšetkým okolnosti, ktoré môžu viesť k pocitu hanby, ktorý sa považuje za pocit 
súkromného par excellence. Tieto otázky zahŕňajú najmä dôvernú komunikáciu medzi manželmi v 
súvislosti so sexualitou, chorobami alebo dokonca sociálne deviantným správaním. Po stanovení 
rozsahu práva na ochranu osobnosti je potrebné vymedziť jeho vplyv z dôvodu používania 
inteligentných okuliarov. Pri nahrávaní sa zhromažďujú údaje v elektronickej podobe pomocou 
zariadenia alebo na serverov (tzv. "Cloud servery") čím je umožnené ich reprodukovať alebo 
sprístupniť. Ak sa na základe toho môžu identifikovať osoby, ide o zaobchádzanie s osobnými 
údajmi, a môže dochádzať k zásahu do práva na sebaurčenie. Pokiaľ je možné z takýchto 
záznamov rozoznať konkrétne osoby alebo si vypočuť dôverné rozhovory ktoré nie sú určené 
verejnosti, dochádza tu k zásahu do ich práv týchto osôb. K zásahu do práva dochádza v prípade 
uverejňovania vyobrazení človeka, čiže ak dôjde k sprístupneniu alebo distribuovaniu údajov 
neurčitému okruhu osôb. Účel a motivácia šírenia takýchto údajov sú irelevantné. Pri živom 
vysielaní pomocou inteligentných okuliarov nie je záznam natrvalo ukladaný, ale prenášaný v 
reálnom čase tretím stranám. Pokiaľ ide o obsah dotknutých informácií, proces sa nelíši od 
záznamu, pretože dochádza k prenosu rovnakých údajov ako v prípade ich ukladania. Živé 
vysielanie je v podstate podobné šíreniu záznamu, pretože osoby môžu vysielaný obsah 
zaznamenávať pomocou snímania obrazovky alebo videa.  

 
5.  OCHRANA SÚKROMIA PROSTREDNĺCTVOM OSOBNÝCH SLOBÔD  

Okrem ľudskej dôstojnosti a práva na ochranu osobnosti obsahuje ústava ďalšie práva, 
ktorých ochranný účinok zodpovedá aj cieľom súkromia a ktorý môže byť narušený používaním 
inteligentných okuliarov. Čl. 16 Ústavy SR ustanovuje, že každý má právo na život; život je hodný 
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ochrany už pred narodením a nikto nemôže byť pozbavený života.7 Funkcia práva na súkromie ako 
ochrana duševnej integrity pred nadmerným pozorovaním osobných udalostí tretími stranami by 
mohla byť zahrnutá do práva na ochranu fyzickej integrity. Zhoršenie duševného zdravia sa však 
môže kvalifikovať ako jeho poškodenie, ak sa účinok na duševnú pohodu rovná fyzickej bolesti 
alebo iným porovnateľným účinkom. Najmä narušenie sociálneho blahobytu už nie je klasifikované 
ako narušenie duševnej integrity. Preto všeobecný pocit nepríjemnosti pri myšlienke stať sa 
objektom sledovania videa ešte neovplyvňuje fyzickú integritu človeka. Len trvalé a systematické a 
predovšetkým mobilné sledovanie videa môže viesť k vzniku porúch, ktoré môžu ovplyvniť osoby. 
Ústava SR zaručuje osobám právo na osobnú slobodu v zmysle čl. 17, ktorá môže byť obmezená 
len v zákonom stanovených prípadoch.8 Preto používanie inteligentných okuliarov na verejných 
miestach všeobecne nezasahuje do slobody pohybu osôb, pretože mu fyzicky nezabraňuje. Právo 
chráni celé ľudské správanie bez toho, aby obmedzovalo rozsah ochrany na určité oblasti 
života.Kvôli prítomnosti inteligentných okuliarov môžu byť osoby dotknuté pri výkone iných slobôd, 
napr. náboženskej slobody (čl. 24 Ústavy SR), slobody prejavu (čl. 26 Ústavy SR) alebo slobody 
združovania (čl. 29 Ústavy SR).9 Zásahy do osobnostných práv dotknutých osôb boli doposiaľ 
založené na prijatí ich protichodnej vôle. Je to však napr. ako v prípade bežných fotografických 
alebo videozáznamov, ktoré si možno predstaviť, že dotknuté osoby súhlasia s ich zdieľaním 
pomocou inteligentných okuliarov a že ich základné práva nebudú dotknuté. Takýto súhlas je preto 
potrebné posúdiť od prípadu k prípadu, ale na ústavnej úrovni10 môžu byť stanovené limity 
prípustného súhlasu. Otázka, či a do akej miery súhlas bráni porušovaniu základných práv, je 
predmetom diskusie v súvislosti so zrieknutím sa základných práv. Funkcia základných práv ako 
subjektívnych práv tak hovorí v prospech nositeľa základných práv, ktorý je schopný zrieknuť sa ich. 
Okrem toho súhlas v súvislosti s nepriamym uplatňovaním základných práv môže mať vplyv aj na 
vzťah medzi dvoma súkromnými osobami. Je treba však poznamenať, že odmietnutie ľudskej 
dôstojnosti a jej súčasť v iných základných právach je neprípustné. Zákon o ochrane osobnosti má 
zabezpečiť nielen ochrannú funkciu, ale aj fungovanie viacerých názorov v demokratickom štáte. 
Predpokladom na upustenie od základných práv, je súhlas nositeľa základných práv. To znamená, 
že si musí byť vedomý svojich dôsledkov, najmä možných dôsledkov takéhoto súhlasu. Za účelom 
posúdenia rozsahu súhlasu je potrebné určiť, do akej miery bola osoba schopná posúdiť rozsah 
svojho konania. Ďalšou podmienkou súhlasu je, že je dobrovoľný, nie v dôsledku nátlaku alebo v 
podvodu. 
 
6.  ZÁUJMY POUŽĺVATEĽOV INTELIGENTNÝCH OKULIAROV  

Po určení porušenia práv dotknutých osôb je potrebné preskúmať, či zásahy nie sú 
odôvodnené záujmami používateľov inteligentných okuliarov. Z toho dôvodu je potrebné preskúmať 
ústavou chránené záujmy používateľov inteligentných okuliarov pred tým, než sa navzájom 
porovnajú záujmy obidvoch strán. Vytváranie záznamov, zhromažďovanie informácií alebo ich 
šírenie a uverejňovanie je možné realizovať pomocou inteligentných okuliarov. Hlavným zameraním 
významu slobody komunikácie v kontexte tohto preskúmania bude predovšetkým zber informácií 
a ich zhromažďovanie. Právo na informácie podľa ústavy zaručuje každému, aby získaval 
informácie z bežných zdrojov. Toto právo sa vzťahuje na slobodné vyhľadávanie, prijímanie a 
rozširovanie ideí a informácií bez ohľadu na hranice štátu. Sloboda informácií sa systematicky 
posudzuje v spojení so slobodou prejavu, ktoré predstavuje právo na vyjadrenie a šírenie vlastných 
názorov najrôznejším spôsobom (slovom, písmom, tlačou, obrazom a iným spôsobom).11 Ako zdroj 
informácií sa zohľadňuje každý mysliteľný nositeľ informácií, ako aj samotný predmet informácií. To 
znamená, že nejde len o informácie akým sú napr. tlačové správy, televízia, rádio alebo internet, ale 
aj informácie zo samotného zdroja. V dôsledku toho sú všetky údaje, dokonca aj tie, ktoré sú 
osobné, zdrojom informácií jako súčasť slobody informácií. Z toho vyplýva, že jednotlivé osoby, ako 
aj ich prítomnosť na určitom mieste, ich správanie, vzhľad alebo ich výroky sú súčasťou zdroja 

                                                 
7 FEKETE, I. (2007): Občiansky zákonník-Komentár. 
8 SVÁK, J. (2006): Ochrana ľudských práv. 
9 SVÁK, J, - CIBULKA, Ľ. - KLÍMA, K. (2013): Ústavné právo Slovenskej republiky. 
10 ONDRIA, P. (2004): Ústava a ústavnosť v slovenskom politickom systéme. 
11 DRGONEC, J. (1999): Sloboda prejavu a právo na informácie v teórii a praxi ústavného práva 
Slovenskej republiky. 
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informácií. Právo na informácie je obmedzené pretože ponúka iba právo byť informovaný zo 
všeobecne dostupných zdrojov. Pojem zo všeobecne dostupných znamená, že zdroj je určený 
verejnosti alebo je určený na informovanie skupiny osôb, ktoré nie sú individuálne identifikované. 
Relevantnou je skutočná prístupnosť informácií, ktoré sa musia posudzovať podľa objektívnych 
kritérií. Pri používaní inteligentných okuliarov je zásadnou otázkou, či by informácie zbierané 
vizuálne, akusticky alebo elektronicky mali byť prístupné každému ako zdroj informácií. Musí sa 
zohľadniť najmä to, či informácie podliehajú prekážkám vstupu, ktoré zabraňujú tomu, aby mal 
možnosť každý získať. Je preto potrebné stanoviť hranicu medzi abstraktnými prekážkami vstupu 
(napr. vstupnými poplatkami) a špecifickými prekážkami vstupu (napr. pozvánka na určitú udalosť). 
Zatiaľ čo abstraktné obmedzenie umožňuje prístup každému, špecifické prekážky vylučujú 
všeobecnú dostupnosť informácií. Verejný priestor predstavuje vo všeobecnosti všeobecný zdroj 
informácií, pretože je oblasťou spoločenského života, a preto slúži ako zdroj informácií pre každého. 
Na druhej strane, neverejné priestory, napr. apartmány alebo obchodné priestory, ktoré nie sú 
určené verejnosti, nie sú všeobecne dostupné. To sa predpokladá aj vtedy, keď sa používatelia 
inteligentných okuliarov presunú do iných priestorov. Pojem informácie z verejne dostupných 
zdrojov nevyhnutne zahŕňa zhromažďovanie informácií. Naproti tomu ďalšie využívanie informácií 
nepodlieha slobode informácií, ale môže byť chránené len inými vhodnejšími základnými právami. 
Patria sem napr. sloboda prejavu alebo sloboda médií. V prípade inteligentných okuliarov to 
znamená, že otázka zberu a ukladania údajov, bez ohľadu na ich účel, sú pokryté rozsahom 
slobody informácií. Na druhej strane, ich uverejnenie, distribúcia alebo iné použitie musia byť 
odôvodnené inými základnými právami. Z pohľadu informačných tokov môže byť ochrana súkromia 
rozdelená na ochranu odchádzajúcich informácií a ochranu prichádzajúcich informácií. Je otázne, 
do akej miery môže byť zablokovanie prichádzajúcich informácií priradené k všeobecnému právu na 
ochranu osobnosti. Tzv. negatívna sloboda informácií je napr. považovaná za relevantnú v prípade 
tzv. "adblock" filtrov. Tieto filtrujú a odstraňujú reklamy z internetových stránok. Zatiaľ čo 
zhromažďovanie a uchovávanie informácií prostredníctvom inteligentných okuliarov spadá pod 
slobodu informácií je zverejňovanie a šírenie informácií prostredníctvom slobody prejavu chránené 
iným ustanovením ústavy. Používanie inteligentných okuliarov vo verejnom priestore môže 
predstavovať zásah do všeobecného práva na ochranu osobnosti tretích strán. Z tohto dôvodu je 
rozumné si položiť otázku či nemôže dôjsť k zásahu do ich ľudskej dôstojnosti. Bolo by tomu tak, 
pokiaľ by narušenie súkromia prostredníctvom inteligentných okuliarov nezohľadňovalo povahu 
osôb ako autonómnych a uvedomelých jednotlivcov. Je preto potrebné konštatovať, že v dôsledku 
masového používania inteligentných okuliarov vo verejných priestoroch sa treba obávať 
porušovania ľudskej dôstojnosti tretích strán. 
 
7.  NARIADENIE EÚ O OCHRANE ÚDAJOV12 

Prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,13 ako sekundárneho právneho aktu 
EÚ,14 sa stanovujú pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá 
týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov (čl. 1 (1) Nariadenia (EÚ) 2016/679). Keďže 
Nariadenia (EÚ) 2016/679 upravuje zaobchádzanie s osobnými údajmi, používanie inteligentných 
okuliarov je prinajmenšom relevantné, keďže osobné údaje, najmä biometrické, sú skutočne 
spracúvané. Na druhej strane, napr. účinok monitorovania, nespadá pod ustanovenia Nariadenia 
(EÚ) 2016/679. Otáznym je, či inteligentné okuliare, ktoré sa používajú iba na získavanie informácií 

                                                 
12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, Úradný vestník L 281. 
Smernica 95/46/ES sa zrušuje s účinnosťou od 25. mája 2018 (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). Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Nariadenie sa začne uplatňovať od 25. mája 2018. Pozri 
aj SVOBODA, P. (2011): Úvod do evropského práva. 
13 FUNTA, R. - GOLOVKO, L. - JURIŠ, F. (2016): Európa a európske právo. 
14 KARAS, V. - KRÁLIK, A. (2012): Právo Európskej únie. 
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z internetu alebo pokiaľ len príležitostne robia snímky, by patrili do rozsahu pôsobnosti nariadenia 
EÚ o ochrane údajov? Vychádzajúc z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2016/679, bude 
používanie inteligentných okuliarov podliehať ustanoveniam o spracúvaní osobných údajov. To 
znamená, že ak sa inteligentné okuliare používajú len na prijímanie informácií alebo na príležitostné 
snímanie, nebude ich použitie pravdepodobnejšie podliehať rozsahu pôsobnosti nariadenia EÚ o 
ochrane údajov. 
 
8. ZÁVER 

Téza 1: Inteligentné okuliare majú potenciál stať sa neoddeliteľnou súčasťou 
každodenného života človeka, pretože ich funkcie uspokojujú potreby informačnej spoločnosti pre 
efektívnosť, bezpečnosť a pohodlie. Je tomu tak, pretože každodenný život v informačnej 
spoločnosti je čoraz viac definovaný všadeprítomnosťou počítačov a presunom spoločenského 
správania do virtuálneho priestoru (tiež nazývaného kybernetický priestor). Aj fyzický priestor sa 
čoraz viac prelína s virtuálnym priestorom, spájajúcim fyzickú realitu s virtuálnou skutočnosťou. 
Téza 2: Z dôvodu nedostatočnej transparentnosti zhromažďovania informácií a nedostatočnej 
kontroly následného spracovania informácií prinášajú inteligentné okuliare značné riziko narušenia 
súkromia a tým osobných práv osôb, na ktoré sa vzťahujú. Riziká ďaleko presahujú predtým 
používané typy získavania informácií, napr. cez video dohľad alebo smartphony s kamerami. Z 
dôvodu nedostatočnej transparentnosti zberných procesov nemôžu tretie strany vedieť, či a do akej 
miery sa stanú predmetom záznamov pomocou inteligentných okuliarov. V dôsledku toho môže 
verejný priestor stratiť svoj charakter, pretože osoby budú vystavené neustálemu dozoru a kontrole. 
Z dôvodu týchto nebezpečenstiev môže používanie inteligentných okuliarov na verejných miestach 
predstavovať porušenie všeobecného práva na ochranu osobnosti a ľudskej dôstojnosti. Téza 3: 
Vzhľadom na vplyv na súkromie bude používanie inteligentných okuliarov na verejných 
priestranstvách viesť k konfliktom medzi ich používateľmi a tretími stranami. Téza 4: Inteligentné 
okuliare sú len časťou omnoho širšej technologickej a spoločenskej zmeny, ktorú nemožno zastaviť. 
Predpoveď technologického a sociálneho vývoja potvrdila, že potenciál inteligentných okuliarov, 
ktorý bol identifikovaný v prvej hypotéze, sa bude realizovať aj v budúcnosti. Téza 5: Súčasné 
súkromie vo verejnom priestore bude musieť prijať obmedzenia v prospech inteligentných okuliarov. 
Je potrebná koexistencia práva a technológií, aby sa umožnilo používanie inteligentných okuliarov 
na verejných priestranstvách. Prítomnosť inteligentných okuliarov výrazne zmení súkromie, avšak 
nemôže viesť k ohrozeniu autonómie a plurality názorov. Preto sa odporúčajú technické opatrenia, 
ako napríklad automatická anonymizácia vyzobrazení osôb a elektronického súhlasu. 
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Abstract: The juridification of cyberspace is inextricably linked with an effort to promote state 
sovereignty even in this sphere of life. Issues of conflict of laws and jurisdiction, geo-blocking, 
censorship, blocking of foreign online gambling services, blocking statutes in procedural law, and, 
last but not least, efforts to ensure national cybersecurity are all a sort of manifestation of erection of 
new cyber borders. 
 
Abstrakt: S juridifikáciou kyberpriestoru sa neodlučiteľne spája aj snaha o presadenie štátnej 
suverenity v tejto sfére. Určenie rozhodného práva, súdnej príslušnosti, geo-blocking, cenzúra, 
blokovanie cezhraničných zakázaných služieb online-hazardu, tzv. blokovacie zákony v procesnom 
práve, a v neposlednom rade snahy o zabezpečenie národnej kybernetickej bezpečnosti sú vo 
svojej podstate akýmsi prejavom snáh o vytváranie kybernetických štátnych hraníc. 
 
Keywords: e-sovereignty, state borders, cyberspace 
 
Kľúčové slová: e-suverenita, štátne hranice, kyberpriestor 
 
 
1 ÚVOD 

Koncept suverenity (suverenity štátu, suverenity ľudu, vnútornej suverenity, vonkajšej 
suverenity a i.) prekonával a aj v súčasnosti prekonáva rôzne vývojové zmeny. Tie najaktuálnejšie, 
spojené s kyberpriestorom, budú predmetom tohto príspevku.  

Za pôvodcu pojmu suverenita vo význame, aký mu pripisujeme dnes (t.j. primárne štátna 
suverenita), sa síce považuje francúzsky mysliteľ Jean Bodin,1 v skutočnosti však s konceptom 
suverenity – hoci bez výslovného použitia tohto pojmu – pracoval už aj dávnejší stredoveký právnik 
Bartolus zo Saxoferrata. Kým však v stredoveku pripisovali postglosátori najvyššiu politickú moc 
(maxima potestas) jednotlivým osobám vládcov, neskôr v novoveku sa koncept suverenity začal 
spájať s konceptom štátnosti, resp. so štátom nezávislým od osoby panovníka, pričom osobitný 
dôraz začal byť kladený okrem vnútroštátnej suverenity aj na nezávislosť zahraničnej politiky. Tak 
postupoval aj už zmienený J. Bodin v druhej polovici 16. storočia. Napokon, na začiatku 19. 
storočia, po Viedenskom kongrese, dostala suverenita definitívne charakter najvyššej nezávislej 
moci vlastnej štátu, pričom za jej prejav bola rovnako ako v prípade stredovekého a novovekého 
panovníka považovaná výlučná moc nad štátnym územím a nezávislé vykonávanie vonkajších 
vzťahov.2 Tieto myšlienky ďalej rozpracovali osobitne nemeckí štátovedci a právnici druhej polovice 
19. storočia (napr. Jellinek). 

Dodnes pritom aj v našej právnej vede prežíva práve naznačené učenie pochádzajúce ešte z 
19. storočia, t.j. učenie o vnútornej a vonkajšej suverenite štátu (štátnej moci). Niektoré najnovšie 
názory však suverenitu štátov spochybňujú, tvrdiac, že táto existovala vo svete tzv. vestfálskeho 
systému, kde národné štáty boli hlavnými hráčmi, centrami moci a objektmi záujmu, čo však vraj 
pomaly ale isto v globalizovanom svete, na ktorom sa účastní čoraz viac medzivládnych aj 
mimovládnych medzinárodných organizácií, prestáva platiť.3  

Okrem globalizácie však aktuálnu výzvu pre koncept štátnej suverenity, a to ako vnútornej 
tak aj vonkajšej (tá druhá tu pre nás bude zaujímavejšou), predstavuje aj svet elektronickej 

                                                 
1 V diele Les six livres de la République, 1576. 
2 VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť. Bratislava: 
Eurokódex, 2013, s. 44-45. 
3 LINDAHL, H.: Sovereignty and Symbolization. In: WALKER, N. (ed.): Relocating sovereignty. 
Oxon: Routledge, 2018, s. 53.  



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

 
48 

komunikácie, kyberpriestor. Na príklade vybraných výziev a fenoménov sa v tomto príspevku 
pokúsime zamyslieť nad relevantnosťou konceptu suverenity v kyberpriestore, a to konkrétne 
v spojení s problematikou štátnych hraníc ako osobitného nástroja vymedzenia územného, vecného 
a personálneho rozsahu suverenity štátov. Pokúsime sa pritom zodpovedať otázku, či majú 
suverenita a štátne hranice v kyberpriestore svoju budúcnosť, a ak áno, či je potrebné ich začať 
vnímať v inej, prispôsobenej podobe – napríklad v zmysle postmoderných „tekutých“4 e-hraníc 
či „tekutej“ e-suverenity.    

 
2 SUVERENITA V KYBERPRIESTORE? 

Pre účely tohto príspevku budeme pod štátnou suverenitou chápať primárne vonkajšiu, 
medzinárodnoprávnu suverenitu, ako právomoci a výsady štátu, ktoré nezávisia od súhlasu iného 
štátu.5 Medzi medzinárodnoprávne inštitúty a zásady, ktoré definujú a stelesňujú takúto štátnu 
suverenitu, patrí pritom najmä zásada nezasahovania do vnútorných záležitostí štátu.  

V nasledujúcich podkapitolách sa postupne zameriame na nástroje a inštitúty, ktoré sú 
bezprostredne spojené s problematikou štátnej suverenity (najmä tej tzv. vonkajšej, 
medzinárodnoprávnej) v podmienkach kyberpriestoru.  Pojem suverenita v tradičnom zmysle totiž 
prirodzene čelí v kyberpriestore viacerým výzvam, a to osobitne s ohľadom na „bezhraničnosť“ 
kyberpriestoru. Napriek tomu však zároveň pojem suverenita zaujíma ústredné postavenie aj 
v diskusiách o normatívnej architektúre kybernetického priestoru,6 a prejavy snáh o posilnenie 
štátnej suverenity sa zreteľne prejavujú v podobe želaného kontrolovania akéhosi „národného“ 
kyberpriestoru, v zmysle presadenia suverénnej štátnej moci pre určitú oblasť vzťahov vznikajúcich 
v kyberpriestore, hoci bez nároku na jeho skutočné fyzické vyčlenenie – to by totiž bolo možné iba 
v zmysle vyčlenenia a kontroly národnej kybernetickej infraštruktúry, v zmysle klasickej „analógovej“ 
suverenity nad fyzickou kybernetickou infraštruktúrou (uzly, siete, hardvér, či osoby tieto využívajúce 
a zároveň podliehajúce konkrétnemu štátu). Z nástrojov, ktoré štáty využívajú pre presadenie svojej 
suverenity v kyberpriestore a zároveň pre odčlenenie svojej suverenity od suverenity iných štátov 
(akýmisi e-hranicami), tu postupne priblížime právnu úpravu súdnej príslušnosti, určovania 
rozhodného práva, geo-blockingu, cenzúry, blokovania cezhraničných zakázaných služieb online-
hazardu, úpravu tzv. blokovacích zákonov v procesnom práve, a v neposlednom rade tiež najnovšie 
(národné, slovenské) právne snahy o zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. 
 
2.1 Príslušnosť orgánov aplikácie práva a rozhodné právo 

Najstarším právnym problémom štátnej suverenity v kyberpriestore sú navzájom úzko 
prepojené problematiky určovania rozhodného práva a súdnej príslušnosti v cezhraničných 
vzťahoch, resp. sporoch vznikajúcich v kyberpriestore. Prirodzene, tento problém sa v rámci 
medzinárodného práva súkromného a procesného objavoval už pred vznikom kyberpriestoru 
a existoval v rámci akýchkoľvek súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom, rozšírené využívanie 
internetu a elektronickej komunikácie však so sebou vo všeobecnosti prinieslo viaceré špecifické 
problémy, na ktoré domáce právne poriadky, ale ani nadnárodné právo (právo EÚ), či 
medzinárodné právo neboli pripravené.  

Ako prvé sa s týmto problémom v kyberpriestore začali pochopiteľne potýkať vyspelé krajiny 
ako Austrália a Spojené štáty americké,7 kde sa v prípade Dow Jones vs. Gutnick kritériom pre 
určenie rozhodného práva a súdnej príslušnosti stalo miesto, na ktorom bola informácia z internetu 
stiahnutá, resp. z ktorého bola príslušná webstránka navštívená. Následne sa v prípade Zippo Mfr. 

                                                 
4 O tekutosti hovorí známy postmoderný mysliteľ BAUMAN, Z.: Tekutá modernita. Praha: Mladá 
fronta, 2002. 
5 BROWNLIE, I.: Princípy medzinárodného verejného práva. Bratislava: Eurokódex, 2013, s. 317. 
6 SCHMITT, M. N., VIHUL, L.: Sovereignty in Cyberspace: Lex Lata Vel Non? In: American Journal 
of International Law, 2017, 111, s. 213-218. Dostupné na internete: 
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/sovereignty-in-
cyberspace-lex-lata-vel-non/6C6FD06E2B02B72224DF7127483A33F0 (navštívené dňa 1.3.2018). 
7 POLČÁK, R., ŠKOP, M., MACEK, J.: Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). Brno: 
Masarykova univerzita, 2005, s. 31.  

https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/sovereignty-in-cyberspace-lex-lata-vel-non/6C6FD06E2B02B72224DF7127483A33F0
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/sovereignty-in-cyberspace-lex-lata-vel-non/6C6FD06E2B02B72224DF7127483A33F0
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Co. vs. Zippo Dot Com začalo rozlišovať medzi aktívnymi, pasívnymi a interaktívnymi webstránkami, 
aby sa zohľadnili špecifiká miery aktivity užívateľov a poskytovateľov služieb.8 

V podmienkach EÚ, nariadenie Brusel I9 (revidované) upravilo oddelene otázku súdnej 
príslušnosti (označovanú nie celkom presne ako “právomoc“), a nariadenia Rím I10 a Rím II11 
stanovili pravidlá určenia rozhodného práva – stále však iba pre vzťahy medzi členskými štátmi EÚ 
(v iných vzťahoch, napr. so štátmi mimo EÚ, sa aplikujú národné zákony o medzinárodnom práve 
súkromnom jednotlivých dotknutých štátov).  

Vo vzťahu k určeniu súdnej príslušnosti tak platí, že na základe revidovaného nariadenia 
Brusel I sa uplatňujú nasledujúce pravidlá: 
1. strany sa môžu dohodnúť na príslušnom súde, 
2. inak sa za príslušné považujú súdy štátu určeného podľa bydliska žalovaného. 
3. Výnimkou z tohto pravidla sú: 

a) zmluvné vzťahy, pri ktorých sú príslušnými súdy štátu, v ktorom sa malo plniť, 
b) v prípade spôsobenia škody sú príslušnými súdy, kde došlo k vzniku škody.12 V prípade 

spôsobenia škody v kyberpriestore, napríklad pri zásahu do osobnostných práv 
elektronickými prostriedkami, v zmysle prípadov SDEÚ E-Date Advertising a Martinez (C-
509/09 a C-161/10),13 príslušnými môžu byť rovnako súdy štátu, kde má sídlo subjekt, 
ktorý publikoval obsah zasahujúci do práv poškodeného, alebo súdy štátu, kde má centrum 
svojich záujmov poškodená osoba, alebo napokon súdy každého štátu, z ktorého je 
elektronický obsah dostupný, avšak len do výšky škody, ktorá vznikla v danom štáte.14 

c) Napokon, v prípade spotrebiteľských vzťahov, príslušnými sú zásadne súdy štátu, v ktorom 
má bydlisko spotrebiteľ.15 Ten však môže žalovať dodávateľa buď v štáte, kde má sídlo 
dodávateľ, alebo aj v štáte, kde má bydlisko spotrebiteľ.16 Za spotrebiteľský vzťah sa však 
v zmysle rozhodnutí Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG a Hotel 
Alpenhof GesmbH v Oliver Heller (C-585/08 a C-144/09) považuje len taký prípad, keď 
dodávateľ svoju činnosť zameral (napríklad jazykovou mutáciou webstránky, telefónnym 
číslom, menovou cenovou politikou či číslom účtu) na štát, ktorého príslušníkom je 
spotrebiteľ alebo v ktorom má spotrebiteľ bydlisko – o spotrebiteľský vzťah teda nepôjde ak 
si spotrebiteľ sám vyhľadá dodávateľa, ktorý neposkytuje služby špecificky pre štát 
spotrebiteľa. 

Z uvedeného je teda zrejmé, že v záujme určiteľnosti súdnej príslušnosti vo vzťahu k sporom 
vznikajúcim v kyberpriestore muselo byť vytvorené isté „ohraničenie“ štátnej suverenity v 
kyberpriestore – hoci veľmi pohyblivé  a závislé od viacerých faktorov...  

                                                 
8 High Court of Australia, Dow Jones and Company Inc v Gutnick [2002]. Dostupné na internete: 
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/2002/56.html (navštívené dňa 1.3.2018). Zippo Mfr. 
Co. v. Zippo Dot Com, Inc. Dostupné na internete: 
http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/zippo.htm (navštívené dňa 
1.3.2018). 
9 Revidované ako nariadenie č. 1215/2012. z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a 
výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. 
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 
práve pre zmluvné záväzky (Rím I). 
11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve 
pre mimozmluvné záväzky (Rím II). 
12 MAISNER, M. a kol.: Základy softwarového práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 219. 
13 CUNIBERTI, G.: ECJ Rules in E-Date Advertising and Martinez. Dostupné na internete: 
http://conflictoflaws.net/2011/ecj-rules-in-e-date-advertising-and-martinez/ (navštívené dňa 
1.3.2018).  
14 SAVIN, A.: Jurisdiction in Electronic Contracts and Torts – the Development of the European 
Court’s Case Law, s. 15. Dostupné na internete: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1919651 (navštívené dňa 1.3.2018).  
15 Porovnaj SVANTESSON, D. J. B.: Private International Law and the Internet. Alphen: Wolters 
Kluwer, 2012, s. 256. 
16 ŠTEFANKOVÁ, N.: Introduction to Private International Law. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 47.  

http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/2002/56.html
http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/zippo.htm
http://conflictoflaws.net/2011/ecj-rules-in-e-date-advertising-and-martinez/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1919651
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Nariadenie Rím I obdobne stanovilo pravidlá pre určenie rozhodného práva, a to v zmluvných 
záväzkových vzťahoch, špecificky pre jednotlivé zmluvné typy (ak sa strany nedohodnú inak). 
Nariadenie Rím II zasa určuje rozhodné právo v prípade mimozmluvných záväzkových vzťahov, ako 
sú najmä prípady zodpovednosti za škodu. V takom prípade sa primárne uplatňuje právo štátu, 
v ktorom ku škode došlo, ibaže by sa strany dohodli inak. Ak by však obe strany mali obvyklý pobyt 
v tom istom štáte, uplatní sa právo tohto štátu bez ohľadu na to, kde ku škode došlo. Ak však má 
daný právny vzťah blízko k inému konkrétnemu právnemu poriadku (napríklad na základe 
existujúceho zmluvného záväzkového vzťahu medzi stranami), uplatní sa tento právny poriadok.17 
Aj tu teda vidíme akési vytýčenie hraničných pilierov, podľa ktorých bude možné ohraničiť štátnu 
suverenitu v zmysle aplikovania národného právneho poriadku na konkrétne záväzkové vzťahy 
v kyberpriestore.  

Pre úplnosť však treba určite zmieniť aj vymedzenie (ohraničenie) štátnej suverenity vo 
vzťahu ku kyberpriestoru v prípadoch trestnej činnosti. Osobitný dohovor Rady Európy o 
kybernetickej kriminalite (Budapešť, 2001) pritom predpokladá, že signatárske štáty zavedú do 
svojich vnútroštátnych právnych poriadkov také pravidlá, ktoré im umožnia čo najširšie možnosti 
stíhania trestnej činnosti, spojenej či už s ich územím, obyvateľstvom, alebo záujmami. V trestnom 
práve sa totiž aplikovateľnosť národného trestného práva a založenie príslušnosti orgánov činných v 
trestnom konaní stanovuje pomerne široko, na základe teórií teritoriality, personality (aktívnej a 
pasívnej), univerzality a ochrany,18 z ktorých Dohovor vyžaduje, aby štáty zaviedli aspoň zásadu 
teritoriality a personality.19 Kombinovanie týchto zásad však má za následok skutočnosť, že mnohé 
prípady trestnej činnosti by mohli byť stíhané podľa viacerých právnych poriadkov viacerými 
národnými orgánmi činnými v trestnom konaní, čo opäť naznačuje práve veľmi priechodnú 
ohraničenosť kyberpriestoru a pórovitosť hraníc medzi štátnymi suverenitami – ako osobitné 
špecifikum hraníc a štátnej suverenity v prípade aplikácie trestného práva v kyberpriestore. 

Je však tiež naopak potrebné upozorniť aj na skutočnosť, že hoci národné právne úpravy v 
oblasti trestného práva zaviedli veľmi široké možnosti, ako založiť svoju právomoc a príslušnosť, 
a ako aplikovať národné trestné právo, nie vždy je v praxi reálne umožnené aby v trestnej veci 
skutočne konali národné orgány na základe svojej široko formulovanej možnosti konať. Ak by totiž 
napríklad šlo o nelegálny obsah zdieľaný na serveroch v USA, kde príslušné autority a právna 
úprava ctia slobodu slova a prejavu vo väčšej miere než v kontinentálnej Európe, je vysoko 
pravdepodobné, že by orgány činné v trestnom konaní v USA by odmietli s európskymi 
(slovenskými) orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracovať pre účely objasnenia príslušnej 
trestnej činnosti.  Výsledkom tak bude faktická nemožnosť vyšetriť, či sankciou postihnúť trestnú 
činnosť podľa napr. slovenskej právnej úpravy, a to aj keby páchateľ bol slovenským štátnym 
občanom žijúcim v USA.20 Ako príklad možno v tejto súvislosti uviesť prípad Toreho Tvedta, v 
ktorom bol Nór odsúdený v Nórsku za vytvorenie a šírenie rasistického a antisemitského obsahu na 
serveroch v USA, pričom však páchateľ stále žil v Nórsku, a bolo možné mu vytvorenie tohto 
obsahu preukázať.21  

 Podobnou prekážkou osobitne vo vzťahu k USA je tiež nemožnosť domôcť sa výkonu 
trestu voči subjektu v USA, ak opäť ide o trestnú činnosť, ktorá sa v USA za trestnú nepovažuje, 
Tak tomu bolo v prípade UEJF et Licra c/a Yahoo! Inc et Yahoo France, v ktorom rozhodnutie 

                                                 
17 SVANTESSON, D. J. B.: Private International Law and the Internet. Alphen: Wolters Kluwer, 
2012, s. 216. 
18 Porovnaj GÁBRIŠ, T.: Cyber Law : Textbook. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, 2014. 
19 COTTIM, A. A.: Cybercrime, Cyberterrorism and Jurisdiction. An Analysis of Article 22 of the CoE 
Convention on Cybercrime. In: Law and Technology: Looking into the Future: Selected Essays. 
Florence: European Press Academic Publishing, 2009, s. 77. 
20 HERCZEG, J.: Extremismus a hranice svobody projevu na internetu. In: Český právní řád a 
ochrana kyberprostoru (vybrané problémy). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství 
Karolinum, 2008, s. 38. 
21 COTTIM, A. A.: Cybercrime, Cyberterrorism and Jurisdiction. An Analysis of Article 22 of the Coe 
Convention on Cybercrime. In: Law and Technology: Looking into the Future: Selected Essays. 
Florence: European Press Academic Publishing, 2009, s. 85. 
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francúzskeho súdu nebolo v USA rešpektované a vykonateľné, a to práve preto, že aj šírenie 
antisemitského a nacistického obsahu je v USA chránené v rámci slobody prejavu.22  

Aj hraničné piliere vymedzujúce hranice suverenity v kyberpriestore – v tomto prípade 
v podobe určenia kritérií súdnej príslušnosti a rozhodného práva – tak v konečnom dôsledku môžu 
naraziť na „analógové“ hranice štátnej suverenity, pokiaľ pôjde o reálnu (ne)ochotu poskytnúť 
potrebnú medzinárodnú spoluprácu. 

 
2.2 Geo-blocking 

Geo-blockingom sa v najširšom zmysle rozumie využívanie geolokačných softvérov na 
zabránenie prístupu k elektronickému obsahu (v kyberpriestore) z určitých vymedzených 
geografických regiónov. Hoci pritom ide o nástroj povahy „hraníc“, často ho namiesto štátov 
využívajú skôr obchodníci, a to ako podnikateľský nástroj na rozdelenie trhu, pričom však nie vždy 
ide o objektívne akceptovateľné prekážky (hranice) vytyčované v kyberpriestore, čo hrá (negatívnu) 
rolu osobitne v podmienkach snáh o vytvorenie jednotného trhu EÚ. Preto sa koncom roku 2017 EÚ 
zaviazala pracovať na odstránení neopodstatneného geo-blockingu.23 Bol pripravený návrh 
nariadenia,24 ktoré bolo v roku 2018 prijaté ako „nariadenie č. 2018/302 z 28. februára 2018 o 
riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej 
príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia 
(ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES“, podľa ktorého sa má odstrániť 
faktická diskriminácia založená na občianstve spotrebiteľov, ich mieste bydliska a mieste podnikania 
podnikateľa (dodávateľa). Má sa to týkať troch druhov produktov – tovarov nedoručovaných fyzicky, 
elektronicky dodávaných služieb a služieb poskytovaných v určitom fyzickom mieste. Pôjde teda 
osobitne o služby cloudových úložísk, dátové úložiská a webhostingové služby. Ide pritom 
o odstránenie podobných prekážok povahy „hraníc“ v kyberpriestore, aké v minulosti predstavovali 
poplatky za roaming. 

Aj naďalej však má zostať geo-blocking, a teda akési hranice v kyberpriestore, zachované 
pre autorským právom chránené nehmotné objekty (hudbu, e-knihy), finančné, audio-vizuálne, 
dopravné, zdravotné a sociálne služby. Zachované zostanú aj možnosti rozdielnej ceny 
a rozdielnych podmienok (ne)doručovania do jednotlivých štátov. Hoci teda záujmom členských 
štátov EÚ bolo do veľkej miery akési otvorenie hraníc v kyberpriestore, konečný výsledok bude mať 
od voľného cezhraničného pohybu tovarov a služieb v kyberpriestore ešte ďaleko. 

 
2.3 Cenzúra 

Kým predchádzajúca podkapitola hovorila primárne o delení trhu v záujme obchodníkov, 
podnikateľov, kde štáty, resp. EÚ, by naopak mali skôr záujem na odstránení hraníc, existuje aj 
opačná situácia, a to najmä v štátoch mimo Európy, kde sa tieto krajiny naopak snažia ešte viac 
posilniť svoju suverenitu a nepriepustnosť hraníc aj v kyberpriestore, a to dokonca aj v rovine 
(ne)šírenia informácií cez hranice. Tento postup niekedy naberá až podoby cenzúry, ktorú pod 
dojmom skúseností spred roku 1989 v podmienkach Československa25 vnímame negatívne ako 
obmedzenie slobody slova či vyjadrovania (aj inými spôsobmi než slovom). Takáto cenzúra dnes 
reálne v kyberpriestore existuje, pričom štátna cenzúra predstavuje iba jeden z druhov cenzúry 
v členení cenzúry podľa subjektu na cenzúru: vládnu/štátnu, náboženskú, súkromnú a autocenzúru. 
Podľa metódy potom pri každej z uvedených cenzúr môžeme osobitne rozlišovať dva druhy 
cenzúry: netechnologickú a technologickú (napr. tzv. Great Firewall of China, IP blocking, URL 
filtering a i.). Napokon, podľa objektu, predmetom cenzúry môže byť detská pornografia, online 

                                                 
22 Tamže, s. 71. 
23 Porovnaj http://www.consilium.europa.eu/en/policies/geo-blocking/ (navštívené dňa 1.3.2018). 
24 Porovnaj Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on addressing 
geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence 
or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC. Dostupné na internete: 
http://www.consilium.europa.eu/media/21478/geo-blocking-regulation-proposal.pdf (navštívené dňa 
1.3.2018). 
25 ADAMOVÁ, K.: Cenzurní zásahy do české kultury v letech 1948-1989. In: Vývoj práva 
v Československu v letech 1945-1989. Praha: Karolinum, 2004, s. 281-306. 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/geo-blocking/
http://www.consilium.europa.eu/media/21478/geo-blocking-regulation-proposal.pdf
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hazard, či cenzurovanie politicky nevhodného obsahu. Osobitne v prípade filtrovania, či 
cenzurovania detskej pornografie a iného nelegálneho obsahu však nejde primárne o vytvorenie 
vlastného národného kyberpriestoru s vlastnými e-hranicami, ale skôr o ochranu iných záujmov 
(napríklad morálky a verejného poriadku), kde sa nerobí rozdiel medzi tým, či škodlivý obsah má 
pôvod v zahraničí alebo na území Slovenskej republiky. O snahu o vymedzenie a vyhraničenie 
akéhosi vlastného kyberpriestoru naopak ide skôr v prípadoch cenzurovania zahraničných 
politických informácií, akého sme svedkami v štátoch, ktoré z hľadiska západných štandardov 
nepovažujeme za demokracie. 

Pritom je ale potrebné si uvedomiť, že sloboda prejavu a šírenia informácií nie je sama 
osobe neobmedzená. Musí rešpektovať napríklad obmedzenia v záujme ochrany morálky, 
verejného poriadku a pod. (čo platí aj v podmienkach EÚ, napr. pokiaľ ide o cenzurovanie detskej 
pornografie v členských štátoch EÚ). Práve nájdenie proporcionality medzi verejným záujmom 
a základnou slobodou pritom predstavuje najväčšiu výzvu limitovania základných práv a slobôd, a to 
nielen v podmienkach kyberpriestoru. Západný svet má pritom za to, že takáto proporcionalita nie je 
dodržaná v prípade cenzúry kyberpriestoru, aká existuje napríklad v Číne, Iráne, Saudskej Arábii, 
v Severnej Kórei, či Uzbekistane, kde sa takáto cenzúra využíva v prvom rade na potláčanie 
politických odporcov a opozičných názorov – t.j. v boji proti tzv. kyberdisidentom. 

Štáty ako Čína praktizujú takéto obmedzenia najmä z dôvodu ochrany vlastného politického 
režimu. Tak v Číne paragraf 5 Pravidiel bezpečnosti, ochrany a manažmentu počítačovej 
informačnej siete a internetu, schválených Štátnou radou dňa 11.12.1997, oficiálne zakázal 
právnickým a fyzickým osobám využívať internet na špecificky vymenované účely, medzi ktoré patrí 
porušovanie právnych predpisov, pokus o zvrhnutie vlády alebo socialistického systému, pokus 
o narušenie jednoty štátu, podnecovanie neznášanlivosti, ohrozovanie verejného poriadku, šírenie 
materiálu zobrazujúceho sexuálny obsah, hazard, násilie a vraždenie, páchanie alebo 
podnecovanie skutkov terorizmu, či napokon ohrozovanie dobrej povesti štátnych orgánov 
a inštitúcií.26 

Čína pritom v rámci ochrany svojho “národného” kyberpriestoru (čo je svojou podstatou 
contradictio in adiecto, a ide iba o pokus o národnú kontrolu kyberpriestoru, resp. skôr o kontrolu 
správania vlastných obyvateľov Číny) využíva ako netechnologické tak aj technologické zariadenia 
a postupy. Z tých netechnologických možno uviesť najmä pravidlá používania internetu, 
distribuované v hoteloch.27 Naopak technologické nástroje, ktoré sa v Číne poeticky nazývajú aj ako 
„Great Firewall of China“,28 predstavujú filtrovania a blokovania webstránok, čo sú statické prístupy 
k cenzúre internetu;29 dynamické prístupy si naopak vyžadujú zamestnávanie ľudí, ktorí sami 
proaktívne sledujú obsah stránok a rozhodujú, ktoré stránky zablokovať a ktoré nie.30 Stále však 
platí, že aj tieto snahy o ohraničenie vlastného kyberpriestoru nie sú stopercentne úspešné – 
vzhľadom na prirodzenú štruktúru kyberpriestoru a jeho infraštruktúry totiž stále prevažuje 
neohraničenosť kyberpriestoru, keď všetky blokovania a filtrovania umožňujú dostupné 
technologické riešenia pomerne jednoducho obísť. 
 
2.4 Blokovanie on-line hazardu 

V Európe predstavuje výnimočný prípad akejsi technickej cenzúry obsahu elektronickej 
komunikácie (kyberpriestoru) najmä blokovanie on-line hazardu, ktoré má však zároveň v porovnaní 
s cenzúrou svoje špecifiká, a preto ho tu približujeme v osobitnej podkapitole, mimo podkapitoly o 
cenzúre. Účelom tu totiž nie je „brániť“ slobode prejavu, ale skôr slobode podnikania, chápanej 
podnikateľmi samotnými tak široko, až zasahuje do záujmov ochrany vlastných občanov 
jednotlivých štátov, ktoré sa k blokovaniu (cezhraničného) online hazardu utiekajú. Príkladom nám 
tu môže byť aj platná a účinná slovenská právna úprava, ktorá zaviedla technické blokovanie 
prístupu k stránkam s online hazardom za účelom ochrany vlastného obyvateľstva pred závislosťou 
na hazarde. Iba to je pritom oprávneným a proporcionálnym dôvodom uznávaným aj judikatúrou SD 

                                                 
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_the_People%27s_Republic_of_China 
(navštívené dňa 1.3.2018). 
27 Tamže. 
28 Tamže. 
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship (navštívené dňa 1.3.2018). 
30 http://www.calvin.edu/academic/rit/webBook/chapter6/censorship/ (navštívené dňa 1.3.2018).   

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_the_People%27s_Republic_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship
http://www.calvin.edu/academic/rit/webBook/chapter6/censorship/
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EÚ na účely blokovania online hazardu – neakceptuje sa naopak napríklad argument stratou 
príjmov štátu v prípade, ak online hazard ponúkajú spoločnosti nelicencované a nezdaňované 
štátom, ktorý sa o blokovanie týchto služieb snaží. Preto boli pôvodne opustené aj dávnejšie 
zamýšľané úpravy blokovania online hazardu v Českej a Slovenskej republike, datované približne 
sedem rokov dozadu.31 

Úspešnou sa stala až slovenská úprava zavedená v zákone č. 171/2005 Z. z. o hazardných 
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), a to konkrétne novelou číslo 
386/2016 Z. z. Tá zaviedla rozlišovanie tzv. zakázanej ponuky, ktorou chápe propagovanie 
hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez 
licencie podľa tohto zákona, prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete (§ 2 písm. u). 

Novela tiež výslovne v § 3 ods. 7 zákona ustanovila: „Prevádzkovanie zahraničných 
hazardných hier a propagovanie zahraničných hazardných hier na území Slovenskej republiky sa 
zakazuje. Na území Slovenskej republiky sa zakazuje aj jednotlivý predaj žrebov, prijímanie stávok 
a vyplácanie výhier, vrátane sprostredkovania týchto činností, v hazardných hrách podľa odseku 2, 
ktorých prevádzkovateľom je zahraničný subjekt a pri ktorých sú vklady uhrádzané do zahraničia.“ 

Za týmto účelom § 11 ods. 2 zákona poveril Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, aby 
vykonávalo dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk. Podľa ustanovenia § 15b zákona, dozorom 
nad poskytovaním zakázaných ponúk sa rozumie vyhľadávanie poskytovania zakázaných ponúk 
formou dozoru na diaľku a zostavenie zoznamu webových sídiel,32 prostredníctvom ktorých 
právnické osoby alebo fyzické osoby poskytujú zakázané ponuky. Zoznam zakázaných webových 
sídiel zostavuje a zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vždy v prvý pracovný deň v 
týždni na svojom webovom sídle. Pred zaradením do zoznamu zakázaných webových sídiel však 
vždy odošle Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky prostredníctvom elektronickej pošty 
dozorovanému subjektu výzvu na ukončenie poskytovania zakázanej ponuky v lehote desiatich dní 
odo dňa odoslania výzvy. 

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete a 
elektronické komunikačné služby (t.j. poskytovateľ pripojenia do siete, resp. poskytovateľ 
komunikačných služieb) je následne povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zamedziť prístup k webovému sídlu, prostredníctvom 
ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje 
platobné služby, je zasa obdobne povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zamedziť vykonaniu platobnej operácie alebo inej 
platobnej služby v prospech účtu, ktorý používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely 
prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky. Na vydanie takéhoto príkazu je príslušný sudca 
príslušného súdu.33 Proti príkazu súdu nie je prípustný opravný prostriedok. Ak však pominú dôvody 
na vydanie príkazu súdu, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky samo požiada príslušný súd o 
jeho zrušenie. 

Uvedená úprava tak sleduje cieľ ochrany vlastného obyvateľstva istým druhom cenzúry, 
resp. obmedzenia šírenia informácií v kyberpriestore – t.j. opäť akýmsi vytyčovaním e-hraníc 
v kyberpriestore. 
 

                                                 
31 ZÁLOM, L.: Internetová svoboda a cenzura v ČR. Dostupné na internete: 
http://www.mises.cz/clanky/internetova-svoboda-a-cenzura-v-cr-369.aspx (navštívené dňa 
1.3.2018); KVASNICA, I.: Američanom hrozí cenzúra internetu. Dostupné na internete: 
http://www.zive.sk/americanom-hrozi-cenzura-internetu/sc-3-a-297384/default.aspx (navštívené dňa 
1.3.2018). 
32 Zoznam zakázaných webových sídel. Dostupné na internete: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Verejne_dostupn
e_elektronicke_sluzby/informacne_zoznamy/2018/2018.02.19_zak_web.pdf (navštívené dňa 
1.3.2018). 
33 V zmysle ust. § 15b ods. 13 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
zverejňuje príkazy súdu podľa ust. § 15b ods. 7 predmetného zákona. Dostupné na internete: 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/prikazy-sudu-k-
zakazanym-ponuk (navštívené dňa 1.3.2018). 

http://www.mises.cz/clanky/internetova-svoboda-a-cenzura-v-cr-369.aspx
http://www.zive.sk/americanom-hrozi-cenzura-internetu/sc-3-a-297384/default.aspx
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Verejne_dostupne_elektronicke_sluzby/informacne_zoznamy/2018/2018.02.19_zak_web.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Verejne_dostupne_elektronicke_sluzby/informacne_zoznamy/2018/2018.02.19_zak_web.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/prikazy-sudu-k-zakazanym-ponuk
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2.5 Blokovacie zákony 
Ďalším príkladom na vytyčovanie hraníc v kyberpriestore sú tzv. blokovacie zákony, ktorým 

aj napriek neznámosti tohto konceptu v slovenskej právnej vede (čo by bolo vhodné pri najbližšej 
príležitosti napraviť) budeme venovať iba veľmi stručnú pozornosť. V prvom rade blokovacie zákony 
rozčleníme na blokovacie zákony v širšom a v užšom zmysle. 

V širšom zmysle možno za blokovacie zákony považovať všetky vyššie (v predchádzajúcich 
podkapitolách) uvedené predpisy. V užšom zmysle sa však toto označenie používa iba konkrétne 
pre také právne úpravy, ktoré bránia využitiu procesnoprávneho inštitútu známeho v právnom 
poriadku USA ako discovery, či e-discovery. Ide o procesnú povinnosť sprístupniť protistrane všetky 
dôkazné prostriedky, za účelom zabezpečenia rovnosti zbraní. V praxi môže mať tento postup aj 
podobu cezhraničného vyžadovania elektronických dôkazov z kontinentálnej Európy (ktorému sa 
snažia čeliť zmienené blokovacie zákony), a to buď na právnom základe, ktorý predstavuje Haagsky 
dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z roku 1970, alebo 
Federálne pravidlá civilného procesu (Federal Rules of Civil Procedure) z roku 1938.34  

Takáto povinnosť, ak by sa mala realizovať vo forme vydania všetkých elektronických 
komunikácií a podkladov z Európy (EÚ) do USA na účely súdneho konania vedeného v USA, by 
však prirodzene znamenala minimálne rozpor s ochranou osobných údajov a súkromia vo 
všeobecnosti, resp. rozpor s cezhraničným pohybom osobných údajov ako je upravený v legislatíve 
EÚ a členských štátov EÚ. Aj samotná právna úprava ochrany osobných údajov tak môže byť 
považovaná za osobitný druh blokovacieho zákona – na Slovensku potom takýto druh blokovacieho 
zákona predstavuje zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. (od 25.5.2018 bude 
účinným zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov). Okrem takéhoto rozporu so zákonnou úpravou ochrany osobných údajov však mnohé 
štáty výslovne aj v inej osobitnej právnej úprave zakazujú vychádzať v ústrety obdobným 
požiadavkám z USA, chrániac tak opäť istým spôsobom svoju suverenitu a e-hranice 
v kyberpriestore. Ide najmä o úpravy z Francúzska,35 Švajčiarska, Holandska a Nemecka.36 
Americké súdy však zásadne nie sú ochotné tieto úpravy akceptovať, a trvajú na tom, že inštitút 
discovery by mali európske subjekty rešpektovať bez ohľadu na ochranu osobných údajov svojich 
občanov.37 
 
2.6 Kybernetické útoky 

Na poslednom mieste v našom príspevku spomenieme ešte jeden druh vytyčovania e-hraníc 
za účelom ochrany e-suverenity v kyberpriestore. Posledné roky je totiž na medzinárodnej úrovni 
ohrozovaná bezpečnosť štátu aj v rovine kyberpriestoru – špeciálne v zmysle tzv. kyberútokov, ktoré 
sa síce iba za splnenia určitých ďalších podmienok môžu považovať za vojenské operácie, majú 
však tiež ničivý dopad na štát a jeho obyvateľov, keď prekračujú virtuálne e-hranice aby zasiahli 
suverenitu štátu prostriedkami elektronickej komunikácie a kyberpriestoru. Paušálnemu 
považovaniu takýchto útokov za vojnu bráni aj skutočnosť, že pripísať ich konkrétnemu štátnemu 
aktérovi nie je vždy možné, a vojnou pritom tradične už od čias Cicera rozumieme iba (ozbrojené) 
konflikty medzi štátmi.38 Napriek tomu, že v prípade kyberútoku nemusí a zásadne ani nejde o vojnu 
a vojenské ohrozenie, predsa sa EÚ ako aj jej jednotlivé členské štáty snažia o zabezpečenie 
ochrany svojej suverenity v kyberpriestore, čo možno vnímať aj obrátene ako ochranu kybernetickej 
bezpečnosti (infraštruktúry) pod suverenitou konkrétneho štátu. Nástrojom pre právne zabezpečenie 
týchto cieľov je aktuálne najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1148 zo 6. 

                                                 
34 CARRINGTON, P.D.: Technology and Civil Litigation in the United States in the Twenty-First 
Century. In: KENGYEL, M., NEMESSÁNYI, Z. (eds.): Electronic Technology and Civil Procedure : 
New Paths to Justice from Around the World. Berlin: Springer, 2012, s. 53. 
35 Zákon 68-678 z 26. júla 1968. Francúzsko si dokonca uplatnilo výnimku z Haagskeho dohovoru 
z roku 1970. 
36 Prvý takýto zákon však pochádza z Ontária – išlo o Canada’s Business Records Protection Act.  
37 Pozri prehľad judikatúry z USA v príspevku: DAVILA, E. M.: International E-Discovery: Navigating 
the Maze. Dostupné na internete: https://tlp.law.pitt.edu/ojs/index.php/tlp/article/view/37 (navštívené 
dňa 1.3.2018).  
38 NEFF, S. C.: War and the Law of Nations. A General History. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2005, s. 18-19. 

https://tlp.law.pitt.edu/ojs/index.php/tlp/article/view/37
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júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí 
a informačných systémov v Únii, ktorá bola v slovenských podmienkach transponovaná zákonom 
o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z. Aj v tomto prípade však opäť ako smernica tak aj 
národné úpravy čelia problému v tom ohľade, či je vôbec možné chrániť „národný“ kyberpriestor, 
alebo ide skôr o ochranu suverenity štátu v kyberpriestore. Každopádne za týmto účelom majú štáty 
povinnosť vytvárať na národnej úrovni osobitné národné orgány, spolupracujúce nevyhnutne 
navzájom na nadnárodnej (EÚ) úrovni.  

 
 
3 ZÁVER: E-SUVERENITA A E-HRANICE V KYBERPRIESTORE?  

Do akej miery predstavuje kyberpriestor výzvu pre štátnu suverenitu a pre koncept štátnych 
hraníc? Je nepochybné, že kyberpaternalistické náhľady na kyberpriestor operujú so snahou 
podriadiť aj kyberpriestor štátnej suverenite, čo sa prejavuje už len samotnou juridifikáciou, či 
postupujúcou právnou reguláciou kyberpriestoru národnými právnymi poriadkami štátov. Aj napriek 
istým snahám o vytvorenie „hraníc“ národného kyberpriestoru, ktoré sa prejavujú napríklad 
v podobe pravidiel určenia rozhodného práva, súdnej príslušnosti, v úprave geo-blockingu, 
cenzúry, blokovania cezhraničných zakázaných služieb online-hazardu, v prijímaní tzv. 
blokovacích zákonov v procesnom práve, a v neposlednom rade v podobe snahy o 
zabezpečenie národnej kybernetickej bezpečnosti, kyberpriestor stále zostáva primárne 
priestorom bez hraníc, nakoľko všetky technologické, ako aj legislatívne riešenia sledujúce cieľ 
vytýčenia e-hraníc v kyberpriestore nateraz zlyhávajú, resp. nie sú schopné vytvoriť skutočne 
nepriepustné hranice. Práve naopak, vytyčované hranice, osobitne tie právne, sú skôr hranicami 
pohyblivými, „tekutými“, ba priam priepustnými – bez ohľadu na to, či sú želanými (Čina) alebo skôr 
neželanými (geo-blocking v EÚ). V súčasnej podobe tak nepredstavujú skutočné štátne hranice 
v tradičnom zmysle, ako ich definuje napr. zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc,39 a ich 
cieľom je namiesto vytvárania národného kyberpriestoru skôr snaha zabezpečiť výkon (národnej) 
štátnej suverenity v kyberpriestore, a to aj za použitia osobitných právnych „hraničných 
ukazovateľov“. 
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OCHRANA SÚKROMIA NA INTERNETE1 

Regina Hučková, Laura Rózenfeldová 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 
 

 
Abstrakt: Technological development and the increased use of digital technologies resulted in the 
emergence of new forms of interferences to individual human rights, particularly to the right to 
respect for privacy. Therefore it was required to establish legal instruments reacting to new 
challenges in the digital environment while simultaneously ensuring their general applicability also to 
interferences that currently do not exist. One of such instruments is contained in the newly adopted 
General Data Protection Regulation in the form of the right to erasure or ‘right to be forgotten’ that 
reacts to the need to enable an individual to decide, which information regarding him or her will be 
published or freely available on the internet. 
 
Abstrakt: Technologický vývoj a rozmach používania digitálnych technológií zapríčinili vznik nových 
spôsobov, ktorými možno zasiahnuť do jednotlivých základných práv jednotlivca, a to najmä do 
práva na súkromie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvorenie právnych nástrojov reagujúcich na 
nové výzvy v digitálnom prostredí so zabezpečením ich všeobecnej aplikovateľnosti aj na také 
zásahy, ktoré v súčasnosti neexistujú. Jeden z takýchto prostriedkov je obsiahnutý v novoprijatom 
Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov v podobe ustanovenia práva jednotlivca na 
zabudnutie, resp. práva na vymazanie, ktorým sa reaguje na potrebu umožniť jednotlivcovi 
rozhodnúť, aké informácie o jeho osobe budú zverejnené a voľne dostupné na internete. 

 
Kľúčové slová: human rights, right to privacy, right to erasure 
 
Kľúčové slová: ľudské práva, právo na súkromie, právo na vymazanie 
 
 
1 ÚVOD 

Ochrana súkromia ako základné právo prislúchajúce jednotlivcovi je vymedzená v rôznych 
právnych predpisoch vnútroštátnej i medzinárodnej povahy. Súčasný trend spočívajúci v prenose 
veľkého množstva aktivít do online prostredia a celkové rozširovanie možností pôsobenia 
jednotlivcov v digitálnom prostredí však mali inter alia za následok vznik nových možných spôsobov 
zásahov do tohto základného práva, ako aj do iných práv jednotlivca. Pre zabezpečenie ochrany 
jednotlivca a jeho súkromia bolo preto potrebné na nové výzvy reagovať a precizovať existujúcu 
právnu úpravu v tejto oblasti, a to najmä na úrovni práva Európskej únie. Predmetom tohto 
príspevku je bližšie preskúmanie jedného z „nových“ prostriedkov ochrany súkromia jednotlivca 
zameriavajúcom sa na vytvorenie mechanizmu, ktorý umožní dotknutej osobe žiadať výmaz jej 
osobných údajov, ktoré sú uverejnené na internete (s/bez jej vedomia). Týmto prostriedkom je 
výslovné ustanovenie a precizácia úpravy práva na vymazanie, resp. práva na zabudnutie v novo-
prijatom Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov. Vzhľadom na skutočnosť, že právna 
úprava tohto práva je obsiahnutá v nariadení, bude súčasne zabezpečené jednotné uplatňovanie 
tejto úpravy v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. 

 
 

2 PRÁVNY RÁMEC 
Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) ustanovuje základný právny rámec pre 

ochranu súkromia vo viacerých ustanoveniach. Čl. 16 ods. 1 Ústavy zaručuje nedotknuteľnosť 
osoby a jej súkromia s možnosťou ich obmedzenia iba v prípadoch ustanovených zákonom. 
Predmetom ochrany podľa tohto ustanovenia je „súkromie späté s telesnou integritou 

                                                 
1 Príspevok je čiastkovým výstupom riešenia grantovej úlohy č. APVV–14–0598 „Elektronizácia 
v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty“. 
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a materiálnymi hodnotami súkromnej povahy“2. Čl. 19 ods. 2 Ústavy ustanovuje právo každého na 
ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, pričom predmetom 
ochrany sú v tomto prípade nemateriálne hodnoty súkromnej povahy3. Pojem „neoprávnené 
zasahovanie“ charakterizoval vo svojej judikatúre Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len 
„Ústavný súd“) ako „také zasahovanie, ktoré nemá základ v zákonnej úprave, nesleduje ustanovený 
cieľ, nedbá na podstatu a zmysel obmedzovaného základného práva a slobody alebo nie je 
nevyhnutným a primeraným opatrením na dosiahnutie ustanoveného cieľa“4. Vzhľadom na 
skutočnosť, že jednou zo zložiek práva na ochranu súkromia je aj ochrana osobných údajov, je 
relevantný aj čl. 22 ods. 1 Ústavy, ktorý túto ochranu garantuje. Na uvedené nadväzuje aj čl. 19 ods. 
3 Ústavy, ktorý ustanovuje právo každého „na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, 
zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe“5; toto ustanovenie je označované 
ako lex specialis úpravy práva na súkromie6. 

Právo na súkromie je definované ako „právo fyzickej osoby rozhodnúť podľa vlastného 
uváženia, v akom rozsahu a akým spôsobom majú byť sprístupnené skutočnosti osobného 
súkromia“7. Je však potrebné uviesť, že účelom tohto práva nie je len zabezpečenie ochrany pred 
neoprávnenými zásahmi do súkromia zo strany tretích súkromných osôb, ale aj zo strany štátnych 
orgánov, čo potvrdil vo svojom náleze Ústavný súd: „Účelom ústavou priznaného práva na súkromie 
je nielen poskytnúť ochranu práv priznaných podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, ale 
zároveň aj zabrániť štátnym orgánom i orgánom územnej samosprávy, aby zasahovali do správania 
jednotlivca nad nevyhnutnú mieru a príliš neprimerane riadili jeho súkromný život. Oprávnené 
zásahy do práva na súkromie možno uskutočniť zákonom alebo pri uplatnení zákona v súlade so 
všeobecnými princípmi, za ktorých možno obmedziť ústavné právo alebo slobodu jednotlivca.“8 

Právo na ochranu súkromia je vo vnútroštátnom práve upravené aj v ďalších právnych 
predpisoch. Uviesť možno najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorý upravuje 
problematiku súkromnoprávnej ochrany osobnostných práv v § 11, ktorý ustanovuje právo fyzickej 
osoby na ochranu svojej osobnosti9, pričom demonštratívne uvádza jednotlivé stránky osobnosti 
chránené v rámci tohto inštitútu, a to život, zdravie, občianska česť a ľudská dôstojnosť, súkromie, 
meno a prejavy osobnej povahy fyzickej osoby. Tieto osobnostné práva sú absolútnymi 
subjektívnymi právami každej fyzickej osoby nehmotného charakteru, tzn. neprináležia právnickým 
osobám, ktorých ochrana je obsiahnutá v iných právnych predpisoch10. Príkladmo možno uviesť aj 
ďalšie právne predpisy upravujúce túto problematiku, napr. ešte stále platiaci zákon č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov, ktorý bude s účinnosťou od 25. mája 2018 nahradený zákonom č. 
18/2018 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon), zákon č. 308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon 
o slobode informácií), zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, atď. 

Právo na súkromie je garantované aj Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, ktorý v čl. 8 ods. 1 ustanovuje právo každého „na rešpektovanie svojho súkromného 

                                                 
2 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II ÚS 19/97 z 13. mája 1997  
3 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II ÚS 19/97 z 13. mája 1997 
4 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I ÚS 13/2000 z 9. júla 2001 
5 Čl. 19 ods. 3 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
6 Čič, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, s.r.o., 2012, 832 s. 
ISBN: 978-80-89447-93-0. 
7 Štěvček, M., Dulak, A., a kol. Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha : C. H. Beck, 
2015, 1616 s. ISBN: 978-80-7400-597-8. 
8 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL ÚS 43/95 z 10. septembra 1996  
9 Bližšie pozri: Vojčík, P. a kol. Občianske právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2012, 640 s. 
ISBN: 978-80-7380-402-2. 
10 Právna ochrana právnických osôb je obsiahnutá inter alia v § 19b OZ upravujúcom ochranu pred 
neoprávneným použitím názvu právnickej osoby a pred neoprávneným zásahom do dobrej povesti 
právnickej osoby, a právna ochrana obchodných spoločností ako právnických osôb je obsiahnutá v 
§ 12 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorý upravuje ochranu pred neoprávneným 
používaním obchodného mena. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#paragraf-11
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a rodinného života, obydlia a korešpondencie“11 bez možnosti zásahu do výkonu tohto práva zo 
strany štátneho orgánu s výnimkou prípadu, „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“12. Obdobne je táto problematika upravená v čl. 7 Charty 
základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), ktorý ustanovuje právo každého na 
rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie. Z dôvodu blízkej 
súvislosti poukazujeme aj na čl. 8 Charty upravujúci právo jednotlivca na ochranu osobných údajov, 
ktoré sa ho týkajú. 

 
3 NOVÉ FORMY ZÁSAHOV DO PRÁVA NA SÚKROMIE 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v súvislosti s problematikou ochrany súkromia uviedol, že 
„širokej škále prejavov a súčastí súkromného života fyzickej osoby zodpovedá aj možnosť 
rozmanitých prejavov zásahov do súkromia a ich dôsledkov na chránené osobnostné práva“13. 
Technologický vývoj a rozmach používania digitálnych technológií prevažnou časťou spoločnosti na 
každodennej báze14 mal za následok vznik nových spôsobov, ktorými možno zasiahnuť do súkromia 
jednotlivca, a to napr. sledovaním jeho aktivít v digitálnej sfére alebo zverejňovaním rôznych 
informácií o tejto osobe. V tomto príspevku sme sa rozhodli bližšie venovať spracovaniu 
problematiky práva fyzickej osoby na zabezpečenie ochrany svojich osobných údajov zverejnených 
a voľne dostupných na internete možnosťou požiadať o ich vymazanie, ktoré je ako samostatné 
právo na zabudnutie, resp. právo na vymazanie ustanovené právom Európskej únie (ďalej len 
„EÚ“). 

 
3.1 Pôvodná právna úprava a Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-131/12 

Právo na zabudnutie pôvodne upravovala v práve EÚ smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov 
a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „smernica 95/46/EHS“), ktorá v čl. 12 ustanovovala 
povinnosť členských štátov zaručiť „osobe pracujúcej s údajmi právo získať od kontrolóra (...) b) ak 
je to vhodné úpravu, výmaz alebo zablokovanie údajov, ktorých spracovanie nezodpovedá 
ustanoveniam tejto smernice, najmä z dôvodu neúplného alebo nepresného charakteru údajov“15. 
Z uvedenej smernice vychádzal pri svojom rozhodovaní aj Súdny dvor, ktorý právo na zabudnutie 
bližšie vymedzil vo svojom rozsudku vo veci C-131/12.  

Toto právo primárne vyplýva z článkov 7 a 8 Charty, z ktorých možno odvodiť právo 
dotknutého subjektu na nesprístupnenie určitej informácie širokej verejnosti. Na základe vyššie 
uvedeného rozhodnutia bolo bližšie charakterizované právo dotknutého subjektu na to, aby po 
zadaní jeho mena do internetového vyhľadávača, neboli v rámci výsledkov vyhľadávania dostupné 
určité informácie o tomto subjekte a dotknutý subjekt mal právo na podanie žiadosti o ich výmaz. 
Súdny dvor odôvodnil existenciu tohto práva pôsobiaceho inter alia voči internetovým 
vyhľadávačom rozhodujúcou úlohou týchto vyhľadávačov pri sprístupňovaní informácií, a to aj 
takých, ku ktorým by sa používatelia internetu inak nedostali, resp. dostali iba so značnými 
ťažkosťami, a umožnením získať také množstvo informácií, na základe ktorých možno vytvoriť 
pomerne podrobný profil dotknutého subjektu. Na základe uvedeného teda Súdny dvor konštatoval, 
že činnosť vyhľadávača môže rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť základné práva definované v čl. 7 
a 8 Charty.  

Súdny dvor súčasne bližšie vymedzil podmienky pre uplatnenie tohto práva zo strany 
dotknutého subjektu. Dotknutému subjektu patrí právo na zabudnutie v prípade, ak jeho práva 
v zásade prevažujú, na jednej strane nad hospodárskym záujmom poskytovateľa vyhľadávača, ako 

                                                 
11 čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.  
12 čl. 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.  
13 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 137/2008 z 18. februára 2010 
14 Medzinárodná komunikačná únia vo svojich štatistikách uvádza predpoklad, podľa ktorého až 
47% svetovej populácie malo prístup k internetu v r. 2016. 
15 Čl. 12 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 
23.11.1995) 
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aj nad záujmom verejnosti na tom, aby im bola určitá informácia dostupná. Pri uplatnení tohto práva 
bude teda nevyhnutné posúdenie záujmov uvedených subjektov a nájdenie spravodlivej rovnováhy 
medzi nimi. Podmienkou pre uplatnenie tohto práva však podľa Súdneho dvora nie je spôsobenie 
ujmy dotknutému subjektu ani dosiahnutie predchádzajúceho výmazu danej informácie 
z internetovej stránky, na ktorej bola táto informácia pôvodne zverejnená.  

V súvislosti s vymedzením informácií, ktoré môžu byť predmetom žiadosti dotknutého 
subjektu o výmaz, Súdny dvor uviedol, že nepôjde výlučne o informácie ktoré sú obsahovo 
nesprávne, ale môže ísť aj o správne informácie, ktorých spracovanie bolo pôvodne v súlade 
s právnymi predpismi, ale neskôr sa stane nezlučiteľným s právnou úpravou spracovania osobných 
údajov16, a to v prípade, ak „tieto údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účely, pre ktoré boli 
zhromaždené alebo spracované. To platí najmä v prípade, keď sa javia ako neadekvátne, sú 
nerelevantné alebo už nerelevantné, alebo sú neprimerané vo vzťahu k týmto účelom 
a k uplynutému času“17. 
 

3.2 Právna úprava podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 
V súčasnosti došlo k prijatiu nového nariadenia 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 (ďalej len „Nariadenie“), ktorým sa ruší pôvodne platiaca Smernica 
95/46/EHS. Článok 17 Nariadenia výslovne upravuje právo na vymazanie, resp. právo na 
„zabudnutie“, ktoré spočíva v práve dotknutej osoby18 dosiahnuť u prevádzkovateľa19 bez 
zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je následne 
povinný tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať v prípade splnenia niektorého 
z taxatívne ustanovených dôvodov. 

Prvý dôvod výmazu spočíva v ďalšej nepotrebnosti osobných údajov na účely, na ktoré 
boli pôvodne získavané alebo spracúvané. Príkladom pre uvedený dôvod je predmet sporu 
rozhodnutého Súdnym dvorom vo veci C-131/12, v ktorom sa dotknutý subjekt domáhal odstránenia 
oznamu o predaji jeho nehnuteľnosti na dražbe z dôvodu uplatnenia záložného práva na účely 
vymáhania dlhov zo sociálneho zabezpečenia. Súdny dvor v tomto prípade rozhodol, že informácie 
obsiahnuté v uvedenom oznámení možno z hľadiska súkromného života dotknutého subjektu 
považovať za citlivé. Súčasne je potrebné uviesť, že tieto informácie boli uverejnené šestnásť rokov 
pred samotným rozhodovaním Súdneho dvora v predmetnom spore, a to za účelom oboznámenia 

                                                 
16 Právna úprava spracovania osobných údajov bola pôvodne obsiahnutá v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, z ktorej vychádza aj predmetný Rozsudok 
Súdneho dvora vo veci C-131/12, ktorú s účinnosťou od 25. mája 2018 nahradí 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 osobných údajov). 
17 Rozsudok Súdneho dvora z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C-131/12, EU:C:2014:317, 
bod 93 
18 Pojem „dotknutá osoba“ sa v Nariadení používa podľa článku 4 (1) vo vzťahu k identifikovanej 
alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno 
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné 
číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú 
špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu tejto fyzickej osoby. 
19 Za prevádzkovateľa sa podľa článku 4 (7) Nariadenia považuje fyzická alebo právnická osoba, 
orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a 
prostriedky spracúvania osobných údajov. Súdny dvor vo svojom Rozsudku vo veci C-131/12 
v bode 41 konštatoval, že poskytovateľ vyhľadávača sa musí považovať za prevádzkovateľa, keďže 
„činnosť vyhľadávača spočívajúca vo vyhľadávaní informácií, ktoré na internete zverejnili alebo 
umiestnili tretie osoby, v ich automatickom indexovaní, dočasnom uschovaní a napokon v ich 
sprístupnení používateľom internetu v určitom preferenčnom poradí, má kvalifikovať ako 
„spracovanie osobných údajov“ v zmysle tohto článku 2 písm. b) (smernice 95/46/EHS – poznámka 
autora) v prípade, že tieto informácie obsahujú osobné údaje.“ 
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verejnosti o konanej dražbe, ktorá však už bola vykonaná a konanie v tejto veci bolo ukončené. 
Preto Súdny dvor rozhodol, že možno žiadať o ich vymazanie, keďže ich ďalšie zverejňovanie nemá 
z hľadiska pôvodného účelu ich uverejnenia žiadny význam. 

Druhým dôvodom pre výmaz osobných údajov je odvolanie súhlasu dotknutej osoby, na 
základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak pre spracúvanie neexistuje iný právny základ. 
Dotknutá osoba má podľa čl. 7 (3) Nariadenia právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pričom 
Nariadenie ustanovuje, že odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché, ako jeho poskytnutie. 
Z uvedeného možno vyvodiť, že spôsob pre odvolanie poskytnutého súhlasu musí byť obdobný 
spôsobu, ktorým bol súhlas pôvodne poskytnutý, napr. formou podobného formuláru alebo žiadosti 
jednoducho prístupnej v rámci nastavení súkromia na príslušnej internetovej stránke atď. Dotknutá 
osoba musí byť súčasne o tomto práve informovaná pred poskytnutím súhlasu. Nariadenie taktiež 
zakazuje retroaktívne pôsobenie odvolania súhlasu, keďže ustanovuje, že odvolanie súhlasu 
nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred týmto odvolaním. 

Tretím dôvodom pre výmaz je námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu jej osobných 
údajov. Nariadenie rozlišuje dve situácie, pri ktorých môže dotknutá osoba podať námietku. Prvý 
prípad sa vzťahuje na spracúvanie údajov v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie 
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi20, 
alebo v prípade, ak 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 osobou dieťa21. V tomto prípade je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek namietať 
z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to 
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“22. Podmienkou je teda aj 
skutočnosť, že neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie. Druhý prípad sa 
vzťahuje na situáciu, kedy dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov za účelom 
priameho marketingu. V tomto prípade bude dotknutá osoba oprávnená namietať také spracúvanie 
kedykoľvek, a to vrátanie profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po 
podaní takejto námietky už nebude spracúvanie údajov týmto spôsobom prichádzať do úvahy. 
Nariadenie v čl. 21 (4) súčasne ustanovuje povinnosť výslovne, jasne a oddelene od iných 
informácií upozorniť dotknutú osobu na právo namietať, a to najneskôr pri prvej komunikácii s touto 
osobou. 

Štvrtým dôvodom pre výmaz je nezákonné spracovanie osobných údajov, pričom za 
nezákonné spracovanie osobných údajov sa považuje také spracovanie, pri ktorom nie je splnená 
žiadna z podmienok ustanovených čl. 6 (1) Nariadenia, napr. spracovanie nie je nevyhnutné na 
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa, na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, 
atď. Ďalším dôvodom je potreba splnenia zákonnej povinnosti vyplývajúcej z práva EÚ alebo 
z práva toho členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, tzn. členského štátu, ktorého 
právny poriadok upravuje postavenie, práva a povinnosti prevádzkovateľa. Posledným dôvodom je 
skutočnosť, že osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej 

                                                 
20 Článok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia 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 osobných údajov). (Ú. v. 
EÚ L 119, 4.5.2016) 
21 Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 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 osobných údajov). (Ú. v. 
EÚ L 119, 4.5.2016) 
22 Článok 21 ods. 1 Nariadenia 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 osobných údajov). (Ú. v. 
EÚ L 119, 4.5.2016) 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

 
62 

spoločnosti. Pod pojmom „služba poskytovaná informačnou spoločnosťou“ je potrebné rozumieť 
každú službu, „ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na 
základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“23. 
 
3.3 Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľov 

Nariadenie ukladá povinnosť prevádzkovateľovi povinnému vymazať osobné údaje, aby so 
zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia, 
vrátane technických, na informovanie prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, o žiadosti 
dotknutej osoby na výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópie alebo repliky. Účelom 
ustanovenia tejto povinnosti je posilnenie uplatnenia práva na vymazanie v online prostredí.  

V súvislosti s uvedeným si dovolíme poukázať opäť na Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-
131/12, z ktorého nevyplývala povinnosť internetových vyhľadávačov informovať o žiadosti 
dotknutého subjektu iných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, ktorých výmaz sa 
navrhuje. Súdny dvor však vyjadril obavu z jednoduchosti, s akou možno informácie uverejnené na 
jednej internetovej stránke prevziať na iné stránky, a preto za účelom zjednodušenia uplatnenia 
tohto práva zo strany dotknutého subjektu bola prijatá uvedená povinnosť prevádzkovateľa. Súdny 
dvor však súčasne uviedol, že „spracovanie údajov editorom webovej stránky spočívajúce 
v uverejnení informácií týkajúcich sa fyzickej osoby môže byť prípadne uskutočnené na 
„žurnalistické účely“ a v dôsledku toho sa naň môžu (...) uplatniť výnimky“24, a preto prichádza do 
úvahy situácia, kedy dotknutá osoba bude mať právo na vymazanie voči jednému 
prevádzkovateľovi, avšak nebude jej toto právo patriť vo vzťahu k inému prevádzkovateľovi, napr. 
vo vzťahu k editorovi konkrétnej internetovej stránky.  
 
3.4 Výnimky z práva na vymazanie 

Nariadenie súčasne v čl. 17 (3) ustanovuje výnimky z práva dotknutého subjektu na 
vymazanie, ktoré spočívajú vo vymedzení účelov, na ktoré je ďalšie spracúvanie osobných údajov 
potrebné a to na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; na splnenie zákonnej 
povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému 
prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; 
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na 
štatistické účely; ako aj na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov25. 

Jednou z najvýznamnejších výnimiek je ďalšie spracúvanie osobných údajov za účelom 
uplatnenia práva na slobodu prejavu a na informácie.  Sloboda prejavu a právo na informácie je 
jedným zo základných práv upravených Chartou, ktorá v čl. 11 ustanovuje právo každého na 
slobodu prejavu, pričom toto právo zahŕňa „slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať 
informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice“26. Je 
potrebné uviesť, že Súdny dvor vo svojom Rozsudku C-131/12 nepovýšil právo na zabudnutie nad 
iné základné práva upravené Chartou, ale naopak potvrdil, že toto právo nie je absolútnym právom, 
ale je limitované. Súdny dvor v tejto veci uviedol, že pri posúdení žiadosti o vymazanie bude 
potrebné prihliadnuť na okolnosti konkrétneho prípadu a hľadať spravodlivú rovnováhu medzi 
legitímnym záujmom internetových používateľov na prístupe k informáciám a základnými právami 
dotknutého subjektu. Súdny dvor súčasne uviedol, že „hoci totiž práva údajového subjektu (...) vo 
všeobecnosti tiež prevažujú nad uvedeným záujmom používateľov internetu, táto rovnováha môže 
v konkrétnych prípadoch závisieť od povahy dotknutej informácie a od jej citlivosti pre súkromný 

                                                 
23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa 
stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich 
sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015). 
24 Rozsudok Súdneho dvora z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C-131/12, EU:C:2014:317, 
bod 85 
25 Článok 17 (3) Nariadenia 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 osobných údajov). (Ú. v. 
EÚ L 119, 4.5.2016) 
26 Článok 11 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie. Ú. v. EÚ, C-326 
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život údajového subjektu, ako aj od záujmu verejnosti disponovať touto informáciou, ktorý sa môže 
líšiť najmä v závislosti od úlohy tejto osoby vo verejnom živote“27. Nájdenie tejto spravodlivej 
rovnováhy bude podľa nášho názoru najväčšou výzvou pre prevádzkovateľov, ktorí budú vykonávať 
toto posúdenie, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že v prvom rade nepôjde o súdne alebo iné štátne 
orgány, ale predovšetkým o súkromnoprávne subjekty.  
 

3.5 Posúdenie opodstatnenosti žiadosti a prostriedky nápravy 
Za účelom poskytnúť subjektom, ktoré budú vykonávať prvotné posúdenie, určitý návod 

postupu, bol zo strany Pracovnej skupiny pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov (ďalej len „Pracovná skupina“) vypracovaný katalóg kritérií, na ktoré je potrebné 
prihliadnuť pri posudzovaní opodstatnenosti žiadosti dotknutého subjektu o vymazanie určitých 
informácií. Pracovná skupina vymedzila ako kritériá pre posúdenie tieto skutočnosti: 

a) určenie, na koho sa vzťahujú výsledky vyhľadávania - na konkrétnu fyzickú osobu, najmä či 
je vyhľadávanie uskutočnené na základe jej mena; 

b) úloha dotknutého subjektu vo verejnom živote; 
c) vek dotknutého subjektu, predovšetkým skutočnosť, že nedosiahol 18. rok veku; 
d) presnosť zverejnených osobných údajov; 
e) relevantnosť a primeranosť zverejnených osobných údajov; tu je potrebné posúdiť: 

• či sa osobné údaje vzťahujú na pracovný život dotknutého subjektu, 

• či výsledkami vyhľadávania sú informácie, ktoré údajne predstavujú nenávistný 
prejav, urážku na cti, ohováranie alebo podobné priestupky, 

• či je zrejmé, že takéto informácie predstavujú iba osobný názor jednotlivca alebo 
z nich vyplýva, že ide o informácie, ktorých pravdivosť je overená; 

f) citlivosť informácií; 
g) aktuálnosť informácií a doba ich uverejnenia nevyhnutná pre dosiahnutie pôvodného účelu; 
h) či spracovanie osobných údajov má za následok vznik predsudkov, resp. či má 

neproporciálne negatívny dopad na dotknutý subjekt; 
i) či výsledky vyhľadávania umožňujú získať informácie, ktoré ohrozujú dotknutý subjekt; 
j) kontext, v ktorom boli informácie publikované; 
k) či pôvodný obsah bol publikovaný na žurnalistické účely; 
l) či subjekt, ktorý uverejnil osobné údaje, bol na to právne oprávnený alebo povinný; 
m) skutočnosť, že sa údaje týkajú trestného činu28. 

V prípade ak prevádzkovateľ dospeje k záveru, že žiadosť dotknutého subjektu o vymazanie 
určitých údajov je neopodstatnená, prípadne ak prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti dotknutého 
subjektu v plnej miere, bude mať dotknutý subjekt k dispozícii prostriedky nápravy vymedzené 
Nariadením. Jedným z prostriedkov nápravy prislúchajúcim dotknutej osobe je právo podať 
sťažnosť dozornému orgánu29, ktorý je inter alia oprávnený nariadiť prevádzkovateľovi, aby 
vyhovel žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie jej práva ustanoveného Nariadením. Ďalším 
prostriedkom nápravy je aj právo dotknutej osoby na účinný súdny prostriedok nápravy voči 
prevádzkovateľovi, ak sa táto osoba domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov 
v rozpore s Nariadením boli porušené jej práva ustanovené v Nariadení. Z uvedeného vyplýva, že 
rozhodnutie príslušného prevádzkovateľa vzťahujúce sa na opodstatnenosť žiadosti dotknutého 
subjektu nie je konečným rozhodnutím. Naopak, možno rozlišovať dva štádiá rozhodovania, prvé, 
zo strany prevádzkovateľa, a prípadne druhé, zo strany príslušného orgánu, ktorým môže byť podľa 
okolností konkrétneho prípadu dozorný orgán alebo súd. Na základe uvedeného možno preto 
konštatovať zainteresovanosť a účasť štátu (reprezentovaného uvedenými orgánmi) v procese 

                                                 
27 Rozsudok Súdneho dvora z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C-131/12, EU:C:2014:317, 
bod 81 
28 Prehľad všetkých kritérií spolu s ich popisom dostupný tu: http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf     
29 Nariadenie v čl. 51 (1) ukladá každému členskému štátu povinnosť ustanoviť jeden alebo viacero 
nezávislých orgánov verejnej moci zodpovedných za monitorovanie uplatňovania tohto Nariadenia 
za účelom zabezpečenia ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní 
a uľahčenia voľného toku osobných údajov v rámci EÚ.  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf
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preskúmavania opodstatnenosti žiadosti dotknutého subjektu, ktorá je však v prvom rade zverená 
samotným prevádzkovateľom. 

Nariadenie súčasne ustanovuje v čl. 19 oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa vo 
vzťahu ku každému príjemcovi, ktorému boli poskytnuté osobné údaje, o každom vymazaní 
osobných údajov uskutočneného podľa čl. 17 (1) Nariadenia, pokiaľ „sa to neukáže ako nemožné 
alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie“30. Prevádzkovateľ bude súčasne povinný informovať 
dotknutú osobu o týchto príjemcoch, ak to bude táto osoba požadovať.  

 
3.6 Prístup spoločnosti Google 

Google je spoločnosťou, ktorej hlavným cieľom je „organizácia všetkých svetovo dostupných 
informácií za účelom urobiť ich univerzálne dostupnými a užitočnými“31. Je potrebné uviesť, že 
práve spoločnosti Google Inc. a Google Spain SL boli stranou v rozsudku Súdneho dvora vo veci C-
131/12, a preto bolo možné očakávať, že táto spoločnosť ako prvá zareaguje na výsledky 
vyplývajúce z tohto rozhodnutia a vytvorí vlastný mechanizmus pre podanie žiadosti o odstránenie 
obsahu indexovaného prostredníctvom Google Search32, čo aj urobila. Tento mechanizmus spočíva 
v podaní žiadosti o odstránenie neželaného obsahu dotknutou osobou alebo inou osobou 
oprávnenou na podanie takejto žiadosti, napr. na základe splnomocnenia (ďalej len „žiadateľ“), 
formou formuláru33. V rámci tohto formuláru je žiadateľ povinný uviesť viaceré skutočnosti, a to: 

- štát, ktorého právny poriadok sa uplatní na danú žiadosť; 

- identifikačné údaje žiadateľa, a to jeho meno spolu s dokumentom, ktorý overuje totožnosť 
žiadateľa; Nevyžaduje sa predloženie cestovného pasu, občianskeho preukazu alebo 
iného identifikačného dokumentu v celku, ale postačuje ich predloženie s možnosťou 
utajenia ich častí zakrytím, napr. pri čísle občianskeho preukazu, dátume narodenia, 
rodného čísla atď. Google vo svojich pravidlách uvádza, že takto poskytnuté informácie 
budú použité výlučne na účely overenia autentickosti podanej žiadosti, pričom Google sa 
zaviazal vymazať takto poskytnuté údaje v lehote jedného mesiaca po uzavretí „konania“ 
o žiadosti o vymazanie. 

- meno, pod ktorým sa uskutočňuje vyhľadávanie, prípadne aj viacero mien, vrátane 
prezývok; 

- odôvodnenie žiadosti o odstránenie a to vo vzťahu ku každému z namietaných výsledkov 
vyhľadávania, napr. prečo je obsah nezákonný, nepresný, neaktuálny atď. 

Google si taktiež vytvoril vlastný mechanizmus pre posudzovanie podaných žiadostí, 
vychádzajúc pritom z kritérií vypracovaných Pracovnou skupinou, pričom ustanovil štyri základné 
kritériá, na ktoré prihliada: 

a) žiadosť obsahuje všetky informácie potrebné na rozhodnutie; 
b) žiadateľ má určitý vzťah k niektorému z členských štátov EÚ, napr. formou štátneho 

občianstva, miesta pobytu atď.;  
c) internetové stránky sú zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania na základe zadania mena 

žiadateľa a meno žiadateľa je obsiahnuté na stránke, ktorej odstránenie sa požaduje; 
d) internetová stránka obsahuje informácie, ktoré sú neadekvátne, nerelevantné, už 

nerelevantné alebo neprimerané, ako aj absencia záujmu verejnosti na dostupnosti 
uvedených informácií34. 

                                                 
30 Článok 19 Nariadenia 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 osobných údajov). (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016) 
31 Cieľom spoločnosti Google je „Organize the world’s information and make it universally accessible 
and useful.”, bližšie tu: https://www.google.sk/intl/sk_sk/about/our-company/  
32 Google Search je prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc. (materská spoločnosť skupiny 
Google so sídlom v USA) a jeho činnosť spočíva inter alia v indexovaní internetových stránok 
z celého sveta a sprístupňovaní obsahu nachádzajúceho sa na indexovaných internetových 
stránkach. 
33 Dostupné: https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf 
34 Znenie uvedeného bodu d) je doslovným prevzatím interpretácie Súdneho dvora v jeho Rozsudku 
z 13. mája 2014, Google Spain a Google, C-131/12, EU:C:2014:317, bod 93. 

https://www.google.sk/intl/sk_sk/about/our-company/
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf
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Súčasne spoločnosť Google vo svojich „Pravidlách pre odstraňovanie“35 vo vzťahu 
k osobným údajom vymedzuje informácie, ktoré „môže odstrániť“, kam zaraďuje napr. národné 
identifikačné čísla, čísla bankových účtov a kreditných kariet, obrázky podpisov, dôverné lekárske 
záznamy a pod. Obdobne sú vymedzené informácie, ktoré nie sú zvyčajne odstraňované, a to 
dátum narodenia, adresa, telefónne čísla, ako aj informácie zverejnené na oficiálnych internetových 
stránkach štátnej správy, ktoré sú verejne dostupné. Zo štatistického hľadiska možno konštatovať, 
že najvyšší počet žiadostí podaných spoločnosti Google bol zaznamenaný v roku 2014, v ktorom 
bolo prijaté v tomto príspevku skúmané rozhodnutie Súdneho dvora (takmer 30.000 žiadostí), kým 
počet žiadostí v nasledujúcich rokoch značne klesol a v súčasnosti sa drží na podobnej úrovni 
(menej ako 7.500 žiadostí za rok). Pri porovnaní počtu webových adries, ktoré boli odstránené 
a ktoré nie, čiastočne prevažuje počet webových adries, ktoré odstránené neboli (56,7%), kým 
menej je žiadostí, ktorým bolo vyhovené a na základe ktorých došlo k odstráneniu namietaných 
webových adries (43,3%)36. 

V prípade vyhovenia žiadosti sú odstránené odkazy na namietané internetové stránky zo 
všetkých európskych vyhľadávacích domén spoločnosti Google (napr. google.fr, google.de, 
google.sk). Google uvádza hlavné dôvody pre vyhovenie podanej žiadosti, a to absencia záujmu 
verejnosti na dostupnosti informácií, údaje majú charakter citlivých informácií (napr. sa dotýkajú 
žiadateľovho zdravia, sexuálnej orientácie, rasy, náboženstva, politického zmýšľania a pod.),  ide 
o obsah vzťahujúci sa na osoby, ktoré nedovŕšili 18. rok veku, alebo ide o informácie 
o odsúdení alebo oslobodení osoby. Medzi hlavnými dôvodmi pre neodstránenie namietaných 
internetových stránok37 a teda zamietnutie žiadosti sú skutočnosti ako existencia alternatívnych 
spôsobov dosiahnutia výmazu, opakované namietanie totožných internetových stránok rovnakým 
žiadateľom, silný záujem verejnosti na dostupnosti namietaných informácií, skutočnosť, že ide 
o informácie obsiahnuté v oficiálnych štátnych dokumentoch alebo vo verejných registroch atď. 
Nadväzujúc na Google vypracovali obdobné formulárové mechanizmy na odstránenie osobných 
údajov na žiadosť dotknutého subjektu aj ďalšie internetové vyhľadávače, a to Yahoo a Bing.  

 
4 ZÁVER 

Podľa nášho názoru je spôsob odstraňovania osobných údajov na základe žiadosti 
dotknutých subjektov zo strany internetových vyhľadávačov upravený v práve EÚ dostatočne, 
vzhľadom aj na skutočnosť, že nejde o konečný proces, ale dotknutý subjekt, ktorého žiadosti napr. 
nebolo vyhovené alebo jej nebolo vyhovené v plnom rozsahu, má k dispozícii Nariadením 
vymedzené prostriedky nápravy a má možnosť obrátiť sa na dozorný orgán alebo súd v tejto veci za 
účelom zjednania nápravy. Problematickou však môže byť informovanosť dotknutých subjektov 
o ich právach a preto by bolo vhodné, najmä zo strany dozorných orgánov pôsobiacich na 
vnútroštátnej úrovni, zabezpečiť dostatočnú informovanosť o existencii Nariadením upraveného 
a bližšie špecifikovaného práva na zabudnutie, resp. práva na vymazanie.  

Vhodným krokom by bolo aj prenesenie jednotlivých kritérií pre posudzovanie 
opodstatnenosti žiadosti o vymazanie do záväznej právnej úpravy, aby došlo k zjednoteniu postupu 
internetových vyhľadávačov ale aj iných prevádzkovateľov pri posudzovaní podaných žiadostí. 
V dôsledku takéhoto spresnenia by bolo následne jasné, aké podmienky musí dotknutý subjekt 
splniť, aby bolo jeho žiadosti vyhovené, tzn. spresniť obsah vecného bremena, ktoré leží 
v súčasnosti na dotknutom subjekte, čím by bola posilnená právna istota. Vhodné by bolo 
pouvažovať aj o možnosti prenosu vecného bremena na samotného prevádzkovateľa (čo Európsky 
parlament aj navrhol), avšak len vo vzťahu k určitým vymedzeným osobitným prípadom, napr. ako 
reakcia na tzv. fake news, aby nedošlo k neprimeranému zásahu do základného práva na slobodu 
prejavu a na informácie.  Máme na mysli prípady, v ktorých je jednoznačne jasné, že ide 
o zverejnenie nesprávnych a zavádzajúcich informácií, čo by dotknutý subjekt nemal byť povinný 
preukazovať, napr. preto, lebo na to už bolo poukázané v iných zdrojoch. 

Rovnako by bolo podľa nášho názoru vhodné upresniť oznamovaciu povinnosť 
prevádzkovateľov, v tomto prípade internetových vyhľadávačov, podniknúť primerané opatrenia, 

                                                 
35 Dostupné tu: https://support.google.com/websearch/answer/2744324  
36 https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview  
37 Bližšie pozri tu: https://storage.googleapis.com/transparencyreport/faqs/eu-
privacy/Google_EU_privacy_data_nov2015.pdf  

https://support.google.com/websearch/answer/2744324
https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview
https://storage.googleapis.com/transparencyreport/faqs/eu-privacy/Google_EU_privacy_data_nov2015.pdf
https://storage.googleapis.com/transparencyreport/faqs/eu-privacy/Google_EU_privacy_data_nov2015.pdf
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vrátane technických, na informovanie prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, o žiadosti 
dotknutej osoby na výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópie alebo repliky. Bolo by 
preto vhodné ustanoviť určitý všeobecný mechanizmus pre plnenie tejto povinnosti, nakoľko 
z úpravy nemožno určiť, čo sa bude považovať za „primerané opatrenie“. 

Napriek vyššie uvedeným výhradám máme za to, že právna úprava práva na zabudnutie, 
resp. práva na vymazanie je významným krokom vpred v oblasti zabezpečenia ochrany osobnosti 
jednotlivca na internete, a to konkrétne ochrany jeho súkromia, ktoré je v súčasnosti stále viac 
a viac ohrozované prenosom množstva aktivít jednotlivcov do digitálnej sféry a z toho vyplývajúcich 
rizík. 
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ĽUDSKÉ PRÁVA NA INTERNETE A ICH OCHRANA 

Daniela Ježová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

Abstrakt: Human rights are generally part of the Constitution and the protection on the Internet. The 
article will deal with the question of Human rights, whether they are protected on the Internet and 
what is the current level of protection. Is the current protection sufficient? 
 
Abstrakt: Ľudské práva sú vo všeobecnosti súčasťou ústavy a ochrany na internete. Článok sa 
zaoberá problematikou ľudských práv, či sú chránené na internete a akú je súčasná úroveň 
ochrany. Je súčasná ochrana postačujúca?  
 
Key words: internet, human rights, social networks, protection of privacy, data protection. 
 
Kľúčové slová: internet, ľudské práva, sociálne siete, ochrana súkromia, ochrana údajov. 
 
 
1 ÚVOD 

Ľudské práva sú témou, ktorá sa často vníma ako samozrejmosť. Ide o tému veľmi starú 
a preto predpokladáme, že v nej nie sú už žiadne nejasnosti a problémy. S rastom významu 
technológii a internetom nám vzniká otázka existencie a potreby úpravy ľudských práv aj 
v digitálnom svete. Je nepochybné, že ľudské práva existujú aj na internete. Veď aj v priestore 
online sa stretávame najmä s právami ako je právo na slobodu prejavu, právo na zhromažďovanie a 
združovanie, právo na život, slobodu a bezpečnosť, právo na súkromie, právo prístup k verejným 
službám, právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, právo na ochranu duševného 
vlastníctva. Keďže existencia ľudských práv na internete nie je sporná, je potrebné zamerať sa na 
ich ochranu a právnu úpravu. Všeobecne s internetom a kyberpriestorom sa stretávame 
s problémom teritoriality. Čiže ktorý štát má zabezpečiť takúto právnu úpravu a ochranu. Je zrejmé, 
že úroveň ochrany ľudských práv na internete je potrebné zabezpečiť najmä na úrovni, ktorá je 
vyššie ako úroveň jednotlivých štátov. Ide v prvom rade o medzinárodné organizácie ako je OSN, 
ktorá spravila prvý krok v danej oblasti a to keď na pôde Rady OSN pre ľudské práva kde bola 
prijatá nezáväzná rezolúciu o "podpore, ochrane a využívaní ľudských práv na internete"1. Ide 
naozaj o prvý krok v danej oblasti a za samotný úspech možno považovať už len skutočnosť, že za 
rezolúciu hlasovalo 51 štátov sveta2.  

Na pôde Európskej únie neexistuje úprava zameraná na ľudské práva na internete avšak 
Únia spravila vo vývoji omnoho odvážnejší krok a to je zahájenie vzniku Jednotného digitálneho 
trhu. Uvedené je momentálne prioritou Únie a je nepochybné, že na úspešné dokonanie digitálneho 
trhu je potrebné zabezpečiť rešpektovanie ľudských práv v digitálnom svete. Ľudské práva sú s 
Európskou úniou esenciálne prepojené, sú súčasťou života v Európskej únii. Na znak toho bola 
v rámci Únie zriadená už v roku 2007 aj Agentúra Európskej únie pre základné práva, ktorej úloha je 
poskytuje poradenstvo inštitúciám EÚ a vládam o základných právach. Jej účelom je pomáhať pri 
účinnejšej podpore a ochrane základných práv v celej EÚ. Významným krokom Únie v oblasti 
ľudských práv bolo prijatie Charty základný práv Európskej únie ale aj nedávne priznanie právnej 

                                                 
1 A/HRC/32/L.20 – dostupné na https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf 
(18.02.2018) 
2 Austrália, Rakúska republika, Belgicko, Bosna and Hercegovina, Brazília, Bulharsko, Kanada, 
Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, 
Nemecko, Grécko, Haiti, Honduras, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Japonsko, Litva, 
Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Mexiko, Monako, Čierna hora, Holandsko, Nigéria, 
Nórsko, Paraguaj, Poľsko, Portugalsko, Moldavsko, Rumunsko, Senegal, Srbsko, Slovenská 
republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Macedónsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Veľká 
Británia, USA 
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záväznosti tomuto dokumentu. Otázkou ostáva do akej miery je Charta EÚ použiteľná pre digitálny 
svet a či existuje potreba vzniku ďalšieho samostatného dokumentu ako Charta základných práv 
digitálnych práv Európskej únie. Na uvedenú otázku však nebudem hľadať odpoveď v tomto 
príspevku. Skôr sa zameriam na aktuálne výzvy digitálneho priestoru a v súčasnosti veľmi 
používané sociálne siete. 

 
 

2 SOCIÁLNE SIETE A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV 
Internet ako taký prechádza počas svojej existencie taktiež vývojom a súčasťou tohto vývoja 

je aj aktuálna preferencia sociálnych sietí. Pri hľadaní definície sociálnej siete som narazila na 
nasledovné definície: špecializovaná webová stránka alebo iná aplikácia, ktorá umožňuje 
používateľom komunikovať navzájom prostredníctvom uverejňovania informácií, komentárov, správ, 
obrázkov atď.3 alebo online služba alebo stránka, prostredníctvom ktorej ľudia vytvárajú a 
udržiavajú medziľudské vzťahy.4 Milióny ľudí dnes pomocou inteligentných telefónov (tzv. smart 
phones) zdieľajú informácie o sebe, prostredníctvom mobilných aplikácií, ktoré majú prístup k 
sociálnym sieťam. Najrozšírenejšími sociálnymi sieťami sú siete Facebook, Twitter, YouTube. 
Sociálne siete sú aktuálne veľmi silným nástrojom na šírenie alebo získavanie informácií. 
Prostredníctvom sociálnych sietí môžu byť vytvorené vzájomne prepojené kybernetické komunity, 
ktoré pomôžu jednotlivcom nájsť kontakty, ktoré im môžu byť užitočné, ale inak môže byť veľmi 
nepravdepodobné, že sa stretnú. S popularitou stránok sociálnych sietí sa stále viac ľudí môže stať 
súčasťou online komunity. Vytvárajú si nových priateľov a zdieľajú svoje životy online bez ohľadu na 
to, kde sa nachádzajú. Sociálne siete sú jednoznačne dôsledok globalizácie a je možné konštatovať 
že ide o globalizáciu vo sfére medziľudských vzťahov.  

Práve šírenie informácii prostredníctvom sociálnych sietí je problematická otázka. Na jednej 
strane je tu rovina kedy jednotlivec sám zverejňuje určité informácie, fotografie zo svojho súkromia 
a toto sám dobrovoľne zdieľa so digitálnym svetom a potom je tu druhá rovina kedy sa jednotlivec 
ocitne nedobrovoľne v príspevku iného a tak sa časť jeho súkromia dostane do digitálneho sveta 
a je dostupná takmer každému. Zachytenie fotografie, či videa a ich zverejnenie na sociálnej sieti je 
dnes možné v podstate každým mobilným telefónom a dokáže to urobiť ktokoľvek v podstate online 
v reálnom čase a zverejniť to okamžite a bez nejakých technickým komplikácií na sociálnej sieti. Ide 
o výrazný zásah do súkromia ktorému sme dnes vystavený všetci.  

Ešte predtým ako sa budem zaoberať európskou legislatívou rada by som spomenula aj 
Ústavu Slovenskej republiky a článok 16 a 19. Článok 16 Ústavy hovorí o nedotknuteľnosti osoby 
a jej súkromia. Článok 19 ods. 2 Ústavy hovorí o ochrane súkromia a zaručuje predmetnú ochranu 
súkromia. Ide o ochranu súkromia pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života. Ďalší 
odsek 3 ustanovuje právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo 
iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Všeobecne možno povedať, že ide hlavne o ochranu pred 
neoprávnenými zásahmi zo strany štátu. Na sociálnych sieťach však nemožno hovoriť o ochrane 
súkromia pred štátom a jeho orgánmi ale o ochrane súkromia a o vzťahoch medzi jednotlivými 
osobami.   

Ako som spomínala vyššie Európska únia sa vydala cestou digitalizácie a vytvorenia 
digitálneho trhu. Je zrejmé, že ochrana súkromia v digitálnom svete je ruka v ruke spojená 
s ochranou osobných údajov. Významným krokom v tejto oblasti je prijatie reformy ochrany 
osobných údajov s cieľom prispôsobiť pravidlá ochrany údajov súčasnému rozvoju spoločnosti, 
najmä digitálnemu rozvoju spoločnosti. Reforma zahŕňa nariadenie o všeobecnej ochrane údajov, 
ktoré bolo prijaté v apríli 2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018 a smernicu, ktorú musia 
členské štáty transponovať do svojho vnútroštátneho práva do 6. mája 20185. Na jednej strane 

                                                 
3 Definícia podľa slovníku Oxford dictionaries  
4 Definícia podľa slovníka Merriam-webster  
5 Nariadenie (EU) 2016/679 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) a smernica (EU) 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo 
stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení 
rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. 
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nariadenie o ochrane údajov poskytuje viac práv a zintenzívňuje už existujúce právo ľudí na 
ochranu svojich údajov (napríklad právo na zabudnutie, právo na prenositeľnosť osobných údajov, 
právo na obmedzenie spracovania, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na 
informácie o osobných údajoch). Zásada transparentnosti je hlavnou zásadou práv a väčšinou 
odkazuje na jasnú, jednoduchú komunikáciu a informovanie dotknutých osôb. Na druhej strane 
práva vytvárajú nové povinnosti pre prevádzkovateľov údajov.  

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov bolo vyvinuté, aby prijalo nové výzvy 
digitálneho sveta a poskytlo ochranu základných práv v tomto prostredí. Najdôležitejšia zmena, 
ktorú toto nariadenie prináša je o ochrane osobných údajov obyvateľov Únie a rezidentov Únie, čo 
v sebe zaväzuje všetky spoločnosti a operačné systémy, ktoré spracovávajú dáta EU občanov 
a rezidentov, bez ohľadu na polohu kde sa nachádzajú a kde majú sídlo spoločnosti alebo 
umiestnený server. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov rozširuje, modernizuje a 
objasňuje rozsah jurisdikcie ochrany údajov EÚ. S výrazom "ponúkanie tovarov alebo služieb" v 
rôznych ustanoveniach nariadene zaväzuje spoločnosti pôsobiace mimo EÚ, ktoré poskytujú služby 
spotrebiteľom v EÚ a spracovávajú údaje subjektov údajov EÚ. Článku 36 v recitale 227 nariadenia 
sa objasňuje teritoriálny rozsah tak, aby sa nariadenie uplatňovalo "bez ohľadu na to, či sa samotné 
spracovanie uskutočňuje v rámci Únie" alebo nie. Je to zmena konceptu v práve ochrany osobných 
údajov, ktorá nahrádza koncept relevancie umiestnenia konceptom ľudí v rámci EÚ, čiže konceptom 
personálnym. Možno konštatovať, že koncept teritoriality bol nahradený konceptom personality kedy 
rozhodujúcim faktorom je osoba ktorej údaje sa spracúvajú a nie umiestnenie spracovateľa údajov 
alebo údajov samotných. Všeobecné nariadenie sa vzťahuje na spracovanie v súvislosti s činnosťou 
podniku v EÚ kde prebieha spracovanie (napr. skladovanie v cloude v zahraničí). Všeobecné 
nariadenie sa bude vzťahovať na činnosti správcu údajov alebo spracovateľa údajov ak sa tovar 
alebo služby ponúkajú dotknutým osobám alebo ich osobám správanie sa monitoruje v rámci EÚ [čl. 
3 ods. 2, recital 23].  

Sociálna sieť Facebook má sídlo v Spojených štátoch, avšak keďže jej popularita narastá 
spracováva veľké množstvo osobných údajov používateľov (vrátane lokality). Podľa ustanovení 
všeobecného nariadenia (čl. 4 ods. 8) sa aj spoločnosť Facebook stane sprostredkovateľom 
spracovávaním osobných údajov, lebo technické rozhodnutia sú prijímané v ústredí vrátane "účelov 
a prostriedkov" spracovania údajov a môžeme konštatovať, že osobné údaje občanov EÚ sú 
spracovávané prevádzkovateľom so sídlom v USA (článok 4 ods. 7 Všeobecného nariadenia).  

V uvedenej súvislosti Facebook ohlásil vznik osobitného centra zameraného na ochranu 
osobných údajov a zavedenie nových nastavení týkajúcich sa ochrany osobných údajov.  

Z uvedeného vyplýva, že môžeme aplikovať ustanovenia Všeobecného nariadenia na 
ochranu osobných údajov na Facebooku. Odpoveď na položenú otázku a to do akej miery je 
zabezpečená ochrana osobných údajov zdieľaných na sociálnych sieťach práve touto najnovšou 
právnou úpravou budeme hľadať v ustanoveniach všeobecného nariadenia. 

Nariadenie uvádza, že prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie 
poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj 
na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, 
primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto 
riziku.  

Nariadenie ďalej definuje „súhlas dotknutej osoby“ ako akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, 
informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo 
jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa 
jej týka. Pod uvedený súhlas môžeme zaradiť aj publikovanie osobných údajov a ich zverejnenie na 

                                                 
6 Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzky 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, a to bez ohľadu na to, či sa spracúvanie vykonáva 
v Únii alebo nie 
7 Každé spracúvanie osobných údajov v kontexte činností prevádzkarne prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa v Únii by sa malo vykonávať v súlade s týmto nariadením bez ohľadu na to, či sa 
samotné spracúvanie uskutočňuje v Únii. Prevádzkareň znamená efektívny a skutočný výkon 
činnosti prostredníctvom stálych dojednaní. Právna forma takýchto dojednaní, či už ide o pobočku 
alebo dcérsku spoločnosť s právnou subjektivitou, nie je v tomto ohľade určujúcim faktorom. 
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sociálnej sieti. Na druhej strane má každý právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných 
údajov.  

Osobitný význam má v tomto prípade článok 9 ods. 2 písm. e) všeobecného nariadenia 
podľa ktorého sa nevzťahuje zákaz spracovávať osobné údaje tzv. osobitnej kategórie (napr. 
politické názor, náboženstvo, genetické údaje, údaje týkajúce sa zdravia, sexuálneho života, atď. 
v prípade ak tieto dotknutá osoba preukázateľne zverejnila.  

 
 

3 JUDIKATÚRA EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA 
Ako som už vyššie uviedla osobné údaje sú najcitlivejším údajom na internete, ktorý si 

vyžaduje osobitnú ochranu a pozornosť. V tejto časti príspevku sa budem venovať ochrane 
súkromia a osobných údajov podľa dohovoru Rady Európy, ktorý definuje osobné údaje ako 
akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Ochrana a 
uchovávanie osobných údajov jasne spadá do rámca súkromného života, ako je chránený článkom 
8 Dohovoru. Pre bližšie skúmanie je potrebné siahnuť ďalej do judikatúry Európskeho súdu pre 
ľudské práva.  

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) už uviedol, že ochrana osobných údajov má zásadný 
význam pre to, aby osoba mohla využívať svoje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného 
života8. Súkromný život zahŕňa súkromie komunikácie, ktorá zahŕňa bezpečnosť a súkromie pošty, 
telefónu, e-mailu a iných foriem komunikácie; a informačné súkromie vrátane online informácií 
online - prípad Copland proti Spojenému kráľovstvu9. Prípad Copland bol špecifickým prípadom, 
keď sa zamestnanec domáhal svojich práv proti monitorovaniu zo strany zamestnávateľa počas 
pracovnej doby. Monitorovanie zahŕňalo analýzu telefónnych účtov (vrátane čísiel, dĺžky hovorov a 
prijatých čísel hovorov), monitorovanie používania internetu (vrátane navštívených webových 
stránok, časov a dátumov návštevy), monitorovanie e-mailov pri práci (vrátane emailových adries). 
V súvislosti s monitorovaním zamestnávateľ nevydal žiadny predpis. Už z predchádzajúcich 
prípadov ESĽP je známe, že telefonické hovory z práce by mali byť chránené podľa čl. 8  a toto 
pravidlo by sa malo vzťahovať aj na e-maily a informácie o osobnom používaní internetu. 
Zamestnávateľ neposkytol žiadne varovanie, že sa monitorujú hovory, e-maily a používanie 
internetu. V dôsledku toho sa Súd domnieval, že zhromažďovanie a uchovávanie osobných 
informácií týkajúcich sa telefónu sťažovateľa, ako aj používania jej elektronickej pošty a internetu 
bez jej vedomia predstavuje zásah do jej práva na rešpektovanie súkromného života a 
korešpondencie v zmysle článku 8. ESĽP konštatoval, že aj keď monitorovanie telefónu bolo 
obmedzené na "dátum a dĺžku telefonických rozhovorov" a "vytočené čísla", monitorovanie ešte 
stále viedlo k podaniu sťažnosti podľa článku 8. Monitorovanie nemuselo zahŕňať obsah 
komunikácií, aby bolo možné podať sťažnosť, hoci podľa ESĽP by to mohlo byť relevantné pri 
výpočte škôd. 

Súhlas sa ukázal problematický ako základ pre spracovanie. Spoločnosť musí zabezpečiť, 
aby bol súhlas zamestnanca "slobodne poskytnutý" a mohol byť odvolaný. Ak súhlas nefunguje 
alebo nie je k dispozícii, zamestnávatelia sa musia spoľahnúť na nevyhnutnosť. Sú možné iba tri 
druhy nevyhnutnosti. Spracovanie môže byť nevyhnutné pre zamestnávateľa na plnenie svojich 
zmluvných povinností voči zamestnancovi (napr. spracovanie údajov o mzde zamestnanca). 
Spracovanie môže byť tiež nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov zamestnanca (napr. 
na ochranu zamestnanca pred osobitnými rizikami na pracovisku). 

Spoľahnutie sa Copland a uplatňovanie článku 8 Dohovoru na monitorovanie telefonických 
hovorov a e-mailov zamestnávateľom, ale nie ich obsahu, je rozšírením európskeho práva o 
ochrane súkromia na pracovisku. Zamestnávatelia, ktorí majú v úmysle monitorovať komunikácie, 
by mali vytvoriť formálnu politiku elektronickej pošty, internetu a telefónu a zabezpečiť, aby boli 
zamestnanci výslovne informovaní o tom, že ich súkromie nie je zaručené. Každé monitorovan ie, 
ktoré prebieha, by malo byť založené na skutočných firemných dôvodoch a malo by byť spravodlivé 
a zákonné. Je tiež dôležité, aby boli takéto politiky jasné a dôsledne uplatňované, aby pracovníci 
presne vedeli, aké použitie súkromia je povolené. V prípade spoločnosti Long and Others v SP 

                                                 
8 Prípad S. and Marper v. the United Kingdom [GC], nos. 30562/04 and 30566/04, § 41, 4 
December 2008 
9 Prípad Copland v. the United Kingdom, no. 62617/00, ECHR 2007-I, 3. Apríl 2007 
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Dataserve Ltd boli zamestnanci prepustení z dôvodu zneužitia počítačového systému spoločnosti 
tým, že poslali a prijímali nadmerný počet osobných e-mailov. Internetová politika zamestnávateľa 
umožnila "obmedzené a rozumné" osobné využitie, ale rôzni manažéri nesúhlasili s tým, čo to 
znamená a nikdy sa to predtým neuskutočnilo. Zamestnanci úspešne tvrdili, že politika nebola jasná 
a že nemali dôvod domnievať sa, že robia niečo zlé. Súd tiež zdôraznil, že každá spracovateľská 
činnosť (zhromažďovanie, uchovávanie a prenos sa rovná samostatnému zásahu (prípad Peck proti 
Spojenému kráľovstvu - 2003, sťažnosť č. 44647/98, 59, Weber a Savaria proti Nemecku - 2006, 
sťažnosť č. 54934/00 (79)). 

"Zásahy do práv zakotvených v článku 8 ods. 1 podľa ESĽP musia byť odôvodnené podľa 
článku 8 ods. 2 tohto ustanovenia. Musia byť v súlade so zákonom, mať legitímny cieľ a musia byť 
nevyhnutné v demokratickej spoločnosti. V uvedenom prípade Weber a Savaria proti Nemecku 
podľa ESĽP je význam slova "v súlade so zákonom" nasledovný: tieto podmienky sú splnené: 1. 
Napadnuté opatrenie musí mať určitý základ vo vnútroštátnom práve, 2. Vnútroštátne právo musí 
byť zlučiteľné s právnym poriadkom a prístupné dotknutej osobe, 3. Dotknutá osoba musí byť 
schopná predvídať dôsledky vnútroštátneho práva pre ňu." 10 

"V mnohých rozsudkoch (napríklad Copland) ESĽP uplatňuje širokú definíciu pojmu 
súkromný život v čl. 8 Dohovoru, ktorý sa rozširuje ďaleko za hranice múru súkromia a intímnej 
sféry. Z tohto pohľadu "súkromný život" zahŕňa rozvoj medzinárodných vzťahov a chráni nielen 
domácu sféru, ale aj údaje týkajúce sa určitých skutočností vo verejnej sfére (prípad Peck proti 
Spojenému kráľovstvu). ESĽP zašiel až tak ďaleko, že uznal reguláciu ochrany súkromia.“11 

Na jednej strane monitorovanie firemného e-mailového účtu zamestnanca na overenie jeho 
výkonnosti v práci sa považuje za legitímny účel zamestnávateľa.  Znalosť profesionálnych interakcií 
svojich zamestnancov je platným záujmom, pretože napríklad písanie súkromných e-mailov počas 
pracovnej doby môže naznačovať, že sa málo venuje pozornosť aktivitám súvisiacim s prácou. 
Zhromažďovanie údajov, ako napríklad adresa odosielateľov alebo príjemcov, záhlavie predmetu, 
dátum a objem, ako aj obsah predstavujú vhodné nástroje na odhalenie zneužitia alebo 
prinajmenšom poskytnutie počiatočného náznaku zneužitia. Na druhej strane je potrebné brať do 
úvahy aj záujmy zamestnanca. V prípade monitorovania firemného e-mailového účtu zamestnanca, 
právna veda vytvorila určité kategórie na vyváženie rôznych záujmov. Po prvé, je potrebné 
rozlišovať medzi prenosom dát a obsahom dát, pretože sa predpokladá, že vykazujú odlišnú úroveň 
dôležitosti súkromia, ktorá sa musí zvážiť a analyzovať. Po druhé, je potrebné rozlišovať medzi 
zamestnávateľmi, ktorí zakazujú, a zamestnávateľmi, ktorí umožňujú súkromné používanie 
firemných e-mailových účtov. V druhom prípade má zamestnanec vyššiu očakávanú ochranu 
súkromia.12 Hoci tieto údaje poskytujú osobné informácie o zamestnancovi, napríklad o jeho 
lokalizácii alebo o jeho kontaktoch13 , nedávna judikatúra ESĽP poukazuje na to, že monitorovanie 
prenosu dát je zákonné.14  Ak je súkromné používanie firemného účtu zakázané, zamestnávateľ 
predpokladá, že firemný účet zamestnanca neobsahuje e-maily súvisiace s ochranou súkromia. 

 
4 ZÁVER 

Nie je pochýb o tom, že výzvy a požiadavky, ktoré sa kladú na ochranu ľudských práv sa pri 
ďalšom vývoji technológií potenciálne zvýšia. Preto je potrebné poznamenať, že tak, ako sa rozvoj 
digitalizácie a informatizácie spoločnosti nezastaví, ani snaha o zlepšenie systémov ochrany ľudskej 
dôstojnosti takisto nebude ukončená. Aktuálne na vývoj v digitálnom svete najviac reagovala 
reforma ochrany údajov prijatá v rámci Európskej únie ktorá sa snaží reagovať na výzvy a vývoj 
digitálneho trhu a zabezpečiť bezpečný voľný pohyb údajov. Sociálne siete sú fenomén 

                                                 
10 Oster, J.: European and International Media Law, Cambridge University Press, 2017, Cambridge, 
s. 320 
11 Ed. Gutwirt, S, Poullet, Y, de Hert, P, Terwangne, C, Nouwt, S.: Reinventing Data Protection?, 
Springer, 2009, s. 16 
12 Boehm, F., Hey, T., Ortner, R.: How to measure IT security awareness of employees: 
a comparison to e-mail surveillance at the workplace, In: European Journal of Law and Technology, 
Vol 7, No 1 (2016), 
13 Spojené prípady C-293/12 and C-594/12 Digital Rights Ireland and Others [2014], 
EU:C:2014:238, 
14 Barbulescu v. Romania [2016] ESĽP 61496/08 
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technologického vývoja ktorého sa dotýka aj všeobecné nariadenie, pričom diskutovanou ostávajú 
údaje tzv. osobitnej kategórie a následky ich zverejnenia na sociálnych sieťach dobrovoľne 
samotným užívateľom.  
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Abstrakt: The article is focused on potential surveillance of people through data provided before 
and during financial transactions. The first part of the paper assesses a historical development of 
surveillance theories in a global context. The second part of the paper analyzes Slovak Act no. 
394/2012 Coll. on the limitation of cash payments and the reasons for its adoption, precisely in 
relation to the potential dataveillance by financial institutions or public authorities. 
 
Abstrakt: Príspevok sa venuje potenciálnemu sledovaniu osôb prostredníctvom údajov 
poskytnutých v rámci finančných transakcií. Prvá časť príspevku sa zaoberá historickým vývojom 
teórii sledovania v globálnom kontexte. Druhá časť príspevku analyzuje slovenský zákon č. 
394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti a dôvody jeho prijatia práve v súvislosti s možnosťami 
sledovania prostredníctvom údajov bankovými inštitúciami prípadne orgánmi verejnej moci. 
 
Kľúčové slová: surveillance, dataveillance, personal data, financial transactions. 
 
Kľúčové slová: sledovanie, sledovanie prostredníctvom údajov, osobné údaje, finančné transakcie. 

 
 
 

1 ÚVOD 
George Orwell a jeho román 1984 patria medzi jedny z najkultovejších literárnych diel. 

Román sleduje osudy Winstona Smitha v dystopickej budúcnosti, v ktorej na troskách bývalej Veľkej 
Británie neochvejne vládne diktatúra. Na jej čele stojí tzv. Veľký brat (Big brother), ktorý skrz 
byrokratický aparát zabezpečuje poriadok aj prostredníctvom neustáleho sledovania obyvateľov 
prostredníctvom mikrofónov a kamier. Práve z románu 1984 pochádza slávny citát „Veľký brat ťa 
sleduje.“1 Táto fráza sa postupne stala veľmi obľúbeným a etablovaným výrazom na vyjadrenie 
obavy, že neurčitá osoba alebo entita (skryto) pozoruje správanie jednotlivcov.  

Predkladaný príspevok je historickou analýzou teórií sledovania, ktoré v súčasnosti 
reprezentuje koncept sledovania prostredníctvom údajov (dataveillance) – sledovanie na základe 
údajov o jednotlivcoch, ktorí si často nie sú ani vedomí tohto drobnohľadu. Jadrom diskusie je 
samozrejme samotný pojem „sledovanie“ a „sledovanie prostredníctvom údajov.“ V tomto kontexte 
je nevyhnutné pripomenúť, že jedným zo základných ľudských práv je aj právo na súkromie2 
a zásah do uvedeného práva musí spĺňať medzinárodnou zmluvou resp. zákonom stanovené 
požiadavky. Sledovanie vo všeobecnosti je výnimkou, ktoré orgány verejnej moci môžu vykonávať 
v nevyhnutných prípadoch na zabezpečenie vyššieho záujmu spoločnosti nadradeného právu 
rešpektovať súkromie jednotlivca. 

V nasledujúcich riadkoch podrobíme analýze predovšetkým zákon č. 394/2012 Z. z.  o 
obmedzení platieb v hotovosti, ktorého ustanovenia upravujú povinnosti bezhotovostných prevodov 
nad zákonom stanovenú čiastku. V rámci diskusie si článok kladie za cieľ porovnať koncept 
sledovania prostredníctvom údajov s režimom vyššie uvedeného zákona a aplikovať nadobudnuté 
zistenia v kontexte rešpektovania práva na súkromie. Inými slovami „sleduje nás Veľký brat?“ 

                                                 
1 Big Brother is watching you. 
2 Upravené v článku 7 Európskeho dohovoru o ochrane základných práv a slobôd, článku 7 Charty 
základných práv Európskej únie a článku 16 Ústavy Slovenskej republiky. 
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2. STRUČNÁ HISTÓRIA SLEDOVANIA OD BENTHAMA K DATAVEILLANCE 

Termín sledovanie (surveillance) z etymologického hľadiska pochádza zo slov „sur“ (zhora) 
a „veillance“ (pozerať). Napriek tomu, že použitie tohto výrazu je do značnej miery asociované so 
sledovaním prostredníctvom priemyselných kamier (CCTV3), pojem sledovanie menil svoj význam 
a rozsah v čase a priestore. David Lyon definuje sledovanie ako cielenú, systematickú a rutinnú 
pozornosť zameranú na osobné údaje za účelom ovplyvňovania, riadenia, smerovania alebo 
ochrany.4 Domnievame sa, že vyššie uvedená definícia má nadčasový charakter a najviac vystihuje 
súčasné tendencie sledovania osobnostných stránok jednotlivcov v kontexte zavádzania 
a používania nových technológií. 

Alan Westin identifikoval tri formy sledovania, ktoré sú devízou orgánov verejnej moci5. 
Konkrétne ide o (i) fyzické sledovanie, (ii) psychologické sledovanie a (iii) sledovanie 
prostredníctvom údajov – dátový dozor. Ako už názov prvej kategórie napovedá, fyzické sledovania 
vyžaduje určitú interakciu medzi sledovaným subjektom a entitou, ktorá sledovania vykonáva. Berúc 
do úvahy výdobytky informačnej spoločnosti, nie je vylúčené, že takéto sledovanie sa uskutočňuje 
prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.6 Medzi psychologické sledovanie 
Westin zaraďuje používanie dotazníkov, ktoré následne vygenerujú psychologický profil jednotlivca. 
Dátový dozor je stručne charakterizovaný ako činnosť, v rámci ktorej sú údaje zbierané, spracúvané 
a uchovávané po určitú dobu na účely sledovania.7 

Z historického hľadiska je možné vymedziť tri fázy, v ktorých sa vyvíjali teoretické koncepcie 
sledovania: 

a) Prvá fáza teoretických koncepcií sledovania je rámcovaná predovšetkým jej 
predstaviteľmi a to Jeremy Benthamom a jeho modelom Panoptika a parafrázou tejto 
koncepcie z pera Michela Foucaulta. Teórie vyššie uvedených filozofov postavili pevné 
základy všetkých ďalších teoretických koncepcií sledovania a v spoločnosti rezonujú do 
dnes. 
b) Druhá fáza je označená ako „Post-Panoptikum.“ Autori ako Gilles Deleuze, Kevin 
D. Haggerty, Richard V. Ericson, Shoshana Zuboff poňali sledovania ako nové koncepty 
ovplyvnené sociálnymi a technologickými zmenami v spoločnosti. 
c) Tretia fáza predstavuje konceptualizáciu súčasných teórií sledovania a ako taká 
nevytvára nové východiská, ale stavia na predošlých fázach a zasadzuje ich do 
moderného prostredia.8 

 
Prvá fáza je významná z toho hľadiska, že priniesla koncepciu Panoptika. Panoptikum je 

jedna z najkontroverznejších a najdiskutovanejších myšlienok filozofa a právnika Jeremyho 
Benthama. Predmetnú ideu predniesol vo svojom diele Panopticon; or the Inspection-House.9 
Okrem najznámejšieho väzenského Panoptika autor kreoval aj ďalšie tri dielčie teórie tohto 
konceptu (Panoptikum chudobných, chrestomatické Panoptikum10 a ústavné Panoptikum). 
Z hľadiska objektu predkladaného príspevku je najvýznamnejšie práve väzenské Panoptikum. 
Bentham opisuje väzenské Panoptikum ako väzenie, ktoré tvorí okrúhla budova. V jej strede je 

                                                 
3 Closed Circuit Television – uzavretý televízny okruh. 
4 LYON, D. : Surveillance Studies. An overview. 2017, s. 14. 
5 VRABKO, M. a kol. : Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vydanie. Bratislava : C.H. Beck, 
2012, s. 18.19. 
6 Informačné a komunikačné technológie možno definovať ako „technológie používané na 
spracovanie informácií, ktoré vznikli koncom minulého storočia spojením počítačov, 
telekomunikačných systémov a masovokomunikačných prostriedkov.“ ANDRAŠKO, J. : Elektronický 
občiansky preukaz a iné spôsoby autentifikácie pri prístupe k elektronickým službám verejnej správy 
In QUAERE 2017 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 235. 
7 LLOYD, I. : Information Technology Law. 7th Edition. Oxford, Oxford Press, 2014, s. 11-12. 
8 GALIČ, M. – TIMAN, T. – KOOPS, B.-J. : Bentham, Deluze and Beyond: An Overview of 
Surveillance Theories from the Panopticon to Participation In Philosophy & Technology, Vol. 30, n.1, 
2017, s.10-11. 
9 BENTHAM, J. : Panopticon; or the Inspection-House. Londýn, 1791. 
10 Pomenované podľa diela Chrestomathia. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

 
75 

centrálna strážna veža, v ktorej sedí dozorca a dohliada na väzňov umiestnených v celách v rámci 
kruhového pôdorysu budovy. Vzhľadom na špecifický architektonický dizajn budovy majú väzni 
pocit, že sú kontinuálne sledovaní dozorcom. V realite to síce nie je pravda, ale vedomie sledovania 
je postačujúce.11 Koncepcia sledovania tak v Benthamovo Panoptiku naráža na svoje prirodzené 
technologické limity svojej doby. Bentamovu ideu charakterizuje Michel Foucault ako panopticizmus 
– „druh moci, ktorý sa uplatňuje na jednotlivcov vo forme nepretržitého individuálneho dohľadu, vo 
forme kontroly, trestu a odškodnenia, a vo forme nápravy, t.j. modelovania a transformácie 
jednotlivcov v súlade s podmienkami určitých noriem.“12 Jeremy Bentham vnímal Panoptikum ako 
formu liberálneho politického projektu, ktorý je riešením ekonomických a sociálnych problémov 
s nárastom väzňov a nedostatkom materiálnych prostriedkov na zabezpečenie adekvátneho 
dohľadu. Toto smerovanie je plne kompatibilné s jeho utilitariánskou víziou.13  

Zaujímavosťou je, že v poslednej verzii Panoptika (ústavné Panoptikum) od Benthama 
nenachádzame koncept, kde jedna entita sleduje neurčitý počet jednotlivcov. V tomto kontexte totiž 
masa jednotlivcov sleduje vládnych predstaviteľov a dochádza tak k opačnému vnímaniu 
diskutovaného konceptu. Činnosť vládnych predstaviteľov vo verejnom záujme je sledovaná 
verejnosťou.14 

Michele Foucault je druhým významným predstaviteľom diskutovanej fázy koncepcií 
sledovania. Francúzsky filozof analyzoval Benthamov koncept väzenského Panoptika a zasadil ho 
do reálií svojej doby. Koncept Panoptika je dnes chápaný predovšetkým v zmysle Focaultovej 
interpretácie. Foucault použil Benthamov koncept na vykreslenie mocenských vzťahov a modelov 
vládnutia.15 Focault tvrdí, že v prípade, ak jednotlivci budú mať pocit, že kedykoľvek môžu byť 
sledovaní, osvoja si základné hodnoty, stanú sa morálnymi a lepšie budú kontrolovať svoje 
správanie. Inými slovami, prostredníctvom potenciálneho sledovania sa stanú disciplinovanými 
a metódou vynucovania disciplíny sa stáva moc, stratégia a technológia. Koncept Panoptika je 
v tomto kontexte metaforou, v ktorej strážca (moc) nie je viditeľný pre jednotlivcov a podobne ako vo 
väzenskom Panoptiku panuje predstava, že vidí všetko. Tento koncept je najvýraznejšie viditeľný pri 
použití priemyselných kamier, kde jednotlivci môžu nadobudnúť pocit, že sú neustále sledovaní 
a s týmto vedomím modelovať svoje správanie k želanému výsledku normotvorcu.16   

Druhá fáza predstavuje také vývojové štádium teoretických koncepcií sledovania, ktoré už 
opúšťajú tradičný koncept Panopktika Jeremyho Benthama a Michela Foucaulta. Jedným z faktorov 
absencie „tradičného vnímania“ vo forme Panoptika je sociálna a technologická zmena vo vývoji 
v spoločnosti. 

Gilles Deleuze berie do úvahy predovšetkým dobu, v ktorej primárnu úlohu začínali hrať 
globalizácia a kapitalizmus. Kým v prvej fáze bola pozornosť v rámci sledovania sústredená na štát 
resp. moc, Deleuze osciloval okolo myšlienky transformácie inštitúcií na korporácie v dôsledku 
vplyvu kapitalizmu a globalizácie. Inými slovami, štát sa snažil o disciplinovanie jednotlivcov 
s cieľom dosiahnutia dlhodobého cieľa (prosperita štátu v najvšeobecnejšom meradle), korporácie 
smerujú k dosiahnutiu krátkodobých cieľov. Za týmto účelom potrebujú konštantnú kontrolu, ktorú 
dosahujú monitorovaním (sledovaním) trhov, pracovnej sily, stratégií atď. Sledovanie sa stáva viac 
abstraktným konceptom v porovnaní s „viditeľným“ monitorovaním v rámci Benthamoveho 
Panoptika.17 Ilustrovať to možno na príklade spotrebiteľov. V rámci ich hodnotenia neboli dôležité 

                                                 
11 BENTHAM, J. : The panopticon writings. London, Verso Books, 2010, s. 10). 
12 FOUCAULT, M. : Power: essential works of Foucault 1954–1984, Vol. 3. Londýn: Penguin Books, 
2002, s. 70. 
13 GALIČ, M. – TIMAN, T. – KOOPS, B.-J. : Bentham, Deluze and Beyond: An Overview of 
Surveillance Theories from the Panopticon to Participation In Philosophy & Technology, Vol. 30, n.1, 
2017, s. 12. 
14 Tamže, s. 14. 
15 FOUCAULT, M. : Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972–1977 (Ed. C. 
Gordon). 
New York: Pantheon Books, 1980, s.39. 
16 GALIČ, M. – TIMAN, T. – KOOPS, B.-J. : Bentham, Deluze and Beyond: An Overview of 
Surveillance Theories from the Panopticon to Participation In Philosophy & Technology, Vol. 30, n.1, 
2017, s. 16-18. 
17 DELEUZE, G. : Postscript on the societies of control. 1992, s. 179-180. 
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osobnostné aspekty, ale nákupné návyky a preferencie tovaru. Deleuzeho koncept sledovania tak 
nie je viac založený na vynucovaní disciplíny jednotlivcov, ale (nielen) na komerčnom využití 
informácií o nich.18 

Kevin Haggerty a Richard Ericson patria medzi najväčších kritikov panopticizmu podľa 
Michela Foucaulta. Títo autori tvrdia, že myšlienka Panoptika by nemala byť umelo naťahovaná, aby 
pokrývala každý koncept sledovania, ktorý sa vyvinul. Striktne odlišujú staršie koncepcie sledovania 
od súčasných. Sledovanie v post-panoptikálnej dobe je podľa nich založené na šiestich faktoroch: (i) 
exponencionálny rast kapacít a postupné zbližovanie kedysi tajných sledovacích systémov, (ii) 
rozvoj a rozširovanie účelov sledovania ako kontrola, vládnutie, bezpečnosť, zisk a zábava, ktorý ide 
ruka v ruke s technologickým vývojom a používaním počítačových databáz, (iii) parcelovanie 
populácie na základe rozličných metód sledovania, (iv) fungovanie v súkromnom aj vo verejnom 
sektore, (v) ľudia sú vnímaní ako zmes mäsa, technológie a informácií a (vi) sledovanie vykonávajú 
a nahrávajú stroje.19 Haggerty a Ericson sa taktiež hlásia k Deleuzeho myšlienkam, že spotrebitelia 
a vzorce ich nákupného správania sa stávajú čoraz silnejším nástrojom v rukách korporácií. Avšak 
táto koncepcia vedie k limitovaniu prístupu k určitým informáciám alebo (ne)poskytovaniu výhod.20 

Jednou zo súčasne najpertraktovanejších konceptov sledovania je tzv. dohľad kapitalizmu21 
od Shoshany Zuboff.  Táto neomarxistická teória sledovania je založená na myšlienkach Karla 
Marxa, ktorý dohľad resp. sledovanie považoval za ekonomický a politický koncept.22 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 a 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.23    

Tretia fáza koncepcií sledovania prebieha v súčasnosti a ako už bolo naznačené, stavia na 
základoch položených v predchádzajúcich dvoch fázach. V rámci tretej fázy môžeme hovoriť 
o nových formách Panoptika, ktoré predovšetkým podnietili teroristické útoky v Spojených štátoch 
amerických a Európe. Sledovanie aktivity jednotlivcov na sociálnych médiách alebo v rámci 
telefonickej komunikácie sa stalo prakticky štandardom, pričom charakteristickým aspektom je to, že 
sledované údaje sú sprístupnené dobrovoľne užívateľmi jednotlivých služieb alebo produktov. 
V rámci tejto fázy sa vyvinuli koncepty ako sousveillance - sledovania „zdola“ a teda kontrola 
mocenských zložiek obyvateľmi a dataveillance, ktorému sa budeme venovať na ďalších riadkoch. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
18 GALIČ, M. – TIMAN, T. – KOOPS, B.-J. : Bentham, Deluze and Beyond: An Overview of 
Surveillance Theories from the Panopticon to Participation In Philosophy & Technology, Vol. 30, n.1, 
2017, s. 20. 
19 HAGGERTY, K. D. - ERICSON, R. V. The surveillant assemblage In British Journal of Sociology, 
51(4), 2000, s. 605–22. 
20 Tamže, s. 611. 
21 V originále Surveillance capitalism. 
22 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. 
23 ZUBOFF, S. : Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization In 
Journal 
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 3.2.2017). 
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3 SLEDOVANIE PROSTREDNÍCTVOM ÚDAJOV – POJEM A MODALITY 
Termín dataveillance24 (ďalej len „sledovanie prostredníctvom údajov“) prvýkrát použil Roger 

Clarke vo svojom príspevku Information Technology and Dataveillance v roku 1988. Originálna 
definícia z pera jeho autora uvádza, že pod týmto pojmom si možno predstaviť „systematické 
využívanie osobných údajov pri skúmaní a monitorovaní činností alebo komunikácií jednej alebo 
viacerých osôb.“25 Clarke ďalej rozlišoval medzi sledovaním osoby, ktorá je predmetom záujmu na 
základe o nej (už) získaných znalosti a hromadným sledovaním, kde sa (postupne) identifikujú 
jednotlivci.26  

Objektom skúmania pri dátovom dozore je digitálna osobnosť.27 Digitálnu osobnosť tvorí 
model jednotlivca, vytvorený na základe údajov, ktoré sú získané na základe jeho správania na 
verejnosti. Kým fyzické sledovanie je založené na pozorovaní ľudskej bytosti a jeho telesnej 
schránky, v rámci dátového dozoru je sledovaný jej „tieň,“ ktorý vrhá v rámci transakcií a správania 
v rámci ekonomických, sociálnych a politických vzťahoch.28 Ďalšie teórie dátového dozoru, ktoré 
mali vplyv na formovanie tejto koncepcie však museli vziať do úvahy aj technologický rozvo j a nové 
techniky a metódy sledovania. Ako príklad možno uviesť profilovanie, data matching, monitorovanie 
vyhľadávaných termínov alebo identifikácia osôb na základe prevádzkových a lokalizačných údajov 
a vplyv veľkých dát.29 Na základe týchto skutočností bolo nevyhnutné definíciu dátového dozoru 
revidovať a upraviť. V roku 2017 tak Roger Clarke a Graham Greenleaf vymedzili tento pojem ako 
„systematické vytváranie a/alebo používanie osobných údajov pri skúmaní a monitorovaní činností 
alebo komunikácií jednej alebo viacerých osôb.“30 Predmetná definícia tak reflektuje dynamický 
rozvoj technológií, ktorí umožňuje strojové učenie a dolovanie údajov (data mining), primárne 
využívaných za účelom profilovania a automatizovaného rozhodovania. 

Z legislatívneho hľadiska je možné dátový dozor regulovať viacerými spôsobmi. Clark 
rozlišuje 6 modalít regulácie dátového dozoru.31 Prvý typ regulácie spočíva v použití zakazujúcej 
normy, čo prakticky znamená že zákonodarca sa rozhodol generálne zakázať dátový dozor 
orgánom verejnej moci prípadne súkromnému sektoru. Druhou možnosťou je síce dátový dozor 
v právnom poriadku zakázať, ale ustanoviť výnimku z pravidla. Za splnenia určitých podmienok 
stanovených právnou normou tak je možné dátový dozor vykonať. Ďalšou alternatívou je právne 
neupravovať dátový dozor vôbec. Clarke túto modalitu interpretuje ako implicitné povolenie (tichý 
súhlas) na monitorovanie prostredníctvom údajov. Štvrtou modalitou je podmienené dovolenie. 
Inými slovami, dátový dozor je v legislatíve dovolený, ale len za splnenia zákonom stanovených 
pravidiel. Piatym prípadom regulácie je generálne dovolenie. Právo v takýchto situáciách neviaže 
dátový dozor na žiadne podmienky. Poslednou modalitou je príkaz ustanovený právnou normou, čo 
znamená, že orgány verejnej moci prípade súkromné entity sú povinné vykonávať sledovanie 
prostredníctvom údajov. 

Považujeme za vhodné poznamenať, že vyššie uvedené modality sú zväčša podmienené 
tým, že právny poriadok problematiku sledovania prostredníctvom údajov explicitne upraví. Avšak 
dovoľujeme si osobitne zvýrazniť situácie, keď zákonodarca z akéhokoľvek dôvodu diskutovanú 
spornú vec legislatívne nezakotví. V takom prípade je potrebné vyhádzať z prezumpcie 

                                                 
24 Pojem dataveillance sa z etymologického hľadiska skladá z dvoch slov – „data“ a „veillance.“ 
V slovenskom jazyku im najviac korešpondujú termíny „údaje“ a „pozerať.“ Vzhľadom na to, že 
slovenský jazyk nedisponuje exaktným pojmom, ktorý by dokázal vyjadriť originálny výraz, budem 
v tomto článku vychádzať z termínu „dátový dozor“ – sledovania prostredníctvom údajov.  
25 CLARKE, R. : Information Technology and Dataveillance In Commun ACM 31,5 (May 1988) 498-
512, http://www.rogerclarke.com/DV/CACM88.html (dostupné 1.2.2017). 
26 Tamže. 
27 K pojmu digitálna identita pozri viac v ANDRAŠKO, J.: Bezpečná identifikácia a autentifikácia pri 
využívaní elektronických služieb verejnej správy. In Bratislavské právnické fórum 2016: Internet ako 
priestor možného porušovania práv. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, s. 
7-17. 
28 CLARKE, R. - GREENLEAF, G. : Dataviellence Regulation: A research framework. University of 
New South Wales Law Research Series, s. 2. 
29 Tamže, 2-3. 
30 Tamže. 
31 Tamže, s. 8-9. 
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konkludentného súhlasu. Tá však neplatí pri štátnych orgánoch, „ktoré môžu konať iba na základe 
ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“32 Navyše, ako pri každom 
posudzovaní konkrétnych okolností je možné rátať aj s určitými deviáciami, ktoré sú právom 
zakázané. 
 
4 KONKLUDENTNÉ SLEDOVANIE PROSTREDNÍCTVOM ÚDAJOV A FINANČNÉ 

TRANSAKCIE 
Cieľom tejto state predkladaného článku je v prvom rade analýza zákona č. 394/2012 Z. z.  o 

obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“) a dôvody jeho 
prijatia.33  

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti obsahuje všeobecný zákaz platieb v hotovosti, 
ktorých hodnota prevyšuje 15 000 eur medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.34 Platbou 
v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek 
alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.35 Na 
základe § 8 sa obmedzenie o platbách v hotovosti nevzťahuje pri poskytovaní platobných služieb, 
poštových služieb a poštového platobného styku; pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti; pri 
spracovávaní bankoviek a mincí; pri preprave bankoviek a mincí; pri predaji alebo výmene 
bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou 
Slovenska; pri správe daní; v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov; v čase krízovej situácie, 
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie; v súvislosti so 
súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí; pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia; v 
cudzine;36 pri plnení úloh podľa osobitného predpisu; pri výkone sociálneho poistenia podľa 
osobitného predpisu; pri plnení úloh Slovenskou informačnou službou; v súvislosti so 
zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností; odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť 
odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis. 

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že finančné inštitúcie majú k dispozícií 
údaje o platbách fyzických osôb nad sumu 15 000 eur. V tomto kontexte je ďalej nevyhnutné 
analyzovať, aké informácie možno vydolovať na základe transakcie nad uvedenú sumu o platiteľovi 
v súvislosti s typológiou súkromia tak, ako ju definoval Koops a kol.37 

Vo vyššie uvedenej typológií súkromia je definovaných 8 ideálnych typov súkromia, ktoré sa 
prekrývajú s deviatym – súkromím informácií. Súkromie informácií totiž môže súvisieť s každým 
z ôsmych ideálnych typov a odhaľovať informácie o ňom. Medzi typy súkromia Koops a kolektív 
zaraďujú (i) súkromie tela, (ii) súkromie priestoru, (iii) súkromie komunikácie, (iv) súkromie 
vlastníctva. (v) duševné súkromie, (vi) súkromie rozhodovania, (vii) súkromie združovania a (viii) 
súkromie správania. Na tomto mieste je vhodné analyzovať, či bezhotovostná platba nad 15 000 eur 
môže odhaliť určité informácie zasahujúce do vyššie vymedzených typov súkromia jednotlivca. 
Súkromie tela je silne asociované s fyzickým telom jednotlivcov. Zásah do súkromia 
prostredníctvom informácií o finančných transakciách môže nastať v prípade umelých vylepšení 

                                                 
32 Článok 2 (2) Zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 
33 Pre účely tohto článku budeme posudzovať predovšetkým zákonné obmedzenie platieb 
v hotovosti pri fyzických osobách – nepodnikateľoch, nakoľko primárne jednotlivci sú objektom 
sledovania prostredníctvom údajov. 
34 § 4 (2) Zákona o obmedzení platieb v hotovosti. 
35 § 2 Zákona o obmedzení platieb v hotovosti. 
36 Ak (i) platba v hotovosti súvisí so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia 
Slovenskej republiky so zabezpečovaním výkonu činnosti a plnenia úloh zastupiteľských úradov 
Slovenskej republiky, so zabezpečovaním plnenia úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri 
medzinárodnej leteckej preprave ústavných činiteľov, významných predstaviteľov štátnych orgánov 
a pri vykonávaní medzinárodných letov štátnych lietadiel v policajných službách alebo so 
zabezpečovaním plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, alebo (ii)právo štátu, v 
ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto 
platbu inak ako v hotovosti. 
37 KOOPS, B-J. – NEWELL, B.-C. – TIMAN, T. – ŠKORVÁNEK, I. – CHOKREVSKI, T. – GALIČ, M. 
: A Typology of Privacy In University of Pennsylvania Journal of International Law 38(2). 2017, 483-
575. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018____ 
 

 
79 

a plastickej chirurgie. Taktiež poskytovanie niektorých náročných nevyhnutných chirurgických 
zákrokoch môže prekročiť zákonom stanovenú hranicu obmedzenia finančných transakcií 
v hotovosti. Druhým typom súkromia je súkromie priestoru, klasicky chápane ako nedotknuteľnosť 
obydlia. Prevody nehnuteľností a platby za ne v drvivej väčšine prípadov prekročia sumu 15 000 eur 
a to isté platí aj pre transakcie týkajúce sa poskytnutia hypotéky alebo úveru na bývanie. Súkromie 
majetku je interpretované ako ochrana pred neželanými vniknutiami do predmetov v dispozícií ľudí 
napr. peňaženka alebo trezor. Avšak kúpa niektorého z bezpečnostných prostriedkov (kovové 
dvere, trezor) priamo nesúvisí s tým, čo daná osoba v rámci svojho súkromia chce pred zrakom 
verejnosti skryť. Napriek tomu sa domnievame, že už len samotná informácia o investícií do 
bezpečnosti môže byť považovaná za narušenie súkromia vlastníctva. Ďalším typom je duševné 
súkromie. Predmetná kategória odzrkadľuje duševnú aktivitu jednotlivca – názory, vieru, myšlienky. 
Z hľadiska hmotných predmetov tak duševné súkromie môžu odhaliť napr. umelecké diela alebo 
dary cirkevným organizáciám a rôzne iné filantropické aktivity. Nie je nutné dodávať, že ich cena má 
potenciál prevyšovať zákonom stanovenú sumu pre obmedzenie finančných transakcií v hotovosti. 
Súkromie rozhodovanie je primárne vnímané skrz kategóriu intímnych rozhodnutí ako sexuálne 
aktivita a podobne ako súkromie priestoru je výrazné späté s rešpektovaním práva na rodinný život. 
Súkromie združovania reflektuje potrebu asociovania s ostatnými ľudskými bytosťami a voľnou 
rukou pri výbere jednotlivcov, s ktorým sa združuje. V takomto prípade je náročné predpokladať 
zásah do súkromie prostredníctvom informácie o konkrétnej finančnej transakcií. Avšak, predstave 
si hypotetickú situáciu organizovania finančné náročnej oslavy, na ktorej sa nachádzajú aj osoby so 
špeciálnymi stravovacími návykmi (vegán, vegetarián, halal, košér), pričom tieto informácie by boli 
uvedené na výslednom účte (faktúre) za poskytnutie služieb. V takejto situácií by podľa nášho 
názoru bolo možné hovoriť o zásahu do súkromia združovania vzhľadom na to, že by bol 
potenciálne odhalený etnický pôvod prípadne vierovyznanie združovaných osôb. Súkromie 
správania je interpretované ako sloboda miery odhaľovania súkromia na verejnosti. To môže byť 
kompromitované z hľadiska značného množstva finančných transakcií pri investovaní alebo kúpe 
drahých predmetoch. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je tak možné konštatovať, že údaje o finančných transakciách 
nad sumu 15 000 majú potenciál zasiahnuť do súkromia jednotlivcov. Ak vezmeme do úvahy 
definíciu sledovania prostredníctvom údajov z roku 2017, možno z nej vyvodiť dva komponenty, 
ktoré je potrebné naplniť. V prvom rade musí ísť o systematické vytváranie a/alebo používanie 
osobných údajov. V druhom rade je spracúvania osobných údajov naviazané na  skúmanie 
a monitorovanie činností alebo komunikácií jednej alebo viacerých osôb. Ako bolo uvedené 
v predchádzajúcich riadkoch, informácie týkajúce sa finančných transakcií môžu predstavovať 
osobné údaje a sú spôsobilé odhaliť rôzne aspekty súkromného a rodinného života. Keďže pojem 
spracúvanie osobných údajov je vymedzený značne široko38 a laicky povedané obsahuje každú 
operáciu s osobnými údajmi (prenos, zber, použitie, profilovanie, uloženie, mazanie atď.), prvú časť 
definície sledovania prostredníctvom údajov považujeme za splnení. Analýza druhého komponentu 
dataveillance je náročnejšia. V tomto prípade sa totiž jedná o monitorovanie na základe zákona, 
keďže predmetné finančné transakcie musia prebehnúť v rámci bezhotovostného styku. Dôvodová 
správa k diskutovanému zákonu  uvádza,39 že hlavným ratio legis bol boj proti daňovým podvodom. 
Explicitne sa v nej uvádza, že „...daňový úrad by (v prípade prijatia zákona – poznámka autora) mal 
zároveň lepší prehľad o aktivitách podnikateľov a lepšie by vedel koncentrovať svoju pozornosť na 
podozrivé operácie.“ Zákon o obmedzení platieb v hotovosti obsahuje úpravu priestupkov na tomto 
úseku, príslušným orgánom na jeho prejedanie je daňový resp. colný úrad. Berúc do úvahy možnosť 
začatia konania ex offo a dôvody prijatia predmetnej právnej úpravy, je dôvodné očakávať, že 
príslušné orgány verejnej moci vykonávajú určité šetrenie a monitorovanie finančných transakcií 

                                                 
38 Článok 4 ods. 2 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 769/2016 o ochrane osobných 
údajov definuje spracúvanie osobných údajov ako „operáciu alebo súbor operácií s osobnými 
údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo 
kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú 
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkam.“ 
39 Dôvodová správa k zákonu č. 394/2012 Z. z.  o obmedzení platieb v hotovosti. 
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v kontexte splnenia daňových povinností. Navyše, zákon o bankách40 upravuje výnimku z porušenia 
ochrany klientov a bankového tajomstva v kontexte ohlasovacej povinnosti podozrivých finančných 
operácií.41 Z toho vyplýva, že aj druhá časť definície je skutočne naplnená. 

 
 
5. NAMIESTO ZÁVERU 

Sledovanie prostredníctvom údajov je nepochybne fenoménom súčasnej doby. 
Technologický rozvoj prispel k možnostiam dátovej analýzy, ktorá sa značne prejavuje voči 
jednotlivcom a môže zasiahnuť do ich základných ľudských práv s slobôd. Domnievame sa, že 
údaje o finančných transakciách majú spôsobilosť zasiahnuť do súkromia fyzických osôb a na 
základe zákona o obmedzení platieb v hotovosti sú naplnené pojmové znaky definície sledovania 
prostredníctvom údajov podľa Clarka.   

Súdny dvor Európskej únie v prípade Digital Rights Ireland42 okrem iného judikoval, že 
„uchovávanie údajov...môže v povedomí dotknutých osôb...vyvolať pocit, že ich súkromný život je 
predmetom neustáleho sledovania.“43 Na mieste sa tak naskytá otázka, či uchovávanie 
a monitorovanie údajov o finančných transakciách nemôže mať podobný následok. Absolútne 
rozhodujúcou otázkou je, či takéto opatrenie v podobe legislatívy obmedzujúcej bezhotovostný 
platobný styk je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na dosiahnutie vytýčeného 
(demokratického) cieľa. Existuje pri boji s daňovými podvodmi alternatíva, pri ktorej by nedošlo 
k takému narúšaniu súkromia jednotlivcov, k akému dochádza na základe zákona o obmedzení 
platieb v hotovosti v súčasnosti? 

Predkladaný článok nemá ambíciu ponúknuť definitívne závery na túto otázku. Avšak jeho 
ambíciou je predovšetkým rozprúdiť diskusiu a poukázať na potenciálne dopady povinnosti 
bezhotovostných platieb nad zákonom stanovenú čiastku. 
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Abstract: In this article, the author focuses on the constitutional political right of access to 
information via the Internet in the Slovak Republic. The constitutional right to access information 
also has a number of partial legal provisions on access to information that is subject to analysis in 
an article. In the introduction, the author assesses the legal treatment of access to information in the 
Slovak Republic. Subsequently, the author discusses the valid legal regulation in the Slovak 
Republic and expresses its attitude towards the legal regulation of access to information in the 
Slovak Republic, emphasizing the necessity of adopting legislative changes. It is also concerned 
with the application problems associated with current legislation in this area and responsibility on the 
Internet. At the end, it thoroughly assesses the legal regulation of access to information via the 
Internet in the Slovak Republic, pointing to basic problems. 
 
Abstrakt: Autor sa v tomto článku venuje ústavnému politickému právu na prístup k informáciám 
prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike. Z ústavného práva na prístup k informáciám 
vyviera aj množstvo čiastkových právnych úprav prístupu k informáciám, ktoré v článku podliehajú 
analýze. Autor v úvode hodnotí právnu úpravu prístupu k informáciám v Slovenskej republike. 
Následne autor rozoberá platnú právnu úpravu v Slovenskej republike a vyjadruje svoj postoj k 
právnej úprave prístupu k informáciám v Slovenskej republike, pričom zdôrazňuje nutnosť prijatia 
legislatívnych zmien. Ďalej sa venuje aplikačným problémom spojeným so súčasnou právnou 
úpravou v tejto oblasti a zodpovednosti na internete. V závere komplexne hodnotí právnu úpravu 
prístupu k informáciám prostredníctvom siete internet v Slovenskej republike, pričom poukazuje na 
základné problémy. 
 
Key words: access to information, providing of information on the Internet, responsibility on the 
Internet, application problems 
 
Kľúčové slová: prístup k informáciám, poskytovanie informácií cez internet, zodpovednosť na 
internete, aplikačné problémy 
 
 
1 ÚVOD 

Problematika poskytovania informácií je v súčasnej dobe v Slovenskej republike veľmi 
aktuálnou problematikou. Svedčia o tom viaceré novelizácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o slobode 
informácií“), zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník“), ku ktorým došlo v ostatných rokoch. Tieto novelizácie sú 
výsledkom zvýšeného záujmu spoločnosti o dianie vo verejnom sektore. Zároveň sú tieto 
novelizácie aj výsledkom digitalizácie spoločnosti, z čoho vyplýva neustále rozširovanie 
elektronických služieb v spoločnosti, a tiež postupné zavádzanie elektronických služieb v oblasti 
verejnej správy. 

Aktuálnosť tejto problematiky zvýrazňuje skutočnosť, že v Slovenskej republike práve 
prebieha veľká novelizáciu zákona o slobode informácií, ktorá vyviera z potreby zvýšenia 
transparentnosti vo verejnej správe. Novelu zákona o slobode informácií1 (ďalej len „novela zákona 
o slobode informácií“) pripravilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len 

                                                 
1 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku 
za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 
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„ministerstvo“) a následne po príprave vlastného textu novely zákona o slobode informácií iniciovalo 
medzirezortné pripomienkové konanie2.  

Záujem odbornej verejnosti a širokej verejnosti o novelu zákona o slobodnom prístupe je 
v Slovenskej republiky obrovský, čo sa prejavilo aj na počte pripomienok k novele zákona o slobode 
informácií v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Počet hromadných pripomienok a počet 
obyčajných pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní o novele zákona na jednej 
strane vypovedá o veľkom záujme vo vzťahu k pripravovanej novele zákona o slobode informácií, 
avšak na druhej strane stanovuje otázky či snaha o veľkú novelizáciu zákona o slobode informácií, 
ktorá vyviera z potreby zvýšenia transparentnosti vo verejnej správe je pripravená tak, aby sa 
neminula svojmu stanovenému cieľu. 

Novela zákona o slobode informácií okrem iného venuje pozornosť aj poskytovaniu 
elektronickej služby v oblasti sprístupňovania informácií na základe žiadosti o sprístupnenie 
informácií podľa § 14 zákona o slobode informácií, pričom zavádza možnosť podania žiadosti 
o sprístupnenie informácií aj elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronickej dátovej 
schránky. Ďalej novela zákona o slobode informácií venuje tiež pozornosť zodpovednosti za 
bezpečnosť a ochranu zmlúv v registri zmlúv, automatické zaznamenávanie dátumu a času 
každého zverejnenia a každej zmeny zmlúv a príslušných údajov, záznamy o udalostiach 
súvisiacich s prevádzkou informačného systému zabezpečujúceho zverejňovanie zmlúv, a to najmä 
o bezpečnostných incidentoch, o prístupoch do informačného systému a zmenách nastavení 
oprávnenia, vedenie digitálnych odtlačkov všetkých zverejnených zmlúv. 

V súvislosti so zavádzaním elektronických služieb vo verejnej správe sa venuje pozornosť 
zavádzaniu mnohých druhov elektronických služieb pre právnické osoby a fyzické osoby 
v Slovenskej republike. V oblasti poskytovania informácií nebola venovaná náležitá pozornosť pri 
zavádzaní elektronických služieb. V súčasnej dobe sa vzhľadom na novelu zákona o slobode 
informácií a vzhľadom na uvedené skutočnosti začína venovať pozornosť aj elektronickým službám 
v oblasti poskytovania informácií. 

 
2 POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM SIETE INTERNET 

Právna úprava poskytovania informácií v Slovenskej republike vyviera z Ústavy Slovenskej 
republiky, podľa ktorej Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.3 Podľa čl. 26 ods. 4 
Ústavy Slovenskej republiky slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť 
zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd 
iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.4 Z uvedeného 
je zrejmé že právo na informácie možno obmedziť zákonom. Týmto zákonom je zákon o slobode 
informácií. 

Zákon o slobode informácií v jeho súčasne platnej podobe upravuje možnosť využitia 
elektronických služieb, resp. poskytovania informácií na internete len v troch ustanoveniach. 

V prvom rade podľa § 5a ods. 8 zákona o slobode informácií, register je verejný zoznam 
povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; 
register je informačný systém verejnej správy.5 Ďalej podľa § 14 ods. 1 zákona o slobode informácií 
žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky 
vykonateľným spôsobom.6 A tiež podľa § 16 ods. 1 prvá veta zákona o slobode informácií 
informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis 
alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s 
požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.7 Z citovaných 
ustanovení je zrejmé, že zákon o slobode informácií vo svojej platnej a účinnej podobe upravuje 
z elektronických služieb len elektronicky vedený register povinne zverejňovaných zmlúv a možnosť 
žiadať poskytnutie informácií elektronickou poštou. 

                                                 
2 Medzirezortné pripomienkové konanie – legislatívny proces číslo LP/2017/678 
3 Čl. 26 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 
4 Čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky 
5 § 5a ods. 8 zákona o slobode informácií 
6 § 14 ods. 1 zákona o slobode informácií 
7 § 16 ods. 1 prvá veta zákona o slobode informácií 
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Návrh zákona o slobode informácií už podrobnejšie upravuje elektronické služby, resp. 
poskytovanie informácií prostredníctvom siete internet. Konkrétne návrh zákona o slobode 
informácií napríklad definuje pojem informácia, elektronický hromadný prístup, ustanovuje možnosť 
žiadať o informáciu prostredníctvom elektronickej dátovej schránky, ustanovuje možnosť zverejniť 
zmluvu prostredníctvom elektronického trhoviska, a ďalšie. 

Návrh zákona o slobode informácií definuje pojem informácia ako obsah zaznamenaný na 
akomkoľvek hmotnom nosiči, najmä obsah písomného záznamu v listinnej podobe, obsah 
písomného záznamu uloženého v elektronickej podobe alebo obsah záznamu v zvukovej, obrazovej 
alebo audiovizuálnej podobe.8 Pojem informácia, je základným pojmom, ktorý v slovenskom 
právnom poriadku doteraz nebol definovaný, preto o potrebe legislatívne zadefinovať tento pojem 
nemôže byť žiadna pochybnosť. Ide o kľúčový pojem, ktorý vôbec podmieňuje vecnú pôsobnosť 
zákona. Základným rozdielom od ponímania pojmu definícia podľa súčasného vnímania a podľa 
pripravovanej novej právnej úpravy je v tom, že informácia musí byť zaznamená na akomkoľvek 
hmotnom nosiči. Informácia, ktorá bola v rámci povinnej osoby vyslovená alebo „len myslená“, 
nespadá pod vecnú pôsobnosť zákona. Návrh zákona jednoznačne definuje že informácia je 
záznam uložený v elektronickej podobe, čo možno vnímať pozitívne. 

Návrh zákona o slobode informácií jednak spresnil definíciu „hromadného prístupu“ 
a súčasne zavádza novú definícia „elektronického hromadného prístupu“. Elektronickým 
hromadným prístupom je nepretržitý prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou 
telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internetu.9 Nemožno pochybovať o 
tom, že definovať elektronický hromadný prístup je v dnešnej informačnej spoločnosti viac ako 
nevyhnutné. 

Návrh zákona o slobode informácií ustanovuje, že povinne zverejňovaná zmluva, ktorá by 
mohla nadobudnúť účinnosť zverejnením na webovom sídle sa automaticky považuje za 
zverejnenú, ak bola zverejnená prostredníctvom elektronického trhoviska. Podľa návrhu zákona 
o slobode informácií cit. Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle 
povinnej osoby, sa považuje za zverejnenú na webovom sídle povinnej osoby, ak bola automaticky 
zverejnená prostredníctvom elektronického trhoviska podľa osobitného predpisu. Takýto návrh 
predstavuje významnú zmenu zákona o slobode informácií v tom zmysle, že popri zverejnení 
zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, na webovom sídle povinnej osoby, či v Obchodnom vestníku sa 
zrovnoprávňuje zverejnenie zmluvy prostredníctvom elektronického trhoviska podľa § 13 zákona 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní so zverejnením zmluvy na webovom sídle povinnej osoby. 
Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona o slobode informácií, či dané ustanovenie bolo prijaté 
najmä na uľahčenie práce obciam, ktoré keď uzatvoria zmluvu prostredníctvom elektronického 
trhoviska, už nemusia na webovom sídle zverejňovať zmluvu. To platí samozrejme len za 
predpokladu, že text zmluvy zverejnenej automaticky prostredníctvom elektronického trhoviska je 
súladný so skutočným stavom a sú anonymizované časti, ktoré sa podľa zákona nesprístupňujú. 

K takejto navrhovanej právnej úprave sa vyjadrujem kriticky, nakoľko to nepovažujem 
v súlade so zásadou transparentnosti, či v súlade s činnosťou štátu, ktorý má zabezpečovať verejné 
služby v prospech fyzických osôb a právnických osôb. Účelom poskytovania verejných služieb a o to 
viac poskytovania elektronických verejných služieb má byť zabezpečený jednak efektívny výkon 
činností štátu a jednak zjednodušenie a ztransparentnenie prístupu fyzických osôb a právnických 
osôb k službám štátu a v tomto prípad k informáciám štátu. Nepovažujem za vhodné, aby sa kládol 
dôraz len na jednoduchosť činnosti pre povinné osoby a tak sa roztriešťovala možnosť povinne 
zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, na webovom sídle povinnej osoby, či v Obchodnom 
vestníku, či na elektronickom trhovisku. Je potom extrémne náročné pre fyzické osoby a právnické 
osoby dohľadať zverejnené informácie. 

Podľa návrhu zákona o slobode informácií žiadosť možno vždy podať písomne, ústne, faxom, 
elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky. Žiadosť možno podať aj iným 
technicky vykonateľným spôsobom, ktorý povinná osoba akceptuje. Povinným osobám, ktoré 
nemajú zriadenú adresu elektronickej pošty, nemožno podať žiadosť elektronickou poštou. 

Povinným osobám, ktoré nemajú zriadenú elektronickú podateľňu, nemožno podať žiadosť 
podpísanú zaručeným elektronickým podpisom elektronickou poštou. Návrh zákona o slobode 

                                                 
8 Návrh zákona o slobode informácií 
9 Návrh zákona o slobode informácií 
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informácií negatívne vymedzuje, že povinným osobám, ktoré nemajú zriadenú adresu elektronickej 
pošty, nemožno podať žiadosť elektronickou poštou a elektronickú podateľňu, nemožno podať 
žiadosť podpísanú zaručeným elektronickým podpisom elektronickou poštou. 

Rovnako pri poskytovaní informácií nemožno hľadieť len na záujem povinnej osoby. Právnu 
úpravu ktorá možnosť podania žiadosti elektronickou poštou alebo cez elektronickú podateľňu 
ponecháva výlučne na voľbu povinnej osoby považujem za vágnu. V oblasti akou je poskytovanie 
informácií by všetky povinné osoby mali poskytovať služby prostredníctvom elektronických služieb. 
Je potrebné zdôrazniť, že v dnešnej dobe možno podať žiadosť o poskytnutie informácií 
elektronicky cez portál www.slovensko.sk, pričom však je tak možné urobiť len pri vybraných 
obciach a mestách v Slovenskej republike. Ide o jednu vzorovú žiadosť, ktorá je rovnaká pri 
všetkých obciach a mestách, pričom na poskytovanie služieb potrebujú povinné osoby len 
softvérové vybavenie, preto považujem navrhovanú právnu úpravu za alibistickú. 

V doterajšom texte sa článok venuje zavádzaniu a poskytovaniu elektronických služieb 
v oblasti poskytovania informácií. So zavádzaním a poskytovaním elektronických služieb v oblasti 
poskytovania informácií je však úzko spätá aj otázka bezpečnosti poskytovania informácií 
prostredníctvom siete internet. 

Internet je celosvetová sieť navzájom prepojených niekoľkých miliónov PC po celej zemeguli, 
ktoré spolu komunikujú a vymieňajú si informácie.10 Už zo samotnej definície pojmu internet je 
zrejmé, že akákoľvek informácia ktorá je poskytovaná prostredníctvom siete internet, stáva sa 
súčasťou tejto celosvetovej siete a dohľadať ju neoprávnenou osobou v niektorom prípade môže byť 
veľmi jednoduché a v inom prípade veľmi zložité, pričom toto závisí najmä od zabezpečenia ochrany 
informácií pred ich zneužitím. 

V súčasnej informačnej spoločnosti, kedy sa informácie spracúvajú v elektronickej podobe, je 
možnosť narušenia týchto informácií, či už priamo alebo prostredníctvom útoku na technické 
zariadenie alebo prostredie v ktorom sa informácia spracováva veľmi vysoká. Vzhľadom na 
nepriaznivý možný dosah je povinnosťou štátu zabezpečiť ochranu informácií pred zneužitím a 
taktiež minimalizovať dôsledky v prípade ich zneužitia.11 Dovolím si tvrdiť, že tejto otázka nebola 
dlhodobo zo strany štátu venovaná náležitá pozornosť. Je nutné poukázať na skutočnosť, že 
v Slovenskej republike po spustení základných elektronických služieb už po pár mesiacoch došlo 
k ohrozeniu bezpečnosti všetkých elektronických služieb. V tejto súvislosti boli vykonané kroky za 
účelom zvýšenia bezpečnosti elektronických služieb. 

Rôznorodá a neúplná právna úprava informačnej bezpečnosti, zapríčiňuje nedostatočnú 
úroveň ochrany informácií a informačných a komunikačných technológií. Absencia všeobecne 
záväzného právneho predpisu, ktorý by upravoval informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike sa 
prejavuje najmä v nekonzistentnosti terminológie, nedostatočnom používaní bezpečnostných 
štandardov, v prekrývajúcich sa kompetenciách štátnych orgánov a v neúplnosti pokrytia 
informačnej bezpečnosti právnymi predpismi a kompetenciami. Preto je viac ako potrebné prijať 
všeobecný právny predpis pre informačnú bezpečnosť, ktorý by vytvoril legislatívne podmienky pre 
ochranu informácií a informačných systémov verejnej správy, ako aj všeobecný právny rámec pre 
ochranu celého digitálneho priestoru v Slovenskej republike.12 

Národná rada Slovenskej republiky až v súčasnej dobe schválila prvý zákon o kybernetickej 
bezpečnosti, a to konkrétne dňa 30.1.2018. V tomto prípade ide o prelomový zákon, ktorý je prvý 
svojho druhu v Slovenskej republike. K dnešnému dňu tak nemožno hodnotiť jeho efektívnosť. Či 
zákon o kybernetickej bezpečnosti splní vysoké očakávania, ktoré si stanovil je možné hodnotiť až 
s odstupom času. Základnými cieľmi zákona o kybernetickej bezpečnosti je vytvoriť funkčný 
legislatívny rámec nevyhnutný pre efektívnu realizáciu kľúčových opatrení pre bezpečnosť 

                                                 
10 CHLAD, R. Historie internetu v České republice 
11 ANDRAŠKO, J.: Verejný záujem na ochrane informácií verejného sektora. In: Míľniky práva v 
stredoeurópskom priestore 2015: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou 
fakultou. s. 264 
12 ANDRAŠKO, J.: Verejný záujem na ochrane informácií verejného sektora. In: Míľniky práva v 
stredoeurópskom priestore 2015: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou 
fakultou. s. 265 

http://www.slovensko.sk/
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národného kybernetického priestoru, ktorý transponuje priority a požiadavky, ktoré boli vytvorené na 
európskej úrovni a prijaté všeobecným konsenzom prostredníctvom smernice NIS. Návrh zákona 
rieši aj niektoré ďalšie požiadavky smernice NIS, ako je napríklad vymedzenie medzinárodnej 
spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, plnenie notifikačných povinností, nahlasovanie 
kybernetických bezpečnostných incidentov ako aj dobrovoľné nahlasovanie kybernetických 
bezpečnostných incidentov, podporuje výskum a vzdelávanie ako aj zvyšovanie bezpečnostného 
povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.13 

Nemožno tiež zabudnú na skutočnosť, že bezpečnosti sa prvýkrát venuje aj návrh zákona 
o slobode informácií14, pričom však zdôrazňujem, že stále ide len o návrh zákona. 

 
3 ZÁVER 

Základom skúmania tohto článku bola právna úprava poskytovania informácií 
prostredníctvom internetu v Slovenskej republike, zabezpečenie elektronických služieb v oblasti 
poskytovania informácií a v neposlednom rade zodpovednosť a zabezpečenie poskytovaných 
informácií. 

Autor sa v článku venoval právnej úprave poskytovania informácií prostredníctvom siete 
internet v Slovenskej republike, užitočnosti a efektívnosti poskytovania informácií prostredníctvom 
siete internet, s dôrazom na novú právnu úpravu v Slovenskej republike. 

Najdôležitejším záverom je skutočnosť, že právna úprava právna úprava v oblasti 
poskytovania informácií prostredníctvom elektronických služieb zaostáva a dlhodobo jej nebola 
venovaná dostatočná pozornosť. Návrh zákona o slobode informácií reaguje na daný stav v tejto 
oblasti, avšak už teraz je zrejmé, že nezavedie komplexnú právnu úpravu v tejto oblasti, nakoľko len 
reaguje na potrebné minimum. 

V dnešnej technologickej dobe je sa získavanie informácií stáva bežnou súčasťou nášho 
života a v budúcnosti možno predpokladať neustály zvyšujúci sa záujem o poskytovanie informácií 
elektronickou formou. Z uvedeného dôvodu možno prijať záver, že štát je povinný už teraz 
zabezpečovať riadny výkon služieb v tejto oblasti, pričom nesmie zabúdať na bezpečnosť 
informačných systémov. 

Byrokratická zaťaženosť a nedostatočné poskytovanie služieb v oblasti poskytovania 
informácií prostredníctvom internetu odrádza fyzické osoby a právnické osoby od využívania týchto 
služieb, čo je neželaný stav. 

Napriek uvedeným skutočnostiam som presvedčený, že návrh zákona o slobode informácií, 
ako aj zákon o kybernetickej bezpečnosti sú správnou cestou ako sa Slovenská republika musí 
nutne uberať, avšak samotnú efektívnosť a účelnosť týchto zákonov bude možné hodnotiť až 
z odstupom času. 
 
 
 
 

                                                 
13 Dôvodová správa k návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti – všeobecná časť 
14 Úrad vlády Slovenskej republiky pri správe registra 

a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zmlúv a  príslušných údajov podľa odsekov 15 a 16 
pred ich neoprávnenou úpravou a vymazaním a zabezpečuje ich nepretržitú dostupnosť, 

b) zabezpečuje automatické zaznamenávanie dátumu a času každého zverejnenia a každej 
zmeny zmlúv a príslušných údajov podľa odsekov 15 a 16, ako aj identifikáciu osoby, ktorá 
uskutočnila zverejnenie alebo zmenu, 

c) vedie záznamy o udalostiach súvisiacich s prevádzkou informačného systému 
zabezpečujúceho zverejňovanie zmlúv, a to najmä o bezpečnostných incidentoch, o 
prístupoch  do informačného systému a zmenách nastavení oprávnenia, 

d) vedie digitálne odtlačky všetkých zverejnených zmlúv, a to tak, aby ich bolo možné priradiť 
ku konkrétnej zmluve a zverejňuje ich spolu so zmluvou, 

e) uchováva záznamy podľa písmen b) až d) najmenej dva roky po uplynutí doby podľa 
odseku 14, 

f) zabezpečuje a zodpovedá za to, aby záznamy podľa písmen b) až d) neboli zmenené ani 
vymazané. 
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Abstrakt: E-Government is actually an essential and indispensable part of the work of public 
authorities. It represents a comprehensive system of electronization of individual areas of the 
administration in order to achieve more efficient, faster and more economical performance of tasks. 
As with every single newly introduced system, as well as e-Government, shortcomings can be 
found. The aim of the paper is to point out some of the deficiencies found, including the possible 
authors of the proposed changes. 
 
Abstrakt: E-Government predstavuje  v súčasnosti podstatnú a neodmysliteľnú súčasť činnosti 
orgánov verejnej správy. Predstavuje ucelený systém elektronizácie jednotlivých oblastí verenej 
správy s cieľom efektívnejšieho, rýchlejšieho a hospodárnejšieho plnenia úloh. Ako v prípade 
každého jedného novo zavádzaného systému, tak aj v prípade e-Governmentu možno nájsť 
nedostatky. Cieľom príspevku je poukázanie na niektoré zo zistených nedostatkov vrátane uvedenia 
možných autormi navrhovaných zmien. 
 
Kľúčové slová: e-Government, e-Government shortcomings. actual application, technical feasibility 
 
Kľúčové slová: e-Government, nedostatky e-Governmentu. skutočná aplikácia, technická 
uskutočniteľnosť 
 
 
1 ÚVOD 
 E-Government predstavuje projekt elektronizácie orgánov verejnej správy, ktorý je pod 
značným vplyvom vzájomnej podmienenosti technológie a práva. Na jednej strane technický vývoj 
vytvára faktické skutočnosti, ktoré sa musia zohľadniť v právnom návrhu, na druhej strane je nutné 
prihliadať na faktickú aplikovateľnosti elektronizácie v praxi.  
 Navyše proces tvorby právnych predpisov často prebieha za technickým vývojom, pretože v 
zákonoch už od začiatku nie je možné očakávať a pokryť všetky budúce technické možnosti. 
Zákony vytvárajú rámcové podmienky pre legálne bezpečné používanie nových technológií, čo je 
obzvlášť dôležité pre verejnú správu a jej aktivity na presadzovanie práva na základe ústavnej 
zákonnosti.  
 V posledných rokoch sa už niektoré dôležité právne úpravy, naposledy ako súčasť zákona č. 
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších právnych predpisov 
(ďalej ako „Zákon o e-Governmente“) z roku 2013. Ukázalo sa však, že pre skutočné fungovanie 
niektorých technických postupov v sektore elektronickej verejnej správy ešte stále existuje ďalšia 
zákonná potreba právnej regulácie v nadväznosti na zistené praktické nedostatky. 

  

                                                 
1 Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0557/17 „Právne aspekty 
optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektmi verejnej správy “ udeleného Vedeckou 
grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied. 
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2 NEDOSTATKY E-GOVERNMENTU 
Aj napriek skutočnosti, že e-Government sa v Slovenskej republike vyskytuje už od roku 

1995, konkrétne v zákone č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme v znení neskorších 
právnych predpisov (ďalej ako „Zákon o štátnom informačnom systéme“), odborníci stále 
nachádzajú značné nedostatky, ktoré do dnešného dňa neboli žiadnym spôsobom vyriešené. Jedná 
sa o nedostatky, ktoré vy vyskytujú pri praktickom aplikovaní  jednotlivých častí projektu e-
Government do praxe práve orgánmi verejnej správy. 

Samozrejme, zákon o štátnom informačnom systéme predstavuje len prvý dokument, ktorý 
svojim obsahom poukazuje na nutnosť elektronizácie verejnej správy. 

V súčasnosti sa zavádzanie elektronizácie verejnej správy riadi práve Zákonom o e-
Governmente, ako aj rôznymi strategickými dokumentami. 

Je nutné dodať, že aj napriek snahám zákonodarcu nie je uvedený systém bezchybný a so 
spúšťaním nových častí elektronizácie orgánov verejnej správy sa vyskytujú nové nedostatky, ktoré 
reflektujú na zavádzaný systém. 

Jedná sa pritom o výrazné nedostatky, ktoré je nutné pomerne rýchlo a aktívne zapracovať, 
nakoľko ich existenciou dochádza k strate účelu e-Governmnentu v Slovenskej republike. 

  
3 TECHNICKÁ USKUTOČNISTEĽNOSŤ A SKUTOČNÁ APLIKÁCIA 
 Technická uskutočniteľnosť a skutočná aplikácia predstavujú dve proti sebe stojace skupiny 
problematiky e-Governmentu  
 Na jednej strane máme technickú uskutočniteľnosť, ktorá predstavuje skupinu všetkých 
možných technických nástrojov, prostredníctvom ktorých má dochádzať k zavádzaniu elektronizácie 
orgánov verejnej správy do praxe, prostredníctvom ktorých má byť zabezpečené jej aktívne 
využívanie, a ktoré má za cieľ reálne zabezpečenie chodu činnosti orgánov verejnej správy 
elektronickou formou. 
 Na druhej strane naproti tomu stojí skutočná aplikácia, ktorá v sebe zahŕňa reálne možnosti 
orgánov verejnej správy na výkon činnosti tak, ako to predpisuje zákon. 
 Keď sa pozrieme na predstavu fungovania, zdá sa byť všetko v poriadku. Reálne však určité 
náležitosti objavíme až v momente, keď si postavíme tieto dva inštitúty proti sebe a objaví sa nám 
množstvo nedostatkov, ktorých reálnou existenciou dochádza k strácaniu sa účelu elektronizácie 
orgánov verejnej správy. 
 
3.1 Predpoklad vs. realita 

Predpoklad a realita tvoria dve samostatné skupiny, ktoré spolu mnohokrát maj len málo 
spoločné. V rámci príspevku preto uvedieme niekoľko nedostatkov, s ktorými sa prichádza do styku 
pomerne často, a kde je teda proces elektronizácie orgánov verejnej správy ich vplyvom 
nedostatočný. 

Medzi základné oblasti patria: 
- autentifikácia, 
- registre, 
- informačné a komunikačné technológie, 
- kontrola vo verejnej správe, 
- technické normy, 
- ochrana kódov, 
- doložka právoplatnosti, 
- súdne rozhodnutia a správne rozhodnutia 

 
3.1.1 Autentifikácia 

 „Autentifikácia predstavuje kľúčovú úlohu pri vytváraní bezpečnej komunikácie medzi 
klientom a webovou službou.“2 
 Na to, aby mohlo dôjsť ku komunikácií medzi orgánmi verejnej správy a klientom, je 
nutné dostatočné overenie identity takejto osoby. Overenie pritom predstavuje proces, 
v ktorom sa najprv overuje identita klienta, a následne sa zabezpečuje jej platnosť. Jedná sa 
teda o zložitý systém, ktorý bolo nutné právne a technicky ošetriť.  

                                                 
2 Dostupné online na: http://www.kiwiki.info/index.php/Autentifik%C3%A1cia 12.02.2018 
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 Najmä v oblasti autentifikácie sa objavuje vysoká úroveň zložitosti, ktorá vzniká pri pokuse o 
čo najlepšie zmapovanie právnych požiadaviek. Z toho vyplýva, že existuje zjavná medzera medzi 
tým, čo je technicky a právne možné a skutočnou aplikáciou alebo uplatniteľnosťou v praxi.  
   
 Napríklad, je zrejmé, že verejné orgány často vyžadujú dôkazy (napr. o registrácii od 
občanov, rôzne relevantné doklady,...), hoci princíp vyžiadania od iného úradu by mal fungovať, no 
z dôvodu nedobudovania jednotlivých systémových prepojení to v aplikačnej praxi inak nejde a 
orgány verejnej správy sú tak nútené žiadať takéto dokumenty priamo od fyzických osôb. 
 
3.1.2 Registre 
 E-Government predpokladá vo svojich strategických dokumentoch vytvorenie nových 
registrov. Preto registre budú predstavovať ďalší nedostatok v e-Governmente. 
 Ďalšie kritické body sa teda týkajú doteraz nedostatočného preskúmania alebo pripravenosti 
vykonať ďalšie registre v občianskom sektore a obchodnom sektore, a tiež vo volebnom systéme, 
kde sa nachádzajú najmä postupy s vysokými príjmami. 
 
3.1.3 Informačné a komunikačné technológie  
 Prioritný problém zabezpečenia informačných a komunikačných technológií na aplikáciu 
elektronizácie orgánov verejnej správy do praxe sa prioritne zabezpečil pôvodnými opatreniami. 
 Prax však veľmi jasne ukázala iné problémy, a to to, že nie všetky právne otázky, ale aj 
prekážky súvisiace s používaním moderných informačných a komunikačných technológií zo strany 
verejného sektora boli objasnené alebo v plnom rozsahu známe jednak orgánom verejnej správy, 
ako aj samotným obyvateľom, ktorí riešili svoje problémy prostredníctvom elektronickej formy 
vybavenia ich žiadosti.  
 Z toho vyplýva, že reálne existuje záujem zo strany používateľov o túto tému, ako aj potreba 
podrobných informácií týkajúcich sa informačných a komunikačných technológií jednak zo strany 
súkromného sektora, ako aj od orgánov verejnej moci. Koniec koncov, činnosti verejnoprávnych 
korporácií sú legitimované na základe zákonov, čo má za následok aj povinnosť konať ako vzor. 
 
3.1.4 Kontrola vo verejnej správe 
 Veľmi problematickou oblasťou sa črtá oblasť kontroly. Problémy nastávajú napríklad na 
úseku kontroly vo verejnej správe. Je to spôsobené tým, že niektoré úkony, ktoré by mali byť 
vykonané elektronicky sa nemôžu touto formou aj reálne uskutočniť (napríklad, ak sa vykonáva 
kontrola na mieste, nemôže sa vytvoriť elektronická zápisnica na mieste a elektronicky podpísať, 
teda vykonať právny úkon cez informačno-komunikačné technológie). Nevýhodou sa teda javí to, že 
legislatíva nevie dostatočne dopredu predpokladať a predvídať negatívne dôsledky na prax v e-
Governmente, čím nevie dopredu upraviť aj takúto situáciu, ktorá vzniká v praxi v podstate bežne. 
 
3.1.5 Technické normy 
 Ďalšou problémovou oblasťou, ktorú nepredpokladalo zavedenie elektronizácie orgánov 
verejnej správy do praxe je problém s technickými normami. 
 Ukážkou sú technické normy vo Výnose Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 
Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, kde chce Úrad podpredsedu vlády pre 
investície a informatizáciu s technickými normami výnos zrušiť a chce ho prepojiť cez 
Metainformačný systém verejnej správy (ďalej ako „MetaIS“), kde bude zverejnený pomocou príloh 
a usmernení (v danej veci prebehlo aj medzirezortné pripomienkové konanie). 
 Uvedený návrh by si našiel svoje uplatnenie, nakoľko sa opiera vo svojej hlavnej 
argumentácii o skutočnosť, že kvôli rýchlemu vývoju v informačných a komunikačných 
technológiách je jednoduchšie,  rýchlejšie a efektívnejšie reflektovanie na dané zmeny práve 
prostredníctvom technických noriem. Avšak v praxi by takýmto krokom prišli orgány verejnej správy 
o obrovskú oporu v podobe právnej vynútiteľnosti legislatívnych požiadaviek pri implementácií 
informačno-technických projektov v nadväznosti na zmluvy s dodávateľmi pre informačno-technické 
potreby e-Governmentu. 
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3.1.6 Ochrana kódov 
 Ďalšiu problémovú oblasť tvorí ochrana kódov. Jedná sa o tému v poslednej dobe pomerne 
často riešenú. Je spojená ako s občianskymi preukazmi, tak aj s autentifikáciou. Vzhľadom na to, že 
sa jedná o systémy, prostredníctvom ktorých dochádza k identifikácii osoby, je ich ochrana vo 
zvýšenom rozsahu viac ako žiadaná. 
 Na používanie elektronickej čipovej karty stačí len dostatočné softvérové vybavenie a čítačka 
čipových kariet.3 Prístup je následne možný prostredníctvom bezpečnostného osobného kódu 
(predstavuje šesťmiestny bezpečnostný osobný kód – tzv. BOK4) Okrem neho možno disponovať aj 
ZEP PIN a ZEP PUK kódom. 
 V polke minulého roku došlo k zverejneniu informácií Ministerstva vnútra o tom, že podpis 
občanov, ktorí používajú čipové občianske preukazy môže byť ukradnutý a zneužitý. Reálne zistenia 
tejto skutočnosti však bolo už začiatkom minulého roku. 
 Z vydaných približne 2,5 milióna čipových dokladov obsahuje približne 300-tisíc z nich 
elektronický podpis (elektronická chyba sa preto týka práve uvedených dokladov). 
 Ako sa uvádza vyššie, pri elektronickom podpisovaní sa používajú dva rôzne druhy 
šifrovaných kľúčov, a to verejný a súkromný. 
 Verený kľúč je súčasťou akéhokoľvek dokumenty, ktorý kedy občan elektronicky podpísal. 
 Súkromný kľúč je naopak nahraný na konkrétnom čipovom občianskom preukaze a slúži na 
podpisovanie dokumentov. 
 „Výskumníci zistili, že šifrovací algoritmus v preukazoch je slabý, vďaka čomu sa dá z 
dostupného verejného kľúča dopočítať súkromný kľúč, čo by nemalo byť možné.“5 
 Chyba sa objavila v systéme na šifrovanie s názvom RSA spolu v spojení s bezpečnostných 
čipom Infineon (jedná sa o čip nemeckej spoločnosti, na ktorom je možné vygenerovanie 
podpisového kľúča), nakoľko uvedený postup šifrovania sa používa aj na slovenských čipových 
preukazoch. 
 
3.1.7 Doložka právoplatnosti 
 Ďalším problematickým prvkom je oblasť doložky právoplatnosti. V teoretickej rovine by sa 
dalo povedať, že pri právoplatnosti dokumentu nemôže predsa nastať problém. V praktickej rovine 
však práve takýto problém nastáva. 
 „Ak ide o elektronický úradný dokument podľa § 3 písm. k) tretieho bodu, na účely 
preukázania právnych skutočností v ňom uvedených musí byť neoddeliteľne spojený s 
elektronickým úradným dokumentom6, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú, a to tak, že oba 
tieto elektronické úradné dokumenty sú spoločne autorizované.“7 

                                                 
3 Dostupné online: https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eid/#potrebna [15.02.2018] 
4 Bližšie pozri: https://www.pcrevue.sk/a/Ako-postupovat--aby-ste-mohli-vyuzivat-e-obciansky-
preukaz-na-podpisovanie [16.02.2018] 
5 Dostupné na: https://ekonomika.sme.sk/c/20674129/cipove-obcianske-maju-vaznu-chybu-podpis-
sa-da-ukradnut.html [15.02.2018] 
6 Bližšie pozri: Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
právnych predpisov § 3 písm. k: „elektronickým úradným dokumentom údaje vyplnené podľa 
elektronického formulára, 
1. ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky, 
2. ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej 
moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo 
3. ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného 
dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti,“  
7 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších právnych 
predpisov, § 28 ods. 3 
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 Konkrétne sa teda bude jednať o právoplatnosť úradných elektronických dokumentov (čiže 
správnych rozhodnutí orgánov verejnej správy vydávaných v elektronickej podobe), na ktoré je 
nutné dodanie doložky právoplatnosti8. 
 Problematickým je v tomto prípade právne a technické zjednotenie elektronického úradného 
dokumentu do jedného celku. Odstránenie nedostatku je pomerne ťažké. Existujú však nástroje, 
ktorými je takéto zjednotenie možné docieliť. Sú však postavené mimo základného balíčka 
spadajúceho do problematiky informačno-komunikačných prostriedkov, ktorý nie je prípustný pre 
orgány verejnej správy. Vhodným prípadom je modelovanie elektronických formulárov. 
 Jediným vhodným riešením tohto problému je doplnenie takýchto balíčkov, čo by však 
znamenalo vynaloženie ďalších finančných nákladov na splnenie legislatívnych požiadaviek e-
Governmentu pre plynulú činnosť orgánov verejnej správy. 
 Z uvedeného sa dá predpokladať, že vznik takejto situácie legislatíva predpokladať 
nevedela.  
 
3.1.8 Súdne rozhodnutia a správne rozhodnutia  
 Podľa aktuálnej právnej úpravy sa súdne rozhodnutia, ako aj správne rozhodnutia vydávajú 
elektronicky v súlade so súčasnými technickými nástrojmi. Tie sú však naprogramované, a tým 
neposkytujú usporiadanie písma vo formáte – sú tvorené XLM schémou. Takáto schéme pripúšťa 
výlučne vytvorenie elektronického úradného dokumentu, ako aj jeho čítanie, avšak samotný 
dokument je v konečnom výsledku neprehľadný. 
 Samotná forma dokumentu nie je vo formáte Pdf. súbor, ale vo formáte elektronický formulár, 
ktorý funguje doma smermi: 

- ako vstup – slúži napríklad na podanie sťažnosti, 
- a ako výstup – slúži napríklad na vyhotovenie rozhodnutia orgánov verejnej správy. 

 Referenti a vyšší súdni úradníci môžu niektoré veci v texte upraviť a zjemniť výsledný efekt 
dokumentu, no samotný formát, formátovanie dokumentu, či zarovnanie textu podľa súčasnej 
technológie nie je možné. 
 Otázkou stále ostáva samotné zverejňovanie takýchto elektronických dokumentov, resp. 
zverejňovanie súdnych rozhodnutí a judikatúry súdov. A teda, či sa bude zverejňovať vo formáte 
elektronického formulára alebo vo forme Pdf. alebo v nejakej inej elektronickej forme. 
 Zverejňovanie rozhodnutí je však nutné nielen pre právnu prax, ale aj pre samotnú verejnosť.  
 Uvedený aktuálny stav by si vyžadoval zmenu. Tá by však musela nastať nielen v aktuálnej 
právnej úprave, ale aj v samotnom systéme na vyhotovovanie elektronických úradných 
dokumentoch. A nakoľko by sa jednalo o výraznú zmenu, je zrejmé, že by so sebou priniesla aj 
vysoké finančné náklady na realizáciu v praxi.  
  
3.2 E-Government a ústavné princípy 
 E-Government v Slovenskej republike figuruje už niekoľko rokov. V niekoľkých posledných 
rokoch však začalo dochádzať v tejto oblasti k najväčším zmenám, a tým k realizácii rôznych 
projektov smerujúcich k zefektívneniu činnosti orgánov verejnej správy. Je však takáto 
elektronizácia v súlade s ústavnými princípmi?  
  Prikláňame sa k názoru,  že e-Government, ako aj celá elektronizácia verejnej správy je 
v súlade s ústavnými princípmi a takéto konanie orgánov verejnej správy j v absolútnom súlade. 
 K uvedenému názoru sa prikláňame aj napriek sťažnostiam fyzických, či právnických osôb 
voči vysvetleniu e-Governmentu, nakoľko aj napriek nepochopeniu zo strany verejnosti sa jedná 
o to, že orgány verejnej správy, ako aj odborná, či neodborná verejnosť poskytli, resp. mali 
poskytnuté vysvetlenie jeho základných definícií, pojmov, činnosti, či postupov a v konečnom 
dôsledku tým mali vykonané jeho vysvetlenie. Tu možno polemizovať, či bolo vysvetlenie 
dostatočné alebo nie alebo či bolo vhodné alebo nie. 
 Z uvedeného však možno skonštatovať, že k porušeniu ústavných princípov (informovanosť 
verejnosti) nedošlo. Nakoľko uvedený princíp v sebe subsumuje nevykonanie, či odignorovanie 
skutočnosti, potreby a nutnosti informovanosti verejnosti, v našom prípade k takémuto postupu 
nedošlo. Dá sa len zhodnotiť, že zákonodarca, či príslušný orgán zvolil nevhodný spôsob 

                                                 
8 Doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti predstavuje náležitosti, ktorou orgán verejnej správy 
vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu. 
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vysvetlenia e-Governmnetu, ako aj jeho funkcie, či činnosti, čo však nemá za výsledok porušenie 
takéhoto princípu. 
 
4 ZÁVER 

Elektronizácia verenej správy je obrovským krokom vpred v rámci poskytovania služieb 
orgánmi verejnej správy. Nakoľko sa v právnej úprave Slovenskej republiky jedná o podstatne 
výraznú zmenu, prináša so sebou aj komplikácie. 

Ako každý nový mechanizmus, aj samotný e-Government, obsahuje nedostatky. Tie sa však 
mnohokrát ukážu až po zavedení systému do praxe, kde možno vidieť priestor na zmeny najlepšie. 

Finálnu časť, a teda záver tohto príspevku by sme chceli venovať možným návrhom na 
zmenu, či dokonca zlepšenie už odhalených nedostatkov (resp. na nedostatky, na ktoré sme 
poukázali v texte). 

Prvým nedostatkom, ktorému sme sa venovali bola oblasť autentifikácie. Možné odstránenie 
nedostatku, čiže odstránenie neexistujúceho systému prepojenia medzi jednotlivými orgánmi 
verejnej správy, je možné dosiahnuť práve vytvorením akéhosi interného systému slúžiaceho na 
prenos potrebných informácií medzi orgánmi verejnej správy, čím by na jednej strane došlo 
k odstráneniu predlžovania jednotlivých konaní orgánov verejnej správy, nakoľko by orgán nebol 
nútený vyžiadať dokumenty a údaje priamo od fyzických, či právnických osôb, ale bol by priamo 
oprávnený k nahliadnutiu do takéhoto systému, a tým k získaniu jednotlivých údajov. Na druhej 
strane by došlo k efektívnejšej činnosti orgánov verejnej správy, čím by došlo k skracovaniu času, 
za ktorý je orgán verejnej správy spôsobilý vykonať jednotlivé náležitosti. 

 V problematike registrov by sme na odstránenie nedostatkov navrhli vykonanie analýzy 
alebo štúdie, ktorá by pokrývala strategické body a ciele danej spracovávanej problematiky tak, aby 
mohol byť vyhotovený efektívny a fungujúci register občianskeho, či obchodného sektora. 

Tretím nedostatkom v poradí je problematika informačných a komunikačných technológií 
v spojitosti s nevedomosťou ich používania. Riešenie tejto problematiky by sme preto rozdelili do 
dvoch rovín, a to roviny orgánov verejnej správy a roviny širokej verejnosti. V rovine orgánov 
verejnej správy by sme navrhovali povinné absolvovanie viacerých podrobných školení pre 
zamestnancov, na ktorých by si postupne prešli jednotlivé postupy a činnosti zabezpečujúce 
zavedenie a používanie e-Governmentu v praxi. V rovine širokej verejnosti by sme navrhovali 
vytvorenie nového písaného manuálu, ktorý by jasne vysvetlil, ako a na čo používať e-Government. 
Máme za to, že aktuálne prednášky a manuály boli ako zamestnancom, tak aj širokej verejnosti 
vyhotovené na takej úrovni, ktorej väčšina z nich nerozumie, a preto navrhujeme ich zlepšenie. 

V oblasti kontroly vo verejnej správe sme sa venovali nemožnosti výkonu určitých úkonov 
orgánov verejnej správy na mieste. Na uvedenú problematiku by sme navrhovali dve riešenie, a to 
buď zabezpečenie softwaru, ktorým by došlo k možnosti spracovávania dokumentov aj na mieste 
mimo sídla orgánu verejnej správy, t. z. pri úkonoch na mieste, alebo nakoľko zavádzanie nových 
softwarov so sebou prináša aj ďalšie, a to nie malé výdavky, navrhovali by sme zákonné vyňatie 
určitých úkonov, ktoré možno vykonať aj v pôvodnej forme, pričom do elektronickej podoby budú 
zavedené napríklad zoscanovaním písomne vyhotoveného dokumentu. 
 Ďalšou problematickou oblasťou sú technické normy. A jednej strane máme štátom 
garantovanú vynútiteľnosť práva, na druhej strane rýchle reflektovanie na zmeny. V takomto prípade 
je otázne a je na zvážení orgánov, ako upraviť technické normy. Ich úprava si však vyžaduje, aby 
bolo možné ich rýchle a efektívne prispôsobovanie sa trendom informačných a komunikačných 
technológií v Slovenskej republike na jednej strane a zachovanie právnej sily, teda právne predpisy 
ústredných orgánov štátnej správy pre e-Government na druhej strane. Každá zo strán má teda 
svoje relevantné argumenty, a teda každá strana preukazuje dostatočné argumenty na to, aby bol 
ich systém zavedený do praxe. Ani jeden však nereflektuje na argumenty druhej strany, a preto je 
nutné vytvorenie ďalšieho, čiže tretieho systému, ktorý by spojil všetky návrhy dokopy. 

V problematike ochrany kódov, a konkrétne v problematike čipových občianskych preukazov 
došlo na základe zistení k náprave, ktorá bola realizovaná v podobe vyhotovenia nových 
súkromných kľúčov. V uvedenej problematike by sme vzhľadom na okolnosti nenavrhovali nové 
riešenia, nakoľko je efektívne počkať si, či uvedený postup prinesie žiadaný výsledok, a teda či 
prinesie odstránenie chýb elektronických čipov na občianskych preukazoch. 
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Pri nedostatku e-Governmentu v podobe doložky právoplatnosti, ako navrhujeme v texte 
vyššie, vidíme ako najefektívnejšie rozšírenie základných balíčkov, ktoré by dokázali pokryť potreby 
v dostatočnej miere. 
 Posledným nedostatkom, na ktorý sme poukázali je nedostatok spojený s vydávaním 
súdnych rozhodnutí a správnych rozhodnutí. V podstate spočíva v tom, že aktuálny formát, v ktorom 
sa uvedené dokumenty vydávajú je nevyhovujúci. Ako riešenie, ako uvádzame v texte vyššie, 
navrhujme zavedenie nového formátu, ktorý by dokázal pokryť potreby. 
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MOŽNOSTI POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI  

Soňa Ralbovská Sopúchová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstrakt: The paper deals with the issue of providing health care through the Internet, which has 
become the subject of e-Health. In the introductory part of the paper, the author focuses on 
clarifying basic related terms and legislation. In the main part of the paper, the author explains the 
forms of provision of health care and its connection with the area of informatization of society. The 
main issue is the possibility of providing health care through the Internet. Is it possible? Can citizens 
make use of their right to health care through their electronic mailboxes and electronic citizenship 
cards? Finally, the author summarizes the topic discussed, presents the advantages and also the 
shortcomings and risks of e-Health. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 
Internetu, ktoré sa stalo predmetom elektronického zdravotníctva - tzv. e-Healthu. V úvodnej časti 
príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov a legislatívy. V 
ťažiskovej časti príspevku autorka vysvetľuje formy poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej 
prepojenie s oblasťou informatizácie spoločnosti. Hlavnou skúmanou problematikou je možnosť 
poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Internetu. Je to možné? Môžu občania 
využívať svoje právo na zdravotnú starostlivosť prostredníctvom svojich elektronických schránok a 
elektronických občianskych preukazov? V závere autorka sumarizuje diskutovanú tému, uvádza 
výhody a taktiež nedostatky a riziká e-Healthu. 
 
Key words: e-Health, health care through the Internet, electronization of health care 
 
Kľúčové slová: e-Health, elektronické zdravotníctvo, zdravotná starostlivosť cez internet, 
elektronizácia zdravotníctva 
 
 
1 ÚVOD 

Spoločnosť prechádza v posledných rokoch mnohými významnými zmenami, ktoré prenikajú 
do rôznych oblastí spoločenského života. Predmetom zmien sú spôsoby výkonu práv, využívania 
služieb a komunikácie, kedy pri týchto činnostiach dochádza k masívnemu zavádzaniu informačno-
komunikačných technológií. Medzi ne možno zaradiť počítač, mobilný telefón, tablet, televíziu, 
platobnú kartu a mnohé ďalšie. V uvedených prípadoch ide o technické zariadenia, ktoré umožňujú 
vyhľadávať, získavať, ukladať, prenášať a taktiež komunikovať informácie, a tak zásadným 
spôsobom uľahčujú a zefektívňujú jednotlivé procesy a aktivity občanov a úradov. V súvislosti 
s intenzívnym rozmachom informačno-komunikačných technológií možno konštatovať, že sa 
stávame súčasťou spoločnosti, ktorá získava prívlastok informačná 1 a vzhľadom na rýchlosť 
prebiehajúcich zmien možno hovoriť o informačnej revolúcii.2 Slovenská republika, rovnako ako 
ostatné členské štáty Európskej únie, dlhodobo pracuje na budovaní informačnej spoločnosti, ktorej 
vznik a celosvetový rozmer predstavuje logické vyústenie pôsobenia informačno-komunikačných 
technológií vo všetkých oblastiach života. V súčasnosti je veľmi pertraktovanou témou 

                                                 
1 Informačná spoločnosť je definovaná ako „spoločnosť založená na prieniku informačno-
komunikačných technológií, informácií a poznatkov do všetkých oblastí spoločenského života v takej 
miere, že zásadne menia spoločenské vzťahy a procesy.“ 
2 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v spolupráci so Slovenskou 
informatickou spoločnosťou a Inštitútom informatiky a štatistiky. Politika informatizácie spoločnosti 
v Slovenskej republike. s. 2 
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elektronizácia zdravotníctva – tzv. e-Health, ktorá prináša moderné technológie do výkonu 
významného sociálneho práva, ktorým je právo na ochranu zdravia.3 
 Cieľom predkladaného príspevku je analýza možností poskytovania zdravotnej starostlivosti 
cez Internet, konkrétne rozbor foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti vzhľadom na virtuálne 
prostredie a rozbor služieb elektronického zdravotníctva. Štát vynakladá na elektronizáciu 
zdravotníctva nemalé množstvo finančných prostriedkov, ktoré pochádzajú zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie, ale aj zo štátneho rozpočtu. Z toho dôvodu je dôležité, aby občania využívali 
možnosti, ktoré im súčasná moderná informačná spoločnosť ponúka. V opačnom prípade budú tieto 
finančné prostriedky utrácané zbytočne. Ďalším čiastkovým cieľom príspevku je preto vyslovenie 
návrhov de lege ferenda, a to v súvislosti s efektívnejším využívaním služieb elektronického 
zdravotníctva. 
 
2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
  
2.1 Základné pojmy 
 Pojem e-Health sa prvýkrát spomenul v roku 1999 na medzinárodnom kongrese 
telemedicíny a distančnej starostlivosti v Londýne, a odvtedy sa používa na zhrnutie všetkých 
aspektov elektronizácie zdravotníctva. V roku 2003 bol na konferencii ministrov zdravotníctva 
členských krajín Európskej únie a ďalších európskych krajín vymedzený oficiálne pojem e-Health 
ako „používanie moderných informačných a komunikačných technológií pre naplnenie potrieb 
občanov, pacientov, zdravotníckych pracovníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj 
tvorcov zdravotnej politiky.“ Elektronické zdravotníctvo tak predstavuje komplexný systém 
podpory poskytovania zdravotnej starostlivosti realizovaný prostredníctvom informačno-
komunikačných technológií. Víziou projektu elektronického zdravotníctva je poskytnúť správne 
informácie v správny čas, na správnom mieste a v správnej forme vo všetkých etapách a procesoch 
starostlivosti o zdravie občanov.4 Vyjadrenia e-Health a elektronické zdravotníctvo sa v zmysle 
vyššie uvedeného definujú rôzne, avšak vymedzujú tie isté aspekty. V prípade e-Health ide 
o anglickú skratku slovného spojenia electronic health, čo v preklade znamená elektronické 
zdravotníctvo. V ďalšej časti príspevku budeme tieto pojmy používať striedavo. 
 Zdravotná starostlivosť má svoju legálnu definíciu v ustanovení § 2 ods. 1 zákona 
o zdravotnej starostlivosti, ktorá ju vymedzuje ako: „súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú 
zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja 
budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, 
biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.“5  
 Ďalším súvisiacim a nadväzujúcim pojmom je Internet, ktorý má v súčasnej informačnej 
spoločnosti nezastupiteľné miesto a možno naznačiť, že jeho rola nadobudne v dejinách ľudstva 
podobný význam ako Guttenbergova tlačiareň alebo Wattov parný stroj.6 Termín internet je výraz 
pochádzajúci z anglického jazyka, konkrétne ide o skratku vytvorenú z dvoch anglických slov – 
„interconnected networks“ (v preklade „prepojené siete“). Ide o pojem, ktorý nemá v slovenskom 
jazyku vlastný ekvivalent, nepriraďuje sa k nemu žiadny preklad a stal sa tak súčasťou newspeaku 
súčasnej modernej spoločnosti. Súhrnne uvádzame, že internet je celosvetový systém vzájomne 
prepojených sietí, ktorý sa skladá z niekoľkých miliónov serverov ponúkajúcich rôznorodé 
informácie či služby. V rámci tejto gigantickej siete, ktorá pôsobí aj ako distribučný kanál, sú 
zdieľané dáta medzi užívateľmi, a to prostredníctvom káblov, telefónnych liniek alebo vzduchu. 
V súvislosti s našou témou je dôležité uviesť, že všetky elektronické služby sa poskytujú a využívajú 
prostredníctvom Internetu. 
 
2.2 Právna úprava 

Štáty Európskej únie boli vyzvané k vypracovaniu dlhodobých strategických plánov pre 
rozvoj a zavádzanie e-Healthu. Podpísaním Lisabonskej stratégie v roku 2000 sa štáty Európskej 

                                                 
3 Ustanovenie čl. 40 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  
4 OPIS. Elektronické služby zdravotníctva – 2. prioritná oblasť, s. 1  
5 Ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti 
6 SMEJKAL, V. Internet @ paragrafy. s. 13 

http://www.itpravo.sk/pojmy/index.php#server
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únie zaviazali, že vytvoria programy zamerané na informatizáciu. Stanovili, že každý štát sa musí 
usilovať o využitie elektronického zdravotníctva, v čo najväčšej miere, bez ohľadu na to, v ktorej 
krajine sa daný pacient alebo informácia nachádzajú. Zlepšenie poskytovaných služieb zabezpečí 
prístup k zdieľaným lekárskym odborným posudkom prostredníctvom informačno-komunikačných 
technológií.  

Zavádzanie spoločných e-Health pravidiel je potrebné pre zlepšenie komunikácie pacienta 
s lekárom cez Internet.7 Najnovším strategickým aktom Európskej únie je dokument z roku 2012 
s názvom Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012-2020 – inovačná zdravotná 
starostlivosť pre 21. storočie, kde sa Európska komisia vyjadruje k viacerým dôležitým otázkam, 
ako sú význam elektronického zdravotníctva a jeho možné prínosy, interoperabilita informačných 
systémov elektronického zdravotníctva a ochrana osobných údajov. 

V nadväznosti na uvedené prijíma Slovenská republika tak strategické dokumenty, ako 
aj právne predpisy zabezpečujúce prístupnosť elektronických služieb zdravotníctva.  

Proces elektronizácie zdravotníctva je na Slovensku podchytený viacerými strategickými 
dokumentmi, predovšetkým Dodatkom k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na 
roky 2006 - 2008, Dodatkom k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2008 -
2010, Koncepciou informatizácie zdravotníctva na roky 2007 až 2010, materiálom Strategické ciele 
elektronického zdravotníctva z roku 2008, novou stratégiou Programu implementácie 
elektronického zdravotníctva z januára 2011, ktorá sa skladá z viacerých projektov a napokon 
Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020, v ktorom vláda deklaruje, 
že v rámci efektívneho a účelného vynakladania verejných zdrojov bude rezort zdravotníctva 
realizovať viacero systémových opatrení vrátane plnej aplikácie systému e-Health v roku 2017. 

Legislatíva poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavuje dôležitý a nevyhnutný 
komplex pravidiel, ktorý zabezpečuje úpravu práva na ochranu zdravia vo vzťahu ku každému 
človeku. Právne normy upravujúce rôzne aspekty tejto oblasti sú obsiahnuté vo viacerých právnych 
predpisoch. Právna úprava upravujúca problematiku zdravotnej starostlivosti vrátane elektronizácie 
zdravotníctva zahŕňa najmä nasledujúce právne predpisy: 

- Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tiež ako „zákon 
o zdravotnej starostlivosti“), 

- Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tiež ako „zákon o zdravotných 
poisťovniach“),   

- Zákon č.153/2013 Z. z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (tiež ako „zákon o ZIS“),   

 
 Z hľadiska elektronizácie zdravotníctva je v podmienkach Slovenskej republiky významný 
posledný uvedený zákon o ZIS, ktorý upravuje základné súvisiace pojmy, národný zdravotnícky 
informačný systém, postup pri sprístupňovaní údajov z národného zdravotníckeho informačného 
systému, národné administratívne registre a ďalšie inštitúty, akými sú elektronická zdravotná knižka 
či pacientský sumár. Cieľom legislatívnych úprav je okrem iného aj zladenie so štandardizačným 
procesom e-Health v Európskej únii, resp. v európskych krajinách participujúcich na projekte, 
zabezpečenie vzájomnej kompatibility a interoperability, ako aj zabezpečenie naplnenia vízii e-
Health pri zavádzaní súvisiaceho programu e-Government.  
 
3 ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ CEZ INTERNET 
 Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti sú upravené v ustanovení § 7 zákona o 
zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého sa tieto členia na: 

- ambulantná starostlivosť, 
- ústavná starostlivosť, 
- lekárenská starostlivosť, 

                                                 
7 STREDA, L. – PANÝREK, P. eHealth a telemedicína, s. 37 

http://www.nczisk.sk/Documents/download/153_2013_Zz.pdf
http://www.nczisk.sk/Documents/download/153_2013_Zz.pdf
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- ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci. 
 
 Okrem uvedených foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti zákon v ustanovení § 13 
upravuje tiež služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sú: 

- poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti, 
- poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti, 
- spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej 

forme na účely zdravotného poistenia, 
- štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného 

poistenia, 
- doprava, 
- pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti, 
- vypracovanie lekárskeho posudku, 
- poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa ustanovenia § 24 ods. 4. 

 
 Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na 
základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí s poskytovateľom 
podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti, ak tento zákon neustanovuje inak.  
 Dôvodom prečo sme vyššie uvedeným spôsobom vymedzili základné spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti je skutočnosť, že v ďalšej časti príspevku budeme analyzovať, ako možno 
tieto prepojiť so systémom elektronického zdravotníctva a s využívaním informačno-komunikačných 
technológií. Budeme sa tiež zaoberať otázkami, či možno pri niektorých uvedených formách 
poskytovania zdravotnej starostlivosti a súvisiacich službách využívať elektronickú schránku 
a elektronický občiansky preukaz s kvalifikovaným elektronickým podpisom, príp. elektronický 
preukaz poistenia. Pre uskutočnenie stanovej analýzy a pre zodpovedanie položených otázok 
potrebujeme poznať strategické ciele elektronického zdravotníctva a systém (štruktúru a formy) 
projektu e-Health.  
 Ako už bolo uvedené, hlavným cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom 
informačno-komunikačných technológií poskytnúť správne informácie v správny čas, na správnom 
mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo má výrazne prispieť k 
zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. Elektronické 
zdravotníctvo má zároveň priniesť výrazné finančné úspory, ktoré môžu byť využité v systéme 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
 
3.1 Elektronické služby zdravotníctva 
 Elektronické služby zdravotníctva môžeme rozdeliť do niekoľkých častí 8 : 

a) informačný systém Národný portál zdravia  
b) elektronická zdravotná knižka 
c) e-recept 
d) e-vyšetrenie 

 
 V súčasnosti fungujú na Slovensku dve webové sídla, portál - www.e-zdravotnictvo.sk a 
Národný portál zdravia 9- www.npz.sk. V prvom prípade ide o informatívny portál, na ktorom 
Národné centrum zdravotníckych informácií10 zverejňuje rôzne informácie z oblasti elektronického 
zdravotníctva a tiež aktuality o najnovšom vývoji tohto projektu. Druhé menované webové sídlo 
prestavuje portál zabezpečujúci vstup občana do virtuálneho sveta elektronického zdravotníctva. 
Cez Národný portál zdravia je možné sa prihlásiť do svojej elektronickej zdravotnej knižky 

                                                 
8 V roku 2018 pribudnú ďalšie možnosti, a to pacientský sumár, e-medikácia a e-lab. 
9 Ustanovenie § 2 ods. 5 zákona o ZIS: „Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce 
aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami 
súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví a 
sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému.“ 
10 Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky je prevádzkovateľom oboch portálov. Tento subjekt je 
zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.  

http://www.e-zdravotnictvo.sk/
http://www.npz.sk/
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a využívať niektoré elektronické služby s ňou súvisiace, predovšetkým tie, ktoré sú podmienené 
autentizáciou totožnosti. 
 
 
Ad a)  Informačný systém Národný portál zdravia  
 V podmienkach Slovenskej republiky je podstatou elektronického zdravotníctva zriadenie 
Národného zdravotníckeho informačného systému, tzv. NZIS11, ktoré bolo vymedzené zákonom 
o ZIS ako „súbor zdravotníckych informačných systémov v správe národného centra slúžiacich na 
zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve určených na správu údajovej základne; 
súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému je aj Národný portál zdravia.“12 Tento 
systém pracuje v dvoch základných rovinách podľa toho, kto doňho vstupuje. V prvom rade môže 
ísť o zdravotníckych pracovníkov, ktorí do systému e-zdravie vstupujú cez svoj informačný systém 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a môže využívať službu elektronického podpisovania 
zdravotných záznamov. V druhom, no neposlednom rade, majú do systému prístup občania – 
pacienti, teda prijímatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí doň vstupujú pomocou svojho 
elektronického občianskeho preukazu13. Prístup je zabezpečený cez samostatne fungujúci Národný 
portál zdravia a možno v ňom nahliadnuť do elektronickej zdravotnej knižky. Ide teda o jednu 
z najvýznamnejších elektronických služieb zdravotníctva.  
 
Ad b)  Elektronická zdravotná knižka 
 Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených 
v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom zákonom o ZIS. 
Vzniká tak, že údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta vedené u poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti sú zhromažďované centrálne v systéme e-zdravie. Údaje by sa do elektronickej 
zdravotnej knižky mali dostať automaticky z informačných systémov poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti (lekární, ambulancií, laboratórií, nemocníc...) a z informačných systémov zdravotných 
poisťovní14. Údaje si môže do vybranej časti knižky zadať aj pacient – tzv. osobné záznamy. Pacient 
si môže nastaviť aj úroveň zabezpečenia údajov.15 To znamená, že sprístupnenie pacientových 
zdravotných záznamov pre lekára – špecialistu bude podmienené súhlasom pacienta alebo 
zadaním bezpečnostného osobného kódu (BOK). Lekár zadáva do svojho informačného systému 
informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Na pozadí jeho informačného systému 
komunikuje so systémom e-zdravie a zasiela informácie bezpečným spôsobom do elektronickej 
zdravotnej knižky (po elektronickom podpise, zašifrovaní a oddelení klinických a identifikačných 
údajov pacienta).  
 Ako sme vyššie uviedli, do elektronickej zdravotnej knižky pristupuje pacient cez Národný 
portál zdravia. Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravotných záznamov je pre identifikáciu a 
autentifikáciu potrebný elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom. Tieto dva procesy 
zabezpečia určenie totožnosti (deklarácia alebo identifikácia) a overenie totožnosti (autentifikácia) 
osoby. To znamená, že daná osoba, ktorá deklarovala svoju identitu, musí dokázať, že je skutočne 
tou osobou, ktorej identitu deklarovala. V súvislosti s autentifikáciou zákon č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) stanovil, že na autentifikáciu sa môže použiť len úradný 
autentifikátor, ktorým je občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód 
alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód. Zákon o e-Governmente 
taktiež upravuje problematiku alternatívneho autentifikátora, ktorý sa môže použiť na autentifikáciu. 

                                                 
11 Tento systém je nazývaný aj „e-zdravie“. 
12 Ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o ZIS 
13 Vláda Slovenskej republiky rozhodla, že pre potreby e-Healthu bude využívaný elektronický 
občiansky preukaz a elektronický preukaz poistenca sa nebude vydávať v elektronickej verzii. 
Zdravotnícki pracovníci však musia disponovať elektronickým preukazom zdravotného pracovníka. 
14 Zoznam údajov vedených v elektronickej zdravotnej knižke je upravený v ustanovení 5 ods. 1 
zákona o ZIS. 
15 Ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o ZIS. 
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V súčasnosti takýto alternatívny autentifikátor (napr. použitie mobilného telefónu na autentifikáciu) 
ešte nie je dostupný.16 
 
Ad c)  e-recept  
 Podstatou elektronického receptu je jeho zaznamenanie v centrálnom informačnom systéme, 
v rámci ktorého je možné ho zdieľať medzi oprávnenými lekármi.17 Elektronický recept predpisuje 
lekár tak, ako doteraz, avšak na pozadí v systéme sa realizuje kontrola, ktorá lekárovi poskytne 
informácie o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách. Hlavným dôvodom zavedenie tejto 
služby je totiž zvýšenie bezpečnosti liečby a postupné odstránenie papierovej dokumentácie. 
Transformácia papierového receptu na elektronický začala dňa 1.1.2018 a teda od tohto dátumu nie 
je nutné, aby lekár recept vytlačil. Elektronický recept obsahuje identifikátor vo forme čiarového 
kódu. Výber liekov či pomôcok predpísaných elektronickým predpisom sa nezdá byť zložitý, pretože 
identifikácia stále prebieha klasickým doterajším spôsobom. Dôvodom je skutočnosť, že do 
1.1.2022 platí prechodné obdobie a pacient preukazuje svoju prítomnosť v lekárni identifikačným 
preukazom (preukazom poistenca alebo občianskym preukazom). Po úplnom zavedení 
elektronických občianskych preukazov, bude vedieť pacient svoju prítomnosť v lekárni potvrdiť 
použitím elektronického občianskeho preukazu a svojho bezpečnostného ochranného kódu. 
V tomto prípade však uvažujeme, akým spôsobom bude elektronické preukazovanie totožnosti 
fungovať, či budú lekárne vybavené čítačkami čipových kariet alebo si pacient iba zadá 
bezpečnostný ochranný kód.  
  
Ad d) e-vyšetrenie 
 Elektronické vyšetrenie predstavuje ďalšiu elektronickú službu zdravotníctva, ktorá z veľkej 
časti nahrádza papierové záznamy tvoriace zdravotnú kartu pacienta. Záznam o vyšetrení lekára, 
ktorý tento vytvorí po alebo v priebehu vyšetrenia, sa stane súčasťou informačného systému e-
zdravie. Všetky vyšetrenia sú zobrazované v elektronickej zdravotnej knižke, kde si ich pacient 
môže kedykoľvek prezrieť. Tento systém nasleduje podobný princíp, aký bol zavedený v e-
Governmente, ktorého podstatou je, aby úrady obiehali informácie, nie občania. V tomto prípade ide 
o to, že po pripojení všetkých lekárov do systému e-zdravie, pacient nemusí nosiť výsledky 
vyšetrení so sebou, ale tieto sú uložené vo virtuálnom priestore a lekár k nim má prístup bez 
potreby žiadosti o výpis zo zdravotnej dokumentácie. Okrem záznamu z vyšetrenia je možné v 
systéme e-zdravie vytvárať aj elektronický výmenný lístok.18 
 
3.2 Financovanie elektronického zdravotníctva 

Projekt elektronického zdravotníctva je z väčšej časti spolufinancovaný Európskou úniou, 
konkrétne z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tak, ako v prípade problematiky 
elektronizácie verejnej správy, aj v tomto prípade ide o financovanie zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie formou rozsiahleho Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorého 
súčasťou bol Program implementácie e-Health, ako hlavná stratégia elektronizácie služieb 
zdravotníctva.  

Významnou súčasťou Programu implementácie e-Health bol projekt Elektronické služby 
zdravotníctva, tzv. eSO1, ktorý predstavoval základný a nosný projekt prvej etapy programu e-
Health. Priority uvedeného projektu eSO1 bola tvorba nasledovných systémov: 

- Národný portál zdravia, 
- systém pre nasadenie elektronickej zdravotnej knižky, 
- systém pre elektronické objednávanie najmä laboratórnych vyšetrení a očkovaní, 
- systém pre nasadenie elektronickej preskripcie a medikácie, čím sa mal postupne 

nahradiť papierový recept elektronickým, 

                                                 
16 ANDRAŠKO, J. Bezpečná identifikácia a autentifikácia pri využívaní elektronických služieb 
verejnej správy. s. 10 
17 Pre doplnenie, doména e-recept spája existujúce služby elektronického predpisu a výdaja liekov a 
zdravotníckych pomôcok zdravotných poisťovní (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera 
zdravotná poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa) a integruje ich do systému e-zdravie. 
18 Elektronický výmenný lístok funguje na princípe čísla, ktoré lekár vloží do informačného systému.  
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- systém pre pripojenie informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
národným riešením elektronického zdravotníctva. 

 
 Tento projekt bol dňa 21.12.2015 ukončený. Rovnakým dátumom bol ukončený aj druhý 
projekt s názvom Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu 
služieb. 
 
4 ZÁVER 
 Záver predkladaného príspevku je venovaný sumarizácii elektronických služieb zdravotníctva 
z pohľadu otázky položenej v úvode, a to, aké sú možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti na 
Internete, ďalej zhrnutiu výhod a nevýhod elektronického zdravotníctva a tiež poskytnutiu návrhov 
de lege ferenda za účelom zlepšenia elektronického zdravotníctva. 
 V druhej kapitole príspevku sme uviedli formy poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a súvisiace služby. Ak by sme ich mali posúdiť v súvislosti s elektronickými službami 
zdravotníctva, možno konštatovať, že viaceré činnosti lekárov a pacientov možno uskutočňovať 
pomocou Internetu. Tu je potrebné zdôrazniť, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti predstavuje 
súbor viacerých činností, ktoré zahŕňajú liečbu, ale aj iné aktivity. V rámci ambulantnej a ústavnej 
starostlivosti môže lekár i pacient využívať službu e-vyšetrenie, v rámci lekárenskej starostlivosti 
môžu využívať službu e-recept. Do budúcnosti sa uvažuje o ďalších službách, ako sú e-medikácia 
a e-lab. V prípade súvisiacich služieb si možno predstaviť poskytovanie výpisu zo zdravotnej 
starostlivosti, ktoré by mohlo prebiehať formou získania možnosti lekára úplne alebo čiastočne 
nahliadnuť do elektronickej zdravotnej knižky. Zaujímavou otázkou ostáva dohoda o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, ktorá by v prípade dostatočne vyvinutého e-Healthu mohla byť taktiež 
podpisovaná elektronicky prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorý majú 
občania možnosť získať v rámci elektronického občianskeho preukazu a zdravotnícki pracovníci 
v rámci elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, ktorý je pre nich povinný.  
 Elektronické zdravotníctvo predstavuje pomerne výraznú zmenu fungovania poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, a preto je na mieste zanalyzovať jeho výhody, nevýhody, príp. riziká a silné 
stránky. Na základe zistení potom možno efektívnejšie pristupovať k uvažovaniu o zmenách 
a návrhoch na vylepšenie.  
 Medzi najvýznamnejšie výhody elektronického zdravotníctva môžeme bezpochyby zaradiť 
znižovanie nákladov v zdravotníctve, ktoré dlhodobo trpí nedostatkom finančných zdrojov 
(samozrejme o tejto výhode možno hovoriť iba v prípade dobre fungujúceho systému), 
odstraňovanie duplicít, zvyšovanie informovanosti verejnosti, čím môže dôjsť ak k zvyšovaniu 
záujmu spoločnosti o zdravie, a to možno považovať za účinok v oblasti prevencie. Pozitívnou 
stránkou je tiež využívanie moderných technológií, ku ktorému súčasná spoločnosti smeruje a s tým 
súvisiace vytváranie informačných systémov a zdravotných registrov vrátane nemocničných 
informačných systémov, ktoré majú predpoklad odľahčiť lekárov a pacientov v súvislosti s časom 
a papierovou dokumentáciou. 
 Na druhej strane možno vnímať aj viaceré nevýhody. Ak by sme sa mali zamerať na 
technickú stránku, tak elektronické zdravotníctvo potrebuje k svojmu ideálnemu využívaniu Internet, 
ktorý ešte stále nie je dostupný na celom území Slovenskej republiky alebo je dostupný 
v nedostatočnej kvalite. Taktiež narážame na podobný problém aký existuje v prípade e-
Governmentu, a tým je nedostatočná interoperabilita existujúcich informačných systémov, ďalej 
problematika ochrany či už informácií alebo osobných údajov. Za technický problém možno tiež 
označiť napĺňanie informačných systémov, ktoré majú podľa súčasných nastavení vykonávať 
zdravotnícki pracovníci, avšak títo nedisponujú s časovými kapacitami. Okrem toho sa za nevýhody 
považuje nedostatočná legislatíva, nedôvera verejnosti, absencia školení, nesúrodosť existujúcich 
webových sídel, ktoré nedostatočne objasňujú celý projekt e-Health. V neposlednom rade možno 
spomenúť finančné krytie, ktoré je obrovské. 
 V súčasnosti sa v médiách a odborných kruhoch najviac diskutujú témy elektronického 
receptu a elektronickej zdravotnej knižky, ktoré predstavujú začínajúce služby elektronického 
zdravotníctva.  
 Idea vypustenia papierových lístkov a ich nahradenie elektronickou verziou je pozitívna. 
Lekár zadá predpisovaný liek do informačného systému, ktorý mu navyše umožňuje skontrolovať 
rôzne aspekty jeho predpísania. Predpis je následne viditeľný lekárnikom, ktorý po overení identity 
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prostredníctvom občianskeho preukazu alebo preukazu poistenca, odovzdá predpísaný liek 
pacientovi. V zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je novoupravená povinnosť pacienta preukázať sa na požiadanie občianskym 
preukazom s elektronickým čipom, ak ho má vydaný, alebo preukazom poistenca a vložiť na 
požiadanie občiansky preukaz s elektronickým čipom, ak ho má vydaný, do technického zariadenia 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Je nepochybné, že takáto právna úprava napomáha 
súčasnej dobe a zjednodušuje prácu lekárovi aj lekárnikovi. Naše návrhy na vylepšenie by sa preto 
týkali predovšetkým zahraničia, pretože predpísanie a výdaj lieku (napr. v prípade jeho zabudnutia) 
by tam mohli byť pomerne zložitejšie.  
 Otázky práv pacienta naprieč štátmi Európskej únie upravuje Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacienta pri cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti (tiež ako „smernica“), podľa ktorej lekársky predpis z iného členského štátu Európskej 
únie bude uznaný v štáte poistenia pacienta tak, aby sa zabezpečila kontinuita poskytovania 
zdravotnej starostlivosti po návrate pacienta do štátu poistenia. Pacient má nárok na predpísaný liek 
vtedy, ak je v krajine, kde ho chce vybrať dostupný a povolený na predaj. Odo dňa 1.1.2018 existuje 
v Slovenskej republike povinnosť vystavovať e-recepty, ktoré sú zasielané do národného 
certifikovaného informačného systému. Avšak, súčasné informačné systémy e-zdravie, Národný 
portál zdravia a ani iné informačné systémy zdravotníctva nepracujú na cezhraničnom základe.19 
Z toho dôvodu potom vzniká otázka, ako zabezpečiť, aby pacient mohol využiť zdravotnú 
starostlivosť formou lekárenskej starostlivosti v zahraničí. Mohla by byť nápomocná elektronická 
zdravotná knižka, ku ktorej má prístup samotný pacient online? V zákone o ZIS je v ustanovení § 5 
ods. 6 uvedené, komu sa poskytujú údaje z elektronickej zdravotnej knižky, pričom nie je 
upresnené, či môže ísť o ošetrujúceho lekára alebo o zdravotníckeho pracovníka v zahraničí. 
Jedným zo spôsobom by mohol byť systém, podľa ktorého by lekár elektronicky poslal e-recept (v 
prvom rade do národného informačného systému) a následne aj do elektronickej zdravotnej knižky, 
ktorá by fungovala na princípe možnosti viacúrovňového nahliadania. V prvej úrovni by sa 
nachádzali základné údaje o pacientovi, ktoré môžu napomôcť záchrane života a tiež zoznam 
predpisovaných a predpísaných liekov.  
 V súvislosti s inštitútmi zdravotnej dokumentácie a elektronickej zdravotnej knižky 
navrhujeme zjednodušenie právnej úpravy, pretože v súčasnosti je podľa ustanovenia § 20 ods. 1 
zákona o zdravotnej starostlivosti možné viesť zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme alebo 
v elektronickej forme s elektronickým podpisom. V zákone o ZIS je upravená elektronická zdravotná 
knižka, ktorá predstavuje súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie. Momentálny stav je taký, že 
lekári a iní zdravotnícki pracovníci majú záznamy zo zdravotnej dokumentácie zaznamenávať do 
informačného systému e-zdravie, odkiaľ sa majú preklopiť do elektronickej zdravotnej knižky 
pacienta. Táto úprava je duplicitná a nekoncepčná. Ďalej by bolo vhodné uvažovať nad systémom, 
na základe ktorého by bolo lekárovi ošetrujúcemu slovenského občana v zahraničí umožnené získať 
prístup do systému e-zdravie, kde by mohol nahliadnuť do určitej časti elektronickej zdravotnej 
knižky pacienta za účelom poskytnutia adekvátnej zdravotnej starostlivosti. 

 
Tento príspevok vznikol v rámci riešenia vedeckého projektu s názvom: “Príprava nových kapacít 
pre európske štrukturálne investičné fondy”. 
 
Použitá literatúra: 
ANDRAŠKO, J.: Bezpečná identifikácia a autentifikácia pri využívaní elektronických služieb verejnej 
správy. In: Bratislavské právnické fórum 2016: Internet ako priestor možného porušovania práv. 
2016,  s. 7-17 

                                                 
19 Článok 3, písm. e) smernice: „cezhraničná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť 
poskytovaná alebo predpísaná v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.“ 
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ÚLOHA POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB NA INTERNETE PRI 
OCHRANE ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV 

Angela Sobolčiaková 

Trnavská univerzita, Právnická fakulta 
 
 
Abstract: The availability of services provided by different IT companies on the Internet (Internet 
Service Providers) is limited by their obligation to comply with legislation in the sphere of copyright, 
personal data protection and audio-visual media services. When the rules in this legislation were not 
sufficient to determine the role of internet service providers, the Court of Justice of the European 
Union assessed the conflict between different fundamental rights and performed a proportionality 
test of the rights of all concerned entities. The article analyses a balancing exercise of fundamental 
rights in the context of copyright, data protection and audio-visual media services on the Internet. 
This article also discusses the question of who should carry out the proportionality test. Whether the 
test should be carried out exclusively by courts and other public authorities, or also by internet 
service providers. 
 
Abstrakt: Dostupnosť služieb poskytovaných rôznymi IT spoločnosťami na internete 
(poskytovateľmi služieb na internete) je ohraničená ich povinnosťou dodržiavať právne predpisy 
napríklad aj v oblasti autorského práva, ochrany osobných údajov a audiovizuálnych mediálnych 
služieb. V prípade ak neboli pravidlá v týchto predpisoch dostatočné pre určenie úlohy 
poskytovateľov služieb na internete, Súdny Dvor Európskej únie pristúpil k posúdeniu stretu rôznych 
základných ľudských práv a vykonaniu testu spravodlivej rovnováhy zásahu do týchto práv všetkých 
dotknutých subjektov. Článok analyzuje hľadanie rovnováhy zásahu do základných ľudských práv 
v kontexte autorského práva, ochrany osobných údajov a audiovizuálnych mediálnych služieb ak 
k zásahu príde na internete. Tento článok rozoberá aj otázku, kto by mal vykonávať test 
proporcionality zásahu do základných práv. Či by test mali robiť výlučne súdy a iné štátne orgány 
alebo tiež poskytovatelia služieb na internete. 
 
Kľúčové slová: Internet Service Providers, fundamental human rights, copyright, personal data 
protection, proportionality test. 
 
Kľúčové slová: poskytovatelia služieb na internete, základné ľudské práva, autorské právo, 
ochrana osobných údajov, test spravodlivej rovnováhy.  
 
1 ÚVOD 

“There is obviously no conflict between the 
exploration of space and cyberspace; outer 
space is mirrored in cyberspace as 
information.”1 

 
Poskytovatelia služieb2 umožňujú prístup k informáciám a obsahu nachádzajúceho sa na 

internete. Prispôsobujú svoje služby aktuálnym potrebám spoločnosti a súčasne vyvíjajú nové 

                                                 
1 BING, J. Building cyberspace: a brief history of Internet. s. 47. 
2 Pre účely tohto článku pojem „poskytovatelia služieb na internete“ je synonymum k pojmu „online 
platformy“. V Oznámení Európskej Komisie, Boj proti nezákonnému obsahu na internete, 
Zvyšovanie zodpovednosti online platforiem, v bode 23 sa uvádza: že ustanovenia smernice 
o elektronickom obchode ustanovujú výnimky zo zodpovednosti za nezákonný obsah pre online 
platformy. Napriek tomu, že smernica o elektronickom obchode používa v čl. 12 až 15 pojem 
„poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia“. 
V súčasnej dobe prevláda zhoda názorov, že jednoznačná definícia online platforiem nie je možná 
z dôvodu, že by pravdepodobne neobsiahla všetky online platformy a nie je možné určiť, kde sa 
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spôsoby ako maximalizovať svoj zisk z ponúkaných služieb. Na jednej strane tak stojí neustále sa 
vyvíjajúca a meniaca sa technológia v podobe algoritmov a infraštruktúry, ktorá umožňuje 
komunikáciu cez internet každému človeku čo má počítač alebo smartfón. Na druhej strane sú 
právne akty jednotlivých štátov, alebo prijaté na úrovni Európskej Únie (ďalej ako: „EÚ“), ktoré sa 
snažia regulovať určité oblasti šírenia informácií na internete, ktoré sprostredkúvajú poskytovatelia 
služieb. Snaha o reguláciu úloh poskytovateľov služieb na internete bola doteraz riešená 
všeobecnými pravidlami s vysokým stupňom abstrakcie3, podobne ako úvodný citát, ktorý 
porovnáva objavovanie vesmíru s informáciou nachádzajúcou sa v kyberpriestore (paralela s ang. 
space v. cyberspace). Nakladanie s informáciami na internete má neobmedzené možnosti využitia 
a preto nástroje na obmedzenie prístupu k informáciám, alebo k nezákonným informáciám je 
potrebné hľadať okrem hmotnoprávnych predpisov aj v interpretácii základných ľudských práv.4   

Európska Komisia (ďalej ako: „EK“) sa rozhodla regulovať kyberpriestor s nasledujúcim 
cieľom: „udržať vyvážený a predvídateľný režim zodpovednosti pre online platformy a riadiť sa 
odvetvovým prístupom zameraným na problémy, pokiaľ ide o boj proti nezákonnému online 
obsahu“.5 Tento záväzok sa má dosiahnuť legislatívnymi zmenami v návrhu smernice o autorskom 
práve na jednotnom digitálnom trhu a revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. 
Ďalej EK stupňuje tlak na online platformy,6 aby odstraňovali nezákonný obsah rýchlejšie 
a dobrovoľne.7 Eurokomisár Andrus Ansip zverejnil tweet: „#onlineplatformy majú obrovskú moc 
a vplyv, ale aj sociálnu zodpovednosť. Dnešný režim je dostatočne flexibilný pre ne aby konali pri 
odstraňovaní #nezákonného obsahu – ale je na rozhodnutí platformy aby tak urobila. Ak platformy 
nebudú konať proaktívne, zákonodarca bude [neoficiálny preklad autora]“.8 Eurokomisár 
argumentuje dostupnou právomocou a sociálnou zodpovednosťou poskytovateľov služieb, ktorí 
majú technologickú možnosť zablokovať prístup, alebo vymazať informácie na internete. 
Dôležitejšie pre účely tohto článku, je časť tweetu, ktorá poukazuje na existujúcu flexibilitu v 
právnych predpisov, ktoré umožňujú online poskytovateľom odstrániť nezákonný obsah ak sa tak 
sami dobrovoľne rozhodnú.  

V nadväznosti na opísaný súčasný stav postavenia online platforiem, v prvej časti článku 
sa zameriame na poskytovateľov služieb a či im jednotlivé odvetvové právne predpisy dávajú 
oprávnenie odstrániť, alebo zabrániť prístupu k obsahu vytvoreného tretími stranami na internete. Je 
zrejmé, že vhodná pozícia poskytovateľov služieb z technologického hľadiska nie je v právnom štáte 
dostatočným argumentom pre takúto činnosť. Budeme analyzovať, či jednotlivé odvetvové právne 
akty EÚ určujú poskytovateľom služieb postavenie subjektov práv a povinností, napriek tomu, že 
informácie ktoré sprístupňujú vytvorili tretie subjekty. Tieto ustanovenia spolu s výnimkami zo 
zodpovednosti v smernici o elektronickom obchode9 a ich interpretáciu rozoberieme z pohľadu: 
audiovizuálnej mediálnej smernice a návrhu jej zmien, návrhu smernice o autorskom práve na 

                                                                                                                                       
prelína s definíciou poskytovateľov služieb. Bližšie o online platformách v Pracovnom dokumente 
zamestnancov Komisie, Online platformy. s. 46.  
3 Pozri napr. Názor generálneho advokáta NIILO JÄÄSKINEN vo veci Google Spain, C-131/12, 
ktorý v bode 10 konštatuje, že „V súčasnosti by sa takmer o každom, kto má smartfón alebo počítač, 
dalo povedať, že vykonáva činnosti na internete, na ktoré by sa smernica potenciálne mohla 
vzťahovať“. (pozn. autora. smernica o ochrane osobných údajov).  
4 ANGELOPOULOS Ch.: European Intermediary Liability in Copyright. A Tort-Based Analysis. s. 69. 
„In the absence of helpful input from secondary sources of law, the CJEU has taken a step back and 
turned instead to the only remaining tool in its interpretative arsenal: the Charter of Fundamental 
Rights of the EU. As subsequent CJEU case law has demonstrated, far broader limitations on the 
obligations that national law may impose on intermediaries may also arise directly from the primary 
sources and in particular the law of fundamental rights“. 
5 Oznámenie Komisie: O preskúmaní vykonávania stratégie digitálneho jednotného trhu v polovici 
trvania, bod. 3.1.  
6 Napr. Google, Twitter, Facebook, Amazon, Microsoft.  
7 Five Commissioners team up to threaten internet platforms with EU legislation, 9.1.2018.  
8 Orig. Andrus Ansip:“#onlineplatforms have huge power and influence, also social responsibility. 
Today's regime is flexible enough for them to take action to remove #illegalcontent - but it is up to 
platforms to do this. If platforms will not act proactively, legislators will.“ 
9 Smernica 2000/31/ES o elektronickom obchode. 

https://twitter.com/hashtag/onlineplatforms?src=hash
https://twitter.com/hashtag/illegalcontent?src=hash
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jednotnom digitálnom trhu10 a v platnom znení Všeobecného nariadenia o ochrane osobných 
údajov (ďalej ako: „GDPR“)11. V prípade prvých dvoch právnych aktov ide zatiaľ iba o návrhy EK, 
ktoré sa v priebehu legislatívneho procesu budú meniť. Pre účely tohto článku by sme chceli 
všeobecne poukázať na navrhovanú súhru systémov medzi týmito odvetvovými právnymi aktmi 
a smernicou o elektronickom obchode. 

V druhej časti článku sa zameriame na požiadavku vyplývajúcu z právnych predpisov 
a judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (ďalej ako: „SDEÚ“) týkajúcu sa konceptu 
spravodlivej rovnováhy zásahu do ľudských práv dotknutých osôb v uvedených odvetviach. 
EK zdôrazňuje, že vzhľadom na úlohu, ktorú zohrávajú online platformy, tieto majú kľúčové 
postavenie na dosiahnutie rovnováhy a zabezpečenia ochrany rôznych základných práv.12 Opačný 
názor majú zástupcovia online platforiem, ktorí odporujú EK, že ich úlohou nie je rozhodnúť ako sa 
majú vykladať základné práva a rozhodovať čo je nezákonný obsah.13 V tejto časti budeme 
analyzovať, či je postoj platforiem obhájiteľný z pohľadu judikatúry SDEÚ.  

Z metodologického hľadiska článok primárne interpretuje a aplikuje platné a navrhované 
právne akty EÚ. Porovnaním troch právnych oblastí práva, by sme chceli poukázať na aktuálny 
postoj normotvorcu – EK, ktorá sa snaží v legislatívnych návrhoch presadiť špecifickú úpravu, 
ale nezasahovať do pravidiel tzv. bezpečného prístavu upraveného v smernici o elektronickom 
obchode. Napriek odlišnostiam v cieľoch a v predmete ochrany ako aj v samotnom systéme ochrany 
v jednotlivých právnych aktoch budeme sa snažiť poukázať na spoločné znaky, ktoré by mohli 
prispieť k zjednodušeniu pravidiel úloh poskytovateľov služieb pri rozhodovaní o nezákonnosti 
obsahu na internete. Inak povedané, rozoberieme si legislatívny vývoj ako sa v troch odvetvia 
právnych predpisov a v judikatúre SDEÚ postupne zakotvuje povinnosť pre poskytovateľov služieb 
rozhodnúť o zákonnosti resp. nezákonnosti šírených informácií a ich povinnosť implementovať test 
spravodlivého zásahu do základných ľudských práv na všetky dotknuté subjekty aj 
predchádzajúceho súdneho rozhodnutia.  

V článku sa budeme snažiť argumentovať, že súčasné smerovanie návrhov EK skomplikuje 
právnu istotu poskytovateľov služieb v pravidlách bezpečného prístavu smernice o elektronickom 
obchode.14 V prípade ak budú musieť zabezpečiť rovnováhu zásahov do základných ľudských práv 
na internete, bude zložité určiť, či rozhodnutie prikloniť sa na stranu štátu, nositeľa práva, alebo 
užívateľa internetu bolo urobené vo verejnom záujme, alebo poskytovatelia služieb chránili svoje 
ekonomické záujmy.   

 
2 OPATRENIA MENIACE POSTAVENIE POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB 

Ako sme v úvode uviedli, postavenie poskytovateľov služieb je horizontálne vymedzené v 
smernici o elektronickom obchode.15 Ide o široké vymedzenie rozsahu pôsobnosti výnimiek, ktoré 
sa aplikujú v situácii, ak poskytovateľ služieb šíri (alebo v závislosti od výnimky prenáša, poskytuje 
prístup, ukladá) informácie. Najviac diskutovanou výnimkou je výnimka uvedená v čl. 14 tzv. 
hosting,16 kedy poskytovatelia služieb ukladajú obsah vytvorený užívateľmi (ang. user generated 

                                                 
10 Návrh smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. 
11 Nariadenie 2016/679 o ochrane údajov, účinné od 25.5.2018. 
12 Pozri: Oznámením Komisie: Boj proti nezákonnému obsahu na internete, bod. 5. 
13 Five Commissioners team up to threaten internet platforms with EU, 9.1.2018.  
14 Edwards L., Waelde Ch. The Fall and Rise of Intermediary Liability Online. Law and the Internet. 
s. 84. Edwards uvádza, že na začiatku vytvorenia režimu imunity pre určitých poskytovateľov 
služieb boli 3 argumenty. 1. títo nemôžu byť právne a fakticky zodpovední za obsah a aktivity tretích 
strán; 2. nemôžu mať ani morálnu zodpovednosť za konanie iných; 3. ak by aj boli zodpovední, 
efekt na informačnú spoločnosť by značne poškodil verejný záujem.  
15 Pozri: čl. 12 – 14 smernica o elektronickom obchode. Horizontálne určenie výnimky zo 
zodpovednosti za nezákonný obsah znamená, že tieto výnimky sa vzťahujú na poskytovateľov 
služieb bez ohľadu na to, aký právny akt bol porušený.  
16 Pozri: Pracovný dokument zamestnancov Komisie, A comprehensive approach to stimulating 
cross-border e-Commerce for Europe's citizens and businesses. s. 121: „The above provisions of 
the e-Commerce Directive have a broad scope of application and are relevant in relation to different 
kinds of illegal information hosted by platforms, including information in breach of consumer law, 
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content). V praxi je potrebné určiť kedy poskytovateľ služieb koná v rámci výnimky a teda iba 
pasívne ukladá obsah vytvorený užívateľmi a nemá vedomosť o nezákonnom obsahu, alebo po 
zistení (formou upovedomenia, alebo vlastnou činnosťou) koná okamžite aby nezákonný obsah 
alebo informáciu odstránil alebo k nej zablokoval prístup.17 V takomto prípade nenesie 
zodpovednosť za tieto informácie. Ďalším dôležitým ustanovením smernice o elektronickom 
obchode je čl. 15 ods. 1 zakazujúci všeobecnú monitorovaciu povinnosť poskytovateľom služieb 
o informáciách, ktoré šíria alebo uložili na ktoré sa vzťahujú výnimky zo zodpovednosti a zákaz 
všeobecnej povinnosti aktívne zisťovať skutočnosti o nezákonnej činnosti.18  

Z vyjadrení EK, ktoré sme citovali v úvode článku je zrejmé, že odstraňovanie nezákonného 
obsahu stavia na všeobecne formulovaných čl. 14 a 15 smernice o elektronickom obchode. Čl. 15 
ods. 1 ukladá zákaz všeobecného monitorovania obsahu uloženého poskytovateľom služieb, zatiaľ 
čo  odôvodnenie 47 tejto smernice umožňuje špecifickú povinnosť monitorovať ukladaný 
obsah. Podobne čl. 14 ods. 1 písm. b) umožňuje poskytovateľovi hostingu preskúmavať 
nezákonnú činnosť, alebo informáciu z vlastnej iniciatívy. V rozsudku L’Oréal SA SDEÚ 
uvádza, že zodpovednosť za protiprávny obsah poskytovateľom hostingu musí súd posúdiť 
s ohľadom reálnosti jeho vedomosti o tomto obsahu, „na základe ktorých by obozretný hospodársky 
subjekt musel konštatovať protiprávnosť“.19  

Dôležité v súvislosti so smernicou o elektronickom obchode je, že jednotlivé odvetvové 
právne akty rozobraté nižšie uvádzajú v odôvodneniach20 odkaz na jej výnimky. Audiovizuálna 
mediálna smernica21 v odôvodnení 25 uvádza, že „Touto smernicou by nemali byť dotknuté výnimky 
zo zodpovednosti ustanovené v smernici ... o elektronickom obchode“ a podobné odkazy sú 
zakotvené aj v ostatných právnych predpisoch. Odvetvové smernice a smernica o elektronickom 
obchode pôsobia vo vzťahu výnimiek zo zodpovednosti poskytovateľov služieb paralelne, dopĺňajú 
sa.  

Výnimky zo zodpovednosti za nezákonné informácie sú v smernici o elektronickom obchode 
koncepčne upravené tak, že sa vzťahujú na všetky oblasti občianskeho práva22 a poskytujú široký 
rozsah ich aplikácie a výkladu. V nasledujúcej časti rozoberiem konkrétne vymedzenie povinností 
konať pre poskytovateľov služieb v  odvetvových právnych predpisoch patriacich do pôsobnosti 
občianskeho práva v prípade ukladania a sprístupňovania nezákonných informácií.  
 
2.1 Audiovizuálne mediálne služby 

Audiovizuálne mediálne služby sa delia na lineárne a nelineárne. V súčasnej dobe sa 
smernica nevzťahuje na elektrické verzie novín a časopisov23 a ani na poskytovateľov platforiem na 
zdieľanie videí. Poskytovateľom audiovizuálnych mediálnych služieb je subjekt, ktorému smernica 
určuje redakčnú zodpovednosť (účinnú kontrolu nad výberom programov a nad ich usporiadaní do 
chronickej štruktúry, alebo katalógu programov24) a určuje spôsob akým je táto redakčná 
zodpovednosť organizovaná.  

                                                                                                                                       
information infringing copyright rules, hate speech, criminal content (terrorism, child sexual abuse), 
defamatory statements, etc, as well as information regarding illegal activity.“  
17 Pozri: SDEÚ, Google France SARL, SA, C-236/08, bod. 118;  L’Oréal SA, C-324/09, body 120, 
122.  
18 Odôvodnenie 47 smernice o elektronickom obchode vysvetľuje, že „členské štáty nemôžu uložiť 
povinnosť monitorovať poskytovateľov služieb len v súvislosti s povinnosťou všeobecnej povahy; to 
sa netýka povinností monitorovať v špecifickom prípade a najmä to nemá vplyv na nariadenia 
vnútroštátnych orgánov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi“.  
19 SDEÚ, L’Oréal SA, C-324/09, bod 122.  
20 Pozri: Smernicu 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách, odôvodnenie 25; Návrh 
smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu, odôvodnenie 38; GDPR, odôvodnenie 
21; Smernica 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich 
práv v informačnej spoločnosti, odôvodnenie 16 (ďalej ako: „Smernica Infosoc“).  
21 Smernica 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách. 
22 Jougleux P.: The Role of Internet Intermediaries in Copyright Law Online Enforcement. s. 271. 
23 Ibid 21, odôvodnenie 28.  
24 Ibid 21, čl. 1 písm. c).  
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Návrh audiovizuálnej mediálnej smernice25 rozširuje jej pôsobnosť aj na platformy na 
zdieľanie videí26, ktoré ponúkajú audiovizuálny mediálny obsah na internete, ale nemajú redakčnú 
zodpovednosť za obsah videí, ktoré ukladajú, ale na druhej strane tento obsah organizujú 
prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, alebo algoritmov.27 Navrhovaná zmena 
audiovizuálnej mediálnej smernice musela nevyhnutne posúdiť jej súlad so smernicou 
o elektronickom obchode, pretože platformy na zdieľanie videí patria aj do pôsobnosti tejto 
smernice.  

EK tieto zmeny vysvetľuje ako doplnenie v niektorých bodov smernice o elektronickom 
obchode bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia čl. 14 alebo 15. Podľa nového návrhu 
poskytovatelia platforiem na zdieľanie videí budú musieť prijať opatrenia na:  

- Ochranu maloletých pred škodlivým obsahom (pozn. nie nelegálnym) a  

- Ochranu všetkých obyvateľov pred podnecovaním nenávisti a násilností.  

EK odôvodnila kompatibilitu navrhovaného systému so smernicou o elektronickom obchode 
(ďalej ako: „EO“) nasledovne: „Systém by bol kompatibilný s výnimkou zo zodpovednosti pre 
poskytovateľov hostiteľských služieb uvedenou v článku 14 smernice o EO, pokiaľ sa toto 
ustanovenie uplatňuje v konkrétnom prípade, pretože tieto povinnosti sa týkajú 
zodpovedností poskytovateľa v organizačnej oblasti a neobsahujú žiadnu zodpovednosť za 
akékoľvek nezákonné informácie uložené na takýchto platformách. Členské štáty sú aj naďalej 
viazané pravidlami smernice o EO. Preto by nemali mať povolenie ukladať poskytovateľom žiadnu 
všeobecnú povinnosť monitorovať obsah, alebo sa aktívne zapájať do vyšetrovania, čo však 
nevylučuje možnosť ukladať požiadavky monitorovania v konkrétnych prípadoch (článok 15 
smernice o EO)“.28 V tomto prípade ide o osobitý spôsob hľadania kompatibility dvoch právnych 
aktov, ktoré určujú povinnosti pre tých istých poskytovateľov služieb. Argumentácia založená na 
„zodpovednosti poskytovateľa platformy v organizačnej oblasti“ a  „v konkrétnom prípade“, nie je 
v súlade s akýmkoľvek doterajším výkladom dotknutých článkov smernice o elektronickom obchode. 
Odôvodnenie 29 návrhu smernice vysvetľuje, že „tieto vhodné opatrenia mali byť zamerané na 
organizáciu obsahu a nie obsah ako taký“, ale otázne je ako môžu platformy organizovať obsah, ak 
nie podľa vedomosti čo nahraté video obsahuje. Odpoveď nájdeme v opatreniach29, ktoré sú 
navrhnuté ako nástroje na boj s nezákonným obsahom napr.: tzv. flagging systém, pomocou 
ktorého užívateľ platformy nahlási, alebo označí škodlivý obsah; zavedenie systémov na overenie 
veku; zriadenie tzv. rating systému, kedy budú užívatelia hodnotiť obsah. Navrhované zmeny určujú 
hmotnoprávnu povinnosť pre platformy zaviesť opatrenia, tak aby ich užívatelia samy upovedomili 
ex post po uložení o škodlivosti obsahu pre maloletých, alebo podnecovaní k nenávisti na ich 
platforme. Potom sa takto identifikované video dostane do pozornosti platformy a tá konkrétny 
obsah posúdi s ohľadom na spravodlivý zásah do základných práva.30 
 

                                                 
25 Návrh Smernice ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení 
upravených zákonom iným právnym predpisom, alebo správnym opatrením v členských štátoch 
týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa 
podmienky na trhu. 
26 Čl. 1 písm. b) návrhu audiovizuálnej mediálnej smernice definuje službu platformy na zdieľanie 
videí, ktorá spĺňa tieto požiadavky: i) služba pozostáva z ukladacieho priestoru s veľkým množstvom 
programov alebo videí vytvorených používateľmi, za ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí 
nenesie redakčnú zodpovednosť; ii) organizáciu uloženého obsahu určuje poskytovateľ služby, a to 
aj automatickými prostriedkami alebo algoritmami, najmä prostredníctvom hosťovania, 
zobrazovania, označovania a sekvencovania; iii) základným účelom služby alebo jej oddeliteľnej 
časti je poskytovanie programov a videí vytvorených používateľmi širokej verejnosti s cieľom 
informovať, zabávať alebo vzdelávať; iv) služba je dostupná prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES. 
27 Ibid. 21, odôvodnenie 28.  
28 Ibid. 21. Dôvodová správa, bod 5, Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu.  
29 Ibid. 21, čl. 28a ods. 2.  
30 Ibid. 21, odôvodnenie 31.  
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2.2 Ochrana osobných údajov 
GDPR uvádza, že jeho ustanovenia sa nedotýkajú čl. 12 až 15 smernice o elektronickom 

obchode.31 Ako sa bude toto prepojenie výnimiek zo zodpovednosti poskytovateľa služieb za 
konanie, ktorým boli porušené ustanovenia GDPR interpretovať nie je zatiaľ právne ustálené.32 
Prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje tak, že ich pasívne prenášajú alebo ukladajú, by 
sa mohli oprieť o výnimky zo zodpovednosti (napr. v prípade poskytovateľov Cloudových služieb, 
alebo poskytovateľov hostingu pre rôzne eshopy33), v závislosti od okolností kým a kde boli pravidlá 
ochrany osobných údajov porušené.  

Na druhej strane je možné očakávať, že pojem prevádzkovateľ a výnimky zo zodpovednosti 
pri spracúvaní osobných údajov na internete budú sledovať argumentáciu SDEÚ v rozsudku Google 
Spain.34 Podľa Jougleuxa, práve v tomto rozsudku SDEÚ „neutralizoval“ úpravu výnimiek vo vzťahu 
k ochrane osobných údajov.35 SDEÚ posudzoval, či Google, ktorý poskytuje služby internetového 
vyhľadávača je prevádzkovateľom zodpovedným za osobné údaje spracúvané na internetových 
stránkach, ktoré ako vyhľadávač indexuje, čiže automaticky spracúva bez rozlišovania medzi 
osobnými údajmi a inými informáciami.36 SDEÚ určil, že spoločnosť Google je prevádzkovateľom 
vyhľadávača. Ak by bol Google vylúčený z dôvodu, že nevykonáva kontrolu nad osobnými údajmi 
uverejnenými na webových stránkach tretích osôb (pozn. odkaz na výnimky zo zodpovednosti v 
smernici o elektronickom obchode. Podobne aj grécka vláda argumentovala, že Google vyhľadávač 
poskytuje iba služby ako sprostredkovateľ, odporovalo by to podľa SDEÚ jasnej definícii pojmu 
prevádzkovateľ a vylúčila by sa tým účinná a úplná ochrana dotknutých osôb.37 SDEÚ uzavrel, že 

                                                 
31 GDPR, odôvodnenie 21 a čl. 2 ods. 4.  
32 Čo môže byť spôsobné absenciou odkazu na smernicu o elektronickom obchode v doterajšej 
právnej úprave v smernice 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov 
a voľnom pohybe týchto údajov. 
33 Pozri: Metodické usmernenie č. 1/2016 Úradu na ochranu osobných údajov. s. 5. „Ak tento 
subjekt poskytuje pre prevádzkovateľa e-shopu webový priestor bez toho, aby z jeho strany 
dochádzalo k spracúvaniu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ e-shopu spracúva vo svojom 
informačnom systéme (z hľadiska informačno-komunikačných technológií), nebude potrebné 
špeciálne upravovať ich vzájomný vzťah z pohľadu ochrany osobných údajov. V takomto prípade 
dochádza väčšinou na webových serveroch poskytovateľa webového priestoru len k ukladaniu 
šablóny e-shopu bez ukladania osobných údajov zákazníkov e-shopu, ktoré sú uložené u 
prevádzkovateľa e-shopu. V opačnom prípade, ak bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov 
zákazníkov e-shopu aj prostredníctvom poskytovateľa webového priestoru, bude tento vystupovať v 
postavení sprostredkovateľa podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona, nakoľko poskytovateľ webhostingu 
spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“ Podobné aj v názore Generálneho advokáta 
NIILO JÄÄSKINEN, Google Spain. bod 83, cituje pracovnú skupinu zriadenú podľa článku 29, ktorá 
hovorí, že „pojem prevádzkovateľ je funkčný pojem, ktorého cieľom je prideliť zodpovednosť tam, 
kde je aj skutočný vplyv a preto je založený skôr na faktickej ako na formálnej analýze“... 
Hmotnoprávne ustanovenia smernice, konkrétne jej články 6, 7 a 8, sú podľa môjho názoru 
založené na domnienke, že prevádzkovateľovi je jasné, ako nakladá s predmetnými osobnými 
údajmi, v tom zmysle, že vie, aký druh osobných údajov spracováva a prečo to robí. Inými slovami, 
musí mu byť jasné, že spracovanie údajov je spracovaním osobných údajov, teda „informácie, ktorá 
sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby“ sémanticky relevantným spôsobom 
a nie len počítačovým kódom“. 
34 SDEÚ, Google Spain, C – 131/12.  
35 Jougleux P. The Role of Internet Intermediaries in Copyright Law Online Enforcement. s. 273. 
36 Porovnaj s argumentom spoločnosti Google v SDEÚ, Google Spain, C – 131/12, bod 22. SDEÚ 
ho odmietol, pretože podstatné je, že vyhľadávač Google spracúva osobné údaje v zmysle čl. 2 
písm. b) smernice o ochrane osobných udajov – v zmlysle definície spracúvania, bod. 28. Ďalším 
dôvodom rozhodnutia SDEÚ bola úloha vyhľadávača pri globálnom šírení osobných údajov, ktorým 
sprístupňujú stránky, ktoré by inak nebolo možné nájsť a že vyhľadávaním podľa mena dotknutej 
osoby sa vyhotovuje profil dotknutej osoby (body 34 a 36). 
37 Ibid. 34, bod 34.  
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v rámci svojich „zodpovedností, kompetencií a možností“38 musí poskytovateľ vyhľadávača 
zaručiť, že podmienky smernice 95/46 a záruky ňou stanovené sú účinné.  

Dôležitým konštatovaním SDEÚ je, že činnosti poskytovateľov vyhľadávača doplňujúcim 
spôsobom ovplyvňujú činnosti editorov webových stránok na internete39 a tým ovplyvňujú 
základné práva na súkromie a ochranu osobných údajov dotknutých osôb.40 Za nezákonné 
spracúvanie osobných údajov na internetových stránkach tretích strán je zodpovedný internetový 
vyhľadávač v rozsahu svojich kompetencií. Dôsledkom tohto zistenia mu bola uložená povinnosť ex 
post odstraňovať zo zoznamu výsledkov odkazy na webové stránky uverejnené tretími osobami, 
ktoré by obsahovali meno určitej osoby, ktorá si u poskytovateľa vyhľadávača uplatnila právo 
dotknutej osoby na vymazanie alebo zablokovanie údajov. Z uvedeného rozsudku sa dá prísť 
k záveru, že po tom ako poskytovateľ služby získa vedomosť o nezákonnom spracúvaní osobných 
údajov (t.j. užívateľ internetu využije svoje právo podľa čl. 15-17 GDPR), je povinný konať a v rámci 
svojich možností a posúdiť zákonnosť spracúvania osobných údajov. Podobnú povinnosť 
poskytovateľov služieb sme identifikovali aj v návrhu audiovizuálnej a mediálnej smernici 
rozobratom vyššie. 

 
2.3 Autorské právo 

Smernica Infosoc, ktorá bola prijatá približne v rovnakom čase ako smernica o elektronickom 
obchode uvádza v odôvodnení, že harmonizovaný rámec princípov a opatrení v smernici 
o elektronickom obchode platí aj pre veľkú časť Infosoc smernice. Na záver sa nachádza klasické 
všeobecné konštatovanie, že ustanovenia smernice platia bez toho aby sa dotýkali povinností 
upravených v smernici o elektronickom obchode.  

V roku 2016, EK predstavila návrh smernice o autorskom práve na digitálnom trhu, ktorý sa 
priamo dotýka povinností poskytovateľov služieb. Návrh smernice upravuje postavenie 
„poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí uchovávajú a poskytujú prístup k veľkým 
množstvám diel a iných predmetov ochrany chránených autorskými právami, ktoré nahrali ich 
používatelia“.41 Dôvodom, prečo sa rozhodla EK upraviť tieto online služby bolo napomôcť 
nositeľom práv, aby mali možnosť overiť či a za akých podmienok sa užívajú ich diela (verejne sa 
prenášajú a sprístupňujú verejnosti42) a aby mohli nositelia práv získať za tento prenos primeranú 
odmenu.43 Tento cieľ by mali poskytovatelia služieb dosiahnuť zavedením vhodných opatrení, napr. 
mechanizmami podávania sťažností a nápravy, ak príde k sporu o uplatnení opatrenia, ale aj 
vhodnými technológiami rozpoznávania obsahu. Na druhej strane nositelia práv sú podľa návrhu EK 
povinní poskytnúť poskytovateľom služieb údaje resp. uzatvoriť licenciu, tak aby poskytovateľ 
služieb mohol ich dielo identifikovať. Opäť, ako vo vyššie analyzovaných odvetviach, aj návrh 
smernice predpokladá vzťah k článku 14 smernice o elektronickom obchode ako súbežné 
pôsobenie oboch právnych predpisov, pretože ak by aj poskytovateľ služby spĺňal podmienky 
oslobodenia zo zodpovednosti, mal by aj tak povinnosť uzatvoriť licenčnú zmluvu s nositeľmi práv a 
prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany autorského práva.  

V prípade autorského práva EK navrhuje bojovať proti nezákonnému sprístupňovaniu diel 
po nahratí na server pred tým, ako budú poskytovateľom služieb zverejnené za predpokladu, že 
bola uzatvorená licencia s nositeľom práv. Bude na zodpovednosti konkrétnych poskytovateľov 
služieb ako sa zachovajú v prípade ak licencia nebola uzatvorená, alebo ak sa uplatňuje jedna 
z výnimiek a obmedzení44, alebo v prípade, ak ich systém nesprávne vyhodnotil zákonnosť 
sprístupňovaného diela. EK v tomto prípade predpokladá tzv. postupu nahlásenia a odstránenia 

                                                 
38 Ibid. 34, bod 38. 
39 Smenica o ochrane osobných údajov čl. 2 písm. d) spoloční prevádzkovatelia môžu určiť cieľ 
a prostriedky spracúvania osobných údajov.  
40 Ibid. 34, bod 38. 
41 Pozri: Návrh smernice o autorskom práve, odôvodnenie 38 a čl. 13. Ide o poskytovateľov služieb 
ako sú napríklad Youtube, Pinterest, Vimeo, Dailymotion (podľa EK, On modernisation of EU 
copyright rules, s. 166, 167).  
42 Pozri: čl. 3 smernice Infosoc.  
43 Odôvodnenie 37 návrhu smernice o autorskom práve.  
44 Uvedených v čl. 5 smernice Infosoc. 
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(ang. notice and takedown procedure)45 obsahu. Opäť bude na posúdení poskytovateľov služieb, či 
prístup k dielu zablokujú. Ako sme už spomínali, opísaný právny stav a systému ochrany 
autorského práva v návrhu smernice o autorskom práve na digitálnom trhu nie je zatiaľ definitívny, 
ale postačuje na účel poukázania ako sa mení úloha poskytovateľov služieb pri ochrane autorského 
práva v súčasnom stave vývoja informačných technológií.  
 
3 PRIAME ZABRÁNENIE PRÍSTUPU K INFORMÁCII  

Napriek paralelnému pôsobeniu odvetvových smerníc a smernice o elektronickom obchode, 
v oblasti audiovizuálneho a autorského práva hmotnoprávne predpisy ukladajú povinnosť 
poskytovateľom služieb prijať nevyhnutné a primerané opatrenia s cieľom zistiť existenciu 
nezákonných informácií. V oblasti ochrany osobných údajov sú tieto opatrenia postavené na 
systéme práv dotknutých osôb a po ich uplatnení sú prevádzkovatelia povinní konať. Efektívnosťou 
zavedených opatrení, poskytovatelia služieb získajú vedomosť o nezákonnosti obsahu, ktorý 
prenášajú, čoho dôsledkom je ich povinnosť konať promptne a znemožniť prístup k týmto 
informáciám.46  

Ďalším krokom, v návrhu audiovizuálnej mediálnej smernice je, že členský štát pri zavádzaní 
vhodných opatrení posúdi zásah týchto opatrení do základných práv určených v Charte47, ktorý 
musí byť starostlivo vyvážený (konkrétne vymenúva tieto základné práva: čl. 7 – rešpektovanie 
súkromného a rodinného života, čl. 8 – ochranu osobných údajov, čl. 11 – slobodu prejavu a právo 
na informácie, čl. 16 – slobodu podnikania, čl. 21 – zákaz diskriminácie a čl. 24 – práva dieťaťa). 
Takto určené opatrenia budú poskytovatelia služieb zavádzať proaktívne, alebo po upozornení 
a súčasne sú povzbudení v rámci systému tzv. ko-regulácie aplikovať spoločné kódexy správaní, pri 
rozhodovaní či sa jedná o nezákonný obsah. EK konštatuje, že v tomto prípade je na členskom 
štáte, aby určil jasné pravidlá pre rozhodnutia poskytovateľa služieb o zákonnom obmedzení 
prístupu v konkrétnom prípade.48 Avšak na nasledujúcej strane toho istého hodnotenia dopadov 
v časti zameranej na posúdenie efektivity a princípu subsidiarity navrhovaného opatrenia, že 
navrhovaný legislatívny postup je spravodlivý „pretože by ponechal priestor pre voľnú úvahu 
priemyslu, aby zaviedol opatrenia na základe najlepšieho úsilia [neoficiálny preklad autora]“.49  

Dopad opatrení v návrhu smernice o autorskom práve na digitálnom trhu EK posúdila 
v Hodnotení dopadov ako poskytujúci nevyhnutnú rovnováhu medzi autorským právom a ostatnými 
základnými právami. Do úvahy zobrala napr., že pre nositeľov práv budú mať navrhované opatrenia 
pozitívny dopad nad kontrolou, nad ich dielami možnosťou vyjednania licencie na ich použitie. Na 
druhej strane opatrenia môžu mať negatívny dopad na právo na slobodu prejavu a právo na 
informácie, ak ich poskytovateľ služby nesprávne vyhodnotí a odstráni dielo, hoci sa na neho 
vzťahuje jedna z výnimiek a obmedzení. Poskytovatelia služieb môžu negatívne pocítiť povinnosť 
zaviesť opatrenia na zvýšení finančných prostriedkov do technológií, čo môže mať negatívny dopad 
na ich slobodu podnikania. Nevýhoda dopadu je však limitovaná zákonnou požiadavkou zavedenia 
primeraných opatrení vzhľadom na veľkosť a povahu konkrétnych služieb, ktoré poskytuje 
poskytovateľ služieb.  

Oba návrhy smerníc konštatujú spravodlivosť zásahu do základných práv v navrhovaných 
opatrenia a nevyhnutnosť prijatia opatrení vzhľadom na záujem, ktorý sledujú. Poskytovatelia 
služieb konkrétne vymedzení v návrhoch smerníc v oboch odvetviach by mali byť povinní zaviesť 
primeranú technológiu na filtrovanie obsahu a proaktívne monitorovanie obsahu. Navyše takéto 

                                                 
45 Explicitné vyjadrenie tohto procesu v smernici o elektronickom obchode chýba, ale vyvodzuje sa 
z čl. 14 ods. 1 písm. b). Pozri aj v Pracovnom dokumente zamestnancov Komisie, On modernisation 
of EU copyright rules, s. 154. „This negative impact should be mitigated by the fact 
that the services would be obliged to put in place the necessary procedural safeguards for the 
users which in the majority of cases already exist in the related context of notice and take down 
requests.“ 
46 Pozri: čl. 14 ods. 1 písm. b) smernice o elektronickom obchode v spojení s rozsudkom MC 
Fadden C-484/14, bod 58.  
47 Ibid.  21, odôvodnenie 31.  
48 Impact assessment Proposal for an updated Audiovisual Media Services Directive, s. 21. 
49 Ibid. 48, s. 22. Orig.: „as it would leave to the industry leeway to implement a regulatory obligation 
on a best effort basis“. 
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smerovanie legislatívneho vývoja čiastočne potvrdzuje aj judikatúra SDEÚ v oblasti ochrany 
osobných údajov. V rozsudku Google Spain proti sebe boli zvážené zásahy do súkromného života 
dotknutých osôb, hospodárske záujmy prevádzkovateľa – Google, legitímny záujem užívateľov 
internetu na prístup k osobným údajom a právo na súkromie dotknutej osoby. Spravodlivú 
rovnováhu medzi týmito právami súd našiel v zodpovednosti Google za zverejnené osobné údaje na 
jeho webovej stránke, ktorú má v rámci svojich kompetencií, zodpovedností a možností. Google 
takto doplňujúcim spôsobom ovplyvňuje základné práva dotknutých osôb50. Dôležitým 
argumentom SDEÚ pre určenie zodpovednosti Google za nezákonné spracúvanie osobných údajov 
dotknutých osôb je opísaná ako: „vzhľadom na jednoduchosť, s akou informácie uverejnené na 
jednej webovej stránke môžu byť prebraté na iné stránky a na skutočnosť, že osoby 
zodpovedné za ich uverejnenie nie vždy podliehajú právnej úprave Únie, účinnú a úplnú 
ochranu údajových subjektov (pozn. autora: dotknutých osôb) by nebolo možné dosiahnuť, pokiaľ by 
tieto osoby museli vopred alebo súčasne dosiahnuť vymazanie informácií, ktoré sa ich týkajú, od 
editorov webových stránok“.51  [zvýraznenie dodané]. 

Ponechania na rozhodnutí poskytovateľa služieb, aby našiel opatrenie na dosiahnutie 
sledovaného cieľa ak jeho aktivity zasahujú do viacerých základných práv nachádzame aj v rámci 
judikatúry SDEÚ v oblasti autorského práva. V rozsudku Promusicae52, ponechal SDEÚ koncept 
spravodlivej rovnováhy „pravdepodobne dobrovoľne“ 53 prázdny a posúdenie zásahu ponechal na 
vnútroštátny súd. Z rozsudku UPC Telekabel Wien sa uvádza, že opatrenia prijaté poskytovateľom 
služieb môžu viesť k spravodlivej rovnováhe, ak sú zacielené na ukončenie nezákonného zásahu do 
autorského práva treťou osobou a súčasne ostatní užívatelia, ktorí využívajú služby poskytovateľa 
prístupu na internet na účely zákonného prístupu neboli dotknutí týmito opatreniami.54 Konečne 
v rozsudku Mc Fadden ako opatrenia na ochranu autorského práva boli SDEÚ posúdené konkrétne 
opatrenia s cieľom určenia spravodlivej rovnováhy zásahu do základných práv. Išlo o tieto 
opatrenia: kontrolovanie celej komunikácie, ktorá týmto internetovým pripojením prechádza, 
prerušenie tohto pripojenia, alebo jeho zabezpečenie prostredníctvom hesla.55 Testom spravodlivej 
rovnováhy prešlo iba zabezpečenie pripojenia na internet heslom, ako opatrenia na zabezpečenie 
účinnej ochrany základného práva na ochranu duševného vlastníctva.56  

Z uvedenej analýzy vyplýva, že prijatie opatrení, ktoré zabránia v prístupe k nezákonnej 
informácii, nachádzame aj podľa judikatúry SDEÚ jednoznačne v rukách poskytovateľov služieb. 
Zaujímavosťou je, že v prípade konceptu spravodlivej rovnováhy zásahu do ľudských práv 
dotknutých osôb v uvedených odvetviach sa stretávame najskôr s rozsudkom SDEÚ, ktorý záväzne 
špecifikuje povinnosť poskytovateľa služieb konať a odstrániť nezákonne prístupné informácie. 
Následne, poskytovatelia služieb takto konajú v podobných prípadoch aj bez súdneho alebo 
akéhokoľvek iného administratívneho rozhodnutia.  

Avšak špecifickosť nahrádzania súdnych rozhodnutí rozhodnutiami poskytovateľov služieb 
na internet, priviedla SDEÚ aj v rozsudku Google Spain a UPC Telekabel Wien k deklarovaniu ešte 
ďalšej vrstvy procesnej garancie základných práv kedy sa užívateľ internetu, alebo dotknutá osoba 

                                                 
50 Ibid. 34, bod 83.  
51 Ibid. 34, bod 84.  
52 SDEÚ, Promusicae, C-275/06, body 68 a 70.  
53 Scanga C.: EU Copyright Law Between Property and Fundamental Rights: A Proposal to Connect 
the Dots. s. 12.  
54 SDEÚ, UPC Telekabel Wien, C-314/12, Bod 56.   
55 SDEÚ, MC Fadden, C-484/14, bod 85. 
56 SDEÚ, MC Fadden, C-484/14, body 87 až 99. Spravodlivú rovnováhu v zásahu SDEÚ 
interpretoval tým, že takéto opatrenie nezasahuje do podstaty slobody podnikania poskytovateľa 
služieb a ani do základného práva na informácie príjemcov, ktorí tieto informácie môžu získať po 
vyžiadaní hesla. Súčasne takéto opatrenie neblokuje prístup k službám poskytovateľa a teda 
nezasahuje do práva na informácie užívateľov internetu. Opatrenie môže odradiť potenciálnych 
porušiteľov, nakoľko vyžiadaním hesla odhalia svoju identitu a nebudú môcť anonymne porušovať 
autorské právo. Podľa návrhu vnútroštátneho súdu ide o jediné opatrenie, ktoré je možné v praxi 
zaviesť na dosiahnutie ochrany autorského práva. 
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môže obrátiť na vnútroštátny súd po neodstránení namietaných osobných údajov, alebo po 
zavedení opatrení, ktoré prijali poskytovatelia služieb.57  
 
4 ZÁVER 

Od politickej výzvy Komisára pre jednotný digitálny trh voči platformám aby konali proaktívne 
pri odstraňovaní nezákonného obsahu, sme rozobrali navrhované a existujúce hmotnoprávne 
predpisy upravujúce konanie poskytovateľov služieb v troch odvetviach. Venovali sme sa ich 
prepojeniu s tzv. bezpečným prístavom – výnimkami zo zodpovednosti v smernici o elektronickom 
obchode. Z analyzovaných návrhov smerníc môžeme tvrdiť, že výnimky postupne strácajú na 
svojom význame. Nakoniec judikatúrou SDEÚ sme uzavreli túto „dobrodružnú cestu“ v boji proti 
nezákonným informáciám. Výsledkom ktorého je dopĺňanie zodpovednosti poskytovateľov služieb 
na internete pri ochrane základných ľudských práv. V rozsudkoch posudzujúcich úlohu 
poskytovateľov služieb zahráva rozhodnú úlohu test spravodlivej rovnováhy a garancia súdneho 
preskúmania zásahu do základných práv opatreniami, ktoré zavedú poskytovatelia služieb.  

V prvej časti článku sme prišli k záveru, že skúmané tri odvetvové právne predpisy obsahujú 
jednoznačné opatrenia s cieľom zabrániť prístupu k obsahu vytvoreného tretími stranami na 
internete. Poskytovatelia služieb majú, alebo budú mať povinnosť proaktívne alebo expost prijať 
nevyhnutné a primerané opatrenia s cieľom zistiť existenciu nezákonného obsahu a znemožniť 
prístup k týmto informáciám. Prepojenie so smernicou o elektronickom obchode a jej bezpečným 
prístavom v prípade ak poskytovatelia služieb poskytujú hosting je vo všetkých skúmaných aktoch 
deklarované, ale v skutočnosti sú zavádzané dodatočné podmienky, ktoré akoby dopĺňali 
podmienky výnimky zo zodpovednosti. Týmito krokmi sa už aj tak komplikovaná právna situácia 
výnimiek v smernici o elektronickom obchode vzhľadom na ich aplikáciu vo vzťahu k 
neharmonizovanej všeobecnej úprave zodpovednosti v každom členskom štáte viac komplikuje. Ak 
by aj poskytovatelia služieb mali garantovanú oporu v bezpečnom prístave výnimky zo 
zodpovednosti za ukladaný nezákonný obsah, ich kroky k jeho odstráneniu sú jednoznačne cieľom, 
ktorý sledujú platné a navrhované právne úpravy. Následne po identifikácii sporného obsahu je 
potrebné posúdiť jeho nezákonnosť. Ide o činnosť, ktorá tradične patrí do pôsobnosti súdov, alebo 
štátnych orgánov, ktorým bola zverená takáto právomoc právnymi predpismi, ale vhodná pozícia 
poskytovateľov služieb a jednoduchá možnosť zavedenia opatrení je prevažujúcim argumentom na 
to, aby takúto činnosť boli povinní vykonávať. Zistili sme, že v analyzovaných právnych predpisoch 
patrí povinnosť posúdiť zásah do základných práv a nezákonnosť obsahu do právomoci 
poskytovateľov služieb.  

Návrh smernice o audiovizuálnych službách ako aj smernice o autorskom práve v jednotnom 
digitálnom trhu konštatujú súlad ich pravidiel so spravodlivým zásahom do základných práv. 
V rovnakom prístupe pokračuje aj SDEÚ, ktorý úlohu poskytovateľov služieb označil ako doplňujúcu 
a napomáhajúcu k zásahu do základných práv v rámci ich zodpovednosti. Následne sa od 
poskytovateľov služieb očakáva, že budú konať aj bez súdneho, alebo akéhokoľvek 
administratívneho rozhodnutia štátneho orgánu. Úlohou poskytovateľov služieb je priamo rozhodnúť 
a odstrániť z internetu nezákonný obsah s posúdením spravodlivej rovnováhy zásahu do 
základných práv.  

Na základe uvedeného môžeme zosumarizovať súčasný právny stav a politické 
smerovanie postavenia poskytovateľov služieb na internete. Cieľom právnych predpisov 
v analyzovaných odvetviach je dohľad nad dodržiavaním základných práv priamo poskytovateľmi 
služieb na internete. Neistota garancie benefitu bezpečného prístavu aj v  prípade zavedenia 
proaktívnych opatrení je základným argumentom, prečo takýto systém nie je akceptovateľný.  
Doterajšie paralelné pôsobenie smernice o elektronickom obchode a odvetvových právnych 
predpisov je nelogické. Pre vykonanie rozhodnutia o odstránení nezákonnej informácie, 
poskytovateľ služieb musí vyhodnotiť odôvodnenosť žiadosti. Samotné rozhodnutie 
poskytovateľov služieb môže byť ovplyvnené verejným záujmom, alebo aj ochranou vlastných 
ekonomických záujmov. V prípade odstránenia nezákonného obsahu z internetu, používatelia 
nebudú oboznámený s dôvodmi obmedzenia prístupu a tým je oslabená možnosť súdnej nápravy 
rozhodnutia poskytovateľa služieb. 
 

                                                 
57 Pozri SDEÚ, UPC Telekabel, C – 314/12, bod 57 a SDEÚ, Google Spain, C-131/12, bod 98.  
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SLOBODA PREJAVU NA INTERNETE 

Alexandra Strážnická 

Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
 
Abstrakt: Autorka v článku opisuje odlišnosti obsahovej stránky práva slobody prejavu v tradičnom 
ponímaní podľa čl. 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a vo svetle nových výziev, ktorým v súčasnosti 
čelíme s príchodom komunikácie cez internet. 
 
Abstract: In the paper the author describes the contrasts between the traditional conception of 
freedom of expression as guaranteed in Art. 10 of the European Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms and in the case-law of the European Court of Human Rights and the new 
challenges we are facing today with the advent of Internet communication. 
 
Kľúčové slová: sloboda prejavu, internet, legitímne obmedzenia, nabádanie k násiliu 
 
Key words: freedom of expression, Internet, legitimate limitatons, incitement to hatred 
 
1 ÚVOD 

Sloboda prejavu je jednou z podmienok fungovania demokratickej spoločnosti. Vo svojom 
článku sa budem venovať slobode prejavu z pohľadu čl. 10  Európskeho dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,Dohovor“), ktorý tvorí súčasť právneho poriadku 
Slovenskej republiky. Interpretáciou Dohovoru sa sústavne zvyšuje minimálny štandard ochrany 
práv a slobôd zaručených v Dohovore a jeho dodatkových protokoloch. Európsky súd pre ľudské 
práva (ďalej len ,,Súd“) vo svojej rozhodovacej činnosti na základe evolutívneho výkladu 
zdôrazňuje, že Dohovor je ,,žijúci nástroj“, ktorý je potrebné vykladať vo svetle súčasných okolností. 
Nové formy komunikácie v on-line priestore (tzv. kyberpriestore) prinášajú nové výzvy, s ktorými 
sme každodenne konfrontovaní. 

Výkon slobody prejavu na internete je aktuálnou témou, ktorou sa okrem mnohých iných 
aktérov zaoberal aj Súd v prípadoch, ktoré podrobnejšie opisujem v druhej časti príspevku. Tieto 
rozhodnutia možno vnímať ako isté interpretačné usmernenie poskytujúce široký priestor na 
podrobnejšiu analýzu a otvárajú odbornú diskusiu na uvedenú problematiku. 
 
2 SLOBODA PREJAVU V TRADIČNOM CHÁPANÍ versus SLOBODA PREJAVU V DOBE 

INTERNETU  
Sloboda prejavu je jednou zo základných pilierov demokratickej spoločnosti, ktorá je 

založená na tolerancii a otvorenosti ducha. Sloboda prejavu umožňuje a rozvíja vzájomnú ľudskú 
komunikáciu, čím zároveň prispieva k rozvoju a k uspokojovaniu sociálnych potrieb jednotlivcov. 

Základné obsahové tézy slobody prejavu boli opísané už v priebehu 70. rokov minulého 
storočia v rozhodnutiach bývalej Komisie a Súdu.  V jednom z kľúčových rozhodnutí vo veci 
Handyside v. Spojené kráľovstvo (7.12.1976) sa okrem iného uvádza, že sloboda prejavu 
vyjadrená v čl. 10 Dohovoru sa vzťahuje nielen na informácie a myšlienky, ktoré sú prijímané 
priaznivo alebo sa pokladajú za neškodné, alebo sa k nim zastáva ľahostajný postoj, ale aj na také 
prejavy, ktoré znepokojujú, urážajú, útočia a šokujú štát alebo jeho obyvateľov. Jedine týmto 
spôsobom môže byť zabezpečený pluralizmus, tolerancia a otvorenosť, bez ktorých nemôže 
existovať demokratická spoločnosť. 

Sloboda prejavu nie je absolútnym právom, pretože podlieha viacerým obmedzeniam 
stanovených v čl. 10 ods. 2 Dohovoru, ktorý začína so zdôvodnením týchto obmedzení, pretože 
výkon práva slobody prejavu je spojený s právami a zodpovednosťou.   

V priebehu posledného desaťročia prechádza právna úprava slobody prejavu značnými 
zmenami, ktoré sú spôsobené najmä s nástupom novej formy komunikácie – a to s internetom. 
Internet stal najúčinnejším a veľmi rozšíreným prostriedkom sprostredkovávania faktov, informácií, 
pocitov, názorov a úsudkov. Ak napríklad predtým nastal výpadok televízneho vysielania, človek 
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siahol po alternatívnych formách ako rádio, tlač, video či DVD-program. Avšak v súčasnosti, ak by 
nastal čo i len časovo krátkodobý výpadok telekomunikačných sietí spôsobený vírusom blokujúcim 
prístup alebo používanie netu,  tento stav by bol spôsobilý poškodiť, ak nie položiť, svetové sociálne 
a ekonomické elektronické systémy. 

 
Bez podrobnejšieho opisu technických detailov je možné skonštatovať, že internet zmenil 

spôsoby a formy medziľudskej komunikácie, známe donedávna len v rámci telekomunikačných sietí 
najmä z pohľadu, že umožňuje prenos informácií v zásade bez obmedzení a to vopred neurčitému 
počtu subjektov. I predtým, než internet vnikol do nášho každodenného života, bolo možné poslať 
listy určitému počtu adresátov, či distribuovať napríklad letáky chodcom na uliciach, avšak tieto 
techniky boli značne obmedzené, čo sa týka rozsahu ich dosahu a miery efektivity.1 

Internet napriek tomu, že prináša množstvo pozitív, predstavuje i nebezpečenstvo šírenia 
nenávisti a násilia širokému publiku, a to najmä bez možnosti efektívnej kontroly a často pod 
rúškom anonymity. Rastúca závislosť na internete umožňuje rýchle šírenie mnohokrát neoverených 
a nepravdivých tvrdení, ktoré ak sa raz dostanú do kyberpriestoru, je veľmi náročné tieto zmeniť, 
prípadne úplne odstrániť. Jednou z najväčších hrozieb masového používania internetu je 
zabezpečenie ochrany a dôvernosti ,,postnutých“ údajov a správ.2     
 
3 SLOBODA PREJAVU AKO INDIVIDUÁLNA SLOBODA 

S príchodom internetu sa akoby opätovne vynára predstava o tom, že sloboda prejavu je 
osobnou slobodou jednotlivca. V priebehu predchádzajúceho storočia  akoby bol tento koncept 
ochudobnený o svoju podstatu v súvislosti s potrebou regulácie postavenia iných predstaviteľov 
masmédií - tlače, rádia a televízie. Sloboda prejavu samozrejme existovala, avšak bola 
v skutočnosti obmedzená vo vzťahu k niekoľkým jednotlivcom, v rukách ktorých sa koncentrovala 
kontrolná moc médií a oni mali na základe ekonomických alebo ideologických dôvodov tú moc 
rozhodnúť, ktoré informácie a myšlienky môžu byť neobmedzene šírené verejnosti a ktoré nie. Nie 
je náhoda, že v európskej politickej histórii posledných dvoch storočí bolo snahou akéhokoľvek 
hnutie snažiaceho sa o šírenie svojich myšlienok získať prostriedky na vydávanie periodických, 
dokonca denných tlačovín, s cieľom obísť prekážky kladené orgánmi kontrolujúcimi tlač.3 

V súčasnosti neobmedzená možnosť jednotlivcov rozširovať svoje myšlienky a názory 
podstatne zmenilo doterajšiu obvyklú úlohu masmédií. Nielenže stratili svoj monopol na šírenie 
informácií, ale predovšetkým už nie sú privilegovaným zdrojom týchto informácií. Iste, aj tradičné 
médiá sprostredkovávali a poskytovali prístup k správam, myšlienkam a názorom, ktoré by sa inak 
ku verejnosti nedostali. Internet avšak značne eliminuje úlohu týchto ,,sprostredkovateľov“, keďže 
internet poskytuje pre čoraz väčší počet ľudí jednoduchý prístup k primárnym zdrojom.4 

Kým tradičné médiá, osobitne televízia, boli  založené na pasívnom prijímaní zo strany 
publika, on-line médiá vyžadujú mentálne zapájanie užívateľov vo vyhľadávaní, výbere 
a porovnávaní informácií. Týmto získava sloboda prejavu novú dimenziu nielen v tom, ako sú 
myšlienky a názory prenášané, ale aj v tom, ako sú tieto prijímané.  Vytvára sa dojem, že vzťah 
šíriteľa a príjemcu informácií už nie je hierarchický – poskytovateľ v pozícii mocný a autoritatívny, 
a prijímateľ izolovaný a slabý – ale dostávajú sa na rovnocennú úroveň. Ako autor uvádza, tento 
proces nie je zďaleka ukončený, pôvodné regule nemožno len tak zrušiť, a preto nastáva čas 
prehodnotiť slobodu prejavu z novej perspektívy – a to kto, ako, kde, kedy  a ako obmedzí jej 
výkon.5 

Telekomunikačné siete vďaka digitalizácii správ sú dnes štrukturované do dátového 
prenosu, čím každá súčasť reálneho sveta môže byť predstavená nielen v tlačovej forme na papieri 
alebo trojdimenzionálne, ale jednoducho ako zložka dát. Digitalizované dáta v textovej, obrazovej 

                                                 
1 Zeno – Zencovich, V.: Freedom of Expression – A critical and comparative analysis, Routledge-
Cavendish, 2008, New York, s. 100-101. 
2 Strážnická, A.: How to balance the Freedom of Expression with the Right to be free from Hate 
Crime?, in National Institutions of Human Rights Protection – national and comparative perspective, 
Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University, Bratislava, 2016, p.124-130. 
3 In Zeno-Zencovich,: Freedom of Expression, s.99-100. 
4 Ibid. s. 101-102 
5 Ibid. s. 111-112. 
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alebo zvukovej verzii sú dostupné kdekoľvek, kedykoľvek a kýmkoľvek. Je možné sa stretnúť 
s názorom, že týmto sa sloboda prejavu zobrazuje ako sloboda oznamovať a šíriť dáta, čím ju 
možno označiť aj ako slobodu informovať. Urýchlená potreba etablovania nového práva sama 
o sebe neznamená zúženie rozsahu slobody prejavu, ale vyžaduje skôr prehodnotenie jej obsahu 
vo vzťahu k jej pôvodným a základným cieľom: prejavy jednotlivca umožňujúce mu/jej sa aktívne 
zúčastňovať na politickom, sociálnom, kultúrnom a ekonomickom živote svojej komunity.6 

Internet nezmenil len faktický spôsob komunikácie a vyjadrovania sa, ale priniesol aj zmeny 
v právnom chápaní slobody prejavu. Kým sloboda tlače, rádiového a televízneho vysielania 
podlieha množstvu zákonných obmedzení –  ako, kedy, kde a kým môže byť prevádzkovaná 
a riadená, táto situácia zatiaľ nenastala vo vzťahu k internetu.  Odborná literatúra ako dôvody 
uvádza: a) schopnosť on-line komunikačných sietí preniesť a sprístupniť v okamihu množstvo správ 
a dát väčšiemu počtu osôb, b) ich medzinárodná povaha limitujúca účinnosť národnej právnej 
úpravy a c) jednoduchosť  zariadení na ich inštaláciu.7  

Stretávame sa teda s novým fenoménom, kedy v oblasti regulácie slobody prejavu na 
internete neexistujú jasne vymedzené pravidlá.8 Otázne ostáva, či internet ako nové médium má 
alebo nemá podliehať kontrole a ak áno, do akej miery. V prvom rade je potrebné stanoviť si 
hodnoty, ktoré chceme prijať a chrániť a následne zvoliť formu právnej úpravy, ktorá by 
stanovenému cieľu  najlepšie zodpovedala. Podľa názoru niektorých odborníkov je treba rozlišovať 
dve roviny komunikácie. V prípade osobnej on-line komunikáciu medzi jednotlivcami na súkromné 
účely by stačilo opätovne zdôrazniť princíp slobody korešpondencie a listového tajomstva a načrtnúť 
režim zákonných obmedzení sledujúcich legitímne ciele, čo by znamenalo len minimálne 
obmedzenia. Druhú rovinu tvorí sloboda prejavu, komunikácie a prístupu k dátam k iným než len 
súkromným účelom. Vydavatelia a vysielatelia podliehajú povinnosti získať licenciu na 
prevádzkovanie svojej činnosti. Ak zoberieme do úvahy, že táto požiadavka udelenia licencie 
zabezpečuje okrem iného, že nie hocikto, ale len ten, kto spĺňa predpísané kritériá môže 
prevádzkovať dotknuté činnosti, ktoré sú obchodnou činnosťou vo verejnom záujme, podsúva sa 
nám otázka, či by takýto príkaz mal byť zavedený i vo vzťahu k internetu.9  
 
4 JUDIKATÚRA EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA 

 
1. Delfi AS v. Estónsko (16.6.2015, sťažnosť č. 64569/09) 

Ide o prvý prípad, kedy sa Súd v zložení Veľkej komory zaoberal otázkou zodpovednosti 
prevádzkovateľov internetového portálu za obsah komentárov zverejnených na internetovom 
spravodajskom portáli. Rozhodnutie vyvolalo značnú vlnu diskusie a mnohé otázky ostávajú 
nezodpovedané. 

Sťažovateľ, spoločnosť Delfi AS,  je jedným z najväčších estónskych spravodajských 
portálov. V januári 2006 publikovala článok o lodnej spoločnosti, ktorá zmenila trasy niektorých 
trajektov na ostrovy a kvôli tomu dala rozbiť trasu medzi ostrovmi ľadoborcom.  Spôsobila tým 
niekoľkotýždňové posunutie otvorenia ciest po pevnom ľade, čo je rýchlejšie a lacnejšie spojenie 
s ostrovmi než plavba trajektom. K uverejnenému článku mohli čitatelia pripojiť diskusný anonymný 
príspevok bez povinnosti registrovať sa. Portál mal nad svojím obsahom kontrolu, prispievatelia 
nemali možnosť už raz zverejnený príspevok stiahnuť späť. 

                                                 
6 Ibid. s. 103. 
7 Ibid. s. 105 
8 - Deklarácia Výboru ministrov o slobode komunikácie na internete z 28.5.2003 
- Odporúčanie Výboru ministrov CM/REC (2007)16 o opatreniach na podporu verejných služieb 
internetu z 7.11.2007 
- Odporúčanie Výboru ministrov CM/Rec (2014)6 Sprievodca ľudskými právami pre používateľov 
internetu z 16.4.2016 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/EC o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) z 8.6.2000 

- Nový zákon o ochrane osobných údajov – nadobudne platnosť v SR 25.5.2018 
9 Ibid. s. 103 
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V komentároch k článku o lodnej spoločnosti sa objavili hanlivé a výhražné  vyjadrenia. 
Prevádzkovateľ portálu nedokázal, aj napriek mechanizmu filtrovania verbálnych útokov, zabrániť 
zverejneniu nenávistných prejavov voči majiteľovi lodnej spoločnosti, ktoré zostali verejne dostupné 
počas šiestich týždňov. Sťažovateľ bol na základe rozhodnutí estónskych súdov povinný zaplatiť 
lodnej spoločnosť odškodnenie za poškodzovanie dobrej povesti a mena vo výške cca. 320 EUR 
z dôvodu, že komentáre zverejnené na portáli obsahovali hanlivé, vulgárne a v niektorých prípadoch 
až k násiliu podnecujúce vyjadrenia. 

Sťažovateľ sa obrátil následne na Súd a namietal porušenie práva slobody prejavu podľa 
čl. 10 Dohovoru. Kľúčovou otázkou v danom prípade bolo posúdenie, či a do akej miery 
prevádzkovateľ internetového portálu nesie zodpovednosť za vyjadrenia tretích osôb zverejnené na 
webe. Ako Súd uviedol, internet ako bezprecedentná platforma umožňujúca uplatnenie slobody 
prejavu prináša mnoho výhod, ale súčasne predstavuje aj nebezpečenstvo šírenia nenávistných 
prejavov a vyjadrení nabádajúcich k násiliu po celom svete za veľmi krátky čas, ktoré neobmedzene 
dlho zostávajú prístupné, hoci zasahujú a poškodzujú súkromnú sféru dotknutých osôb.  

Pri posudzovaní okolností daného prípadu Súd vypracoval osobitný test hodnotenia 
zodpovednosti prevádzkovateľov internetových portálov za obsah správ a komentárov uverejnených 
na webe tretími osobami. Ide o štyri prvky: a) kontext dotknutých informácií a komentárov, b) 
opatrenia realizované prevádzkovateľom webu smerujúce k zabráneniu a/alebo odstráneniu 
hanlivých komentárov, c) zodpovednosť autora komentára ako alternatíva k zodpovednosti 
prevádzkovateľa a d) dôsledky súdneho konania pre účastníkov pred národnými súdmi. 

Extrémny charakter komentárov a skutočnosť, že sťažovateľ je profesionálne spravovaný 
spravodajský portál prevádzkovaný na komerčnom základe, ktorý ekonomicky profituje z množstva 
komentárov, viedli Veľkú komoru k záveru, že zásah do slobody prejavu sťažovateľa bol oprávnený 
a nevyhnutný v demokratickej spoločnosti za ochranu práv iných, a to práva na ochranu súkromia, 
preto nedošlo k porušeniu čl. 10 Dohovoru. 

 
2. Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and/et Index.hu Zrt v. Maďarsko (2.2 2016, 

sťažnosť č. 22947/13) 

Viac svetla do problematiky komentárov na internetových portáloch priniesol ďalší rozsudok 
Súdu, kde sťažnosť podali dvaja prevádzkovatelia webových stránok. 

Prvý sťažovateľ, spoločnosť Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE), je 
samoregulačným orgánom poskytovateľov internetového obsahu v Maďarsku a druhý, Index.hu Zrt 
(IZ), je vlastníkom internetového novinárského portálu. Obidvaja sťažovatelia dovolili svojim 
čitateľom vyjadrovať sa k publikáciám, ktoré zverejňovali na svojich vlastných portáloch. Ich webové 
stránky poskytujú možnosť nahlásiť závadný obsah pre zabezpečenie prevencie nevhodných 
komentárov a obsahujú poznámku, že komentáre pod článkami nevyjadrujú názor sťažovateľov. 
Dňa 5.2.2010 uverejnil druhý sťažovateľ článok o podozrivých praktikách dvoch realitných 
společností, ktoré po uplynutí 30- dňovej lehoty pre bezplatné služby automaticky účtovali servisný 
poplatok bez predchádzajúceho oznámenia. O tri dni neskôr publikoval na svojom webe článok i 
prvý sťažovateľ a to s rovnakým obsahom. Články vyvolali urážlivé komentáre pseudonymných 
čitateľov, ktorí sa vyjadrovali k opísaným praktikám realitných spoločností. 

Realitné spoločnosti sa obrátili na maďarské súdy so žalobou na ochranu dobrej povesti 
právnickej osoby. Hneď ako sa sťažovatelia dozvedeli o začatí súdneho konania, urážlivé 
komentáre z webu odstránili. Po neúspešnom konaní pred národnými súdmi sa sťažovatelia obrátili 
na Súd a namietali porušenie ich práva na slobodu prejavu podľa čl. 10 Dohovoru.    

Vychádzajúc zo svojho testu hodnotenia zodpovednosti sprostredkovateľov komentárov na 
internete už vo vyššie citovanom prípade Delfi AS v. Estónsko, Súd sa v prejednávanom prípade 
osobitne vysporiadal s posledným prvkom testu, a to s hodnotením dôsledkov súdneho konania pre 
účastníkov pred národnými súdmi. Súd posudzoval dôsledky komentárov pre obete a pre 
sťažovateľov oddelene. Vyjadril sa, že povesť súkromnej osoby má vyššiu váhu ako povesť 
právnickej osoby a že vzhľadom k tomu, že konanie realitných spoločností bolo predmetom konania 
na ochranu spotrebiteľa pred príslušnými národnými orgánmi, nemožno predpokladať, že 
predmetné články mohli mať za následok poškodenie dobrej povesti týchto spoločností. Pokiaľ ide 
o dôsledky súdneho konania, Súd poznamenal, že i keď maďarské súdy sťažovateľom neuložili 
povinnosť uhradiť nemajetkovú ujmu, nie je záruka, že výsledok sporu môže viesť k ďalším 
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konaniam a povinnosti poskytnúť odškodnenie. Súd dospel k záveru, že v tomto prípade došlo 
k porušeniu čl. 10 Dohovoru. 

Základný rozdiel medzi rozhodnutím vo veci Delfi AS a v prejednávanom prípade je možné 
pozorovať v prístupe Súdu k hodnoteniu povahy a obsahu komentárov. Kým v prvom prípade 
považoval Súd výroky na internete za ,,hate speech“, v druhom prípade ich hodnotil len ako 
,,urážlivé a vulgárne.“ 

 
3. Rolf Anders Daniel Pihl v. Švédsko (9.3.2017, sťažnosť č. 74742/14) 

V tomto rozhodnutí Súd novým spôsobom objasnil limity zodpovednosti prevádzkovateľov 
internetových stránok alebo on-line platforiem, ktoré majú urážlivý a vulgárny obsah vložený tretími 
osobami. Súd sa tu zaoberá nastolenými otázkami z nového uhla pohľadu – nie ako doteraz cez 
test proporcionality zákonných zásahov do výkonu slobody prejavu prevádzkovateľov webu (čl. 10 
Dohovoru), ale z pohľadu miery prípustnosti zásahov do sféry súkromného a rodinného života osôb, 
ktoré sú dotknuté difamačnými výrokmi zverejnenými tretími osobami na webe  (čl. 8 Dohovoru). 

Sťažovateľ, pán Pihl, pred Súdom namietal zásah do svojho súkromného života, pretože 
organizácia prevádzkujúca webový portál nebola švédskymi súdmi odsúdená za urážky, ktoré boli 
na webe zverejnené. On-line blog spravovala malá nezisková organizácia. Hoci blog umožňoval 
vkladanie komentárov, serverom bolo deklarované, že komentáre prispievateľov nebudú pred 
zverejnením kontrolované a preto sami prispievatelia sú zodpovední za svoje vyhlásenia a boli 
požiadaní, aby dodržiavali zákon a dobré mravy.  

Na blogu na objavilo obvinenie, že sťažovateľ bol činný v nacistickej strane. Deň po 
zverejnení tejto správy neznáma osoba uverejnila komentár, podľa ktorého mal byť sťažovateľ 
drogovo závislý. Deväť dní po tom, čo bol uverejnený post a komentár na blogu, sťažovateľ napísal 
na blog svoj vlastný príspevok s tým, že osočujúce informácie sú nepravdivé a žiada ich 
odstránenie. Nasledujúci deň bol post i komentár odstránené a organizácia uverejnila 
ospravedlnenie za nepravdivé informácie. Sťažovateľ sa napriek tomu obrátil na švédske súdy 
a žiadal od prevádzkovateľa webu symbolické zadosťučinenie vo výške 1 švédskej koruny s tým, že 
zverejnený post a komentár zasiahli do jeho práva na ochranu osobnosti a prevádzkovateľ je za 
tento zásah zodpovedný, keďže dotknuté informácie boli dostupné na webe po dobu deviatich dní.  

Podľa švédskeho práva je ohováranie trestným činom. Zodpovednosť prevádzkovateľov 
webu je upravená osobitným zákonom, podľa ktorého títo majú povinnosť okamžite odstrániť 
z webu nezákonný obsah podnecujúci k násiliu, rasovej a inej forme diskriminácie, k porušeniu 
autorských práv, k detskej pornografii či k hate speech. Ohováranie v tomto zákone uvedené nie je. 
Sťažovateľ preto okrem iného vo svojej sťažnosti Súdu namietal, že štát si nesplnil svoju povinnosť, 
keďže mu neumožnil preukázať zodpovednosť prevádzkovateľa webu za ohováranie jeho osoby. 

Súd po zvážení všetkých okolností prípadu sa stotožnil so závermi národných súdov 
a uviedol, že v danom prípade nedošlo k porušeniu práva sťažovateľa na ochranu jeho súkromného 
života. Vychádzajúc z testu proporcionality medzi čl. 8 a čl. 10 Dohovoru analyzovanom v prípade 
Delfi AS v. Estónsko, Súd dospel k záveru, že v danom prípade pokiaľ ide o kontext komentárov, 
post obviňujúci sťažovateľa z účasti v nacistickej strane bol odstránený, prevádzkovateľ uverejnil 
ospravedlnenie a čo sa týka komentára, ten sa netýkal jeho politických názorov a nemá nič 
spoločné s obsahom postu, preto prevádzkovateľ ho nemohol očakávať. Súd vyzdvihol dôležitosť 
faktu, že v danom prípade išlo o malú neziskovú organizáciu neznámu širokej verejnosti. Ak by 
organizácia musela predpokladať, že niektoré komentáre sú protizákonné, znamenalo by to 
požadovať od nej excesívne a nepraktické prostriedky k prevencii a/alebo odstráneniu urážlivých 
komentárov. Súd poukázal, že prevádzkovateľ jednoznačne deklaroval, že komentáre nebudú 
podliehať monitoringu a každý prispievateľ je preto zodpovedný za obsah svojich tvrdení. Dotknutá 
organizácia odstránila post jeden deň potom, čo bolo notifikované a uverejnené ospravedlnenie. 
Podľa názoru Súdu, zodpovednosť prevádzkovateľa webu za komentáre tretích osôb by mohla mať 
negatívne dôsledky na prostredie on-line diskusií a teda tzv. ,,chilling effect“ na slobodu prejavu na 
internete. K zodpovednosti pôvodcu komentára Súd konštatoval, že sťažovateľ získal IP adresu 
pôvodcu komentára, avšak nepodnikol žiadne ďalšie kroky k overeniu jeho identity a k vyvodeniu 
jeho zodpovednosti. Súd uviedol, že aj malá nezisková organizácia by mohla byť zodpovedná za 
neodstránenie blogu a komentára, ak by išlo o závažnejší a protizákonný obsah, ale 
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v prejednávanom prípade o takýto závažný nelegálny obsah nešlo a okrem toho, prevádzkovateľ 
odstránil včas hanlivé informácie z webu.  

Na rozdiel od rozhodnutia vo veci  Delfi AS Súd tentoraz nepožadoval od malých 
neziskových organizácií prevádzkujúcich webové stránky alebo inú on-line platformu s možnosťou 
vkladania komentárov tretími osobami, aby tieto monitorovali celý obsah na svojich stránkach. 
Vychádzajúc z argumentácie Súdu je možné konštatovať, že zásadné je rozlišovať obsah on-line 
správ a tým rozlišovať mieru zodpovednosti prevádzkovateľov internetových služieb podľa ich 
obsahu. Znamenalo by to teda, že prevádzkovatelia musia bezodkladne odstrániť z webu vyjadrenia 
podnecujúce k násiliu, rasizmu a iným formám diskriminácie, avšak v prípade ohovárania a iných 
zásahov do súkromia sa môžu vyviniť, ak po notifikácii takýto komentár alebo informáciu urýchlene 
odstránia? 
 
5 ZÁVER 

Nové formy on-line komunikácie prinášajú so sebou výzvy a potrebu prehodnotenia 
tradičného prístupu k formálnej i obsahovej stránke slobody prejavu. V oblasti regulácie slobody 
prejavu na internete zatiaľ neexistujú fixne stanovené pravidlá.  Právne pramene, na ktoré odkazuje 
doteraz i Súd, sú zatiaľ v rovine odporúčaní a usmernení (viď pozn.č.8) 

Napriek výhodám, ktoré internet zaiste prináša, poskytuje možnosti zneužívania 
neobmedzeného výkonu slobody prejavu šírením rôznych protizákonných foriem prejavov. 

Odstránenie k násiliu podnecujúcich prejavov na internete je spojené s praktickými 
ťažkosťami. Už raz ,,postnutý“ materiál v kyberpriestore je väčšinou zdieľaný na viacerých 
serveroch a on-line schránkach, čo spôsobuje, že je prakticky nemožné odstrániť úplne všetky jeho 
kópie. Jednou z možností je vytvorenie filtračných mechanizmov podľa rôznych parametrov na 
národnej a nadnárodnej úrovni. Existujú však pochybnosti o ich efektivite a hrozba neprimeraných 
až nadbytočných obmedzení slobody prejavu.10 

Analýza vyššie uvedených rozhodnutí Súdu poukazuje na to, že ani prístup Súdu nie je 
jednoznačný. Mnohé otázky ostávajú naďalej nezodpovedané a vyžadujú podrobnejší právny 
rozbor. 

Jednou z týchto otázok je miera hodnotenia stupňa urážlivosti  vyjadrení uverejnených na 
internete, ktorá je vysoko subjektívnou záležitosťou. Interpretačnou pomôckou by mohol byť výklad 
pojmu ,,prejav nenávisti“ uvedený v Odporúčaní č. R (97) 20 Výboru ministrov Rady Európy 
o prejavoch nenávisti, podľa ktorého pod pojmom prejavy nenávisti rozumejú všetky formy 
vyjadrenia, ktoré rozširujú, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, 
antisemitizmus, či iné formy diskriminácie a nenávisti, založené na neznášanlivosti, vrátane 
neznášanlivosti prejavujúcej sa agresívnym nacionalizmom a etnocentrizmom, diskrimináciou a 
nevraživosťou voči menšinám, migrantom a ľuďom imigračného pôvodu.11 

Ďalšou nedoriešenou otázkou ostáva rozlišovanie stupňa ochrany súkromnej a právnickej 
osoby zo strany Súdu, ktoré si iste vyžaduje podrobnejšiu analýzu. Ako sa uvádza v odborných 
reakciách na analyzované rozhodnutia Súdu, v maďarskom prípade sa Súd vyhol rozlíšeniu medzi 
anonymným a pseudonymným čitateľom a tým aj otázke anonymity v kyberpriestore. 12 

V boji proti kyberzločinu sa podniká čoraz viac krokov. Pre ilustráciu si na záver dovolím 
uviesť jeden pozitívny príklad.  

V januári tohto roku bola uverejnená tlačová správa Európskej komisie, podľa ktorej z 
tretieho hodnotenia uplatňovania kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným 
prejavom na internete vyplýva, že IT spoločnosti priemerne odstránili 70 % nezákonných 
nenávistných prejavov, ktoré im boli oznámené. Hodnotenie, ktoré bolo uverejnené, vykonali 
mimovládne organizácie a verejné orgány. Spoločnosti Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft sa v 

                                                 
10 Report of the OSCE-ODIHR Expert Meeting, Incitement to Hatred vs. Freedom of expression: 
Challenges of combating hate crimes motivated by hate on the Internet, 22.3.2010 (dostupné: 
http://www.osce.org/odihr/68750?download=true  
11 Odporúčanie č. R (97) 20 Výboru ministrov Rady Európy o prejavoch nenávisti (dostupné: 
http://www.rvr.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=45  
12 Tymofeyeva, A.: Komentáře na internetu: Kdo ponese odpovědnosť?, Výskumné centrum pro 
lidská práva, Univerzita Karlova- právnická fakulta, 18.3.2016 (dostupné: 
https://www.vclp.cz/news/komentare-na-internetu-kdo-ponese-odpovednost/ ) 

http://www.osce.org/odihr/68750?download=true
http://www.rvr.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=45
https://www.vclp.cz/news/komentare-na-internetu-kdo-ponese-odpovednost/
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máji 2016 v kódexe správania zaviazali bojovať proti šíreniu nenávistného obsahu v Európe. Z 
tretieho kola monitorovania vyplýva, že uvedené spoločnosti teraz lepšie plnia svoj záväzok 
odstrániť väčšinu nenávistného prejavu do 24 hodín. Instagram a Google+ dňa 19.1.2018 oznámili, 
že sa ku kódexu správania pripájajú tiež, čím sa ďalej zvýši počet aktérov, na ktorých sa tento 
kódex vzťahuje. Ako sa v správe ďalej uvádza, hoci najdôležitejšie záväzky obsiahnuté v kódexe 
správania boli splnené, používatelia stále nedostávajú spätnú väzbu priemerne v prípade takmer 
tretiny oznámení, pričom miera reakcie rôznych IT spoločností sa líši. Transparentnosť a spätná 
väzba pre používateľov sú oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie zlepšenie. Kódex správania dopĺňa 
právne predpisy na boj proti rasizmu a xenofóbii, v ktorých sa stanovuje, že páchatelia trestných 
činov podnecovania nenávisti, či už na internete alebo offline, musia byť účinne stíhaní. Priemerne 
pätina prípadov nahlásených spoločnostiam bola mimovládnymi organizáciami ohlásená tiež polícii 
alebo prokurátorom. Toto číslo sa od poslednej monitorovacej správy takmer zdvojnásobilo. Takéto 
prípady si vyžadujú rýchly postup zo strany polície. Komisia ponúka vnútroštátnym orgánom, 
občianskej spoločnosti a firmám sieť na spoluprácu a výmenu osvedčených postupov, ako aj cielenú 
finančnú a prevádzkovú podporu.13 

Je potrebné veriť, že efektívna spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov 
umožní výkon slobody prejavu na internete tak, aby nedochádzalo k neoprávneným zásahom do 
práv a právom chránených záujmov iných. 
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Abstract: The authors addresses issues of protection for authors' works which are unlawfully 
communicated to the public and disseminated in online environment in this article. The article is to 
present effective protection for the copyrighted works through legal analysis of actions providing 
statutory protection to author's rights according to the Act No. 185/2015 of The Coll. The Copyright 
Act. The main goal of the analysis is focused on advisability and effectivity of application of 
researched actions in connection to the unlawful content in online environment. The source of 
analysis is selected judicial decisions issued by the Slovak courts addressing protection of 
copyright. The article aims to identify the most used legal action and the most suitable legal action 
for copyright protection in online environment and emphasize reasons for its use and advisability as 
well.  
 
Abstrakt: Autorky sa vo svojom príspevku venujú otázkam ochrany autorských diel, ktoré sú 
neoprávnené zverejnené a rozmnožované v online prostredí. Vo svojom diele predstavujú možnosti 
efektívnej ochrany autorských práv autorov takýchto diel, prostredníctvom právnej analýzy žalôb 
zabezpečujúcich ochranu hmotnoprávnych nárokov autora zakotvených v zákone č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon. Prevalencia ich analýzy je zameraná na otázku vhodnosti a efektívnosti aplikácie 
skúmaných žalôb v súvislosti s protiprávnym obsahom nachádzajúcim sa v online prostredí, pričom 
autorky zdrojový materiál svojho príspevku čerpajú zo štúdia rozhodnutí slovenských súdov 
vydaných vo veci ochrany autorských práv. Cieľom článku je identifikovať najviac využívanú žalobu 
a najvhodnejšiu žalobu na ochranu autorských práv v online prostredí a zároveň poukázať na 
dôvody jej využívania a vhodnosti. 
 
Key words: copyright, unlawful content, protection, online environment, action 
 
Kľúčové slová: autorské práva, protiprávny obsah, ochrana, online prostredie, žaloba 
  
 
1 ÚVOD 

Právnymi prostriedkami ochrany pri porušení akýchkoľvek práv v slovenskej legislatíve sú 
vo všeobecnosti predžalobné výzvy, neodkladné opatrenia, zabezpečenie dôkazného prostriedku 
a žaloby. Pri porušovaní autorských práv existuje určitá logická a časová následnosť použitia 
prostriedkov právnej ochrany. Z praktických pracovných skúsenosti autoriek a s konzultácií nimi 
vedenými s odborníkmi z praxe za účelom stanovenia štandardného postupu pri porušovaní nielen 
autorských práv ale i práv duševného vlastníctva vyplynulo, že autori a iní nositelia autorských práv1 
uskutočňujú ochranu svojich práv v dvoch fázach.  

Fázu č. 1 predstavuje predžalobná výzva porušovateľovi, aby upustil a ukončil porušovanie 
práv. Cieľom predžalobnej výzvy je upozorniť porušovateľa nielen na fakt, že svojím konaním 
zasahuje do práv iných osôb, ale ho tiež upozorniť na právne následky porušovania, ktorými býva 
najčastejšie podanie žaloby na príslušný súd. V prípade, že porušovateľ reaguje na predžalobnú 
výzvu, prebehne proces vyjednávania medzi ním a právnym zástupcom autora alebo nositeľa 
autorských práv, ktorého výsledkom je uzavretie dohody o náhrade spôsobenej škody alebo 
uzavretie licenčnej zmluvy. Autorky by rady poukázali na záujem autorov o uzatvorenie dohody 
medzi nimi a porušovateľmi. Autori zvyčajne sledujú dva ciele. Prvým je ochrana ich práv a druhým 

                                                 
1Dediči, ktorým pripadol výkon autorských práv; licenčný užívatelia; organizácie kolektívnej správy. 
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cieľom je ich speňaženie. Ak existuje na strane porušovateľa záujem o licenciu na 
použitie autorských práv, vo väčšine prípadov sa autor a porušovateľ dohodnú a z neoprávneného 
užívateľa autorských práv sa stane užívateľ oprávnený.  
 Ak porušovateľ autorských práv nemá záujem o licenciu k autorským právam, resp. 
k autorskému dielu, právny zástupca v mene autora pristúpi k podaniu žaloby na príslušnom súde. 
Ide o fázu č. 2. Rozhodnutiu predchádzajú úvahy o finančnej náročnosti podania žaloby a trvaní 
súdneho konania. Autor vždy zvažuje stratený finančný zisk z porušených autorských práv 
a hodnotu diela v subjektívnom zmysle pre neho samého2 a až potom sa rozhodne uplatniť svoje 
práva súdnou cestou. Autorky majú za to, že v mnohých prípadoch preváži finančná náročnosť 
súdneho uplatnenia práv, ktoré môže byť veľmi zaťažujúce pre autorov. Je pravdepodobné, že na 
základe tohto ekonomického faktora je počet podaných žalôb na ochranu autorských práv vo 
všeobecnosti, nielen v online prostredí, nižší než ako by bol v prípade adekvátnejšej ekonomickej 
náročnosti. Autorky by chceli uviesť, že predmetný vplyv je viditeľný v Slovenskej republike, kedy 
mnohí autori po objasnení približných finančných nákladov uplatnenia ich práv súdnou cestou 
a odhade trvania celého procesu právnymi zástupcami, prehodnotili ich stratégiu a rozhodli sa 
radšej niesť dôsledky porušovania práv, než pokračovať v ochrane ich práv v podobe žaloby 
a neodkladného opatrenia. Uvedený záver je výsledkom praktických skúsenosti autoriek 
a skúseností právnych zástupcov konzultovaných za účelom výskumu vybranej problematiky. 
Napriek uvedeným mimoprávnym faktorom ovplyvňujúcim počet podaných žalôb a neodkladných 
opatrení, existujú autori ochraňujúci ich práva podaním žaloby a iných právnych opatrení3. 

 
2 PRÁVNA ÚPRAVA ŽALÔB V AUTORSKOM ZÁKONE   

Hmotnoprávnymi prostriedkami ochrany autorských práv sú špeciálne typy žalôb podľa 
zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“) a Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“)4. 
Z pohľadu práva duševného vlastníctva rozlišujeme 9 typov žalôb, ktoré môžu byť použité pri 
ochrane autorských práv. Komplexnosť porušovania autorských práv spočíva v existencii početných 
zásahov do práv. Výsledkom je široký diapazón žalôb, kde dochádza k diverzifikácii žalôb, okrem 
iného aj na základe subjektov voči, ktorým smerujú. Online prostredie spôsobilo, že autorskoprávna 
žaloba už nesmeruje len výlučne voči porušiteľovi – žalovanému. V osobe žalovaného môže 
vystupovať subjekt, ktorý autorské práva neporušuje priamo svojím konaním, ale umožňuje ich 
porušovanie. Predmetným subjektom je sprostredkovateľ služieb, ktoré porušovanie práv umožňujú. 

 „Môžeme zhrnúť, že v prípade neoprávneného zásahu do práv duševného vlastníctva sa 
môže ten, koho právo sa porušilo alebo ohrozilo domáhať najmä:  

a) aby sa určilo, či mu právo, autorstvo či pôvodcovstvo patrí, alebo sa určilo, že 
ochranná známka porušuje práva tretích osôb (určovacie žaloby), 

b) aby rušenie či ohrozenie práva bolo zakázané, resp. aby sa určitý subjekt zdržal 
zásahov do práv (zdržovacie žaloby), 

c) aby následky porušenia (závadný stav) boli odstránené (odstraňovacie žaloby), 
d) aby sa plnilo, čo mu podľa práva patrí, alebo aby sa niečo vykonalo (žaloby na 

plnenie), 
e) aby bolo poskytnuté zadosťučinenie, a to aj v peniazoch (satisfakčné žaloby), 
f) náhrady skutočnej škody a ušlého zisku (žaloby na náhradu škody), 
g) vydanie bezdôvodného obohatenia (žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia), 
h) žaloby na nahradenie vôle, 
i) aby sa zverejnil rozsudok. 

Tieto nároky sú predovšetkým zakotvené v jednotlivých osobitných predpisoch upravujúcich 
duševné vlastníctvo, avšak podmienky uplatnenia niektorých z nich [najmä uvedené pod písm. e) až 
g)] sú upravené vo všeobecnom predpise, ktorým je OZ, na ktorý odkazujú všetky právne predpisy 

                                                 
2 Pri porušení autorských práv k dielu nezohráva úlohu len finančná hodnota diela, ale aj citová 
hodnota autorského diela pre autora.  
3 V slovenskej legislatíve ide o neodkladné opatrenia vo veciach práva duševného vlastníctva podľa 
§ 341 CSP, predtým predbežné opatrenia podľa § 74 OSP. V iných členských štátoch sa môžu 
vyskytovať podobné a odlišné  inštitúty. 
4 Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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upravujúce duševné vlastníctvo. Na súde možno podať aj tzv. kombinované (zmiešané) žaloby, čo 
umožňuje súčasne uplatňovať viaceré nároky.  

V právnych predpisoch duševného vlastníctva sa oprávneným osobám priznáva právo na 
náhradu ujmy. Ujma môže byť jednak nemajetková, ktorú možno nahradiť aj v peniazoch a môže 
byť aj majetková. Nemajetková ujma sa najčastejšie uplatňuje prostredníctvom satisfakčných žalôb 
alebo návrhom na zverejnenie rozsudku. Majetková ujma sa uplatňuje prostredníctvom žalôb na 
náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Pri uplatňovaní nárokov na náhradu ujmy 
treba dôsledne rozlišovať či ide o ujmu majetkovú (vznik škody či bezdôvodné obohatenia) alebo 
o ujmu nemajetkovú ktorú možno reparovať zadosťučinením alebo aj peňažnou náhradou. Každý 
s uplatnených nárokov na náhradu ujmy má svoje pravidlá a zákonom stanovené podmienky pre ich 
uplatnenie. Nároky na náhradu škody nemožno kompenzovať nárokom na náhradu nemajetkovej 
ujmy v peniazoch a naopak. V prípade škody je to ujma, ktorú možno pomerne presne vyčísliť, a to 
aj za pomoci znalcov. V prípade nemajetkovej ujmy treba skúmať čo porušenie práv bolo spôsobilé 
vyvolať. V prípade majetkovej ujmy, bude potrebné zvážiť, kedy sa uplatní právo na náhradu škody 
a kedy právo na vydanie bezdôvodného obohatenia. Náhrada škody sa spravidla uplatňuje vtedy, 
ak niekto nedostane to, čo podľa práva dostať mal, resp. o čo sa jeho majetok v dôsledku 
protiprávneho konania zmenšil, a právo na bezdôvodné obohatenie vtedy, ak niekto nadobudne to, 
čo podľa práva nadobudnúť nemal, resp. o čo sa jeho majetok neoprávnene zväčšil. V prípade 
majetkovej ujmy, vzniknutej v dôsledku porušenia práv z duševného vlastníctva môže nastať 
situácia, že v dôsledku porušenia práva z duševného vlastníctva, bude výška bezdôvodného 
obohatenia vyššia ako výška škody a naopak.“5  

Základným hmotnoprávnym prameňom autorskoprávnych žalôb AZ a OZ pre satisfakčné 
žaloby, žaloby o náhradu škody a žaloby na vydanie bezdôvodného obohatenia. Ochranu 
autorského práva upravuje § 58 AZ, v ktorom sú demonštratívne vymenované neoprávnené zásahy 
do autorského práva. Predmetný paragraf stanovuje, že autor, do ktorého práva sa neoprávnene 
zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä zásahov postupne 
vymenovaných. Ide o demonštratívny výpočet, a preto autori či nositelia výkonu autorských práv sa 
môžu domáhať aj iných zásahov. Autori sa môžu brániť proti zásahu, ktorý už nastal a proti zásahu 
do ich práv v budúcnosti, v prípadoch kedy je autorské právo ohrozené.  

 
 
2.1 Druhy hmotnoprávnych žalôb  

 
Určovacia žaloba podľa § 58 ods. 1 písm. a) AZ 
Dôvodová správa k AZ odôvodňuje existenciu určovacej žaloby v odseku 1 písm. a) § 58 

AZ potrebou odstránenia právnych nepresností. „Odsek 1 obsahuje demonštratívny výpočet 
nárokov proti porušeniu, ako aj ohrozeniu autorského práva. V písmene a) sa zavádza právo autora 
domáhať sa určenia svojho autorstva. Výslovné zavedenie tohto nároku má za cieľ odstránenie 
určitých aplikačných problémov pri uplatňovaní tohto práva, keď sa možno stretnúť aj s nesprávnym 
vyvodením, že ide o určenie existencie právneho vzťahu alebo práva v zmysle žaloby na určenie 
podľa Občianskeho súdneho poriadku so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami, vrátane 
nevyhnutnosti dokazovania naliehavého právneho záujmu na takomto určení.“6  

Podľa § 58 ods. 1 písm. a) AZ sa autor pri neoprávnenom zásahu alebo ak neoprávnený 
zásah hrozí, sa môže domáhať určenia autorstva. „Základným procesným predpokladom podania 
takýchto žalôb je to, že je ich možné podať iba, ak je na tom naliehavý právny záujem. Žalobca musí 
tento naliehavý právny záujem preukázať. Naliehavý právny záujem na určení je daný najmä vtedy, 
keď by bez tohto určenia bolo ohrozené právo žalobcu, alebo keby sa bez tohto určenia jeho právne 
postavenie stalo neistým. Naliehavý právny záujem však netreba preukazovať, ak právo na podanie 
určovacej žaloby je zakotvené priamo v zákone.7 Tak je tomu v prípade žaloby na určenia autorstva. 

                                                 
5 VOJČÍK, Peter et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2012. s. 377. 
6 Dôvodová správa k zákonu č. 185/2015. http://www.najpravo.sk/dovodove-spravy/rok-2015/185-
2015-z-z-az.html. 
7 § 137 CSP písm. c): Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právo je 
alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je potrebné 
preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu. 
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Takúto určovaciu žalobu by bolo možné použiť napr. v prípade určenia neplatnosti právneho úkonu 
týkajúceho sa uzavretia zmluvy o vytvorení a používaná autorského diela (pozri rozhodnutie NS SR 
5 Cdo 186/2007). Pôjde predovšetkým o žaloby na určenia autorstva, či je vytvorené dielo 
zamestnaneckým dielom alebo školským dielom; platnosti resp. neplatnosti licenčnej zmluvy, že 
použitím autorského diela došlo k nekalosúťažnému konaniu, práva k predtým nezverejnenému 
dielu, že vytvorené dielo je plagiát.“8  

 
Zdržovacie žaloby podľa § 58 ods. 1 písm. b) a c) AZ 
Ďalším zásahom do autorských práv, proti ktorému sa autor alebo nositeľ autorských práv 

môže brániť zdržovacou žalobou podľa § 58 ods. 1 písm. b) je ohrozenie jeho práva vrátane zákazu 
opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto 
právo ohrozené. Druhým typom zásahu podľa § 58 ods. 1 písm. c) je neoprávnený zásah do 
autorovho práva vrátane zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi služby, 
prostredníctvom ktorej je do tohto práva zasiahnuté.  

Pri uplatňovaní zdržovacej žaloby za účelom zákazu neoprávneného zásahu AZ 
konkretizuje 2 typy zásahu. Podľa § 60 AZ do autorského práva neoprávnene zasahuje ten, kto 
vedome obchádza účinné technologické opatrenia na ochranu práv alebo obchádza nevyhnutnosť 
získať súhlas na použitie diela podľa AZ. Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto za 
priamy alebo nepriamy majetkový prospech poskytuje služby alebo vyrába, dováža, rozširuje 
predajom alebo nájmom, propaguje takéto rozširovanie, alebo vlastní zariadenia, výrobky alebo 
súčiastky, ktoré rôznymi spôsobmi umožňujú porušovanie autorských práv.9 

Paragraf 61 AZ ustanovuje, že do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto 
vedome a bez súhlasu autora spôsobuje, umožňuje, uľahčuje alebo zastiera porušovanie 
autorského práva tým, že odstráni alebo zmení akúkoľvek elektronickú informáciu na správu práv a 
rozširuje, dováža na účel rozširovania, vysiela alebo uvádza na verejnosť diela podľa tohto zákona, 
z ktorých bola elektronická informácia na správu práv neoprávnene odstránená alebo zmenená. 

  Predchádzajúca právna úprava zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (ďalej len „predchádzajúci autorský zákon“) s účinnosťou do 
31.12.2015 ustanovovala v § 56 ods. 1 písm. b), že autor sa môže domáhať najmä „zákazu 
ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa 
nepriamo podieľa na ohrození tohto práva“  a v písm. c) „zákazu neoprávneného zásahu do svojho 
práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva“. 
Autorky by chceli poukázať na zmenu znenia poslednej vety. Aktuálna právna úprava bola 
zavedená Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2016. Nová formulácia druhej 
vety v znení „a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené“ 
spresňuje predchádzajúcu právnu úpravu na osobu poskytovateľa služby a podľa dôvodovej správy 
k AZ je výsledkom transpozície smernice 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady 
z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv 
v informačnej spoločnosti. Uvedená formulácia reflektuje čl. 8 ods. 3 smernice 2001/29/ES ktorý 
ustanovuje, že členské štáty zabezpečia aby nositelia práv mali možnosť žiadať o súdny zákaz proti 
sprostredkovateľom, ktorých služby využívajú tretie strany na porušovanie autorského práva alebo 
s ním súvisiaceho práva. Odôvodnenie č. 59 uvádza, že v digitálnom prostredí môžu byť služby 
sprostredkovateľov vo zvýšenej miere zneužívané tretími stranami na neoprávnené činnosti. V 
mnohých prípadoch sú práve sprostredkovatelia v najvýhodnejšej pozícii, aby takéto neoprávnené 
činnosti prevádzali. Preto bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné dostupné sankcie a opravné 
prostriedky, nositelia práv musia mať možnosť požiadať o súdny príkaz na nápravu proti 
sprostredkovateľovi, ktorý vo svojej sieti realizuje porušenie práv chráneného diela alebo iného 
predmetu ochrany treťou stranou. Táto možnosť musí byť dostupná aj v prípadoch, keď konanie 
sprostredkovateľa je neprípustné podľa článku 5. Podmienky a spôsoby uskutočnenia súdnych 
príkazov na nápravu sa ponechávajú na vnútroštátne zákony členských štátov. Zodpovednosť 
sprostredkovateľov služieb (alebo poskytovateľov služieb, prevádzkovateľov služieb), ktoré 
umožňujú porušovanie autorských práv na nimi prevádzkovaných internetových stránkach je 

                                                 
8 VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2012. s. 378. 
9 § 60 v odsekoch a), b) a c) vymenúva kontrétne spôsoby porušovania 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185/20160701#paragraf-60
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185/20160701#paragraf-61
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predmetom diskusií v legislatívnych skupinách Európskej komisie a v súčastnosti nie je jasne 
vyriešená.  

„Vo všeobecnosti sa zdržovacou žalobou možno domáhať ochrany len vtedy, ak zásah do 
práv stále trvá a napríklad autor sa domáha zastavenia porušovania jeho práva (napr. osoba 
neoprávnene šíri dielo, umelecký výkon, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam, prípadne 
vysielanie). Na ochranu autorských práv sa napríklad možno domáhať zákazu ohrozenia práva 
vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia a zákazu neoprávneného zásahu do práva vrátane 
zákazu vývoja, výroby, nájmu, vypožičania, dovozu, rozširovania alebo využívania pomôcok 
určených na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek 
technického zariadenia alebo technologického opatrenia na ochranu práv.“10  
 

Informačné žaloby podľa § 58 ods. 1 písm. d) a e) AZ 
Názov „informačné“ žaloby zaviedli autorky pre potřeby tohoto článku na určenie druhu 

žaloby podľa § 58 ods. 1 písm. d) a e) AZ. Už predchádzajúci autorský zákon obsahoval informačnú 
žalobu podľa § 56 ods. 1 písm. d), ktorá sa nezmenila a aktuálny AZ ju prebral v rovnakom znení 
pod § 58 ods. 1 písm. d). Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu 
hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela 
alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora 
vrátane údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, 
odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o 
poskytovateľovi služieb; a o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, 
vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo 
služby. „V písmene d) (§ 58 AZ) je na základe transpozície smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (ďalej len 
„smernica o vymožiteľnosti“) obsiahnutý nárok na poskytnutie informácií o pôvode neoprávnene 
zhotovených rozmnoženín a napodobenín diel, o spôsobe ich použitia ako aj o službách 
porušujúcich práva autora. Okrem uvedených nárokov má autor právo na informácie týkajúce sa 
totožnosti osôb, ktoré sa nejakým spôsobom zúčastnili na tomto neoprávnenom zhotovení 
rozmnoženín alebo napodobenín alebo na takom poskytovaní služieb. Nárok autora na poskytnutie 
niektorých informácií môže byť uplatnený aj voči osobám vymenovaným v odseku 2 tohto 
ustanovenia. Nárok na poskytnutie informácií umožňuje dotknutej osobe získať dôkazy na 
uplatnenie ďalších nárokov. Tento nárok bude možné využiť najmä v prípadoch, keď dotknutej 
osobe chýba nielen dôkaz, ale aj dostatok informácií na určité tvrdenie.“11 
 AZ v § 58 ods. 1 písm. e) zavádza nový druh informačnej žaloby týkajúcej sa iného typu 
informácii a smerujúcej proti inému subjektu ako pri žalobe podľa písm. d). Autor, do ktorého práva 
sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže 
domáhať poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo 
autora vrátane údajov o: 
1.užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich 
obsah,  
2.rozsahu použitia diela, 
3.priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením.  
„Vzhľadom na prudký rozvoj digitálneho prostredia majú autori a iní nositelia práv podstatne 
sťažené postavenie v snahe o zabránenie prípadnému neoprávnenému používaniu svojich diel a 
iných predmetov ochrany. S cieľom zlepšenia tohto postavenia autorov a iných nositeľov práv sa v 
zmysle písmena e) zavádza nárok autora na poskytnutie informácií o sprístupňovaní diela verejnosti 
spôsobom porušujúcim právo autora v digitálnom prostredí, predovšetkým v sieti internet. Uvedený 
nárok umožňuje autorovi získať informácie o neoprávnenom použití svojho diela jeho 
sprístupňovaním na verejnosti vrátane informácií o užívateľoch a poskytovateľoch služieb, 
prostredníctvom ktorých dochádza k uvedenému neoprávnenému použitiu diela, ako aj o rozsahu 
takéhoto použitia diela a údajov o majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením. 
Poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb sa rozumejú predovšetkým poskytovatelia 

                                                 
10 VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2012. s. 379. 
11 Dôvodová správa k zákonu č. 185/2015. http://www.najpravo.sk/dovodove-spravy/rok-2015/185-
2015-z-z-az.html. 
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elektronických komunikačných služieb podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v 
znení neskorších predpisov, alebo tiež poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie v zmysle zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov. 
Právo na poskytnutie informácií podľa tohto ustanovenia však nezakladá povinnosť poskytovateľom 
elektronických komunikačných služieb aktívne zbierať údaje o prenášanom obsahu.“12  

Paragraf 58 ods. 1 písm. e) AZ ustanovuje nový druh informačnej žaloby týkajúcej sa iného 
typu informácii a smerujúcej proti inému subjektu ako pri žalobe podľa písm. d). Autor, do ktorého 
práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže 
domáhať poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo 
autora vrátane údajov o: 
1.užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich 
obsah,  
2.rozsahu použitia diela, 
3.priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením.  
„Vzhľadom na prudký rozvoj digitálneho prostredia majú autori a iní nositelia práv podstatne 
sťažené postavenie v snahe o zabránenie prípadnému neoprávnenému používaniu svojich diel a 
iných predmetov ochrany. S cieľom zlepšenia tohto postavenia autorov a iných nositeľov práv sa v 
zmysle písmena e) zavádza nárok autora na poskytnutie informácií o sprístupňovaní diela verejnosti 
spôsobom porušujúcim právo autora v digitálnom prostredí, predovšetkým v sieti internet. Uvedený 
nárok umožňuje autorovi získať informácie o neoprávnenom použití svojho diela jeho 
sprístupňovaním na verejnosti vrátane informácií o užívateľoch a poskytovateľoch služieb, 
prostredníctvom ktorých dochádza k uvedenému neoprávnenému použitiu diela, ako aj o rozsahu 
takéhoto použitia diela a údajov o majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením. 
Poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb sa rozumejú predovšetkým poskytovatelia 
elektronických komunikačných služieb podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v 
znení neskorších predpisov, alebo tiež poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie v zmysle zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov. 
Právo na poskytnutie informácií podľa tohto ustanovenia však nezakladá povinnosť poskytovateľom 
elektronických komunikačných služieb aktívne zbierať údaje o prenášanom obsahu.“13  
 

Žaloby na odstránenie následkov podľa § 58 ods. 1 f) AZ 
„Žalobou na odstránenie následkov sa oprávnená osoba domáha, aby sa následky 

porušenia (zásahu do práva) odstránili. Spravidla sa táto žaloba podáva v čase, keď už nehrozí 
ďalší zásah do práv oprávneného subjektu. Ide o obnovenie stavu pred porušením práva, ak je to 
možné. Odstránenie následkov zásahu sa uskutočňuje na náklady osoby, ktorá do práva 
neoprávnene zasiahla alebo právo neoprávneným zásahom ohrozila. V praxi môže ísť o prípady, ak 
napríklad osoba bez súhlasu autora vystaví originál diela výtvarného umenia, pričom sa autor môže 
domáhať stiahnutia diela z výstavy alebo ak niekto preloží slovesné dielo bez súhlasu autora, autor 
sa môže domáhať zničenia takéhoto prekladu.“14 Odstraňovaciu žalobu upravuje § 58 ods. 1 písm. 
f) AZ. Autor sa môže domáhať odstránenia následkov zásahu dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je 
zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z 
obehu alebo z iného použitia, druhý spôsob je zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 60 
a 61 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z 
obehu alebo z iného použitia. Spôsoby odstránenia nie je možné kumulovať.  

 
             Žaloba na poskytnutie primeraného zadosťučinenia podľa § 58 ods. 1 písm. g) AZ 

Ide o satisfakčnú žalobu s cieľom nahradiť nemajetkovú ujmu. „Nemajetkovú ujmu, ktorá 
bola spôsobená pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva, možno odškodniť 
žalobou na poskytnutie primeraného zadosťučinenia. Nemajetková ujma môže vzniknúť v dôsledku 
zásahu do osobnostných práv fyzických osôb (najmä do mena, cti a dôstojnosti, profesionálnej 

                                                 
12 Dôvodová správa k zákonu č. 185/2015. http://www.najpravo.sk/dovodove-spravy/rok-2015/185-
2015-z-z-az.html 
13 Dôvodová správa k zákonu č. 185/2015. http://www.najpravo.sk/dovodove-spravy/rok-2015/185-
2015-z-z-az.html. 
14 VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2012. s. 380. 
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povesti a schopnosti) alebo do práv na ochranu dobrého mena a povesti právnických osôb. 
Odškodnenie môže spočívať aj v peňažnom plnení. Rozlišujeme tak zadosťučinenie v nehmotnej, 
teda morálnej forme a zadosťučinenie v materiálnej forme (§ 442a OZ). Morálne zadosťučinenie sa 
najčastejšie realizuje vo forme určitého verejného ospravedlnenia sa, resp. zverejnením pravdivých 
údajov, alebo opravou zverejnených nepravdivých údajov. Za morálne zadosťučinenie možno 
považovať aj zverejnenie rozsudku. 
 Oprávnená osoba má právo aj na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Pokiaľ ide 
o uplatnenie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch treba uviesť, že v zmysle § 442a OZ, nie je 
podmienkou jeho priznania vznik závažnej ujmy nemajetkovej povahy, tak ako to podmieňuje v § 13 
ods. 3 OZ, ale je jednou z kritérií, na ktoré súd prihliadne pri určovaní jej výšky. Výšku peňažného 
zadosťučinenia určí súd, ktorý prihliadne najmä na rozsah vzniknutej ujmy ako aj na okolnosti, za 
ktorých ku porušeniu práva došlo a pochopiteľne prihliadne aj na uvedenú závažnosť ujmy, ktorá 
mohla v dôsledku zásahu nastať. Za závažnú ujmu nemajetkovej povahy možno považovať prípady 
znehodnotenia diela, ktoré má za následok zníženie vážnosti autora, prípadne deformáciu jeho 
umeleckej orientácie. Náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch nemožno zamieňať s náhradou 
škody. Avšak rozsah nemajetkovej ujmy sa môže posúdiť podľa toho, ako v dôsledku zásahov do 
práv duševného vlastníctva poklesli tržby či predaj výrobkov žalobcu, poklesol počet zmluvných 
partnerov či počet objednávok a pod., čo môže vypovedať aj o rozsahu straty dobrého mena či 
dôveryhodnosti a tým aj pozície na trhu.“15  
 

Žaloba na náhradu škody podľa § 58 ods. 1 písm. h) AZ 
„Žaloby na náhradu škody prichádzajú do úvahy vtedy, ak v dôsledku porušenia alebo 

ohrozenia práva z duševného vlastníctva vznikne škoda. Škodou je to, o čo s majetok v dôsledku 
porušenia práv z duševného vlastníctva (protiprávneho konania) zmenší, ale i to, o čo sa majetok 
v dôsledku porušenia práv z duševného vlastníctva nezvýšil. Škoda môže vzniknúť aj v dôsledku 
porušenia či ohrozenia povinností, na rozdiel od nemajetkovej ujmy v peniazoch škodu možno 
presne určiť a to na základe znaleckého posudku. Možno uplatniť skutočnú škodu, ako aj ušlý 
zisk.“16 
 AZ upravuje zákonný nárok autora domáhať sa náhrady škody v § 58 ods. 1 písm. h), 
pričom odkazuje na § 442 OZ za účelom stanovenia spôsobu a rozsahu náhrady škody. 
„Zodpovednosť za škodu môže vzniknúť v dôsledku porušenia práv alebo povinností vyplývajúcich 
priamo zo zákona (mimozmluvná zodpovednosť) alebo z porušenia práv alebo povinností 
vyplývajúcich zo zmlúv (zmluvná zodpovednosť). Zmluvná zodpovednosť za škody vzniká 
najčastejšie z licenčných zmlúv, ak v dôsledku použitia predmetu licencie dôjde ku škode. Škoda 
môže nastať aj tým, že predmet licencie nemá také vlastnosti, resp. sa ním nedosiahnu také účinky 
a neprinesie také výsledky, aké boli zmluvne dojednané, čo je príčinou vzniku škody. V takomto 
zmysle škodu môže spôsobiť nie iba využitie patentu, či úžitkového vzoru, ale aj počítačového 
programu. Náhrada škody sa môže uplatniť aj v dôsledku zodpovednosti za vady. Nároky na 
náhradu škody môžu vzniknúť aj zo zodpovednosti za omeškanie. Oneskorená dodávka alebo 
realizácie predmetu licenčnej zmluvy môže tak isto spôsobiť škodu. Škoda môže vzniknúť aj 
v dôsledku toho, že oprávnený subjekt nenadobudne príjmy, ktoré by inak, ak by nedošlo 
k porušeniu alebo ohrozeniu práv z duševného vlastníctva, nadobudol. Ide napríklad o využívanie 
predmetu duševného vlastníctva bez licenčnej zmluvy a teda bez úhrady ceny licencie.“17 Paragraf 
442a ods. 2) ustanovuje, že pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva, ktoré môže 
byť predmetom licenčnej zmluvy, výška náhrady škody, ak ju nemožno určiť inak, určí sa najmenej 
vo výške odmeny, ktorá by za získanie takej licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného zásahu 
do tohto práva; to sa primerane vzťahuje aj na práva duševného vlastníctva, ktoré môžu byť 
predmetom prevodu. „V dôsledku neoprávneného disponovania s predmetom duševného 
vlastníctva, však možno nadobudnúť prospech, ktorý môže byť vyšší ako samotná škoda, ktorá 
vznikla v dôsledku používania či užívania samým povinným. Je tomu tak vtedy, keď povinný subjekt 
nadobudne príjmy za neoprávnené disponovanie s predmetom duševného vlastníctva.  

                                                 
15 VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2012. s. 381. 
16 VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2012. s. 382. 
17 VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2012. s. 384. 
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 Škoda môže nastať aj v dôsledku zásahov do osobnostných práv autora. Taká situácia 
môže nastať, ak v dôsledku neoprávneného zásahu do cti alebo dôstojnosti autora, nebude 
uzavretá zmluva napríklad na šírenie diela, alebo ak dôjde k neoprávnenému stiahnutiu autorských 
diel z trhu a pod. Škoda môže nastať aj v dôsledku straty príjmov, ktoré majiteľ predmetu 
duševného vlastníctva mohol získať z ich prevodu alebo poskytnutia licencie. Škoda môže nastať aj 
v dôsledku zásahov do vlastníckeho práva a to poškodením alebo zničením vecí, ktoré sú chránené 
nie iba vlastníckym právom ale aj autorským právom. Takáto situácia môže nastať v dôsledku 
zničenia obrazu, či originálneho záznamu umeleckého výkonu a pod.“18  
 

Žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa § 58 ods. 1 písm. i) AZ 
Ďalším typom žaloby podľa § 58 ods. 1 písm. i) AZ je žaloba na vydanie bezdôvodného 

obohatenia. Inštitút bezdôvodného obohatenia je upravený v § 458a OZ. „Občiansky zákonník v § 
451 a 454 upravuje jednotlivé skutkové podstaty na základe ktorých môže bezdôvodné obohatenie 
vzniknúť. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu. 
Taká situácia môže nastať, ak sa napríklad omylom uhradí cena licencie, alebo odmena za prevod 
predmetu priemyselného vlastníctva inej osobe ako tej, ktorej to podľa práva patrí. V prípade, ak je 
licenčná zmluva neplatná, musia si navzájom strany vrátiť to, čo si podľa nej plnili, inak ide 
o bezdôvodné obohatenie (§ 451 ods. 2 OZ). Bezdôvodným obohatením môže byť prospech 
získaný plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol. Taká situácia môže nastať, ak v dôsledku 
naplnenia rozväzovacej podmienky dôjde k zrušeniu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o prevode 
predmetov priemyselného vlastníctva, alebo ak dôjde k platnému odstúpeniu od týchto zmlúv.  

Žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia bude možné podať aj voči tomu, kto na úkor 
iného získal majetkový prospech z nepoctivých zdrojov, najmä získaný z trestnej činnosti. Podľa 
nášho názoru nepoctivým zdrojom je aj získanie majetkového prospechu v dôsledku vedomého 
neoprávneného využitia alebo použitia predmetu duševného vlastníctva alebo práva k nemu, ako aj 
neoprávneným disponovaním s týmto predmetom. Za nepoctivý zdroj treba považovať aj majetkový 
prospech získaný porušením obchodného tajomstva alebo v dôsledku nekalosúťažného konania. 
Majetkový prospech môže byť získaný nie len vo forme peňažnej odplaty, ale aj protiplnením vo 
forme poskytnutého tovaru alebo služieb, prípadne inej preukázateľnej majetkovej výhody.  

Povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie je objektívnou povinnosťou, čo znamená, že 
žalobca nemusí v žalobe preukázať, že k získaniu bezdôvodného obohatenia došlo v dôsledku 
zavineného konania žalovaného. Aj keď sa toto zavinené konanie môže preukázať, nemá to vplyv 
na vznik povinnosti vydať bezdôvodné obohatenie.“19  

 
Žaloby na plnenie povinnosti  
„Žalobou na splnenie povinností sa môže oprávnená subjekt domáhať splnenia povinnosti, 

ktorá vyplýva zo zmluvy, zo zákona alebo aj z rozhodnutia súdu. Žalobca musí preukázať, že 
žalovaný je povinný splniť určitú povinnosť. Ďalšími môžu byť žaloby na splnenie povinností 
vyplývajúcich napríklad zo zmlúv o budúcej zmluve. K žalobám o splnenie povinnosti môžeme 
zaradiť žaloby na peňažné plnenie. Ide o žaloby, ktoré sa bežne vyskytujú aj v iných oblastiach. 
K takýmto v autorskom práve patrí napríklad žaloba na zaplatenie autorskej odmeny alebo náhrady 
odmeny alebo úhrady licencie. Okrem istiny je možné žalovať príslušenstvo pohľadávok 
a dohodnuté sankcie (napr. zmluvnú pokutu a pod.). K osobitným žalobám na splnenie zaraďujeme 
aj žaloby na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo žaloby na náhradu škody.“20 

 
2.2 Rozhodnutia vydané súdmi SR 

Autorky sa zamerali na rozhodnutia všeobecných súdov SR vydané v súvislosti s autorskými 
právami za účinnosti aktuálneho zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov a predchádzajúceho zákona č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom. Pri hľadaní predmetných rozhodnutí autorky využili systém Slov-Lex, ktorý je 
oficiálnou elektronickou zbierkou zákonov a rozhodnutí vydaných súdmi SR.  

                                                 
18 VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2012. s. 384. 
19 VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2012. s. 386. 
20 VOJČÍK, P. et al. Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeňek, 2012. s. 381. 
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Prvé vyhľadávanie bolo nastavené na selekciu rozhodnutí akéhokoľvek typu vydaných 
ohľadom autorských práv a v súvislosti s § 58 zákona č. 185/2015 Z.z. Výsledkom bolo 0 rozhodnutí 
súdov SR v súvislosti s § 58 zákona č. 185/2015 Z.z. Pri rozšírení hľadania iba na rozhodnutia 
vydané v súvislosti s autorskými právami a zákonom č. 185/2015 systém poskytol 39 výsledkov. Ide 
o rozhodnutia vydané za účinnosti Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. od 1.1.2016 do 10.2.2018.  
Z 39 nájdených rozhodnutí sa 24 prípadov týkalo porušenia zmluvnej povinnosti zaplatiť autorskú 
odmenu z titulu uzavretia hromadnej licenčnej zmluvy, žalobné návrhy boli podané organizáciami 
kolektívnej správy práv21. V predmetných prípadoch boli podané žaloby na plnenie povinnosti. 
V ďalších troch prípadoch išlo porušenie povinnosti uzavrieť hromadnú licenčnú zmluvu s autormi 
zastupovanými organizáciou kolektívnej správy, tieto žaloby sú klasifikované ako žaloby o náhradu 
škody. V štyroch prípadoch išlo po porušenie povinnosti zaplatiť primeranú odmenu za verejný 
prenos technickým zariadením výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov, navrhovatelia 
podali žaloby na plnenie povinnosti. Päť rozhodnutí z 39 nájdených výsledkov sa týkalo 
bezdôvodného obohatenia. V jednom rozhodnutí išlo o uplatnenie nárokov na náhradu majetkovej 
a nemajetkovej ujmy - žaloba na poskytnutie primeraného zadosťučinenia a zároveň uplatnenie 
zdržovacieho nároku. Iba jedno rozhodnutie z obdobia rokov z analyzovaného obdobia sa týkalo 
určenia, či ide o architektonické dielo. Žiadne rozhodnutie sa netýkalo porušenia autorských práv 
v online prostredí. Okrem rozhodnutí vo forme rozsudkov bolo nájdené jedno neodkladné 
opatrenie22 z roku 2016, ktorým sa žalovanému uložila povinnosť zdržať sa vydania, iného 
verejného rozširovania a uvedenia na verejnosti textov autorov – navrhovateľov. Neodkladné 
opatrenie zakazuje aj „iné verejné rozširovanie“, autorky majú za to, že výraz sa vzťahuje na 
akékoľvek verejné rozširovanie a teda aj na šírenie textov v online prostredí, avšak neodkladné 
opatrenie nesmeruje priamo proti uvedeniu diela na verejnosti verejným prenosom v online 
prostredí. 

Druhé vyhľadávanie bolo nastavené na selekciu rozhodnutí akéhokoľvek typu vydaných 
ohľadom autorských práv a v súvislosti s § 5623 zákona č.  618/2003 Z.z. za účinnosti 
predchádzajúceho autorského zákona č. 618/2003 Z.z. Výsledkom je 19 nájdených rozsudkov a 3 
predbežné opatrenia, pričom prvé rozhodnutie je z roku 2008. Vo deviatich prípadoch navrhovateľ 
žiadal vydanie bezdôvodného obohatenia. Iba v jednom prípade podal navrhovateľ samostatnú 
zdržovaciu žalobu. V ďalších štyroch prípadoch bola podaná zdržovacia žaloba v kombinácii zo 
žalobou o náhradu škody, o vydanie bezdôvodného obohatenia, na poskytnutie primeraného 
zadosťučinenia v materiálnej forme a na poskytnutie primeraného zadosťučinenia v morálnej forme 
– ospravedlnenie. V poslednom prípade išlo o použitie fotografií na webovej stránke a navrhovateľ 
žiadal uverejniť ospravedlnenie na webovej stránke odporcu po dobu 30 dní. V kombinovanej 
žalobe – zdržovacia a žaloba na poskytnutie primeraného zadosťučinenia v materiálnej forme v 
peniazoch sa navrhovateľ domáhal zákazu použitia autorského diela na internete. V dvoch 
prípadoch žiadali navrhovatelia vyplatenie autorskej odmeny, boli podané žaloby na plnenie 
povinnosti. V jednom prípade navrhovateľ podal žalobu o náhradu škody. Tiež sa vyskytli dve 
samostnané žaloby na poskytnutie primeraného zadosťučinenia, jedna žaloba žiadala 
zadosťučinenie v materiálnej forme - peniazoch a v druhej žalobe žiadal navrhovateľ uverejnenie 
ospravedlnenia a náhradu nemajetkovej ujmy za porušenie integrity diela v materiálnej forme - 
peniazoch.  Počas pôsobnosti zákona č. 618/2003 boli nájdené 3 predbežné opatrenia podané na 
ochranu autorských práv. Dve predbežné opatrenia žiadali aby sa odporca zdržal verejného 
rozširovania originálu a rozmnoženín diela a jedno predbežné opatrenie žiadalo zakázať odporcovi 
používať vo vysielaní zaznamenané výkony výkonných umelcov. Žiadne predbežné opatrenie sa 
netýkalo zákazu uviesť dielo na verejnosti, z tohto dôvodu sa nemohlo týkať ani uvedenia 
autorského diela verejnýcm prenosom v online prostredí.  
 
2.3 Úspešnosť navrhovateľov  

Z celkového počtu 62 rozhodnutí nájdených široko zameraným vyhľadávaním v oficiálnej 
elektronickej zbierke zákonov Slov-Lex je 58 rozsudkov a 4 sú iné prostriedky ochrany autorských 

                                                 
21 SOZA, SLOVGRAM, LITA. 
22 Neodkladné opatrenie vo veciach práva duševného vlastníctva podľa § 341 Civilného 
spolorového poriadku zákona č. 160/2015 v znení neskorších predpisov. 
23 § 56 obsahuje druhy žalôb proti neoprávnenému zásahu do autorských práv. 
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práv – predbežné opatrenia a jedno neodkladné opatrenie. Z 58 rozsudkov nebolo navrhovateľovi 
vyhovené iba v 4 prípadoch. V ďalších troch prípadoch išlo o odvolanie, kedy Krajský súd 
rozhodnutie zrušil a vrátil okresnému súdu na prerokovanie. Pri uplatnení žaloby o vydanie 
bezdôvodného obohatenia súd 2 krát rozhodol zmierom. Z iných prostriedkov právnej ochrany 
autorských práv ako je neodkladné opatrenie a predbežné opatrenie súd zamietol iba jeden návrh 
na vydanie predbežného opatrenia zo štyroch prípadov.  

Navrhovatelia pri podávaní žalobných návrhov neboli úspešní iba v 7 % podaných návrhov 
a pri uplatňovaní iných prostriedkov ochrany autorských práv neboli navrhovatelia úspešný v 25 % 
podaných návrhov. Žaloby na plnenie povinnosti tvoria 52 % podaných žalobných návrhov, 24 % 
tvoria žalobné návrhy na vydanie bezdôvodného obohatenia, 10 % predstavujú zdržovacie žalobné 
návrhy, 9 % predstavujú žalobné návrhy o náhradu škody, 9 % predstavujú kombinované žaloby a 9 
% predstavujú žalobné návrhy na poskytnutie primeraného zadosťučinenia. Určovacia žaloba bola 
použitá iba jeden krát. S použitím diela v online prostredí súviseli iba dve žaloby na poskytnutie 
primeraného zadosťučinenia. 

 
3 ZÁVER 

Autorky z výskumu rozhodnutí súdov SR vyvodili, že autorské práva sú porušované v 76 % 
prípadov vo forme neuhradenia autorskej odmeny organizácii kolektívnej správy práv za použitia 
žalôb na plnenie povinnosti. Iba jednu tretinu analyzovaných súdnych rozhodnutí tvoria iné 
porušenenia autorských práv. Na ochranu autorských práv pri iných porušeniach než neuhradenie 
autorskej odmeny boli najviac využívané kombinované žaloby skladajúce sa z uplatnenia 
zdržovacieho nároku a iných nárokov. Informačné žaloby a žaloby na odstránenie následkov neboli 
uplatnené ani raz.  

Napriek minimálnemu použitiu žalôb pri porušovaní autorských práv v online prostredí, 
z uvedeného výskumu je možné vyvodiť závery o vhodnosti a efektívnosti jednotlivých druhov žalôb 
na použitie v online prostredí. Polovica použitých žalôb sú žaloby na plnenie povinnosti pri porušení 
zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z hromadnej licenčnej zmluvy uzatvorenej z organizáciou 
kolektívnej správy práv. Tieto organizácie pokrývajú aj použitie v online prostredí, z čoho vyplýva že 
ide o typ žaloby vhodný a efektívny pri ochrane autorských práv na interete. Autorky na základe 
uvedeného výskumu a hmotnoprávnej úpravy žalôb v AZ vyvodzujú, že ako vhodné a efektívne 
vzhľadom na špecifiká onlina prostredia sa javia všetky žaloby okrem žalôb na odstraňovanie 
následkov. Autorky konštatujú, že v online prostredí je možné veľmi ťažko navrátiť veci do 
pôvodného stavu stiahnutím diel z internetu alebo ich zničením, pretože sa dajú len s veľkou 
námahou eliminovať všetky diela na všetkých stránkach a tiež zničiť alebo stiahnuť z obehu všetky 
elektronické rozmnoženiny v počítačoch užívateľov. Všetky ostatné druhy žalôb sú efektívne 
a využiteľné v online prostredí, najmä zdržovacia, informačná žaloby a žaloby sledujúce určitý typ 
finančného odškodnenia (žaloba na poskytnutie primeraného zadosťučinenia v majetkovej forme, 
žaloba na náhradu škody, žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia a žaloby na plenenie 
povinnosti). Dôvodom je, že autori potrebujú ukončiť neoprávnený zásah  (zdržovacia žaloba), 
dostatočné množstvo informácii o neoprávnenom zásahu (informačná žaloba) a nahradiť škodu 
alebo vydať bezdôvodné obohatenie (ostatné typy žalôb). Špeciálnu funkciu majú informačné žaloby 
slúžiace na získanie informácii a dôkazov o porušovaní práv a porušovateľoch aby autor mohol 
uplatniť iný (satisfačný/nárok na náhradu škody/nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia) nárok 
a mal dostatok informácii na podporu jeho tvrdení. Pri kumulácii všetkých žalobných nárokov sa ako 
najvhodnejšia a najefektívnejšia žaloba na ochranu autorských práv v online prostredí javí 
kombinovaná žaloba. 
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