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ÚVOD 

 

Milí čitatelia,  

 

do rúk sa Vám dostáva monografia Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia, 

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

APVV – 17 – 0403 Vplyv vzájomného uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie na 

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

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

elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (alebo Nariadenie 

eIDAS).  

 Nakoľko je problematika elektronickej identifikácie a elektronickej identity všeobecne 

veľmi široká, považovali sme za vhodné k tejto téme pristúpiť čo najviac inter-disciplinárne. 

V rámci predkladanej monografie sme tak danú problematiku zohľadnili z viacerých hľadísk. 

V prvom rade je potrebné zvýrazniť právne aspekty ochrany súkromia a bezpečnosti z hľadiska 

Nariadenia eIDAS. Monografiu tak otvára kapitola zameraná predovšetkým na tieto aspekty.  

 Nemohli sme opomenúť ani digitalizáciu verejnej správy, ktorá predstavuje jednu 

z najdôležitejších tém súčasnosti. V rámci tejto časti sa jednotliví autori zamerali na otázky 

elektronického doručovania a identifikácie v rámci zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní 

prvej pomoci. 

 Osobitné časti tvoria otázky elektronickej identifikácie v súvislosti s umelou 

inteligenciou a zaujímavým pohľadom z hľadiska súkromného práva. Vzhľadom na prijatie 

novej právnej úpravy na úrovní Európskej únie sme si do monografie dovolili zaradiť aj právne 

posúdenie témy jednotnej digitálnej brány z hľadiska referenčných registrov verejnej správy 

a práva duševného vlastníctva. 

 Veríme, že predkladaná monografia si nájde svojich čitateľov a pomôže sa teoretikom 

a praktikom zorientovať v právnom svete elektronickej identifikácie. 

 

 

 

 

Bratislava, 16.12.2019              Jozef Andraško 

Za autorský kolektív 
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ČASŤ I. NARIADENIE EIDAS Z POHĽADU BEZPEČNOSTI A OCHRANY SÚKROMIA 

 

KAPITOLA 1. BEZPEČNOŠT A OCHRANA SÚKROMIA 

 

1.1 Úvod 

Predkladaná kapitola sa v prvom rade venuje teórii bezpečnosti a manažmentu 

elektronickej identity. V rámci tejto časti sa autori zaoberajú samotným pojmom bezpečnosť, 

elektronická identita, identifikácia, autentifikácia a jednotlivými modelmi manažmentu 

elektronickej identity, ako aj subjektmi, ktoré v týchto modeloch vystupujú. V ďalšej časti 

autori ozrejmujú problematiku nariadenia EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej 

identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o 

zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenie eiDAS“), ako aj jeho aplikáciu 

v podmienkach Slovenskej republiky. Autori pre ilustráciu aplikácie Nariadenia eIDAS venujú 

problematike cezhraničnej autentifikácie, ako aj otázke bezpečnosti v zmysle Nariadenia 

eIDAS. Osobitná pozornosť tejto kapitoly je zameraná na otázky bezpečnosti a ochrany 

súkromia. V rámci diskusie sú reflektované aj vybrané problémy elektronickej identifikácie v 

kontexte ochrany súkromia a ochrany osobných údajov. Predmetná oblasť prešla v ostatnom 

období turbulentnou spoločenskou diskusiou v dôsledku kreovania novej právnej úpravy. 

Vyššie uvedené je predovšetkým dôležité z hľadiska 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 údajov, ďalej len „GDPR“) účinného od 25. mája 2018. Z metodologického hľadiska 

sme považovali za nevyhnutné v prvom rade posúdiť rozsah aplikácie GDPR pri aplikácií 

nariadenia eIDAS a determinovanie situácií, pri ktorých hrá právna úprava ochrany osobných 

údajov pri Nariadení eIDAS úlohu. V druhom rade je absolútne nevyhnutné analyzovať 

konkrétne postavenie aktérov spracovateľských operácií z hľadiska personálnej pôsobnosti 

GDPR. Na záver je pozornosť autorov venovaná vybraným zásadám spracúvania osobných 

údajov a požiadavke Privacy by Design pri schémach elektronickej identifikácie. 

 

1.2 Bezpečnosť 

V tejto časti kapitoly dôjde k objasneniu konceptu bezpečnosti so zameraním na 

informačnú bezpečnosť a kybernetickú bezpečnosť, čo nám pomôže pri skúmaní otázok 

bezpečnosti z pohľadu elektronickej identity a cezhraničnej autentifikácie. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že bezpečnosť je založená na ochrane aktív pred rôznymi 

hrozbami pri určitej zraniteľnosti.1 Za aktíva možno považovať všetko, čo má pre danú 

organizáciu2 hodnotu. Môže ísť o hmotné aktíva (zariadenie, personál a pod.) alebo 

o nehmotné aktíva (napr. informácie, údaje, služby, dobré meno, know-how a pod.). 

Akákoľvek udalosť, skutočnosť, osoba, sila, ktorá môže spôsobiť, že sa aktíva organizácie 

dostanú do neželaného stavu (napr. nebudú fungovať počítače, zamestnanec ochorie a pod.), 

sa nazýva hrozba. Najčastejšími hrozbami, ktoré možno aplikovať na aktíva sú prírodné vplyvy 

(napr. zemetrasenie, búrka a pod.), technické poruchy (napr. výpadok siete, výpadok 

                                                           
1 VON SOLMS, R., VAN NIEKERK, J. From information security to cyber security. In Computers & Security, 2013, 
roč. 38, s. 100. 
2 V terminológii informačnej bezpečnosti je pojem  organizácia definovaná ako skupina ľudí a zariadenie, so 
zodpovednosťou, právomocami a vzájomnými vzťahmi.  
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podpornej infraštruktúry a pod.), chyby v programovom vybavení, neúmyselné ľudské chyby, 

cieľavedomá ľudská činnosť (sabotáž, prieniky hackerov do systému) a pod.3 

 Je potrebné podotknúť, že hrozba sa môže, ale nemusí uplatniť. Aby sa hrozba vôbec 

naplnila, musí aktívum spĺňať nejaké predpoklady, ktoré nazývame zraniteľnosť. Každé 

aktívum je zraniteľné, nakoľko jeho hodnotu ohrozujú rôzne vplyvy. Pod zraniteľnosťou možno 

chápať chybu, nedostatok v podobe nedostatočne vyškoleného zamestnanca, ktorý sa svojou 

neodbornosťou a neskúsenosťou môže dopúšťať chýb. Takýto nedostatok môže byť zneužitý 

hrozbou v takom rozsahu, že hodnota aktíva môže byť poškodená alebo dokonca zničená.4  

 Aktívum môže byť objektom hrozby ale taktiež môže byť aj cieľom útoku. Útok 

predstavuje úmyselný pokus o naplnenie hrozby, ktorej nositeľom je človek (poškodenie 

údajov, prienik do systému) a výsledkom je škoda alebo strata aktív.5  

 V prípade, že bude hrozba voči aktívu naplnená a spôsobí narušenie požadovaného 

stavu aktíva, dochádza k vzniku bezpečnostného incidente. Bezpečnostný incident môže byť 

spôsobený aktivitou užívateľa (úmyselne, neúmyselne), alebo iným pôsobením (napr. havária, 

chyba systému a pod.). Dôsledkom bezpečnostného incidentu je ujma na aktívach organizácie 

(napr. nefunkčnosť aktíva, nemožnosť poskytovania služby, materiálne škody, finančné škody 

a pod.). Takáto ujma sa nazýva dopad, ktorý sa dá vyjadriť kvantitatívne (napr. finančne ako 

cena opravy alebo náhrady poškodeného počítača, obnova jeho programového vybavenia a 

údajov, a pod.) alebo kvalitatívne. 6 

 Organizácia počas plnenia svojich úloh čelí mnohým bezpečnostným incidentom či už 

tým vážnym alebo menej vážnym. Nie všetky hrozby sú pre danú organizáciu opodstatnené, a 

preto je potrebné vytvoriť kritéria, na základe ktorých bude organizácia rozlišovať hrozby na 

relevantné a tie menej relevantné. Takýmto kritériom je, napr. dopad hrozby, resp. 

bezpečnostného incidentu, pri ktorom došlo k naplneniu hrozby. Jedno kritérium by nebolo 

dostačujúce, a preto je potrebné stanoviť druhé kritérium, ktorým je pravdepodobnosť 

naplnenia hrozby. Tieto oba kritéria sú spojené v riziku. Vo všeobecnosti možno povedať, že 

riziko predstavuje možnosť (nie nutnosť), že konkrétna hrozba využije zraniteľnosť aktíva, čo 

spôsobí vznik ujmy vlastníkovi aktíva.7 

 Riziká vyplývajúce z hrozieb voči aktívam organizácie nepredstavujú rovnaký 

bezpečnostný problém, a preto je potrebné vykonať analýzu rizík, čo predstavuje stanovenie 

úrovne rizík. Následne sa riziká podľa závažnosti zoradia a rozhodne sa, ktorými rizikami sa 

bude organizácia zaoberať a ktorými nie. Hranica akceptovateľného rizika predstavuje 

                                                           
3 OLEJÁR, D. a kol. Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015, s. 7. [on-line].  Dostupné 
z: https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html. [citované 28.9.2019]. Ku 
kybernetickým hrozbám z pohľadu medzinárodného práva pozri VALUCH, J.: Kybernetické hrozby v kontexte 
medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 160 s. alebo VALUCH, J., 
HAMULAK, O.: Abuse of cyberspace within the crisis in Ukraine. In: The Lawyer Quarterly. - Roč. 8, č. 2, 2018, s. 
94-107. 
4 POŽÁR, J. Informační bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 38. 
5 Bližšie ku kybernetickým útokom pozri  VALUCH, J., GÁBRIŠ, T., HAMUĽÁK, O.: Cyber attacks, information attacks, 
and postmodern warfare. In: Baltic journal of law & politics. Roč. 10, č. 1, 2017, s. 63-89. 
6 Pri ťažko merateľných dopadoch (napr. pri narušení reputácie) sa využíva kvalitatívne vyjadrenie dopadu 
bezpečnostného incidentu, a to označením nízky (ak nemá bezpečnostný incident vplyv na chod organizácie), alebo 
označením vysoký (organizácia nie je spôsobilá vykonávať svoje hlavné úlohy). Označenie dopadu bezpečnostného 
incidentu ako stredný predstavuje situáciu, kedy organizácia už pocítila dôsledky (dokáže plniť svoje primárne úlohy, 
ale nie v plnom rozsahu). Bližšie pozri OLEJÁR, D. a kol. Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. 
Bratislava, 2015, s. 8-9. [on-line].  Dostupné z: https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-
89f.html. [citované 28.9.2019]. 
7 OLEJÁR, D. a kol. Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015, s. 9. [on-line]. Dostupné 
z: https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html. [citované 28.9.2019]. 

https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html
https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html
https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html
https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html
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pomyselnú čiaru v zozname rizík. Inými slovami možno povedať, že v prípade rizík, ktoré sa 

nachádzajú nad čiarou, musí organizácia prijať také riešenia, aby sa hodnoty daného rizika 

znížili. Takýmto riešením sú opatrenia, ktoré plnia niekoľko úloh. Na jednej strane znižujú 

dopady bezpečnostných incidentov na aktíva, a na strane druhej môžu odstraňovať 

zraniteľnosť aktív, čím v konečnom dôsledku znižujú pravdepodobnosť, že vôbec dôjde k 

bezpečnostnému incidentu. Takýmto opatrením môže byť, napr. spoľahlivá identifikácia 

a autentifikácia, šifrovanie citlivej informácie, zálohovanie údajov a pod.8 

 V dobe kedy sa informácie prenášajú a spracúvajú elektronicky a digitálne 

prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) sa problematika 

bezpečnosti spája najmä s pojmami informačná bezpečnosť a kybernetická 

bezpečnosť. V odbornej literatúre sa pojem informačná bezpečnosť častokrát zamieňa za 

pojem kybernetická bezpečnosť a naopak. Nejasnosť v terminológii spomínaných pojmov 

vychádza najmä zo skutočnosti, že predmetné pojmy sú upravené v mnohých dokumentoch, 

národného, ako aj medzinárodného charakteru, avšak tieto dokumenty nemajú právnu 

záväznosť. Nejednotnosť týchto pojmov, ktoré sú používané najmä v rôznych stratégiách, 

ktoré upravujú bezpečnosť v kybernetickom priestore spôsobila roztrieštenosť pohľadov na 

skúmané pojmy.  

 Problematike informačnej bezpečnosti sa venuje viacero medzinárodných štandardov. 

V ďalších častiach analýzy sa zameriame na medzinárodné ISO štandardy, ako aj na diela 

autorov, ktorí sú považovaní za odborníkov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.  

Medzinárodný štandard ISO/IEC 27000:2016 Information technology -- Security techniques -- 

Information security management systems -- Overview and vocabulary (ďalej len „ISO/IEC 

27000:2016“)  definuje informačnú bezpečnosť ako zachovanie dôvernosti, integrity a 

dostupnosti informácií. 

 Dôvernosť, integrita  a dostupnosť predstavujú základné bezpečnostné požiadavky na 

ochranu informácií. Bezpečnostná požiadavka na zaistenie dôvernosti informácie znamená, že 

informácia je chránená pred prezradením neoprávneným osobám. Príkladom informácií, ktoré 

si vyžadujú ochranu pred neoprávneným prístupom sú, napr. osobné údaje, informácie 

týkajúce sa bezpečnosti štátu a pod.9 

 Bezpečnostná požiadavka na zaistenie integrity údajov znamená, že údaje10 sú 

chránené pred náhodnou alebo úmyselnou modifikáciou, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť 

údajov. Príkladom by mohla byť ochrana údajov v rámci transakcií, kde dochádza k platbe, 

kde by mohlo dôjsť k modifikácii sumy.11 

                                                           
8 Tamtiež, s. 9-10.  
9 TODOROV, D. Mechanics of Users Identification and Authentication. Fundamentals of Identity Management. USA: 
Auerbach Publications, 2007, s. 2. 
10 V tomto prípade je potrebné rozlišovať medzi informáciou a údajom. Ako uvádza Olejár, informácie sú obsahom 
údajov a údaje sú len forma zápisu informácií. To znamená, že tú istú informáciu (napr. desať) možno zapísať 
v rôznej forme (napr. X, ten a pod.). Bližšie pozri OLEJÁR, D. a kol.: Manažment informačnej bezpečnosti a základy 
PKI. Bratislava, 2015, s. 11. 
[on-line]. Dostupné z: https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html. [citované 
28.9.2019]. K rozdielu medzi pojmom údaj a informácia taktiež pozri: POLČÁK, R. Informace a data v právu. In 
Revue pro právo a technologie 7, 2016, s. 67–91. 
10 OLEJÁR, D. a kol.: Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015, s. 9-10. 
[on-line]. Dostupné z: https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html. [citované 
28.9.2019]. 
11 TODOROV, D. Mechanics of Users Identification and Authentication. Fundamentals of Identity Management. USA: 
Auerbach Publications, 2007, s. 2. 

https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html
https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html
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 Dostupnosť informácie ako bezpečnostná požiadavka znamená, že informácie a služby, 

ktoré poskytujú osobám a organizáciám, musia byť dostupné používateľovi kedykoľvek, keď 

o to požiada. Napr. webová stránka, prostredníctvom ktorej sa osoby identifikujú 

a autentifikujú pre využívanie elektronických služieb verejnej správy, musí byť dostupná 

kedykoľvek, ak o to daná osoba požiada. Nedostupnosť webovej stránky by narušila 

poskytovanie služieb.12 

 Whitman a Mattord definujú informačnú bezpečnosť ako: „ochranu informácií a ich 

kľúčových prvkov, vrátane systémov a hardvéru, ktoré používajú, uchovávajú a prenášajú túto 

informácie.“13 Kľúčovými prvkami sú v tomto prípade dôvernosť, integrita a dostupnosť 

informácie.14 

 Pojem kybernetická bezpečnosť je v zmysle medzinárodného štandardu ISO/IEC 

27032:2012 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for cybersecurity 

(ďalej len „ISO/IEC 27032:2012“) definovaný ako zachovanie dôvernosti, integrity a 

dostupnosti informácií15 v kybernetickom priestore.16 V porovnaní s informačnou 

bezpečnosťou, pôjde teda len o informácie, ktoré sú prenášané a uložené v kybernetickom 

priestore. Kybernetická bezpečnosť sa vzťahuje na opatrenia, ktoré by zainteresované strany17 

mali stanoviť pre vytvorenie a zachovanie bezpečnosti v kybernetickom priestore.18 

 

1.3 Bezpečnosť a elektronická identita  

Vo fyzickom svete vystupuje osoba pod jednou identitou, resp. môže vystupovať 

anonymne. Vo virtuálnom priestore je situácia iná, nakoľko možno hovoriť o viacerých 

identitách tej istej osoby. Problematika elektronickej identity v akademickom prostredí 

predstavuje najmä debatu o pôvode ľudskej identity a jej premenách v informačnej 

spoločnosti. Z právneho hľadiska je problematika elektronickej identity spájaná najmä 

s otázkami týkajúcimi sa zodpovednosti, ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, etiky 

a morálky. Taktiež sú veľmi dôležité otázky týkajúce sa anonymity a súkromia, kedy právo 

dovoľuje anonymitu vo virtuálnom priestore, kedy ju prikazuje a kedy zas vyžaduje 

identifikáciu a autentifikáciu. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že konanie rôznych entít, 

ako sú fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby vo virtuálnom priestore, 

môže mať právne následky aj vo fyzickom svete. V odbornej literatúre sa môžeme okrem 

                                                           
12 Tamtiež, s. 2. 
13 WHITMAN, M.E. a MATTORD, H.J. Principles of Information security. Boston: Course Technology, 2012, s. 9. 
14 Dôvernosť, integrita a dostupnosť informácie sú v odbornej literatúre označené ako CIA trojuholník. Skratka CIA 
vychádza zo začiatočných písmen anglických názvov týchto základných bezpečnostných požiadaviek 
(Confidentiality, Integrity, Availability). 
15 Podľa niektorých autorov je kybernetická bezpečnosť postavená na princípoch, ktoré sa nazývajú triády 
kybernetickej bezpečnosti. Konkrétne ide o: 
1. CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) 
2. Prvky kybernetickej bezpečnosti (Ľudia, Technológie, Procesy) 
3. Životný cyklus kybernetickej bezpečnosti (Prevencia, Detekcia, Reakcia). Bližšie pozri KOLOUCH, J., BAŠTA, P. 
a kol. CyberSecurity. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o, 2019. s. 45-68 alebo BAYUK, L. a kol.: Cyber security policy guidebook. 
Wiley, 2012, s. 2-3. 
16 Predmetný medzinárodný štandard odkazuje na viacerých miestach na ISO štandardy, ktoré sa aplikujú v prípade 
informačnej bezpečnosti. K problematike aplikácie medzinárodného práva v kybernetickom priestore pozri VALUCH, 
J.: Aplikácia medzinárodného práva v kybernetickom priestore. In: Právny obzor. Roč. 102, č. 2, 2019, s. 114-130. 
17 Medzi zainteresované strany v kybernetickom priestore možno zaradiť užívateľov (jednotlivci, súkromné a verejné 
organizácie) a poskytovateľov (poskytovatelia Internetu a poskytovatelia aplikačných služieb). 
18 ISO/IEC 27032:2012, s. 17. 
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pojmu elektronická identita stretnúť aj s jeho synonymami, konkrétne digitálnou identitou19 a 

virtuálnou identitou.   

 Andrade pri definovaní elektronickej identity využíva analógiu s identitou vo 

fyzickom svete, ktorá je tvorená atribútmi ako meno, váha, dátum narodenia a i. Podstatné je, 

že tieto atribúty sú spojené s konkrétnou osobou. Elektronická identita je identitou len vtedy, 

keď je uznaná verejným sektorom alebo súkromným sektorom ako dostačujúca náhrada za 

(fyzickú) identitu. Takáto situácia je zrejmá, ak sa jedna strana (napr. verejná správa) snaží 

overiť prostredníctvom dostupných atribútov, či realizuje transakciu s danou osobou a nie s 

niekým iným.20   

 Vo virtuálnom priestore sa pracuje s informáciou, ktorá nie je viazaná na materiálny 

nosič (informácia v elektronickej forme) a spracovávanie informácie prebieha do značnej miery 

automatizovane, kedy fyzické osoby komunikujú navzájom a s verejnou správou na diaľku. 

V takýchto prípadoch si napr. zamestnanec verejnej správy nemôže porovnať fotografiu 

v občianskom preukaze s výzorom človeka. Navyše hrozí, že dôjde k vytvoreniu alebo úprave 

dokumentu, ktorý sa v elektronickej forme nedá odlíšiť od pravého. 

 Identifikácia a autentifikácia vo fyzickom svete využíva predpoklady, ako fyzická 

prítomnosť, materiálny subjekt, papierový dokument, svedectvo dôveryhodnej tretej osoby. 

Avšak tieto predpoklady nie sú splnené vo virtuálnom priestore. 

 Z uvedeného dôvodu bolo potrebné, s príchodom elektronickej verejnej správy 

a poskytovaním elektronických služieb verejnej správy, prispôsobiť identifikáciu 

a autentifikáciu osôb, ale aj manažment identity, tak aby bolo možné spoľahlivo overiť identitu 

osoby elektronicky a taktiež, aby bolo možné spravovať elektronické identity. 

 V rámci identifikácie osoba deklaruje svoju identitu. Inými slovami možno povedať, 

že osoba, ktorá chce, napr. využívať konkrétnu elektronickú službu verejnej správy, realizuje 

vyhlásenie o identite (identity claim). Takéto vyhlásenie predstavuje deklaratórny akt osoby, 

ktorá tvrdí, že: „Ja som ja a tu sú potrebné atribúty a identifikátory, ktoré sú nevyhnutné na 

overenie, že som, kto tvrdím, že som.“  

 V praxi môže nastať situácia, že osoba bude tvrdiť, že je danou osobou, avšak takéto 

vyhlásenie môže byť falošné. Takéto aktivity môžu smerovať ku krádeži identity alebo 

neoprávnenému prístupu k informačnému systému verejnej správy alebo elektronickej 

komunikácii.  

 Aby sme mohli overiť takéto vyhlásenie o identite, musí sa osoba preukázať preukazom 

identity a následne musí dôjsť k autentifikácii. Vo virtuálnom priestore, kde dochádza 

k rôznym interakciám medzi osobami a rôznymi organizáciami, je situácia v porovnaní 

s fyzickým svetom podobná. Osoba, ktorá uskutočnila vyhlásenie o identite, musí disponovať 

                                                           
19 K pojmu digitálna identita pozri VAN DER HOF, S. a kol.: Framing Citizen’s Identities: The construction of personal 
identities in new modes of government in the Netherlands. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2010, s. 21. Taktiež 
pozri LAURENT, M. a BOUZEFRANE, S.: Digital Identity Management. London: ISTE Press Ltd., 2015, s. 33. alebo 
CAMERON, K.: The laws of identity. Microsoft Corporation, 2005, s. 4. Dostupné na: 
http://www.identityblog.com/stories/2005/05/13/TheLawsOfIdentity.pdf. 
20 DE ANDRADE, N. N. G. a kol.: Electronic identity, SpringerBriefs in Cybercecurity. Springer: London Heidelberg 
New York Dordrecht, 2014, s. 4. Norberto Nuno Gomes de Andrade v súvislosti s elektronickou identitou 
poznamenal, že identifikátory majú digitálnu formu a možno ich rozdeliť do dvoch kategórií. Prvú kategóriu tvoria 
identifikátory, ktoré sú priamo spojené s osobou (napr. meno, adresa, mobilné číslo alebo elektronický podpis.) 
Druhú kategóriu tvoria identifikátory, ktoré nie sú priamo spojené s osobou (napr. IP adresa). Bližšie pozri DE 
ANDRADE, N. N. G. a kol.: Electronic identity, SpringerBriefs in Cybercecurity. Springer: London Heidelberg New 
York Dordrecht, 2014. 
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preukazom elektronickej identity21, ktorý bude obsahovať údaje o tom, že osoba, ktorá 

urobila vyhlásenie o identite, je naozaj tou osobou. Príkladom takýchto preukazov elektronickej 

identity je, napr. heslo, PIN22, elektronický podpis, digitálny certifikát a i.23  

 V rámci autentifikačného postupu musí osoba, ktorá deklarovala svoju identitu, 

dokázať, že skutočne je tou osobou, ktorej identitu deklarovala. Inými slovami ide o potvrdenie 

deklarovanej identity.  

 Konečný výsledok autentifikácie je binárny, a teda deklarovaná identita bola potvrdená 

alebo zamietnutá. Avšak v závislosti od sily prostriedkov, ktoré sa používali na overovanie 

identity, má spoliehajúca sa strana (napr. poskytovateľ elektronických služieb verejnej správy) 

rôznu mieru istoty, že skutočne ide o tú osobu, ktorá sa identifikovala. Aj slabšie metódy 

autentifikácie postačujú na bežné účely. Je potrebné, aby sa pri identifikácii a autentifikácii 

používali metódy primerané účelu, na ktorý sa výsledok identifikácie a autentifikácie použije. 

Tento koncept je formalizovaný úrovňou záruky. 

 Stanovenie potrebnej úrovne záruky závisí od úrovne rizika, ktoré môže vzniknúť pri 

interakcii medzi stranami (napr. fyzická osoba – verejná správa). Ak je úroveň záruky nižšia 

ako úroveň rizika, nedôjde k interakcii medzi stranami. Analogicky, vo fyzickom svete taktiež 

musíme preukázať svoju identitu alebo niektorý z atribútov, ak je to odôvodnené úrovňou 

rizika vyplývajúcej z konkrétnej interakcie.  

 Úspešná identifikácia a autentifikácia je predpokladom autorizácie. Autorizácia 

predstavuje povolenie konať v súlade s oprávneniami, ktoré danej osobe prislúchajú.24  

 

1.4 Manažment elektronickej identity  

 V tejto časti kapitoly bude ozrejmená problematika manažmentu elektronickej identity, 

rôzne modely elektronickej identity s akcentom na subjekty, ktoré vystupujú v týchto 

modeloch. Postavenie subjektov bude v ďalších kapitolách skúmané z pohľadu právnej úpravy 

ochrany osobných údajov.  

 Vo fyzickom svete, kde sa jednotlivci pri interakcii s orgánmi verejnej správy identifikujú 

a autentifikujú papierovými dokladmi totožnosti ako občiansky preukaz, cestovný pas a pod., 

je zodpovednosť za správnosť informácií uvedených v týchto dokladoch na strane, ktorá tieto 

doklady vydáva. Takouto stranou je zvyčajne štát, ktorý zabezpečuje dôveru medzi stranami, 

ktoré spolu komunikujú. V tejto súvislosti má svoje miesto problematika manažmentu identity.  

Leenes a kol. definovali manažment identity ako: „systémy a postupy, prostredníctvom ktorých 

sa spravuje a kontroluje, kto má prístup k zdrojom a taktiež, aké oprávnenia majú jednotliví 

používatelia pri využívaní týchto zdrojov v súlade s politikou danej organizácie.“25   

 Podľa Clarka predstavuje manažment identity: „všeobecný pojem pre architektúru, 

infraštruktúru a postupy, ktoré sa týkajú autentifikácie a vyhlásenia o identite.“26 

                                                           
21 Ak sa v texte používa pojem preukaz identity v kontexte poskytovania a využívania elektronických služieb verejnej 
správy, má sa za to, že ide o preukaz elektronickej identity.  
22 PIN (Personal Identification Number) predstavuje osobné identifikačné číslo, ktoré pozostáva z číselného kódu. 
23 Preukazy elektronickej identity môžu byť integrované do autentifikačného tokenu (napr. čipová karta), ale taktiež 
nemusia (napr. heslo alebo certifikát). 
24 OLEJÁR, D. a kol.: Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015. s. 14. Dostupné na: 
https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html. 
25 LEENES, R. E., SCHALLABÖCK, J, HANSEN, M.: PRIME white paper v3, EU: The PRIME consortium, 2008, s. 1. 
26 CLARKE, R.: A Sufficiently Rich Model of (Id)entity, Authentication and Authorisation. 2010. Dostupné na: 
http://www.rogerclarke.com/ID/IdModel-1002.html#MAc. 
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 Manažment identity možno taktiež chápať ako správu čiastkových identít (napr. určenie 

a správa atribútov identity). Organizačná a technická infraštruktúra, ktorá slúži na určenie 

a správu atribútov identity sa v odbornej literatúre nazýva systém manažmentu identity.27 

Organizačná stránka sa týka procesu registrácie a vydávania preukazov identity, zatiaľ čo 

technická stránka sa týka samotného autentifikačného mechanizmu. 

 V kontexte poskytovania verejných služieb vo fyzickom svete, možno manažment 

identity spájať najmä s problematikou identifikácie a autentifikáciu osôb pre prístup 

k jednotlivým službám. Orgány verejnej správy, konkrétne ich zamestnanci, na základe 

preukazov totožnosti identifikujú a autentifikujú jednotlivca, s tým, že v rámci autorizácie mu 

umožnia využiť konkrétne služby. Vo všeobecnosti možno povedať, že štát predstavuje 

dôveryhodnú stranu, ktorá zodpovedá za správu identít a identifikačných a autentifikačných 

dokumentov.28 

 Obdobné situácie, kedy je potrebné zabezpečiť dôveryhodnú a bezpečnú komunikáciu 

medzi subjektmi, vznikajú aj v súvislosti s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy 

vo virtuálnom priestore. Príchodom Internetu a poskytovaním verejných služieb na diaľku, sa 

vytvorili nové spôsoby elektronickej identifikácie a autentifikácie (čipové karty, biometria 

a pod.). Tieto tendencie spôsobili, že štáty začali prispôsobovať existujúce schémy 

manažmentu identity novým podmienkam alebo si vytvorili nové modely. Každopádne, 

v súvislosti so správou elektronickej identity a údajov o nej, možno hovoriť o manažmente 

elektronickej identity.29 

 Lips definuje manažment elektronickej identity ako: „súbor pravidiel, postupov a 

technických zložiek, ktoré vykonávajú politiku organizácie týkajúcu sa zavádzania, používania 

a výmeny informácií o elektronickej identite pre účely prístupu k službám alebo zdrojom.“30 

 Vo všeobecnosti možno povedať, že z pohľadu rôznych organizácií zabezpečuje 

manažment elektronickej identity kontrolu a správu nad prístupom používateľov k informáciám 

a službám. Tento prístup je zabezpečený prostredníctvom rôznych autentifikačných metód 

(heslo, digitálne certifikáty, tokeny a i.) a autorizačných práv. Z pohľadu užívateľa, môže 

manažment elektronickej identity poskytovať jednak prístup, ale aj možnosť spravovať vlastné 

elektronické identity prostredníctvom osobných údajov a zmeny atribútov.  

 Zavádzanie manažmentu elektronickej identity by malo okrem vytvárania nových 

možností pre verejnú správu ako zbierať a spracúvať informácie o elektronickej identite osôb, 

priniesť aj iné výhody. Medzi tieto výhody by sme mohli zaradiť zlepšenie efektivity 

poskytovania elektronických služieb verejnej správy, zvýšenie informačnej bezpečnosti 

a ochrany súkromia, zlepšenie podmienok  pre občanov pri prístupe k verejným službám, ako 

                                                           
27 Modinis Study on Identity Management in eGovernment Common Terminological Framework for Interoperable 
Electronic Identity Management Consultation paper v2.01. 2005, s. 11. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/eid_terminology_paper.pdf. 
28 Manažment identity nie je len problematikou, ktorá sa týka len verejnej správy. Napr. aj v súkromnom sektore 
môže zamestnávateľ spravovať identity pracovníkov a určovať, ktorí zamestnanci majú prístup k zdrojom (napr. 
prístup do budov a pod.).  
29 V odbornej literatúre sa možno stretnúť s pojmom manažment digitálnej identity alebo digitálny manažment 
identity. 
30 LIPS, M.: Rethinking citizens – government relationships in the age of digital identity: Insights from research. In 
Information Polity. 2010, roč. 15, č. 4, s. 276. 
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aj zvýšenie miery poskytovania elektronických služieb verejnej správy zlepšením dôvery 

v online interakcie s občanmi.31 

 Popri vyššie uvedených pozitívach, ktoré prináša manažment elektronickej identity, 

nemožno zabúdať aj na možné riziká, ktoré so sebou prináša, napr. ochrana súkromia, 

bezpečnosť, ale aj samotná dôvera občanov vo verejnú správu. Na tomto mieste je potrebné 

uviesť, že práve dôvera je základným kameňom elektronickej verejnej správy a poskytovania 

elektronických služieb verejnej správy.32  

 

1.4.1 Modely manažmentu elektronickej identity 

V oblasti manažmentu elektronickej identity vzniklo niekoľko druhov modelov. Vo 

všeobecnosti možno hovoriť o 4 druhoch, konkrétne silo model, centralizovaný model, 

federálny model a model zameraný na používateľa.33  

 V rámci silo modelu, taktiež známeho pod označením izolovaný model, používateľ 

musí pri identifikácii a autentifikácii k službám používať rôzne identifikátory a preukazy identity 

(napr. heslo). Atribúty, ktoré sú spojené s konkrétnym identifikátorom, sú spravované 

izolovane každým poskytovateľom služieb. Nevýhodou tohto modelu je, že používateľ si bude 

musieť pamätať veľa prihlasovacích údajov a hesiel. Úroveň bezpečnosti je narušená, nakoľko 

používateľ si zvolí pre prístup k službám tie isté prihlasovacie údaje a heslá alebo si ich zapíše 

na hmotný nosič (napr. papier).34 

 Centralizovaný model zavádza poskytovateľa elektronickej identity a centralizovaný 

manažment elektronickej identity, čo znamená, že používateľ sa môže autentifikovať u rôznych 

poskytovateľov služieb s tou istou elektronickou identitou, s tým istým preukazom identity. 

Tento model využíva systém jedného prihlásenia (Single Sign On), kedy sa používateľ môže 

prihlásiť k viacerým poskytovateľom služieb, ktorí sa spoliehajú na údaje o elektronickej 

identite od toho istého poskytovateľa služieb.35 

 Federálny model je založený na tom, že poskytovateľ identity a skupina 

poskytovateľov služieb vytvárajú tzv. federáciu identít a sú viazaní vzťahmi dôvery založenými 

na dohodách a spoločných technologických platformách.36 Takáto federácia sa nazýva „kruh 

dôvery“. Používateľ sa autentifikuje u (centrálneho) poskytovateľa identity (ten môže byť 

zároveň aj poskytovateľom služby), ktorý obratom zašle údaje o elektronickej identite 

poskytovateľovi služieb. Uplatňuje sa tu systém jedného prihlásenia. Poskytovatelia služieb sa 

                                                           
31 OECD: The role of digital identity management in the internet economy: a primer for policy makers. 2009. 
Dostupné na: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-role-of-digital-identity-management-in-
the-internet-economy_222134375767. 
32 V posledných rokoch možno sledovať, že štáty vytvárajú robustné modely manažmentu elektronickej identity, 
ktoré sú založené na elektronickom preukaze identity, ktorý je vydávaný štátom. Tento preukaz identity nachádza 
využitie nielen pri identifikácii a autentifikácii osoby k službám, ktoré poskytuje verejná správa, ale aj v súkromnom 
sektore. Spomínanými štátmi sú, napr. Nemecko, Francúzsko, Rakúsko a i. Bližšie pozri OECD: The role of digital 
identity management in the internet economy: a primer for policy makers. 2009. 
33 LAURENT, M. a BOUZEFRANE, S.: Digital Identity Management. London: ISTE Press Ltd., 2015, s. 33.  
33 Tamtiež. 
34 Tamtiež, s. 34.  
35 Tamtiež, s. 33.  
36 Napr. OpenID dostupné na: http://openid.net/, Shibboleth dostupné na: http://shibboleth.net/,  WS-Federation 
dostupné na: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb498017.aspx,  OpenAM dostupné na: 
https://forgerock.org/openam/ a pod.  
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v rámci federácie spoliehajú na údaje o elektronickej identite, ktorým disponuje poskytovateľ 

identity a nemusia vytvárať a udržiavať prihlasovacie účty.37  

 Model založený na používateľovi predstavuje jediný model manažmentu 

elektronickej identity, ktorý umožňuje používateľovi mať kontrolu nad atribútmi týkajúcimi sa 

jeho osoby. Používatelia si môžu vybrať z viacerých poskytovateľov identity nezávisle od toho, 

ktorú službu chcú využívať. Poskytovatelia identity vystupujú ako dôveryhodné tretie strany, 

ktoré autentifikujú používateľa a poskytovateľ služby musí akceptovať potvrdenie vyhlásenej 

identity používateľa poskytovateľom identity. Poskytovateľ služby je označovaný ako 

spoliehajúca sa strana. Používateľ sa môže rozhodnúť, ktoré informácie v rámci transakcie 

s poskytovateľom služieb odhalí. Avšak poskytovateľ služby môže od používateľa vyžadovať 

konkrétne informácie, aby sa transakcia uskutočnila.38   

 

1.4.2 Subjekty v modeloch manažmentu elektronickej identity 

V súvislosti so subjektmi, ktoré vystupujú v jednotlivých modeloch manažmentu 

elektronickej identity, možno vo všeobecnosti hovoriť o troch základných subjektoch: 

a) užívateľ - fyzická osoba, ktorá má elektronickú identitu a požaduje vykonať transakciu 

(napr. využiť elektronickú službu verejnej správy). 

b) poskytovateľ identity - entita, ktorá zohráva hlavnú úlohu v manažmente 

elektronickej identity a v realizácii autentifikačných mechanizmov. Pred tým ako 

poskytovateľ identity vydá preukaz elektronickej identity musí registrovať nového 

užívateľa. V rámci registrácie, v závislosti od toho, v akej oblasti sa uskutočňuje, 

poskytovateľ identity môže zaslať preukaz elektronickej identity online alebo poštou. 

V prípade prísnejšej registrácie  poskytovateľ identity overuje identitu nového užívateľa 

na základe jeho fyzickej prítomnosti a preukázaním (fyzického) preukazu identity. 

Výsledkom registrácie je vydanie elektronického preukazu identity, ktorý sa následne 

použije na autentifikáciu. 

c) poskytovateľ služby - entita, ktorá poskytuje službu užívateľovi, najmä 

prostredníctvom Internetu. Aby užívateľ mohol využívať konkrétnu službu, ktorú 

poskytuje konkrétny poskytovateľ, musí sa úspešne autentifikovať. Poskytovateľ služby 

ale zväčša nepozná elektronickú identitu daného užívateľa, a preto sa v prípade 

vyhlásenia identity užívateľa spolieha na poskytovateľa identity, ktorý deklarovanú 

identitu potvrdí, resp. nepotvrdí.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 OECD: The role of digital identity management in the internet economy: a primer for policy makers. 2009, s. 
161. LAURENT, M. a BOUZEFRANE, S.: Digital Identity Management. London: ISTE Press Ltd., 2015, s. 35.  
38 OECD: The role of digital identity management in the internet economy: a primer for policy makers. 2009, s. 
161. 
39 LAURENT, M. a BOUZEFRANE, S.: Digital Identity Management. London: ISTE Press Ltd., 2015, s. 33.  
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1.5 Nariadenie eIDAS a bezpečnosť 

Problematika vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie40 

je na úrovni práva Európskej únie (ďalej len „EÚ“)41 predmetom nariadenia EP a Rady 

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

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

„Nariadenia eIDAS“).  

Cieľom predmetnej úpravy je zabezpečiť, aby sa prostriedky elektronickej identifikácie 

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

službám, ktoré sú poskytované subjektmi verejného sektora iného členského štátu EÚ.  

 Ustanovenia týkajúce sa zásady vzájomného uznávania sa dotkli nielen fyzických osôb, 

fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktorí primárne využívajú online služby, ale 

najmä subjektov verejného sektora, ktoré tieto služby poskytujú. Je potrebné podotknúť, že  

od 1. júla 2016 sa aplikuje Nariadenie eIDAS len v rozsahu upravujúcom služby dôvery. 

Povinnosť vzájomne uznávať prostriedky elektronickej identifikácie vznikla členským štátom 

EÚ 29. septembra 2018. 

 Vo väčšine členských štátov EÚ boli zavedené rôzne schémy elektronickej identifikácie, 

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

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

prostriedky elektronickej identifikácie vydávané v inom členskom štáte EÚ. Možno povedať, že 

cieľom tejto úpravy je zabezpečiť, aby sa prostriedky elektronickej identifikácie jedného 

členského štátu EÚ dali použiť na identifikáciu a autentifikáciu pri využívaní online služieb, 

ktoré sú poskytované subjektmi verejného sektora iného členského štátu EÚ.  

 Praktický dopad vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie je 

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

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

by si občan SR nemusel vybavovať elektronický prostriedok identifikácie danej krajiny, ale na 

cezhraničnú autentifikáciu by mu postačoval národný prostriedok elektronickej identifikácie. 

Pre vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie musia byť v zmysle Nariadenia 

eIDAS splnené nasledujúce tri podmienky. 

 Prvou podmienkou pre vzájomné uznávanie prostriedku elektronickej identifikácie 

iným členským štátom EÚ je, aby bol prostriedok elektronickej identifikácie vydávaný v rámci 

schémy elektronickej identifikácie42, ktorá je uvedená v zozname, ktorý zverejňuje Európska 

                                                           
40 Prostriedkom elektronickej identifikácie je v zmysle čl. 3 ods. 2 Nariadenia eIDAS: „hmotná jednotka a/alebo 
nehmotná jednotka obsahujúca osobné identifikačné údaje, ktorá sa používa na autentifikáciu pre online služby.“ 
Inými slovami, prostriedky elektronickej identifikácie (napr. elektronické údaje z osobných a cestovných dokladov, 
digitálne certifikáty, zoznamy zrušených certifikátov a pod.), ktoré budú musieť členské štáty EÚ povinne uznávať, 
slúžia na elektronickú autentifikáciu, čiže overenie deklarovanej identity osoby, ktorá chce využiť online službu 
v inom členskom štáte EÚ. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že cieľom Nariadenia eIDAS nie je uznávanie 
elektronického občianskeho preukazu, ale uznanie elektronickej identity, ktorá je obsiahnutá v ňom. 
41 V právnom poriadku Slovenskej republiky sú úrovne záruky upravené vo výnose Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 
42 V zmysle čl. 3 ods. 4 Nariadenia eIDAS sa za schému elektronickej identifikácie považuje: „systém na elektronickú 
identifikáciu, v rámci ktorého sa fyzickým osobám alebo právnickým osobám alebo fyzickým osobám zastupujúcim 
právnické osoby vydávajú prostriedky elektronickej identifikácie.“ Schéma elektronickej identifikácie úzko súvisí s 
prostriedkom elektronickej identifikácie, avšak tento pojem je potrebné vnímať v širšom kontexte. Schéma 
elektronickej identifikácie poskytuje dve služby, ktorými sú: 
1) vydávanie prostriedkov elektronickej identifikácie, 
2) zabezpečenie procesu autentifikácie. 
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komisia podľa čl. 9 Nariadenie eIDAS. Inými slovami možno povedať, že musí ísť o oznámenú 

schému elektronickej identifikácie podľa Nariadenia eIDAS. 

 

Časový rámec procesu oznámenia schémy elektronickej identifikácie 

Časový rámec procesu oznámenia schémy elektronickej identifikácie 

Poskytnutie opisu schémy elektronickej 

identifikácie ostatným členským štátom EÚ  

Čl. 7, písm. g) Nariadenia eIDAS 

min. 6 mesiacov pred oznámením 

  

Partnerské hodnotenie môže trvať max. 3 mesiace 

Oznámenie národného systému 

elektronickej identifikácie Európskej 

komisii 

Čl. 9 Nariadenia eIDAS 

do 2 mesiacov od oznámenia sa 

zverejní v Úradnom vestníku EÚ 

Zverejnenie systému elektronickej 

identifikácie v Úradnom vestníku EÚ 

Čl. 9 ods. 3 Nariadenia eIDAS 

vzájomné uznávanie sa začne do 12 

mesiacov od zverejnenia 

  

Povinnosť vzájomne uznávať systémy elektronickej identifikácie 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Druhou podmienkou pre vzájomné uznávanie prostriedku elektronickej identifikácie 

iným členským štátom EÚ je zaistenie úrovne záruky prostriedku elektronickej identifikácie 

vyššej alebo rovnakej ako tá, ktorú vyžaduje príslušný subjekt verejného sektora pre prístup 

k online službe za predpokladu, že úroveň záruky daných prostriedkov elektronickej 

identifikácie zodpovedá úrovni záruky pokročilá alebo vysoká. 

 Treťou podmienkou vzájomného uznávania prostriedku elektronickej identifikácie je, 

aby príslušný subjekt verejného sektora používal vo vzťahu k prístupu k danej online službe 

úroveň záruky pokročilá alebo vysoká.43 V prípade, ak prostriedok elektronickej identifikácie 

má nižšiu úroveň záruky, členský štát ho môže, ale nemusí uznať pre potreby identifikácie pre 

online služby, ktoré poskytuje.44 

 Nariadenie eIDAS rozlišuje tri úrovne záruky, konkrétne nízka, pokročilá a vysoká. 

Pri definovaní týchto úrovní záruky Nariadenie eIDAS vychádzalo z výsledkov rozsiahleho 

pilotného projektu financovaného prostriedkami EÚ a normalizačných a medzinárodných 

činností, ktoré obsahujú rôzne technické vymedzenia a opisy úrovní záruky. Konkrétne ide 

o projekt STORK 1.045 a medzinárodnú normu Štandard o úrovniach záruky46, kde Nariadenie 

eIDAS odkazuje na úrovne 2, 3 a 4 stanovené v projekte STORK 1.0 a Štandarde o úrovniach 

záruky. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad úrovní záruky. 

 

 

 

                                                           
43 Tamtiež, čl. 6 písm. b) c).  
44 Tamtiež, bod 13 preambuly. 
45Projekt STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) bol realizovaný v rokoch 2008-2011 a zaoberal 
problematikou identifikácie a autentifikácie v kontexte cezhraničného využívania verejných služieb. 
46  ISO/IEC 29115:2013 Entity authentication assurance framework. 
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Porovnanie úrovní záruky Nariadenia eIDAS, STORK 1.0 a Štandardu o úrovniach záruky 

Úrovne záruky podľa 

Nariadenia eIDAS 

Úrovne záruky 

podľa STORK 1.0  

Úrovne záruky podľa 

Štandardu o úrovniach 

záruky 

Nízka QAA úroveň 2 Úroveň záruky 2 - stredná 

Pokročilá QAA úroveň 3 Úroveň záruky 3 - vysoká 

Vysoká QAA úroveň 4 Úroveň záruky 4 – veľmi vysoká 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Úrovne záruky upravené v Nariadení eIDAS boli vypracované na základe prístupu, ktorý 

je založený na výsledkoch (outcome based approach), čo znamená, že každý členský štát EÚ 

môže splniť požadovanú úroveň záruky rôznymi špecifickými spôsobmi, ktoré sú upravené na 

národnej úrovni. Inými slovami, Nariadenie eIDAS nezrušuje národné riešenia pre stanovenie 

úrovní záruky, ale oznámeným prostriedkom elektronickej identifikácie bude musieť byť 

pridelená konkrétna úroveň záruky v zmysle Nariadenia eIDAS.  

 Jednotlivé úrovne záruky predstavujú v zmysle Nariadenia eIDAS hierarchický systém. 

Tieto úrovne sú charakterizované pomocou  súvisiacich technických špecifikácií, noriem 

a postupov, vrátane technických kontrol, ktorých účelom je znížiť riziko zneužitia alebo zmeny 

totožnosti. Podrobnosti o minimálnych technických špecifikáciách, normách a postupoch, 

pomocou ktorých sa stanovujú úrovne záruky sú upravené vo vykonávacom nariadení Komisie 

(EÚ) 2015/1502 z 8. septembra 2015 (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“).47 

 

1.5.1 Ako funguje cezhraničná autentifikácia? 

Nariadenie eIDAS vytvorilo systém cezhraničnej autentifikácie, ktorý je založený 

na uzloch (kontaktných bodoch).48 Uzol je miesto pripojenia, ktoré je súčasťou architektúry 

interoperability elektronickej identifikácie a je zapojené do cezhraničnej autentifikácie osôb. 

Uzol je schopný rozoznať a spracovať alebo prenášať prenosy údajov alebo ich prenášať na 

iné uzly tým, že umožňuje prepojenie vnútroštátnej infraštruktúry elektronickej identifikácie 

jedného členského štátu EÚ s vnútroštátnymi infraštruktúrami elektronickej identifikácie 

ostatných členských štátov EÚ.49 Nariadenie eIDAS nevylučuje, aby takýchto uzlov bolo 

viacero.  

Proces cezhraničnej autentifikácie by sme mohli opísať v nasledujúcich krokoch: 

a) občan požaduje on-line službu v členskom štáte, 

b) občan je požiadaný autentifikovať sa prostredníctvom on-line služby, 

c) vo fáze autentifikácie je zrejmé, že občan má prostriedok elektronickej identifikácie z 

iného členského štátu, 

d) žiadosť o autentifikáciu je odoslaná do krajiny občana na overenie totožnosti 

prostredníctvom riešenia eIDAS poskytovateľovi identity občana (Identity Provider), v 

ktorom sa uskutočňuje autentifikácia, 

                                                           
47 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1502 z 8. septembra 2015, ktorým sa stanovujú minimálne technické 
špecifikácie a postupy pre úrovne zabezpečenia prostriedkov elektronickej identifikácie podľa článku 8 ods. 3 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách 
pre elektronické transakcie na vnútornom trhu.  
48 Tzv. brány – pred tým nazývané PEPS  (Pan-European Proxy Services). Architektúra prepojených národných 
bodov. Výsledok projektu STORK 1 a STORK 2. PEPS = eIDAS uzol. 
49 Čl. 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci interoperability. 
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e) výsledok autentifikácie sa vráti poskytovateľovi služieb, 

f) výsledok autentifikácie je dokončený a v prípade pozitívneho výsledku občan môže 

pokračovať v prístupe k službe. 

Riešenie eIDAS robí rôzne národné protokoly prostriedkov elektronickej identifikácie 

interoperabilné. Riešenie využíva protokol eIDAS na preklad národných identifikačných 

údajov do spoločného formátu, ktorému členské štáty rozumejú a používajú.50  

V nižšie uvedenom obrázku je znázornený postup cezhraničnej autentifikácie, kde SR žiada 

o autentifikáciu (receiving memeber state) a Nemecko poskytuje autentifikáciu (sending 

member state). 

 

 

Cezhraničná autentifikácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

1.5.2 Vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie a cezhraničná 

autentifikácia v SR 

 Je potrebné uviesť, že v zmysle Nariadenia eIDAS je na rozhodnutí členských štátov 

EÚ, či oznámia Európskej komisii všetky, niektoré alebo neoznámia žiadne schémy 

elektronickej identifikácie, ktoré sa používajú na vnútroštátnej úrovni na prístup aspoň k 

verejným online službám alebo ku konkrétnym službám.51 V kontexte oznámenia, resp. 

neoznámenia schémy elektronickej identifikácie je potrebné poznamenať, že členským štátom 

EÚ vznikla v septembri 2018 povinnosť vzájomne uznávať prostriedky elektronickej 

identifikácie, ktoré boli oznámené v súlade s Nariadením eIDAS. Inými slovami, ak napr. občan 

Českej republiky bude chcieť využiť online službu poskytovanú orgánom verejnej správy 

Slovenskej republiky a Česká republika v súlade s Nariedením eIDAS oznámila schému 

elektronickej identifikácie, tak občan Českej republiky má právo sa autentifikovať pre využitie 

takejto služby.  

                                                           
50 Dostupné na: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/How+does+it+work+-+eIDAS+solution. 
51 Bod 13 preambuly Nariadenia eIDAS. 
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 K decembru 2019 bolo oznámených 12 schém elektronickej identifikácie 11 členskými 

štátmi.52 Slovenská republika poskytla opis schémy elektronickej identifikácie ostatným 

členským štátom EÚ 18. apríla 2019. Slovenskej schéme elektronickej identifikácie, oficiálne 

nazvanej National identity scheme of the Slovak Republic je v opise priradená úroveň záruky 

vysoká. Predmetná schéma je tvorená z nasledujúcich častí:  

• elektronické občianske preukazy vydané Slovenskou republikou. Existujú dva typy 

elektronických občianskych preukazov – elektronický občiansky preukaz vydávaný 

občanom Slovenskej republiky starším ako 15 rokov a doklad o pobyte s elektronickým 

čipom vydávaný cudzincom, ktorí majú pobyt na území Slovenskej republiky, 

• eID autentifikačný server, 

• IAM (Identity Access Management) modul, 

• uzol eIDAS.53  

 Pri prvom prihlásení osoby z iného členského štátu do online služby poskytovanou 

subjektom verejného sektora SR sa zapíšu z eIDAS uzla do modulu IAM údaje o danej osobe 

a zároveň sa mu vytvorí elektronická schránka v zmysle zákona č. 305/2013 o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente). Občan iného členského štátu pre doručovanie do elektronickej 

schránky musí vykonať jej aktiváciu.54 

 

Cezhraničná autentifikácia v SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

                                                           
52Zoznam dostupný na: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-
notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS. 
53Opis slovenskej schémy elektronickej identifikácie dostupný na: 
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Slovakia+-+eID+Scheme. 
54 Často kladené otázky k elektronickej identifikácii na základe eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
EÚ č. 910/2014). Dostupné na: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eIDAS/FAQ%20-%20eIDAS_v2.pdf. 
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Modul IAM (Identity Access Management), taktiež známy ako autentifikačný 

modul zabezpečuje na základe identifikátora osoby a autentifikátora: 

a) autentifikáciu právnickej osoby na účely elektronickej komunikácie,  

b) využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta na účely elektronickej 

komunikácie a 

c) prenos informácie o overenej identite.55 

 Autentifikačný modul sa skladá z dvoch častí, autentifikačnej časti a komunikačnej 

časti. Autentifikačná časť je určená na autentifikáciu a spravuje ju Ministerstvo vnútra SR. 

 Komunikačná časť je určená na prenos informácie o overenej identite a spravuje ju 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.56 

 Tento modul predstavuje centralizované riešenie správy identít, ktorý funguje na 

princípe jedného prihlásenia (Single Sign-On), čo  znamená, že používateľ sa po autentifikácii 

k informačnému systému verejnej správy (napr. portál verejnej správy) nemusí znova 

autentifikovať pri prístupe k inému informačnému systému verejnej správy. Autentifikačný 

modul ako jediný vykonáva overenie identity používateľov, čiže ho možno označiť za 

poskytovateľa identity. Všetky ostatné informačné systémy verejnej správy sú v pozícii 

poskytovateľov služieb. 

 Výpočet údajov, ktoré sú zapísané do modulu IAM budú limitované, nakoľko minimálny 

súbor osobných identifikačných údajov57 pre fyzické osoby musí v zmysle vykonávacieho 

nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci interoperability podľa čl. 12 

ods. 8 Nariadenia eIDAS obsahovať všetky nasledujúce atribúty: 

a) súčasné priezvisko(á), 

b) súčasné meno(á), 

c) dátum narodenia,  

d) jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim členským štátom EÚ v súlade s 

technickými špecifikáciami na účely cezhraničnej identifikácie a pokiaľ možno následne 

nemenený. 

 Popri vyššie uvedených atribútoch, musí minimálny súbor údajov obsahovať jeden 

alebo viacero z nasledujúcich atribútov: 

a) meno(á) a priezvisko(á) pri narodení, 

b) miesto narodenia, 

c) súčasná adresa, 

d) pohlavie. 

 V zmysle dostupných informácií, sa v module IAM vytvorila od 28. septembra 2018 

možnosť prihlasovať sa prostredníctvom eIDAS uzla pre zahraničné fyzické osoby s nemeckým 

občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku. Tieto osoby 

sa budú môcť s vyššie uvedenými dokladmi identifikovať a autentifikovať do ústredného 

portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“), ako aj na všetky portály, ktoré prostredníctvom 

                                                           
55 § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 
56 Tamtiež. 
57 Za osobné identifikačné údaje možno považovať v zmysle čl. 3 bod 3 Nariadenia eIDAS „súbor údajov, ktorý 
umožňuje určiť identity fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu.“ 
Osobné identifikačné údaje zohrávajú dôležitú úlohu pri elektronickej identifikácii, ktorá v zmysle čl. 3 ods.1 
Nariadenia eIDAS predstavuje: „proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré 
jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu.“ 
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ÚPVS  využívajú jednotné prihlásenie a technicky akceptujú tento typ autentifikačného 

prostriedku.58 

 V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že konečné poskytnutie konkrétnej 

elektronickej služby je spojené s právom na využívanie takýchto služieb na základe podmienok, 

ktoré sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.59 Je potrebné selektovať online 

služby SR, ktoré môžu občania iných členských štátov EÚ reálne využiť. Inými slovami, v 

prípade služieb poskytovaných online subjektmi verejného sektora SR, kde sa vyžaduje 

identifikácia a autentifikácia a kde je stanovená oprávnená podmienka (trvalý pobyt, štátne 

občianstvo a pod.), nie je možné, aby došlo k faktickému poskytnutiu takejto služby. Za 

sprístupnenie faktického využitia konkrétnej online služby sú zodpovedné príslušné orgány 

verejnej moci, ktoré danú online službu poskytujú.60 

 V praxi môžu vzniknúť prípady duplicitnej identity, a to najmä z dôvodu, že členské 

štáty neposkytujú mechanizmus cezhraničného stotožňovania identít. Pôjde najmä o situácie 

ako: 

a) občan iného členského štátu  má vydaný prostriedok elektronickej identifikácie inej 

krajiny EÚ a zároveň mu bol v SR vydaný aj prostriedok, napríklad alternatívny 

autentifikátor. 

b) občan iného členského štátu je zapísaný v registri fyzických osôb na základe fyzicky 

predloženého dokladu ako je pas alebo občiansky preukaz. Pri prihlasovaní cez eIDAS 

uzol sa však obvykle zasiela odlišný identifikátor, a preto nepríde k automatickému 

stotožneniu 

c) krajina vydávajúca identifikátor vytvára pre každý prostriedok identifikácie nový 

identifikátor. V prípade Nemecka pri každom novom vydanom eID (napríklad po jeho 

strate alebo vypršaní) pre rovnakú osobu vzniká nový identifikátor a teda aj nová 

identita v IAM. 

d) krajina vydávajúca identifikátor môže poskytovať viacero prostriedkov elektronickej 

identifikácie pre jednu osobu a tým aj viaceré jedinečné identifikátory.61  

Pri vytváraní duplicitných identít dôjde k situácii, že pre rovnakú osobu (v jednom 

právnom postavení) budú vytvorené viaceré elektronické schránky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Často kladené otázky k elektronickej identifikácii na základe eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
EÚ č. 910/2014). Dostupné na: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eIDAS/FAQ%20-%20eIDAS_v2.pdf, s. 7. 
59 Bod 14 preambuly Nariadenia eIDAS.  
60 Často kladené otázky k elektronickej identifikácii na základe eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
EÚ č. 910/2014). Dostupné na: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eIDAS/FAQ%20-%20eIDAS_v2.pdf, s. 3. 
61 Tamtiež, s. 4-5. 
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1.5.3 Bezpečnosť v zmysle článku 10 Nariadenia eIDAS 

Jedným z cieľov Nariadenia eIDAS je zabezpečiť, aby bola možná bezpečná 

elektronická identifikácia a autentifikácia62 pri prístupe k cezhraničným službám online, ktoré 

ponúkajú členské štáty.63 

 Kľúčom k dôveryhodnému cezhraničnému vzájomnému uznávaniu prostriedkov 

elektronickej identifikácie je bezpečnosť schém elektronickej identifikácie.64  

Narušenie bezpečnosti schémy elektronickej identifikácie je upravená v článku 10 Nariadenia 

eIDAS. Predmetné ustanovenie Nariadenia eIDAS upravuje situáciu, kedy oznámená schéma 

elektronickej identifikácie bola narušená alebo čiastočne skompromitovaná spôsobom, ktorý 

ovplyvní spoľahlivosť cezhraničnej autentifikácie danej schémy. V takýchto prípadoch je 

dotknutý členský štát povinný danú cezhraničnú autentifikáciu alebo dotknuté 

skompromitované časti bezodkladne pozastaviť alebo zrušiť a informuje o tom ostatné členské 

štáty a Komisiu. 

 V prípade ak dôjde k náprave narušenia alebo skompromitovania schémy elektronickej 

identifikácie dotknutý členský štát cezhraničnú autentifikáciu opätovne zavedie a bez 

zbytočného odkladu o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu. V opačnom prípade, 

a teda ak sa narušenie alebo skompromitovanie neodstráni v lehote troch mesiacov od 

pozastavenia alebo zrušenia, dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu 

o stiahnutí schémy elektronickej identifikácie. Komisia bez zbytočného odkladu uverejní 

zodpovedajúce zmeny v zozname schém elektronickej identifikácie v Úradnom vestníku 

Európskej únie.65 

 V podmienkach Slovenskej republiky možno hovoriť o narušení alebo skompromitovaní 

schémy elektronickej identifikácie  v prípade, ak by bol narušený alebo skompromitovaný 

modul IAM (Identity Access Management), taktiež známy ako autentifikačný modul, ktorý plní 

dôležitú úlohu pri cezhraničnej autentifikácii osôb.  

 Bezpečná schéma elektronickej identifikácie, ktorá zabezpečuje spoľahlivú cezhraničnú 

autentifikáciu osôb do značnej miery súvisí  a závisí od dostatočnej ochrany osobných údajov. 

V prvom rade, ak dôjde k úspešnej cezhraničnej autentifikácie sú osobám iných členských 

štátov zapísané osobné údaje do modulu IAM. Akékoľvek narušenie dôvernosti, integrity 

a dostupnosti údajov v procese cezhraničnej autentifikácie bude mať za následok porušenie 

ochrany osobných údajov.  

 

1.5.4 Bezpečnosť a GDPR 

 GDPR upravuje otázky bezpečnosti v rámci zásady integrity a dôvernosti 

a nadväzujúcich inštitútov. Zásada integrity a bezpečnosti v zmysle článku 5 ods. 1 písm. f) 

ustanovuje, že osobné údaje musia byť „spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú 

bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným 

spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom 

                                                           
62 V zmysle bodu 7 preambuly vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1502 z 8. septembra 2015, ktorým sa 
stanovujú minimálne technické špecifikácie a postupy pre úrovne zabezpečenia prostriedkov elektronickej 
identifikácie podľa článku 8 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu by sa na zvýšenie bezpečnosti 
procesu autentifikácie mal používať väčší počet faktorov autentifikácie, a najmä z rôznych kategórií faktorov. Ako 
príklady sa uvádzajú spoločné tajomstvá, fyzické zariadenia a fyzické vlastnosti. 
63 Bod 12 preambuly Nariadenia eIDAS. 
64 Tamtiež, bod 19. 
65 Čl. 10, ods. 2-3 Nariadenia eIDAS. 
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primeraných technických alebo organizačných opatrení.“ Na túto zásadu následne nadväzuje 

článok 32 GDPR (bezpečnosť spracúvania osobných údajov a nahlasovanie porušení ochrany 

osobných údajov (články 33 a 34 GDPR). 

 V kontexte bezpečnosti podľa GDPR je potrebné na úvod uviesť dve poznámky. 

V prvom rade, GDPR predstavuje technologicky neutrálny predpis.66 V súvislosti 

s bezpečnosťou to znamená, že nepredpisuje na zabezpečenie spracovateľských operácií 

konkrétne technológie (napr. špecifický software alebo hardware). Voľba vhodných technológií 

je na prevádzkovateľovi. V druhom rade, bezpečnosť spracúvania osobných údajov je v zmysle 

tohto nariadenia závislá od posúdenia subjektívneho rizika. Subjektívne riziko ďalej rozvádza 

recitál 39 GDPR. Pre ilustráciu „riziko pre práva a slobody fyzických osôb s rôznym stupňom 

pravdepodobnosti a závažnosti môžu vyplývať zo spracúvania osobných údajov, ktoré by 

mohlo viesť k ujme na zdraví, majetkovej alebo nemajetkovej ujme, a to najmä ak spracúvanie 

môže viesť k diskriminácii, krádeži totožnosti alebo podvodu, finančnej strate, poškodeniu 

dobrého mena, strate dôvernosti osobných údajov chránených profesijným tajomstvom, 

neoprávnenej reverznej pseudonymizácii alebo akémukoľvek inému závažnému 

hospodárskemu alebo sociálnemu znevýhodneniu; ak by dotknuté osoby mohli byť pozbavené 

svojich práv a slobôd alebo im bolo bránené v kontrole nad svojimi osobnými údajmi.“67 Ako 

je zjavné z vyššie uvedeného, GDPR preferuje tzv. prístup založený na analýze rizika (risk-

based approach) a z toho dôvodu nie je riešením spoľahnutie sa na informačnú bezpečnosť 

v zmysle ISO noriem série 27k. Tie totiž nezohľadňujú práve spomenuté subjektívne riziká pre 

práva, slobody a záujmy dotknutých osôb, ako to vyžaduje GDPR. Súlad s ISO normami síce 

môže byť nápomocný, avšak reguluje skôr technické zabezpečenie informácie.  

 Jediný článok, ktorý výslovne upravuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov je 

článok 32 GDPR: „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.“ GDPR ďalej demonštratívne uvádza výpočet organizačných či 

technických opatrení. Konkrétne hovorí o (i) pseudonymizácií a šifrovaní osobných údajov; (ii) 

schopnosti zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov 

spracúvania a služieb; (iii) schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k 

nim v prípade fyzického alebo technického incidentu a (iv) procese pravidelného testovania, 

posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie 

bezpečnosti spracúvania. Prirodzene, každý prevádzkovateľ či sprostredkovateľ si vyberá 

primerané organizačné a technické opatrenia kvôli bezpečnosti. Iné opatrenia sú vhodné pre 

sociálnu sieť s dvoma miliardami užívateľov a pre malého podnikateľa s päťdesiatimi 

zákazníkmi. Ako príklady organizačných opatrení možno uviesť poučenia a poverenia 

zodpovedných príjemcov (napr. zamestnancov), riadenie bezpečnostných incidentov, politika 

čistého stola či procesy pre likvidáciu osobných údajov. Technické opatrenia zahŕňajú 

predovšetkým logovanie, dvojfázovú autentifikáciu pri prihlasovaní či používanie softwaru na 

ochranu proti vírusom alebo malwaru.  

                                                           
66 Článok 15 GDPR: „S cieľom zabrániť vzniku závažného rizika obchádzania právnych predpisov by mala byť 
ochrana fyzických osôb technologicky neutrálna a nemala by závisieť od použitých technologických riešení.“ 
67 Viď ďalšie riziká podľa recitálu 75 GDPR. 
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 Pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy by mala byť bezpečnosť dát 

jednou z priorít orgánov verejnej moci a s tým súvisí aj požiadavka úrovne bezpečnostných 

opatrení. Aj samotný zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje požiadavky bezpečnosti informačných 

technológií verejnej správy v § 18, pričom odkazuje na osobitný predpis v podobe právnej 

úpravy kybernetickej bezpečnosti68 a súvisiacich podzákonných právnych aktov. 

Druhou zložkou bezpečnosti v rámci GDPR je problematika nahlasovania porušení ochrany 

osobných údajov. Porušenie ochrany osobných údajov je definované v článku 4 bode 12 GDPR 

ako „porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, 

zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo 

inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.“ Vzhľadom na atribúty informácie v zmysle 

teórie informačnej bezpečnosti možno porušenia ochrany osobných údajov rozdeliť na: 

• Porušenie dôvernosti (confidentiality breach) napr. únik osobných údajov; 

• Porušenie integrity  (integrity breach) napr. kompromitovanie kamerového záznamu; a  

• Porušenie dostupnosti (availiability breach) napr. hacknutie systému a odopretie 

prístupu k osobným údajom povereným osobám.69 

Samotné nahlasovanie (reportovanie) porušení ochrany osobných údajov môžeme deliť 

podľa entity, ktorej sa tieto incidenty nahlasujú. Článok 33 GDPR upravuje nahlasovanie 

porušení ochrany osobných údajov dozornému orgánu a článok 34 GDPR upravuje 

nahlasovanie porušení ochrany osobných údajov dotknutej osobe.  

Ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva 

a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ je povinný do 72 hodín od momentu zistenia („po 

tom, čo sa o tom prevádzkovateľ dozvedel“) incident nahlásiť dozornému orgánu. Nie je tak 

potrebné nahlasovať incidenty, ktoré nepredstavujú riziká pre práva a slobody fyzických osôb. 

Ilustrovať to možno na príklade, keď sa zamestnancovi stratí laptop s databázou klientov, ale 

predmetná databáza je šifrovaná a kľúč k nej má iba zamestnanec a jeho zamestnávateľ. 

Vzhľadom na to, že kľúč nebol kompromitovaný, je riziko pre práva a slobody dotknutých osôb 

žiadne resp. minimálne. V prípade, ak sa porušenie ochrany osobných údajov stane na strane 

sprostredkovateľa, je o tom povinný informovať prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.70 

Pri komplexnejších situáciách je možné dozorný orgán informovať postupne s vysvetlením, 

prečo tak prevádzkovateľ robí. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky má na 

svojom webe zverejnený formulár, prostredníctvom ktorého je možné porušenia ochrany 

osobných údajov nahlasovať.71 Následne je prevádzkovateľ povinný predmetný incident 

zdokumentovať.  

 O porušeniach ochrany osobných údajov je potrebné informovať dotknuté osoby za 

predpokladu, že toto porušenie pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody 

fyzických osôb. V takom prípade je prevádzkovateľ povinný túto informácie poskytnúť 

dotknutým osobám bezodkladne.72 Kritéria na posúdenie vysokého rizika vymedzila Pracovná 

                                                           
68 Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
69 K tomu pozri aj Article 29 Working Party Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 
2016/679, WP250 rev.01. 
70 Viď článok 33 ods. 2 GDPR.  
71 https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach (dostupné 15.11.2019). 
72 Článok 34 ods. 1 GDPR.  

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach
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skupina čl. 29 vo svojom usmernení.73 V prípade, ak prevádzkovateľ vysoké riziko pri porušení 

ochrany osobných údajov vyhodnotí, nemusí automaticky dotknuté osoby informovať. GDPR 

totiž ustanovuje tri výnimky, keď prevádzkovateľ takéto incidenty nemusí notifikovať 

dotknutým osobám. Prvou výnimkou sú prípady, ak prevádzkovateľ prijal primerané technické 

a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa 

porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú 

osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je 

napríklad šifrovanie.74 Druhým prípadom je situácia, ak prevádzkovateľ prijal následné 

opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb 

pravdepodobne už nebude mať dôsledky.75 Poslednou výnimkou je prípad, ak by si 

informovanie vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade však dôjde namiesto toho k 

informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby 

budú informované rovnako efektívnym spôsobom (napr. oznámením na webstránke alebo 

v aplikácií po prihlásení užívateľa).76 Ak prevádzkovateľ túto povinnosť nesplní, dozorný orgán 

si môže notifikačnú povinnosť vynútiť.77 Aj v tomto prípade je prevádzkovateľ povinný 

predmetný incident zdokumentovať.  

 

1.6 Ochrana súkromia  

 Ak chceme analyzovať právnu úpravu ochrany súkromia v kontexte Nariadenia eIDAS, 

je potrebné uviesť niekoľko úvodných poznámok. Dohovor Rady Európy o ochrane základných 

práv a slobôd v článku 8 upravuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. 

V rámci judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva však tradične pod tento článok zahŕňa 

aj prípady spracúvania osobných údajov. Oproti tomu Charta základných práv Európskej únie 

obsahuje aj právo na ochranu súkromného a rodinného života (článok 7) a zároveň aj právo 

na ochranu osobných údajov (článok 8). Na článok 8 Charty základných práv Európskej únie 

tak nadväzuje primárna a sekundárna legislatíva na úrovni Európskej únie. 

 Napriek tomu, že neexistuje v doktríne jednotný názor na vzťah práva na súkromie 

a práva na ochranu osobných údajov,78 v tejto kapitole vychádzame z pomerme širokého 

poňatia súkromia, ktoré zahŕňa aj právo na ochranu osobných údajov. V súvislosti 

s Nariadením eIDAS tak môžeme hovoriť o troch rovinách právnej ochrany súkromia: (i) 

autonómiu súkromia rozhodovania, (ii) ochranu osobných údajov a (iii) ochranu pred 

sledovaním. V prvej rovine ide o autonómiu rozhodovania používateľov elektronických služieb 

verejnej správy a možnosť použitia rôznych prostriedkov na účely využívania služieb štátu 

elektronicky (voľba softwaru alebo hardwaru či vôbec možnosť tieto služby elektronicky 

nevyužívať vôbec). V druhom rade ide o spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní 

elektronických služieb verejnej správy ako také. Poslednou rovinou je ochrana jednotlivcov 

pred zneužitím ich dát poskytnutých štátu.  

                                                           
73 Konkrétne ide o  (i) typ porušenia, (ii) povaha, citlivosť a kvantita údajov, (iii) možnosť identifikácie jednotlivcov, 
(iv) závažnosť dopadu pre jednotlivcov, (v) či ide o dáta detí a zraniteľné osoby, (vi) rola prevádzkovateľa, (vii) 
počet zasiahnutých osôb prípadne ďalšie faktory. 
74 Článok 34 ods. 3 a) GDPR.  
75 Článok 34 ods. 3 b) GDPR. 
76 Článok 34 ods. 3 c) GDPR. 
77 Viď článok 34 ods. 4 GDPR. 
78 K tomu pozri MESARČÍK, M. : Právne dimenzie anonymity v online priestore In Justičná revue. - Roč. 71, č. 5 
(2019), s. 494-514. 
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 Na nasledujúcich riadkoch sa zameriavame iba na druhú rovinu – ochranu osobných 

údajov. Právnu úpravu na úrovni Európskej únie v tomto smere reprezentuje GDPR. Zvyšné 

dve roviny budú predmetom skúmania v rámci samostatných výstupov. 

 

1.6.1 Úvod do GDPR 

 Na tomto mieste považujeme za vhodné upozorniť, že GDPR nie je prvým právnym 

predpisom, ktorý obsahuje reguláciu ochrany osobných údajov. GDPR nahrádza smernicu 

95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá bola v našom právnom poriadku reflektovaná v 

zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.  

 Zvýrazňujeme, že ak má právny akt Európskej únie charakter nariadenia, je priamo 

uplatniteľné a záväzné pre členské štáty. Inými slovami, zákonodarca ho nemusí 

implementovať v podobe zákona do svojho právneho poriadku (ako je to pri smerniciach). To 

znamená, že v rámci národnej právnej úpravy ochrany osobných údajov bolo na mieste iba 

nevyhnutne upraviť výnimky a odchýlky, ktoré GDPR predpokladá.79 S účinnosťou 25. mája 

2018 je v Slovenskej republike prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

(Zákon o ochrane osobných údajov), ktorý v značnej miere kopíruje ustanovenia GDPR.  

 Častokrát v diskusiách o GDPR zaznieva, že ide o revolúciu v oblasti ochrany osobných 

údajov. Nie je tomu však tak, keďže právna úprava ochrany osobných údajov existovala aj 

doteraz a ustanovovala špecifické povinnosti a práva. Rozvoj technológií ale predznamenal 

potrebu precíznejšej a detailnejšej regulácie v tejto oblasti, keďže staršia smernica o ochrane 

osobných údajov bola prijatá v roku 1995, kedy Internet používala iba obmedzená časť sveta. 

V tomto kontexte tak GDPR reaguje na technologický pokrok v spoločnosti, ktorá je do určitej 

miery priamo závislá na používaní informačných a komunikačných technológií.  Podľa nášho 

názoru sa tak skôr jedná o evolúciu (vývoj) ako revolúciu. Navyše, smernica ako prameň práva 

umožňovala rozdielnu implementáciu do právnych poriadkov jednotlivých členských štátov a 

harmonizácia tejto oblasti nebola úspešná, čo sa prejavilo napr. aj v prílišnom formalizme 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. GDPR unifikuje reguláciu ochrany 

osobných údajov a nemalo by už tak dochádzať k rozdielnej interpretácií tohto právneho aktu 

naprieč Európskou úniou.  

 Ďalšou výraznou zmenou je posilnenie práv dotknutých osôb. Azda najvýznamnejším 

dopadom je však tzv. princíp zodpovednosti. V doteraz platnej právnej úprave podľa zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bolo potrebné notifikovať (upozorniť) Úrad na 

ochranu osobných údajov SR (ďalej len Úrad) v zákonom stanovených prípadoch, že dochádza 

k spracúvaniu osobných údajov. Od účinnosti Nariadenia notifikačná povinnosť odpadá, ale 

prevádzkovateľ (sprostredkovateľ) je povinný zabezpečiť súlad s GDPR prostredníctvom 

jednotlivých inštitútov a v prípade kontroly od Úradu je povinný tento súlad preukázať 

prostredníctvom (i) dokumentácie vyžadovanej GDPR (napr. záznamami o spracovateľských 

operáciách prípadne posúdením vplyvu na ochranu údajov, ak sa vyžaduje) a (ii) konkrétnymi 

prijatými opatreniami na ochranu  osobných údajov (napr. prijatím bezpečnostnej smernice, 

interných politík na ochranu údajov atď.). 

 

1.6.2 Nariadenie eIDAS a ochrana osobných údajov 

 Nariadenie eIDAS upravuje ochranu osobných údajov iba odkazom na špecifickú 

reguláciu vo viacerých rovinách.  

                                                           
79 Pozri napr. kapitolu IX GDPR. 
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 Článok 5 nariadenia eIDAS ustanovuje, že „spracúvanie osobných údajov sa vykonáva 

v súlade so smernicou 95/46/ES.“ Napriek tomu, že predmetný článok odkazuje na starý 

právny predpis, samotné GDPR tento problém explicitne rieši. V článku 94 ods. 2 GDPR je 

výslovne ustanovené, že „odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto 

nariadenie.“ Z tohto možno vyvodiť, že pri plnení povinností ustanovených v nariadení eIDAS 

je potrebné brať na zreteľ aj GDPR v prípadoch, kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov.  

Základné postuláty ochrany osobných údajov obsahuje aj nezáväzná časť nariadenia eIDAS: 

„Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v úplnom súlade so zásadami týkajúcimi sa ochrany 

osobných údajov ustanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES. Z tohto 

hľadiska a so zreteľom na zásadu vzájomného uznávania ustanovenú v tomto nariadení by sa 

autentifikácia služby online mala týkať len spracúvania tých identifikačných údajov, ktoré sú 

primerané, relevantné a nie sú nadbytočné na účely poskytnutia prístupu k danej službe online. 

Okrem toho by poskytovatelia dôveryhodných služieb a orgány dohľadu mali rešpektovať 

požiadavky smernice 95/46/ES, ktoré sa týkajú dôvernosti a bezpečnosti spracovania 

údajov.“80 Predmetný recitál upravuje tri oblasti Nariadenia eIDAS v súvislosti s ochranu 

osobných údajov. 

 V prvom rade explicitne odkazuje na zásadu minimalizáciu údajov pri autentifikácií 

online služby. Inými slovami, pri autentifikácií užívateľa sa nemôže prevádzkovateľ 

elektronickej služby spracúvať viac údajov, ako je na tento účel objektívne nevyhnutné. 

Vyššie uvedené predstavuje základ pri spracúvaní osobných údajov a je plne kompatibilné aj 

so znením GDPR. 

V druhom rade predmetný recitál upravuje povinnosť poskytovateľov dôveryhodných 

služieb a orgánov dohľadu rešpektovať požiadavky dôvernosti. V treťom rade sa na vyššie 

uvedené subjekty vzťahuje požiadavky zabezpečiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov. 

 Ak vezmeme do úvahy roviny ochrany súkromia vymedzené v úvode 4 časti tejto 

kapitoly a vyššie uvedené, môžeme ochranu súkromia v kontexte Nariadenia eIDAS stručne 

charakterizovať nasledujúcim grafickým vyobrazením.  

 

 

 
Nariadenie eIDAS a ochrana súkromia 

 

 

 

                                                           
80 Recitál 11 Nariadenia eIDAS. 
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1.6.3 Ochrana osobných údajov a schéma elektronickej identifikácie 

 Požiadavky na ochranu osobných údajov sú pertraktované predovšetkým v súvislosti 

s požiadavkami na schému elektronickej identifikácie v kontexte cezhraničného uznávania 

prostriedkov elektronickej identifikácie. 

 

1.6.3.1 Schéma elektronickej identifikácie a rámec interoperability  

 Nariadenie eIDAS definuje schému elektronickej identifikácie v článku 3 bode 4: ako 

„systém na elektronickú identifikáciu, v rámci ktorého sa fyzickým osobám alebo právnickým 

osobám alebo fyzickým osobám zastupujúcim právnické osoby vydávajú prostriedky 

elektronickej identifikácie“ (schéma eID). Pod týmto pojmom je nutné rozoznávať dva aspekty. 

Prvým aspektom je samotné vydávanie prostriedkom elektronickej identifikácie členským 

štátom (napr. vydávanie elektronických občianskych preukazov). Druhým aspektom schémy 

eID je však aj zabezpečenie procesu autentifikácie, čo znamená regulácie procesy použitia 

a overenia identity pri elektronických službách verejnej správy.81 

 Základnou ideou Nariadenie eIDAS poskytnúť občanom členských štátov využívať 

elektronické služby verejnej správy aj iného štátu. Po nahlásení takejto schémy a splnení 

požiadaviek v zmysle Nariadenia eIDAS82 je takáto schéme eID oficiálne uznaná. Viaceré 

schémy eID členských štátov následne tvoria tzv. rámec interoperability schém eID.83 Laicky 

vzaté, interoperabilita je schopnosť počítačových systémov alebo softwaru „fungovať“ s inými 

počítačovými systémami alebo softwarom (napr. elektronické služby verejnej správy sú 

dostupné cez viacero internetových prehliadačov a nie len cez jeden).  

Predmetný rámec interoperability schém eID musí spĺňať požiadavky vymedzené Nariadením 

eIDAS a to konkrétne: 

• Zabezpečiť technologickú neutralitu jednotlivých schém eID;  

• Podľa možnosti súlad s európskymi a medzinárodnými normami; 

• Uľahčenie uplatňovania princípov Privacy by Design;84 a 

• Súlad s reguláciou ochrany osobných údajov – GDPR. 

 Požiadavky týkajúce sa uplatňovania princípov Privacy by Design a ochrany osobných 

údajov vo všeobecnosti nie sú súčasťou Nariadenia eIDAS,85 ale upravuje ich sekundárna 

európska legislatíva. 

 

1.6.3.2 Aplikácia GDPR 

V prvom rade považujeme za nevyhnutné konkretizovať situácie v kontexte Nariadenia 

eIDAS, kedy dôjde k spracúvanie osobných údajov a k aplikácií právneho rámca v podobe 

GDPR. 

 GDPR upravuje tri druhy pôsobnosti v súlade s uznanou teoreticko-právnou doktrínou 

– pôsobnosť miestnu, vecnú a osobnú. Považujeme za vhodné v tomto kontexte preskúmať 

                                                           
81 K tomu pozri DONÁT. J. - MEISNER, M. – PIFFL, R. Nařizení eIDAS. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 
2017, a. 30.  
82  Pozri článok 6 ods. 1 Nariadenia eIDAS. 
83 Pozri Článok 12 Nariadenie eIDAS.   
84 Slovenské znenie prekladu Nariadenie eIDAS hovorí o „uľahčení uplatňovanie zásady ochrany súkromia už v 
štádiu návrhu.“ Ide však o zlý preklad originálneho znenia Nariadenia eIDAS: „  
it facilitates the implementation of the principle of privacy by design.“ Originálne znenie teda výslovne odkazuje na 
princípy Privacy by Design (článok 25 GDPR) a nie na zásady spracúvania osobných údajov (článok 5 GDPR). 
85 Zhodne CUIJPERS, C. – SCHROERS, J. : eIDAS as guideline for the development of a pan European eID 
framework in FutureID. In GI-Edition Lecture Notes in Informatics, 2015. (Vol. 2014). Gesellschaft für Informatik 
e.V. (GI), s. 32. 
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proces vzájomného uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie (ďalej len „vzájomné 

uznávanie PEI“) a upriamiť pozornosť na vecnú pôsobnosť GDPR. Všeobecné nariadenie na 

ochranu údajov sa vzťahuje na „spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo 

čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými než automatizovanými 

prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú 

určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.“86  V prvom rade je tak potrebné 

vyriešiť otázku či ide o spracúvanie osobných údajov pri vzájomnom uznávaní PEI. Z vyššie 

uvedeného postupu cezhraničnej autentifikácie  je nevyhnutné k tejto otázke zaujať pozitívne 

stanovisko. Pri používaní elektronických služieb verejnej správy sú občania jednoznačne 

identifikovaný na základe právom predpísaných identifikátorov. Za osobné identifikačné údaje 

možno považovať v zmysle čl. 3 bod 3 Nariadenia eIDAS „súbor údajov, ktorý umožňuje určiť 

identity fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby zastupujúcej právnickú 

osobu.“ Minimálny súbor osobných identifikačných údajov pre fyzické osoby musí v zmysle 

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci 

interoperability podľa čl. 12 ods. 8 Nariadenia eIDAS (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“) 

obsahovať všetky nasledujúce atribúty: (a) súčasné priezvisko(á), (b) súčasné meno(á), (c) 

dátum narodenia, (d) jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim členským štátom EÚ v 

súlade s technickými špecifikáciami na účely cezhraničnej identifikácie a pokiaľ možno 

následne nemenený. Popri vyššie uvedených atribútoch, musí minimálny súbor údajov 

obsahovať jeden alebo viacero z nasledujúcich atribútov: (a) meno(á) a priezvisko(á) pri 

narodení, (b) miesto narodenia, (c) súčasná adresa, (d) pohlavie. Z hľadiska definície osobných 

údajov podľa GDPR87   vyššie uvedené informácie spĺňajú atribúty osobného údaju. Navyše, z 

vecného hľadiska ide aj o spracúvanie osobných údajov, keďže pri vzájomnom uznávaní PEI 

dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov. Považujeme za vhodné dodať, 

že pod pojem spracúvanie osobných údajov možno subsumovať aj proces anonymizácie.88   

 Z hľadiska miestnej pôsobnosti existujú tri režimy miestnej pôsobnosti podľa GDPR.89  

Pri spracúvaní osobných údajov v rámci prevádzkarní umiestnených na území Európskej únie 

platí režim podľa článku 3 ods. 1.90  Nie je pochýb, že jednotlivé inštitúcie zabezpečujúce 

vzájomné uznávanie PEI sú lokalizovateľné v rámci Európskej únie. Taktiež považujeme za 

vhodné dodať, že v tomto prípade sa nejedná o cezhraničný prenos osobných údajov podľa 

GDPR do tretích krajín, keďže vzájomné uznávanie PEI je aplikovateľné iba v členských štátoch 

Európskej únie. 

                                                           
86 Článok 2 ods. 1 GPDR. 
87 Článok 4 bod 1 GDPR: „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať 
priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online 
identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, 
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.“ 
88 Viď široká definícia spracúvania osobných údajov podľa článku 4 bodu 2: „spracúvanie“ je operácia 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 
prostriedkami.“ 
89 Pozri napr. BERTHOTY, J. a kol. : Všeobecné nariadenie na ochranu údajov. 1. vydanie. Praha : C.H. Beck, 2018, 
s. 193 a nasl. 
90 Článok 3 ods. 1: „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.“ 
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 Z hľadiska krokov pri vzájomnom uznávaní PEI sa domnievame, že GDPR bude 

aplikovateľné v celom procese. O aplikácií pri využívaní služieb verejnej správy cez elektronický 

portál služieb verejnej správy nemôže byť ani pochýb, keďže na identifikáciu sa vyžaduje súbor 

špecifických identifikátorov uvedených vyššie a niet ani pochýb o tom, že ide o osobné údaje. 

Určitú výnimku tvoria údaje, ktoré sú uchovávané v uzloch za účelom presmerovania žiadostí. 

V zmysle článku 6 Vykonávacieho nariadenia „Uzly nesmú uchovávať žiadne osobné údaje 

okrem údajov na účely uvedené v článku 9 ods. 3.“ Článok 9 ods. 3 ustanovuje, že „uzlový 

operátor uchováva údaje, ktoré by v prípade mimoriadnej udalosti umožnili obnovu postupnosti 

výmeny správ potrebnú na zistenie miesta a povahy tejto udalosti. Údaje sa uchovávajú na 

isté časové obdobie v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami a pozostávajú minimálne z týchto 

prvkov: (a) identifikácia uzla; (b) identifikácia správy; (c) dátum a čas správy.“ V tomto smere 

tak možno zvýrazniť požiadavku anonymizácie identifikačných údajov dotknutej osoby, keďže 

legislatíva priamo zakazuje pri komunikácií uzlov spracúvať osobné údaje v nich. 

Osobitný problémom je zdá sa osobná pôsobnosť GDPR, ktorá určuje konkrétne 

postavenie entity pri spracúvaní osobných údajov. Správne determinovanie postavenia je 

dôležité z hľadiska plnenia konkrétnych práva povinností ustanovených v GDPR.  

 Dotknutá osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa 

informácie týkajú. Hlavnými „aktérmi“ spracúvania osobných údajov sú prevádzkovateľ a 

sprostredkovateľ, pričom oba tieto pojmy definuje GDPR v článku 4. Prevádzkovateľ podľa 

bodu 7 vyššie uvedeného článku je „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, 

agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky 

spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú 

v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá 

na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.“ Pracovná skupina článku 

29 – od účinnosti nariadenia Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len „Výbor“) vo svojom 

staršom (napriek tomu stále aplikovateľnom) stanovisku  uvádza tri kritéria na určenie 

prevádzkovateľa. Musí ísť o (i) fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru 

alebo iný subjekt, (ii) ktorý sám alebo spoločne s inými (iii) určí účely a prostriedky spracúvania 

osobných údajov. Ak dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určia účely a prostriedky 

spracúvania, sú spoločnými prevádzkovateľmi.   

 Najdôležitejším aspektom definície je určenie účelov a prostriedkov spracúvania 

osobných údajov. V tejto súvislosti Výbor uvádza, že nie je dôležité formálne určenie entity 

(napr. v zmluve alebo memorande), ktorá účely a prostriedky určuje, ale zvýrazňuje faktické 

skutočnosti, teda reálny stav a praktickú realitu. Je potrebné sa pozrieť na konkrétne 

spracovateľské operácie a odpovedať na otázky ohľadom dôvodu spracovania osobných 

údajov a kto výkon spracovania inicioval. Subjekt, ktorý má nulový faktický alebo právny vplyv 

na určenie účelov a prostriedkov spracovania osobných údajov nemôže byť považovaný za 

prevádzkovateľa. Určenie účelu spracovania je výsadou prevádzkovateľa.  

 Oproti tomu sprostredkovateľom je „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej 

moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.“  

Správne určenie toho, či konkrétna osoba je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je 

nevyhnutné z hľadiska determinovania konkrétnych práv a povinností vyplývajúcich z GDPR. 

Pri vymedzení pojmu sprostredkovateľ je nevyhnutné zvýrazniť, že jeho zapojenie do 

spracúvania osobných údajov predpokladá určité poverenie alebo zmocnenie zo strany 

prevádzkovateľa, keďže osobné údaje spracúva v jeho mene. Konkrétnejšie detaily procesu 



   
 

36 
 

poverenia a vzťahu prevádzkovateľ – sprostredkovateľ upravuje článok 28 GDPR. Nie je 

vylúčené, že v praxi bude jedna a tá istá osoba prevádzkovateľom a zároveň 

sprostredkovateľom.  GDPR ďalej vymedzuje príjemcu91 a tretiu stranu.92  

 Z hľadiska zamerania predkladaného príspevku autori rozlišujú medzi troma základnými 

subjektami pri manažmente elektronickej identity – užívateľ služby, poskytovateľ identity a 

poskytovateľ služby. Užívateľ služby z hľadiska personálnej pôsobnosti je jednoznačne 

dotknutou osobu. Entity, ktoré spracúvajú osobné údaje o dotknutých osobách jednoznačne 

vedia konkrétnych užívateľov identifikovať. Poskytovateľ služby (napr. prevádzkovateľ 

elektronických služieb verejnej správy) by v drvivej väčšine prípadov mal byť považovaný za 

prevádzkovateľa. Toto konštatovanie možno odvodiť z požiadavky určenia účelu, keďže 

samotný prevádzkovateľ služby (konkrétna organizácia zmocnená štátom) predmetnú službu 

vytvoril a udržiava ju v prevádzke. Inými slovami sám určil aké osobné údaje budú spracúvané 

a taktiež na aký účel. Z hľadiska GDPR tak ide o prevádzkovateľa podľa článku 4 bodu 7. 

Otázka poskytovateľa identity je komplikovanejšia a bude vždy závisieť od konkrétnych 

okolností. Ak poskytovateľa identity chápeme v reštriktívnom zmysle ako entitu, ktorá 

občanom prideľuje špecifické identifikátori (napr. čipové občianske preukazy), pôjde 

jednoznačne o prevádzkovateľa, ktorý sám určil účely a rozsah spracúvania osobných údajov, 

ktoré mu dotknuté osoby poskytli alebo ktoré má k dispozícií od štátu. Avšak ak pôjde o 

poskytnutie identity ad hoc pri využívaní elektronických služieb verejnej správy (napr. ak sa 

užívateľ autentifikuje a je mu pre overovateľa identity – tretiu stranu vytvorená identita) môže 

ísť aj o vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ, kde sprostredkovatelia budú poverené entity 

štátom v procese poskytovania elektronických verejných služieb. 

 

1.6.3.3 Zásada minimalizácie údajov 

 Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s aplikáciou Nariadenia eIDAS je pomerne 

komplexná téma. V rámci výskumu v tejto časti sa zameriavame na zásadu zákonnosti 

spracúvania osobných údajov, nakoľko táto zásada je explicitne spomenutá v recitálovej časti 

Nariadenia eIDAS.  

 Článok 5 GDPR upravuje zásady spracúvania osobných údajov. Ide o piliere ochrany 

osobných údajov, na ktorých stojí a padá každá spracovateľská operácia. Z týchto zásad 

zároveň vychádzajú aj jednotlivé inštitúty GDPR. 

 Zásada minimalizácie údajov v zmysle článku 5 ods. 1 písm. c) GDPR znamená, že 

osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný 

vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. Prevádzkovateľ je povinný prihliadať na 

spracúvanie dostatočne kvalitných (správnych) osobných údajov o dotknutej osobe na 

naplnenie vymedzeného účelu. Avšak zároveň je povinný nepracovať s viac údajmi ako je na 

výkon špecifickej spracovateľskej operácie potrebné. Prevádzkovateľ by tak mal vyhodnotiť 

proporcionalitu a nevyhnutnosť zozbieraných údajov voči určenému účelu. V kontexte 

Nariadenia eIDAS to znamená, že pri autentifikácií do elektronických služieb verejnej správy, 

                                                           
91 Článok 4 bod 9 GDPR: „fyzická alebo právnickú osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému 
sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné 
údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú 
za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s 
uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.“ 
92 Článok 4 bod 10 GDPR: „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než 
dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.“ 
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prevádzkovateľ takejto služby nemôže vyžadovať nadbytočnú kvantitu osobných údajov. 

Legislatíva predpisuje povinný rozsah spracúvaných osobných údajov na účely autentifikácie.93 

Otvorenou otázkou ostáva, či predpísaný rozsah je v súlade s danou zásadou a či teda 

nemožno autentifikáciu do konkrétnej služby vykonať rovnako efektívne s menším počtom 

osobných údajov. 

 

1.6.3.4 Privacy by Design ako kritérium interoperability rámca schém eID 

 Jedným z kritérií rámca interoparability schém eID je aj uľahčovanie uplatňovania 

princípov Privacy by Design. Inštitút Privacy by Design (PbD) sa kreoval v rámci angloamerickej 

právnej kultúry a je dlhoročnou súčasťou legislatívy upravujúcich spracúvanie osobných 

údajov v rámci USA alebo Kanady. Tento inštitút našiel svoje uplatnenie aj v rámci 

kontinentálnej Európy a GDPR na neho nadväzuje v článku 25 (špecificky navrhnutá 

a štandardná ochrana osobných údajov).  

 Článok 25 GDPR ustanovuje, že „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, ktoré spracúvanie predstavuje pre práva a slobody 

fyzických osôb, prevádzkovateľ v čase určenia prostriedkov spracúvania aj v čase samotného 

spracúvania prijme primerané technické a organizačné opatrenia, ako je napríklad 

pseudonymizácia, ktoré sú určené na účinné zavedenie zásad ochrany údajov, ako je 

minimalizácia údajov, a začlení do spracúvania nevyhnutné záruky s cieľom splniť požiadavky 

tohto nariadenia a chrániť práva dotknutých osôb.“ Toto pomerne dlhé ustanovenie býva 

problematické pre interpretáciu a vnímané do značnej miery aj filozoficky. Stručne je ho však 

možné zhrnúť do myšlienky, že už v momente rozhodnutia (dizajnu) produktu alebo služby je 

potrebné myslieť na ochranu osobných údajov a základné postuláty spracúvania osobných 

údajov implementovať do tvorby a následne používania tovaru alebo služby.  

 GDPR však priamo nehovorí, ako by prevádzkovatelia mali k uplatňovaniu tohto 

inštitútu pristúpiť. Pri interpretácií si teda musíme pomôcť doktrínou a soft law. 

 Ak si rozsekneme požiadavky článku 25 GDPR na drobné, zistíme, že výslovne odkazuje 

na plnenie niekoľkých povinností v zmysle GDPR.94 V prvom rade ide o pozitívny záväzok 

prevádzkovateľa „prijať primerané technické a organizačné opatrenia.“ Predmetná požiadavka 

reflektuje požiadavky článku 32 GDPR, ktorý rozoberáme vyššie. Na tento článok nadväzuje 

recitál 78.95 Praktické odporúčania poskytuje návod od organizácie ENISA (European Union 

                                                           
93 Súčasné priezvisko(-á), súčasné meno(-á), dátum narodenia, jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim 
členským štátom. Zdroj: www.slovensko.sk (dostupné 25.11.2019). 
94 K tomu pozri viac JASMONTAITE, L. – KAMARA, I. – ZANFIR-FORTUNA, G. – LEUCCI, S. : Data Protection by 
Design and by Default: Framing Guiding Principles into Legal Obligations in the GDPR In EDPL, 2/2018, s. 168 – 
189. 
95 Recitál 78 GDPR: „Ochrana práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov si vyžaduje, aby sa 
prijali primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek tohto nariadenia. Na 
to, aby mohol prevádzkovateľ preukázať súlad s týmto nariadením, by mal prijať interné pravidlá a prijať opatrenia, 
ktoré budú predovšetkým spĺňať zásady špecificky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany údajov. 
Takéto opatrenia by mohli okrem iného pozostávať z minimalizácie spracúvania osobných údajov, čo najskoršej 
pseudonymizácie osobných údajov, transparentnosti v súvislosti s funkciami a spracúvaním osobných údajov, 
umožnenia dotknutým osobám monitorovať spracúvanie údajov, umožnenia prevádzkovateľovi vypracovať a zlepšiť 
bezpečnostné prvky. Pri vypracovaní, navrhovaní, výbere a používaní aplikácií, služieb a produktov, ktoré sú 
založené na spracúvaní osobných údajov alebo spracúvajú osobné údaje, aby splnili svoju úlohu, by sa výrobcovia 
týchto produktov, služieb a aplikácií mali vyzvať, aby pri vypracovaní a navrhovaní takýchto produktov, služieb a 
aplikácií zohľadnili právo na ochranu údajov, pričom náležito zohľadnia najnovšie poznatky, aby sa zabezpečilo, že 
prevádzkovatelia a sprostredkovatelia môžu plniť svoje povinnosti týkajúce sa ochrany údajov. Zásady špecificky 

http://www.slovensko.sk/
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Agency for Network and Information Security) ku implementácií inštitútu špecificky navrhnutej 

a štandardnej ochrany súkromia.96  

 V druhom rade predmetný článok ustanovuje navrhnúť a implementovať „zásady 

ochrany údajov...a začlení do spracúvania nevyhnutné záruky s cieľom splniť požiadavky tohto 

nariadenia a chrániť práva dotknutých osôb.“ Tento krok zvýrazňuje potrebu súladu so 

základnými zásadami spracúvania osobných údajov,97 manažmentu práv dotknutých osôb98 

a taktiež uľahčiť pochopenie dátového toku pre dotknuté osoby napr. prostredníctvom 

vizualizácie.99  

 Vyššie uvedené dva kroky musia byť vykonané „efektívnym spôsobom.“ V tomto smere 

je potrebné poznamenať, že pôjde predovšetkým o požiadavku proporcionality (vyváženia) 

opatrení a zároveň tento prístup musí byť odborný. 

 Štvrtá požiadavka sa týka kvalifikácie daného prístupu ako prístupu založeného na 

posudzovaní rizika, pričom do úvahy je potrebné vziať (i) povahu, rozsah a kontext 

spracúvania, (ii) najnovšie poznatky (state-of-the-art), (iii) náklady na vykonanie opatrení, (iv) 

účel spracúvania a (v) riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie 

predstavuje pre práva a slobody fyzických osôb. 

 Poslednou požiadavkou je časový rámec implementácie tohto inštitútu. Konanie 

prevádzkovateľa musí prebiehať „v čase určenia prostriedkov spracúvania aj v čase samotného 

spracúvania.“ To znamená, že dôraz na efektívnu implementáciu daného inštitútu je potrebné 

zabezpečiť pred a aj počas spracúvania osobných údajov. 

 Ak sa vrátime ku koreňom tohto inštitútu, tak v rámci angloamerickej doktríny zaujali 

princípy PbD, ktoré kreovala bývala kanadská komisárka pre ochranu súkromia v štáte Ontario 

Ann Cavoukian. Ann Cavoukian určila sedem nosných princípov,100 na ktorých musí stáť každé 

poňatie vyššie diskutovaného inštitútu. Konkrétne ide o nasledovné princípy: 

1. Byť proaktívny, nie reaktívny  

2. Ochrana súkromia ako pôvodné (predvolené) nastavenie 

3. Ochrana súkromia zabudovaná vo výslednom produkte 

4. Úplná funkčnosť (zásada plusovej hodnoty) 

5. Bezpečnosť od začiatku až do konca 

6. Viditeľnosť a transparentnosť 

7. Rešpektovanie súkromia užívateľa 

 Ad 1) Proaktívny prístup v tomto význame znamená, že prevádzkovatelia by mali 

v prvom rade prechádzať neželaným únikom dát alebo iným bezpečnostným incidentom. 

Prevádzkovatelia by mali predvídať a koncipovať preventívne opatrenia, inými slovami byť 

povestný „krok vpred“ pri analýze rizík spracovateľských operácii. V kontexte schém eID 

predmetná povinnosť znamená implementovanie preventívnych opatrení pri poskytovaní 

elektronických služieb verejnej správy. Môže ísť napríklad o konkrétne povinnosti poverených 

                                                           
navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany údajov by sa mali zohľadniť aj v súvislosti s verejným 
obstarávaním.“ 
96 ENISA:  Privacy and Data Protection by Design – from policy to engineering, December 2014, 
https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design (dostupné 20.11.2019). 
97 Pozri článok 5 GDPR. 
98 Článok 12 GDPR. Výpočet konkrétnych práv dotknutej osoby sa nachádza v článkoch 13-22 GDPR. 
99 JASMONTAITE, L. – KAMARA, I. – ZANFIR-FORTUNA, G. – LEUCCI, S. : Data Protection by Design and by Default: 
Framing Guiding Principles into Legal Obligations in the GDPR In EDPL, 2/2018, s. 175-176. 
100 CAVOUKIAN, A. : Privacy by Design – The Seven Foundational Principles, https://www.ipc.on.ca/wp-
content/uploads/Resources/7foundationalprinciples.pdf (dostupné 20.10.2019). 

https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design
https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/Resources/7foundationalprinciples.pdf
https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/Resources/7foundationalprinciples.pdf
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osôb pri riadení a predchádzaní bezpečnostných incidentov resp. zabezpečenie manažmentu 

práv dotknutých osôb. Tieto aspekty by mali byť upravené v internej politike ochrany osobných 

údajov. 

 Ad 2) Predvolené nastavenie akéhokoľvek systému, produktu alebo aplikácie musí 

v prvom rade chrániť súkromie užívateľa. Prakticky to znamená, že aj bez aktivity užívateľa je 

nutné zabezpečiť, čo najprecíznejšiu ochranu dotknutej osoby. V tomto smere elektronické 

služby verejnej správy by mali mať privacy-friendly nastavenie pre užívateľov tejto služby. To 

znamená, že pri prvom použití služby je nutné štandardne (by default) nastaviť súkromie 

užívateľa tak, aby ako prvotné nastavenie bolo spracúvanie čo najmenšieho počtu údajov.   

 Ad 3) Zabudovanie ochrany súkromia do výsledného produktu vyjadruje integrálne 

spojenie výsledku technologického procesu a ochrany súkromia. Nemožno ich nikdy vnímať 

oddelene a opatrenia na ochranu súkromia sa nemôžu vyskytovať v podobe nutných vylepšení 

alebo doplnkov. V kontexte ochrany osobných údajov to znamená už vyššie uvedené 

prihliadanie na predmetné aspekty pred spracovateľskou operáciou. Na ochranu osobných 

údajov je potrebné myslieť od momentu prvotného plánovania kreovania novej technológie. 

Tieto všetky (čiastočne filozofické) úvahy je potrebné implementovať aj pri programovaní 

a poskytovaní aplikácií na využívanie elektronických služieb verejnej správy. 

 Ad 4) Zásada plusovej hodnoty predstavuje myšlienku, že ochrana súkromia nemôže 

byť substituovaná namiesto iných hodnôt. Ilustrovať to možno na príklade, keď rôzne funkcie 

sú implementované na úkor ochrany súkromia (obmedzenie funkcionality produktu 

prevádzkovateľom z dôvodu zvýšenia ochrany osobných údajov).  

 Ad 5) Efektívna aplikácia špecificky navrhnutej ochrany súkromia pred spracovateľskou 

operáciou znamená, že dáta podliehajú bezpečnostným opatreniam od momentu ich zberu až 

po ich koncovú deštrukciu. Tieto aspekty rieši množstvo inštitútov, ilustratívne možno uviesť 

pseudonymizáciu alebo anonymizáciu údajov, zásadu minimalizácie údajov, časové rámce 

stanovené zákonodarcom a pod.  

 Ad 6) Viditeľnosť alebo transparentnosť možno vyjadriť ľudovým „dôveruj ale 

preveruj.“ V tomto význame je esenciálnou súčasť spracovateľskej operácie dodržanie sľubov 

a cieľov z hľadiska ochrany súkromia. GDPR predmetnú požiadavku konzervuje v zásade 

transparentnosti alebo v inštitútoch zabezpečujúcich nezávislý dozor nad úsekom ochrany 

osobných údajov. Orgány verejnej moci pri poskytovaní služieb verejnej správy elektronicky 

by tak mali dbať na riadne splnenie informačnej povinnosti v zmysle GDPR a stransparentniť 

procesy súvisiace so spracúvaním dát o užívateľoch týchto služieb. 

  Ad 7) Výrobcovia produktov musia pracovať s ideou, že záujmy spotrebiteľa alebo 

užívateľa sú na prvom mieste. Ak hovoríme o ochrane súkromia, tak tento postulát možno 

implementovať do užívateľsky prívetivého prostredia nastavenia súkromia spomenutého 

vyššie.  

 

1.7 Zhrnutie 

V zmysle Nariadenia eIDAS vznikla členským štátom povinnosť uznávať prostriedky 

elektronickej identifikácie v rámci už oznámených schém elektronickej identifikácie. Národné 

prostriedky elektronickej identifikácie občanov iných členských štátov, ktoré spĺňajú podmienky 

v zmysle Nariadenia eIDAS, tak môžu byť použité pre identifikáciu a autentifikáciu do online 

služieb poskytovaných subjektmi verejného sektora SR. V rámci systému cezhraničnej 

autentifikácie sa občanom iných členských štátov EÚ zapíšu z eIDAS uzla do modulu IAM údaje 
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o danej osobe a zároveň sa im vytvorí elektronická schránka. Napriek technickej pripravenosti 

však môže v praxi dôjsť k situáciám, kedy sa občanovi iného členského štátu vytvoria 

duplicitné identity. 

 Čo sa týka otázok bezpečnosti cezhraničnej autentifikácie osôb, Nariadenie eIDAS 

upravuje len povinnosti dotknutých členských štátov v prípade ak dôjde k  narušeniu 

bezpečnosti schémy elektronickej identifikácie. V prípade ak oznámená schéma elektronickej 

identifikácie bola narušená alebo čiastočne skompromitovaná spôsobom, ktorý ovplyvní 

spoľahlivosť cezhraničnej autentifikácie danej schémy je dotknutý členský štát povinný danú 

cezhraničnú autentifikáciu alebo dotknuté skompromitované časti bezodkladne pozastaviť 

alebo zrušiť. 

 Z hľadiska ochrany súkromia je potrebné rozlišovať tri aspekty právnej ochrany pri 

poskytovaní elektronických služieb verejnej správy – autonómia výberu, ochrana osobných 

údajov a ochrana pred zneužitím. V rámci tejto kapitoly sme sa venovali primárne ochrane 

osobných údajov vo všeobecnosti s prihliadnutím na reguláciu v podobe GDPR. Podľa nášho 

názoru je GDPR plne aplikovateľné z pohľadu miestnej a vecnej pôsobnosti. Z hľadiska 

osobnej pôsobnosti je potrebné exaktne určiť, v akej pozícií je poskytovateľ služby 

a poskytovateľ identity.  

 Nariadenie eIDAS priamo odkazuje na požiadavku zabezpečenia súladu s právnym 

rámcom ochrany osobných údajov v článku 5. Osobitnú pozornosť venuje otázke zásady 

minimalizácie údajov v zmysle článku 5 ods. 1 písm. c) GDPR v súvislosti s autentifikáciou 

užívateľa do konkrétnej elektronickej služby verejnej správy.  

 Po nahlásení schém eID viacerými členskými štátmi EÚ sa kreuje rámec interoperability 

schém eID, pričom jednou z požiadaviek na jeho fungovanie je implementovanie princípov 

Privacy by Design. Tieto princípy čiastočne reflektuje článok 25 GDPR, avšak neexistuje zatiaľ 

jednotná metodika praktického prístupu k tomuto inštitútu. V predkladanom príspevku sme tak 

rozobrali doktrinálne vymedzenie článku 25 GDPR v kontexte poskytovania elektronických 

služieb verejnej správy. Neopomenuli sme ani princípy Privacy by Design kreované Ann 

Cavoukian, ktoré sú osobitne dôležité pri vytváraní aplikácií a služieb. Všetky vyššie uvedené 

princípy je potrebné pretaviť do praktických riešení v rámci schém eID. V našom ďalšom 

výskume sa budeme zaoberať otázkou a porovnaním reálneho stavu slovenskej schémy eID, 

ktorú reprezentuje predovšetkým webový portál www.slovensko.sk s teoretickým 

vymedzením. 
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ČASŤ II. ELEKTRONIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY 

 

KAPITOLA 2. PRÁVNA ÚPRAVA A PRÁVNA PRAX ELEKTRONICKÉHO 

DORUČOVANIA PODĽA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE 

 

 

2.1 Úvod 

 Ustanovenia o doručovaní upravujú mnohé procesnoprávne predpisy, a to nielen 

v oblasti správneho práva. Ako príklad môže slúžiť Civilný sporový poriadok (§ 105 až § 116), 

či Trestný poriadok (§ 65 až 68). V oblasti správneho práva môžeme nájsť ustanovenia 

o doručovaní napríklad v Správnom poriadku (§ 24 až § 26), zákone o sociálnom poistení (§ 

212), daňovom poriadku (§ 30 až § 35), či v zákone o e-Governmente (§ 29 až § 34).101 

 Význam doručovania možno vidieť najmä v tom, že napomáha princípu 

transparentnosti verejnej správy a vyvažuje zásadu písomnosti správneho konania a zásadu 

neverejnosti správneho konania. Tento princíp nie je v rozpore s uvedenými procesnoprávnymi 

zásadami správneho konania; spoločne musia vytvárať synergický efekt vo vzťahu k činnosti 

verejnej správy. Čo tieto princípy (zásady) znamenajú?  

 Princíp transparentnosti, ktorý podporuje otvorenosť verejnej správy, má nielen 

hmotnoprávny, ale aj procesnoprávny aspekt. Z hmotnoprávneho hľadiska vyjadruje právo 

osoby na informáciu bez toho, aby musela preukazovať osobitný záujem na jej sprístupnení 

(...) Z procesnoprávneho hľadiska sa princíp transparentnosti premieta predovšetkým v práve 

adresáta rozhodnutia správneho orgánu na prístup k informáciám: o priebehu procesného 

postupu, o obsahu rozhodnutia, ktorý je výsledkom procesného postupu.102 Princíp 

transparentnosti je spojený so spôsobom výkonu verejnej moci (správy). Jeho podstatou je 

zrozumiteľné ustanovenie úloh vykonávateľom verenej správy a s tým súvisiaci transparentný 

výkon týchto úloh.103 

 Z procesnoprávneho pohľadu je princíp transparentnosti vyjadrený v správnom konaní 

napríklad aj prostredníctvom zásady informovanosti verejnosti zakotvenej v § 3 ods. 6 

Správneho poriadku. 

 Jej podstatou je povinnosť správneho orgánu informovať verejnosť o začatí, 

uskutočňovaní a o skončení správneho konania vo veciach, ktoré sú predmetom verejného 

záujmu, alebo ak tak ustanoví osobitný predpis104 (...) Podstatou informovanosti je, aby 

informácia bola zrozumiteľná, aktuálna a poskytnutá v reálnom čase.105 

 Aj napriek tomu, že nejde o zásady, ktoré sú priamo vyjadrené Správnym poriadkom v 

§ 3,106 možno povedať, že na správne konanie sa vzťahujú aj zásada písomnosti a zásada 

neverejnosti. Ide o zásady, ktoré možno vyčítať z jednotlivých ustanovení Správneho poriadku. 

                                                           
101 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 predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“ 
alebo „E-govZ“). 
102 KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, s. 79.  
103 HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 
74.  
104 Pozri napríklad § 82 ods. 3, 6 a 7 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  
105 VRABKO, M. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2012, s. 
67.  
106 V danom ustanovení sú vyjadrené základné pravidlá správneho konania, ktoré sú právnou teóriou považované 
za základné procesnoprávne zásady správneho konania; pozri napríklad POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon 
o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 6 a nasl.  
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Zásadu písomnosti možno napríklad vyčítať z ustanovení, ktoré upravujú zápisnicu (§ 22), 

nazeranie do spisov (§ 23) alebo doručovanie. Zásadu neverejnosti konania zas možno vyčítať 

z § 21, ktorý je primárne venovaný ústnemu pojednávaniu, ale zásada neverejnosti ako 

všeobecná zásada z neho vyplýva preto, lebo aj ústne pojednávanie je typicky neverejné; 

výnimku by musel upraviť osobitný zákon alebo pripustiť správny orgán (pozri § 21 ods. 3 

Správneho poriadku).  

 Zásada písomnosti vyplýva zo skutočnosti, že vo väčšine prípadov je možné uskutočniť 

správne konanie bez ústneho pojednávania na základe žiadosti účastníka konania doloženej 

ďalšími náležitosťami, ktoré vyžadujú osobitné predpisy v písomnej forme. Zásada písomnosti 

preto podporuje aj požiadavku na účinnosť a efektívnosť výkonu verejnej správy.107 Pre 

správne konanie je charakteristický priebeh konania na základe písomných podkladov. 

Všeobecne sa nevyžaduje, aby vec bola za prítomnosti účastníkov prejednaná ústnou 

formou.108 

 Zásada neverejnosti správneho konania znamená, že správne konanie nie je vo 

všeobecnosti prístupné verejnosti, t. j. každému, kto oň prejaví záujem bez toho, aby bol 

rozhodnutím správneho orgánu dotknutý. Zásada sa uplatňuje bez ohľadu na spôsob 

uskutočňovania správneho konania, t. j. aj pokiaľ ide o prístup k spisom alebo o prístup na 

ústne pojednávanie.109 

Aj ústne pojednávanie zásadne prebieha bez prítomnosti verejnosti. 

Výnimku zo zásady neverejnosti konania môže ustanoviť osobitný zákona. Rovnako 

môže byť ústne pojednávanie verejné na základe opatrenia prijatého samotným správnym 

orgánom. V rámci verejného ústneho pojednávania je však potrebné vždy dbať na to, aby bola 

zabezpečená ochrana utajovaných skutočností, bankového, daňového a obchodného 

tajomstva.110 

Na to, aby mohlo dôjsť k synergickému efektu zmienených princípov a zásad správneho 

konania, je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť doručovaniu. Práve prostredníctvom 

doručovania sa napĺňa princíp transparentnosti verejnej správy, pretože sa ním oboznamuje 

adresát výkonu správy o tom, akým spôsobom bolo naložené s jeho právami, právom 

chránenými záujmami alebo povinnosťami. Doručovanie je tiež logickým vyústením zásady 

písomnosti konania. Ak je správne konanie vedené písomne, musí účastník konania byť 

oboznámený o výsledku správneho konania taktiež v písomnej podobe. To súvisí aj so zásadou 

neverejnosti konania; účastník konania musí byť oboznamovaný s priebehom konania a jeho 

výsledkom, a to aj v prípade, ak správny orgán rozhoduje ex cathedra, t. j. keď nevyužije 

možnosť ani ústneho pojednávania, ani verejného správneho konania. 

V predloženej kapitole sa budem venovať analýze právnej úpravy doručovania, a to 

podľa Správneho poriadku a podľa zákona o e-Governmente.  

 

 

 

 

 

                                                           
107 KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2017, s. 139. 
108 SOBIHARD, J. Správny poriadok. Komentár. Bratislava : Iura Edition, 2007, s. 36.  
109 KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2013, s. 21. 
110 POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. Praha : C. H. Beck, 2012, 
s. 103. 
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2.2 Doručovanie v listinnej podobe 

 Doručovanie podľa E-govZ predstavuje všeobecnú právnu úpravu, ktorá sa uplatní 

všade tam, kde osobitný právny predpis neurčí inak. Čo však bude platiť zásadne vždy, je, že 

elektronické dourčovanie sa realizuje do elektronickej schránky. Z tohto pravidla tiež môže 

existovať výnimka, kedy bude možné doručovať napríklad aj do súkromnej mailovej schránky 

– v súčasnosti túto výnimku zakotvuje zákon č. 211/2000. Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám (zákon o slobode informácií). Vyplýva to z § 14 ods. 1 tohto zákona, podľa 

ktorého žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným 

technicky vykonateľným spôsobom, ako aj z § 16 ods. 1, podľa ktorého sa informácie 

sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo 

výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s 

požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. V oboch týchto 

ustanoveniach sa využíva pojem elektronická pošta, čím sa myslia práve bežné mailové adresy.  

 Príkladom ďalšej výnimky môžu byť ustanovenia osobitných predpisov, ktoré upravujú 

pravidlá, ako má postupovať príslušný orgán v prípade, ak mu je zaslané podanie do inej, než 

elektronickej schránky. Napríklad podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa 

osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných 

dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu 

o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Obdobné pravidlo 

(avšak s desaťdňovou lehotou) obsahuje aj zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, 

a to v § 125 ods. 2.  

 Zrejme z preventívneho hľadiska treba upozorniť právnu prax najmä na tú skutočnosť, 

že na rozdiel od pravidiel v listinnej podobe, v prípade elektronickej podoby nemusí správny 

orgán vyzývať na potvrdenie elektronického podania, ktoré bolo spravené v elektronickej 

podobe, avšak bez autorizácie.111 

Okrem toho sám E-govZ ustanovuje, kedy sa nebude doručovať elektronicky, ale 

listinným spôsobom, a to, ak: 

a) osobitný predpis priamo ustanovuje, že sa doručuje výlučne v listinnej forme,112 

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

v zariadeniach pre výkon ústavnej starostlivosti a ochrannej výchovy alebo tomu, kto 

požíva diplomatické výsady a imunity, ak orgán verejnej moci vie, že doručuje takej 

osobe. 

Hoci to E-govZ neustanovuje, elektronicky sa nebude doručovať ani vtedy, ak aplikáciu 

tohto zákona vylúči osobitný právny predpis. Ako príklad (avšak mimo oblasti správneho práva) 

                                                           
111 V súčasnosti ešte nejestvuje judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a ani súdov nižšej inštancie 
k danej problematike. Myslím si však, že analogicky tu možno využiť judikatúru v civilných veciach. Napríklad v 
odôvodnení rozhodnutia Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 16Co/71/2017 z 22. marca 2018 sa uvádza 
nasledovné: Z dôvodu, že uvedené elektronické podanie nebolo autorizované podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 
1 zákona č. 305/2013 Z. z.), bolo povinnosťou jeho podávateľa toto podanie dodatočne súdu doručiť v listinnej 
podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu, a to v lehote do desiatich dní, pod 
sankciou, že sa na nedoplnené podanie prihliadať nebude. Splnomocnený zástupca žalovaného a ani samotný 
žalovaný však uvedené písomné podanie v lehote desiatich dní nedoplnil, preto sa na toto písomné podanie, ktoré 
by mohlo byť odvolaním, neprihliada. V nadväznosti na uvedené potom okresný súd nadbytočne uznesením vyzýval 
splnomocneného zástupcu žalovaného na predloženie originálu splnomocnenia a na odstránenie vád podania - 
odvolania, na ktoré sa ex lege neprihliada. Nenastali tak účinky takéhoto podania a súd o ňom vôbec nerozhoduje. 
112 Napríklad § 52 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle alebo § 120 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 
cudzincov.  
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môže slúžiť § 66a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, podľa ktorého na doručovanie 

elektronickými prostriedkami podľa tohto zákona sa nevzťahuje osobitný predpis o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. 

 

2.3 Doručovanie, elektronické doručovanie a súvisiace právne inštitúty 

2.3.1 Kedy sa doručuje podľa Správneho poriadku a kedy podľa zákona o e-

Governmente?  

Doručovanie podľa Správneho poriadku bolo donedávna považované za všeobecné 

vymedzenie doručovania na účely správneho konania. V súčasnosti však už tento postulát 

neplatí, pretože prednosť pred doručovaním podľa Správneho poriadku má doručovanie podľa 

zákona o e-Governmente. E-govZ a doručovanie podľa neho sa bude využívať vždy vtedy, ak 

bude dochádzať k doručovaniu do elektronickej schránky účastníka konania. To ostatne 

rešpektuje aj Správny poriadok, ktorý to ustanovuje v § 25a, podľa ktorého na doručenie do 

elektronickej schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej 

moci. Týmto zákonom (aj bez poznámky pod čiarou) sa má na mysli práve E-govZ.  

V rámci analýzy doručovania podľa týchto dvoch zákonov sa treba v prvom rade 

vysporiadať s otázkou, kedy sa využije ktorý predpis. Inými slovami, komu sa doručuje 

elektronicky, a teda bude sa na neho vzťahovať E-govZ, a komu sa doručuje listinne podľa 

Správneho poriadku.  

V rámci prvého kroku treba vždy upriamiť pozornosť na ten-ktorý osobitný právny 

predpis, ktorý upravuje správne konanie ako také. Takýto osobitný právny predpis totiž môže 

jednak vylúčiť aplikáciu E-govZ, prípadne môže upraviť osobitosti doručovania aj oproti 

Správnemu poriadku ako takému.  

Pre oblasť verejnej správy môžu ako príklad tohto prístupu slúžiť ustanovenia zákonov, 

ktoré upravujú, že dané konanie sa vedie výlučne v listinnej podobe (forme). Príkladom týchto 

právnych predpisov sú: zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle (pozri jeho § 52), zákon č. 404/2011 

Z. z. o pobyte cudzincov (pozri jeho § 120), zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe (za 

predpokladu, že uchádzač si zvolí listinnú formu – pozri jeho § 43 ods. 2).  

Ak právny predpis obsahuje danú reguláciu, potom platí, že ak ďalej neustanoví inak, 

uplatní sa na doručovanie právna úprava podľa Správneho poriadku. Vo vzťahu k doručovaniu 

podľa Správneho poriadku odkazujem na príslušnú odbornú literatúru, ktorá sa tomuto 

inštitútu venuje113 a poukazuje aj na zaujímavú súdnu judikatúru vytvorenú k doručovaniu.114 

Z ostatných zmien k tejto právnej úprave treba poukázať na novelu Správneho poriadku 

uskutočnenú zákonom č. 149/2017 Z. z. od 1. júla 2017115 a na súdnu judikatúru k doručovaniu 

fyzickej osobe nepodnikateľovi do poštového priečinka.116 

                                                           
113 Napríklad SREBALOVÁ, M. In VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. 
Beck, s. 124-129; KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2013, s. 116-132; SOBIHARD, 
J. Správny poriadok. Komentár. Bratislava : Iura Edition, 2007, s. 98-107; POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J. Zákon 
o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 109-121. 
114 ŠKROBÁK, J. Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Bratislava : VO PraF UK, 
2014, s. 84-95.  
115 V dôsledku tejto novely došlo k zjednoteniu v otázke, kedy nastane okamih fikcie doručenia zásielky adresátovi, 
a to pre fyzické osoby, fyzické osoby podnikateľov a aj pre právnické osoby. V súčasnosti je týmto okamihom je 
deň vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.  
116 Podľa právnej vety publikovanej v rozhodnutí R 44/2016 ak fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá si vyhradila na 
doručovanie zásielok poštový priečinok, preukáže, že sa v čase doručovania zásielky do vlastných rúk v obvyklom 
mieste bydliska nezdržiavala, považuje sa fikcia doručenia za vyvrátenú a právne účinky spojené s doručením 
zásielky nemôžu nastať. 
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Správny orgán ďalej doručuje v listinnej podobe aj v prípade, ak ide o doručovanie tým 

osobám, ktoré síce majú zriadenú elektronickú schránku podľa E-govZ, avšak túto schránku 

nemajú aktivovanú.117 Povinnosť zriadiť elektronickú schránku dopadá na všetky osoby bez 

rozdielu. Zjednodušene povedané, elektronickú schránku majú zriadené všetky fyzické osoby 

od 18. roku veku a všetky právnické osoby.118 Zriadenie elektronickej schránky však ešte 

neznamená, že možno doručovať do tejto schránky právne relevantným spôsobom. Na to musí 

byť elektronická schránka aj aktivovaná.  

Aktivácia podľa E-govZ predstavuje proces, ktorým sa umožňuje využívanie 

elektronickej schránky na elektronické doručovanie.119 Len v prípade, ak je elektronická 

schránka aktivovaná a správny orgán doručí do takejto schránky, ide o riadne doručenie 

s právom predpokladanými účinkami. 

Na účely prístupu do elektronickej schránky sa používajú identifikátor osoby v spojení 

s autentifikátorom. Osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou 

je (zjednodušene povedané) v prípade fyzických osôb (vrátane podnikateľov) táto fyzická 

osoba a v prípade právnických osôb štatutárny orgán (člen štatutárneho orgánu). Tieto osoby 

môžu poveriť inú osobu na prístup do elektronickej schránky, a to v rozsahu, ktorý sami určia. 

V súčasnosti povinne aktivovanú elektronickú schránku podľa E-govZ majú právnické 

osoby zapísané v obchodnom registri, a to od 1. augusta 2016.120 Ostatné právnické osoby 

budú mať aktivovanú elektronickú schránku od 1. júna 2020.121 

Ak správny orgán preto doručuje týmto osobám, je povinný doručovať im 

v elektronickej podobe.  

Zaujímavou sa potom v tejto súvislosti javí právna úprava v prípade, ak právnická 

osoba si vyhradila doručovanie do poštového priečinku122 (tzv. P.O. BOX). Hoci by sa na prvý 

pohľad mohlo zdať, že ak dôjde k tejto alternatíve, potom aj správny orgán je povinný 

doručovať právnickej osobe do poštového priečinku, nie je to tak. Tento „prvý pohľad“ 

vychádza z toho, že doručovanie do poštového priečinku predstavuje špecifickú (osobitnú) 

situáciu oproti všeobecnej právnej úprave podľa E-govZ. Tomuto výkladu však nemožno 

prisvedčiť.  

V danom prípade ide o vzťah, ktorý je vymedzený medzi poštovým podnikom 

a právnickou osobou a nie medzi správnym orgánom a právnickou osobou. Vzťahuje sa preto 

len na situácie, kedy sa tak či tak doručuje v listinnej podobe. Z daného dôvodu je preto 

správny orgán povinný doručovať elektronicky právnickej osobe s aktivovanou elektronickou 

schránkou, a to aj v prípade ak z úradnej činnosti vie, že právnická osoba má zriadený poštový 

priečinok. Do poštového priečinku správny orgán doručuje len tým právnickým osobám, ktoré 

nemajú aktivovanú elektronickú schránku (t. j. v súčasnosti právnické osoby, ktoré sa povinne 

nezapisujú do obchodného registra). 

Ak ide o fyzické osoby, doručovať im podľa E-govZ môže správny orgán len vtedy, ak 

majú aktivované elektronické schránky. V súčasnosti ani E-govZ, ani žiaden osobitný predpis 

neustanovuje, aby mali fyzické osoby povinne aktivovanú elektronickú schránku na 

                                                           
117 K výnimke pozri ďalej časť o centrálnom úradom doručovaní.  
118 Porovnaj § 12 ods. 4 E-govZ. 
119 Porovnaj § 13 E-govZ. 
120 Pozri § 60 ods. 10 E-govZ. 
121 Pozri § 60b ods. 3 E-govZ. 
122 Pozri § 25 ods. 4 Správneho poriadku. 
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doručovanie.123 Ak fyzická osoba nemá aktivovanú elektronickú schránku, potom musí 

doručovať správny orgán podľa ustanovení Správneho poriadku.  

Považujem za podstatné zdôrazniť, že fyzická osoba môže mať zriadených aj viacero 

elektronických schránok, a to podľa toho, v koľkých právnych postaveniach sa táto fyzická 

osoba nachádza.124 Ako príklad možno uviesť daňového poradcu, ktorý bude mať zriadenú 

elektronickú schránku ako fyzická osoba, ďalej ako daňový poradca. Môže mať dokonca aj 

tretiu schránku zriadenú, a to v prípade, ak by bol napríklad štatutárnym orgánom nejakej 

obchodnej spoločnosti. Ak chce orgán verejnej moci doručovať takejto osobe, musí zároveň 

doručovať do elektronickej schránky tejto osoby v správnom postavení, pričom právne 

relevantné doručenie nastane len v prípade, ak je táto elektronická schránka aktivovaná. 

Rovnako tak doručenie do súkromnej elektronickej schránky (e-mail) nie je spojené s právne 

relevantným právnym dôsledkom – riadnym doručením.  

K rovnakému záveru dospela aj súdna judikatúra, a to v rozhodnutí R 36/2019, podľa 

ktorého za účinné doručenie rozhodnutia súdu advokátovi - fyzickej osobe je možné považovať 

iba doručenie rozhodnutia do elektronickej schránky advokáta, ktorú má určenú na 

elektronickú komunikáciu so súdmi (a inými orgánmi verejnej moci). S doručením rozhodnutia 

do súkromnej elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá vykonáva advokátsku prax, nie sú 

spojené právne dôsledky začatia plynutia lehoty na podanie odvolania.125 

V tejto súvislosti však treba spomenúť novinku v E-govZ, ktorou je centrálne úradné 

doručovanie. Spomenúť ho treba z toho dôvodu, pretože ustanovuje postup, kto bude 

realizovať doručovanie (reálne ho zabezpečovať) v intenciách Správneho poriadku, pretože 

týmto doručovacím orgánom už nemusí byť samotný správny orgán. 

 

2.3.2 Centrálne úradné doručovanie  

Novinkou, ktorú teda zavádza E-govZ, je spomenuté centrálne úradné doručovanie. To 

je upravené v § 31a tohto zákona. Centrálne úradné doručovanie sa týka všetkých orgánov 

verejnej moci, ktoré sú štátnou rozpočtovou organizáciou.126 Z pohľadu správneho práva 

a verejnej správy preto treba povedať, že sa týka len orgánov štátnej správy. Centrálne úradné 

doručovanie zabezpečuje správca modulu elektronického doručovania. Na základe dohody so 

správcom modulu elektronického doručovania sa centrálne úradné doručovanie vzťahuje aj na 

orgány verejnej moci, ktoré nie sú štátnou rozpočtovou organizáciou.127 Správcom modulu 

elektronického doručovania je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj 

ako „NASES“).  

Centrálne úradné doručovanie sa aplikuje v prípade doručovania akýmkoľvek osobám, 

t. j. právnickým aj fyzickým, ktorým sa nedoručuje elektronicky a ak odosielateľom je orgán 

štátnej správy.  

V čom spočíva centrálne úradné doručovanie? E-govZ vychádza zo základnej premisy, 

že orgány verejnej moci vykonávajú verejnú moc už len v elektronickej podobe a nie v listinnej. 

                                                           
123 V prípade, ak ide o doručovanie v „opačnom garde“, teda keď fyzická osoba musí doručovať orgánu verejnej 
správy v elektronickej podobe, už takéto obmedzenie nepoznáme a niektoré osobitné predpisy ustanovujú 
povinnosť elektronického doručovania orgánom verejnej správy; pozri ďalej v texte.  
124 Pozri § 12 ods. 2 E-govZ. 
125 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Obdo/35/2019 z 12. júna 2019. 
126 Zjednodušene povedané, štátnou rozpočtovou organizáciou sú všetky štátne orgány; pozri aj § 21 ods. 1 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
127 To znamená, že napríklad subjekty územnej samosprávy môžu tiež centrálne úradne doručovať, ale len pod 
podmienkou, že majú uzatvorenú o tom zmluvu s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby. 
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To sa týka aj doručovania ako takého. Z daného dôvodu sa preto doručovanie zo strany 

orgánov verejnej moci uskutočňuje už len v elektronickej podobe.  

Orgán verejnej moci odošle elektronický úradný dokument prostredníctvom modulu 

elektronického doručovania správcovi modulu elektronického doručovania (NASES), ktorý 

prostredníctvom modulu elektronického doručovania bezodkladne zabezpečí jeho doručenie do 

elektronickej schránky adresáta. V prípade, ak elektronická schránka je aktivovaná, došlo 

k riadnemu doručeniu elektronického úradného dokumentu.  

Centrálne úradné doručovanie sa však uplatňuje aj v prípade, ak elektronická schránka 

nie je aktivovaná. V takom prípade NASES zabezpečí jeho doručenie adresátovi v listinnej 

podobe prostredníctvom poštového podniku, a to spôsobom podľa osobitného predpisu 

upravujúceho konanie v danej veci (t. j. „bežné“ doručenie alebo doručenie do vlastných rúk 

– v listinnej podobe), t. j. napríklad podľa ustanovení Správneho poriadku.  

Doručovanie v listinnej podobe však nebude zabezpečovať orgán štátnej správy, ale 

opäť ho bude realizovať NASES, a to tak, že vytvorí listinný rovnopis elektronického úradného 

dokumentu. Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu je vyhotovenie 

elektronického úradného dokumentu, vrátane jeho príloh, v listinnej podobe vrátane 

identifikácie toho, kto elektronický úradný dokument autorizoval a informácie o spôsobe 

autorizácie a čase autorizácie. Má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument, 

z ktorého bol vyhotovený. Doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu 

má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického úradného dokumentu. 

Dôvod, kvôli ktorému sa doručuje týmto spôsobom, vyplýva z dôvodovej správy 

k zákonu č. 238/2017 Z. z., ktorý novelizoval E-govZ tak, že do jeho ustanovení zakotvil 

centrálne úradné doručovanie.  

Podľa dôvodovej správy, v súvislosti s listinným doručovaním úradných zásielok je 

potrebné na strane orgánov verejnej moci zabezpečovať vytvorenie zásielok a ich podanie na 

poštovú prepravu. Štát to stojí nemalé finančné prostriedky a pre orgány to zase predstavuje 

administratívnu záťaž. Orgány verejnej moci si tieto procesy zabezpečujú individuálne 

a nejednotne, pričom vytváranie a podávanie úradných zásielok si zabezpečujú buď vo vlastnej 

réžii, alebo prostredníctvom externých služieb. Zabezpečovanie procesov vo vlastnej réžii je 

pritom závislé od úrovne technického vybavenia a od príslušných nákladov na papier, tonery, 

obálky, od odpisov technických zariadení, od spotreby energie, ako aj od osobných nákladov 

administratívnych pracovníkov zabezpečujúcich vytvorenie a podanie zásielok. Výsledkom sú 

nejednotné formáty, rôzne procesy doručovania, individuálne obstarávanie materiálov a 

služieb a tým aj rôzna výška nákladov na jednotlivú listinnú zásielku. Orgány verejnej moci 

majú povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky a úradné dokumenty doručovať 

elektronicky do aktivovaných elektronických schránok. Pre adresátov, ktorí nemajú aktivované 

elektronické schránky, sa doručujú úradné rozhodnutia naďalej v listinnej podobe, vo forme 

rovnopisu. Aj napriek povinnej aktivácii elektronických schránok pre právnické osoby zapísané 

v obchodnom registri sa stav v doručovaní úradných zásielok zásadne nemení. Veľká časť 

elektronických schránok môže byť stále neaktivovaných (fyzické osoby) a orgány verejnej moci 

musia doručovať úradné zásielky naďalej v listinnej podobe. To kladie na doručovanie ešte 

väčšie nároky, keďže musia pred odoslaním úradnej zásielky preveriť, či je elektronická 

schránka aktivovaná alebo nie a podľa toho zvoliť formu aj spôsob doručovania. Pri 

elektronickom doručovaní je administratívna a finančná náročnosť tiež závislá od technického 

vybavenia príslušných orgánov. Niektoré inštitúcie už majú automatizované riešenia pre 
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overovanie aktívnych elektronických schránok, ako aj riešenia na hromadné odosielanie 

elektronických podaní. Sú však aj inštitúcie s nízkou mierou automatizácie čo zvyšuje ich 

administratívnu náročnosť doručovania. Navrhované riešenie vychádza z predpokladu, že 

orgány verejnej moci vytvárajú úradné dokumenty už len v elektronickej podobe a doručujú 

ich s použitím modulu elektronického doručovania. Tento modul teda môže prijať elektronické 

úradné dokumenty a automatizovaným spôsobom vyhodnotiť, či príslušný adresát má alebo 

nemá aktivovanú elektronickú schránku. Na základe výsledku vyhodnotenia systém buď doručí 

úradné dokumenty do aktivovanej elektronickej schránky, alebo zvolí listinné doručovanie. 

Následne prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta vytvorí rovnopisy a vyhotoví 

listinné úradné zásielky, ktorých doručenie bude zabezpečené prostredníctvom poštového 

podniku. Riešenie bude automatizovaným spôsobom poskytovať informácie o výsledkoch 

doručenia príslušným orgánom. Z pohľadu adresáta bude úradný dokument doručený buď do 

aktivovanej elektronickej schránky, alebo vo forme listinnej zásielky. Na strane orgánu verejnej 

moci už nebude potrebné skúmať, či adresát má alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku 

a vytvárať listinné zásielky, čím odpadá celý rad administratívnych úkonov, ako aj nákladov na 

tlačenie, pečiatkovanie a podpisovanie, obálkovanie a podanie zásielok na poštovú 

prepravu.128   

Ak ide o doručovanie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu, platí, 

že orgán verejnej moci si odoslaním elektronického úradného dokumentu vyhradil, že poštová 

zásielka, ktorej obsahom je listinný rovnopis tohto dokumentu, nemá byť vrátená; poštový 

podnik takú poštovú zásielku, ak ju nemožno dodať adresátovi, zničí do 30 dní odo dňa 

doručenia informácie o výsledku doručenia. Na účely doručenia podľa osobitných predpisov sa 

za deň vrátenia poštovej zásielky odosielateľovi považuje deň doručenia informácie o výsledku 

doručovania. 

 Náklady spojené s vytváraním listinného rovnopisu elektronického úradného 

dokumentu a zabezpečenie jeho doručovania, sú nákladmi NASES-u.  

Ak ide o doručovanie orgánu verejnej moci, ktorý nie je štátnou príspevkovou 

organizáciou a ktorý si nedohodol doručovanie s NASES-om, musí listinné doručenie zabezpečiť 

sám tento orgán a na vlastné náklady. 

 

2.4 Elektronická komunikácia účastníka konania s orgánom verejnej moci 

a medzi orgánmi verejnej moci navzájom 

Účastník konania vo vzťahu k orgánu verejnej moci si môže zvoliť, či bude komunikovať 

elektronicky alebo listinne. To platí aj v prípade, ak má aktivovanú elektronickú schránku. 

Zvoliť si nebude môcť len v takom prípade, ak by osobitný právny predpis určil konkrétnu 

formu komunikácie, či už výlučne elektronicky alebo výlučne listinne. Doručovať orgánu 

verejnej moci môže účastník konania aj v listinnej podobe, a to aj napriek tomu, že orgány 

verejnej moci majú aktivované elektronické schránky. Na strane druhej, ako som už uviedol 

vyššie, ak má účastník elektronickú schránku aj aktivovanú, tak orgán nemá na výber a musí 

doručovať účastníkovi elektronicky.  

                                                           
128 NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 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 predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s. 35-36. 
Dostupné na internete: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=439315>, cit. 2019-
09-20. 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=439315
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Príklad, kedy bude musieť komunikovať elektronicky fyzická osoba s orgánom verejnej 

moci, možno vidieť v zákone o súdoch a v Daňovom poriadku.  

Podľa § 82l ods. 3 zákona o súdoch orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, 

notár a správca sú povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky 

súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na 

doručovanie, ktorej sú majiteľom.  

Podľa § 14 ods. 1 daňového poriadku povinnosť doručovať podania elektronickými 

prostriedkami finančnej správe má daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty 

alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou-

podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov, ako aj zástupca tohto subjektu, ďalej daňový 

poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní a napokon advokát za daňový 

subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní.  

Z vyššie uvedenej množiny osôb, ktoré sú povinné komunikovať so štátnymi 

inštitúciami elektronicky, sú fyzickými osobami advokáti, súdni exekútori, notári, správcovia, 

fyzická osoba platiteľ dane z pridanej hodnoty, fyzická osoba podnikateľ registrovaná pre daň 

z príjmov,129 daňoví poradcovia za daňový subjekt, ktorý zastupujú.  

Na základe uvedenej právnej úpravy možno povedať, že ide zásadne o pravidlá, ktoré 

sa budú aplikovať len vo vzťahu k vybraných subjektom a len vo vzťahu ku konkrétnej inštitúcii 

a v konkrétnych právnych vzťahoch.  

Z uvedeného textu by tiež malo byť zrejmé, že vo vzťahu ku komunikácii so súdmi by 

advokát, súdny exekútor, notár a správca (porovnaj formuláciu „...používať pri elektronickej 

komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ktorej sú 

majiteľom.“). Problémom danej formulácie však je, že nedáva presnú odpoveď na to, či 

z daného ustanovenia vyplýva povinnosť, aby všetky tam vymenované subjekty mali 

aktivovanú elektronickú schránku, alebo či táto povinnosť sa vzťahuje len na tie subjekty a až 

po tom, ako si sami dobrovoľne elektronickú schránku aktivovali.  

Som toho názoru, že právne udržateľným záverom z pohľadu právnej istoty je ten 

výklad, podľa ktorého túto schránku nemusia mať dané subjekty povinne aktivovanú. Ak by 

ju totiž mali aktivovanú, bola by aktivovaná vo vzťahu k všetkým orgánom verejnej moci 

a nielen súdom. To z hľadiska proporcionality a zámeru E-govZ, podľa ktorého aktivované 

elektronické schránky majú len právnické osoby, je vo vzťahu k fyzických osobám za danej 

situácie neudržateľné.  

Ako podporný argument môže slúžiť aj skutočnosť, že zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych 

poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov sa v položke 20a ustanovuje poplatok 20 eur 

za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe, ak zákon ustanovuje povinnosť 

doručovať podanie do elektronickej schránky súdu a za spracovanie podania a jeho príloh v 

elektronickej podobe doručeného súdu inak ako do elektronickej schránky súdu, ak zákon 

ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu. Ak by bola úplne 

vylúčená komunikácia v listinnej podobe, zákon by zrejme túto poplatkovú povinnosť nevyrubil 

a sankcionoval by jej nedodržanie neprihliadnutím na vykonaný prejav vôle.  

Predmetným sa vo svojej judikatúre zaoberal aj Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý 

dospel k nasledovným záverom: S prihliadnutím na znenie citovaného § 82l ods. 3 zákona o 

súdoch je v spojení s § 101cd zákona o súdoch podľa názoru ústavného súdu opodstatnený 

záver okresného súdu o existencii povinnosti právneho zástupcu, ktorý je fyzickou osobou v 

                                                           
129 Napríklad živnostník, ktorého zdaniteľné príjmy presiahli v roku 2019 sumu 1 968,68 eura. 
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konaní pred súdom, doručovať podania do elektronickej schránky súdu, a to s účinnosťou od 

1. júla 2018. Rovnako opodstatnený a majúci oporu v správnom výklade vo veci použitých 

právnych predpisov bol postup okresného súdu pri následnom ukladaní povinnosti 

sťažovateľovi zaplatiť súdny poplatok za spracovanie podania urobeného v listinnej forme, a 

to s prihliadnutím na splnenie podmienok pre vznik poplatkovej povinnosti. Výklad citovaných 

ustanovení, ktorý predostiera ústavnému súdu sťažovateľ a podľa ktorého pre uloženie 

poplatkovej povinnosti neboli splnené podmienky, keďže sa na neho nevzťahuje povinnosť 

doručovať súdu do elektronickej schránky, a to vzhľadom na skutočnosť, že chýba právny 

predpis, ktorý by advokátovi uložil expressis verbis povinnosť aktivovať elektronickú schránku, 

je nevyhnutné považovať za účelový, keďže v konečnom dôsledku zasahuje do samotnej 

podstaty ustanovením § 82l ods. 3 zákona o súdoch zavedenej všeobecnej povinnosti 

vybraných subjektov komunikovať so súdom prostredníctvom elektronickej schránky a smeruje 

aj proti hlavnému cieľu elektronizácie súdnictva, ktorým je zefektívnenie jeho výkonu. 

Vzhľadom na uvedené je podľa názoru ústavného súdu napadnuté uznesenie okresného súdu 

založené na právnych záveroch, ktoré majú oporu v aplikovanej právnej norme a nezasahujú 

do podstaty, zmyslu a účelu označeného základného práva na súdnu ochranu a práva na 

spravodlivé súdne konanie.130 (...) Okrem už uvedeného je zo všeobecného hľadiska v 

nadväznosti na z čl. 6 dohovoru vyvoditeľný zákaz odmietnutia spravodlivosti (tzv. denegatio 

iustitiae) rozhodujúce aj to, že spôsob komunikácie, ktorý sťažovateľ ako právny zástupca 

strany v príslušnom konaní zvolil (podanie v listinnej podobe), nemá vo vzťahu k ním 

zastupovanej strane sporu za následok zásah do samotnej podstaty práva na spravodlivé 

súdne konanie. Absencia komunikácie advokáta so súdom prostredníctvom elektronickej 

schránky, resp. podanie urobené advokátom v listinnej podobe, neoprávňuje súd na podanie 

urobené v listinnej podobe neprihliadať, resp. podanie vyhodnotiť ako neúčinné. Prípadná 

poplatková povinnosť, ktorá vzniká advokátovi za podanie urobené v listinnej podobe, nemôže 

byť preto sama osebe dôvodom zásahu do samotnej podstaty a zmyslu základného práva na 

súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 

ods. 1 dohovoru.131 

Na strane druhej platí, že dané osoby sú povinné využívať elektronickú komunikáciu 

s danými inštitúciami, avšak len vo vzťahu k nim. Opačne to teda, na základe vyššie 

uvedeného, neplatí. Inými slovami elektronická komunikácia prebieha len v smere advokát, 

súdny exekútor, notár, správca, fyzická osoba platiteľ dane z pridanej hodnoty, fyzická osoba 

podnikateľ registrovaná pre daň z príjmov, daňový poradca za daňový subjekt, ktorý 

zastupujú, vo vzťahu k súdu alebo finančnej správe, ale nie naopak. Táto povinnosť by tu bola 

len v takom prípade, ak tieto subjekty majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, 

a to v postavení subjektu vykonávajúceho činnosť advokáta (a ostatných) a nie danej osoby 

ako súkromnej fyzickej osoby.  

Aj tu platí, že ak je elektronická schránka subjektu aktivovaná, orgán verejnej moci má 

povinnosť komunikovať s účastníkom konania výlučne elektronicky. Povinnosť jej aktivovania 

však zo zákona nevyplýva.  

V súvislosti s elektronickou komunikáciou medzi účastníkom konania a správnym 

orgánom sa treba ešte venovať aj tomu, kedy možno považovať za zachovanú lehotu na 

                                                           
130 Bod 38 až 41 odôvodnenia uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 186/2019 z 30. apríla 
2019. 
131 Bod 44 a 45 odôvodnenia uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 186/2019 z 30. apríla 
2019. 
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vykonanie určitého úkonu zo strany účastníka konania. Podľa § 33 ods. 5 písm. a) E-govZ, ak 

je adresátom orgán verejnej moci, tak elektronická úradná správa, vrátane všetkých 

elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú uložením elektronickej úradnej správy. 

Čo však v prípade, ak dôjde k odoslaniu elektronickej správy v posledný deň lehoty (napríklad 

na podanie odvolania), ale uložená do elektronickej schránky správneho orgánu bude až 

neskôr.  

V prípade, ak by išlo o listinné podanie, riešenie poskytuje Správny poriadok v § 27 

ods. 3132 a lehota sa považuje za zachovanú, ak úkon bol realizovaný prostredníctvom 

subjektu, ktorý je povinný tento úkon doručiť správnemu orgánu za predpokladu, že 

adresátom úkonu je príslušný správny orgán.133 Obdobné ustanovenie však v zákone o e-

Governmente absentuje.  

Som toho názoru, že v tomto prípade treba podporne využiť ustanovenia Správneho 

poriadku aj na elektronické doručovanie a považovať úkon za úkon urobený v lehote, ak bol 

v posledný deň lehoty realizovaný elektronickým spôsobom a nie až reálnym doručením do 

elektronickej schránky (uložením) správneho orgánu. 

K tomuto záberu sa prikláňa aj súdna judikatúra. Treba však povedať, že ide 

o judikatúru civilnú, avšak vzhľadom na to, že E-govZ sa vzťahuje na výkon verejnej moci 

všeobecne (a teda aj na výkon verejnej správy), sú tieto závery plne akceptovateľné aj vo 

vzťahu k verejnej správe. Súdna judikatúra uvádza, že pokiaľ Civilný sporový poriadok 

pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do 

elektronickej podateľne, je nevyhnutné považovať aj takýto spôsob doručenia podania, t. j. 

prostredníctvom portálu eŽaloby (<https://obcan.justice.sk/ezaloby>) ministerstva 

spravodlivosti určeného pre podania na súdy, za doručené ,,súdu“ elektronickými 

prostriedkami. K tomu, aby nastali účinky podaného odvolania zaslaného elektronickými 

prostriedkami, je nevyhnutné, aby strana sporu uviedla správny súd, ktorému má byť 

odvolanie adresované a pokiaľ podanie vo veci samej urobí bez zaručeného elektronického 

podpisu, musí ho doručiť súdu písomne v zmysle §  125 ods. 1 CSP do desiatich dní. Pre 

zachovanie lehoty na podanie odvolania, bude v danom prípade rozhodný okamih odoslania 

elektronického podania podľa poslednej vety § 25 ods. 1 zákona  o e-Govermente bez potreby 

ďalšieho preukazovania okamihu skutočného doručenia podania z tohto systému na určený 

súd. To plne korešponduje aj so znením § 121 ods. 5 CSP, pokiaľ ide o zachovanie 

procesnoprávnych lehôt. Strane sporu totiž nemôže byť na ťarchu následný prenos dát z 

portálu na určený súd, nakoľko nemá žiadnu možnosť ovplyvniť túto fázu doručovania 

(porovnaj aj rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Cdo 12/2018, sp. zn. 

5 Cdo 75/2019, sp. zn. 8 Cdo 14/2019).134 

Ak ide o komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci navzájom, tak tie sú povinné 

komunikovať do elektronickej schránky len v takom prípade, ak sú vo vzájomnom postavení 

orgán verejnej moci – účastník konania. Ak nejde o tento prípad, potom orgány verejnej moci 

môžu komunikovať medzi sebou prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie 

                                                           
132 Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne uvedenom v § 19 ods. 
4 alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu. 
133 Pozri aj § 19 ods. 4 Správneho poriadku.  
134 Bod 15 odôvodnenia uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 105/2019 z 10. októbra 
2019, citované podľa <https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/podania-navrhy-
zaloby/dorucenie-podania-sudu-prostrednictvom-portalu-ezaloby.html>, cit. 2019-11-27. 
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údajov135 alebo priamou formou elektronickej komunikácie medzi sebou, a to aj 

automatizovaným spôsobom, bez toho, aby pri elektronickej komunikácii doručovali do 

elektronickej schránky. Priama forma elektronickej komunikácie prebieha prostredníctvom 

(napríklad) mailovej komunikácie. Možno konštatovať, že by malo ísť o komunikáciu, ktorá 

prebieha medzi oficiálnymi mailovými adresami vytvorenými tým-ktorým orgánom verejnej 

moci, t. j. nesmie ísť o komunikáciu zo súkromných mailových adries ako napríklad 

z gmail.com, yahoo.com, zoznam.sk a podobne.  

Za priamu formu elektronickej komunikácie možno označiť aj takú (za predpokladu, že 

by orgány verejnej moci mali vytvorenú takú platformu), keď by sa využívali technológie, ktoré 

umožňujú instantné zasielanie správ ako napríklad umožňuje Skype (for business), ICQ, 

Messanger, či Yammer.  

 

2.5 Notifikácie a elektronická doručenka  

Z praktického hľadiska, keďže elektronická komunikácia medzi orgánom verejnej moci 

a fyzickou osobou alebo právnickou osobou (t. j. pri výkone verejnej moci na účely E-govZ) 

bude prebiehať najmä prostredníctvom elektronického dourčovania do elektronickej schránky 

a keďže fyzické osoby alebo právnické osoby nemusia každý deň kontrolovať svoju 

elektronickú schránku, sa treba v ďalšom texte venovať aj právnym inštitútom notifikácií 

a elektronickej doručenky. 

Využitie notifikácií nie je naviazané len na elektronické doručovanie, keďže vo 

všeobecnosti sa notifikácie môžu posielať o priebehu a stave konania o právach, právom 

chránených záujmoch a povinnostiach osobám, ktoré sú účastníkom konania alebo ktorých sa 

vec týka. Notifikácia predstavuje právne nezáväznú informáciu, ktorú zasiela orgán verejnej 

moci a ktorej obsah ustanovuje zákon. Keďže sa týka aj priebehu konania, tak je nepochybné, 

že notifikáciám podlieha aj elektronické doručovanie.  

Z praktického hľadiska je využitie notifikácií vhodné práve pri elektronickom doručovaní 

do elektronickej schránky, a to pri osobách, ktoré si nekontrolujú elektronickú schránku každý 

deň. Notifikácia ich upozorní na to, že došlo k uloženiu správy do ich elektronickej schránky. 

Nastavenie notifikácií nie je automatickým úkonom, ale ak ich chce majiteľ elektronickej 

schránky využívať, musí sa na tieto účely zaregistrovať (vo všeobecnosti) alebo si môže zvoliť 

zasielanie notifikácií v konkrétnej veci. Registrácia v oboch prípadoch je bezodplatná.  

V prípade, ak si majiteľ elektronickej schránky zvolí možnosť registrovania na účely 

zasielania notifikácií, musí si zvoliť spôsob, ktorým bude notifikovaný o úkone, ku ktorému 

došlo, t. j. v prípade doručovania o doručení elektronickej správy do jeho elektronickej 

schránky. Môže si pritom zvoliť spôsob zasielania SMS správ na zvolené telefónne číslo alebo 

napríklad aj zaslanie notifikácie do jeho súkromnej e-mailovej schránky. Výhoda spôsobu 

zasielania do e-mailovej schránky spočíva v tom, že je vždy bezodplatná, zatiaľ čo ostatné 

spôsoby, ak sú spojené s nákladmi pre orgán verejnej moci, môžu byť spoplatnené. 

O spoplatnení však musí byť adresát vopred informovaný. 

Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení elektronickej 

úradnej správy je mu zaslaná notifikácia o uložení elektronickej úradnej správy, ktorá obsahuje 

                                                           
135 Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi 
informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky, pričom, 
okrem iného, zabezpečuje aj výmenu elektronických správ medzi orgánmi verejnej moci – § 10 ods. 11 E-govZ. 
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meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov odosielateľa a adresáta a deň uplynutia 

úložnej lehoty. 

Notifikácia teda slúži na efektívnejšie informovanie adresáta o tom, že má doručenú 

zásielku. V notifikácii sa dozvie základné údaje a informácie o tejto zásielke, avšak v notifikácii 

sa neuvádza žiaden obsah zásielky ako takej.  

 Zatiaľ čo notifikácia sa vytvára takpovediac „na začiatku“ procesu elektronického 

doručenia, elektronická doručenka sa vytvára „na jeho konci“. E-govZ ako spôsoby 

elektronického doručovania upravuje dva, a to elektronické doručovanie do vlastných rúk a iné 

(t. j. nie do vlastných rúk) elektronické doručovanie.  

Zákon ustanovuje, že doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického 

doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany 

adresáta alebo osoby, ktorej je podľa osobitných predpisov možné doručovať namiesto 

adresáta136 (ďalej len „prijímateľ“ alebo „adresát“), formou elektronickej doručenky odoslanej 

odosielateľovi. Do vlastných rúk sa elektronicky doručujú elektronické dokumenty, ktoré sú z 

hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné 

predpisy ustanovujú, že sa doručujú do vlastných rúk. Napríklad Správny poriadok v § 24 ods. 

1 ustanovuje, že dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania, sa doručujú do 

vlastných rúk.  

Všetky ostatné doručené zásielky sa nemusia doručovať do vlastných rúk.  

Vo vzťahu k elektronickej doručenke treba povedať, že tá sa vytvára pri oboch 

spôsoboch doručenia. Rozdiel bude však spočívať v tom, kedy sa takáto elektronická 

doručenka vytvorí.  

Doručenie do vlastných rúk podľa E-govZ sa vyznačuje tým, že musí byť potvrdené ako 

doručené zo strany prijímateľa, a to práve vo forme elektronickej doručenky. Elektronická 

doručenka sa vytvára aj v prípade bežného doručovania, avšak v takomto prípade sa vytvára 

automaticky; nevyžaduje sa jej potvrdenie zo strany prijímateľa.  

Samotná elektronická doručenka sa vyznačuje tým, že obsahuje (materiálne náležitosti):  

a) údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia,  

b) identifikátor osoby prijímateľa,  

c) identifikátor osoby odosielateľa a  

d) identifikáciu elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov, ktoré sa 

elektronicky doručujú.  

V prípade, ak bola elektronická doručenka potvrdená, považujú sa údaje na nej uvedené 

za pravdivé, a to až do okamihu, kým nie je preukázaný opak. Zákon tu vytvára tzv. predpoklad 

pravdivosti elektronickej doručenky, avšak pripúšťa o ňom dôkaz o opaku. Tento dôkaz bude 

musieť predložiť ten, kto tvrdí, že údaje na elektronickej doručenke nie sú pravdivé.137  

Ak ide o doručovanie orgánu verejnej moci, doručenie sa potvrdzuje prostredníctvom 

funkcie elektronickej podateľne. Ak ide o doručovanie inej osobe, elektronická doručenka sa 

vytvára automatizovaným spôsobom prostredníctvom modulu elektronického doručovania. 

Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície je povinný zabezpečiť, aby modul 

elektronických schránok bol vytvorený tak, aby prijímateľ pri preberaní doručovaného 

                                                           
136 Na základe plnomocenstva si možno zvoliť zástupcu pre to-ktoré konanie, v ktorom sa bude adresátovi 
doručovať. Zvyčajným príkladom je plnomocenstvo udelené advokátovi.  
137 Pozri aj ďalej v texte o neúčinnosti elektronického doručenia.  
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elektronického dokumentu bol vždy povinný potvrdiť doručenie elektronického úradného 

dokumentu, a to ešte pred sprístupnením obsahu tohto dokumentu. 

Elektronická doručenka sa vytvára aj v prípade, ak elektronická schránka nebola 

aktivovaná. Táto skutočnosť má svoj praktický dôsledok najmä pre prípady centrálneho 

úradného doručovania. Odosielateľ je informovaný o tom, že adresát nemá aktivovanú 

elektronickú schránku na doručovanie, a preto NASES bude realizovať jeho hmotné doručenie 

(v listinnej podobe).  

Naopak, elektronická doručenka sa nevytvára vtedy, ak jej odosielateľ nie je známy 

alebo ak nemá zriadenú elektronickú schránku.  

 

2.6 Právna úprava uloženia elektronickej úradnej správy 

Z právneho hľadiska je veľmi dôležitou právna úprava uloženia elektronickej úradnej 

správy (zásielky), pretože na ňu je naviazaná objektívna možnosť oboznámenia sa adresáta 

s jej obsahom. To rešpektuje aj E-govZ, ktorý týmto spôsobom vymedzuje tento pojem. Od 

okamihu uloženia zásielky začína zároveň plynúť úložná doba, t. j. doba, počas ktorej sa so 

zásielkou môže adresát oboznámiť s právnym účinkom riadneho doručenia doručovanej 

zásielky.  

Počas plynutia úložnej lehoty sa teda zásielka stále považuje za nedoručenú; nachádza 

sa zatiaľ len v dispozičnej sfére adresáta, ktorý sa s ňou má možnosť riadne oboznámiť, aj 

keď k skutočnému oboznámeniu ešte nedošlo. E-govZ ustanovil úložnú lehotu na 15 

kalendárnych dní, pričom táto lehota začína plynúť v deň nasledujúci po dni uloženia 

elektronickej úradnej správy. Osobitný právny predpis môže ustanoviť aj inú lehotu (či už 

kratšiu alebo aj dlhšiu). Úložná lehota, jej prvý deň, ak nie je ustanovené inak, preto začne 

plynúť aj v takom prípade, ak týmto prvým dňom je sobota alebo deň pracovného pokoja. 

K výnimkám pozri ešte ďalej v texte.  

V rámci výkladu treba poukázať na to, že v prípade elektronického doručovania je 

úložná lehota ustanovená odlišne od úložnej doby, ktorú má určenú Slovenská pošta, a. s. 

Podľa čl. 21.1 Poštových podmienok Slovenskej pošty, a. s.,138 je úložná doba 18 kalendárnych 

dní.139 Rozdiel medzi týmito lehotami z dôvodovej správy k E-govZ nie je celkom zrejmý. 

Osobne som toho názoru, že by bolo z hľadiska právnej istoty vhodnejšie, aby tieto lehoty boli 

zjednotené.  

Ak sa elektronicky doručuje do vlastných rúk, adresát je povinný potvrdiť doručenie 

elektronickej úradnej správy formou elektronickej doručenky; potvrdenie doručenia je 

podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej úradnej správy prijímateľovi v jeho 

elektronickej schránke. Elektronická úradná správa sa sprístupní v momente potvrdenia 

doručenia. 

Zákon presne vymedzuje, kedy možno elektronickú úradnú správu považovať za 

doručenú, pričom rozlišuje, či sa doručuje orgánu verejnej moci, súkromnej osobe do vlastných 

rúk alebo súkromnej osobe bežným doručením. Ak je adresátom orgán verejnej moci, považuje 

sa správa za doručenú uložením elektronickej úradnej správy. Ak sa doručuje súkromnej osobe 

a do vlastných rúk, považuje sa správa za doručenú dňom, hodinou, minútou a sekundou 

uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, 

                                                           
138Pozri<https://www.posta.sk/subory/36961/postove-podmienky-vseobecna-cast-vnutrostatny-styk.pdf.>, 
navštívené 2019-11-20.  
139 Podľa týchto podmienok ide o tzv. odbornú lehotu.  

https://www.posta.sk/subory/36961/postove-podmienky-vseobecna-cast-vnutrostatny-styk.pdf
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ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel (tzv. fikcia 

doručenia140). Ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, 

považuje sa správa za doručenú deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej 

úradnej správy. 

Po doručení elektronickej úradnej správy zostáva elektronická úradná správa, vrátane 

všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje, uložená v elektronickej schránke 

adresáta. 

Zákon osobitne upravuje počítanie lehota na konanie alebo na vykonanie úkonu, ktorej 

začiatok je spojený s okamihom elektronického doručenia (napríklad povinnosť niečo predložiť, 

niekam sa dostaviť alebo podať odvolanie, či rozklad). Tu treba osobitne upozorniť, že oproti 

zaužívanému postupu (pri listinnom doručovaní), kedy lehota na plnenie začína plynúť najbližší 

nasledovný kalendárny deň, a to bez ohľadu na, o aký deň ide, je v prípade elektronického 

doručovania istý rozdiel. 

V prípade elektronického doručovania, ak k elektronickému doručeniu dôjde v deň 

štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na konanie alebo na vykonanie úkonu, 

ktorej začiatok je spojený s okamihom elektronického doručenia, začne plynúť najbližší 

nasledujúci pracovný deň; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje alebo z povahy konania 

alebo úkonu vyplýva, že orgán verejnej moci alebo iná osoba sú povinní konať aj v deň, ktorý 

je štátnym sviatkom, alebo v deň pracovného pokoja. 

Pracovné dni a štátne sviatky sú vymedzené v zákone č. 241/1993 Z. z. o štátnych 

sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Podľa tohto zákona sa za deň 

štátneho pokoja považujú štátne sviatky,141 iné sviatky142 a nedele. Možno si povšimnúť, že 

sobota sa nepovažuje za deň pracovného pokoja; zrejmou chybou zákonodarcu tu došlo 

k opomenutiu tejto skutočnosti. 

Z praktického hľadiska treba povedať, že daná právna úprava je problematická. Ako 

ilustratívny príklad si možno vziať problematiku podávania riadnych opravných prostriedkov. 

V prípade, ak by došlo k doručeniu v sobotu, podľa súčasného znenia E-govZ sa lehota na 

podanie (napríklad) odvolania musí počítať od nedele a nie až od pondelka, pretože sobota 

podľa E-govZ nespadá pod pojmy „deň štátneho sviatku alebo deň pracovného pokoja“. 

Problém v texte právneho predpisu spočíva aj v tom, že subjekty v zásade ešte stále nie sú 

zvyknuté na to, že by k doručeniu mohlo dôjsť v dni, ktoré sa tradične nepovažujú za 

„pracovné dni“, t. j. tak sobota, ako aj nedeľa. Za súčasného stavu sa však do plynutia lehoty 

musí započítavať aj nedeľa.  

Z dôvodu právnej istoty je preto žiaduce, aby de lege ferenda bola do § 32 ods. 9 E-

govZ doplnená aj sobota.  

Zákon potom osobitne upravuje situácie ako postupovať v prípade, ak medzi okamihom 

odoslania elektronickej úradnej správy a okamihom márneho uplynutia úložnej lehoty bola 

elektronická schránka deaktivovaná, alebo ak orgán verejnej moci rozhodne, že elektronické 

doručenie je neúčinné.143  

                                                           
140 Fikcia doručenia predstavuje situáciu, kedy zákon za splnenia určitých predpokladov, považuje určitý fakt, ktorý 
nastal, za právne relevantný a spôsobilý právnych následkov, hoci v reálnom svete nastať nemusel. Inými slovami 
finguje sa tu určitá skutočnosť. Pri fikcii doručenia sa finguje to, že zásielka bola adresátovi doručená a že sa s ňou 
mal možnosť oboznámiť.  
141 1. január, 5. júl, 29. august, 1. september a 17. november. 
142 6. január, Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 15. september, 1. november, 24. december, 25. 
december a 26. december. 
143 Pozri § 33 ods. 6 E-govZ. 
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2.7 Rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručovania 

Problematike neúčinnosti elektronického doručovania bude venovaný ďalší priestor. 

Rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručovania čiastočne v sebe nesie znaky 

rozhodovania o odpustení zmeškania lehoty,144 ale treba povedať, že tieto dva inštitúty vôbec 

nemožno stotožňovať.  

Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky zmyslom odpustenia lehoty je 

umožniť strane vykonať procesný úkon, keď ho objektívne nemohla vykonať. Ide teda o 

vyváženie medzi takpovediac zákazom požadovať nemožné na jednej strane a ochranou druhej 

procesnej strany na strane druhej.145 V prípade odpustenia zmeškania lehoty musí účastník 

konania zároveň vykonať aj zmeškaný úkon, zatiaľ čo v prípade neúčinnosti elektronického 

doručovania táto povinnosť tu neexistuje; ide tu len o vyslovenie neúčinnosti elektronického 

doručenia s právnym dôsledkom v podobe umožnenia  prevzatia si  elektronickej úradnej 

správy účastníkom konania, o ktorej neúčinnosti sa koná a rozhoduje, vrátane všetkých 

elektronických dokumentov, ktoré obsahuje.146 Až na základe rozhodnutia o vyslovení 

neúčinnosti elektronického doručenia môže účastník konania vykonať úkon, ktorý mu vyplýval 

z doručovanej elektronickej úradnej správy. V zásade však nie je vylúčený ani súbeh využitia 

týchto dvoch inštitútov,147 aj keď ako vhodnejší sa javí postup v prvom rade podania žiadosti 

o rozhodnutie o neúčinnosti elektronického doručenia, pretože ak správny orgán o ňom 

rozhodne, potom sa už nemusí zaoberať rozhodovaním o odpustení zmeškania lehoty; 

účastníkovi konania plynú lehoty na vykonanie úkonu od okamihu doručenia elektronickej 

správy, a preto rozhodovanie o odpustení zmeškania lehoty stráca akékoľvek opodstatnenie. 

O tom, že elektronické úradné doručovania je neúčinné, rozhoduje správny orgán. 

O neúčinnosti si preto nemôže účastník konania urobiť úsudok sám. Konanie o neúčinnosti 

možno začať na návrh účastníka konania. Toto konanie nemôže začať správny orgán z úradnej 

povinnosti; ustanovenie § 33 ods. 4 E-govZ v prípade konaní podľa Správneho poriadku 

nemožno aplikovať.  

Podľa § 33 ods. 4 E-govZ možno začať konanie o neúčinnosti z úradnej povinnosti za 

podmienok ustanovených v písm. a) a b) tohto ustanovenia. Všeobecnou podmienkou však je, 

že tento postup je možný len vtedy, ak osobitný predpis umožňuje vylúčiť účinky náhradného 

doručenia a zároveň neustanovuje iný postup na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického 

doručenia.  

                                                           
144 Pozri § 28 Správneho poriadku.  
145 Bod 21 odôvodnenia uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 101/2019 z 27. marca 2019. 
Porovnaj však len primerane, keďže dané uznesenie sa dotýkalo elektronického doručovania v prípade orgánu 
verejnej moci, ktorým bol súd a nie orgán verejnej správy.  
146 Porovnaj § 33 ods. 7 E-govZ.  
147 Primerane porovnaj bod 65 odôvodnenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 238/2019 
z 10. septembra 2019, citované podľa <https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-
pravo/dorucovanie-sudnych-pisomnosti/dorucovanie-zaloby-podla-zakona-o-e-governmente-rozsudok-pre-
zmeskanie.html>, cit. 2019-11-27, podľa ktorého pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti 
do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. zákona o e- Governmente, musí žalovaný 
dôvod, pre ktorý zmeškal lehotu na podanie vyjadrenia podľa § 273 písm. a) CSP, ako aj pojednávanie vo veci, na 
ktorom bol vyhlásený rozsudok pre zmeškanie, preukázať ako adresát elektronickej úradnej správy domáhajúci sa 
rozhodnutia orgánu verejnej moci o neúčinnosti elektronického doručenia podľa § 33 ods. 1 zákona o e-
Governmente, t. j. že objektívne nemohol prevziať elektronickú úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na jeho 
strane alebo jeho pričinením [písm. a)], alebo na jeho strane nastali také dôvody, ktoré mu objektívne neznemožnili 
prevziať elektronickú úradnú správu, avšak takéto prevzatie by bolo spojené s nepomernými ťažkosťami, ktorých 
prekonanie od neho nie je spravodlivé požadovať [písm. b)]. Tým samozrejme nie je dotknuté oprávnenie 
žalovaného podať okresnému osobitný návrh podľa § 33 ods. 1 zákona o e-Governmente. 

https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/dorucovanie-sudnych-pisomnosti/dorucovanie-zaloby-podla-zakona-o-e-governmente-rozsudok-pre-zmeskanie.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/dorucovanie-sudnych-pisomnosti/dorucovanie-zaloby-podla-zakona-o-e-governmente-rozsudok-pre-zmeskanie.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/dorucovanie-sudnych-pisomnosti/dorucovanie-zaloby-podla-zakona-o-e-governmente-rozsudok-pre-zmeskanie.html
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Správny poriadok však neumožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia, a preto 

nemožno použiť § 33 ods. 4 E-govZ na správne konanie podľa Správneho poriadku.  

Pod pojmom vylúčenie možnosti náhradného doručenia treba mať na mysli tie prípady, 

ak sa doručuje účastníkovi konania len do vlastných rúk a zásielku nemožno doručiť 

prostredníctvom fikcie doručenia. Ako príklad možno spomenúť doručovanie daňovej 

exekučnej výzvy, kde z § 91 ods. 3 Daňového poriadku vyplýva, že daňová exekučná výzva sa 

doručuje účastníkom daňového exekučného konania do vlastných rúk. Zákon tu neumožňuje 

doručiť túto výzvu iným spôsobom, než do vlastných rúk. Iným príkladom môže byť aj 

oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 7 zákona č. 282/2015 Z. z. o 

vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim.148 

Dôvody, ktoré musia byť naplnené na pozitívne rozhodnutie o neúčinnosti 

elektronického doručovania, sú vymedzené v § 33 ods. 1 E-govZ. Tieto dôvody môžu byť 

objektívneho charakteru [písm. a)], ale aj subjektívneho charakteru [písm. b)]. Na to, aby 

správny orgán rozhodol o neúčinnosti elektronického doručenia postačuje ak je naplnený čo 

i len jeden z týchto dôvodov (ide o alternatívne vymedzené podmienky).  

Pre oba prípady platí, že ak daný dôvod nastane, správny orgán je obligatórne povinný 

rozhodnúť o neúčinnosti elektronického doručenia. Nejde tu teda o fakultatívnu možnosť 

správneho orgánu, ktorú by mohol zvažovať, či žiadosti vyhovie, alebo nevyhovie.   

V písmene a) je vymedzený objektívny dôvod, podľa ktorého správny orgán rozhodne 

o neúčinnosti, ak si adresát (účastník konania) objektívne nemohol prevziať elektronickú 

úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na jeho strane alebo jeho pričinením. Ako zrejmý 

príklad uvedeného môžu slúžiť technické problémy informačného systému, ktorý zabezpečuje 

elektronické doručovanie. Tieto dôvody však musia byť konkrétne a vzťahovať sa na adresáta; 

nepostačuje všeobecné konštatovanie (napríklad) o tom, že portál www.slovensko.sk je 

„problematický“.149 

V písmene b) je vymedzený subjektívny dôvod, podľa ktorého správny orgán rozhodne 

o neúčinnosti, ak na strane adresáta (účastníka konania) nastali také dôvody, ktoré mu 

objektívne neznemožnili prevziať elektronickú úradnú správu, avšak takéto prevzatie by bolo 

spojené s nepomernými ťažkosťami, ktorých prekonanie od neho nie je spravodlivé požadovať. 

Domnievam sa, že ako príklad uvedeného vo vzťahu k fyzickým osobám môže slúžiť to, čo 

poznáme z právnej praxe vo vzťahu k doručovaniu do vlastných rúk podľa § 24 ods. 2 

Správneho poriadku a pojmu „hoci sa v mieste doručenia zdržiava“ využitom v danom 

ustanovení. Ide najmä o prípady, ak by daná osoba bola napríklad hospitalizovaná, na 

služobnej ceste alebo aj na dovolenke.150   

Tak subjektívny, ako aj objektívny dôvod musí adresát správnemu orgánu podľa § 33 

ods. 1 E-govZ preukázať. Uvedené možno vnímať kriticky predovšetkým vo vzťahu 

k objektívnemu dôvodu. Vo všeobecnosti preukazovať niečo, čo sa nestalo a navyše nie vinou 

adresáta, je náročné. Som plne toho názoru, že dôvody vymedzené v § 33 ods. 1 E-govZ by 

sa mali upraviť a mal by k nim pridaný aj dôvod, ktorý zákonodarca uvádza v § 33 ods. 4 písm. 

                                                           
148 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania podľa odseku 4 sa doručuje účastníkom vyvlastňovacieho konania 
doporučene do vlastných rúk. 
149 Primerane porovnaj bod 64 odôvodnenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 238/2019 
z 10. septembra 2019, citované podľa <https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-
pravo/dorucovanie-sudnych-pisomnosti/dorucovanie-zaloby-podla-zakona-o-e-governmente-rozsudok-pre-
zmeskanie.html>, cit. 2019-11-27.   
150 Pozri aj ŠKROBÁK, J. Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Bratislava : VO 
PraF UK, 2014, s. 84-95. 

http://www.slovensko.sk/
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/dorucovanie-sudnych-pisomnosti/dorucovanie-zaloby-podla-zakona-o-e-governmente-rozsudok-pre-zmeskanie.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/dorucovanie-sudnych-pisomnosti/dorucovanie-zaloby-podla-zakona-o-e-governmente-rozsudok-pre-zmeskanie.html
https://www.najpravo.sk/judikatura/obcianske-procesne-pravo/dorucovanie-sudnych-pisomnosti/dorucovanie-zaloby-podla-zakona-o-e-governmente-rozsudok-pre-zmeskanie.html
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b) E-govZ. Z dôvodovej správy k zákonu o e-Governmente vyplýva, že tento dôvod konania 

o neúčinnosti, a to aj bez návrhu, je v zákone preto, aby prípady technických porúch 

a výpadkov neboli prenášané na adresáta správy.151 Z dôvodovej správy však už nevyplýva, 

prečo zákonodarca obmedzuje tento dôvod len na situácie, kedy podľa osobitného predpisu 

boli vylúčené účinky náhradného doručenia.  

Mám za to, že z dôvodu právnej istoty tento dôvod rozhodovania o neúčinnosti 

elektronického doručovania by mal byť ponímaný širšie a mal by sa vzťahovať na akékoľvek 

rozhodovanie správnych orgánov. Prenášanie zodpovednosti za preukázanie nefunkčnosti 

technického riešenia, ktoré poskytuje štát, na bedrá adresáta výkonu správy, považujem za 

neproporčné a nemožno ho spravodlivo vyžadovať od adresáta elektronickej správy.  

Vzhľadom na uvedené preto možno konanie o neúčinnosti elektronického doručovania 

v konaniach podľa Správneho poriadku považovať za konanie vedené zásadou dispozičnou. 

Zákon vymedzuje ako obsahové náležitosti návrhu tieto: všeobecné náležitostí podľa 

osobitného predpisu, ktorý konanie, v ktorom sa elektronicky doručovalo, upravuje (t. j. vo 

všeobecnosti kto podáva žiadosť, v akej veci a čo navrhuje), deň, keď sa adresát s obsahom 

elektronickej úradnej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť, a označenie dôkazov, ktorých 

sa dovoláva. 

Z časového hľadiska treba návrh podať do 15 dní odo dňa, keď sa adresát s obsahom 

elektronickej úradnej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť. Zákon tu ustanovuje iba 

lehotu subjektívnu, pričom neobmedzuje možnosť podania tohto návrhu žiadnou objektívnou 

lehotou.  

Uvedené môže byť v rozpore s princípom právnej istoty. Som toho názoru, že v prípade 

subjektívnych dôvodov, pre ktoré nemohol adresát prevziať elektronickú zásielku, by mal 

zákon upravovať aj objektívnu lehotu na podanie návrhu na vyslovenie neúčinnosti 

elektronického doručovania. Pri subjektívnych dôvodoch totiž k doručeniu do elektronickej 

schránky došlo, a preto nepovažujem za problematické určiť začiatok plynutia objektívnej 

lehoty a naviazať ju na doručenie zásielky do elektronickej schránky. Ako inšpirácia dĺžky 

objektívnej lehoty v tomto prípade môže slúžiť lehota jedného roka pri rozhodovaní 

o odpustení zmeškania lehoty podľa Správneho poriadku.  

Pri objektívnych dôvodoch nedoručenia elektronickej zásielky obmedzenie objektívnou 

lehotou možno odmietnuť z nasledujúcich dôvodov:  

a) nie je zrejmé, od ktorého momentu by malo dôjsť k počítaniu tejto lehoty a   

b) pri objektívnom dôvode nemuselo dôjsť ani k tomu, že elektronická správa bola 

doručená do elektronickej schránky, preto sa objektívne adresát nemá ako dozvedieť, 

že k nejakému pokusu o doručenie vôbec došlo.  

Samotné rozhodnutie o neúčinnosti (či už v podobe, že elektronické doručovanie je 

neúčinné alebo rozhodnutie o zamietnutí takéhoto návrhu) musí spĺňať náležitosti rozhodnutia 

podľa § 46 a 47 Správneho poriadku. Toto rozhodnutie totiž podlieha prieskumu v inštančnom 

postupe v rámci verejnej správy (odvolanie alebo rozklad sú prípustné) a rovnako tak podlieha 

aj súdnemu prieskumu.152 Dňom právoplatnosti rozhodnutia o neúčinnosti elektronického 

                                                           
151 NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 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 predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s. 27. 
Dostupné na internete: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465937>, cit. 2019-
11-27. 
152 Pozri § 33 ods. 9 E-govZ.  
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doručenia sa elektronická úradná správa vrátane všetkých elektronických dokumentov 

považuje za doručenú. 

 

2.8 Elektronická úradná tabuľa  

Záverečným právnym inštitútom, ktorý súvisí s elektronickým doručovaním, ktorý je 

upravený E-govZ a ktorému sa budem venovať, je elektronická úradná tabuľa.153 

Doručovať prostredníctvom elektronickej úradnej tabule sa bude vtedy, ak to ustanoví 

osobitný právny predpis. Ak osobitný právny ustanovuje, že sa doručuje prostredníctvom 

úradnej tabule, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom, 

zverejní sa úradný dokument aj v elektronickej podobe, a to na elektronickej úradnej tabuli 

orgánu verejnej moci. Podstatou vyvesenia dokumentu na elektronickej úradnej tabuli je, že 

sa s daným dokumentom môže oboznámiť neurčitý okruh osôb.  

Ako príklady zverejňovania dokumentov na úradnej tabuli, verejnej vyhláške,  webovom 

sídle alebo iným obdobným spôsobom môžu slúžiť: doručenie verejnou vyhláškou, ak účastníci 

konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon podľa 

Správneho poriadku; zverejnenie oznámenia o dražbe alebo oznámenie o opakovanej dražbe 

na úradnej tabuli obce alebo na elektronickej úradnej tabuli obce, ak je predmetom dražby 

byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o 

dobrovoľných dražbách; zverejnenie návrhu územného plánu zóny na úradnej tabuli obce 

podľa Stavebného zákona;  zverejnenie návrhu nariadenia obce na webovom sídle obce podľa 

zákona o obecnom zriadení.  

Orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli v rovnaký deň, 

ako zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle 

alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, a ak to z objektívnych 

dôvodov nie je možné, zverejní na elektronickej úradnej tabuli súčasne so zverejneným 

elektronickým dokumentom aj informáciu o tom, kedy bol zverejnený na úradnej tabuli, 

verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre 

neurčitý okruh osôb. 

Dokument sa považuje za doručený v okamihu, keď sú splnené podmienky doručenia 

podľa osobitného právneho predpisu, ktorý upravuje zverejnenie dokumentu na úradnej tabuli, 

verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom. Ako príklad môže 

slúžiť právna úprava Správneho poriadku. Podľa § 26 ods. 2 tohto predpisu doručenie verejnou 

vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 

orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť 

súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v 

mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho 

orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že lehota 15 dní začne plynúť až vtedy, ak sú 

súčasne splnené dve podmienky, a to 1) vyvesenie písomnosti na úradnej tabuli a 2) 

zverejnením na webovom sídle. Ak dôjde k vyveseniu a zverejneniu v rovnaký deň, potom 

lehota začne plynúť deň nasledujúci po vyvesení/zverejnení a za deň doručenia sa považuje 

posledný – 15. deň tejto lehoty. Ak však vyvesenie a zverejnenie prebehne v iné dni, potom 

lehota začne plynúť až deň nasledujúci potom, ako sú splnené oba spôsoby, a teda ak 

                                                           
153 Podľa E-govZ elektronická úradná tabuľa je elektronické úložisko, na ktoré sú zasielané a na ktorom sú 
zverejňované elektronické dokumenty, ak tak ustanovuje zákon. 
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k vyveseniu dôjde v pondelok a k zverejneniu v stredu, potom lehota začne plynúť až deň 

nasledujúci po strede (štvrtok), lebo až v stredu boli kumulatívne splnené podmienky na 

zverejnenie písomností na úradnej tabuli.   

 

2.9 Záver 

V rámci predloženej kapitoly bola predložená hĺbková analýza právnej úpravy 

doručovanie v správnom práve. Táto téma bola zvolená z dôvodu, že doručovanie 

v podmienkach Slovenskej republiky prechádza v súčasnosti signifikantnými zmenami, a to 

v súvislosti s prechodom na elektronický výkon verejnej moci a osobitne vzniku povinnosti 

doručovania v elektronickej podobe do elektronickej schránky.  

V prvej časti sa kapitola zaoberá analýzou princípov a zásada správneho konania, ktoré 

súvisia s doručovaním, a to konkrétne princíp transparentnosti, zásada písomnosti správneho 

konania a zásada písomnosti správneho konania.  

V druhej časti je pozornosť venovaná doručovaniu v listinnej podobe, a to v tej 

súvislosti, kedy správne orgány musia doručovať v listinnej podobe a nie v elektronickej 

podobe. 

Nasledujúca časť kapitoly pojednáva o vymedzení vzťahu Správneho poriadku a zákona 

o e-Governmente, a to v tej súvislosti, kedy využiť ktorý právny predpis na doručovanie. 

V tejto súvislosti sa tiež analyzuje novinka právneho poriadku na Slovensku, a to centrálne 

úradné doručovanie. Podstatná pozornosť je venovaná aj elektronickej komunikácii, ktorá 

smeruje od adresáta výkonu správy vo vzťahu k vykonávateľovi správy.  

V štvrtej a v piatej kapitole boli analyzované až tri právne inštitúty, a to notifikácie, 

elektronická doručenka a právna úprava uloženia elektronickej úradnej správy.  

Nasledujúca kapitola poukazuje na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického 

doručovania, jeho nedostatky a porovnáva ho s právnym inštitútom odpustenia zmeškania 

lehoty.  

Záverečná kapitola sa venuje zverejňovaniu elektronických úradných dokumentov 

prostredníctvom elektronickej úradnej tabule. 

V rámci analýzy jednotlivých právnych inštitútov poukazujem na viaceré problematické 

ustanovenia zákona o e-Governmente, ktoré môžu spôsobovať problém v právnej praxi. Ako 

možné riešenia pritom ponúkam jednak návrhy de lege ferenda, ktoré opieram o teoretické 

názory a jednak aj na súdnu judikatúru, ktorá začína pomaly dotvárať základnú právnu úpravu 

tejto problematiky. Treba poukázať na to, že táto judikatúra je judikatúrou, ktorá sa venuje 

najmä kauzám z oblasti civilné práva, avšak vzhľadom na to, že judikatúra z oblasti čisto 

správneho práva zatiaľ neexistuje a zároveň vzhľadom na to, že zákon o e-Governmente sa 

vzťahuje na výkon verejnej moci ako celku, výkon verejnej správy nevynímajúc, sú možno 

povedať, že judikatórne závery sú akceptovateľné aj na účely výkonu verejnej správy.  

Hoci predložená kapitola zrejme nedáva odpovede na všetky otázky súvisiace 

s elektronizáciou výkonu verejnej správy v súvislosti s elektronickým doručovaním, chcel by 

som vyjadriť presvedčenie, že ponúka určité praktické návody v tejto oblasti a že podnieti 

ďalšiu vedeckú diskusiu o tejto zaujímavej právnej oblasti.  
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KAPITOLA 3. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA ZDRAVOTNÝCH PRACOVNÍKOV V 

„TERÉNE“ 

 

3.1 Úvod 

 Elektronická identifikácia predstavuje proces deklarovania totožnosti osoby pri prístupe 

k elektronickému informačnému systému verejnej moci alebo pri elektronickej komunikácii. Po 

deklarácii totožnosti by malo dôjsť k elektronickej autentifikácii, ktorá spočíva v preukázaní 

totožnosti danej osoby. Tieto úkony sú nevyhnutné pre poskytovanie a využívanie 

elektronických služieb, pretože v ich prípade nemožno predpokladať fyzickú prítomnosť osoby. 

Elektronická identifikácia a autentifikácia sú spolu s ďalšími inštitútmi piliermi elektronizácie 

spoločnosti, ktorá zasahuje aj oblasť zdravotníctva. V súčasnosti je veľmi pertraktovanou téma 

elektronizácie zdravotníctva – tzv. e-Health, ktorej podstata spočíva v zavádzaní moderných 

informačno-komunikačných technológií do výkonu významného sociálneho práva, ktorým je 

právo na ochranu zdravia.154 Zavádzanie spoločných e-Health pravidiel je tiež potrebné pre 

zlepšenie komunikácie pacienta s lekárom cez internet.155 Jednou z viacerých podoblastí, ktoré 

je potrebné v rámci problematiky elektronického poskytovania zdravotnej starostlivosti riešiť, 

je elektronická identifikácia zdravotníckych pracovníkov, ktorí stoja na strane poskytovania 

elektronických služieb zdravotníctva. Elektronická identifikácia predstavuje základný 

predpoklad pre vstup lekára do elektronickej zdravotnej knižky pacienta a pre výkon s tým 

súvisiacich úkonov. V tejto súvislosti vzniká otázka, či možno elektronickú identifikáciu využívať 

v každej etape starostlivosti o zdravie pacienta, v každom čase a na akomkoľvek mieste. Je to 

praktické alebo vôbec možné napríklad v sanitke alebo na urgentnom príjme? 

Cieľom tohto článku je analýza elektronickej identifikácie zdravotníckych pracovníkov, 

a to z pohľadu slovenskej právnej úpravy a následne z pohľadu praxe. Súčasťou analýzy je 

poukázanie na zdravotníckych pracovníkov „v teréne“, ktorí predstavujú skupinu 

zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich svoje úlohy v rámci poskytovania zdravotnej 

starostlivosti mimo ambulancií a iných pracovísk umožňujúcich využívanie hardvéru a softvéru 

potrebného pre poskytovanie služieb e-Healthu. Cieľom autorky je poukázať na zistené 

problematické aspekty, prípadne problémy súvisiace s elektronickou identifikáciou 

zdravotníckych pracovníkov „v teréne“ a poskytnutie úvah a návrhov de lege ferenda 

o možných riešeniach do budúcna za účelom zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti 

v rámci e-Healthu.  

 

3.2 Teoretické východiská e-health-u 

3.2.1  Základné pojmy 

 Pre dosiahnutie stanoveného cieľu tohto článku a pre lepšie pochopenie rozoberanej 

problematiky považujeme za dôležité objasniť niektoré kľúčové pojmy. Sú nimi najmä 

zdravotná starostlivosť, e-Health a s ním súvisiace elektronické zdravotníctvo, ďalej pojmy 

z oblasti elektronizácie, a to elektronická identita a s ňou spojená elektronická identifikácia 

a elektronická autentifikácia.  

  Zdravotná starostlivosť má svoju legálnu definíciu v ustanovení § 2 ods. 1 zákona 

o zdravotnej starostlivosti, ktoré ju vymedzuje ako: „súbor pracovných činností, ktoré 

vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a 

                                                           
154 Ustanovenie čl. 40 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  
155 STREDA, L. – PANÝREK, P. eHealth a telemedicína, s. 37 
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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.“156 V súvislosti s elektronickým zdravotníctvom dávame do pozornosti ustanovenie 

§ 4 ods. 5 spomínaného zákona, podľa ktorého je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania 

zdravotnej starostlivosti aj vytváranie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej 

zdravotnej knižke osoby. Elektronizácia sa tak stala pevnou súčasťou legislatívy, čo napomáha 

k praktickému zavádzaniu a využívaniu informačno-komunikačných technológií aj v tejto 

oblasti. Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie 

pričom niektorí zdravotnícki pracovníci pracujú mimo ambulancie a túto skupinu sme pre 

potreby tohto článku nazvali zdravotníckymi pracovníkmi „v teréne.“ 

  Termín e-Health bol prvýkrát vyslovený 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 štátov Európskej únie a ďalších európskych krajín bol e-Health definovaný, a to ako 

„využívanie moderných informačno-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. Cieľom 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.157 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 článku budeme tieto pojmy používať striedavo.  

 Elektronickou identitou osoby je súbor atribútov, ktoré sú zaznamenateľné v 

elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby. Elektronická 

identita osoby sa deklaruje identifikáciou a preukazuje sa autentifikáciou. Elektronickou 

identifikáciou osoby je elektronické deklarovanie, inými slovami určenie jej identity, a to 

najmä pri prístupe k elektronickému informačnému systému alebo pri elektronickej 

komunikácii, pričom tieto procesy môžu prebiehať na strane využívateľa elektronickej služby, 

v tomto prípade občana pacienta, ako aj na strane poskytovateľa elektronickej služby, v tomto 

prípade zdravotníckeho pracovníka. Elektronickou autentifikáciou osoby je následné 

preukazovanie jej identity, spravidla prostredníctvom autentifikátora, ktorým je elektronický 

občiansky preukaz alebo alternatívny autentifikátor. Alternatívou elektronického občianskeho 

preukazu vydávaného fyzickým osobám, je vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom iný 

preukaz, a to elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Tento slúži pre zistenie 

a overenie totožnosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý má poskytnúť elektronickú službu 

v rámci zdravotníctva.  

 

 

 

 

                                                           
156 Ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti 
157 OPIS. Elektronické služby zdravotníctva – 2. prioritná oblasť, s. 1  
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3.2.3 Právna úprava 

Legislatíva poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavuje dôležitý a nevyhnutný 

komplex pravidiel, ktorý zabezpečuje úpravu práva na ochranu zdravia vo vzťahu ku každému 

človeku. 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 (tiež ako „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“), 

- 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 NZIS“), 

- Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (tiež ako 

„výnos o štandardoch“) 

  Z hľadiska elektronizácie zdravotníctva je v podmienkach Slovenskej republiky 

významný zákon o NZIS, ktorý upravuje základné pojmy ako národný zdravotnícky informačný 

systém, národný portál zdravia, národné zdravotné registre, štandardy zdravotníckej 

informatiky, elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, ďalej postup pri sprístupňovaní 

údajov z národného zdravotníckeho informačného systému, postup overenia zhody 

informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s národným zdravotníckym 

informačným systémom, ako aj ďalšie inštitúty, akými sú elektronická zdravotná knižka, 

elektronický zdravotný záznam či pacientský sumár. Cieľom legislatívnych úprav je okrem 

iného aj zladenie slovenskej úpravy 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.  

 

3.3 Elektronická identifikácia zdravotníckych pracovníkov 

  Medzi formy poskytovania zdravotnej starostlivosti patria v zmysle zákona o zdravotnej 

starostlivosti ambulantná starostlivosť, ústavná starostlivosť, lekárenská starostlivosť 

a ošetrovateľská starostlivosť.158 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. Na základe takto formulovaného cieľu si kladieme otázku, či je jeho 

dosiahnutie možné a ak áno, v akej fáze sa nachádza elektronické zdravotníctvo v rámci 

Slovenskej republiky. Konkrétne sme sa zamerali na využívanie informačno-komunikačných 

technológií v prípadoch zisťovania dôležitých údajov o zdraví osoby zdravotníckymi 

pracovníkmi v teréne.  

                                                           
158 Ustanovenie § 7 zákona o zdravotnej starostlivosti 

http://www.nczisk.sk/Documents/download/153_2013_Zz.pdf
http://www.nczisk.sk/Documents/download/153_2013_Zz.pdf
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  Zdravotnícki pracovníci sú oprávnení nahliadať do elektronickej zdravotnej knižky 

pacienta, ktorá predstavuje jeden z významných inštitútov systému elektronického 

zdravotníctva, a to za účelom zistenia potrebných údajov a vytvorenia elektronického 

zdravotného záznamu. Zdravotnícky pracovník má prístup k údajom v elektronickej zdravotnej 

knižke v rozsahu stanovenom zákonom o NZIS 159, a to podľa toho, o akého zdravotníckeho 

pracovníka ide. Na to, aby zdravotnícky pracovník mohol nahliadnuť do elektronickej 

zdravotnej knižky pacienta, je povinný uskutočniť elektronickú identifikáciu a elektronickú 

autentifikáciu svojej totožnosti. Navyše, pri tvorbe elektronických zdravotných záznamov je 

povinný tieto podpísať zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka. 

Tieto úkony prebiehajú prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, 

ktorý predstavuje technický prostriedok na identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu 

zdravotníckeho pracovníka. Môžeme si ho predstaviť ako ekvivalent elektronického 

občianskeho preukazu občana, pretože funguje na obdobnom princípe. Obsahuje osobné údaje 

o danom zdravotníckom pracovníkovi a certifikáty pre zdokonalený elektronický podpis, vydáva 

ho Národné centrum zdravia na obdobie piatich rokov a vstupnou platformou pre jeho využitie 

je Národný portál zdravia.160 Zákon o e-Governmente taktiež upravuje problematiku 

alternatívneho autentifikátora, ktorý sa môže použiť na autentifikáciu. V súčasnosti takýto 

alternatívny autentifikátor (napr. použitie mobilného telefónu na autentifikáciu) ešte nie je 

dostupný.161 

  Jedným zo subjektov oprávnených nahliadať do elektronickej zdravotnej knižky je 

zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby, ktorého sme zaradili do nami vytvorenej 

kategórie zdravotníckych pracovníkov „v teréne“. Tento druh zdravotníckeho pracovníka má 

však pri nahliadaní viaceré obmedzenia, a to, že tak môže urobiť len pri zabezpečovaní 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti a len v rozsahu identifikačných údajov osoby, 

pacientskeho sumára a záznamov o prepustení osoby z ústavnej starostlivosti. Práve 

pacientsky sumár obsahuje informácie, ktoré môžu napomôcť pri poskytovaní neodkladnej 

zdravotnej starostlivosti, pretože ide napríklad o údaj o aktívnej implantovanej zdravotníckej 

pomôcke, údaj o alergickej anamnéze, kód a názov choroby podľa medzinárodnej klasifikácie 

chorôb s jej bližšou špecifikáciou, údaj o podaných a vydaných liekoch či predpokladaný dátum 

pôrodu.162 Ak elektronická identifikácia a autentifikácia ako podmienky pre vstup do 

elektronickej zdravotnej knižky predpokladajú využitie elektronického preukazu zdravotníckeho 

pracovníka, ktorý možno použiť len spolu s hardvérom a softvérom vybavením ako je počítač 

a čítačka čipových kariet, potom si kladieme otázku, ako je tento proces zabezpečený 

v prípadoch zdravotníckych pracovníkov v „teréne“? V prvom rade potrebujeme zodpovedať 

otázku, ako momentálne funguje zisťovanie údajov o zdraví a o zdravotnom stave osoby 

zdravotníckymi pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby? Zdravotnícki pracovníci zisťujú 

totožnosť danej osoby počas prevozu na základe dokladov prevážanej osoby alebo informácií 

sprostredkúvaných od blízkych alebo prítomných osôb. Následne po prevoze do nemocnice sú 

spôsobilí vstúpiť do informačného systému nemocnice alebo do elektronickej zdravotnej knižky 

                                                           
159 Ustanovenie § 5 ods. 6 zákona o NZIS 
160 Ustanovenie § 2 ods. 5 zákona o NZIS: „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.“ 
161 ANDRAŠKO, J. Bezpečná identifikácia a autentifikácia pri využívaní elektronických služieb verejnej správy. s. 10 
162 Ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o NZIS 
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danej osoby v zákonnom rozsahu sprístupnených údajov. Zdravotnícki pracovníci záchrannej 

zdravotnej služby tak momentálne nemajú možnosť využívať výhody elektronického 

zdravotníctva, pretože počas poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti nemajú 

k dispozícii prostriedky ako je počítač, čítačka čipových kariet a internet, ktoré sú potrebné pre 

vstup do elektronickej zdravotnej knižky a využívanie ďalších možností elektronického 

zdravotníctva. 

 V ďalšej časti článku sa zameriame na analýzu bezpečnosti elektronickej identifikácie, 

pretože práve táto otázka môže spôsobovať rozdielny pohľad na elektronickú identifikáciu 

zdravotníckych pracovníkov v ambulanciách a zdravotníckych pracovníkov v „teréne“. Táto 

problematika je upravená vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1502, ktorým sa 

stanovujú minimálne technické špecifikácie a postupy pre úrovne zabezpečenia prostriedkov 

elektronickej identifikácie podľa článku 8 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu (ďalej len „vykonávacie nariadenie k Nariadeniu eIDAS“), ktoré 

stanovuje schému elektronickej identifikácie pri určovaní totožnosti osoby, ktorá musí pre 

prostriedky elektronickej identifikácie obsahovať špecifikáciu úrovne zabezpečenia: „nízka“, 

„pokročilá“ alebo „vysoká“163, čím by poskytovala záruku, že osoba hlásiaca sa k nejakej 

totožnosti, je naozaj osobou, ku ktorej bola daná totožnosť priradená. Úroveň zabezpečenia 

závisí od stupňa dôveryhodnosti, ktorú poskytuje daný prostriedok elektronickej identifikácie. 

Úroveň zabezpečenia v prípade slovenských elektronických preukazov zdravotníckych 

preukazov možno zistiť na základe posúdenia kvality identifikačnej registrácie podľa prílohy č. 

6 výnosu o štandardoch. Sme toho názoru, že ak pre elektronickú identifikáciu a elektronickú 

autentifikáciu použijeme elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, dosahujeme úroveň 

„vysokú“, pretože pre jeho získanie sa vyžaduje fyzická prítomnosť zdravotníckeho pracovníka 

alebo použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, registračné údaje sú známe len 

konkrétnemu zdravotníckemu pracovníkovi a overenie vyžaduje preukázanie preukazu 

totožnosti, čo sú niektoré z atribútov potrebných pre získanie úrovne „vysoká“.164 

 

3.4 Záver 

Záver predkladaného príspevku je venovaný sumarizácii problematiky elektronickej 

identifikácie zdravotníckych pracovníkov v „teréne“  z pohľadu otázky položenej v úvode 

článku, a to, aké sú ich možnosti využívania foriem elektronického zdravotníctva, konkrétne 

zisťovania údajov o zdraví a zdravotnom stave pacientov pomocou informačno-

komunikačných technológií. Predmetom článku je tiež poskytnutie návrhov de lege ferenda za 

účelom zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci e-Healthu. Na základe analýzy 

zákona o NZIS, ktorý do praxi zavádza inštitúty elektronického zdravotníctva, ako sú národný 

zdravotnícky informačný systém, elektronická zdravotná knižka, služba e-recept a služby e-

vyšetrenie, konštatujeme, že zdravotnícki pracovníci majú zákonné možnosti využívať služby 

elektronického zdravotníctva, ako napríklad nahliadanie do elektronickej zdravotnej knižky, 

vystavovanie elektronických receptov a ďalšie. V prípade zdravotníckych pracovníkov v teréne 

sme dospeli k zisteniu, že napriek tomu, že im zákon umožňuje využívať elektronické služby, 

vzhľadom na ich spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosť sú ich možnosti obmedzené. 

Momentálne napríklad nemajú možnosť nahliadať do elektronickej zdravotnej knižky osoby 

                                                           
163 Príloha vykonávacieho nariadenia k Nariadeniu eIDAS 
164 Príloha č. 6 výnosu o štandardoch - Úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy 
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počas prevozu pacienta, počas ošetrovania alebo počas vizity, pretože nemajú k dispozícii 

nástroje na identifikáciu a autentifikáciu, ktoré sú nevyhnutné pre vstup do elektronickej 

zdravotnej knižky osoby. Je zrejmé, že práve počas prevozu pacienta do nemocnice by skoré 

zistenie o jeho zdravotnom stave napomohlo k lepšiemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti. 

Z toho dôvodu navrhujeme zabezpečiť mobilnú formu vstupu do elektronického priestoru, 

ktorá by umožnila uskutočniť proces zistenia a overenia totožnosti zdravotného pracovníka aj 

v teréne. Nadväzujúcou otázkou je potom otázka bezpečnosti elektronickej identifikácie, 

o ktorej sme písali v tretej časti článku. Na základe uskutočnenej analýzy navrhujeme, aby aj 

v týchto prípadoch bola nastavená bezpečnosť elektronickej identifikácie a autentifikácie 

zdravotníckych pracovníkov v „teréne“ na úrovni „vysoká“, pretože dochádza k spracovaniu 

citlivých údajov o zdraví a dopad v prípade zneužitia údajov je závažný. Taktiež platí, že v účel 

a podstata nahliadnutia do elektronickej zdravotnej knižky zdravotníckych pracovníkov 

v teréne sú rovnaké ako  v prípade zdravotníckych pracovníkov (napríklad) v ambulanciách, 

ktorých schéma elektronickej identifikácie a autentifikácie je zaradená do úrovne „vysoká.“ 

V tejto súvislosti by sme radi upriamili pozornosť aj na problematiku cezhraničnej zdravotnej 

starostlivosti upravenej na európskej úrovni spôsobom, podľa ktorého zdravotné údaje by mali 

byť prístupné aj v iných krajinách. Ak by došlo v Slovenskej republike k výberu úrovne 

bezpečnosti elektronickej identifikácie a autentifikácie zdravotníckych pracovníkov v teréne 

nižšej ako „vysoká“, ktorá bola oznámená členským štátom Európskej únie, v tom prípade by 

táto služba nemohla byť využívaná u cudzincov, ktorým by bola poskytovaná neodkladná 

zdravotná starostlivosť. 
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ČASŤ III.  ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA A SÚKROMNÉ PRÁVO 

 

KAPITOLA 4. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA Z POHĽADU SÚKROMNÉHO 

PRÁVA165 

 

4.1  Úvod 

Spoločnosť sa dnes nepochybne nachádza na prahu informačnej revolúcie. Informačné 

technológie za posledné roky zaznamenali enormný pokrok. Snaha zjednodušiť ľudský život 

pomocou nových technológií je nepochybná. Tento fenomén sa dotýka azda každého odvetvia. 

Inak tomu nie je ani v prípade dopadu na oblasť práva. O vplyve informačných technológií na 

verejné právo už bolo popísané mnoho, avšak oblasť súkromného práva je v tomto ohľade 

stále málo prebádaná. Z pohľadu súkromného práva má informatizácia spoločnosti dopad na 

všetky oblasti súkromného práva, avšak v tomto článku sa budeme zameriavať výhradne na 

oblasť záväzkových vzťahov, konkrétne na dopady vo vzťahu k právnym úkonom realizovaným 

prostredníctvom informačných technológií. V rámci zjednodušenia problematiky sa zameriame 

len na problematiku elektronickej identifikácie fyzických osôb. Internet a informačné 

technológie umožňujú vznik zmlúv bez osobného kontaktu „face to face“, ako tomu bolo v 

minulosti a menia tradičný proces negociácie zmlúv. Týmto dochádza k situáciám, pri ktorých 

zmluvná strana neuvedie svoje pravé identifikačné údaje a nespĺňa požiadavku 

identifikovateľnosti subjektu. Na tomto mieste považujeme za kľúčové objasniť pojem 

„identifikovateľnosť subjektu“. Pod pojmom „identifikovateľnosť subjektu“ budeme na 

účely tohto článku rozumieť určiteľnosť konajúcej osoby, inými slovami pôjde o možnosť 

pripísať prejav vôle konkrétnej osobe. Identifikovateľnosť zmluvnej strany je významným 

faktorom potrebným k tomu, aby bol právny úkon perfektný a zmluva mohla platne vzniknúť. 

V našom článku sa budeme zaoberať otázkou, akú mieru spoľahlivosti identifikácie subjektov 

v online prostredí vyžaduje súkromné právo. Ako vyššie stupne spoľahlivosti identifikácie 

budeme používať pojmy „elektronická identifikácia“ a „autentifikácia“, ktoré sú 

v našom právnom poriadku legálne definované na celoeurópskej úrovni prostredníctvom 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 910/2014 z 23. júla 2014 o 

elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom 

trhu (ďalej len: „eIDAS“). V zmysle článku 3 nariadenia eIDAS rozumieme pod pojmom 

elektronická identifikácia proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej 

forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu 

zastupujúcu právnickú osobu. Autentifikácia je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť 

elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo pôvod a integritu údajov 

v elektronickej forme.166 Predmetom nášho skúmania bude otázka, akú mieru spoľahlivosti 

určiteľnosti konajúceho subjektu súkromné právo požaduje a akými spôsobmi sa táto 

určiteľnosť realizuje. 

 

 

 

 

                                                           
165 Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0562. 
166 K výkladu pojmov pozri článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 910/2014 z 23. 
júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
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4.2  Právny úkon a pojmové znaky právnych úkonov 

Legálna definíciu právneho úkonu je obsiahnutá v ustanovení § 34 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník (ďalej len: „Občiansky zákonník“).167 K podstatným znakom právneho 

úkonu patrí prejav vôle, zameranie prejavu vôle, uznanie prejavu vôle právnym poriadkom 

a nastúpenie právnych následkov, ktoré konajúci sledoval, t. j. najmä vznik, zmena a zánik 

práv a povinností. Na účely tohto článku sa nebudeme venovať z pohľadu teórie všetkým 

podstatným znakom právnych úkonov, ale zameriame sa len na tie podstatné znaky právnych 

úkonov, ktoré sú výnimočné z pohľadu zamerania témy nášho článku. Pod pojmom vôľa 

rozumieme vnútorný psychický vzťah fyzickej osoby, ktorej objektivizácia smerom navonok sa 

uskutočňuje jej prejavom. Prejav vôle môže byť urobený konaním alebo nekonaním. Jednou 

z najdôležitejších otázok spojených s vôľou je to, čia vôľa sa prejavom vôle manifestuje. 

Pravidlom je, že vôľa prejavená právnym úkonom je vôľou toho, kto ju prejavuje. Podľa 

všeobecne prijatého názoru sa za perfektný právny úkon považuje stav, keď bol právny úkon 

zavŕšený, t. j. keď boli splnené jeho podstatné znaky, aby vôbec mohlo ísť o právny úkon.168 

V kontexte tejto právnej teórie je nutné vysporiadať sa so skutočnosťou, že v prostredí 

informačných technológií môže absentovať vlastnosť určiteľnosti konajúceho. V situácii, kedy 

nie je možné prejav vôle pripísať konkrétnej osobe, musíme konštatovať, že právny úkon nie 

je zavŕšený, tzn. nevznikol. Z tohto pohľadu je teda zrejmé, že vlastnosť určiteľnosti 

subjektu, ktorý prejavuje vôľu, resp. vlastnosť identifikovateľnosti subjektu je pre 

právny úkon kľúčová. Identifikovateľnosť subjektu má význam taktiež z pohľadu náležitostí 

právnych úkonov, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcej kapitole, kde si bližšie 

rozoberieme náležitosti subjektu a náležitosti prejavu vôle. 

 

4.3  Náležitosti právnych úkonov v digitálnom prostredí  

Na to, aby sa právny úkon považoval za platný, musí spĺňať kritéria, ktoré právny 

poriadok ustanovuje ako podmienky platnosti, obvykle označované ako náležitosti právnych 

úkonov. Právom požadované náležitosti právnych úkonov sa týkajú hlavných prvkov právneho 

úkonu, a to subjektu, vôle, prejavu a predmetu. Vzhľadom k tomu rozoznávame náležitosti 

subjektu, náležitosti vôle, náležitosti prejavu, náležitosti pomeru vôle a prejavu, náležitosti 

predmetu a podľa niektorých prameňov aj náležitosti obsahu.169 Na platnosť právnych úkonov 

urobených prostredníctvom informačných technológií sa vyžaduje naplnenie rovnakých 

náležitostí právnych úkonov, ako na právne úkony urobené osobne („face to face“). Vzhľadom 

k tomu, že právne úkony robené prostredníctvom informačných technológií majú svoje 

špecifiká, ku ktorým pri právnych úkonoch urobených osobne nedochádza, považujeme za 

potrebné na tieto osobitosti upozorniť. V tomto článku sa budeme zameriavať iba na odlišnosti 

od právnych úkonov urobených osobne. Prvé špecifikum sa týka náležitosti subjektu, ktorá 

úzko súvisí už s vyššie načrtnutou problematikou identifikovateľnosti subjektu, identifikácie 

subjektu a autentifikácie subjektu. Druhé špecifikum možno pozorovať pri náležitosti prejavu 

vôle, ktorá okrem požiadavky na zrozumiteľnosť a určitosť prejavu vôle vyžaduje v niektorých 

                                                           
167 § 34 Občianskeho zákonníka: „Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých 
práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.“ 
168 DULAK, A. In. LAZAR, J. a kol. Občianske právo hmotné 1. zväzok. 1. vydanie. Bratislava: IURIS LIBRI, 2014. 
114-120 s. 
169 DULAK, A. In. LAZAR, J. a kol. Občianske právo hmotné 1. zväzok. 1. vydanie. Bratislava: IURIS LIBRI, 2014. 
125 s. 
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prípadoch aj formu právneho úkonu. Na rozbor týchto špecifík sa zameriame v nasledujúcich 

podkapitolách. 

 

4.3.1  Náležitosti subjektu 

Predpokladom platnosti právneho úkonu fyzickej osoby je spôsobilosť na právne úkony. 

Spôsobilosť na právne úkony sa nadobúda v závislosti od intelektuálnej a vôľovej vyspelosti 

človeka. Na to, aby bola osoba spôsobilá na právne úkony, musí byť schopná ovládať svoje 

konanie a rozpoznať jeho následky. Spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony vzniká 

v plnom rozsahu plnoletosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred 

dosiahnutím osemnásteho roku života sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva.170 

Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané 

rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.171 Spôsobilosť fyzickej osoby na 

právne úkony treba vždy skúmať individuálne. Na to, aby sme spôsobilosť vedeli v konkrétnom 

prípade preskúmať, musí byť zrejmé, ktorá konkrétna osoba právny úkon realizuje. Otázku 

spôsobilosti na právne úkony, resp. otázku veku konajúceho nie je zväčša problematické 

posúdiť, keď s konajúcou osobou prídeme do osobného styku, avšak problém nastáva pri 

kontraktácii prostredníctvom informačných technológií, keď s danou osobou do osobného 

styku neprídeme. Na to, aby sme vedeli posúdiť, či je fyzická osoba v konkrétnom prípade plne 

spôsobilá na právne úkony či už z pohľadu veku, alebo z pohľadu absencie duševnej poruchy, 

alebo či konajúca osoba nie je fiktívna, musí byť zrejmé, ktorá osoba prejav vôle realizovala. 

Platí, že pokiaľ nie je možné právne následky právneho konania priradiť určitej individuálnej 

osobe, je právne konanie neurčité, a teda zdanlivé. Inými slovami, ak nie sme schopný zistiť, 

kto právne konal, platí, že právne konanie nebolo. Zatiaľ čo požiadavka samotnej existencie 

subjektu vychádzajúca z identity konajúceho je nesporná, oveľa problematickejšia je otázka, 

aká miera pravdepodobnosti je právnym poriadkom vyžadovaná pre určenie identity 

konajúceho v konkrétnom prípade. Prakticky významným právnym problémom je preto 

primárne otázka stupňa spoľahlivosti identifikácie, resp. identifikovateľnosti konajúceho.172 Na 

tomto mieste je nutné zdôrazniť, že súkromné právo nevyžaduje na platnosť úkonu 

preukázanie totožnosti konajúceho. Postačuje, ak je možné určiť osobu, ktorá právny úkon 

urobila a táto osoba nie je zameniteľná s inou osobou. Fyzická osoba na svoju identifikáciu 

štandarde uvádza meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska. Judikatúra 

v oblasti identifikovateľnosti fyzickej osoby posunula možnosti identifikovateľnosti aj na iné 

údaje. V zmysle rozsudku173 Nejvyššího správniho soudu Českej republiky však platí, že rozsah 

údajov potrebných k určeniu konkrétnej konajúcej osoby závisí od kontextu konkrétnej 

situácie. Zaujímavú fikciu identifikácie subjektu priniesol slovenský zákonodarca v návrhu 

                                                           
170 § 8 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka 
171 § 9 Občianskeho zákonníka 
172 KORBEL, F., KOVÁŘ, D., POTOČNÁK, Š. Elektronická identita při elektronickém (hmotně) právním jednání. In: 
XXVII. Karlovarské právnické dny 2019. ZUFALÝ, V. (ed.). Praha: Nakladatelství Leges, 2019. 403-403 s. 
173 Pozri rozsudok Nejvyššího správniho soudu zo dňa 28.06.2013, sp. zn. 5 As 1/2011: „Priamo môže byť 
identifikovaná osoba spravidla menom, nepriamo napr. podľa telefónneho čísla, registračného čísla automobilu, 
čísla sociálneho poistenia, čísla cestovného pasu, a podobne. Nepriama identifikácia sa dá rovnako urobiť pomocou 
kombinácie významných kritérií, ktoré osobu umožňujú rozoznať zúžením skupiny, do ktorej patrí (vek, povolanie, 
bydlisko). Z uvedeného vyplýva, že miera dostatočnosti určitých identifikátorov z hľadiska vykonania identifikácie 
závisí na súvislostiach konkrétnej situácie. Napríklad bežné priezvisko nepostačí k identifikácii, resp. jednoznačnému 
určeniu osoby v celej populácii Zeme alebo vo veľkom meste, ale pravdepodobne bude stačiť napr. k identifikácii 
študenta v triede alebo ubytovaného hosťa v hoteli alebo účastníka konkrétneho seminára konaného v danom čase 
a v danom mieste.“ 
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novely Občianskeho zákonníka z roku 2019, ktorý v novelizovanom ustanovení § 42 ods. 3 

zavádza fikciu určiteľnosti identity subjektu prostredníctvom elektronickej adresy.174 

 

4.3.2  Náležitosti prejavu 

Ako sme už vyššie uviedli náležitosťami prejavu vôle sú jej zrozumiteľnosť, určitosť 

a v niektorých prípadoch aj forma. Forma právneho úkonu je v istých prípadoch významná 

z pohľadu prejavu vôle prostredníctvom informačných technológií. Prečo je tomu tak, si 

priblížime v tejto kapitole, ale najskôr si musíme objasniť aké formy a podoby právnych úkonov 

poznáme a v čom spočívajú rozdiely. Z pohľadu formy právneho úkonu môžeme hovoriť 

o ústnej a písomnej forme právneho úkonu. Občianske právo v zásade nevyžaduje osobitnú 

formu právnych úkonov, a teda platí, že právne úkony možno, až na pár výnimiek, urobiť 

v akejkoľvek forme. Výnimky z tejto zásady tvoria prípady, kedy zákon v konkrétnych 

prípadoch vyžaduje k platnosti právneho úkonu písomnú formu alebo keď si písomnú formu 

dohodnú samotné zmluvné strany. Okrem formy rozlišujeme podobu právnych úkonov. Na 

účely tohto článku budeme pod pojmom podoba rozlišovať listinnú podobu právneho úkonu 

a elektronickú podobu právneho úkonu. Listinná podoba je zachovaná, ak je postupnosť 

znakov, tzn. informácia zachytená priamo na hmotnom substráte. Takýto hmotný substrát 

typicky predstavuje papier alebo papieru podobný hmotný substrát, napríklad aj papyrus alebo 

koža. Elektronickou podobou rozumieme zachytenie postupnosti znakov oddeliteľne 

a nezávisle od hmotného substrátu. Obe podoby právneho úkonu zachytávajú postupnosť 

znakov, preto v oboch prípadoch ide o písomnú formu.175 Rozdielom medzi jednotlivými 

podobami je skutočnosť, že pri listinnej podobe nie je možné zachytenú postupnosť znakov 

meniť, pretože je neoddeliteľná a závislá od hmotného substrátu. Elektronickú podobu 

dokumentu, napríklad textový dokument je stále možné meniť a upravovať, kým nie je 

zachytený na hmotný substrát. V zásade môžeme skonštatovať, že každý právny úkon 

realizovaný prostredníctvom informačnej technológie bude mať písomnú formu, pretože všetky 

právne úkony realizované prostredníctvom informačných technológií sú robené elektronickými 

prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu. Občiansky zákonník 

vyžaduje pre zachovanie písomnej formy okrem zachytenia obsahu právneho úkonu 

kumulatívne aj možnosť určenia osoby, ktorá právny úkon urobila.176 Toto ustanovenie 

Občianskeho zákonníka iba potvrdzuje, akú významnú úlohu predstavuje pri právnych úkonoch 

identifikovateľnosť subjektu. Ak aj berieme do úvahy, že písomná forma177 sa vo väčšine 

právnych úkonov z pohľadu súkromného práva nevyžaduje, s prihliadnutím na výskyt možných 

problémov, na ktoré sme poukázali v predošlých kapitolách odporúčame, aby bol takýto 

dokument konajúcou osobou podpísaný. Podpisom dokumentu dôjde v prvom rade k 

                                                           
174 § 42 ods. 3 navrhovanej novely Občianskeho zákonníka z roku 2019: „Ak je právny úkon urobený elektronickými 
prostriedkami z elektronickej adresy, ktorú osoba v predchádzajúcom styku využívala alebo ktorú ako svoju 
elektronickú adresu uviedla, predpokladá sa, že ide o právny úkon urobený touto osobou.“ 
175 Skutočnosť, že elektronická a listinná podoba spĺňajú písomnú formu môžeme nájsť aj v ustanovení § 125 ods. 
1 zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok 
176 Pozri § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka: „Písomná forma je zachovaná, ak je právny 
úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu 
právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon 
urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou 
elektronickou pečaťou.“ 
177 Pri písomnej forme právneho úkonu pozri § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka: „Písomný právny úkon je platný, 
ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, 
ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je 
to obvyklé.“ 
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prejaveniu vôle konajúcej osoby a v druhom rade dôjde k vyššej miere spoľahlivosti pri 

identifikovateľnosti konajúcej osoby. 

 

4.4  Elektronická identifikácia pomocou podpisu  

Ako sme už načrtli v predchádzajúcej kapitole, podpis konajúcej osoby v elektronickom 

styku môže významným spôsobom pomôcť predchádzaniu nedostatkov v kontraktačnom 

procese. Aby sme čitateľa oboznámili s problematikou podpisovania, musíme najskôr právne 

definovať jednotlivé druhy podpisov. V zásade poznáme vlastnoručný podpis, elektronický 

podpis, zdokonalený elektronický podpis a kvalifikovaný elektronický podpis. Vlastnoručný 

podpis je podpis vyhotovený vlastnou rukou na dokument v listinnej podobe. Vlastnoručným 

podpisom prejavuje podpisujúci sa subjekt svoju vôľu s obsahom zachyteným na listine. 

Výstižne k vlastnoručnému podpisu uvádza Polčák: „právne účinky vlastnoručného podpisu 

majú čisto obyčajový charakter nie len v českom práve, ale prakticky po celkom svete – 

vlastnoručný podpis tak nie je definovaný zákonným právom a nikde v písanom práve nie je 

upravená domnienka prejavu vôle. Formálnu adekvátnosť podpisu teda hodnotíme ad hoc 

skúsenostnou intuíciou a domnienkou vyjadrenia vôle je otázkou veľmi silnej a takmer 

neoddiskutovateľnej obyčajovej normy“.178 Ako príklad môžeme uviesť kúpnu zmluvu na 

nehnuteľnosť, ktorá musí byť vyhotovená v písomnej forme a listinnej podobe. Pod pojmom 

elektronický podpis rozumieme údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo logicky 

pridružené k iným údajom v elektronickej forme, a ktoré podpisovateľ používa na 

podpisovanie.179 Príkladom elektronického podpisu môže byť napríklad pripojenie mena 

a priezviska fyzickej osoby na konci e-mailovej komunikácie. Zdokonalený elektronický podpis 

musí byť jedinečne spojený s podpisovateľom, umožňovať určenie totožnosti podpisovateľa, 

byť vyhotovený pomocou údajov na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré môže 

podpisovateľ s vysokou mierou dôveryhodnosti používať pod svojou výlučnou kontrolou a musí 

byť prepojený s údajmi, ktoré sa ním podpisujú, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu 

údajov možno zistiť.180 Kvalifikovaný elektronický podpis je zdokonalený elektronický podpis 

vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a 

založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy.181 Kvalifikovaný elektronický 

podpis má právny účinok rovnocenný s vlastnoručným podpisom. Kvalifikovaný elektronický 

podpis založený na kvalifikovanom certifikáte vydanom v jednom členskom štáte sa uznáva 

ako kvalifikovaný elektronický podpis vo všetkých ostatných členských štátoch.182 Zaručený 

elektronický podpis teda spoľahlivo garantuje prejav vôle konajúcej osoby, ako aj vysokú mieru 

spoľahlivosti pri identifikácii a verifikácii osoby. Dokazuje to aj znenie § 40 ods. 4 Občianskeho 

zákonníka, ktorý stanovuje, že písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený 

elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Navyše 

v zmysle Občianskeho zákonníka sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných 

                                                           
178 POLČÁK, R. Elektronické právni jednání – zmeny, problémy a nové možnosti v zákone č. 89/2012 Sb. In XXI. 
Karlovarské právnické dny. Praha: Nakladatelství Leges, 2013, s. 80 
179 Článok 3 bod 10. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
180 Článok 25 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
181 Článok 3 bod 12. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
182 Článok 25 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
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vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.183 Výrazným krokom 

k predchádzaniu možných rozporov je v tomto prípade správanie subjektov tak, aby bolo bez 

problémov možná ich identifikovateľnosť, k čomu výrazným spôsobom pomôže podpis 

konajúcej osoby.  

 

4.5  Úrovne zabezpečenia schém elektronickej identifikácie 

S cieľom posilniť dôveru pri elektronických transakciách na vnútornom trhu 

zabezpečením spoločného základu pre bezpečné elektronické interakcie medzi občanmi, 

podnikmi a orgánmi verejnej správy, čím sa zvýši účinnosť verejných a súkromných služieb 

online, elektronického podnikania a elektronického obchodu v Únii, bolo 23. júla 2014 na pôde 

Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie prijaté nariadenie eIDAS. V zmysle článku 8 

nariadenia eIDAS184 rozdeľujeme úrovne zabezpečenia schém elektronickej identifikácie podľa 

troch kritérií úrovne zabezpečenia „nízku“, „pokročilú“ a „vysokú“. Úroveň zabezpečenia „nízka“ 

sa vzťahuje na prostriedok elektronickej identifikácie v kontexte schémy elektronickej 

identifikácie, ktorý poskytuje obmedzený stupeň dôveryhodnosti, pokiaľ ide o údajnú alebo 

uvádzanú totožnosť osoby, a je charakterizovaný odkazom na technické špecifikácie, normy a 

postupy vrátane technických kontrol, ktoré s ním súvisia, a ktorých účelom je znížiť riziko 

zneužitia alebo pozmenenia totožnosti. Toto riešenie v praxi predstavuje identifikáciu osoby 

bez predchádzajúceho fyzického overenia osoby. Úroveň zabezpečenia „pokročilá“ sa vzťahuje 

na prostriedok elektronickej identifikácie v kontexte schémy elektronickej identifikácie, ktorý 

poskytuje pokročilý stupeň dôveryhodnosti, pokiaľ ide o údajnú alebo uvádzanú totožnosť 

osoby, a je charakterizovaný odkazom na technické špecifikácie, normy a postupy vrátane 

technických kontrol, ktoré s ním súvisia, a ktorých účelom je podstatne znížiť riziko zneužitia 

alebo pozmenenia totožnosti. Na tomto stupni prax požaduje vo väčšine prípadov jednorazové 

overenie totožnosti  a dvojfaktorovú autentizáciu pri prihlásení. Úroveň zabezpečenia „vysoká“ 

sa vzťahuje na prostriedok elektronickej identifikácie v kontexte schémy elektronickej 

identifikácie, ktorý poskytuje vyšší stupeň dôveryhodnosti ako prostriedok elektronickej 

identifikácie s úrovňou zabezpečenia „pokročilá“, pokiaľ ide o údajnú alebo uvádzanú totožnosť 

osoby, a je charakterizovaný odkazom na technické špecifikácie, normy a postupy vrátane 

technických kontrol, ktoré s ním súvisia, a ktorých účelom je zabrániť zneužitiu alebo 

pozmeneniu totožnosti. Ako príklad tohto riešenia zabezpečenia môžeme uviesť občiansky 

preukaz s čipom, prostredníctvom ktorého môže fyzická osoba využívať zaručený elektronický 

podpis. Európsky zákonodarca už v roku 2014 predpokladal využitie nariadenia eIDAS aj na 

účely zistenia totožnosti v súkromnoprávnych vzťahoch. Zákonodarca výslovne inštruuje 

členské štáty, aby nabádali súkromný sektor dobrovoľne používať prostriedky elektronickej 

identifikácie z oznámenej schémy na účely identifikácie, ak je potrebná pri online službách 

alebo elektronických transakciách. Možnosť používať takéto prostriedky elektronickej 

identifikácie má súkromnému sektoru umožniť spoliehať sa na elektronickú identifikáciu a 

autentifikáciu, ktorá sa už vo veľkej miere používa v mnohých členských štátoch. 

 

 

 

                                                           
183 Pozri § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
184 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a 
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES 
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4.6  Záver 

V článku sme sa venovali problematike elektronickej identifikácie osôb z pohľadu 

súkromného práva. Príchod informatizácie spoločnosti a informačných technológií modifikoval 

klasický kontraktačný proces na proces kontraktácie v online priestore. Právna úprava však 

zostala nezmenená a v istých prípadoch môže v aplikačnej praxi dochádzať k problémom. 

Najvýznamnejším problémom, na ktorý sme v článku poukázali je náročná identifikovateľnosť 

subjektu, ktorý právny úkon realizuje. Je potrebné zopakovať, že v súkromnoprávnych 

vzťahoch síce nie je preukázanie elektronickej identity vždy nutné. Avšak v každom prípade je 

potrebné, aby bolo možné prejav vôle konajúcej osoby pričítať tejto konkrétnej osobe. Ak by 

v konkrétnom prípade nebolo zrejmé, kto vôľu prejavuje, išlo by o právny úkon, ktorý nebol 

zavŕšený, tzn. právny úkon by nevznikol. Identifikovateľnosť subjektu je významná taktiež 

z hľadiska podstatných náležitostí právneho úkonu, najmä vo vzťahu k náležitostiam subjektu 

a náležitosti formy prejavu vôle. Myslíme si, že pre aplikačnú prax je žiadúce, aby sa právne 

úkony realizované prostredníctvom elektronických prostriedkov podpisovali vzhľadom na ich 

písomnú formu, čím by sme vedeli do veľkej miery týmto vznikajúcim problémom predchádzať. 

V závere článku sme rozobrali možné spôsoby podpisovania a taktiež mieru spoľahlivosti 

týchto podpisov. 
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ČASŤ IV.  ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA A NOVÉ TECHNOLÓGIE 

 

KAPITOLA 5. UMELÁ INTELIGENCIA A DIGITÁLNA VEREJNÁ SPRÁVA 

 

5.1  Úvod 

 Predkladaná kapitola sa v prvom rade venuje otázke využitia umelej inteligencie vo 

verejnej správe. V rámci tejto časti sa autor venuje najmä možnostiam využívaniu foriem 

umelej inteligencie na zlepšenie verejnej správy. V ďalšej časti autor ozrejmuje výhody 

zavedenia umelej inteligencie vo verejnej správe komparáciou so  štátmi ktoré 

s implementáciou už začali. Osobitná pozornosť tejto kapitoly je zameraná na sociálne otázky 

tejto problematiky. Posledná kapitola je zameraná na možnosti využitia umelej inteligencie pri 

autentifikácii a identifikácia, a to najmä z pohľadu zákona o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

5.2  Umelá inteligencia vo svete 

 Téma umelej inteligencie je často rozoberanou témou ostatných pár rokov. Od 

používania virtuálnych osobných asistentov cez cestovanie v autonómnych vozidlách, téma 

umelej inteligencie sa stáva veľmi populárnou. Avšak nie je čomu sa čudovať, „tak ako parný ́

stroj alebo elektrina v minulosti, dnes umelá ́ inteligencia transformuje náš svet, našu 

spoločnosť̌ a náš̌ priemysel. Rast výpočtovej sily, dostupnosť̌ údajov a pokrok v algoritmoch 

zmenili umelú inteligenciu na jednu z najstrategickejších technológií dvadsiata prvé storočia“185  

 Téma umelej inteligencie však nie je nová, a to ani v ani oblasti práva. S touto témou 

sa môžeme stretávať už od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Avšak až teraz sme 

dospeli do doby keď „od online služieb, ako Netflix či Facebook po inteligentných asistentov186 

ako Siri a Alexa väčšina z nás komunikuje takmer každodenne.“187 Umelá inteligencia nám tak 

isto pomáha pri bežných úlohách ako sú pri jazykové preklady, tvorba titulkov vo videách alebo 

blokovanie e-mailových spamov. Prekvapujúcou však ostáva skutočnosť, že ľudia vo svojich 

každodenných životoch využívajú výhody, ktoré núka dvadsiate prvé storočie, ale keď už ide 

o interakciu s verejnou mocou tak to vyzerá ako keby sme ostali v dvadsiatom storočí. Skôr 

alebo neskôr sa musia tieto výhody preniknúť aj do sféry verejnej správy aj u nás.  

 

5.3  Umelá inteligencia vo verejnej správe  

 Dnes už existujú štáty, ktoré s implementáciou umelej inteligencie do verejnej správy 

začali. Estónsko začalo so zavádzaním algoritmov hlbokého a strojového učenia už v roku 

2017. Dnes v Estónsku sú vyžívane rôzne formy umelej inteligencie vo verejnej správe na 

trinástich miestach188 a podľa plánov do konca roka 2020 by malo toto číslo vyšplhať na 

tridsaťpäť. 

                                                           
185Oznámenie komisie európskemu parlamentu, európskej rade, rade, európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a výboru regiónov 2018 Dostupné z https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SK/COM-2018-
237-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF 
186 Pre problematiku inteligentných osobných asistentov pozri bližšie: 
https://patentimages.storage.googleapis.com/fd/4b/9a/2890eef2e4922d/US7415100.pdf 
187MEHR, Hila: Artificial Intelligence for Citizen Services and Government. 2017, Dostupné z  
https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen_services.pdf 
188Estonia accelerates artificial intelligence development, 2019, Dostupné z  https://e-estonia.com/estonia-
accelerates-artificial-intelligence/ 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SK/COM-2018-237-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SK/COM-2018-237-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF
https://patentimages.storage.googleapis.com/fd/4b/9a/2890eef2e4922d/US7415100.pdf
https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen_services.pdf
https://e-estonia.com/estonia-accelerates-artificial-intelligence/
https://e-estonia.com/estonia-accelerates-artificial-intelligence/
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Výrazne zefektívnenie verejnej správy dokázalo Estónsko využitím algoritmov 

(hlbokého189 a strojového190 učenia) pri:  

1. Pôdohospodárstve  

2. Službách k zamestnanosti  

Zavedením algoritmu hlbokého učenia pri pôdohospodárstve191, Estónsko dokázalo 

aby algoritmus postupne preberal prácu inšpektorov pri kontrole, pracovníci už nemusia 

fyzicky kontrolovať poľnohospodárov ktorí dostávajú vládne dotácie. Satelitné snímky 

nasnímané Európskou vesmírnou agentúrou192 každý týždeň od mája do októbra sa 

zavádzajú do algoritmu, následne algoritmus dokáže vyhodnotiť každý pixel v obrazoch a 

určiť,  či pôdohospodári plnia svoje povinnosti pri kosení. Ak algoritmus vyhodnotil, že niekto 

neplní svoju povinnosť, pred termínom kosenia automatizovaný systém dokáže informovať 

týchto poľnohospodárov prostredníctvom e-mailu. 

Ďalším príkladom ako Estónsko využíva umelú inteligenciu je algoritmus strojového 

učenia, ktorý sa zaoberá životopismi a vhodným výberom pracovného miesta pre uchádzačov 

o zamestnanie. Algoritmus preukázal signifikantné zlepšenie oproti človeku, keď približne 

72%  pracovníkov, ktorí získajú novú prácu prostredníctvom systému, je stále v tom istom 

zamestnaní aj po šiestich mesiacoch, čo predstavuje nárast oproti 58%, ktoré produkovali 

ľudia pred zavedením systému.193 

Avšak úsilie Estónska o kombináciou umelej inteligencie a verejnej správy nie je prvou 

ani jedinou na svete.194 V USA (North Carolina) sú využívane algoritmy pre komunikáciu so 

zákazníkmi, a advokátska kancelária195 so sídlom v Talline poskytuje bezplatnú právnu pomoc 

prostredníctvom chatbotu.  

Realizácia potenciálu umelej inteligencie vo verejnom sektore prináša so sebou značný 

vplyv, ako na ekonomickú, tak na spoločenskú stránku našich životov. Najzrejmejšie príležitosti 

pri ktorých umelá inteligencia dokáže ovplyvniť spoločenskú stránku nášho života, sú miesta 

kde by algoritmy dokázali znížiť administratívne zaťaženie, pomôcť riešiť problémy s 

redistribúciu zdrojov a prevziať od ľudí repetitívne úlohy.196  

Veľkou výhodou umelej inteligencie je skutočnosť, že by dokázala zvýšiť spoľahlivosť 

a presnosť služieb197, keďže systémy umelej inteligencie dokážu spracovať a analyzovať viac 

informácií. Umelá inteligencia tiež dokáže šetriť čas, pretože technológia spracováva 

informácie oveľa rýchlejšie ako človek a pritom dokáže pracovať na viacerých úlohách súčasne. 

Ďalšie zlepšenie kvality sa týka dostupnosti služieb. Systémy umelej inteligencie prekonávajú 

                                                           
189K problematike hlbokého učenia pozri bližšie: Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton: Deep learning 2015 
Dostupné z  https://s3.us-east-2.amazonaws.com/hkg-website-assets/static/pages/files/DeepLearning.pdf  
190 K problematike strojového učenia pozri bližšie: BROWNLEE, Jason: A Tour of The Most Popular Machine Learning 
Algorithms 2019,  Dostupné z  https://machinelearningmastery.com/a-tour-of-machine-learning-algorithms/  
191NIILER, Eric: Can AI Be a Fair Judge in Court? Estonia Thinks So. 2019, Dostupné z 
https://www.wired.com/story/can-ai-be-fair-judge-court-estonia-thinks-so/ 
192Pozri bližšie: http://www.esa.int  
193NIILER, Eric: Can AI Be a Fair Judge in Court? Estonia Thinks So. 2019, Dostupné z 
https://www.wired.com/story/can-ai-be-fair-judge-court-estonia-thinks-so/ 
194MEHR, Hila: Artificial Intelligence for Citizen Services and Government. 2017, Dostupné z  
https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen_services.pdf 
195Eesti Õigusbüroo OÜ, Dostupné z  https://www.juristaitab.ee/ 
196EGGERS, Schatsky, Viechnicki: AI-augmented government Using cognitive technologies to redesign public sector 
work.  2017, Dostupné z https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/artificial-
intelligence-government.html  
197Komplexná analýza informácii umožňuje orgánom verejnej správy lepšie porozumieť potrebám občanov 

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/hkg-website-assets/static/pages/files/DeepLearning.pdf
https://machinelearningmastery.com/a-tour-of-machine-learning-algorithms/
https://www.wired.com/story/can-ai-be-fair-judge-court-estonia-thinks-so/
http://www.esa.int/
https://www.wired.com/story/can-ai-be-fair-judge-court-estonia-thinks-so/
https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen_services.pdf
https://www.juristaitab.ee/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence-government.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence-government.html
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ľudských zamestnancov na celej čiare s úplnou dostupnosťou služieb.198 Automatizované 

verejné služby by mohli fungovať dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni a tristo 

šesťdesiatpäť dní v roku bez ohľadu či je ráno, večer, pracovný deň alebo deň pracovného 

pokoja, úradné hodiny alebo či je sviatok. Umelé inteligencia navyše neohrozuje existujúce 

pracovné miesta, myšlienka nasadenia umelej inteligencie má umožňovať najmä redistribúciu 

a optimalizáciu pracovnej sily a kapitálu.199  

Nemenej dôležité je aj ekonomická stránka umelej inteligencie, nedávna štúdia200 

Capgemini medzi takmer 1 000 organizáciami preukázala, že 83% spoločností, ktoré 

implementovali umelú inteligenciu vytvorilo nové pracovné miesta, zatiaľ čo 78% zvýšilo aj 

prevádzkovú efektívnosť o viac ako 10%. 

Umelá inteligencia však má takisto potenciál aj zhoršiť201 našu verejnú správu, a to 

najmä ak nebude implementovaná premyslene a strategicky. Nemožno očakávať, že umelá 

inteligencia vyrieši systémové problémy vo verejnej správe mávnutím čarovného prútika, 

keďže umelá inteligencia môže byt iba taká dobrá, ako to dokážeme vytvoriť my sami. Veľké 

množstvo, kvalita a výber dát, ktorými bude musieť byť umelá inteligencia „kŕmená“, bude 

závisieť od ľudí, a tým pádom takisto aj konečná kvalita samotného systému.  

 

5.4  Umelá inteligencia využitá pri identifikácii a autentifikácii  

 Ako téma umelej inteligencie tak ani problematika identifikácie a autentifikácie nie je 

novou témou, avšak s nástupom internetu202 sa situácia ohľadne identifikácie a autentifikácie 

značne skomplikovala. Problémom virtuálneho sveta ostáva že „v tradičnom svete vystupuje 

osoba pod jednou identitou, resp. môže vystupovať anonymne. Vo virtuálnom svete je situácia 

iná, nakoľko možno hovoriť o viacerých identitách tej istej osoby„203 

      Otázku identifikácie a autentifikácie v súčasnosti väčšina počítačových systémov stále 

rieši  nástrojmi ktoré môžeme radiť do troch skupín:204 

a) Autentifikácia založené na znalostiach 

b) Autentifikácia založene na artefaktoch 

c) Autentifikácia založená na základe biometrických faktorov  

Do prvej skupiny radíme väčšinu počítačových systémov ktoré sa využívajú dnes, tieto 

systémy stále používajú ako nástroje identifikácie a autentifikácie znalosti205, keďže takéto 

metódy sú ekonomické a ľahko implementovateľné. Avšak prinášajú so sebou aj najviac 

problémov, je totiž ľahké získať používateľské meno alebo heslo od používateľov, alebo  

takisto môžu používatelia sprístupniť svoje heslá iným ľudom, čím otvoria mnoho vstupných 

bodov do systému.  

                                                           
198EVERSON, MOUSAVI, MATTEO: Intelligent automation: The next frontier in government transformation. 2017, 
Dostupné z https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/be/pdf/Markets/at-gov-brochure.pdf  
199 Center For Data Innovation, 2017 Dostupné z http://www2.datainnovation.org/2017-house-of-lords-artificial-
intelligence.pdf?mc_%20cid=b00e273e8f&mc_eid=203079e783  
200 Capgemini Consulting: Unleashing the potential of Artificial Intelligence in the Public Sector, 2017, Dostupné z 
https://www.capgemini.com/consulting/wp-content/uploads/sites/30/2017/10/ai-in-public-sector.pdf  
201 Najmä problémy týkajúce sa poskytovania služieb, súkromia ako aj etické problémy  
202Ako prostriedok pre komunikáciu  
203ANDRAŠKO, Jozef: Bezpečná identifikácia a autentifikácia pri využívaní elektronických služieb verejnej správy. 
2016, Dostupné z https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/18756891.2011.9727801   
204OLEJÁR, Daniel a kol.: Manažment informačnej bezpečnosti. 2015, Dostupné z 
http://informatizacia.sk/vzdelavanie-v-oblasti-ib/17005s 
205Heslá alebo prístupové frázy 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/be/pdf/Markets/at-gov-brochure.pdf
http://www2.datainnovation.org/2017-house-of-lords-artificial-intelligence.pdf?mc_%20cid=b00e273e8f&mc_eid=203079e783
http://www2.datainnovation.org/2017-house-of-lords-artificial-intelligence.pdf?mc_%20cid=b00e273e8f&mc_eid=203079e783
https://www.capgemini.com/consulting/wp-content/uploads/sites/30/2017/10/ai-in-public-sector.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/18756891.2011.9727801
http://informatizacia.sk/vzdelavanie-v-oblasti-ib/17005s
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Druhá kategória metód identifikácie a autentifikácie používateľov sa spolieha na 

artefakty, akými sú napríklad magnetické karty s čipom.206 Každý prístupový bod do systému 

musí byť potom vybavený špecializovaným hardvérom, ktorý je schopný odmietnuť prístup 

používateľom bez riadneho artefaktu. Tento prístup si však vyžaduje dodatočné náklady na 

hardvér. 

Tretia kategória metód identifikácie a autentifikácie používa  biometrické faktory ako 

sú odtlačky prstov, hlasové vzory, podpisy, štýly písania atď. Keďže takéto osobné vlastnosti 

sú pre jednotlivca prakticky jedinečné, biometria je najsľubnejším prístupom v oblasti 

identifikácie používateľa. Na rozdiel od hesla, kľúčov a kariet sú osobné vlastnosti prirodzenou 

súčasťou jednotlivca, takže ich nemožno stratiť, odcudziť, zabudnúť alebo preniesť. 

Podľa §21 zákona o e-Governmente207 na autentifikáciu sa môže použiť len:  

a) autentifikátor208 

b) alternatívny autentifikátor 

c) (Následne zákon hovorí o jednom alternatívnom spôsobe autentifikácie podľa §22aa 

ktorým je Autentifikačný certifikát)209 

Z tohto vymedzenia spôsobov autentifikácie je zrejme že náš zákon sa spolieha na 

autentifikáciu na základe artefaktov.  

Realizácia vhodnej formy umelej inteligencie pri identifikácii a autentifikácii by na 

teoretickej úrovni dokázalo prepojiť ľahkosť implementácie prístupu založeného na 

znalostných s najvyšším stupňom bezpečnosti, ktorú ponúka využitie metódy biometrických 

faktorov.  

 

5.4.1  Information Fusion Techniques 

Súčasný koncept využitia umelej inteligencie pri identifikácii a autentifikácii je založený 

na myšlienke Information Fusion Techniques,210(ďalej ako IFK) ktorá sa zaoberá združením, 

koreláciou a kombináciou údajov a informácií z viacerých zdrojov s cieľom dosiahnuť vylepšené 

odhady a včasné vyhodnotenie situácií.211  

Ako sme spomínali náš zákon o e-governmnte vymedzuje systém ktorý sa spolieha na 

autentifikáciu na základe artefaktov. Tento koncept je však pri systémoch ktoré sú založené 

na autentifikácii použitím artefaktov najmenej vhodný. Aplikácia AFK pre autentifikáciu 

a identifikáciu pri artefaktoch je najmenej vhodná, keďže ide o artefakty ktoré sú odlišné iba 

jeden od druhého, nenesú so sebou nič špecifické od samotného subjektu ktorý ho používa. 

Nerozdeľ pri systémoch ktoré sú založene na znalostiach je možné aby sa umelá inteligencia 

                                                           
206Tento typ systémov trpí rovnakými problémami (najmä s prenosnosťou) ako metódy založené na znalostiach. 
207Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) Dostupné z  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20180401 
208„ktorým je úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný 
kódom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu“ 
Tamtiež 
209„je elektronický dokument, ktorý preukazuje elektronickú identitu toho, komu bol vydaný, a používa sa na účely 
identifikácie a autentifikácie pri prístupe k informačnému systému alebo elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s 
výkonom verejnej moci, alebo na účely prístupu do elektronickej schránky alebo disponovanie s elektronickou 
schránkou.„ Tamtiež 
210„an information fusion technique using an ANN and identity attributes metrics values composed using Shannon’s 
information theory (entropy) values“. PHIRI, ZHAO, ZHU, MBALE: Using Artificial Intelligence Techniques to 
Implement a Multifactor Authentication System: 2012, Dostupné z 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/18756891.2011.9727801   
211Edward Waltz and James Llinas MULTI SENSOR DATA FUSION, 2000 : Dostupné z 
http://it4sec.org/bg/system/files/02.12_Monitor.pdf  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20180401
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/18756891.2011.9727801
http://it4sec.org/bg/system/files/02.12_Monitor.pdf
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napr. postupne učila so spôsobu ako subjekt sa autentifikuje pomocou vlastného hesla 

(intenzita a časový odstup pri stlačení jednotlivých klávesníc sa u každého líši212). Pri 

systémoch s biometrickými faktormi samotný systém je založený na biometrickej odlišnosti 

ľudí.  

Aj  keď prepojenie umelej inteligencie so spôsobmi autentifikácie ktoré uvádza náš 

zákon o e-governmente nie je účelná. Dobrou správou pre budúcnosť však je že v bankovom 

sektore sa už začína využívať forma autentifikácie založená na biometrických faktoroch.213  

 

5.5  Zhrnutie  

Téma umelej inteligencie sa stalo nemennou ostatných pár rokov, pritom 

zaujímavosťou však stále ostáva, že umelá inteligencia je výrazne viac využívaná v súkromných 

životoch ľudí, ako vo verejnej správe. Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že umelá 

Inteligencia má potenciál výrazne ovplyvniť spôsob fungovania verejnej správy. Aj keď umelá 

inteligencia nie je riešením na systémové problémy našej verejnej správy, je to nástroj ako 

zvýšiť efektívnosť, rýchlosť a dostupnosť služieb s ktorými sa ľudia stretávajú každodenne.  

Pre možnosť využitia umelej inteligencie pri autentifikácii a identifikácie aj keď náš 

zákon o e-governmente stále počíta s autentifikáciou založenou na artefaktoch, s ktorého 

dôvodu využitie umelej inteligencie u nás pri autentifikácii zatiaľ nebude účelná. Máme 

v rukách možnosť ako prepojiť ľahkosť implementácie prístupu založeného na znalostných s 

najvyšším stupňom bezpečnosti, ktorú ponúka využitie metódy biometrických faktorov. 

Pozitívnom ostáva že máme možnosť tiež pozorovať že sa začínajú postupne využívať 

aj spôsoby autentifikácia založené na základne biometrických faktorov (najme v bankovom 

sektore).  

Implementácia umelej inteligencie do verejnej správy musí prebehnúť premyslene 

a strategicky. Veľké množstvo, kvalita a výber dát na základe ktorých má systém umelá 

inteligencia fungovať si vyžadujú vysoký stupeň otvorenosti a transparentnosti. Bez splnenia 

týchto kritérií má umelá inteligencia väčší potenciál na zhoršenie ako na zlepšenie situácie 

v našej verejnej správe.  
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ČASŤ V.  JEDNOTNÁ DIGITÁLNA BRÁNA 

 

KAPITOLA 6. PRÁVNE ASPEKTY POSTAVENIA REFERENČNÝCH ÚDAJOV 

V LEGISLATÍVE SR 

 

6.1 Úvod 

 Fungovanie digitálnej brány  v rámci novoprijatej legislatívy bude vo veľkej miere 

závisieť od skutočnosti, ako sa členské krajiny vysporiadajú s veľmi citlivo vnímanou 

informačnou povinnosťou, ktorej nesplnenie môže mať za následok zásah do práv jednotlivca 

alebo podnikateľského subjektu.  

 Autor článku sa rozhodol poukázať na základné piliere, ktoré zavádza legislatíva EÚ 

týkajúca sa zriaďovanej digitálnej brány. Okrem toho, že jedným z najzákladnejších prvkov 

prijatej legislatívy je zriadenia portálu „Vaša Európa“, ktorý bude mať funkciu virtuálneho 

priestoru, na ktorom budú zdieľané dáta z verejných správ členských štátov EÚ, nemenej 

dôležitou bude možnosť prostredníctvom jednotnej digitálnej brány zdieľať dáta medzi 

členskými štátmi EÚ respektíve zodpovednými organizačnými jednotkami. 

 Práve z uvedeného dôvodu, rozdelil autor článok do dvoch častí, konkrétne na prvú 

venujúcu sa digitálnej bráne a druhú, ktorá bude analyzovať referenčné údaje alebo údaje 

obdobného charakteru a ich legislatívny status prípadne ďalší vývoj práve z dôvodu zriadenia 

jednotnej digitálnej brány. 

 Autor po analyzovaní problematiky, ktorej sa v článku venuje stanovil hypotézu 

nasledovne:  V rámci zabezpečenia čo najväčšej interoperability medzi členskými štátmi 

a jednotnou digitálnou bránou, je najvhodnejším zriadenie centrálneho referenčného registra, 

ktorý stanoví podmienky pre použiteľnosť a výmenu údajov z referenčných údajov v členských 

štátoch EÚ.  

 

6.2 Jednotná digitálna brána a jej právna úprava 

 Dňa 12. decembra 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie 

prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám riešenia problémov a o zmene 

nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej v texte len ako „Nariadenie“). Týmto nariadením, 

známym ako „nariadenie o SDG“, ktoré je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo 

všetkých členských štátoch, sa zriaďuje jednotná digitálna brána. Iniciatíva, ktorej výsledkom 

bolo práve schválenie a prijatie Nariadenia je reakciou na výzvy občanov a podnikov na 

uľahčenie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia 

problémov. 

 Účelom Nariadenia je okrem iného vytvorenie jednotnej digitálnej brány, ktorá by mala 

uľahčovať interakciu medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a príslušnými orgánmi na 

strane druhej, a to poskytovaním prístupu k online riešeniam, čím sa uľahčujú každodenné 

činnosti občanov a podnikov a minimalizujú prekážky na vnútornom trhu. Ide o zásadný posun 

v zjednodušovaní vybavovania úradných záležitostí pre občanov a podnikateľov v iných 

členských krajinách EÚ. Používatelia nebudú môcť byť znevýhodnení technickými prekážkami 

pri používaní služieb verejnej správy inej krajiny. 

 Jednotná digitálna brána zakladá on-line prístup k informáciám administratívnym 

službám a asistenčným službám, ktoré potrebujú občania EÚ (ako štátni príslušníci jedného 
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z členských štátov EÚ) a podniky,  v iných ako domovských krajinách EÚ. V zmysle Nariadenia 

by mali občania v EÚ ako aj podniky vykonávajúce podnikateľské aktivity v rámci EÚ  do konca 

roka 2020 mať vedomosť, aké pravidlá asistenčnej služby sa na nich uplatňujú v jednotlivých 

členských štátoch EÚ214.  Do konca roka 2023 by malo byť umožnené občanom EÚ ako aj 

podnikom podnikajúcim cezhranične v EÚ vykonávanie postupov vo všetkých členských 

štátoch EÚ bez potreby uskutočňovania fyzického vypĺňania formulárov napríklad pri registrácii 

motorového vozidla, žiadostí o vyplatenie penzií a iných.  V zmysle recitálu č. 12 Nariadenia sa 

ustanovuje zriadenie jednotnej digitálnej brány nasledovným spôsobom: „Týmto nariadením 

by sa mala zriadiť jednotná digitálna brána, ktorá bude slúžiť ako jednotné kontaktné miesto, 

prostredníctvom ktorého by občania a podniky mali mať možnosť dostať sa k informáciám o 

pravidlách a požiadavkách, ktoré musia splniť vzhľadom na právo Únie alebo vnútroštátne 

právo. Táto brána by mala zjednodušiť a zefektívniť kontakt občanov a podnikov s 

asistenčnými službami a službami riešenia problémov zriadenými na úrovni Únie alebo na 

vnútroštátnej úrovni.“ 

 V zmysle Čl. 2 Nariadenia: „Komisia a členské štáty zriaďujú jednotnú digitálnu bránu 

(ďalej len „brána“) v súlade s týmto nariadením. Brána pozostáva zo spoločného 

používateľského rozhrania, ktoré spravuje Komisia (ďalej len „spoločné používateľské 

rozhranie“), ktoré je súčasťou portálu Vaša Európa a poskytuje prístup k relevantným 

webovým stránkam Únie a vnútroštátnym webovým stránkam. Brána poskytuje prístup k: 

• informáciám o právach, povinnostiach a pravidlách stanovených v práve Únie a 

vnútroštátnom práve vzťahujúcom sa na používateľov, ktorí uplatňujú alebo majú v 

úmysle uplatňovať svoje práva vyplývajúce z práva Únie v oblasti vnútorného trhu v 

oblastiach uvedených v prílohe I; 

• informáciám o online a offline postupoch a k odkazom na online postupy vrátane 

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

vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť používateľom uplatňovať práva a dodržiavať 

povinnosti a pravidlá v oblasti vnútorného trhu v oblastiach uvedených v prílohe I; 

• informáciám o asistenčných službách a službách riešenia problémov uvedených v 

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

a podniky môžu obracať, ak majú otázky alebo problémy súvisiace s ich právami, 

povinnosťami, pravidlami alebo postupmi uvedenými v písmenách a) a b) tohto 

odseku.“ 

 Jednotná digitálna bude založená na vyššie uvedenom princípe, pričom za 

používateľské rozhranie bude zodpovedná Európska komisia. Cez portál „Vaša Európa“ ktorý 

bude vybudovaná na zmieňovanom používateľskom rozhraní bude možné dostať sa na webové 

sídla členských krajín a získať potrebné informácie. V tomto kontexte bude dôležité zabezpečiť, 

aby členské štáty zverejňovali len relevantné, pravdivé a nespochybniteľné informácie. 

 Jednotná digitálna brána nebude slúžiť výlučne na on – line zdieľanie špecifického 

okruhu informácií, ale cieľom je ďalej aj uľahčiť využívanie online postupov. Nariadením  by 

sa v súlade so zásadou „jedenkrát a dosť“, tam kde si to vyslovene vyžiadajú občania a 

podniky, mal poskytnúť základ pre vytvorenie a používanie plne funkčného, bezpečného a 

zabezpečeného technického systému pre automatizovanú cezhraničnú výmenu dôkazov. 

                                                           
214 Špecifické požiadavky pre úroveň asistenčných služieb sú vymedzenú v tabuľke č. 4  Európskeho parlamentu 
  a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu 
  k informáciám, postupom a asistenčným službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 
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Presne takéto použitie jednotnej digitálnej brány by znamenalo prevrat v elektronizácii, lebo 

by dochádzalo k zdieľaniu veľkého množstva údajov, za predpokladu, že by to bolo v súlade 

s legislatívou. Práve otázku postavenia „referenčných údajov“ ako ich nazýva zmysle legislatívy 

Slovenskej republiky (ďalej v texte len ako „SR“) a ich ekvivalent v iných členských štátoch 

bude nevyhnutné vyriešiť. Čo je referenčným údajom v jednom členskom štáte EÚ nemusí byť 

referenčným údajom v inom členskom štáte. Tu sa naskytá otázka vnímania referenčných 

údajov členskými štátmi pri cezhraničnej výmene dôkazov prostredníctvom on-line priestoru 

a taktiež otázka európskych referenčných registrov, ktoré by sa zhromažďovali v datasetoch 

vedených európskou komisiou. Následne by bolo vhodné diskutovať  o relevancii 

a nespochybniteľnosti takýchto údajov. 

 

6.3 Digitálna brána ako jednotný bod vstupu a jej zásady 

 Jednotná digitálna brána by mala a v zmysle legislatívy bude slúžiť okrem iného aj na  

navigovanie občanov EÚ a podniky k informáciám  na úrovni EÚ a členských štátov, 

k pravidlám, právam a procesným postupom a webovým sídlam, prostredníctvom, ktorých 

vykonajú procesné kroky on-line. Koncový užívatelia vyhľadávajúci asistenčné služby na území 

EÚ budú prostredníctvom webového sídla jednotnej digitálnej brány navigovaní k službám 

zodpovedajúcim asistenčným službám.  

 Jednotná digitálna brána predstavuje podľa názoru autora obdobu nákupnej platformy 

od spoločnosti „Amazon“ tzn., že by malo ísť a takú platformu, prostredníctvom ktorej a jej 

„user friendly“ používateľského rozhrania – poskytnutá informácia adresovaná FO, PO a ďalším 

subjektom k postupu nájsť webové sídla orgánov verejnej moci a relevantné informácie v 

členských štátoch EÚ. Presmerovanie a odovzdanie správnych, pravdivých a 

nespochybniteľných údajov prostredníctvom tejto platformy bude jedným zo základných 

predpokladov jej fungovania a naplnenia účelu Nariadania.  

 Webovému sídlu zodpovedajúcej jednotnej digitálnej bráne bude  v súlade s recitálom 

62 Nariadenia pridelený názov „Your Europe“, pričom zodpovedať za používateľské rozhranie 

bude Európska únia zastúpená Európskou komisiou ( s výnimkou webových sídel 

prevádzkovaných členskými štátmi EÚ.215  „Názov, pod ktorým má byť brána známa a 

propagovaná u širokej verejnosti, by mal byť „Your Europe“. Spoločné používateľské rozhranie 

by malo byť nápadné a malo by sa dať ľahko nájsť, a to najmä prostredníctvom príslušných 

webových stránok Únie a vnútroštátnych webových stránok. Logo brány by malo byť viditeľné 

na príslušných webových sídlach Únie a na vnútroštátnych webových sídlach.“ 

 Pre porovnanie s administratívou SR a jej fungovaním by sme pri veľmi extenzívnom 

výklade mohli porovnať digitálnu bránu ako miesto kde sa uskutočňuje koncentrácia informácií 

k službám, procesom a asistenčným službám, s klientským centrom, ktoré bolo zriadené 

Ministerstvom vnútra SR ako priestor na vybavenie administratívnych úkonov týkajúcich sa 

gescie Ministerstva vnútra SR, pod jednou strechou.   

 Praktický kontext vyhľadávacej funkcie (takzvaný „search engine“)‘ portálu Your 

Europe’ poskytne prístup k nasledovnému: 

• Informácie – občania budú mať možnosť jednoduchým spôsobom vyhľadať a nájsť 

spoľahlivé, kvalitné informácie o EÚ a pravidlách a procesoch, ktoré sa uplatňujú 

                                                           
215 V zmysle recitálu 62 Nariadenia: „Názov, pod ktorým má byť brána známa a propagovaná u širokej verejnosti, 
by mal byť „Your Europe“. Spoločné používateľské rozhranie by malo byť nápadné a malo by sa dať ľahko nájsť, 
a to najmä prostredníctvom príslušných webových stránok Únie a vnútroštátnych webových stránok. Logo brány by 
malo byť viditeľné na príslušných webových sídlach Únie a na vnútroštátnych webových sídlach.“ 
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v členských štátoch EÚ v rámci uplatňovania práv občanov viažucim sa  k jednotnému 

digitálnemu trhu     (ďalej v texte len ako „Jednotný digitálny trh“)  

• Procesy – Občania sa dokážu dozvedieť a dostať k informáciám, ktoré explicitne 

popíšu procesné postupy vrátane administratívnych procesných postupov a vysvetlia 

ako v danom konkrétnom prípade postupovať.  

• Asistenčné služby. V prípade ak konečný používateľ pociťuje neistotu a nedokáže 

identifikovať, ktorú službu prípadne aké pravidlá sa na neho aplikujú, budú mať 

k dispozícii možnosť prístupu k asistenčným službám na úrovni EÚ alebo konkrétneho 

členského štátu EÚ, podľa príslušnosti k miestu, kde je poskytnutie služby adekvátne. 

 Jednotná digitálna brána musí plniť a napĺňať počas svojej existencie určité zásady 

svojho fungovania, ktoré budú platiť univerzálne a počas neurčitého časového intervalu. Tieto 

zásady nie sú explicitne pomenované v samotnom texte Nariadenia, ale autor článku ich po 

dôkladnej analýze interpretuje nasledovným spôsobom:  

a) jasnosť, presnosť, zrozumiteľnosť, a kvalita údajov (ktoré budú zverejňované alebo 

sprístupňované – prostredníctvom portálu „Your Europe“ alebo prostredníctvom 

webových stránok v členských štátoch, 

b) užívateľská prívetivosť („user friendly“) – to znamená, že ovládateľnosť a schopnosť 

nájsť informácie a procesy, prípadne informácie vedúce k procesom bude 

používateľsky jednoduché za predpokladu počítačovej gramotnosti používateľa, 

c) zásada zodpovednosti za používateľské rozhranie bude niesť prevádzkovateľ webového 

sídla ( v prípade jednotnej digitálne brány – portál „Your Europe“) tzn. EÚ v zastúpení 

Európskou komisiou 216, 

d) zásada dostupnosti on-line - spočívajúca v existencii získavania informácií a procesov 

„on – line“,217 

e) interoperabilita cezhraničných rozhraní,218 

f) „one stop shop“ – zadávanie údajov a dokladov do informačného systému jednotnej 

digitálnej brány  bude znamenať, že dané údaje už nie je nevyhnutné zadávať opäť,  

g) zrozumiteľnosť obsahová (požiadavka minimálnej kvality)  aj jazyková vo vzťahu 

k informáciám a procesom zverejnenej na webovom sídle jednotnej digitálnej brány, 

h) dobrovoľnosť využívania technického systému (platí pre prípady, v ktorých používateľ 

predkladá dôkazy – v tomto prípade je výber ponechaný na používateľa)  

 Kvalita informácií v podobe kvality získaných dát, ďalej vhodnosť používateľského 

rozhrania a adekvátnosť informácií poskytovaných Európskou komisiou alebo inštitúciami 

(orgánmi verejnej moci) bude posudzovaná na podklade používateľskej spätnej väzby a spätná 

väzba bude následne vyhodnocovaná. Nariadenie má zabezpečiť zrovnoprávnenie 

                                                           
216Zodpovednosť za kvalitu rozhrania  vrátane portálu „Your Europe“ bude v zmysle článku 21 Nariadenia niesť 
európska komisia: „Komisia je zodpovedná za vývoj, dostupnosť, monitorovanie, aktualizáciu, údržbu, bezpečnosť 
a hosting týchto IKT aplikácií a webových stránok ... „  
217 V zmysle recitálu č. 23 Nariadenia: „Aby sa občanom a podnikom umožnilo priamo využívať výhody vnútorného 
trhu bez spôsobenia zbytočného dodatočného administratívneho zaťaženia, týmto nariadením by sa mala stanoviť 
požiadavka plnej digitalizácie používateľského rozhrania určitých kľúčových postupov pre cezhraničných 
používateľov uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu. Toto nariadenie by malo stanoviť kritériá, na základe 
ktorých možno určiť, že postupy sú plne online...... „  
218 V súlade so znením recitálu č. 18 Nariadenia je nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti jednotnej digitálnej 
brány riadne fungovanie brány, v úzkej spolupráci s členskými štátmi poskytnúť a zabezpečiť  spoločné 
používateľské rozhranie, ktoré je súčasťou portálu „Your Europe“. Spoločné používateľské rozhranie poskytuje 
prístup k informáciám, postupom a asistenčným službám alebo službám riešenia problémov prostredníctvom 
odkazov na príslušné webové sídla alebo webové stránky na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni alebo na webové 
stránky uvedené v úložisku odkazov uvedenom v článku 19. 
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cezhraničných používateľov s domácimi, pri používaní informácií a administratívnych a iných 

procesných postupov  v členských štátoch EÚ. V zmysle právnej úpravy, ktorú zavádza toto 

Nariadenie, Žiaden poskytovateľ služby nemôže cezhraničného používateľa obmedzovať v 

plnohodnotnom použití online služby, prípadne inej služby, alebo poskytnutí informácie, ktoré 

je nevyhnutné na využitie jeho práva ako občana EÚ realizujúceho práva jednotného 

digitálneho trhu.  

 V súlade so zásadou zrozumiteľnosti musí poskytovateľ službu prispôsobiť tak, aby 

nebolo jej použitie podmienené znalosťou úradného jazyka (v angličtine musia byť poskytnuté 

minimálne dostatočné inštrukcie na využitie služby).  

 

6.4 Digitálna administratíva ako jedna zo súčastí jednotnej digitálnej brány 

 Nariadenie  nie lenže  zriaďuje jednotnú digitálnu bránu, ale digitalizuje aj úsek verejnej 

správy, ktorá bude prístupná okrem občanov konkrétneho členského štátu EÚ aj pre iných 

občanov EÚ. Do konca roka 2023 existuje predikcia, že:   

• 21 administratívnych procesov by mal byť dostupných v plne on-line funkčnom 

prostredí vo všetkých  krajinách EÚ,   

• Všetky národné on-line procesné postupy budú musieť byť prístupné pre používateľov 

nie len pre členov konkrétneho členského štátu ale aj pre používateľov z iných 

členských štátov EÚ, 

• Princíp „jeden krát a dosť“ (používateľa by nemali zadávať do on-line systému 

prostredníctvom aplikačného rozhrania viac ako jeden – krát, za predpokladu, že dané 

dáta v podobe dokumentu už má orgán verejnej moci k dispozícii) sa uplatní v prípade 

cezhraničnej výmeny dôkazov v prípade procesných postupov. Pre tieto postupy bude 

platiť pravidlo, kedy používatelia budú môcť požiadať úrady o priamu výmenu dôkazov 

medzi členskými štátmi. V rámci uvedených pravidiel,  bude od decembra 2020 platiť, 

možnosť ponechania on-line spätnej väzby na používateľské štáty prostredníctvom 

platformy EÚ alebo platformy jednotlivých členských štátov EÚ. 219 

 Cezhraniční používatelia sa pri používaní digitálnej brány budú môcť identifikovať 

a autentifikovať elektronicky pomocou mechanizmov zabezpečených implementáciou 

nariadenia eIDAS220. Toto Nariadenie však poskytuje len základné technické nástroje na 

bezpečnú identifikáciu a autentifikáciu používateľa. Tieto nástroje je potrebné zabudovať do 

celkovej architektúry poskytovania služieb. Z pohľadu referenčných registrov je práve po 

úspešnom procese autenftifikácie používateľa, diskutabilné ako členský štát EÚ overí úroveň 

referenčných údajov, ktoré umožnili autentifikáciu používateľa pre účely informačného 

systému verejnej správy na Slovensku, ktorá pracuje už s aprobovanými údajmi, ktoré sú 

referenčnými údajmi. V budúcnosti sa definitívne bude treba vysporiadať so skutočnosťou, ako 

prepojiť referenčné registre medzi členskými štátmi prostredníctvom jednotnej digitálnej 

brány. Práve z dôvodu, ktorý bude autor článku rozoberať nižšie je otázka referenčných 

registrov prípadne čiastočnej referencovateľnosti údajov o príslušníkoch iných členských 

štátoch EÚ, je absolútne základnou požiadavkou vyriešenie referenčných registrov, ináč bude 

zmysel zriadenia digitálnej brány v rozpore s jej pôvodnou myšlienkou.   

                                                           
219 Dostupné na: https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_it (dňa 18.10.2019) 
220 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a 
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_it
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 Materiál s názvom Implementácia Nariadenie EP a Rady č. 2018/1724 o zriadení 

jednotnej digitálnej brány v podmienkach SR Medzi poukázal okrem iného aj na ďalšie 

otvorené otázky: 

- autorizácia fyzickej osoby konať za právnickú osobu,  

- stotožnenie identifikovaného používateľa so zahraničnou osobou, ktorá už figuruje 

v agendových systémoch, 

- rôzne prístupy krajín k identifikátorom a dôsledky pre ich použiteľnosť v procesoch. 

 Prostredníctvom tohto Nariadenie sa EÚ v zastúpení európskou komisiou zaviazalo 

vytvoriť portál tvoja Európa, ale na druhej strane zaviazalo členské štáty prijať postupné 

procesné kroky k zjednoteniu používateľských rozhraní takým spôsobom, aby boli kompatibilné 

so zriadenou jednotnou digitálnou bránou. Autor článku ma zato, že samotný akt zriadenie 

digitálnej brány a príprava webových stránok a sídiel prevádzkovaných orgánmi verejnej moci 

v jednotlivých členských štátoch, by nemala predstavovať problém, ale bude dôležité 

vysporiadať sa s relevanciou informácií a dát, ktoré budú prostredníctvom jednotnej digitálnej 

brány v obehu. Tak ako súčasná slovenská legislatíva už k dnešnému dňu eviduje a referencuje 

takzvané „referenčné údaje“, ktorých právny základ vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. 

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

niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon o e-governmente“) bude zaujímavé sledovať ako 

sa s integritou poskytovaných údajov vysporiadajú legislatívy ďalších členských štátov EÚ, 

prípadne či EÚ nepristúpi k prijatiu definície referenčného údaja na účely fungovania 

jednotného digitálneho trhu (jednotnej digitálnej brány).  

 Práve právna úprava a postavenie referenčných registrov zoskupujúcich referenčné 

údaje, o ktorých pôvode, pravosti, pravdivosti a integrite nemožno pochybovať bude podľa 

názoru autora jednou z kľúčových pre fungovanie jednotnej digitálnej brány. Tak ako sa 

spomína aj v materiály predloženom vláde Slovenskej republiky, za účelom vytvorenia 

jednotnej digitálnej brány spôsobom kompatibilným aj s referenčnou architektúrou členských 

štátov EÚ, bude nevyhnutné zohľadňovať komponenty akými sú napríklad referenčné registre 

v podmienkach legislatívy Slovenskej republiky.  

 

6.5 Postavenie referenčných registrov v legislatíve Slovenskej republiky  

 Referenčným register je priestor, v ktorom sú zoskupované takzvané referenčné údaje, 

ktoré definuje veľmi precízne Zákon o e-governmente. Pre chápanie problematiky 

referenčných registrov si autor dovoľuje poukázať na rozdiel medzi informáciou a údajom. 

Údaj je každá správa bez ohľadu na to, či má pre nás nejaký informačný obsah alebo nie - 

inými slovami - či nám daná správa povie niečo nové, alebo nie. Údaje (dáta) sú správy, ktoré 

vyjadrujú určité fakty o procesoch, alebo prvkoch reálneho sveta. Údajmi môžu byť písmená, 

čísla, slová, znaky, prípadne ich kombinácie. Všetky údaje nesú určitý informačný obsah. Ak 

nám daný údaj nepovie nič nového, hovoríme, že jeho informačný obsah je nulový. 

 Vzťah medzi uvedenými pojmami  je vnímaný tak, že každá informácia musí byť 

súčasne údajom, ale nie každý údaj musí byť pre nás informáciou s nenulovým obsahom. 

Rozdiel medzi údajom a informáciou je napr. takáto situácia: Keď sa nás niekto spýta, koľko 

je hodín - my sa pozrieme na hodinky a povieme: "Je 8 hodín." Pre nás to bol údaj, pretože 

sme po pohľade na hodinky vedeli, koľko je hodín. Ale pre toho, kto sa nás pýtal, koľko je 

hodín - pre toho to bola informácia, pretože mu povedala niečo nové.221 

                                                           
221 https://sites.google.com/site/rosicova/studijne-materialy/informacie (14.10.2019) 

https://sites.google.com/site/rosicova/studijne-materialy/informacie
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 Cieľom zavedenia referenčných registrov v zmysle Zákona o e-governmente bolo 

umožniť zdieľanie a využívanie údajov medzi informačnými systémami orgánov verejnej moci 

(ďalej  v texte len ako „OVM“) a ich poskytovanie pre právne účely. Vo vzťahu k referenčným 

registrom ako inštitútu predstavujúcemu jeden  zo základných stavebných prvkov 

elektronizácie verejnej správy na Slovensku si treba uvedomiť, že ide o taký register, ktorý je 

miestom elektronického uchovávania objektov evidencie, ktoré vytvára.222 Referenčným 

údajom je v súlade s ust. § 49 ods. 1 písm. d) údaj o objekte evidencie, ktorý je v zozname 

referenčných údajov, ktorý vedie orgán certifikovaný a splnomocnený v zmysle legislatívy na 

vedenie takýchto referenčných údajov.  

 Cieľom je zdieľania údajov („data sharing“) medzi informačnými sytémami orgánov 

verejnej moci a poskytovanie takýchto údajov prípadne ich využívanie pre účely rôznych 

registračných a iných administratívnych konaní. Skutočnosť že údaj bol označený 

a certifikovaný ako referenčný a daný register sa zároveň stal referenčným registrom dodáva 

takýmto údajom právnu relevanciu a takéto údaje sú nevyvrátiteľné a platí pre ne prezumpcia 

správnosti, pravdivosti a pravosti. 

 Prostredníctvom inštitútu referenčných registrov, ktoré sú definičné zakotvené v ust. § 

49 a ďalších Zákona o e-governmente od roku 2013, možno hovoriť a praktickej existencii 

zásady „jeden krát a dosť“. Jednou zo zásad, ktorú  Nariadenie zakladá, je zásada „one stop 

shop“, ktorá je ekvivalentom zásady „jeden krát a dosť“. Referenčné registre, ktorých správa 

patrí do kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  zabezpečuje 

fungovanie zásady „jeden krát a dosť“ v podmienkach legislatívy SR a to takým spôsobom, že 

údaje ktoré sú v referenčných registroch sú považované za správne a použiteľné iným 

orgánom verejnej moci na právne účely. Ak orgány verejnej moci potrebujú údaje o subjektoch 

evidencie, ktoré sú referenčnými údajmi, potom ich musia získavať z referenčných registrov.  

 V zmysle ust. § 51 ods. 1 Zákona o e-governmente „referenčným registrom je register, 

ktorý je uvedený v zozname referenčných registrov“ . Ide o miesto elektronického uchovávania 

objektov evidencie tzn. referenčných údajov, tieto sú zoskupované v referenčných registroch 

za účelom ich možnosti používania naprieč celou verejnou správou. 

 Prostredníctvom referenčných registrov sa zabezpečuje, aby fyzické a právnické osoby 

nemuseli predkladať pre účely konania vedeného pred OVM (podľa všeobecného predpisu 

o správnom konaní alebo podľa osobitného právneho predpisu)   informácie o skutočnostiach, 

ktoré sú v danom čase a mieste preukázateľne vedené v referenčných registroch (aplikácia 

princípu „jedenkrát a dosť“).223  Pre údaje evidované v referenčných registroch platí, že tieto 

sú pravdivé, správne, ich integrita a dôveryhodnosť sú nespochybniteľné, až do momentu kým 

sa nepreukáže opak. Pre referenčné údaje platí v zmysle uvedeného prezumpcia správnosti, 

ktorá je podporená aj samotným znením § 50 Zákona o e-governmente. 224 Účelom zakotvenia 

referenčných údajov v rámci konkrétnych referenčných registrov je skutočnosť, zabezpečiť na 

účely elektronickej podoby výkonu verejnej moci, aby zdieľanie údajov medzi jednotlivými 

orgánmi verejnej moci bolo čo najefektívnejšie a nespochybniteľné. Ak  orgány verejnej moci 

                                                           
222 V zmysle ust. § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o e-governmente je registrom miesto elektronického uchovávania 
objektov evidencie, ktoré vytvára, uchováva a vykonáva vo vzťahu k nim ďalšie úkony orgán verejnej moci v rámci 
svojej pôsobnosti a podľa osobitných predpisov  
223 Ďalej pozri dôvodová správa k Zákonu o e-Governmente – osobitná časť.  
224 V zmysle § 50 ods. 1 a 2 Zákona o e-Governmente platí: „ak osobitný predpis neustanovuje inak, hodnota 
referenčného údaja za úplnú a zodpovedajúcu skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti osobe, ktorá sa 
v dobrej viere spolieha na hodnovernosť referenčného údaja, nemôže iná osoba namietať, že táto hodnota je 
neúplná alebo nezodpovedá skutočnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.  
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pre výkon verejnej moci potrebujú údaje o subjektoch evidencie, ktoré sú referenčnými 

údajmi, potom ich musia získavať z referenčných registrov. 

 Obdobne funguje referencovanie údajov v rámci registrov (tzv. základní registre) aj 

v podmienkach legislatívy Českej republiky. Referenčné údaje fungujú a sú uložené v štyroch 

základných registroch a nad nimi funguje takzvaný správca – prevodník identifikátorov, ktorý 

ako jediný dokáže prepojiť dáta medzi jednotlivými registrami, pričom pre zaistenie maximálnej 

ochrany osobných údajov využíva vygenerovaný bezvýznamný identifikátor namiesto rodného 

čísla. 225 Zdieľanie dát medzi referenčnými registrami zabezpečuje informačný systém 

základných registrov, ktorý je jeden zo základných pilierov e-governmentu v Českej republike. 

 Tak ako už bolo spomenuté vyššie cieľom zaradenia konkrétneho údaja do zoznamu 

referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre, je umožnenie ich zdieľania a využívanie 

medzi informačnými systémami orgánov verejnej moci a ich poskytovanie pre právne účely 

tak, aby fyzické a právnické osoby nemuseli predkladať pre účely konania tieto údaje 

opätovne.226  Inými slovami referenčné údaje slúžia pre výkon verejnej moci pre všetky orgány 

verejnej moci, ktoré majú oprávnenie ich používať, a to bez nutnosti ich ďalej overovať alebo 

požadovať ich predloženie. 

 Pri evidovaní údajov z iných informačných systémov, ktoré sú referenčnými údajmi, sa 

tieto údaje už nevytvárajú, ale použijú sa v podobe ako sú uvedené v referenčnom registri. 

Ide o tzv. referencovanie. Na zabezpečenie synchronizácie údajov pri referencovaní a 

jednotného spôsobu poskytovania údajov z referenčných registrov a základných číselníkov je 

určený Modul úradnej komunikácie dátová časť ostatných úsekov (ďalej v texte len ako „MUK 

ostatných úsekov“) podľa § 10 ods. 11 písm. d) Zákona o e-Governmente, ktorého správcom 

je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizácium, a ktorý bol spustený do 

prevádzky dňa 1.11.2015.227 Referenčné registre obsahujúce referenčné údaje musia byť 

evidované v centrálnom metainformačnom systéme (MetaIS), v rámci ktorého Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spravuje nástroj na spracovanie návrhov, 

pripomienkovanie a publikovanie referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre. Postup 

spracovania návrhu v MetaIS je dostupný v „Používateľskej príručke MetaIS“ na 

adrese https://metais.finance.gov.sk/help. 

 V súčasnosti je treba si uvedomiť skutočnosť, že v zmysle legislatívy, ktorá je 

namierená proti byrokracii228 sa postupne zavádzajú procesy, ktorý účelom je napĺňanie zásady 

„jeden krát a dosť“ a zo samotnej legislatívy vyplýva použiteľnosť niektorých výpisov 

a potvrdení aj na právne účely. Dané kroky vedúce k odstraňovaniu byrokracie by boli 

dokonalé, ak by inštitút referenčného registra a uvedená legislatíva nesledovali identický účel, 

pričom kontext antibyrokratického zákona nepočíta s referencovaním údajov a vytvorením 

nových referenčných registrov.  

 Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že v slovenskej legislatíve sú práve referenčné 

údaje vedené v referenčných registroch tými údajmi, o ktorých pôvode, pravosti, pravdivosti 

a integrite nemožno pochybovať. V súčasnosti si autor nedovoľuje odhadnúť ako je vnímané 

                                                           
225 https://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-registry-a-sprava-zakladnich-registru.aspx (22.10.2019) 
226 V súlade s ust. § 2 ods. 1 zákona č. 95/2019 Z.z. o inforačných technológiách vo verejnej správe „Informačnou 
technológiou je na účely tohto zákona prostriedok alebo postup, ktorý slúži na spracúvanie údajov alebo informácií 
v elektronickej podobe, najmä informačný systém, infraštruktúra, informačná činnosť a elektronické služby. 
227 http://www.informatizacia.sk/referencne-udaje/22787s (20.10.2019) 
228 Ďalej pozri zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov  

http://web.archive.org/web/20170206051342/https:/metais.finance.gov.sk/help
https://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-registry-a-sprava-zakladnich-registru.aspx
http://www.informatizacia.sk/referencne-udaje/22787s
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referencovania údajov v iných členských štátoch EÚ, ale má zato, že slovenské úrady budú 

požadovať na to, aby dokázali spracovávať procesy s príslušníkmi iných členských štátov EÚ 

transfer údajov, ktorých pravosť, pravdivosť a integrita je minimálne na rovnakej úrovni ako 

údaje v referenčných údajoch týkajúce sa slovenských subjektov. Kvalita a správnosť údajov, 

ktoré budú smerovať z jedného členského štátu EÚ do druhého prostredníctvom jednotnej 

digitálnej brány je podľa jeho názoru jednou z najväčších výziev Nariadenia. Určite podľa 

právneho názoru autora stojí za zváženie vytvorenie európskeho registra referenčných údajov, 

ktorý by bolo databázou údajov overených z jednotlivých členských štátoch.  

 

6.6 Záver 

 Vyhľadávanie informácie dokáže byť často-krát v súčasnom „on-line“ svete náročné 

najmä z pohľadu schopnosti overiť si kvalitu informácii/dát. Informácie môžu byť zverejňované 

viacerými zdrojmi prostredníctvom viacerých webových sídiel, pričom je otázne do akej miery 

sú dané zdroje relevantné a dokážu poskytnúť dôveryhodné dáta. Bez ohľadu na skutočnosť, 

či ide verejné správu alebo ide webové sídla súkromných spoločností alebo prevádzkovateľov, 

je v mnohých prípadoch relevancia dát a informácií diskutabilná, najmä čo sa týka ich právneho 

stavu. Táto skutočnosť musí byť ale chápaná rozdielne z pohľadu správy vecí verejných ako 

z pohľadu súkromného práva, z dôvodu že účelom verejnej správy je zlepšovanie života 

občanov bez ohľadu na finančný merateľný ukazovateľ „ziskovosti“, opak platí pre súkromné 

prostredie, kde jediným ukazovateľom je dosiahnutie zisku.  

 Existujú oblasti so signifikantnými  informačnými medzerami a nezodpovedanými 

otázkami, množstvo procesov aktuálne stále prebieha papierovo, vyžaduje si osobnú 

prítomnosť na úradoch, čo znamená stratu času pre obchodníkov ako aj pre občanov. 

Cezhraničný používatelia častokrát narážajú na obmedzenia spojené s administratívnym 

postupom členského štátu EÚ, z dôvodu, že vyžadujú podklady, ktoré sú výlučne lokálneho 

charakteru (telefónne čísla, smerovacie čísla, platobné spôsoby ...)   

 Všetky tieto obmedzenia zdržiavajú fungovanie skutočného jednotného trhu, na ktorom 

sú zabezpečené slobodný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a ľudí. Spomínané obštrukcie 

prekážajú efektívnemu fungovaniu jednotného digitálneho trhu, práve prostredníctvom 

kreovania on-line bariér medzi občanmi členských štátov EÚ. 

 Práve jednotná digitálna brána má zjednodušiť on-line svet verejnej správy 

zhromažďovaním veľkého množstva dát z verejných správ členských štátov, čoho výsledkom 

bude zjednodušenie procesov pre subjekty súkromného práva. Autor sa po analyzovaní 

problematiky, ktorá je značne nová domnieva, že nato aby jednotná digitálna brána skutočne 

napĺňala cieľ, ktorý si stanovila bude musieť zohľadniť alebo prijať dodatočnú legislatívu, ktorá 

bude hovoriť o referencovaní údajov naprieč priestorom EÚ. Jedným z riešení by mohlo byť 

podľa názoru autora zriadenie európskeho centrálneho referenčného registra.  

 Ak je zámerom Nariadenia dosiahnutie reálneho stavu „one stop shop“ bude musieť 

byť zahájené okrem vyššie uvedeného aj integrovanie informačných systémov a ich rozhraní 

s centrálnym aplikačným rozhraním, na ktorej bude vybudovaná platforma Vaša Európa.  
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KAPITOLA 7. JEDNOTNÁ DIGITÁLNA BRÁNA Z POHĽADU PRÁV DUŠEVNÉHO 

VLASTNÍCTVA 

 

7.1 Úvod 

Spojenie Jednotnej digitálnej brány s predmetmi práv duševného vlastníctva vychádza 

zo zámeru identifikovať práva k nehmotným statkom, ktoré sú na fungovanie tejto brány 

potrebné  alebo ich využitie môže ešte len priniesť právne otázky, ktoré v čase tvorby JDB 

nemuseli byť čiastočne či dokonca úplne zohľadnené. Aj napriek tomu, že niektoré predmety 

práva duševného vlastníctva sú v právnych aktoch Európskej Únie upravené, a to niekedy 

dokonca prostredníctvom jednotnej právnej úpravy uvedenej v príslušných nariadeniach EÚ, 

nemožno vylúčiť že by existovali situácie, na ktoré nie je možné príslušné nariadenia aplikovať. 

Tzn., že musíme aplikovať vnútroštátne právo jednotlivých členských krajín. Inými slovami, 

kde nie je možné použiť jednotnú európsku úpravu musíme použiť právne inštitúty, ktorý 

prinesú pre JDB podobný zjednocujúci efekt.  

 

7.2 Jednotná digitálna brána  

  Existencia Jednotnej digitálnej brány je zdôvodnená potrebou posilnenia práv občanov 

a podnikov na vnútornom trhu za účelom zjednodušenia pohybu, usadenia sa, obchodovania 

a expandovania naprieč členskými štátmi. Ide o informačný prostriedok, vďaka ktorému sa má 

zefektívniť komunikácia občanov a podnikov na jednej strane a príslušných orgánov verejnej 

moci v jednotlivých členských štátoch EÚ a to za účelom znižovania administratívnej záťaže 

a administratívnych nákladov.229 JDB predstavuje jednotný informačný bod resp. jednotné 

kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého by občania a podniky mali možnosť dostať sa 

k informáciám o pravidlách a požiadavkách, ktoré musia splniť vzhľadom na právo Únie alebo 

vnútroštátne právo. 230 JDB je sprostredkovateľ spojenia k relevantnému obsahu, ktorý tvoria 

informácie z oblastí uvedených v prílohe nariadenia. 231 

Aby JDB naplnila požiadavku užívateľskej ústretovosti je prístupná vo všetkých jazykoch 

Únie. Cieľ vytvoriť používateľsky ústretovú a interaktívnu bránu na usmernenie jej 

používateľov na príslušné elektronické služby verejnej správy232 jednotlivých členských krajín 

                                                           
229 Bližšie pozri: MESARČÍK, M.: Výkon verejnej správy prostredníctvom údajov - výzva digitálnej ekonomiky a štátu? 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický dokument]. Bratislava : Právnická fakulta, 2018. 
- S. 271-275 
230 Nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej 
brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a 
o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej len „nariadenie) vo svojich recitáloch zdôvodňuje potrebu prijatia 
nariadenia a za účelom zlepšenia postavenia občanov a podnikov na vnútornom trhu predovšetkým pri zámere 
usadiť sa v inom členskom štáte. Z tohto dôvodu nariadenie definuje svoju vecnú pôsobnosť v čl. 2 ods. 2 na 
poskytovanie prístupu k:  
a)informáciám o právach, povinnostiach a pravidlách stanovených v práve Únie a vnútroštátnom práve vzťahujúcom 
sa na používateľov, ktorí uplatňujú alebo majú v úmysle uplatňovať svoje práva vyplývajúce z práva Únie v oblasti 
vnútorného trhu v oblastiach uvedených v prílohe I; 
b)informáciám o online a offline postupoch a k odkazom na online postupy vrátane postupov, na ktoré sa vzťahuje 
príloha II, zavedené na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni s cieľom umožniť používateľom uplatňovať práva 
a dodržiavať povinnosti a pravidlá v oblasti vnútorného trhu v oblastiach uvedených v prílohe I; 
c)informáciám o asistenčných službách a službách riešenia problémov uvedených v prílohe III alebo uvedených v 
článku 7 a k odkazom na tieto služby, na ktoré sa občania a podniky môžu obracať, ak majú otázky alebo problémy 
súvisiace s ich právami, povinnosťami, pravidlami alebo postupmi uvedenými v písmenách a) a b) tohto odseku. 
231 Ide o oblastí ako napríklad: Cestovanie v rámci Únie, Práca a odchod do dôchodku v Únii, Vozidlá v Únii, 
Vzdelávanie alebo stáž v inom členskom štáte, Zdravotná starostlivosť, atď.  
232 Bližšie pozri: ANDRAŠKO, J.: Theoretical aspects of public administration electronic services. In: Bratislava law 
review. - Roč. 1, č. 2 (2017), s. 119-128  
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predpokladá jazykovú politiku, ktorou sa podmienky ústretovosti JDB budú dať aj v praxi 

realizovať. To by v ideálnom prípade znamenalo, že každý členský štát sprístupní informácie 

pri svojich elektronických službách verejnej správy vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Táto 

požiadavka je síce nesmierne idealistická, ale v súčasnosti absolútne nerealizovateľná.  

Napriek tomu, vytvorenie JDB môžeme považovať za pozitívny pokus o vytvorenie 

právneho informačného systému, ktorým sa poskytujú právne informácie z jednotlivých 

členských štátov potrebné pri uplatňovaní si ich práv a právom chránených záujmov. 

Skutočnosť, že ide o právny informačný systém potvrdzuje aj technické riešenie, na základe 

ktorého majú občania a podniky prístup k právnym informáciám.233 Portálové riešenie JDB 

prostredníctvom webového portálu Naša európa predstavuje základné užívateľské rozhranie 

za účelom poskytnutia informácií online. Je potrebné pripomenúť, že jednotné užívateľské 

rozhranie online stránky Vaša európa už existuje234, a tak môžeme zhodnotiť, že JDB poskytuje 

v rámci spomínaného portálu nové portfólio služieb, ktorým sa napĺňa cieľ a účel nariadenia. 

 

7.3 Predmety duševného vlastníctva v JDB  

Z pohľadu práv duševného vlastníctva je možné skúmať JDB v dvoch aspektoch. Prvým 

je skúmanie aké informačné služby poskytuje JDB v súvislosti s právami duševného 

vlastníctva.235 JDB vo svojom informačnom portfóliu poskytuje aj zjednodušený prístup k už 

existujúcim asistenčným službám  alebo službám riešenia problémov zavedených na úrovni 

EÚ. Pre oblasť práv duševného vlastníctva ide o Poradenské centrum pre práva duševného 

vlastníctva. Nariadenie v prílohe č. I stanovuje  „Zoznam oblastí informácií dôležitých pre 

občanov a podniky pri výkone práv, ktoré im poskytuje vnútorný trh“. Tento zoznam v časti 

venovanej podnikom obsahuje oblasť s názvom „Začatie, výkon a ukončenie podnikateľskej 

činnosti“, kde sa nachádzajú  informácie o právach, povinnostiach a pravidlách pre práva 

duševného vlastníctva (prihlásenie patentu, registrácia ochrannej známky, obrazového náčrtu 

alebo návrhu, získanie licencie na reprodukciu). Tu však vyvstáva otázka, ktoré konkrétne 

informácie podnikatelia potrebujú. Napríklad v prípade registrácie predmetov priemyselného 

vlastníctva, s ktorými sú spojené relevantné právne účinky vzťahujúce sa na ich ochranu, 

existujú v práve EÚ samostatné právne úpravy s jednotným účinkom. Napríklad európsky 

patent s jednotným účinkom236, ale aj možnosti prihlásenia patentu prostredníctvom 

Európskeho patentového dohovoru237 dávajú možnosti efektívnej ochrany technických riešení, 

ktoré by podnikatelia považovali za patentovateľné. Rovnako by sme mohli hovoriť aj pri 

                                                           
233 Bližšie pozri: RALBOVSKÁ SOPÚCHOVÁ, S.: Information systems as essential prerequisites for electronization of 
public administration in the Slovak Republic. In: CER Comparative European research 2017, iss. 2 [elektronický 
zdroj]. - London : Sciemcee publishing, 2017  S. 121-124  
234 Bližšie pozri: https://europa.eu/youreurope/advice/index_sk.htm. Istú paralelu obdobného systematického 
riešenia je možné pozorovať pri právnom informačnom systéme Eur-Lex, ktorý poskytuje online prístup k právnym 
aktom EÚ a v rámci svojho obsahu obsahuje aj stránku N-Lex, ktorá predstavuje portál jednotného prístupu 
k vnútroštátnym právnym predpisom. Bližšie pozri: https://n-lex.europa.eu/n-lex/index_sk 
235 HODOSSY, K.: Vyčerpania autorského práva v kontexte práva Európskej únie s uplatnením špecifík jednotného 
digitálneho trhu. In: Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti [elektronický dokument]. 
- : 1. vyd. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - S. 39-45 
236 Bližšie pozri Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa 
vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany. 
237 Bližšie pozri DOHOVOR O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR) z 5. 
októbra 1973 text v znení aktu revidujúceho článok 63 EPD zo 17. decembra 1991 a aktu revidujúceho EPD z 29. 
novembra 2000 publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 47/2008 Z. z..  

https://europa.eu/youreurope/advice/index_sk.htm
https://n-lex.europa.eu/n-lex/index_sk
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ochranných známkach Európskej únie238 alebo pri dizajne spoločenstva239. Tieto skutočnosti 

samy o sebe neznamenajú vylúčenie možnosti komunikovať s úradom, v ktorého kompetencii 

je ochrana práv duševného vlastníctva príslušného členského štátu.240 Osobitne je zaujímavá 

informácia ohľadom autorských práv a práv súvisiacich s autorskými právami, ktoré v našom 

právnom poriadku požívajú ochranu na bezformálnom princípe.241 Napriek tomu, jednotný 

prístup k informáciám, ktoré by mali slúžiť podnikateľom pri prihlasovaní svojich práv 

duševného vlastníctva môžu byť užitočné aj pre právnu teóriu z pohľadu potrieb právnej 

komparatistiky.  

Druhý aspekt práv duševného vlastníctva je zameraný do samotného vnútra JDB. Ako 

bolo  uvedené vyššie JDB je technické a technologické riešenie, ktoré prostredníctvom siete 

internet sprístupní informácie alebo zdroj informácií online z jednotlivých členských štátov. 

Z pohľadu práv duševného vlastníctva je potrebné skúmať, aké predmety priemyselného 

vlastníctva, budú JDB využívané pri jej fungovaní. V otázke internetových stránok musíme 

hovoriť o počítačových programoch, ktoré sú chránené autorským právom. Ochrana 

počítačových programov ako autorských diel je zakotvená na európskej úrovni v Smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových 

programov (ďalej len „Smernica o ochrane počítačových programov“).242 Vysporiadať sa 

s právnou analýzou technických riešení, ktoré budú použité pri vytváraní a fungovaní JDB, 

bude zrejme náročnejšie. Deklarovaná náročnosť vychádza z dvoch skutočností, prvá je, že 

v súčasnosti nie je známe o aké konkrétne technické riešenia pôjde a druhá, je skôr otázka, 

do akej miery pôjde o riešenia, ktoré sú chránené právami duševného vlastníctva. Ak by 

predmetom skúmania bolo len technické riešenia potrebné na prepojenie s národnými, 

regionálnymi a miestnymi portálmi a informačnými databázami, je možné predpokladať len 

technické riešenie prepojenia viacerých informačných systémov, kde teda okrem otázky 

autorských práv k počítačovým programom prichádza skôr do úvahy otázka právnej ochrany 

databáz, ale to len v obmedzenom rozsahu. Autorské právo k databáze vzniká v zmysle § 131 

zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov len v prípadoch, ak  je 

spôsob výberu alebo usporiadanie obsahu databázy výsledkom tvorivej duševnej činnosti 

autora. Ťažko predpokladať duševnú činnosť zhotoviteľa databázy, pokiaľ ide o zber 

a uchovávanie informácií, ktorých obsah je definovaný v osobitných predpisoch. A keby je 

prípustná autorskoprávna ochrana databázy, autorský zákon nám ponúka v § 138 výnimky a 

obmedzenia osobitného práva k databáze, a to aj v situáciách, keď  databáza nie je 

predmetom autorského práva. Extrakcia alebo reutilizácia v nevyhnutnom rozsahu na účel 

                                                           
238 Bližšie pozri: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke 
Európskej únie. 
239 Bližšie pozri: Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva. 
240 V prípade Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je potrebné vyzdvihnúť, že jeho webová stránku 
má aj svoju anglickú verziu. Preto pokiaľ považujeme zatiaľ anglický jazyk, za jazyk ktorému rozumie najviac 
obyvateľov EÚ, je pripravený poskytovať informácie prostredníctvom JDB.   
241 Bližšie pozri: SOPÚCHOVÁ, S. a ANDRAŠKO, J.: Administratívnoprávna ochrana autorského práva v Slovenskej 
republike In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2016, SKORKOVÁ, V.:  Trestnoprávna versus civilnoprávna ochrana autorských 
práv. In: Právo v umění a umění v právu : sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké 
debaty mladých právníků 2011. - Praha : Leges, 2011. S. 311-318. 
242 Čl. 1 ods. 1. Smernice o ochrane počítačových programov definuje predmet ochrany tak, že členské štáty chránia 
počítačové programy podľa autorského práva ako literárne diela v zmysle Bernského dohovoru o ochrane literárnych 
a umeleckých diel. Na účely tejto smernice zahŕňa pojem „počítačové programy“ aj ich prípravný koncepčný 
materiál. 
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zabezpečenia verejnej bezpečnosti alebo priebehu správneho, trestného alebo súdneho 

konania je prípustná, bez toho, aby bol potrebný súhlas zhotoviteľa databázy.  

Vysoká miera pravdepodobnosti zdôvodňuje skôr záver, že majetkové práva sú vo 

vyššie uvedených nehmotných statkoch vyriešené už na vnútroštátnej úrovni licenčnými 

zmluvami, ktoré by bolo potrebné v prípade, že  tomu tak teraz nie je, upraviť na ďalší 

právnym poriadkom sledovaný legitímny dôvod zmeny rozsahu a spôsobu použitia práv 

duševného vlastníctva. Členské štáty musia zabezpečiť, aby ich elektronické systémy verejnej 

správy mali zmluvne alebo inak právne vytvorené predpoklady pre ich využitie nie len 

v územnej pôsobnosti príslušnej krajiny, ale v celej EÚ.   

Pokiaľ by sme analyzovali možnosti obmedzenia autorských práv v slovenskom 

právnom poriadku, na predmetné použitie by sme mohli použiť § 53 autorského zákona, ktorý 

umožňuje bez súhlasu autora použiť dielo v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie verejnej 

bezpečnosti, priebehu správneho, trestného alebo súdneho konania, alebo rokovania Národnej 

rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho 

územného celku. Pri poskytovaní informácií subjektom nachádzajúcich sa v iných členských 

štátoch nejde o správne konanie, ale o výkon elektronickej verejnej správy. Správne konanie 

by mohlo prísť do úvahy, pokiaľ by tento subjekt začal ako účastník konania správne konanie. 

Tento problém by sa dal vyriešiť aplikáciou § 5 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.  Nakoľko zákon o slobodnom prístupe k informáciám predstavuje 

implementačný predpis Smernice 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 

2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora, existuje opodstatnený predpoklad, 

že obdobne by sa malo dať postupovať aj v ostatných členských štátoch. Táto skutočnosť by 

tak vytvorila možnosť poskytnúť informácie v rámci správneho konania, nakoľko sa rozhoduje 

v žiadosti ako o práve subjektu byť informovaný.243 Obdobne by sme mohli postupovať aj 

v prípadoch autorských práv počítačových programov, ktoré predstavujú podľa čl. 14 

Nariadenia Technický systém automatizovanej cezhraničnej výmeny dôkazov.  

 

7.4 Zodpovednosť Európskej komisie  

Vytvorenie JDB je plne pod kompetenčnými „ochrannými“ krídlami Európskej komisie, 

na ktorej „pleciach“ je zodpovednosť za realizáciu tohto právneho informačného systému. 

Predmetné povinnosti Komisie sú upravené v čl. 21 nariadenia, kde Komisia je zodpovedná za 

vývoj, dostupnosť, monitorovanie, aktualizáciu, údržbu, bezpečnosť a hosting: a) portálu Vaša 

Európa uvedeného v článku 2 ods. 1 nariadenia; b) spoločného používateľského rozhrania 

uvedeného v článku 18 ods. 1 vrátane vyhľadávača alebo akejkoľvek inej informačnej 

a komunikačnej technológie (ďalej aj ako „IKT“); nástroja, ktorý umožňuje vyhľadávanie 

informácií a služieb na webe; c) úložiska odkazov uvedeného v článku 19 ods. 1 nariadenia;244 

d) spoločného vyhľadávača asistenčných služieb uvedeného v článku 20 ods. 1; e) nástrojov 

spätnej väzby od používateľov uvedených v článku 25 ods. 1 a článku 26 ods. 1 písm. a). 

                                                           
243 Bližšie pozri: MUNK, R.: Právo na informácie v SR. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť. 
- Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, MUNK, R.: Poskytovanie informácií na internete. In: 
Bratislavské právnické fórum 2018 [elektronický dokument] : ústava na internete a internet v ústave. - : 1. vyd.  
Bratislava : Právnická fakulta, 2018. - S. 82-87 
244 Na zabezpečenie prepojenia portálu Vaša európa s relevantnými webovými portálmi členských štátov Komisie 
spolupracuje s členskými štátmi tým, že Komisia zriadi a spravuje elektronické úložisko odkazov na informácie, 
postupy a asistenčné služby a služby riešenia problémov uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia, pričom Komisia 
zabezpečuje  prepojenie medzi takýmito službami a spoločným používateľským rozhraním na portály Vaša európa. 
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nariadenia.245 Komisia deklaruje, že pri vývoji relevantných IKT bude spolupracovať 

s členskými štátmi. Takáto spolupráca je nevyhnutná, nakoľko je potrebné zabezpečiť 

prepojenie veľkého množstva informačných systémov, ktoré fungujú na národných úrovniach 

členských štátov. Preto nariadenie formuluje aj povinnosť pre členské štáty a to forme 

zodpovednosti za vývoj, dostupnosť, monitorovanie, aktualizáciu, údržbu a bezpečnosť IKT 

aplikácií v súvislosti s vnútroštátnymi webovými sídlami a webovými stránkami, ktoré spravujú 

a ktoré sú prepojené so spoločným používateľským rozhraním246.  

Takto formulovaná zodpovednosť rozdeľuje aj otázku zodpovednosti za dodržiavanie 

práv duševného vlastníctva dodávateľov, ktorých autorské právo k predmetom IKT, prípadne 

iné priemyselné práva sú nevyhnutným článkom reťazca fungujúcej JDB. Nastavenie právnej 

ochrany nositeľov práv duševného vlastníctva k využívaným IKT bude závisieť od vzájomne 

dojednaných zmluvných záväzkov s územným pôsobením pre celú EÚ. Komisia tak bude 

musieť s členskými štátmi nastaviť rozsah a spôsob použitia práv duševného vlastníctva tak, 

aby nositelia práva požívali ochranu predmetu svojich práv rovnako v každej členskej krajine 

a zároveň vo svojich licenciách vymedzili územnú pôsobnosť pre všetky členské štáty.  

 

7.5 Záver 

 Jednotná digitálna brána predstavuje právny informačný systém, ktorého technické 

riešenia poskytujú jednotný prístup k informáciám a k online službám, ktorými môžu občania 

a podniky EÚ jednoduchšie v online prostredí realizovať  svoje práva vyplývajúce im 

z existencie vnútorného trhu. Práve potreba slobodného pohybu občanov a podnikov na 

vnútornom trhu sa v prípade využívania služieb JDB presunie do online prostredia. Cieľom je 

tak ušetriť čas a náklady, čo je podmienené fungujúcim právnym informačným systémom, 

ktorý zabezpečí prostredníctvom nových technológií možnosti využitia elektronických služieb 

verejnej správy v každom členskom štáte. V tejto súvislosti je potrebné skúmať dopady 

realizácie JDB na predmety práv duševného vlastníctva, ktoré by boli použité pri tvorbe 

a fungovaní JDB. Komisia spolu s členskými štátmi bude zodpovedná za realizáciu JDB, kde 

Komisia za realizáciu riešení tvorených v jej priamej pôsobnosti a členské štáty za riešenia na 

ich národnej úrovni. Táto spolupráca znamená dôslednú prípravu licenčných zmlúv, ktorými 

bude zabezpečený rozsah a spôsob použitia pre celú EÚ alebo s použitím európskej legislatívy 

hľadať jednotné právne riešenia pre celú EÚ.  
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