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275
ZÁKON
z 20. apríla 2006
o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I

e)

§1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti povinných osôb v oblasti informaèných systémov verejnej správy a èinnosti, ktoré
zabezpeèujú ich prevádzku,
b) základné podmienky na zabezpeèenie integrovate¾nosti a bezpeènosti informaèných systémov verejnej
správy,
c) správu a prevádzku ústredného portálu,
d) postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov
z informaèných systémov verejnej správy a výstupu
z informaèných systémov verejnej správy.
(2) Zákon sa nevzahuje na informaèné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpeèenia obrany Slovenskej republiky, bezpeènosti Slovenskej republiky
a utajovaných skutoèností.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) informaèným systémom funkèný celok zabezpeèujúci cie¾avedomú a systematickú informaènú èinnos prostredníctvom technických a programových
prostriedkov,
b) informaèným systémom verejnej správy informaèný
systém v pôsobnosti povinnej osoby ako správcu,
ktorý slúi na výkon verejnej správy a ktorého prevádzkovanie vyplýva z osobitného predpisu alebo
z právomoci rozhodova o právach a povinnostiach
fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy,
c) informaènou èinnosou získavanie, poskytovanie
a sprístupòovanie údajov, zhromaïovanie, spracúvanie, prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia
údajov; informaènú èinnos vykonáva správca informaèného systému verejnej správy alebo prevádzkovate¾ informaèného systému verejnej správy,
d) správcom informaèného systému verejnej správy

f)
g)
h)

i)

povinná osoba, ktorá urèuje úèel a prostriedky spracovania informácií a ktorá zodpovedá za správu
a rozvoj informaèného systému verejnej správy,
prevádzkovate¾om informaèného systému verejnej
správy povinná osoba alebo osoba urèená správcom
informaèného systému verejnej správy, ktorá vykonáva správcom urèené informaèné èinnosti; prevádzkovate¾om informaèného systému verejnej
správy môe by aj správca informaèného systému
verejnej správy,
èíselníkom zoznam prípustných hodnôt údajového
prvku obvykle vo forme dvojíc kódovaného údaja
a hodnoty jeho kódu,
registrom databáza údajov, ktoré vyuívajú informaèné systémy verejnej správy,
ústredným portálom informaèný systém verejnej
správy na poskytovanie sluieb a informácií verejnosti povinnými osobami prostredníctvom spoloèného prístupového miesta v sieti internet, ktoré
zabezpeèuje spoloèné funkcie evidencie, autentifikácie, autorizácie a podpory pouívate¾ov, riadenia
toku informácií, elektronickej podate¾ne a elektronických platieb poplatkov,
sieovou infratruktúrou káblové, bezdrôtové, optické a iné prepojenia, pasívne a aktívne prepojovacie
prvky a súvisiace aplikaèné programové vybavenie,
ktoré tvoria vyhradenú neverejnú sie urèenú na
vzájomnú bezpeènú komunikáciu povinných osôb
a na sprostredkovanie ich externej komunikácie
s inými osobami.
§3
Povinné osoby

(1) Povinnými osobami na úèely tohto zákona sú
a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány tátnej správy,1)
b) orgány miestnej tátnej správy,
c) iné orgány tátnej správy ako v písmenách a) a b),2)
d) obce a samosprávne kraje,
e) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kancelária súdnej rady Slovenskej republiky, Kancelária
verejného ochrancu práv, Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky, Najvyí kontrolný úrad Slo-

1

) Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.

2

)§
§
§
§

33 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
6 a 7 zákona è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 117/2006 Z. z.
10 a 11 zákona è. 507/2001 Z. z. o potových slubách v znení zákona è. 15/2004 Z. z.
4 zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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venskej republiky, Sociálna poisovòa, Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou, zdravotné poisovne, Tlaèová agentúra Slovenskej republiky 
Slovakia,
f) subjekty, o ktorých to ustanoví osobitný zákon.
(2) Povinné osoby
a) vypracúvajú koncepcie rozvoja informaèných systémov, predkladajú ich Ministerstvu dopravy, pôt
a telekomunikácií Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) na schválenie; v prípade obcí sa táto
povinnos vzahuje, iba ak majú viac ako 1000 obyvate¾ov alebo ak iadajú finanèné prostriedky z verejných zdrojov; pri ich tvorbe vzájomne spolupracujú,
b) zabezpeèujú plynulú, bezpeènú a spo¾ahlivú prevádzku informaèných systémov verejnej správy,
c) zodpovedajú za zabezpeèenie informaèného systému proti zneuitiu,
d) sprístupòujú verejnosti údaje z informaèných systémov verejnej správy, ak tento zákon alebo osobitný
predpis neustanovuje inak,3)
e) sprístupòujú alebo na poiadanie poskytujú bezplatne iným povinným osobám údaje z informaèných systémov verejnej správy potrebné na ich èinnos, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
f) zabezpeèujú prevádzku informaèných systémov verejnej správy vrátane organizaèného, odborného
a technického zabezpeèenia,
g) zabezpeèujú uskutoèòovanie koncepcie rozvoja informaèných systémov verejnej správy vrátane organizaèného, odborného a technického zabezpeèenia,
h) metodicky a administratívne spravujú prísluné
centrálne registre a èíselníky a zabezpeèujú ich zverejnenie na internete,
i) zverejòujú bez zbytoèného odkladu informácie o informaèných systémoch verejnej správy, ktoré prevádzkujú, a o slubách poskytovaných na internete,
j) sú povinné prednostne pouíva sieovú infratruktúru.
(3) Správca informaèného systému verejnej správy
a) je povinný zabezpeèi, aby informaèný systém verejnej správy vyhovoval tandardom,
b) je oprávnený poveri fyzickú osobu alebo urèi právnickú osobu prevádzkovaním informaèného systému verejnej správy.
§4
Ministerstvo
(1) Ministerstvo na úseku informaèných systémov
verejnej správy
a) vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky
na schválenie národnú koncepciu informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky,
b) usmeròuje tvorbu a schva¾uje koncepcie rozvoja informaèných systémov verejnej správy povinných
osôb, najmä s oh¾adom na tandardy pod¾a § 6 a sú3

c)
d)
e)
f)
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lad s národnou koncepciou informatizácie verejnej
správy Slovenskej republiky,
vydáva tandardy,
sleduje stav a hodnotí rozvoj informaèných systémov verejnej správy a o výsledkoch informuje vládu
Slovenskej republiky,
koordinuje budovanie informaèných systémov verejnej správy na národnej a medzinárodnej úrovni,
navrhuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky
èasové a vecné viazanie rozpoètových prostriedkov
v rozpoète prísluného správcu kapitoly na rozvoj
informaèno-komunikaèných technológií a súvisiacich sluieb.4)

(2) Ministerstvo
a) je správcom ústredného portálu,
b) zverejòuje na ústrednom portáli tandardy, rozhodnutia a iné informácie týkajúce sa informaèných
systémov verejnej správy,
c) konzultuje návrhy dokumentov, ktoré majú dosah
na informaèné systémy verejnej správy so zainteresovanými osobami,
d) kontroluje dodriavanie povinností ustanovených
týmto zákonom,
e) prijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
a ukladá sankcie za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§5
Ústredný portál
(1) Ministerstvo ako správca ústredného portálu
a) koordinuje tvorbu prepojenia databáz vyuívaných
ústredným portálom,
b) zabezpeèuje prepojenie informaèných systémov
s ústredným portálom.
(2) Úrad vlády Slovenskej republiky ako prevádzkovate¾ ústredného portálu
a) zabezpeèuje prevádzku ústredného portálu,
b) zabezpeèuje dostupnos ústredného portálu.
(3) Ostatné povinné osoby v súlade so tandardmi
a) majú povinnos zabezpeèi tvorbu informaèných
zdrojov vyuívaných ústredným portálom a majú povinnos zabezpeèi ich správnos,
b) majú povinnos sprístupni nimi poskytované elektronické sluby verejnej správy prostredníctvom
ústredného portálu.
§6
tandardy
(1) tandardom je súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a vyuívaním informaèných systémov verejnej správy, ktorý obsahuje charakteristiky,
metódy, postupy a podmienky, najmä pokia¾ ide o bezpeènos a integrovate¾nos s inými informaènými systémami. tandardy musia by otvorené a technologicky
neutrálne.

) Napríklad zákon è. 428/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
4
) § 18 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(2) tandardy sa vzahujú najmä na
a) technické prostriedky a sieovú infratruktúru,
b) programové prostriedky, ktorými sú operaèné prostredie, databázové prostredie, kancelárske programy a aplikaèné programové vybavenie,
c) údaje, registre, èíselníky,
d) formáty výmeny údajov.
(3) Integrovate¾nos s inými informaènými systémami tvorí súhrn právnych, technických, organizaèných
a iných opatrení vytvárajúcich jednotné prostredie
umoòujúce výmenu a spoloèné pouívanie údajov medzi jednotlivými informaènými systémami.
(4) tandardy na aplikaèné programové vybavenie
obsahujú podmienky na
a) prevádzkovate¾nos v operaènom a databázovom
prostredí,
b) vyuívanie údajov, registrov a èíselníkov,
c) vyuívanie údajového rozhrania na centrálne registre a èíselníky,
d) zaèlenite¾nos do prevádzkovaného informaèného
systému.
§7
Vydávanie elektronického odpisu údajov
z informaèných systémov verejnej správy
a výstupu z informaèných systémov
verejnej správy
(1) Z informaèných systémov verejnej správy vydávajú povinné osoby, ktoré sú prevádzkovate¾mi týchto
systémov, na poiadanie elektronický odpis údajov
z informaèných systémov verejnej správy (ïalej len
elektronický odpis) a výstup z informaèných systémov verejnej správy (ïalej len výstup).
(2) Elektronický odpis je súhrn údajov z informaèného systému verejnej správy v elektronickej podobe
podpísaný zaruèeným elektronickým podpisom5) povinnej osoby a opatrený èasovou peèiatkou.6)
(3) Výstup je osvedèená listinná podoba elektronického odpisu, opatrená osvedèovacou dolokou. Výstup, ktorý obsahuje údaje zapísané do informaèného
systému verejnej správy na základe listín vydaných povinnými osobami v medziach ich právomocí, je verejnou listinou.
(4) Výstup vydáva na poiadanie aj osvedèujúca
osoba. Osvedèujúcimi osobami sú povinné osoby, ktoré
osvedèujú pod¾a osobitných predpisov,7) ak im to
umoòujú technické podmienky, a notári.8)
(5) Z neverejných èastí informaèných systémov verejnej správy vydávajú povinné osoby pod¾a odseku 1
na poiadanie elektronický odpis osobe, ktorá má
5
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oprávnenie oboznamova sa s týmito údajmi pod¾a
osobitných predpisov.9)
(6) Elektronický odpis z neverejných èastí informaèných systémov verejnej správy mono vyda aj
osvedèujúcej osobe, ktorú o to písomne poiada osoba,
ktorá má oprávnenie oboznamova sa s týmito údajmi
pod¾a osobitných predpisov,9) ak osobitný predpis neustanovuje inak.10)
§8
Povinnosti povinnej osoby pod¾a § 7 ods. 1
pri vydávaní elektronického odpisu
alebo výstupu
(1) Povinná osoba pod¾a § 7 ods. 1 je povinná zisti
totonos osoby iadajúcej o vydanie elektronického
odpisu alebo výstupu, ak to vyplýva z osobitného predpisu.
(2) Povinná osoba pod¾a § 7 ods. 1 zodpovedá za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov
v informaènom systéme verejnej správy.
(3) Ak to umoòujú technické podmienky povinnej
osoby pod¾a § 7 ods. 1, odole osvedèujúcej osobe na
poiadanie elektronický odpis podpísaný zaruèeným
elektronickým podpisom a opatrený èasovou peèiatkou.
(4) Z neverejných èastí informaèných systémov verejnej správy povinná osoba pod¾a § 7 ods. 1 odole
elektronický odpis osobe uvedenej v § 7 ods. 5 alebo
osvedèujúcej osobe tak, aby bol tento elektronický odpis v priebehu odosielania zodpovedajúcim spôsobom
utajený pred tretími osobami.
§9
Povinnosti osvedèujúcej osoby
(1) Osvedèujúca osoba je povinná zisti totonos
osoby iadajúcej o vydanie výstupu, ak to vyplýva z osobitného predpisu.
(2) Osvedèujúca osoba je povinná zabezpeèi spracúvanie údajov a ich ochranu pod¾a osobitných predpisov.11)
(3) Osvedèujúca osoba je povinná vykona vetky
úkony potrebné na to, aby si overila, e elektronický odpis, pri ktorom má by osvedèená zhoda s údajmi v informaènom systéme verejnej správy, je podpísaný zaruèeným elektronickým podpisom povinnej osoby
pod¾a § 7 ods. 1 a e tento podpis je platný. Po vykonaní
týchto úkonov osvedèujúca osoba porovná listinnú podobu elektronického odpisu s elektronickým odpisom
a v prípade zhody ju opatrí osvedèovacou dolokou.

) § 5 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 25/2006 Z. z.
) § 9 zákona è. 215/2002 Z. z.
7
) Napríklad zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení zákona è. 515/2003
Z. z.
8
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov.
9
) Napríklad zákon è. 311/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10
) Napríklad zákon è. 311/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
11
) Napríklad zákon è. 428/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 515/2003 Z. z.
6
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(4) Osvedèovacia doloka obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia osoby, ktorej totonos bola na úèely vydania výstupu zistená vrátane spôsobu zistenia totonosti,
ak je zistenie totonosti potrebné,
b) miesto a dátum vyhotovenia osvedèovacej doloky,
c) poradové èíslo vydaného výstupu, pod ktorým je zapísaný v evidencii osvedèujúcej osoby,
d) poèet listov a strán, ktoré výstup obsahuje,
e) podpis osvedèujúcej osoby a odtlaèok úradnej peèiatky.
(5) Osvedèujúca osoba je povinná vies evidenciu
vydaných výstupov, ktorá obsahuje najmä
a) poradové èíslo vydaného výstupu, pod ktorým je
zapísaný v evidencii osvedèujúcej osoby,
b) dátum, hodinu, minútu a sekundu vytvorenia elektronického odpisu,
c) dátum vyhotovenia osvedèovacej doloky,
d) meno, priezvisko, rodné èíslo alebo dátum narodenia osoby, ktorej totonos bola na úèely vydania výstupu zistená vrátane spôsobu zistenia totonosti,
ak je zistenie totonosti potrebné,
e) identifikáciu informaèného systému, z ktorého bol
výstup vydaný,
f) elektronický odpis, ktorý sa na úèel vydania výstupu
osvedèoval.
§ 10
Správne delikty
(1) Ministerstvo uloí pokutu
a) od 750 000 Sk do 1 000 000 Sk povinnej osobe, ak
poruí povinnosti ustanovené v § 3 ods. 2 písm. a), b)
a c),
b) od 500 000 Sk do 1 000 000 Sk správcovi informaèného systému verejnej správy, ak poruí povinnosti
ustanovené v § 3 ods. 3 písm. a) a v § 5 ods. 3 písm. a)
a b),
c) od 300 000 Sk do 500 000 Sk prevádzkovate¾ovi informaèného systému verejnej správy, ak poruí povinnosti ustanovené v § 3 ods. 2 písm. d) a e),
d) od 100 000 Sk do 1000 000 Sk
1. povinnej osobe pod¾a § 7 ods. 1, ak poruí povinnosti pod¾a § 8,
2. osvedèujúcej osobe, ak poruí povinnosti pod¾a
§ 9.
(2) Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na závanos, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania, na prípadné opakované poruenie
povinností alebo na poruenie viacerých povinností.
(3) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa, keï rozhodnutie o jej uloení nadobudlo právoplatnos. Výnosy pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
(4) Pri opätovnom poruení povinností mono pokutu uloi opakovane.
(5) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa
zistenia poruenia povinnosti, najneskôr vak do troch
rokov odo dòa poruenia povinnosti.
12
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§ 11
Spoloèné ustanovenia
Veobecný predpis o správnom konaní12) sa vzahuje
len na ukladanie pokút pod¾a § 10.
§ 12
Prechodné ustanovenie
Informaèné systémy, ktoré sú v prevádzke do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, musia sa najneskôr
do dvoch rokov od nadobudnutia jeho úèinnosti uvies
do súladu s týmto zákonom.
§ 13
Splnomocòovacie ustanovenie
tandardy ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 14
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 261/1995 Z. z. o tátnom informaènom systéme,
2. vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky
è. 283/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú náleitosti
projektu èasti tátneho informaèného systému
a postup pri jeho vypracúvaní a schva¾ovaní.
Èl. II
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z. a zákona
è. 659/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 18 sa odsek 2 dopåòa písmenom f ), ktoré znie:
f) na rozvoj informaèno-komunikaèných technológií
a súvisiacich sluieb..
2. V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Návrh na viazanie rozpoètových prostriedkov
pod¾a odseku 2 písm. f) na rozvoj informaèno-komunikaèných technológií ministerstvo financií pred
jeho predloením na rozhodnutie vlády vopred prerokuje s Ministerstvom dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
Èl. III
Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.

Èiastka 97

Zbierka zákonov è. 275/2006

na è. 679/2004 Z. z. a zákona è. 25/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 2 znie:
(2) V uzavretých systémoch sa tento zákon pouije,
ak sa úèastníci uzavretého systému nedohodnú inak..
2. V § 1 sa vypúa odsek 3.
3. V § 2 písm. j) sa na konci pripájajú slová: uzavretým systémom nie je informaèný systém verejnej správy,1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 písm. b) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

4. V § 2 písmeno y) znie:
y) elektronickou podate¾òou technické zariadenie
slúiace najmä na prijímanie, odosielanie a potvrdzovanie prijatia elektronických dokumentov, elektronických dokumentov podpísaných elektronickým
podpisom a elektronických dokumentov podpísaných zaruèeným elektronickým podpisom..

Strana 1613

5. V § 5 odsek 1 znie:
(1) V styku s orgánmi verejnej moci alebo orgánmi
verejnej správy sa pouíva elektronický podpis alebo
zaruèený elektronický podpis. Ak sa v styku s orgánmi
verejnej moci alebo orgánmi verejnej správy pouíva zaruèený elektronický podpis, jeho kvalifikovaný certifikát musí by vydaný akreditovanou certifikaènou autoritou..
6. V § 5 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 2
a 5.
Èl. IV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júna 2006 okrem
§ 3 ods. 2 písm. a), ktorý nadobúda úèinnos 1. januára
2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.

