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404
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným
pouitím informaèno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o ochrane pred odpoèúvaním) v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným pouitím informaèno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpoèúvaním) v znení zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 311/2005 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z.
a zákona è. 547/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Informaèno-technickými prostriedkami na úèely
tohto zákona sú najmä elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné
prostriedky a zariadenia alebo ich súbory pouívané
utajeným spôsobom na
a) vyh¾adávanie, otváranie, skúmanie a vyhodnocovanie
potových zásielok2) a iných dopravovaných zásielok,
b) získavanie obsahu správ prenáaných prostredníctvom elektronických komunikaèných sietí3) vrátane
odpoèúvania telefónnej komunikácie,
c) vyhotovovanie obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových alebo iných záznamov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

2) § 5 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 2 ods. 1 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách..

2. V § 2 ods. 4 sa za slová informaèno-technických
prostriedkov vkladajú slová pod¾a odseku 1 písm. b).
3. V § 2 ods. 7 sa za slovo nesmie vkladajú slová
ma v drbe ani.
4. V § 3 ods. 1 prvá veta znie: Informaèno-technický
prostriedok mono poui len vtedy, ak je to v demokratickej spoloènosti nevyhnutné na zabezpeèenie ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a zahraniènopolitických záujmov tátu, bezpeènosti a obrany
tátu, získavanie informácií zo zahranièných zdrojov,
predchádzanie a objasòovanie trestnej èinnosti alebo
na ochranu práv a slobôd iných a ak dosiahnutie tohto
úèelu inak by bolo neúèinné alebo podstatne saené;
informaèno-technické prostriedky mono v pôsobnosti
Slovenskej informaènej sluby a Vojenského spravodajstva poui aj mimo územia Slovenskej republiky
v rozsahu úloh pod¾a osobitných predpisov.5a).

Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) §
è.
§
è.

2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
46/1993 Z. z. v znení zákona è. 151/2010 Z. z.
2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
198/1994 Z. z..

5. V § 4 ods. 3 písm. a) sa za slová miesto jeho pouitia, vkladajú slová ak to povaha veci umoòuje,.
6. V § 4a odsek 1 znie:
(1) Na rozhodovanie o pouití informaèno-technických prostriedkov pod¾a tohto zákona je vecne prísluný krajský súd; to neplatí, ak ide o vec patriacu do
pôsobnosti pecializovaného trestného súdu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 sa vypúa.
7. V § 4a ods. 2 sa vypúajú slová písm. b).
8. V § 7 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza
bodkoèiarkou a pripája sa tento text: to neplatí, ak ide
o postúpenie záznamu alebo jeho kópie v rámci spolupráce spravodajských sluieb s orgánmi iných tátov
obdobného zamerania a pôsobnosti a medzinárodnými
organizáciami pod¾a osobitného predpisu6a) a tie na
úèely jeho jazykového prekladu, odtajnenia vrátane
jeho deifrovania alebo dekódovania, ak osoba, ktorej
sa má záznam alebo jeho kópia takto poskytnú, podpíe vyhlásenie o mlèanlivosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 1 ods. 3 a § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 1 ods. 2 a § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z..

9. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
§ 8a
(1) Kontrolu pouívania informaèno-technických
prostriedkov vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na úèely výkonu kontroly zriaïuje komisiu na kontrolu pouívania informaèno-technických
prostriedkov (ïalej len komisia). Komisia sa skladá
z predsedu komisie a ïalích siedmich èlenov komisie.
Funkcia èlena komisie je èestnou a neplatenou funkciou. Èlenovia komisie sú pri výkone svojej funkcie nezávislí.
(2) iestich èlenov komisie volí Národná rada Slovenskej republiky spomedzi èlenov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu èinnosti Slovenskej informaènej sluby, èlenov
Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu èinnosti Vojenského spra-
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vodajstva a èlenov výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpeènos, a to dvoch èlenov
z kadého z uvedených výborov, a to tak, aby zo zvolených èlenov komisie traja boli zástupcami navrhnutými politickými stranami alebo politickými hnutiami,
ktoré majú zastúpenie vo vláde Slovenskej republiky,
a traja zástupcami navrhnutými politickými stranami
alebo politickými hnutiami, ktoré nemajú zastúpenie
vo vláde Slovenskej republiky, a súèasne, aby predseda
komisie bol zástupcom navrhnutým politickými stranami alebo politickými hnutiami, ktoré nemajú zastúpenie vo vláde Slovenskej republiky.
(3) Ïalích dvoch èlenov komisie volí Národná rada
Slovenskej republiky spomedzi kandidátov na èlenov
komisie, ktorých predkladá Národnej rade Slovenskej
republiky predseda výboru Národnej rady Slovenskej
republiky pre obranu a bezpeènos, po predchádzajúcej dohode s predsedom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu èinnosti Slovenskej informaènej sluby a predsedom
Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu èinnosti Vojenského spravodajstva.
(4) Èlenom komisie voleným pod¾a odseku 3 môe
by len obèan Slovenskej republiky, ktorý je drite¾om
platného osvedèenia Národného bezpeènostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami
stupòa utajenia Prísne tajné, dosiahol vek 40 rokov,
vykonával funkciu sudcu, prokurátora, prísluníka
spravodajskej sluby alebo Policajného zboru alebo inú
funkciu, povolanie alebo zamestnanie v oblasti právnej
a bezpeènostnej teórie a praxe alebo medzinárodných
vzahov a diplomacie najmenej 10 rokov a má vysokokolské vzdelanie druhého stupòa.
(5) Èlenstvo v komisii zaniká
a) zánikom mandátu poslanca alebo zánikom èlenstva
vo výbore pod¾a odseku 2,
b) skonèením volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky,
c) doruèením písomného oznámenia o vzdaní sa èlenstva v komisii predsedovi Národnej rady Slovenskej
republiky,
d) odvolaním èlena komisie Národnou radou Slovenskej republiky,
e) smrou èlena komisie alebo vyhlásením èlena komisie za màtveho.
(6) Kontrolu pouívania informaèno-technických prostriedkov vykoná komisia raz roène, kedyko¾vek
z vlastného podnetu alebo z podnetu výboru pod¾a odseku 2, alebo na základe podnetu obèana Slovenskej
republiky, ak sa domnieva, e sa informaèno-technické
prostriedky pouívajú voèi nemu. Rokovanie komisie je
neverejné.
(7) Èlenovia komisie sú pri výkone kontroly oprávnení
a) poadova prístup do osobitnej evidencie informaèno-technických prostriedkov za urèené obdobie,
ktorú je na tento úèel orgán tátu povinný vies v listinnej podobe,
b) poadova od orgánu tátu na nahliadnutie zápisnicu o znièení záznamu,
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c) vstupova spoloène v sprievode prísluníka prísluného orgánu tátu do urèeného chráneného priestoru orgánu tátu, v ktorom sa nachádza osobitná evidencia pod¾a písmena a) a zápisnica pod¾a
písmena b),
d) vyadova súèinnos orgánu tátu potrebnú na vykonanie kontroly,
e) robi si poznámky, výpisy a odpisy vrátane výpisov
a odpisov z osobitnej evidencie pod¾a písmena a) a zo
zápisnice o znièení záznamu do poznámkového zoita na vyhotovovanie výpisov na prácu s utajovanými
písomnosami pre oznaèený stupeò utajenia v chránených priestoroch orgánu tátu a tento zoit uchováva v osobitnom bezpeènostnom úschovnom objekte v týchto priestoroch,
f) poui informácie a údaje výluène na vyhotovenie
protokolu o výsledku tej kontroly, poèas ktorej ich
získali.
(8) V osobitnej evidencii pod¾a odseku 7 písm. a) je
orgán tátu povinný vies údaje o druhu informaèno-technického prostriedku, èase trvania pouitia informaèno-technického prostriedku a o totonosti obèana
Slovenskej republiky, voèi ktorému sa informaèno-technický prostriedok pouil na území Slovenskej
republiky, vyhodnotenie pouitia informaèno-technického prostriedku a dôvody na jeho pouitie; to neplatí, ak sa informaèno-technický prostriedok pouil
v rámci spolupráce orgánu tátu s orgánmi iných tátov obdobného zamerania a pôsobnosti a medzinárodnými organizáciami pod¾a osobitného predpisu.6a)
(9) Osobitnú evidenciu pod¾a odseku 7 písm. a) tvorí
a) iados,
b) súhlas a ïalí súhlas,
c) informácia o priebehu pouitia informaèno-technického prostriedku,
d) informácia o ukonèení pouívania informaèno-technického prostriedku vrátane predèasného ukonèenia pouívania informaèno-technického prostriedku,
e) zápisnica o znièení záznamu.
(10) Èlenovia komisie sú pri výkone kontroly povinní
a) vopred oznámi príslunému orgánu tátu predmet,
úèel a èas trvania kontroly, preukáza sa poverením
na vykonanie kontroly spolu s dokumentom preukazujúcim ich totonos; ak by oznámenie pred zaèatím kontroly mohlo vies k zmareniu úèelu kontroly,
treba tak urobi najneskôr pri zaèatí kontroly,
b) dodriava opatrenia na úseku ochrany utajovaných
skutoèností vzahujúce sa na chránené priestory
a reimové opatrenia chránených priestorov vydané
orgánom tátu,
c) prerokova s vedúcim orgánu tátu protokol o výsledku kontroly a o tomto prerokovaní vyhotovi zápisnicu.
(11) Orgán tátu je povinný pred kadým výkonom
kontroly vykona pouèenie èlenov komisie o povinnosti
zachováva mlèanlivos o informáciách a veciach obsahujúcich utajované skutoènosti a o následkoch neoprávnenej manipulácie s nimi a predloi týmto èlenom vyhlásenie o mlèanlivosti na podpis. Orgán tátu
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je tie povinný prija vetky opatrenia zamerané na
ochranu informácií o pouití informaèno-technického
prostriedku pri spravodajskej èinnosti zameranej na
získavanie informácií zo zahranièných zdrojov pod¾a
osobitného predpisu,8a) ako aj na ochranu informácií,
ktorých vyzradenie by viedlo k ohrozeniu zahraniènopolitických alebo zahranièno-ekonomických záujmov
Slovenskej republiky alebo práv a právom chránených
záujmov tretej strany vrátane práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv
a dohôd, ktorými je Slovenská republika alebo orgán
tátu viazaný, ako aj z nich vyplývajúcich medzinárodných záväzkov.
(12) Vedúci orgánu tátu je povinný do desiatich pracovných dní nasledujúcich po dni doruèenia iadosti
komisie poskytnú komisii vetky vyiadané informácie o pouití informaèno-technických prostriedkov
v rozsahu pod¾a odseku 8; poèas svojej neprítomnosti
je povinný urèi osobu, ktorá v jeho zastúpení splní
túto povinnos.

§ 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 198/1994 Z. z..

10. V § 9 ods. 1 sa slová správu výboru povereného
kontrolovaním pouitia informaèno-technických prostriedkov o stave ich pouitia nahrádzajú slovami
správy výborov pod¾a § 8a ods. 2 o stave pouitia
informaèno-technických prostriedkov, slová správy
predkladanej sa nahrádzajú slovami správ predkladaných a slovo Správou sa nahrádza slovom Správami.
11. V § 9 ods. 3 sa slová výboru povereného pod¾a
odseku 1 nahrádzajú slovami výboru pod¾a § 8a
ods. 2.
12. V § 9 ods. 4 sa za slovo výboru vkladajú slová
pod¾a § 8a ods. 2.
13. Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(13) O výsledku kontroly vypracuje komisia protokol
o výsledku kontroly, ktorý následne predloí príslunému výboru pod¾a odseku 2 spolu so zápisnicou o jeho
prerokovaní s vedúcim orgánu tátu.
(14) Ak prísluný výbor pod¾a odseku 2 na základe prerokovania protokolu o výsledku kontroly zistí skutoènosti, ktoré odôvodòujú podozrenie z poruenia tohto zákona pri pouití informaèno-technického prostriedku,
informuje o tomto podozrení predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky; tento protokol zároveò predloí generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky.
(15) Ustanovením odseku 6 nie je dotknuté právo domáha sa súdnej ochrany alebo inej právnej ochrany..

§ 11
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. januára 2016
Osobitnú evidenciu pod¾a § 8a ods. 7 písm. a), ktorá
obsahuje údaje o informaèno-technických prostriedkoch pouitých po 1. januári 2016, je orgán tátu povinný vytvori do 31. marca 2016 a vedúci orgánu tátu
je povinný túto evidenciu predloi po uplynutí tejto lehoty na najbliie rokovanie prísluného výboru pod¾a
§ 8a ods. 2..
Èl. II

Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.

