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3) Novela zákona o ochrane osobných údajov 

zníženie pokút; zmenšenie okruhu povinností s cieľom odstránenia administratívneho zaťaženia

 

Zámer opatrenia:    minimalizovať nejasnosti a zjednodušiť a uľahčiť niektoré požiadavky pri plnení povinností 

v rámci procesu spracúvania osobných údajov fyzických osôb zo strany prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. 

Obsah opatrenia: 

• Zmenila sa definícia oprávnenej osoby – po novom sú to osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi 

v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu (doteraz to boli len osoby v pracovnom pomere) 

• Vypúšťajú sa odseky týkajúce sa vybraných povinností sprostredkovateľa, čím sa sleduje zníženie 

administratívnej záťaže 

• Doplnil sa demonštratívny výpočet prípadov, kedy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu 

dotknutej osoby o prípad, ak je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa 

alebo tretej strany 

• Po novom môže zamestnávateľ osobné údaje zamestnanca nie len sprístupňovať ale aj poskytovať, ak je to 

potrebné v súvislosti s plnením pracovných, služobných alebo funkčných povinností zamestnanca 

• S cieľom zníženia administratívnej záťaže sa upravili prípady dokumentovania bezpečnostných opatrení a zrušila 

sa povinnosť prevádzkovateľa vypracovať bezpečnostnú smernicu; zúžil sa tiež rozsah poučenia oprávnenej 

osoby a vypustil sa taxatívny výpočet obsahových náležitostí záznamu o poučení oprávnenej osoby 

• Prevádzkovateľ už nie je povinný určiť osobu zodpovednú za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov;  

po novom ňou môže byť aj štatutárny orgán; ak prevádzkovateľ žiadnu osobu nepoverí, je povinný oznámiť 

úradu tie informačné systémy, ktoré podľa tohto zákona podliehajú oznamovacej povinnosti 

• Konanie o registrácii informačných systémov sa nahrádza oznamovacou povinnosťou, ktorá nepodlieha 

poplatkovej povinnosti, čo neplatí pri režime osobitnej registrácie 

• Udeľovanie pokút sa rozdelilo na dobrovoľné a povinné, vylúčilo sa tiež priame sankcionovanie oprávnenej 

a zodpovednej osoby 

• Znížili sa horné hranice sadzieb pokút a to z 5000 na 3000 €, z 80 000 na 50 000 € a z 300 000 na 200 000 € 

• Od 1.9.2014 bude možné uskutočniť oznámenie zmeny oznámených údajov a oznámenie ukončenia používania 

informačného systému prostredníctvom elektronického formulára na stránke úradu a to bez potreby 

zaručeného elektronického podpisu 

Názory proponentov: 

• Novela vychádza v ústrety zamestnávateľom, ktorí označili pôvodné požiadavky zákona ako neprimerane 

zaťažujúce. 

• Snahou novely je v prvom rade zjednodušiť a uľahčiť niektoré požiadavky pri plnení povinností v rámci procesu 

spracúvania osobných údajov fyzických osôb zo strany prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. 

Názory oponentov: 

• Novela zákona o ochrane osobných údajov je robená na kolene len pre blížiace sa voľby a chýba jej diskusia. 

•  Zavedená možnosť rozhodnúť o uložení alebo neuložení pokuty zvyšuje riziko korupcie. 

• Novela je nedostatočná; viacero zásadných požiadaviek Úrad na ochranu osobných údajov ignoroval. 

 
Primárny zdroj:  :  :  :  Novela  zákona  (č. 84/2014) o ochrane osobných údajov 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4895  

Stav opatrenia v legislatívnom procese:    Schválené v NRS 3.4.2014 po vrátení prezidentom; účinnosť od: 15.4.2014 

Navrhovateľ:        Vedúci Úradu vlády SR 

 


