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I

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovatelia") podľa čl. 125 ods. 1 
písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava"), § 42 ods. 2 písm. a) a § 74 písm. a) 
zákona  č.  314/2018  Z.  z.  o Ústavnom  súde  Slovenskej  republiky  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „ZoÚS"), podávajú

návrh na začatie konania o súlade

ustanovení
§ 8 ods. 1 písm. b) a g) a
§ 8a ods. 1 v slovách „daňové  identifikačné číslo" a v slovách „unikátny  identifikátor 
kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby" 

zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení 
zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v 
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej také ustanovenia 
len  „napadnuté  ustanovenia"  a taký  zákon  len  „Zákon  o používaní  elektronickej 
registračnej pokladnice" alebo  „ZoERP" alebo aj len „Zákon") s čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a čl. 
19 ods. 3 Ústavy SR, čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj 
„Dohovor")  a  čl.  7, čL  8  a  čl.  52  ods.  1  Charty  základných  práv  Európskej  únie  (ďalej aj 
„Charta")1 a navrhujú, aby Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej  len „Ústavný súd SR") 
rozhodol tak, ako to navrhujú v časti III. tohto návrhu.

II

A  SÚČASNÝ LEGISLATÍVNY STAV A NAMIETANÝ NESÚLAD

1  Národná rada Slovenskej republiky schválila 4. decembra 2018 zákon č. 368/2018 Z. z. 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej  rady č. 511/1992 Zb. o 
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších  predpisov  v  znení  neskorších  predpisov  a  ktorým  sa  menia  a  dopĺňajú 
niektoré zákony  (ďalej  len „zákon č.  368/2018 Z. z.");  týmto zákonom bol zavedený 
systém e-kasa.

2  K dnešnému dňu platný text ustanovenia § 8 ods. 1 ZoERP znie:

„ (l) Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v 
pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného 
dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa 
klient; iný doklad vyhotovený elektronickou  registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa 
klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Pokladničný doklad vyhotovený 
pokladnicou e-kasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej 
podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu, a 
podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí. Na účely zaslania pokladničného dokladu vyhotoveného 
pokladnicou e-kasa klient v elektronickej podobe je podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj 
kupujúceho,  ktorým  je  adresa  elektronickej  pošty  kupujúceho.  Pokladničný  doklad

Charta  základných  práv  Európskej  únie  (2007/C  303/01)  [online].  Dostupné  na:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12007P/TXT:SK:HTML.
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vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou obsahuje najmenej  tieto povinné 
údaje:
a) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
c)  identifikačné číslo pre daň  z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej 

hodnoty,
d) ochranný znak,
e) poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
f) dátum a čas vyhotovenia,
g) označenie  tovaru alebo označenie služby,  množstvo  tovaru alebo  rozsah služby a 

priradenie  sadzby  dane  z  pridanej  hodnoty,  okrem  prípadu,  ak  platiteľ dane  z 
pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného 
predpisu,ub)

h) cenu tovaru alebo cenu služby,
i) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od

sídla alebo miesta podnikania,
j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení

podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu 
uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,Hh>

k)  sadzbu  dane  z pridanej  hodnoty alebo  údaj o oslobodení od dane  z pridanej  hodnoty,  ak 
podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak 
platiteľ  dane  z  pridanej  hodnoty  uplatňuje  osobitnú  úpravu  uplatňovania  dane  podľa 
osobitného predpisu, ub>

l) výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v 
členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú 
úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,ub>

m) zaokrúhlenie ceny,15)
n) celkovú sumu platenej ceny,
o) ďalšie údaje, ktorých uvedenie iryplýva z osobitného predpisu.16)".

3  K dnešnému dňu platný text ustanovenia § 8a ods. 1 ZoERP spolu s nadpisom znie:

„§ 8a
Rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa

„(1)  Podnikateľ je  povinný  pri  evidovaní  tržby  v  pokladnici  e-kasa  klient  zabezpečiť,  aby 
pokladnica e-kasa klient zasielala do systému e-kasa najmenej údaje podľa § 8 ods. 1 písm. c), f) 
až h), j) až l), n) a o), daňové identifikačné číslo, kód pokladnice e-kasa klient,  identifikačné 
číslo  organizácie,  ak  podnikateľovi  bolo  pridelené,  poradové  číslo,  unikátny  identifikátor 
kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej  tržby, overovací 
kód podnikateľa,  podpisový kód podnikateľa,  identifikátor pokladničného dokladu,  ak  ide o 
vrátenie  tovaru  alebo  o  opravu  evidovanej  položky  v  pokladnici  e-kasa  klient,  a  jedinečný 
identifikátor  pokladničného  programu  a  chráneného  dátového  úložiska;  pri  výmene 
jednoúčelového  poukazu  za  tovar alebo  za  poskytnutú  službu  sa  do  systému  e-kasa  zasiela 
infornuícia o výmene poukazu alebo aj číslo jednoúčelového poukazu.". 4 * * * *

4  Ustanovenia  § 8 ods.  1  a  § 8a  ods.  1  Zákona  ustanovujú  povinnosť podnikateľa  pri
evidovaní tržieb v pokladnici e-kasa klient zabezpečiť odovzdávanie orgánom verejnej
moci  veľkého  rozsahu  osobných  údajov  o kupujúcich  širokého  spektra  produktov  a
služieb. Spracúvanie a poskytovanie niektorých z týchto údajov, či už jednotlivo alebo
v spojení s inými údajmi, môže, a za istých okolností bude, predstavovať citeľný zásah
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do osobnej sféry dotknutých osôb. Medzi  takéto údaje patria najmä  tie, ktoré spadajú 
pod napádané ustanovenia. Ako je uvedené nižšie v tomto návrhu, spracúvanie týchto 
osobných  údajov  je  navyše  nadbytočné,  keďže  tieto  údaje  nijako neovplyvňujú  cieľ, 
ktorý je sledovaný Zákonom, teda predchádzanie daňovým podvodom podnikateľov. 
Navrhovatelia sú presvedčení, že  takto Zákonom predpísaný zber údajov, ako aj  ich 
odovzdávanie orgánom verejnej správy, je neproporcionálny a neodôvodnený, keďže 
uvedený  Zákonom  deklarovaný  cieľ  je  možné  dosiahnuť  aj  bez  toho,  aby 
z elektronických  registračných  pokladníc  boli  odovzdávané  údaje  v uvedenom 
neprimeranom rozsahu a uvedeným neprimeraným spôsobom.

5  Navrhovatelia  tiež majú za  to, že nie sú stanovené dostatočné záruky proti možnosti 
zneužitia  údajov,  ktoré  sa  postupmi  stanovenými  Zákonom  dostanú  do  dispozície 
podnikateľa v jeho elektronickej  registračnej  pokladnici, a tým aj  do dispozície štátu. 
Navrhovatelia preto navrhujú posúdiť ústavnosť napádaných ustanovení s čl. 16 ods. 1, 
19 ods. 2 a 19 ods. 3 Ústavy, článkom 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd (ďalej aj „Dohovor")  a čl. 7, čl. 8, 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej 
únie (ďalej aj „Charta")2, a to z nižšie uvedených dôvodov.

B  ZBER A SPRACÚVANIE ÚDAJOV PODĽA SYSTÉMU E-KASA

6  Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice v § 8a ods. 1 ustanovuje rozsah 
údajov,  ktoré  sú  podnikatelia3  povinní  v reálnom  čase  zasielať  Finančnej  správe 
Slovenskej  republiky  do  systému  e-kasa.4  Zoznam  takto  zasielaných  údajov  je 
precizovaný  v samotnom  ustanovení  §  8a  ods.  1  s odkazom  na  §  8  ods.  1  ZoERP 
a konkrétne ho tvoria nasledujúce položky:
(1)  identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z 

pridanej hodnoty;
(2)  dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu;
(3)  označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby 

a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty, okrem prípadu, ak platiteľ dane z 
pridanej  hodnoty  uplatňuje  osobitnú  úpravu  uplatňovania  dane  podľa 
osobitného predpisu;

(4)  cenu tovaru alebo cenu služby;
(5)  základ  dane  z  pridanej  hodnoty,  ak  podnikateľ  je  platiteľom  dane  z  pridanej 

hodnoty  v  členení  podľa  sadzieb,  okrem  prípadu,  ak  platiteľ  dane  z  pridanej 
hodnoty  uplatňuje  osobitnú  úpravu  uplatňovania  dane  podľa  osobitného 
predpisu;

(6)  sadzbu  dane  z  pridanej  hodnoty  alebo  údaj  o  oslobodení  od  dane  z  pridanej 
hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa 
sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú 
úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu;

(7)  výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej 
hodnoty  v  členení  podľa  sadzieb,  okrem  prípadu,  ak  platiteľ  dane  z  pridanej

2Charta  základných  práv  Európskej  únie  (2007/C  303/01)  [online].  Dostupné  na:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12007l;>/TXT:SK:HTML.
3 ZoERP definuje podnikateľa v § 1 ods. 2: „Tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe 
oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“).“
4 ZoERP definuje systém e-kasa v § 2 písm. m): „systémom e-kasa prostredie zriadené finančným riaditeľstvom, ktoré slúži na 
evidenciu dátových správ zasielaných prostredníctvom pokladnice e-kasa klient.“
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hodnoty  uplatňuje  osobitnú  úpravu  uplatňovania  dane  podľa  osobitného 
predpisu;

(8)  celkovú sumu platenej ceny;
(9)  ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu;

a ďalej
(10)  daňové identifikačné číslo;
(11)  kód pokladnice e-kasa klient;
(12)  identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené;
(13)  poradové číslo;
(14)  unikátny  identifikátor  kupujúceho,  ak  je  predložený  kupujúcim  pred 

zaevidovaním prijatej tržby;
(15)  overovací kód podnikateľa;
(16)  podpisový kód podnikateľa;
(17)  identifikátor  pokladničného  dokladu,  ak  ide  o  vrátenie  tovaru  alebo  opravu 

evidovanej položky v pokladnici e-kasa klient, a
(18)  jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.

7  V ustanovení § 8a ods. 1 Zákona je tak stanovená povinnosť podnikateľa do systému e- 
kasa zasielať nielen rozsiahle množstvo údajov týkajúcich sa podnikateľa, ale aj široký 
rozsah  údajov  týkajúcich  sa  osôb,  ktoré  s  podnikateľom  vstupujú  do  záväzkových 
vzťahov (v jazyku Zákona  a nižšie tiež „kupujúcich"). Na povinnosť spracúvať a ďalej 
poskytovať  takéto  neprimerane  rozsiahle  množstvo  osobných  údajov  však  podľa 
navrhovateľov neexistuje žiadny legitímny dôvod. Ako je naznačené už vyššie v tomto 
návrhu, spracúvanie a poskytovanie niektorých z týchto údajov či už jednotlivo alebo 
v spojení  s inými  údajmi,  môže  predstavovať  citeľný  zásah  do  osobnej  sféry 
dotknutých osôb, pričom ide predovšetkým o údaje uvedené
(1)  v  §  8a  ods.  1  Zákona,  označené  ako  „daňové  identifikačné  číslo"  a  „unikátny 

identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej 
tržby" a

(2)  v  §  8  ods.  1  písm.  b)  Zákona  označené  ako  „daňové  identifikačné  číslo,  ak 
podnikateľ nie je platiteľom  dane  z pridanej hodnoty"  a v  §  8  ods.  1  písm.  g) 
Zákona, označené ako „označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru 
alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty, okrem prípadu, 
ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane 
podľa osobitného predpisu".

8  Unikátny identifikátor kupujúceho je definovaný v § 2 písm. q) ZoERP ako „číselný znak 
alebo alfanumerický reťazec, ktorý slúži na identifikáciu kupujúceho; unikátnym identifikátorom 
kupujúceho  môže  pritom  byť  daňové  identifikačné  číslo".5  Unikátnym  identifikátorom 
kupujúceho je v zmysle Zákona taktiež údaj, ktorý je priradený kupujúcemu v prípade, 
že používa  tzv. vernostné alebo zľavové karty. V zmysle dikcie Zákona a dôvodovej 
správy k Zákonu však unikátnym  identifikátorom kupujúceho môže byť aj  daňové 
identifikačné číslo.

5 Z dôvodovej správy „ Ustanovuje sa unikátny identifikátor kupujúceho, ktorým je  ľubovoľný číselný znak alebo alfanumerický 
reťazec identifikujúci vlastníka pokladničného dokladu, ktorý si kupujúci sám zvolí. Ak ide o kupujúceho, ktorý je  registrovaný 
pre daň z príjmov, identifikátorom môže byť jeho daňové identifikačné číslo. Unikátny identifikátor kupujúceho je  nepovinný 
údaj, ktorý môže byť uvedený na pokladničnom doklade po dohode kupujúceho a podnikateľa. Ak tento údaj nebude uvedený 
na pokladničnom doklade, podnikateľ nebude môcť byť sankcionovaný, nakoľko ide o nepovinný údaj. V budúcnosti sa počíta 
so zriadením e-kasa zóny kupujúceho, ktorá umožní prideľovanie unikátnych identifikátorov kupujúcemu a zároveň kupujúcemu 
umožní prístup ku všetkým prijatým dokladom,  ktoré obsahujú jemu pridelený unikátny identifikátor kupujúceho.  Takáto 
identifikácia dokladov  kupujúcemu poskytne prehľad realizovaných  výdavkov,  bude  slúžiť ako podklad pre účtovníctvo 
podnikateľa, na evidenciu dokladov pre potreby reklamácii, resp. na archiváciu prijatých pokladničných dokladov“
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9  Z uvedeného  vyplýva,  že  z unikátneho  identifikátora  kupujúceho  sa  ľahko  dá 
identifikovať konkrétna osoba.  Podmienkou  toho, aby určitá osoba získala vernostnú 
alebo  zľavovú  kartu  je  totiž  vo  väčšine  prípadov  poskytnutie  jej  osobných  údajov 
minimálne v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a podobne.61 keď je 
údaj  o unikátnom  identifikátore  kupujúceho  uvedený  na  pokladničnom  bloku 
v pseudoanonymizovanej  podobe,  systém e-kasa ho rozozná v plnej  podobe,  teda  so 
všetkými osobnými údajmi. Kupujúci, ktorý vernostnú alebo zľavovú kartu použije (čim 
vlastne predloží svoj unikátny identifikátor), ju síce použije dobrovoľne, avšak bez toho, 
aby si bol vedomý  toho, že podnikateľ je povinný ho zaevidovať vo svojom systéme 
a následne ešte aj údaje o ňom poslať orgánom verejnej moci, ktoré následne vo svojom 
systéme vidia jeho osobné údaje vrátane toho, aký tovar alebo službu a za akú cenu si 
kúpil.  Fyzické  osoby  -   podnikateľov,  ktoré  sú  povinné  mať  v názve  svoje  meno 
a priezvisko,  je  zase  možné  v systému  e-kasa  identifikovať  podľa  ich  unikátneho 
identifikátora - daňového identifikačného čísla.

10  Na základe napádaných ustanovení má teda Finančná správa SR vďaka systému e-kasa 
prístup k údajom  týkajúcim sa  konkrétnych  tovarov a služieb  (vrátane  ich množstva 
a ceny)  a ich  konkrétnych  (identifikovaných)  kupujúcich.  Pritom  nejde  iba  o údaje 
o identifikovaných kupujúcich iba niektorých podnikateľov, ale predmetná povinnosť 
sa vzťahuje plošne na všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovary alebo služby, a to 
bez  ohľadu  na  ich  prípadné  minulé  daňové  delikty.  Dotknutými  osobami  sú  teda 
identifikovaní kupujúci všetkých podnikateľov.7

11  Je tiež nevyhnutné zdôrazniť, že ustanovenia § 8 ods. 1 a § 8a ods. 1 Zákona zavádzajú 
povinnosť  podnikateľa  spracúvať  osobné  údaje  a zasielať  ich  do  systému  e-kasa 
v reálnom čase, čo znamená, že príslušné orgány k ním majú prístup okamžite po tom, 
ako si kupujúci kúpi tovar alebo službu. V momente zaplatenia za  tovar alebo službu 
identifikovaným kupujúcim je  teda  informácia o obsahu nákupu v dispozícií orgánov 
verejnej moci. Tento systém teda môže byť ľahko zneužitý na neoprávnené dennodenné 
sledovanie kupujúcich.

12  Nutnosť poskytovania údajov uvedených v napádaných ustanoveniach bez toho, aby na 
to bol  skutočný dôvod, zakladá neprimeraný zásah  do  práv a slobôd všetkých  tých 
osôb, ktoré vstupujú do  transakcií  s podnikateľmi,  pričom  také osoby predstavujú 
v podstate celú aktívnu populáciu Slovenska.

C  POROVNANIE S PRÁVNOU ÚPRAVOU V ČESKEJ REPUBLIKE

13  Systém  centralizovanej  databázy  podobný  ako  e-kasa  (s  rovnakým  deklarovaným 
účelom) funguje od roku 2016 pod názvom „evidence tržeb" alebo „etržby" aj v Českej 
republike.8  Základný právny  rámec  tohto systému  predstavuje zákon č.  112/2016 Sb. 
o evidenci tržeb (ďalej ako „zákon o evidenci tržeb"). Rozsah údajov, ktoré podľa tohto

6 Pozri napr. https://tcsco.sk/clubcard/. https://vv\vw.billa.sk/billa-bonus. https://kraipotravin.sk/vernostnv-program.
7 §  1  ods. 2 ZoERP: „ Tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu,  ktorá na základe oprávnenia na 
podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“); tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým 
pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej 
republiky. “
8 http://w\vw.etrzbv.cz/cs/kdo-co-a-kdv
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zákona  podliehajú  zberu  a poskytnutiu  daňovým orgánom  (správcovi dane), je však 
významne užší v porovnaní s rozsahom údajov, ktoré sú povinní spracúvať a zasielať 
podnikatelia  na  Slovensku.  Zákon  o evidenci  tržeb  definuje  rozsah  zasielaných 
(spracúvaných) údajov od povinných subjektov správcovi dane v § 19 ods. 1 a ods. 2 tak, 
že údajom o evidovanej tržbe zasielanej dátovou správou sú9:

(1)  daňové identifikační číslo poplatníka;
(2)  označení provozovny, ve které je tržba uskutečnéna;
(3)  označení pokladního zaŕízení, na kterém je tržba evidována;
(4)  poradové číslo účtenky;
(5)  dátum a čas pŕijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavená dŕíve;
(6)  celková částka tržby,
(7)  bezpečnostní kód poplatníka,
(8)  podpisový kód poplatníka a
(9)  údaj, zda je tržba evidována v béžném nebo zjednodušeném režimu;
(10)  celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování;
(11)  celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby;
(12)  daňové  identifikační  číslo  poplatníka,  který  povéŕil  evidováním  této  tržby 

poplatníka, který tržbu eviduje;
(13)  základ dané z pridané hodnoty a daň podie sazeb dané z pridané hodnoty;
(14)  celková částka v režimu dané z pridané hodnoty pro cestovní službu;
(15)  celková částka v režimu dané z pridané hodnoty pro prodej použitého zboží.

14  Porovnanie  údajov  spracúvaných v systéme  e-kasa  a českej  verzii  systému  -  etržby, 
ukazuje nasledovná tabuľka, v ktorej sú získavané údaje zoradené podľa ekvivalencie či 
obdobnosti, pričom písmeno „X" označuje, kde taký ekvivalent nie je).

■
1 daňové identifikačné číslo

daňové  identifikační  číslo
poplatníka

2 identifikačné  číslo  organizácie,  ak
podnikateľovi bolo pridelené

označení provozovny, ve které je 
tržba uskutečnéna

3 kód pokladnice e-kasa klient
označení pokladního zaŕízení, na 
kterém je tržba evidována

4 poradové číslo poradové číslo účtenky

5 dátum  a  čas  vyhotovenia  pokladničného 
dokladu

dátum  a  čas  pŕijetí  tržby  nebo 
vystavení  účtenky,  pokud  je 
vystavená dŕíve

6 cenu tovaru alebo cenu služby celková částka tržby

7 overovací kód podnikateľa bezpečnostní kód poplatníka

8 podpisový kód podnikateľa podpisový kód poplatníka

9 Citácie zo zákona o evidenci tržeb či iné českojazyčné zdroje sú uvádzané v českom jazyku kvôli autentickej identifikácii
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9 X
údaj,  zda  je  tržba  evidována  v 
béžném  nebo  zjednodušeném 
režimu

10 celková sumu platenej ceny
celková částka  plateb určených k 
následnému  čerpání  nebo
zúčtování

11 X
celková  částka  plateb,  které  jsou 
následným  čerpáním  nebo
zúčtováním platby

12 X

daňové  identifikační  číslo
poplatníka,  který  povéŕil
evidováním této tržby poplatníka, 
který tržbu eviduje

základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ 
je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení 
podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane 
z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu 
uplatňovania dane podľa osobitného predpisu;

13

sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o 
oslobodení  od  dane  z  pridanej  hodnoty,  ak 
podnikateľ  je  platiteľom  dane  z  pridanej 
hodnoty  v  členení  podľa  sadzieb,  okrem 
prípadu,  ak  platiteľ  dane  z  pridanej  hodnoty 
uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane 
podľa osobitného predpisu; a 
výšku  dane  z  pridanej  hodnoty  spolu,  ak 
podnikateľ  je  platiteľom  dane  z  pridanej 
hodnoty  v  členení  podľa  sadzieb,  okrem 
prípadu,  ak  platiteľ dane  z  pridanej  hodnoty 
uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane 
podľa osobitného predpisu

základ dané z pridané hodnoty a 
daň  podie  sazeb  dané  z  pridané 
hodnoty

14 X
celková  částka  v  režimu  dané  z 
pridané  hodnoty  pro  cestovní 
službu

15 X
celková  částka  v  režimu  dané  z 
pridané  hodnoty  pro  prodej 
použitého zboží

16
unikátny  identifikátor  kupujúceho,  ak  je 
predložený  kupujúcim  pred  zaevidovaním 
prijatej tržby;

X

17 ďalšie  údaje,  ktorých  uvedenie  vyplýva  z 
osobitného predpisu

X

18
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, 
ak  podnikateľ  je  platiteľom  dane  z  pridanej 
hodnoty

X

19
označenie  tovaru  alebo  označenie  služby, 
množstvo  tovaru  alebo  rozsah  služby  a 
priradenie  sadzby  dane  z  pridanej  hodnoty.

X
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okrem  prípadu,  ak  platiteľ  dane  z  pridanej 
hodnoty  uplatňuje  osobitnú  úpravu
uplatňovania dane podľa osobitného predpisu

20
identifikátor pokladničného dokladu, ak ide o 
vrátenie  tovaru  alebo  opravu  evidovanej 
položky v pokladnici e-kasa klient

X

21 jedinečný  identifikátor  pokladničného
programu a chráneného dátového úložiska

X

15  Posudzovanie  ústavnosti  Zákona  o evidenci  tržeb  bolo  predmetom  konania  na 
Ústavnom súde Českej republiky (ďalej „Ústavný súd ČR"), ktorý následne v tejto veci 
vydal nález PL. ÚS 26/16 zo dňa 12.12.2017. V tomto konaní sa Ústavný súd ČR okrem 
iného  zaoberal  aj  námietkou  navrhovateľky,  ktorá  namietala,  že  evidence  tržeb 
umožňuje finančnej správe získať databázu údajov osobnej povahy, pričom neexistujú 
dostatočné záruky, že zhromaždené údaje sa nedostanú do rúk neoprávnených osôb. 
Obdobne ako pri systéme e-kasa, aj systém zavedený zákonom o evidenci tržeb okrem 
iných údajov napríklad vyžadoval aj to, aby na každej účtenke vydanej poplatníkom, 
bolo uvedené  jeho  daňové  identifikačné  číslo,  ktoré  pri  fyzickej  osobe obsahuje jej 
rodné číslo. Ústavný súd ČR v tejto súvislosti jednoznačne uviedol:

„Tu ovšern Ústavní soud musí konštatovať, že zákon o evidenci tržeb a jítn vytvorený systém 
pracuje  s nékolikerými  identifikátory, jež jsou  na  rozdíl od daňového  identifikačního čísla 
(respektíve rodného čísla) vy tváre my bez prímé návaznosti na autonómni sféru poplatníka. Z 
napadené  právni  úpravy  nevyplývá,  proč  by  mélo  být  pŕiméŕené  vystavovat 
poplatníka jen téžko ohraničitelnému riziku, že jeho rodné číslo je vytišténo na každé 
účtence (!) a nebude zneužito. Eventuálni možnosť uložení pokuty za pŕestupek podie §17d 
a §  17e  zákona č.  133/2000  Sb.  pritom  -   už jen  vzhledem  k  rozsahu  povinnosti daňové 
identifikační číslo uvádet -  nemúže zmĺnéné riziko dostatečné zmĺrnit.

Z téchto dňvodň dospel Ústavní soud k závéru, že stanoví-li § 20 odst. 1 písm. b) a 
odst. 2 zákona o evidenci tržeb povinnost uvádét na účtenkách daňové identifikační 
číslo poplatníka,  které v pŕípadé, jde-li se o fyzickou  osobu,  obsahuje jeho  rodné 
číslo,  p ak  takové  ŕešení  není  dostatečné  šetrné  k  právu  na  ochranu  pred 
neoprávnéným shrotnažďováním, zvefejňováním nebo i iným zneužíváním osobních
údaju podie čl. 10 odst. 3 Listiny a v testu proporcionality neobstojí [tento záver je i v 
souladu s tendencí vyjádrenou v platné, byť dosud neúčinné, regulaci komunitárního práva - 
viz Naňzení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochrane 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu téchto osob a 
o zrušení smernice 95/46/ES (obecné naňzení o ochrané osobních údaju)]/'.10

Z  uvedeného  teda  vyplýva,  že  vyžadovanie  osobných  údajov  na  pokladničných 
blokoch  v  rozsahu  daňového  identifikačného  čísla  daňového  subjektu,  ktoré 
v prípade fyzických osôb - podnikateľov predstavuje ich rodné číslo, predstavuje taký 
zásah do práva na súkromie, ktorý Ústavný súd ČR vyhodnotil ako jasne nesúladný 
s Ústavou Českej republiky.11

10 Citované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 nadobudlo účinnosť dŕia 25. mája 2018
11 Pozri diskusiu od bodu 100 Nálezu Ústavného súdu ČR PI. ÚS 26/16 zo dňa 12.12.2017.
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16  Z porovnania rozsahu spracúvaných a zasielaných osobných údajov uvedeného v bode 
14  tohto návrhu,  možno  tiež vidieť,  že obdoba  slovenského  systému  e-kasa  funguje 
v Českej  republike  bez  potreby  spracúvania  údajov  identifikujúcich  zákazníkov 
(kupujúcich).  V českom  systéme  etržby  sa  totiž  najmä  nespracováva  ani  unikátny 
identifikátor  kupujúceho,  ani  identifikačné  číslo  pre  daň  z  pridanej  hodnoty,  ak 
podnikateľ je platiteľom dane z  pridanej  hodnoty.  Navyše, prostredníctvom českého 
systému  etržby  nie  sú  orgánom  verejnej  moci  posielané  ani  konkrétne  údaje 
o nakúpených  tovaroch a službách.  Všeobecne  možno  konštatovať,  že  systém etržby 
z hľadiska rozsahu spracúva významne menšie množstvo údajov, pričom jeho základná 
funkcia/účel je totožný so systémom e-kasa. Z toho vyplýva, že v rámci systému e-kasa 
sú spracúvané údaje v neprimerane širokom rozsahu bez  toho, aby  takýto rozsah bol 
nevyhnutný na dosiahnutie jeho deklarovaného účelu.

17  Navrhovatelia s odkazom na vyššie citovaný nález Ústavného súdu ČR tiež zdôrazňujú, 
že ZoERP neobsahuje ustanovenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov vrátane ich 
zničenia, a teda absentujú dostatočné záruky proti ich zneužitiu. Z verejne dostupných 
informácií  pritom  vyplýva,  že  získané  osobné  údaje  sú  uchovávané  na  centrálnom 
úložisku,  kde  k ním  majú  prístup  pracovníci  Finančnej  správy  SR.12  Ani  zákon  č. 
333/2011  Z.  z.  o  orgánoch  štátnej  správy  v  oblasti  daní,  poplatkov  acolníctva však 
neupravuje  konkrétne  postupy  pri  spracúvaní  osobných  údajov.  Ustanovenia 
o spracúvaní osobných údajov absentujú aj v zákone č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

D  RIZIKÁ

18  Pri posudzovaní  rizík  systému  e-kasa je predovšetkým potrebné venovať pozornosť 
povinnosti podnikateľa poskytovať do systému e-kasa údaj o „unikátnom identifikátore 
kupujúcich"  a  údaj  o „nakúpených  tovaroch  a službách".  Tieto  dva  údaje  z každej 
zaznamenanej  transakcie  sa  podľa  napádanej  právnej  úpravy  dostávajú  z dispozície 
podnikateľa  do  dispozície  orgánov  verejnej  moci,  ktoré  disponujú  prostriedkami 
priamej  a nepriamej  identifikácie  na  identifikovanie  konkrétneho  kupujúceho. 
V dôsledku  toho  orgány  verejnej  moci  na  základe  systému  e-kasa  dostávajú 
k dispozícií ústavne neprípustné podrobný profil kupujúcich, ktorých  identifikátor 
bol poskytnutý predajcami. Navyše, ZoERP neupravuje podmienky prístupu k údajom 
v systéme e-kasa a ani retenčné doby, počas ktorých sa tieto údaje takto uchovávajú.

19  Zavedenie  povinnosti  poskytovať  údaje  podľa  napadnutých  ustanovení  predstavuje 
citeľný  zásah  do  súkromného  života  dotknutých  osôb.  ZoERP  nespĺňa  požiadavky 
kladené  na  takýto  druh  zásahu,  a to  jednak  z dôvodu,  že  poskytovanie  uvedených 
údajov  nie  je  odôvodnené  a tiež  z dôvodu,  že  v ZoERP  absentuje  vymedzenie 
dostatočných  záruk  proti  zneužitiu  informácií  o súkromí  jednotlivcov.  Zo  Zákona 
pritom  nie  je  zrejmé  ani  to,  či  k  takto  získaným  údajom,  ktoré  sa  stanú  súčasťou 
informačných  systémov  Finančnej  správy  SR,  majú  prístup  len  samotné  zložky 
Finančnej správy SR, alebo aj iné osoby. Ide teda o získavanie a spracúvanie osobných 
údajov  v  miere,  ktorá  porušuje  základné  ľudské  práva  a slobody  chránené 
medzinárodnými dokumentárni a Ústavou SR.

12 https:/Avww.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/podnikatel-ekasa
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20  Z údajov  identifikujúcich  konkrétnych  kupujúcich  a  z údajov  o nimi  nakúpených 
tovaroch a službách je možné vyčítať každodenné návyky konkrétnych kupujúcich, ich 
sociálne  postavenie  a  finančné možnosti  (podľa  ceny  tovaru  alebo  služby),  údaje 
týkajúce  sa  ich  zdravotného  stavu  (napríklad  podľa  údajov  o  nákupe  liekov), 
náboženské  zameranie  (podľa  nákupu  tovarov  s náboženskou  témou)  alebo  údaje 
o intímnom  živote  týchto  ľudí  (podľa  nákupu  tovarov  alebo  služieb  intímneho 
charakteru). Ak sú tieto údaje navyše kombinované s ďalšími údajmi, ktoré majú orgány 
verejnej  moci  k dispozícií  (napr.  údaje  o podnikaní,  uzavretí  manželstva,  evidencií 
motorových vozidiel), je možné vytvoriť prehnane presný profil jednotlivca.

21  Ďalej je nevyhnutné si uvedomiť, že údaje spracúvané podľa napadnutých ustanovení 
Zákona môžu byť spojené s údajmi o polohe dotknutých osôb, ako aj ich konkrétnymi 
bankovými transakciami. To znamená, že vďaka údajom v systéme e-kasa majú orgány 
verejnej moci k dispozícií každodenné návyky každého (identifikovaného) kupujúceho. 
Takto vytvorený profil konkrétnej osoby môže byť následne zneužitý na viaceré účely 
ako  napr.  diskreditáciu  politicky  činnej  osoby,  vydieranie  a sledovanie  novinárov, 
zverejnenie údajov za účelom poškodenia dobrého mena jednotlivca. Tu je opätovne 
potrebné zdôrazniť, že tieto údaje má štát k dispozícií v reálnom čase. To znamená, že 
v prípade  profilovania  politického  oponenta  môže  byť  veľmi  cenné  získať  napr. 
informácie ohľadom jeho/jej zdravotného stavu, sociálneho postavenia alebo nákupu 
predmetov  intímneho  charakteru  či  iných  citlivých  informácií  využiteľných  na 
diskreditáciu.  Takýto  systém  vytvára  priestor  na  korupčné  správanie  a nevylučuje 
obchodovanie  s informáciami  v  podobe  datasetov  o nákupných  či  iných  návykoch 
konkrétnych kupujúcich.

22  Získavanie údajov orgánmi verejnej  moci nad  rámec,  ktorý  je potrebný na  legitímny 
účel,  preto  rozporný  s právom na  súkromie a právom na ochranu  osobných údajov. 
Tento záver vyplýva z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie13 ale aj rozhodovacej 
činnosti Ústavného súdu SR.14

23  Uvedené riziká sú najviac reálne pri technológiách, ktoré v rámci svojej činnosti zbierajú 
a uchovávajú veľké množstvo údajov. Takouto technológiou je aj systém e-kasa, ktorého 
esenciálnou súčasťou je prenos a spracúvanie obrovského množstva (osobných) údajov 
v reálnom čase. Algoritmické spracúvanie osobných údajov tiež môže generovať nové 
korelácie  medzi  informáciami  týkajúcimi  sa  identifikovaných  kupujúcich 
a informáciami, ktoré už orgány verejnej moci majú k dispozícií. Výsledkom takéhoto 
spracúvania  osobných  údajov  môžu  byť  tiež  skupinové  profily  jednotlivých  vrstiev 
obyvateľstva.

24  Ako už bolo uvedené vyššie, už samotný zber a spracúvanie osobných údajov orgánmi 
verejnej moci predstavuje zásah do základných práv a slobôd. Problémom z ústavného 
hľadiska pritom nie je len ujma reálne spôsobená jednotlivcovi, ale samotný mocenský 
vzťah, ktorý je vytvorený množstvom informácií o jednotlivcovi v dispozícii štátu. Na 
Slovensku pritom vzhľadom na početné fakty z politického a kriminálneho prostredia

13 Spojené prípady C-293/12 a C-594/12 Digital Rights Ireland.
14 Nález Ústavného súdu SR PL. ÚS 10/2014 zo dňa 29.4.2015.
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(obchodovanie  s informáciami)  nie  je  reálne  možné  popierať  existenciu  zneužívania 
osobných  údajov  osobami,  ktoré  uplatňujú  svoj  vplyv  aj  prostredníctvom 
neoprávneného prístupu k osobným údajom zo zdrojov orgánov verejnej moci. Uvedené 
potvrdzujú  mnohé  príklady,  kedy  došlo  k diskreditovaniu  politických  oponentov, 
sledovaniu  novinárov  či  iných  nepohodlných  osôb,  alebo  všeobecne  k  zneužívaniu 
osobných údajov proti politickým či iným záujmovým oponentom. Ochrana ústavnosti, 
ak  má  byť  reálna,  pritom  vyžaduje,  aby  tieto  skutočnosti  boli  vzaté  v úvahu  pri 
posudzovaní prijateľnosti napadnutých častí Zákona.

25  Samotná  skutočnosť,  že  existuje  reálna  možnosť,  že  niektoré  osoby  Zákonom 
požadované údaje protiprávne použijú, pritom znamená, že jednotlivci, ktorých sa také 
údaje  týkajú,  sa  môžu  cítiť obmedzení v  ich  slobode.  To môže viesť k tomu, že  takí 
jednotlivci  obmedzia  svoje  správanie  (a  tým  i svoje  slobody)  v  očakávaní  možných 
známych či neznámych negatívnych následkov.1516

D  PRÁVNY RÁMEC

26  Právo na  súkromie a právo na ochranu  osobných údajov  sú  základné  ľudské práva, 
ktoré sú upravené vo viacerých právnych dokumentoch. V európskej právnej kultúre 
ide predovšetkým o Dohovor  (Rady Európy)  o ochrane  ľudských práv a základných 
slobôd  (ďalej  len  „Dohovor"),  Chartu  základných  práv  Európskej  únie  (ďalej  len 
„Charta") a v podmienkach Slovenskej republiky Ústavu Slovenskej republiky.

Ústava Slovenskej republiky

27  Článok 16 ods. 1 Ústavy ustanovuje, že „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. 
Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.".
Článok  19  ods.  2  Ústavy  ustanovuje  právo  „každého  na  ochranu  pred  neoprávneným 
zasahovaním do súkromného a rodinného života.".

Článok 19 ods. 3 Ústavy samostatne upravuje „právo na ochranu osobných údajov, podľa 
ktorého má každý právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo 
iným zneužívaním údajov o svojej osobe.".

Článok 13 ods. 4 Ústavy ustanovuje, že „pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí 
dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.".

28  Ústavný  súd SR  vo  svojej  judikatúre  konštatoval,  že článok 16 ods.  2 Ústavy chráni 
osobnú integritu a materiálne hodnoty osobnej povahy, článok 19 ods. 2 Ústavy chráni 
primárne  imateriálne  hodnoty  osobnej  povahy.15 16 17  Podľa  J.  Drgonca  „účelom  práva  na 
súkromie je vytvoriť pre jednotlivca zvonka nedotknuteľnú sféru („bublinu"), v ktorej môže žiť 
podľa svojich predstáv.".18

15 Pozri viac Bart van der Sloot: A new approach to the right to privacy. or how the European Court of Human Rights embraced 
the non-domination principle in  Computer Law & Security Report 34(3).
16 ESĽP, Zakharov proti Rusku (sťažnosť č. 14881/03).
17 Nález Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 88/01, 19 februára 2003. „...ústavná ochrana súkromia sa podľa čl. 16 ods. I ústavy 
spája s nedotknuteľnosťou osoby, pričom predmetom takto vytvorenej ochrany je  súkromie späté s telesnou  integritou a 
materiálnymi hodnotami súkromnej povahy, kdežto ochrana nemateriálnych hodnôt súkromnej povahy sa zaručuje podľa čl. 
19 ods. 2 ústavy. “
18 DRGONEC, J. : Ústava Slovenskej republiky. Veľký komentár. Praha: C.H.Beck, 2015, s. 422.
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29  Zásahom  do  základných  práv,  a teda  aj  práva  na  súkromie,  sa  rozumie  nielen 
bezprostredný  zásah  (napr.  oboznámenie  sa  s uchovávanými  údajmi),  ale  aj  prijatie 
takých  opatrení,  z ktorých  možno  predvídať,  že  ich  následkom  bude  obmedzenie 
základných práv a slobôd.19 Medzi  takéto opatrenia patria aj  napádané ustanovenia, 
ktoré vytvárajú stav, kedy štátne orgány budú mať k dispozícií údaje v rozsahu, na 
ktorý  neexistuje  žiadny  legitímny  dôvod,  a  ktorý  je  neproporcionálny  k 
deklarovanému cieľu Zákona. Ako pritom bola uvedené aj vyššie, so zvyšujúcim sa 
rozsahom  údajov,  ktoré  majú  štátne  orgány  k dispozícii,  sa  zvyšuje  možnosť  či 
pravdepodobnosť ich úniku či manipulácie s nimi neautorizovanými osobami, a to v 
dôsledku zvýšenia „atraktivity" takých údajov pre spomínané nedovolené účely.

30  Ústavný súd SR vo svojej rozhodovacej činnosti uviedol, že „Účelom ústavou priznaného 
práva na súkromie je  (...) aj zabrániť štátnym orgánom  i orgánom  územnej samosprávy, aby 
zasahovali do  správania jednotlivca  nad nevyhnutnú  mieru  a príliš neprimerane  riadili jeho 
súkromný život." (II. PL ÚS 94/95).

31  Ústavný  súd SR vo  svojej  rozhodovacej  praxi charakterizoval  tiež právo na  ochranu 
osobných údajov nasledovne:

„Obsahom základného práva na ochranu osobných údajov je ochrana jednotlivca spočívajúca 
v zásadnej neprípustnosti získavania, uchovávania, používania alebo ďalšieho spracovávania 
údajov  týkajúcich  sa  súkromnej  sféry jeho  života.  Takto poňatá ochrana je  nevyhnutným 
predpokladom  na možnosť jednotlivca  rozhodovať o tom,  ktoré informácie  týkajúce sa jeho 
súkromia zverejní, čím je v širších súvislostiach chránená jeho možnosť slobodne a na vlastnú 
zodpovednosť robiť rozhodnutia týkajúce sa jeho súkromného života.".

(II. ÚS 53/2010).

32  Ústavný súd SR tiež v súvislosti so spracúvaním osobných údajov policajnými zložkami 
získaných zo zariadení v procese vyšetrovania trestných činov opakovane potvrdil, že 
je  nevyhnutné  dbať na  to,  aby  zásah  do  súkromia  jednotlivcov  bol  čo najmenší  a v 
kontexte  kopírovania  a uchovávania  elektronických  údajov  vyslovil,  že  je 
neproporcionálne a nelegitímne plošne uchovávať všetky získané elektronické údaje bez 
relevancie pre konkrétne vyšetrovanie. (II. PL ÚS 94/95).

33  Ústavný súd SR vyhlásil za protiústavné aj ustanovenia právneho poriadku Slovenskej 
republiky,  ktoré  dovoľovali  plošné  spracúvanie  meta-údajov  z telekomunikačnej 
prevádzky na podklade paušálneho, extenzívneho a preventívneho zberu údajov, ktorý 
mohol odôvodnene založiť pocit neustáleho sledovania  (dohľadu)  nad jednotlivcami 
(PL.  ÚS  10/2014).  V tomto  rozhodnutí  Ústavný  súd  SR  kritizoval,  že  napadnuté 
ustanovenia povoľovali uchovávanie údajov, ktoré nevyžadovali súvislosť s páchaním 
trestnej činnosti (bod 121), a konštatoval, že existujú aj menej invazívne nástroje, ako je 
nástroj  v podobe  plošného  a preventívneho  uchovávania  predmetných  údajov  (bod 
122). Ústavný súd SR ďalej súvisiacej právnej úprave vytýkal, že „neustanovuje špecifické 
pravidlá prispôsobené veľkému  množstvu údajov, ktorých uchovávanie ukladá, citlivej povahe 
týchto údajov, ako aj riziku nezákonného prístupu k nim, pričom tieto pravidlá by jasným a 
reštriktívnym spôsobom upravovali ochranu a bezpečnosť predmetných údajov, aby sa zaručila

19 WINDTHORST. K. Verfassungsrecht I. Grundlagen. I.vydanie. Mníchov. 1994. 295 s. ISBN 9783406385360.
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ich úplná integrita a dôvernosť."  (bod 123). Navyše, podľa Ústavného súdu SR „prístup 
orgánov verejnej moci k  týmto údajom bez súhlasu užívateľov  týchto služieb sa vzhľadom na 
možnosť odvodiť z týchto údajov informácie o mieste, čase, a účastníkoch komunikácie, ako aj o 
spôsobe ich komunikácie bezprostredne sa citeľne dotýka ich práva na súkromie v podobe práva 
na informačné sebaurčenie, pretože ich v tomto rozsahu zbavuje možnosti, aby sami rozhodli, či 
tieto informácie sprístupnia iným osobám." (bod 128).

34  Z ústavného poriadku plynie, že k obmedzeniu osobnej integrity a súkromia môže zo 
strany verejnej moci dôjsť iba celkom výnimočne, a to iba pokiaľ je to nevyhnutné a účel 
sledovaného verejného záujmu nemožno dosiahnuť inak. Pri nedodržaní niektorej z 
týchto podmienok  ide o zásah, ktorý  je protiústavný.  Zásah do súkromia je  teda v 
zásade  vymedzený  predovšetkým  nevyhnutnosťou  takéhoto  postupu.  K  tomu,  aby 
neboli  prekročené  medze  nevyhnutnosti,  musí  existovať  systém  adekvátnych  a 
dostatočných záruk skladajúci sa z tomu zodpovedajúcich právnych predpisov a účinnej 
kontroly  ich  dodržiavania.  Skryté  sledovanie  orgánmi  verejnej  moci,  s  ohľadom  na 
vyššie  uvedené  základné  právo  na  ochranu  súkromia,  je  preto  možné  vždy  iba  v 
legitímnom  záujme  a  na  základe  zákona.  Opodstatnenosť  každého  zásahu  do 
základných práv a slobôd je pritom potrebné posudzovať na základe kumulatívneho 
splnenia  troch základných kritérií:  legality,  legitimity a proporcionality (I. ÚS 117/07, 
PL. ÚS 23/06, PL. ÚS 3/09, PL. ÚS 3/00, PL. ÚS 67/07).

Charta EÚ

35  Charta  upravuje  právo  na  súkromie  a právo  na  ochranu  osobných  údajov  v dvoch 
osobitných článkoch. Podľa článku 7 Charty má každý právo na rešpektovanie svojho 
súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie. Podľa článku 8 ods. 1 Charty 
má každý právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho  týkajú.  Podľa ods. 2 tohto 
článku platí, že  tieto údaje musia byť riadne spracúvané na určené účely na základe 
súhlasu dotknutej osoby alebo na  inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom 
a že každý má právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo 
na ich opravu.

36  Podľa  judikatúry  SDEÚ  čl.  7  a  8  Charty  uznávajú  dodržiavanie  práva  na  ochranu 
súkromného  života  v  súvislosti  so  spracúvaním  osobných  údajov  (SDEÚ  Volker  und 
Markus Schecke GbR a Hartmut Eifert proti Land Hessen, C-92/09 a C-93/09, body 47, 
52).20 Vzťahu medzi článkom 7 a 8 Charty sa venoval aj Ústavný súd SR, ktorý judikoval: 

„Spojitosť medzi právom na súkromie podľa čl. 7 charty a právom na ochranu osobných údajov 
podľa  čl.  8  charty  spočíva  v  koncepte  informačného  sebaurčenia,  ktorý  implikuje  nutnosť 
existencie  kontroly  jednotlivca  nad  informáciami  dotýkajúcimi  sa  jeho  osoby.  Koncept 
informačného  sebaurčenia  spočíva  v  nároku jednotlivca  určiť,  kedy,  ako  a  v  akom 
rozsahu budú informácie o ňom sprístupnené ostatným. Koncept informačného sebaurčenia 
sa zakladá na existencii súhlasu jednotlivca so spracovaním údajov o jeho osobe. Ak by ochrana 
osobných údajov mala spočívať len v informačnom sebaurčení jednotlivca a právo na súkromie by 
spočívalo v práve na informačné sebaurčenie,  tak medzi právom na súkromie podľa čl. 7 charty a 
právom na ochranu osobných údajov podľa čl. 8 charty by nebol zásadný rozdiel. Koncept ochrany

20 PL. ÚS 10/2014. bod 97.
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osobných údajov uplatňovaný v rámci Európskej únie, ako aj Rady Európy však ide nad rámec 
konceptu informačného sebaurčenia."21.

37  Z pohľadu  ochrany  práva  na  súkromie  a práva  na  ochranu  osobných  údajov  je  tiež 
dôležitý  čl.  52  ods.  1  Charty,  podľa  ktorého  akékoľvek  obmedzenie  výkonu  práv  a 
slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu 
týchto práv a slobôd, pričom na základe zásady proporcionality sú takéto obmedzenia 
možné  len  vtedy,  ak  sú  nevyhnutné  a  skutočne  spĺňajú  ciele  všeobecného  záujmu 
uznané Úniou, alebo potrebu chrániť práva a slobody iných.

38  Aby sa právo na ochranu osobných údajov v zmysle článku 19 ods. 3 Ústavy SR a článku 
8  Charty  mohlo  považovať  za  porušené,  informácie,  ktoré  boli  neoprávnené 
zhromažďované, zverejnené alebo inak zneužité, je nutné kvalifikovať ako osobné údaje. 
Právnu  definíciu  pojmu  osobný údaj  upravuje nariadenie  Európskeho  parlamentu  a 
Rady (EÚ) 2016/ 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov  a  o voľnom pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica  95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR") v článku 4 bode 1. Osobné 
údaje  sú  v jeho  zmysle  „akékoľvek  informácie  týkajúce  sa  identifikovanej  alebo 
identifikovateľnej fi/zickej  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.".

39  To,  či  je  konkrétny  jedinec  identifikovateľný,  ďalej  rozvíja  tzv.  test  primeranej 
pravdepodobnosti,  charakterizovaný  v odôvodnení  nariadenia  (recitál)  26  GDPR22 
a v rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie vo veci Breyer (SDEÚ C-582/14).23 SDEÚ 
v tejto konkrétnej veci judikoval, že dynamická  IP adresa, ktorú  poskytovateľ online 
mediálnych služieb uchováva v súvislosti s prehliadaním si určitou osobou internetovej 
stránky,  ktorú  tento  poskytovateľ  sprístupnil  verejnosti,  predstavuje  pre  tohto 
poskytovateľa  osobný  údaj  v  zmysle  tohto  ustanovenia,  ak  má  k  dispozícii  právne 
prostriedky, na základe ktorých dokáže  identifikovať dotknutú osobu vďaka ďalším 
informáciám,  ktorými  disponuje  poskytovateľ  internetového  pripojenia  tejto  osoby. 
Predmetné  rozhodnutie  v zásade  a zjednodušene  hovorí,  že  o osobné  údaje  ide  aj 
vtedy, ak pre prevádzkovateľa existuje právom dovolená (legálna) možnosť spárovať 
viaceré identifikátory a identifikovať jednotlivca zo skupiny ľudí.

40  Minimálne v prípadoch údajov v podobe
(i)  daňového identifikačného čísla,
(ii)  unikátneho  identifikátora  kupujúceho,  ak  je  predložený  kupujúcim  pred 

zaevidovaním, a

21 PL. ÚS 10/2014, bod. 98.
22 Na určenie toho, či je  Jyzická osoba identifikovateľná, by sa mali brať do úvahy všetky prostriedky, pri ktorých existuje 
primeraná pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ alebo akákoľvek iná osoba využije,  napríklad osobitným výberom, na 
priamu alebo nepriamu identifikáciu jyzickej osoby. Na zistenie toho, či je  primerane pravdepodobné, že sa prostriedky použijú 
na identifikáciu jyzickej osoby, by sa mali zohľadniť všetky objektívne faktory, ako sú náklady a čas potrebný na identifikáciu 
so zreteľom na technológiu dostupnú v čase spracúvania, ako aj na technologický vývoj. {Recitál 26 GDPR)
23 SDEÚ C-582/14, Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland zo dňa 19 októbra 2016.
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(iii)  ďalších  súvisiacich  údajov  ako  napr.  označenie  tovaru  alebo  označenie  služby, 
množstvo tovaru alebo rozsah služby a prípadne cena, 

niet pochýb o tom, že ide o osobné údaje v zmysle článku 4 ods.  1  GDPR  tak, ako je 
vyložený v prípade Breyer. Toto tvrdenie je možné oprieť o možnosti orgánov verejnej 
moci  napr.  pri  vyšetrovaní  administratívnoprávnych  deliktov,  trestných  činov  alebo 
kybernetických útokov si dané údaje vyžiadať a spárovať s už inými získanými údajmi.

41  Navyše,  navrhovatelia  sú  presvedčení,  že  aj  v prípade  odstránenia  unikátneho 
identifikátora  kupujúceho  je  možné  považovať  informácie  týkajúce  sa  nakúpených 
tovarov a služieb za osobné údaje. V zmysle testu primeranej pravdepodobnosti tak, ako 
ho  vyložil  SDEÚ  v prípade  Breyer,  je  pravdepodobné  a právne  možné,  aby  orgány 
verejnej moci v určitých situáciách vedeli spárovať údaje z nákupu tovarov alebo služieb 
konkrétneho  kupujúceho  s údajmi  z bezhotovostného  platobného  styku,  nehovoriac 
o fakte, že pre podnikateľa sú tieto údaje stále osobné, keďže sú uložené v elektronickej 
registračnej pokladnici. V takom prípade predmetné údaje stále možno klasifikovať ako 
údaje osobné, keďže umožňujú nepriamu identifikáciu jednotlivca.

V uvedenom  kontexte  je  taktiež  nevyhnutné  pripomenúť,  že  orgány  verejnej  moci 
disponujú  obrovským  množstvom  údajov  o každom  občanovi  (a  obyvateľovi) 
Slovenskej  republiky,  ktoré  sú  získané  a  majú  k dispozícií  z rôznych  informačných 
systémov verejnej  správy na základe zákona resp. v rámci  ich činnosti. Kombináciou 
údajov  zo  systému  e-kasa  a takých  iných  údajov  o jednotlivcovi  tak  môžu  orgány 
verejnej  moci  získať  prehnane  komplexný  a presný  profil  jednotlivca,  vrátane  jeho 
návykov, (a aj úplne legálneho) správania a súkromia v oblastiach, v ktorých ingerencia 
štátu z ústavného hľadiska nemá miesto.

42  V uvedenej súvislosti je významné napríklad rozhodnutie SDEÚ vo veci Digital Rights 
Ireland  (SDEÚ C-293/12 a C-594/12), v ktorom SDEÚ konštatoval nesúlad  smernice, 
ktorá povoľovala paušálne uchovávanie meta-údajov z telekomunikačnej prevádzky po 
dobu nie menej ako 6 mesiacov a najviac dva roky po uskutočnení komunikácie na účely 
vyžiadanie si týchto údajov policajnými zložkami.24

SDEÚ  poukázal  okrem  iného  na  nedostatok  informovanosti  účastníkov 
telekomunikačnej  prevádzky o možnom neskoršom použití  týchto údajov orgánmi 
verejnej  moci.  SDEÚ  ďalej  kritizoval,  že  predmetné  údaje  boli  zozbierané 
a spracúvané  aj  o osobách,  ktoré  neboli  podozrivé  z páchania  trestnej  činnosti. 
Smernica  sa  teda  uplatňovala  aj  na  osoby,  pri  ktorých  neexistovala  priama  a ani 
nepriama (vzdialená) súvislosť s páchaním trestnej činnosti. SDEÚ kritizoval aj  to, že 
medzi  spracúvanými  údajmi  sa  nevyžadovala  súvislosť  s hrozbami  verejnej 
bezpečnosti  a uchovávanie  sa  neobmedzovalo  ani  na  údaje  z určitého  časového 
obdobia  a/alebo  z určitej  zemepisnej  oblasti  a/alebo  na  okruh  osôb,  ktorý  by 
akýmkoľvek  spôsobom  bolo  možné  spájať  so  závažnými  trestnými  činmi,  ani  na 
osoby,  ktorých  uchovávané  údaje  by  z iných  dôvodov  mohli  prispieť

24 Súdny dvor v citovanom  rozhodnutí konštatoval, že „z týchto všetkých údajov možno vyvodiť presné závery týkajúce 
sa súkromného života osôb, ktorých údaje boli uchovávané, ako ich každodenné zvyklosti, miesta ich trvalého alebo prechodného 
pobytu, denné alebo iné presuny, vykonávané činnosti, spoločenské vzťahy týchto osôb a spoločenské kruhy, v ktorých sa 
pohybujú".
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k predchádzaniu, odhaľovaniu alebo stíhaniu závažných  trestných činov.25 Navyše, 
zrušená smernica neobsahovala ani dostatok objektívnych záruk proti zneužitiu týchto 
údajov z hľadiska prístupu orgánov k nim. V tomto kontexte SDEÚ konštatoval:

„smernica 2006/24 nestanovuje nijaké objektívne kritérium umožňujúce vymedziť prístup 
príslušných  vnútroštátnych  orgánov  k údajom  a ich  neskoršiemu  použitiu  na  účely 
predchádzania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov, na trestnú činnosť, ktorú možno 
vzhľadom  na  rozsah  a závažnosť  zásahu  do  práv  zakotvených  v článkoch  7 a 8  Charty 
považovať za  dostatočne  závažnú,  aby odôvodňovala  takýto  zásah.".  SDEÚ  v súvislosti 
s dĺžkou uchovávania údajov tiež uviedol, že: „sa údaje majú uchovávať minimálne po 
dobu šiestich mesiacov bez  toho, aby sa rozlišovalo medzi kategóriami údajov medenými v 
článku 5 tejto smernice na základe ich prípadného úžitku pre sledovaný cieľ alebo na základe 
dotknutých osôb".

Dohovor  o ochrane  ľudských  práv  a  základných  slobôd,  v znení  jeho  ratifikovaných 
protokolov a dodatkového protokolu („Dohovor")

43  Dohovor upravuje právo na súkromie v článku 8, podľa ktorého má každý právo na 
rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Podľa 
čl. 8 ods. 2 Dohovoru, štátny orgán nesmie do výkonu práva na súkromie zasahovať s 
výnimkou prípadov, kedy je  to v súlade so zákonom a  nevyhnutné v demokratickej 
spoločnosti  v  záujme  národnej  bezpečnosti,  verejnej  bezpečnosti,  hospodárskeho 
blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo 
morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.

44  Požiadavku zásahu v súlade so zákonom interpretoval ESĽP vo svojej judikatúre, kde 
opakovane  potvrdil,  že  takýto  zásah  musí  byť  na  základe  verejne  dostupného 
a predvídateľného  právneho  aktu.26  Zároveň  ESĽP  vo  svojich  rozhodnutiach 
interpretoval aj požiadavku nevyhnutnosti zásahu v demokratickej spoločnosti, pričom 
uviedol, že v prvom rade je potrebné hľadieť na spoločenskú potrebu takéhoto zásahu.27 
Vo  vzťahu  k nevyhnutnosti  a proporcionalite  zásahu  do  práv  a slobôd  pri  teste 
nevyhnutnosti  zásahu  v demokratickej  spoločnosti  je  pritom  potrebné  zohľadniť 
škodlivý  účinok  na  spoločnosť  v prípade  nezasiahnutia  do  práv  a slobôd 
jednotlivcov, ako aj to, či zásah skutočne zmierni škodlivý vplyv iného spoločenského 
javu a aké sú nálady (názory) spoločnosti na predmetný zásah.28

45  Medzi významné rozhodnutia ESĽP týkajúce sa spracúvania osobných údajov orgánmi 
verejnej  moci  patrí  aj  rozhodnutie  ESĽP  vo  veci  S.  a  Marper29  proti  Spojenému 
kráľovstvu. Sťažovatelia v  tomto prípade,  ktorí boli obvinení zo spáchania  trestných

25 Bod 59.
26 (ESĽP Am ann proti Švajčiarsku, sťažnosť č. 27798/95,16 februára 2000, bod 50; ESĽP Kopp proti Švajčiarsku, 
sťažnosť č. 23224/94, 25 Marca 1998, bod 55 a ESĽP lordachi a ostatní proti M oldavsku, sťažnosť č. 25198/02,10 
Februára  2009,  bod  50).  Precíznosť  form ulácie  právnych  noriem   je  vždy  potrebné  posudzovať v konkrétom 
kontexte. (ESĽP The Sunday Times proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť č. 6538/74, 26 Apríla 1979, bod  49).
27 (ESĽP Leander proti Švédsku, sťažnosť č. 9248/81, 26 Marca 1987, bod. 58).
28 Article 29 Data Protection Working Party (Article 29 Working Party) (2014). Opinion on the application of the necessity 
and proportionality concepts and data protection vvithin the law enforcement sector, WP 211. Brussels, 27 February 2014. pp. 
7-8.
29 ESĽP, S. and Marper proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosti č. 30562/04 a 30566/04. 4 december 2008.
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činov, pred EĽSP namietali uchovávanie ich odtlačkov prstov, DNA a vzoriek buniek 
pre  ďalšie  potreby  činnosti  policajných  zložiek.  Posudzované  zo  strany  EĽSP  bolo 
ustanovenie britského právneho poriadku, ktoré povoľovalo prakticky bez obmedzenia 
uchovávať  biometrické  a  genetické  údaje  osôb  podozrivých  zo  spáchania  trestnej 
činnosti. Uchovávanie údajov pretrvávalo dokonca aj v prípade, že bola dotknutá osoba 
prepustená  z  výkonu  trestu  resp.  zadržania.  Sťažovatelia  sa  v  domáhali  výmazu 
uvedených  údajov  z  policajných  databáz,  ale  ich  žiadosť bola  policajnými  zložkami 
zamietnutá. Navyše, britské právo neobsahovalo žiadne kritériá, ktoré by ovplyvňovali 
dĺžku  uchovávania  údajov  ako  napríklad  závažnosť  spáchanej  činnosti,  vek 
podozrivých či predchádzajúca trestná činnosť. Legislatíva neposkytovala ani nezávislé 
preskúmanie žiadosti o vymazanie údajov v prípade zamietnutia  takýchto sťažností. 
ESĽP vo svojom rozhodnutí konštatoval, že takéto neobmedzené uchovávanie citlivých 
osobných  údajov  bez  akéhokoľvek  rozlišovania  a  s  obmedzenými  právami
dotknutých  osôb  ovplyvniť  vymazanie  týchto  údajov  je  v  rozpore  s  ustanovením
článku 8 Dohovoru.

Takisto  v rozhodnutí  Amann  proti  Švajčiarsku  ESĽP  judikoval,  že  uchovávanie 
osobných údajov orgánmi verejnej moci, ktoré sa týkajú súkromného a rodinného života 
jednotlivca,  znamená  zásah  do  predmetného  práva  bez  ohľadu  na  použitie  týchto 
údajov.30

46  Ochrane práva na súkromie v súvislosti s použitím nových technológií sa venoval ESĽP 
aj vo svojom rozhodnutí vo veci Zakharov proti Rusku. Roman Zakharov podal v rámci 
národného  práva  žaloby  proti  trom  telekomunikačným operátorom a tvrdil,  že bolo 
porušené jeho právo na súkromie na základe ustanovení ruského právneho poriadku, 
ktoré povoľovalo arbitrárne využitie osobných údajov z telekomunikačnej prevádzky 
bez  dodatočných  záruk  (súdneho  povolenia).  ESĽP  dal  sťažovateľovi  za  pravdu 
a konštatoval porušenie práva na súkromie s poukazom na to, že sťažovateľ nemusel 
dokázať konkrétny zásah do  jeho práva t.j. reálne využitie prostriedkov sledovania 
prostredníctvom  telekomunikačných  dát  orgánmi  verejnej  moci.  Za  postačujúci 
považoval ESĽP fakt, že legislatíva povoľovala plošné získavanie obrovského množstva 
údajov.31

E  POSÚDENIE ÚSTAVNOSTI

47  Právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov nemajú absolútny charakter, 
t.j.  zákonodarca  ich  smie  obmedziť.  To  však  len  za  podmienky,  že  ide  o  také 
obmedzenia,  ktoré  dbajú  na  ich  podstatu  a zmysel,  ako  aj  to,  že  sú  použité  len  na 
stanovený legitímny cieľ.

48  V prípade stretu práv či slobôd s verejným záujmom alebo inými základnými právami 
a  slobodami  je  preto  potrebné  posudzovať účel  (cieľ)  takéhoto  zásahu  vo vzťahu  k 
použitým  prostriedkom,  pričom  mierou  takéhoto  posúdenia  je  práve  zásada 
proporcionality  (primeranosti v širšom zmysle), ktorá  tiež môže byť nazývaná aj ako

30 (Amann proti švajčiarsku, body 65,69 a 80).
31 (Zakharov proti Rusku, bod 302).
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zákaz  nadmerných  zásahov  do  práv  a slobôd.32  Zásada  proporcionality  teda 
predstavuje  najvýznamnejší  korektív a  obmedzenie  štátnych  zásahov do  práva  na 
súkromie.

Obmedzenie,  ktoré  znamená  zásah  do  určitého  práva,  musí  byť  vždy  primerané 
vzhľadom  k  významu  tohto  práva  a  zásah  do  práva  je  prípustný  len  ak  je  to  v 
demokratickej  spoločnosti  nevyhnutné  v  záujme  dosiahnutia  legitímneho cieľa  (tiež 
napr.: I. ÚS 117/07). Obmedzenie základných práv je teda prípustné iba pokiaľ je to k 
dosiahnutiu  zamýšľaného cieľa  vhodné a  nevyhnutné,  a  s  tým  spojený  zásah nie je 
vzhľadom  na  svoju  intenzitu  v  nepomere  k  významu  veci  a  ujme,  ktorú  spôsobí 
dotknutým osobám.

49  Vzhľadom  na  vyššie  uvedené,  napadnuté  ustanovenia  Zákona,  ktoré  ukladajú 
povinnosť spracúvať a posielať údaje orgánom verejnej moci, je nevyhnutné podrobiť 
testu proporcionality. Test proporcionality patrí k štandardným právnym nástrojom pri 
posudzovaní konfliktu ustanovenia právneho poriadku sledujúceho ochranu ústavne 
zaručeného  práva alebo verejného záujmu  s  iným základným právom či  slobodou.33 
Zahŕňa tri kritéria posudzovania prípustnosti zásahu z nasledujúcich hľadísk:
-  test legitímneho cieľa -  je nutné určiť, či daným opatrením je vôbec možné dosiahnuť 

legitímny cieľ (účel);
-  test nevyhnutnosti -   skúma sa, či je  takéto opatrenie nevyhnutné k  tomu, aby bol 

dosiahnutý  cieľ,  resp.  či  by  rovnaký výsledok  nemohol  byť  dosiahnutý  aj  menej 
obmedzujúcim spôsobom;

-  test proporcionality v užšom slova zmysle - zisťuje sa, či ujma na základnom práve 
nie je neprimeraná v porovnaní so zamýšľaným cieľom, t.j. že opatrenia obmedzujúce 
základné ľudské práva svojimi negatívnymi dôsledkami neprevyšujú pozitíva, ktoré 
predstavuje verejný záujem na týchto opatreniach.

50  Test legitímneho cieľa
(1)  Azda najjasnejšie ustanovuje legitimitu cieľa pri obmedzení práva na súkromie článok 8 

ods.  2  Dohovoru.  Podľa  neho  štátny  orgán  nesmie  zasahovať  do  výkonu  práva  na 
súkromie  s  výnimkou  prípadov,  keď  je  to  v  súlade  so  zákonom  a  nevyhnutné  v 
demokratickej  spoločnosti  v  záujme  národnej  bezpečnosti,  verejnej  bezpečnosti, 
hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany 
zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.

(2)  Všeobecná časť dôvodovej  správy ako dôvod prijatia  ZoERP uvádza  nadväznosť na 
programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, ktoré deklaruje zámer eliminovať 
krátenie prijatých tržieb.34 Osobitná časť dôvodovej správy túto tézu precizuje takto:

„Systém e-kasa sa navrhuje ako bezpečný, vysoko priepustný systém evidencie pokladničných 
dokladov" s cieľom umožniť Finančttej správe SR „vykonávať prehľad a triedenie získaných 
dát a ich využitie na účely kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ako aj na účely 
daňovej kontroly"35

(3)  Európska komisia vo svojej Správe o Slovensku 2019 z 27.2.2019 uviedla:
„Daňová disciplína sa zlepšila. V rozmedzí rokov 2015 až 2016 sa disciplína v oblasti platenia 
dane z pridanej hodnoty zlepšila a medzera v D PH sa znížila o 3,6 percentuálneho bodu.

32 (Ústavný súd ČR, sp. zn. PI. ÚS 8/06).
33 (PL ÚS 23/06, PL. ÚS 3 /09 , PL. ÚS 3 /00 , PL. ÚS 67/07, SDEÚ Volker und M arkus Schecke GbR C-92/09 a C- 
93/09).
34 Dôvodová správa k ZoERP. Všeobecná časť.
35 Dôvodová správa k ZoERP. Osobitná časť. K bodu 1 (§2).

19



-3

f

*>

Úroveň príslušných ušlých príjmov v roku 2016 sa však odhaduje na 25,7 %  teoretických 
záväzkov dane z pridanej hodnoty, čo je výrazne nad priemerom EÚ (12,3 %).“

Vo svetle skutočnosti, že pozitívny trend smerom k napĺňaniu legitímneho cieľa Zákona 
existoval aj pred jeho účinnosťou, je neprimerané najmä uloženie povinnosti spracúvať 
osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na dosahovanie takého cieľa, teda v rozsahu, ktorý 
priamo  neprípustné  zasahuje  do  práva  na  súkromie  identifikovaných  kupujúcich 
(tretích strán).

51  Test nevyhnutnosti
(1)  Druhým krokom testu proporcionality je test nevyhnutností t.j. otázka, či zásah do práva 

na  súkromie  je  naozaj  nevyhnutný  a spolu  s tým  posúdenie  existencie  alternatív  na 
dosiahnutie legitímneho cieľa.

(2)  V uvedenej súvislosti Ústavný súd SR vo svojom náleze týkajúcom sa uchovávania dát 
telekomunikačnými operátormi judikoval:

Ochrana práva na  súkromie vyžaduje, aby výnimky a obmedzenia v súvislosti s ochranou 
osobných údajov nepôsobili nad rámec toho, čo je prísne nevyhnutné." (PL. ÚS. 10/2014, bod 
119).

(3)  V podstate totožné rozhodol aj SDEÚ vo veci Digital Rights Ireland:

„Pokiaľ  ide  o  nevyhnutnosť  uchovávania  údajov  uloženého  smernicou  2006/24,  treba 
konštatovať, že je pravda, že boj proti závažnej trestnej činnosti, najmä proti organizovanému 
zločinu a terorizmu má prvoradý význam na zabezpečenie verejnej bezpečnosti a jeho účinnosť 
môže vo veľkej miere závisieť od použitia moderných vyšetrovacích  technológií.  Takýto cieľ 
všeobecného  záujmu,  nech je akokoľvek  zásadný,  nemôže  sám  osebe  odôvodniť  to,  aby  sa 
opatrenie  uchovávania  zaiedené  smernicou  2006/24 považovalo  za  nevyhnutné na  účely 
uvedeného boja."36

(4)  Analogicky  teda možno dôvodiť, že  i keď využitie moderných  technológií na úrovni 
verejnej  správy je žiadúce, nie je vždy alebo v akokoľvek rozsahu ústavne prijateľné. 
Systém e-kasa ako taký môže byť posunom, na základe ktorého sa dosiahne lepší výber 
daní. Na druhej strane, pri využívaní nových technológií je nevyhnutné brať do úvahy 
aj  riziká  pre  práva  a slobody  dotknutých  osôb,  a to  ešte  pred  začatím  takých 
spracovateľských operácií.37 Navrhovatelia majú za to, že tieto úvahy pri napadnutej 
právnej  úprave  absentovali.  Daňové  identifikačné  číslo  podnikateľa,  unikátny 
identifikátor  kupujúceho  a evidovanie  nakúpených  tovarov  a  služieb  nie  sú  totiž 
nevyhnutné na dosiahnutie deklarovaného cieľa Zákona. To je jasne vidieť na príklade 
podobného systému z Českej republiky.

(5)  V uvedenej súvislosti sú navrhovatelia presvedčení, že existujú menej invazívne (a teda 
viac primerané) spôsoby fungovania systému e-kasa, ktoré vôbec nebudú neprípustné 
zasahovať  do  práv  a slobôd  kupujúcich.  Technické  a  organizačné  riešenie  daného 
spracúvania  pri  identifikovaných  kupujúcich  možno  rozlíšiť  do  troch  úrovní 
spracúvania rozsahu dát, a to nasledovne:

(i)  spracúva sa cena a aj konkrétna položka;
(ii)  spracúva  sa  cena  a  všeobecný  identifikátor  položky  (napr.  pekárenský  výrobok, 

mliečny výrobok, elektronika, tabakový výrobok a pod.); a
(iii) spracúva sa iba cena tovaru.

36  (SDEÚ Digital Rights Ireland C-293/12 a C-594/12, bod 51).
37 Špeciálne pri spracúvaní osobných údajov. Pozri napr. článok 25 GDPR: „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.“

20



Prirodzene, najmenej  invazívnym riešením je možnosť posledná  (iii), keďže v  takom 
prípade  orgány  verejnej  moci  nemajú  k  dispozícií  konkrétne  položky  nákupu 
identifikovaných kupujúcich. Ak už však orgány verejnej moci považujú za nevyhnutné 
poznať  konkrétne  položky  nákupu,  tak  by  bolo  vhodné  tento  údaj  generalizovať  a 
minimalizovať tak zásah do práva na súkromie a práva na ochranu osobných údajov. V 
takom  prípade  by  bolo  možné  zohľadňovať  rôzne  daňové  sadzby  rôznych  typov 
tovarov.  Prvá  uvedená  možnosť  (i)  reflektuje  súčasnú  právnu  úpravu,  ktorú 
navrhovatelia považujú za najviac invazívny zásah do práv dotknutých osôb.

(6)  Nevyhnutnosť  rozsahu  spracúvania  osobných  údajov  posudzoval  Ústavný  súd  aj 
v kontexte  údajov  o telekomunikačnej  prevádzke  v už  citovanom  náleze  PL.  ÚS. 
10/2014,  kde  kritizoval povinnosť uchovávať všetky prevádzkové údaje,  lokalizačné 
údaje a údaje komunikujúcich strán týkajúce sa telefónneho spojenia prostredníctvom 
pevnej  siete  a  mobilného  telefónneho  spojenia,  pripojenia  k  internetu,  internetovej 
elektronickej pošty, ako aj telefonovania prostredníctvom internetu, ktorá sa vzťahovala 
plošne na všetkých účastníkov a registrovaných užívateľov používajúcich elektronické 
komunikačné služby bez výnimky, pričom z týchto údajov bolo možno vyvodiť závery 
o každodennom živote jednotlivcov ako aj to, že spracúvanie údajov sa neobmedzovalo 
iba na osoby dôvodne podozrivé z páchania trestnej činnosti, ale aj na (všetky) iné osoby. 
V uvedenom  prípade  nebola  dodržaná  požiadavky  nevyhnutnosti,  keďže  nebola 
naplnená korelácia medzi spracúvanými údajmi a vymedzeným cieľom.38

(7)  Ked'že v prípade systému e-kasa dochádza k prenosu a spracúvaniu osobných údajov 
každého  identifikovaného  kupujúceho  (zákazníka)  bez  ohľadu  na  to,  či  podnikateľ 
predávajúci tovar alebo poskytujúci službu je podozrivý z daňových deliktov alebo nie, 
je nutné uzavrieť, že  takýto zásah do súkromia jednotlivcov nie je nevyhnutný. To aj 
s prihliadnutím na skutočnosť, že existujú minimálne dve menej invazívne riešenia, pri 
ktorých  nemusí  dôjsť  k spracúvaniu  osobných  údajov  vôbec,  prípadne  v omnoho 
menšej miere, ako v prípade napádaných ustanovení.

(8)  Je isté, že pre fungovanie systému e-kasa nie je nevyhnutné spracúvať citlivé osobné 
údaje. Existujú technické alternatívy, ktoré v prípade, že  si kupujúci kupuje tovar alebo 
produkt odhaľujúci citlivé osobné údaje (napr.  lieky, predmety  intímneho charakteru 
alebo  predmety  reflektujúce  vierovyznanie),  by  tieto  údaje  anonymizovali  t.j. 
z pokladničného  bloku  by  nebolo  jasné,  aký  konkrétny  predmet  alebo  služba  bola 
zakúpená, ale bol by uvedený iba generický názov s konkrétnou sadzbou dane.

(9)  Systém e-kasa z hľadiska rozsahu zasiahnutých jednotlivcov pôsobí príliš extenzívne. 
Bez výnimiek a splnenia akýchkoľvek podmienok sú plošne zasiahnutí všetci kupujúci 
na  území  Slovenskej  republiky  a ich  údaje  uchovávané  orgánmi  verejnej  moci.  Na 
dosiahnutie daného cieľa je však postačujúce spracúvať iba určité osobné údaje určitého 
počtu jednotlivcov v prípadoch, kedy sú pre to splnené odôvodnené obavy z páchania 
daňových  deliktov  podnikateľov  a monitorovať  spracúvanie  osobných  údajov  iba 
u konkrétneho podnikateľa.

52  Test proporcionality v užšom zmysle
Tretím  krokom  pri  posudzovaní  zásahu  do  práv  a slobôd  jednotlivcov  je  test 
proporcionality  v užšom  zmysle.  V rámci  testu  proporcionality  je  nevyhnutné 
analyzovať  rozsah  a intenzitu  zásahu,  citlivosť osobných  údajov,  režim spracúvania 
osobných údajov, možnosti spojenia osobných údajov, dodatočné záruky proti zneužitiu 
údajov.  Pri  priamej  identifikácií  je  konkrétny  kupujúci  identifikovaný  na  základe 
unikátneho  identifikátora  kupujúceho,  ktorý  má  k dispozícií  daňovník  a v zmysle 38

38 PL. ÚS. 10/2014, body 120 a 121.
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systému e-kasa aj  orgány verejnej  moci.  Pri nepriamej  identifikácii,  t.j.  ak by orgány 
verejnej  moci  unikátny  identifikátor  k dispozícií  nemali,  je  kupujúci  ešte  stále 
identifikovaný pre podnikatefa a identifikovateľný pre orgány verejnej moci, keďže tie 
disponujú kontrolnými oprávneniami a prístupom do zariadení podnikateľov.

Rozsah a intenzita zásahu

(a)  Priama identifikácia
53  Navrhovatelia  považujú  za  vhodné  tiež  upozorniť  na  rozsah  a intenzitu  zásahu  do 

súkromia  spracúvaním  osobných  údajov  kupujúcich  v systéme  e-kasa.  Závažnosť  a 
rozsah zásahu je nutné posudzovať podľa toho, koľko a ktorí nositelia základných práv 
ním budú dotknutí a v akej  intenzite.  Intenzita zásahu závisí okrem  iného od druhu, 
rozsahu a zamýšľaného použitia uchovávaných údajov. Pri zisťovaní možností použitia 
uchovaných  údajov  je  treba  zohľadniť  aké  negatívne  dôsledky  hrozia  dotknutým 
osobám alebo akých dôsledkov sa tieto môžu dôvodne obávať. Ďalej je dôležité posúdiť 
využiteľnosť a použiteľnosť údajov, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že získané 
údaje môžu byť kombinované s ďalšími údajmi, čím môžu byť získavané kvalitatívne 
iné údaje. Ako príklad možno uviesť kombináciu nakúpených tovarov a služieb, ktoré 
sa opakujú, s bydliskom kupujúceho. Z týchto údajov je možné vytvoriť profil, ktorý 
reflektuje  sociálnu  situáciu  kupujúceho  a jeho  možnosti  nakupovania  podobných 
tovarov  a služieb.  Systém  e-kasa  spracúva  plošne  údaje  o nákupných  položkách 
konkrétnych  identifikovaných  kupujúcich.  Nerozlišuje  kupujúcich  podnikateľov 
podozrivých  z daňových  deliktov  a kupujúcich  podnikateľov  bez  predmetného 
podozrenia.  Navyše,  konkrétne  údaje  o nákupných  položkách  môžu  predstavovať 
výrazný zásah do súkromia jednotlivcov, keďže majú potenciál obsahovať veľmi citlivé 
údaje.

54  Navrhovatelia si dovoľujú osobitne zvýrazniť aj prvok mocenského zásahu. V prípade, 
že  sa  zákazníci  rozhodnú  poskytnúť  svoje  osobné  údaje  podnikateľovi  a za  týmto 
účelom participovať na vernostnom programe,  ide  o prejav  slobody  vôle vstúpiť do 
súkromnoprávneho  vzťahu.  Pri  systéme  e-kasa  však  štát  direktívne  prikázal 
podnikateľom  predmetné  údaje  plošne  poskytnúť  orgánom  verejnej  moci,  čím 
neprípustné  zasiahol  do  sféry  súkromného  vzťahu,  ktorý  bol  založený  pred 
účinnosťou  takej  právnej  úpravy. A priori nie každé uplatnenie verejno-mocenských 
právomocí je nezákonné, avšak pri tzv. princípe dominancie (keď orgány verejnej moci 
majú  nástroje  na  zásah  do  práv  a slobôd  jednotlivcov  a tí  sú  v zjavne  nerovnom 
postavení)39 v spojení so zásahom do súkromia aj ESĽP judikoval, že už  len samotná 
existencia mechanizmu, pri ktorom orgány verejnej moci monitorujú aktivitu subjektov, 
je spôsobilá zasiahnuť do práva na súkromie jednotlivcov.40

55  V dôsledku  uvedeného,  identifikovaní  kupujúci  nemajú  riadnu  kontrolu  nad 
spracúvaním  svojich  osobných  údajov,  keďže  o ich  prenose  a spracúvaní 
autoritatívne  rozhodujú  orgány  verejnej  moci.  Navyše,  identifikovaní  kupujúci 
neposkytujú  osobné  údaje  priamo,  ale  sprostredkovane,  cez  podnikateľov,  čo  je 
dôvodom na zvýšenú právnu ochranu.41

39 Bart van der Sloot: A new approach to the right to privacy, or how the European Court of Human Rights embraced the non-
domination principle in  Computer Law & Security Report 34(3).
40 Roman Zakharov proti Rusku, bod. 171.
41 Viď článok 14 GDPR.
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56  Zo Zákona tiež nevyplýva, prečo by mal podnikateľ na svojom pokladničnom doklade 

uvádzať svoje daňové identifikačné číslo, ktoré môže byť u podnikateľa - fyzickej osoby 
jeho  rodné  číslo.  Povinnosť  zverejňovania  daňového  identifikačného  čísla  nie  je 
dostatočne  šetrná  k právu  na  ochranu  pred  neoprávneným  zhromaždovaním, 
zverejňovaním alebo iným zneužívaním osobných údajov a predstavuje neprimeraný 
zásah do práva na súkromie niektorých fyzických osôb - podnikateľov.

(b)  Nepriama identifikácia
57  Pri nepriamej  identifikáciu  ide  o situáciu,  keď orgány  verejnej  moci  nemajú  priamo 

k dispozícií  unikátny  identifikátor  kupujúceho.  V takýchto  prípadoch  je  limitovaná 
preventívna  funkcia  mechanizmu,  keďže  orgány  verejnej  moci  síce  disponujú 
kontrolnými oprávneniami, ale využívajú ich iba v odôvodnených prípadoch. To ale nič 
nemení na  tom, že unikátny identifikátor má stále k dispozícií predávajúci (daňovník) 
a orgány verejnej moci k nemu majú prístup pri výkone svojej kontrolnej činnosti.

58  Na realizáciu  legitímneho cieľa, vykonanie daňovej kontroly a zisteniu, či k daňovým 
podvodom  alebo  únikom  došlo,  nie  je  nevyhnutné  poznať,  ktoré  konkrétne  tovary 
a služby  boli  nakúpené  ktorým  konkrétnym  kupujúcim,  pretože  dostatočne 
odôvodnené závery na realizáciu takého legitímneho cieľa je možné urobiť aj na základe 
číselných ukazovateľov (súm, daňových sadzieb, rozdielov pri platbe a pod.), a teda bez 
identifikácie konkrétnych hodnôt pri konkrétnych kupujúcich.

Citlivosť údajov

(a)  Priama identifikácia
59  GDPR obsahuje definíciu osobitných kategórií údajov tzv. citlivé osobné údaje v článku 

9  ods.  1.  Ide  o údaje,  ktoré  odhaľujú  rasový  alebo  etnický  pôvod,  politické  názory, 
náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, 
a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu 
fyzickej  osoby,  údajov  týkajúcich  sa  zdravia  alebo  údajov  týkajúcich  sa  sexuálneho 
života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

60  Nakúpený  tovar môže bežne indikovať informácie, ktoré možno považovať za citlivé 
v zmysle GDPR.  Ako  príklad  možno uviesť  predmety  príznačné  pre  jednu  kultúru, 
minoritu  alebo  rasu  (rasový  a etnický  pôvod),  tovary  súvisiace  s politickým 
marketingom  konkrétnej  strany  alebo  namierené  v neprospech  niektorej  politickej 
strany  (politické  názory),  predmety  náboženského  charakteru  alebo  odhaľujúce 
filozofický  smer  (náboženské  a filozofické  údaje),  lieky  alebo  lekárenské  výrobky  či 
zdravotnícke  pomôcky,  špeciálne  potraviny  určené  pre  jednotlivcov  trpiacich 
poruchami  trávenia  (údaje,  týkajúce  sa  zdravia),  predmety  intímneho  charakteru 
týkajúce  sa  sexuálneho  života  alebo  indikujúce  sexuálnu  identitu  alebo  orientáciu 
jednotlivca (údaje týkajúce sa sexuálneho života a orientácie). Toto všetko sú údaje, ktoré 
majú  orgány  verejnej  moci  k dispozícií  na  základe  spracúvania  osobných  údajov 
v systéme e-kasa.

61  Nemožno konštatovať, že  identifikovaní kupujúci sú uzrozumení s  tým, že uvedené 
údaje o nich budú mať k dispozícií orgány verejnej moci. Uvedené údaje majú v prvom
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rade  k dispozícií  podnikatelia,  ktorí  tieto  údaje  spracúvajú  v rámci  poskytovania 
rôznych výhod  a služieb v rámci vernostných  programov.  Priemerný  identifikovaný 
kupujúci  nie  je  povinný  legitímne  očakávať,  že  tieto  údaje  budú  plošne  prenášané 
tretím stranám za akýmkoľvek účelom a že orgány verejnej moci „nazerajú cez plece" 
zákazníkom  (kupujúcim)  na  základe  blanketového  splnomocnenia  v napadnutej 
legislatíve.

(b)  Nepriama identifikácia
62  Rovnakú  kvalitu  údajov,  ako  je  uvedená  pri  priamej  identifikácií,  má  k dispozícií 

podnikateľ  aj  v prípade,  že  orgánom  verejnej  moci  neposiela  unikátny  identifikátor 
kupujúceho.  Možno uzavrieť, že platia  totožné závery, aké sú uvedené vyššie. Nie je 
nevyhnutné  ani  potrebné,  aby  orgány  verejnej  moci  pri  výkone  svojich  kontrolných 
opatrení poznali citlivé osobné údaje konkrétnych kupujúcich.

Režim spracúvania osobných údajov

(a)  Priama identifikácia
63  Spracúvanie osobných údajov v systéme e-kasa prebieha v online režime. To znamená, 

že v momente, keď si kupujúci kúpi tovar alebo službu, táto informácia je v dispozícií 
orgánov verejnej moci. Pri režime spracúvania osobných údajov pritom existujú aj iné 
alternatívy.  V prvom  rade  by  sa  tieto  informácie  mohli  ukladať  iba  do  koncového 
zariadenia  podnikateľa  (daňovníka)  po  určitú  dobu,  počas  ktorej  by  kontrola 
vykonávaná Finančnou správou SR mohla k týmto údajom žiadať prístup. V druhom 
rade  by  sa  tieto  údaje  mohli  uchovávať  na  dátovom  úložisku  Finančnej  správy  SR 
s manažmentom prístupu  k týmto  dátam.  Zákonodarca  si však zvolil  najinvazívnejší 
režim spracúvania osobných údajov, a to spracúvanie údajov v reálnom čase.

64  Ak  Ústavný  súd  SR  a SDEÚ  zhodne  konštatovali,  že  údaje  z telekomunikačnej 
prevádzky reflektujú každodenné návyky a život jednotlivcov (viď vyššie), analogicky 
možno  totožné  konštatovať  vo  vzťahu  k nakúpeným  tovarom  a službám.  Orgány 
verejnej  moci  tak  majú  v online  režime  prístup  k  profilom  jednotlivcov  a o ich 
každodennom  živote  vrátane  údajov  o zdravotnom  stave  (pri  nákupe  liekov  alebo 
vitamínov) či politickom presvedčení.

(b) Nepriama identifikácia
65  Pri nepriamej  identifikácií opäť existuje  riziko  identifikácie  jednotlivých kupujúcich. 

Toto riziko síce už nie je bezprostredné a priame ako pri online spracúvaní osobných 
údajov v reálnom čase, ktoré majú orgány verejnej moci k dispozícií, napriek tomu aj pri 
výkone kontrolných oprávnení môže dôjsť k prístupu k týmto údajom. Pri nepriamej 
identifikácií  je  tak  irelevantné,  či  tieto  údaje  majú  k dispozícií  orgány  verejnej  moci 
okamžite alebo až po výkone kontroly u daňovníka.

Možnosti kombinácie údajov 

(a)  Priama identifikácia
66  Orgány verejnej moci majú k dispozícií o svojich občanoch údaje od narodenia až do 

smrti,  keďže  jednotlivci  majú  zákonné  povinnosti  niektoré  údaje  nahlasovať 
a poskytovať orgánom verejnej moci. Údaje získané prostredníctvom systému e-kasa tak 
môžu byť spojené s údajmi už získanými prostredníctvom iných interakcií jednotlivcov
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j   %  s orgánmi verejnej moci, v dôsledku čoho budú mať tieto orgány k dispozícií komplexný
profil svojich občanov.
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(b) Nepriama identifikácia
67  Pri nepriamej identifikácií platia totožné závery uvedené vyššie. Jediným rozdielom je 

spôsob, akým sa k ním orgány verejnej moci dostanú, a teda nie už bezprostredne, ale 
prostredníctvom výkonu kontroly u podnikateľov.

Dostatočné záruky proti zneužitiu údajov

(a)  Priama identifikácia
68  Právna úprava v prípade zásahov do práva na súkromie musí obsahovať aj dostatočné 

záruky proti zneužitiu uchovávania údajov.42  Samotný ZoERP neupravuje konkrétne 
oprávnenia  a opatrenia  na  prístup  k údajom  spracúvaných  v systéme  e-kasa.  Z tejto 
právnej úpravy nie je ani jasné, aké konkrétne zložky Finančnej správy SR majú k týmto 
údajom prístup ani to, aké podmienky na to musia splniť.

69  Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 
síce  v  §  5  ods.  3  písm.  b)  ustanovuje,  že  „Kriminálny  úrad finančnej  správy...používa 
informačné systémy finančnej správy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, 
využíva,  ochraňuje  a  vyraďuje  informácie  a  osobné  údaje  o  osobách,  ktoré porušili  daňové 
predpisy alebo colné predpisy alebo je dôvodné podozrenie,  že porušujú daňové predpisy alebo 
colné predpisy,  alebo  ktoré  v  oblasti  pôsobnosti finančnej  sp rámy  narušili  alebo je  dôvodné 
podozrenie, že narúšajú verejný poriadok a ďalšie informácie o takýchto porušeniach daňových 
predpisov alebo colných predpisov alebo  narušeniach verejného poriadku;  takéto  informácie a 
osobné údaje poskytne alebo sprístupní finančnému riaditeľstvu, daňovému úradu alebo colnému 
úradu v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh", ale inak neustanovuje dobu uchovávania 
osobných údajov ani to, kto má k týmto údajom prístup.

70  ESĽP opakovane konštatoval porušenia článku 8 Dohovoru v prípadoch, v ktorých štát 
disponoval  opatreniami  na  prevenciu  kriminálnej  činnosti,  teroristických  útokov  či 
zabezpečenie  verejnej  alebo  národnej  bezpečnosti.43  V týchto  prípadoch  boli  súdom 
posudzované „sledovacie mechanizmy", ktoré povoľovali plošný zber, spracúvanie či 
prístup  k údajom  týkajúcich  sa  súkromného  života  jednotlivcov,  na  účely  trestného 
konania. V prípade systému e-kasa však ide iba o „efektívnejší výber daní", a pritom 
použitý mechanizmus je invazívnejší ako mechanizmy posudzované v rámci judikatúry 
ESĽP.

(b)  Nepriama identifikácia
71  Systém  e-kasa  spracúva  predmetné  osobné  údaje  jednak  v online  režime,  kedy  ich 

posiela  orgánom  verejnej  moci,  a potom  sú  tieto  údaje  ukladané  v elektronických 
registračných  pokladniciach.44  Pri  priamej  aj  nepriamej  identifikácií  ide  o rovnaký 
rozsah údajov.

42 Rozsudok Spolkového ústavného súdu zo dňa 2. 3. 2010, sp. zn. 1 BvR 256/08, I BvR 263/08, 1 BvR 586/08.
43 Napr. rozhodnutia ESĽP vo veci Roman Zakharov proti Rusku; Big Brother Watch and Others proti Spojenému kráľovstvu; 
Ben Faiza proti Francúzsku; Szabó and Vissy proti Maďarsku.
44 Pozri § 9 ods. 2 ZoERP: „...Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť úplné 
kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte 
ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu 
alebo colného úraduje podnikateľ povinný predložiť obsah Fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za požadované obdobie.“
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72  Z tohto  hľadiska  je  tak  nevyhnutné  skúmať,  či  orgány  verejnej  moci  vykonávajúce 
náhodné alebo cielené kontroly u podnikateľov majú primerane limitované oprávnenia 
pri prístupe k údajom v elektronických registračných pokladniciach. Zákon č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v § 38 toto ustanovuje v odseku 1 takto:

„Zamestnanec správcu dane má právo v dobe primeranej predmetu zisťovania, najmä v dobe 
prevádzky, na neobmedzený prístup na pozemky, do každej prevádzkovej budovy, miestnosti 
alebo  miesta  vrátane  dopravných  prostriedkov  a  prepravných  obalov,  k  účtovným 
písomnostiam,  záznamom a  informáciám,  a  to aj  na  technických  nosičoch dát,  a vykonať 
obhliadku veci v rozsahu nei'yhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona.". 

V zmysle štvrtého odseku toto istého paragrafu sa stanovuje:
„v rozsahu nemyhnutnom k prevereniu údajov na technických nosičoch dát má správca dane 
právo  na  informácie  o  používaných  programoch  inýpočtovej  techniky  a  môže  využívať 
programové  vybavenie,  v  ktorom  boli  informácie  spracované,  za  prítomnosti  daňového 
subjektu alebo ním poverenej osoby".

73  Z vyššie uvedených ustanovení tak nevyplývajú žiadne limity prístupu orgánov verejnej 
moci pri vykonávaní daňovej kontroly. Zamestnanci správcu dane majú plošný prístup 
ku všetkým údajom  týkajúcich sa  identifikovaných  kupujúcich.  Tento prístup  sa  tak 
neobmedzuje na  údaje nevyhnutné pre výkon kontroly a splnenie  si povinnosti voči 
orgánom verejnej moci. Zásah do súkromia a práva na ochranu osobných údajov je teda 
neproporcionálny k dosahovanému cieľu.

III
Návrh rozhodnutí Ústavného súdu

Ako už bolo vyššie uvedené, podľa navrhovateľov je rozsah a povaha údajov spracúvaných 
podľa  Zákona  v systéme  e-kasa  neproporcionálna  vzhľadom  na  deklarovaný  cieľ. 
Napadnutými ustanoveniami je vytvorené prostredie, v ktorom je každý kupujúci, ktorý si 
kúpi  nejaký  tovar  alebo  službu,  sledovaný  a  identifikovateľný,  a to  či  už  priamo  alebo 
nepriamo. Kombináciou osobných údajov o kupujúcom je tak možné získať jeho presný profil 
vrátane jeho návykov a detailov o súkromnom živote. Tieto skutočnosti sú o to závažnejšie, že 
Zákon  ani  iné  právne  predpisy  SR  neupravujú  dodatočné  záruky  pre  ochranu  práva  na 
súkromie a ochranu osobných údajov. Navyše, existuje prax zneužívania osobných údajov na 
politické ciele,  ktorá  zavedením  systému  e-kasa  má  možnosť  nadobudnúť ešte  podstatne 
závažnejší rozmer.

Z dôvodov uvedených vyššie navrhovatelia navrhujú, aby Ústavný súd Slovenskej republiky 
o tomto návrhu rozhodol prednostne podľa § 54 zák. č. 314/2018 Z. z., nakoľko ide o naliehavú 
vec v záujme ochrany základných práv a slobôd. Samozrejme, pokiaľ by Ústavný súd vyhovel 
návrhu  navrhovateľov  na  pozastavenie  účinnosti  napadnutých  ustanovení,  naliehavosť 
ohľadom rozhodnutia vo veci samej by čiastočne pominula, pretože ohrozeniu základných 
práv a slobôd by sa  tým aspoň predbežne úplne predišlo. Návrh na pozastavenie účinnosti 
navrhovatelia odôvodňujú rovnakými argumentmi, aké sú použité vyššie pre meritum veci, 
v tejto súvislosti odkazujú na  text vyššie. Pozastavenie účinnosti navrhovatelia okrem toho 
odôvodňujú časovou nevyhnutnosťou vo väzbe na predpokladanú plnú účinnosť zákonom 
stanoveného systému e-kasa.

Na základe dôvodov uvedených vyššie si navrhovatelia dovoľujú navrhnúť Ústavnému súdu, 
aby:
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a)  tento návrh podľa § 56 ods. 1 zák. č. 314/2018 Z. z. predbežne prerokoval a podľa  § 56 ods. 
5 zák. č. 314/2018 Z. z. prijal na ďalšie konanie;

b)  návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých predpisov podľa čl.  125 ods. 2 Ústavy 
Slovenskej republiky a § 78 zák. č. 314/2018 Z. z. vyhovel a vydal nasledovné

u z n e s e n i e :

„Pozastavuje sa účinnosť ustanovení
(i)  § 8 ods. 1 písm. b) a g) a
(ii)  § 8a ods. 1 v slovách „daňové identifikačné číslo" a v slovách „unikátny identifikátor 

kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby"
zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a 
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a 
o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.";

c)  vo  veci  samej  tomuto  návrhu  po  jeho  meritórnom  prerokovaní  vyhovel  a  vydal 
nasledovný

n á l e z :

„Ustanovenia
(i)  § 8 ods. 1 písm. b) a g) a
(ii)  § 8a ods. 1 v slovách „daňové identifikačné číslo" a v slovách „unikátny identifikátor 

kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby"
zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a 
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nie sú 
v súlade s čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a čl. 19 ods. 3 Ústavy SR, čl. 8 Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd a čl. 7, čl. 8 a čl. 52 ods. 1 Charty základných práv 
Európskej únie.".

Za navrhovateľov dolupodpísaní podľa plnomocenstva uvedeného v prílohe, ktoré zároveň 
týmto podpisom Ing. Jana Kiššová,  Jozef Rajtár, Dip. Mgmt. a JUDr. Alojz Baránik prijímajú:

Jozef ftájtár Dip. Mgmt
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