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Sekcia vládnej legislatívy
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K bodu č. 9

S T A N OV I S KO
k návrhu zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – nové znenie
I.
Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky ministerka vnútra
Slovenskej republiky Denisa Saková na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na rok 2019.
II.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie základných identifikátorov fyzickej
osoby ako trvalých identifikačných osobných údajov fyzickej osoby vedenej v registri
fyzických osôb, ktoré zabezpečujú jej jednoznačnosť v informačných systémoch a nahradenie
súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla. Koncepcia nových
základných identifikátorov je naviazaná na existujúcu koncepciu rodných čísel, pričom
zohľadňuje prechodný stav desať rokov a existujúce informačné systémy subjektov verejnej
správy. V prechodnom období bude možné popri novej koncepcii identifikácie fyzických
osôb používať aj existujúcu koncepciu identifikácie.
Jednotlivé subjekty verejnej správy, ktoré sa rozhodnú stať sektorovým subjektom
v zmysle predkladaného zákona, sú za účelom určenia fyzickej osoby a zabezpečenia jej
jednoznačnosti v informačných systémoch povinné zabezpečiť príslušnú integráciu všetkých
informačných systémov v jej pôsobnosti, v ktorých spracováva základné identifikátory.
Navrhovaný systém základných identifikátorov zabezpečuje zvýšenie ochrany
osobných údajov fyzických osôb vedených v jednotlivých informačných systémoch verejnej
správy a prispieva tak k vyššej právnej ochrane dotknutých osôb. Návrh zákona zavádza
možnosť presnej identifikácie fyzickej osoby vo všetkých informačných systémoch verejnej
správy a umožňuje efektívnu komunikáciu medzi týmito systémami bez rizika združenia
údajov z jednotlivých databáz a informačných systémov.

Návrhom zákona sa ďalej ustanovuje nový register verejnej správy, ktorý obsahuje
základné identifikátory fyzických osôb. Správcom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky.
Na identifikáciu fyzickej osoby mimo informačných systémov verejnej správy bude
slúžiť bezvýznamový identifikátor, ktorý je všeobecne použiteľným identifikátorom podľa
§ 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Fyzická osoba bude poznať len svoj bezvýznamový identifikátor a len
tento údaj bude uvedený na dokladoch slúžiacich na preukázanie totožnosti fyzickej osoby.
Predkladaný návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, zákonmi, medzinárodnými
zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a
súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Predkladateľ uvádza, že predpokladaný vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej
správy, hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť,
zamestnanosť, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre
občana, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona bol predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania
a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov s Úradom podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu, ministerstvami a Úradom vlády Slovenskej
republiky.

III.
Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky prerokovala predmetný návrh zákona na
svojom zasadnutí dňa 24. septembra 2019 a odporučila návrh zákona upraviť podľa jej
pripomienok a odporúčaní a na rokovanie vlády Slovenskej republiky predložiť jeho nové
znenie.
IV.
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky po posúdení upraveného
znenia návrhu zákona konštatuje, že pripomienky Legislatívnej rady vlády Slovenskej
republiky (61 pripomienok) boli zapracované do návrhu zákona a odporúča vláde Slovenskej
republiky návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov schváliť, avšak ešte s týmito legislatívno-technickými
pripomienkami:
K Čl. I
K§5
- V odseku 3 druhej vete je potrebné slová „ustanovujú osobitné predpisy“ nahradiť
slovami „ustanoví osobitný predpis“.

K § 10
- V poznámke pod čiarou k odkazu 21 je potrebné slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap.19/zv. 2, Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000)“ nahradiť slovami „(Ú. v. ES L 239,
22. 9. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.19/zv. 2)“.
K § 12
- V odseku 5 je potrebné slovo „predpis“ nahradiť slovom „predpisov“.
K Čl. V
K bodu 12
- V tomto novelizačnom bode je potrebné slovo „nahrádza“ nahradiť slovom
„nahrádzajú“.

V Bratislave 6. novembra 2019

