
Novela zákona o kritickej infraštruktúre účinná od 1 . marca 2021 rozširuje obmedzenia prevádzkovateľom 
a iným osobám pri prevode prvku kritickej infraštruktúry v sektore energetiky a priemyslu, pričom táto 
novela obsahuje veľmi širokú definíciu priemyselného sektora. Podnetom novelizácie bola najmä súčasná 
COVID kríza. Ak daná spoločnosť prevádzkuje prvok kritickej infraštruktúry, bude pri prevode 
obchodného podielu potrebovať súhlas Ministerstva hospodárstva, resp. Vlády SR. 

Ako prvky kritickej infraštruktúry zákon definuje najmä inžinierske stavby podľa stavebného zákona, 
služby vo verejnom záujme  a informačný systém v sektore kritickej infraštruktúry. 

Medzi inžinierske stavby kritickej infraštruktúry v energetike a priemysle sa konkrétne radia banské stavby 
a ťažobné zariadenia, ropovody, plynovody, stavby energetických, či chemických zariadení, rafinérie, 
koksovne a pod.1  Službou vo verejnom záujme môže byť výroba určitého druhu energií.2  

Novela zákona sa dotýka predovšetkým prevodu  podielu na prevádzkovateľovi vyššie uvedeného prvku 
(inžinierska stavba alebo informačný systém) a to osobitne vo farmaceutickom, hutníckom a chemickom 
priemysle, baníctve, elektroenergetike, plynárenstve, a v oblasti ropných produktov.3   

Ministerstvo hospodárstva po novom preskúmava, či priamy alebo nepriamy prevod podielu na iné osoby 
nenarušuje verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť v prípade, ak by predmetné prvky kritickej 
infraštruktúry mohol získať subjekt neschopný zabezpečiť ich riadny chod. 

Priamy prevod by znamenal napr. predaj ropovodu. V prípade nepriameho prevodu predmetných prvkov 
ide o zmenu osôb, ktoré majú priamu alebo nepriamu účasť na prevádzkovateľovi prvku presahujúcu 10 % 
na jeho základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ňom. 

Nielen prevádzkovateľ, záložný veriteľ, likvidátor alebo správca konkurznej podstaty, ale aj nadobúdateľ 
prvku kritickej infraštruktúry sú povinní pred zamýšľaným prevodom vopred písomne požiadať 
Ministerstvo hospodárstva o preskúmanie prevodu. Výsledkom môže byť buď súhlas vlády s prevodom, 
súhlas s podmienkou alebo odopretie súhlasu. Výkon práv a povinností z prevodu je zakázaný, ak vláda 
súhlas odoprela. Proti rozhodnutiu vlády o zamietnutí žiadosti možno podať žalobu na preskúmanie 
rozhodnutia vlády na Najvyšší súd Slovenskej republiky. 

1 § 43a ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb.
2 https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/public_service.html?locale=sk (15.04.20214)
3 Príloha č.3 Zákona č. 45/2011 Zb.
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Tento materiál slúži len ako všeobecná informácia 
o aktuálnych témach, nejedná sa o poradenstvo.
Nezohľadňujú sa v ňom žiadne zvláštne okolnosti,
finančná situácia alebo zvláštne požiadavky adresátov.
Jeho adresáti by si preto mali vždy vyžiadať príslušné
profesionálne služby k uvedeným informáciám.

Aj napriek dôkladnému zostaveniu tohto materiálu 
nemôže spoločnosť bpv Braun Partners s.r.o., o.z., jej 
partneri, spolupracovníci či spolupracujúci advokáti a 
daňoví poradcovia zaručiť presnosť a úplnosť informácií 
tu obsiahnutých a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za 
jednanie alebo zdržanie sa konania na základe informácií 
obsiahnutých v tomto materiálu.
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