
Dotknutá 
problematika 

Doterajší stav (pôvodný stav) Nový stav (dodatok) 

Ukončenie 
zmluvného 

vzťahu - 
výpoveď a 

odstúpenie od 
zmluvy 

Zmluvu bolo možné vypovedať iba v prípade, že všetci členovia 
komisie vrátane druhej zmluvnej strany s výpoveďou súhlasili. Tým, 

že zmluva touto úpravou de facto pripúšťala možnosť vetovať 
výpoveď druhou zmluvnou stranou, nemala výpoveď žiadny praktický 

význam. Odstúpenie od zmluvy bolo možné na základe zákonných 
dôvodov, avšak bez zakotvenia presných podmienok súvisiacich s 

výkonom správy a manažmentu domény .sk, čo zakladalo možnosť 
rozdielneho výkladu a v konečnom dôsledku možnosť vyústenia do 

zdĺhavých súdnych procesov. 

Nová zmluvná úprava je založená na oprávnení štátu ukončiť zmluvný 
vzťah odstúpením od zmluvy, a to v jasne určených prípadoch (bez 

možnosti rozdielneho výkladu), kedy sa má za to, že dodávateľ 
neposkytuje služby v súlade s dohodu zmluvných strán. Oprávnenie 
odstúpiť od zmluvy vo vymedzených prípadoch odzrkadľuje záujem 
štátu na riadnom plnení povinností dodávateľa. V záujme vyhnúť sa 

zdĺhavým súdnym procesom sa odstraňuje možnosť rozdielneho 
výkladu v súvislosti s odstúpením od zmluvy a rovnako tak sa vypúšťa 

nepoužiteľný mechanizmus výpovede. 

Dohoda o 
úrovni 

poskytovaných 
služieb (SLA) 

Zmluva neobsahovala a ani neodkazovala na žiadne komplexné 
vymedzenie konkrétnej úrovne výkonu jednotlivých služieb, 

obsahovala iba zopár podmienok ohľadom (malého množstva) 
vybraných služieb, ktoré museli byť splnené. 

Po novom budú v rámci jednotlivých služieb určené záväzné limity, 
nastavené v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi, ktoré 

bude musieť dodávateľ dodržiavať. V tejto súvislosti budú  do 6 
mesiacov od podpisu dodatku aktualizované Pravidlá tak, aby odrážali 
riadne plnenie povinností dodávateľa. Dohoda o úrovni poskytovaní 
služieb nastavená na úrovni Pravidiel zároveň zabezpečuje priestor 

pre úpravu jednotlivých technických parametrov v súlade s pokrokom 
v budúcnosti bez potreby ďalšieho revidovania zmluvy. 

Sankčný 
mechanizmus - 
zmluvná pokuta 
ako prostriedok 

na prospech 
internetovej 

komunity 

Zmluva neustanovovala žiadny mechanizmus zmluvných pokút ako 
prostriedok na zabezpečenie plnenia povinností dodávateľa. 

Podľa novej zmluvnej úpravy sa voči dodávateľovi uplatňuje zmluvná 
pokuta vo vymedzených prípadoch, kedy dodávateľ neplní svoje 

povinnosti. Tento mechanizmus predstavuje akýsi medzikrok pred 
odstúpením od zmluvy, ktorý zmluva predtým neobsahovala. 

Mechanizmus zmluvných pokút je nastavený výškou ďalších piatich 
percent z poplatkov vybraných dodávateľom za príslušný kalendárny 

rok, z ktorých budú financované projekty na podporu a rozvoj 
internetovej komunity. 



Zálohovanie na 
vládnom cloude 

Zmluva doteraz neobsahovala povinnosť dodávateľa vykonávať 
zálohovanie databáz a údajov priamo vo vzťahu k štátu. 

Predmetné databázy a údaje budú minimálne na dennej báze 
zálohované aj na technickej infraštruktúre štátu (vládnom cloude). 

Rozsah zálohovaných údajov je navyše možné do budúcna 
rozširovať  s ohľadom na zabezpečenie súladu so štandardmi na 

úschovu dát v rámci ICANN. 

Monitorovanie 
Neboli vymedzené žiadne konkrétne povinnosti v súvislosti s 
monitorovaním výkonu správy a manažmentu domény .sk. 

Zakotvujú sa povinnosti dodávateľa zabezpečujúce neustále 
monitorovanie a mesačné vyhodnocovanie úrovne plnenia 

jednotlivých požiadaviek na výkon úloh dodávateľa. 

Nezávislý audit  
Nebolo zakotvené žiadne oprávnenie zo strany štátu či dokonca 
povinnosť zo strany dodávateľa vykonať nezávislý audit správy a 

manažmentu domény .sk. 

Na základe dodatku bude vykonávaný výročný nezávislý audit správy 
a manažmentu národnej domény, pričom dodávateľ bude povinný v 

tejto súvislosti predkladať  príslušné správy. 

Plán krízovej 
pripravenosti 

Zmluva neurčovala žiadne konkrétne povinnosti dodávateľa ohľadom 
plánu krízovej pripravenosti. 

Po novom sa dodávateľ zaväzuje mať  vypracovaný plán krízovej 
pripravenosti a zachovania kontinuity činnosti podľa zmluvy 

zodpovedajúci najvyšším technickým štandardom v danom odvetví, 
pričom tento plán je povinný revidovať najmenej raz ročne. 

Pravidlá v 
súvislosti s 
migráciou 

Zmluva neupravovala súčinnosť v súvislosti s migráciou správy a 
manažmentu národnej domény v prípade ukončenia zmluvného 

vzťahu. 

Po novom bude zmluva určovať povinnosť dodávateľa poskytnúť 
štátu všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú k migrácii služieb 

súvisacich so správou a manažmentom národnej domény na štát 
alebo osobu potvrdenú zo strany ICANN a povinnosť dodávateľa 

vykonávať  správu a manažment národnej domény počas 
prechodného obdobia. 

Oblasť 
marketingu 

Zmluva neobsahovala žiadne konkrétne obmedzenia ohľadom 
marketingu vo vzťahu k národnej doméne. 

V zmysle novej zmluvnej úpravy sa dodávateľovi zakazuje 
prezentovať a propagovať doménu .sk a vykonávať akúkoľvek 

marketingovú, propagačnú alebo mediálnu činnosť týkajúcu sa 
domény .sk v rozpore so záujmami Slovenskej republiky. 



Zásady 
spolupráce a 

vzájomnej 
súčinnosti 

Zmluva neobsahovala žiadne konkrétne zásady spolupráce a 
vzájomnej súčinnosti zmluvných strán. 

Na základe dodatku by základnými piliermi budúcej správy a 
manažmentu domény .sk mali byť zásady transparentnosti, zavedenia 

a dodržiavania vysokých technických a operačných štandardov a 
presadzovania záujmov internetovej komunity. Nová zmluvná úprava 
obsahuje záväzok zmluvných strán navzájom si poskytovať potrebnú 

súčinnosť a konzultácie za účelom spoločnej podpory projektov. 

Podpora 
internetovej 

komunity 

Zmluva výslovne neurčovala periodicitu vo vzťahu k záväzku 
dodávateľa použiť 5 % z vybraných poplatkov na financovanie 

projektov v záujme internetovej komunity. Doterajšia právna úprava 
poskytovala priestor na prehodnotenie mechanizmu prideľovania 

týchto finančných prostriedkov. 

Oproti doterajšiemu stavu bude zmluva obsahovať jasné určenie, že 
sa jedná o výšku vybraných poplatkov za kalendárny rok. Navyše 

bude na základe dohody zmluvných strán zavedený nový 
kvalifikovaný mechanizmus prideľovania týchto finančných 

prostriedkov. 

Konzultovanie 
zmien zmluvy 

na úrovni 
Komisie 

Zmluva neurčovala povinnosť konzultovať zmeny zmluvy medzi 
štátom a dodávateľom s Komisiou. 

Po novom musia byť všetky zmeny zmluvy odkonzultované na úrovni 
Komisie. 

Zasadnutia 
Komisie – 

opatrenie proti 
ich blokovaniu 

Predchádzajúca zmluvná úprava umožňovala na základe podmienky 
uznášaniaschopnosti blokovať zasadnutie Komisie tým, že sa jej 

nezúčastnil žiadny nominant príslušnej zmluvnej strany. 

Dodatkom sa do zmluvy včlení mechanizmus zameraný proti 
takémuto blokovaniu, nakoľko v prípade porušenia povinnosti 

zmluvnej strany zabezpečiť účasť svojich nominantov sa predmetná 
podmienka uznášaniaschopnosti na riadnych zasadnutiach Komisie v 

príslušnom kalendárnom roku už nepoužije. 

Trvanie zmluvy 
Bola nastavená neurčitá doba trvania zmluvy s limitovanými 

možnosťami ukončiť zmluvný vzťah. 

Doba trvania zmluvy bude vychádzať z doby trvania delegácie správcu 
národnej domény na základe medzinárodnej organizácie - 

ICANN/IANA. 



Práva 
duševného 
vlastníctva 

Zmluva obsahovala neurčitú úpravu prevodu práv duševného 
vlastníctva. 

Zavádza sa úprava, ktorá zohľadňuje plnenie úloh zo strany 
dodávateľa a zároveň reflektuje záujmy štátu v súvislosti s prevodom 

práv duševného vlastníctva, prípadne úpravou licencií vo vzťahu k 
tým právam, ktoré sú neprevoditeľné. Navyše podobne ako pri 

zálohovaní údajov aj tu sa berie ohľad na zabezpečenie súladu so 
štandardmi na úschovu dát v rámci ICANN. 

Urovnanie 
sporných práv 

Starou úpravou mohli byť dané sporné práva v rôznych oblastiach, 
predovšetkým v rámci práv duševného vlastníctva. 

Dodatkom sa odstraňuje právna neistota a tiež akékoľvek 
pochybnosti urovnaním predchádzajúcich sporných práv medzi 

zmluvnými stranami (v rozsahu zmien v zmysle dodatku). 

Spresnenie 
ustanovení a 
odstránenie 
nejasností 

(napr. 
administratívny 

kontakt) 

V rámci vymedzenia práv zmluva ustanovovala, že kontaktnú osobu s 
medzinárodnou organizáciou ICANN ohľadom administratívnych a 
netechnických otázok určuje štát, no napriek tomu znenie definícií 

(ako aj preambuly) naznačovalo zverenie tejto právomoci 
dodávateľovi. 

Z novej zmluvnej úpravy jednoznačne a bez žiadnych pochýb vyplýva, 
že administratívny kontakt určuje štát. Na odstránenie jednotlivých 

možných pochybností v súvislosti so znením zmluvy ako aj na 
spresnenie jednotlivých ustanovení (napr. záväzok dodávateľa, že 

bude svoje úlohy vykonávať v súlade s riadnou a nie iba primeranou 
odbornou starostlivosťou) bol kladený dôraz v rámci celého jej textu. 

 


