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Predžalobná výzva o upustenie od protiprávneho
konania

Vážený pán minister,

organizácia  European  Information  Society  Institute  (EISi) Vás  týmto  ako

spotrebiteľské združenie v zmysle § 25  ods. 1 písm. a) zákona o  ochrane spotrebiteľa

vyzýva aby ste upustili od nižšie špecifikovaného protiprávneho konania.

Podľa § 3 ods. 4 písm. i) zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch

verejnej správy, podľa ktorého máte ako povinná osoba povinnosť: „i) zabezpečovať,

aby  bol  informačný  systém verejnej  správy  v  súlade  so  štandardmi  informačných

systémov verejnej správy ..“. Podľa § 14 predpisu č. 55/2014 Z.z. Výnos Ministerstva

financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

(ďalej len „Výnos o štandardoch“)  musí každá webová stránka, ktorej funkčnosť je

dôležitá,  dodržiavať  pravidlá  prístupnosti,  vrátane  povinnosti,  že  „Kód  ani  obsah
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webovej  stránky  nepredpokladá  alebo  nevyžaduje,  aby  mal  používateľ  konkrétny

operačný systém,  konkrétny  prehliadač,  aktívny  zvukový výstup a  podobne“  (bod

8.1.1 Prílohy Výnosu). Táto právna povinnosť zaväzuje Vás ako povinnú osobu už od

roku 2008.

Podľa  dostupných  informácií  ako  povinná  osoba  prevádzkujete  webovú

stránku  https://pozemky.mpsr.sk,  ktorá  je  dezignovaná  na  plnenie  elektronickej

zákonnej  povinnosti  podľa  §  4  ods.  3  a  §  5  ods.  3  zákona  č.  140/2014  Z.  z.  o

nadobúdaní  vlastníctva  poľnohospodárskeho  pozemku.  Vzhľadom  na  to,  že

elektronické  plnenie  je  jediné  možné,  je  nepochybné,  že  táto  webová  stránka  má

dôležitú funkčnosť v zmysle § 14 Výnosu o štandardoch. Napriek tomu, dnes uvedená

webová stránka pri plnení zákonnej povinnosti predpokladá a vyžaduje u používateľa

nainštalovaný softvér „eID klient“, ktorý doteraz pre svoje fungovanie u používateľa

vyžaduje  konkrétny operačný systém – systém Windows od spoločnosti Microsoft.

Týmto dochádza minimálne od 1.6.2014 k porušeniu vyššie uvedeného predpisu.

Ministerstvu si dovoľujeme pripomenúť, že ak štát pristupuje k elektronizácií

zákonných povinností, a teda rozhodne sa, že zákonnú povinnosť je možné splniť iba

elektronicky, už ako dôsledok Ústavy SR musí zaručiť, že prístup k splneniu zákonnej

povinnosti  má  každý.  Podmienenie  zákonnej  povinnosti  „jedným  produktom  od

jednej  spoločnosti”,  akokoľvek by  bol  rozšírený,  nemožno považovať  za  súladné  s

princípom právneho štátu, kde prístup k splneniu zákona musí byť nediskriminačný.

Inak štát dopredu znemožňuje svojim občanom správať sa v súlade so zákonom.

Platná legislatíva navyše oprávňuje ministerstvo aby pre špecializovaný portál,

ktorý  spravuje,  zaviedlo a  používalo aj  iný  spôsob  autentifikácie  osoby  než  je

prostredníctvom  občianskeho  preukazu  s  elektronickým  čipom  (§  21  zákona  č.

305/2013 Z.z.).  Tento spôsob autentifikácie by nevyžadoval používanie konkrétneho

operačného systému a poskytol by tak spotrebiteľom širšiu možnosť splniť si zákonnú

povinnosť z rôznych typov zariadení a operačných systémov.

Podľa  §  3  ods.  5  zákona  o  ochrane  spotrebiteľa  „Proti  porušeniu  práv  a

povinností  ustanovených  zákonom  s  cieľom  ochrany  spotrebiteľa môže  sa

spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa
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môže  na  súde  proti  porušiteľovi  domáhať,  aby  sa  porušiteľ  zdržal  protiprávneho

konania a aby odstránil protiprávny stav ..“. Keďže nepochybným cieľom štandardov

je  aj  chrániť  spotrebiteľa  proti  svojvôli  štátnej  moci  pri  správe  veci  verejných,

porušenie takejto povinnosti zároveň zakladá aj aktívnu legitimáciu spotrebiteľského

združenia v príslušnej oblasti.

Ako  spotrebiteľské  združenie  pôsobiace  v  oblasti  ochrany  spotrebiteľa  Vás

preto  žiadame  aby  ste  urýchlene,  najneskôr  však  do  31.10.2014  upustili  od

porušovania vyššie uvedených štandardov tým, že svoje webové stránky uvediete do

stavu súladného so  zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej

správy.  Ak  najneskôr  do  31.10.2014  nebude  z  Vašej  strany  protiprávny  stav

odstránený, zvážime presadzovanie práv spotrebiteľov aj prostredníctvom súdov.

S úctou,

Mgr. Martin Husovec
za European Information Society Institute, o.z.
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