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DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB



PRÁVNA ÚPRAVA DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014
o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“)

 Zákon č. 272/2016 Z. z o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o DS“)

 Schéma dohľadu (Národný bezpečnostný úrad)

 Vykonávacie predpisy
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VYKONÁVACIE PREDPISY

 Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2015/1506, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa
formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré
môžu subjekty verejného sektora uznávať

 Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2015/1505, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie a
formáty týkajúce sa dôveryhodných zoznamov

 Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2015/1502, ktorým sa stanovujú minimálne technické
špecifikácie a postupy pre úrovne zabezpečenia prostriedkov elektronickej identifikácie

 Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2016/650, ktorým sa stanovujú normy posudzovania
bezpečnosti zariadení na vyhotovenie kvalifikovaného podpisu a pečate
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DÔVERYHODNÉ SLUŽBY -

POJEM A DRUHY



LOMTEC.COM

DÔVERYHODNÁ SLUŽBA (TRUST SERVICE) - POJEM

(čl. 3 ods. 16 nariadenia eIDAS)

je elektronická služba, ktorá sa spravidla poskytuje za odplatu a spočíva

a) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo
elektronických časových pečiatok, elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky a
certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia, alebo

b) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel, alebo

c) v uchovávaní elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia

Kvalifikovaná dôveryhodná služba (čl. 3 ods. 17 nariadenia eIDAS)

 je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v nariadení eIDAS



DÔVERYHODNÁ SLUŽBA (TRUST SERVICE) - POJEM
(čl. 3 ods. 16 nariadenia eIDAS)

je elektronická služba, ktorá sa spravidla poskytuje za odplatu a spočíva

a) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo
elektronických časových pečiatok, elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky
a certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia, alebo

b) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel, alebo

c) v uchovávaní elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia

Kvalifikovaná dôveryhodná služba (čl. 3 ods. 17 nariadenia eIDAS)

 je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v nariadení eIDAS
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DRUHY DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB

9 dôveryhodných služieb, ktoré môžu získať kvalifikovaný štatút

 služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

 služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

 služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel

 služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov

 služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí

 služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov

 služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí

 služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok

 elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky
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KVALIFIKOVANÝ EL. PODPIS

ALEBO KVALIFIKOVANÁ

ELEKTRONICKÁ PEČAŤ?



TYPY ELEKTRONICKÝCH PODPISOV PODĽA eIDAS

 podľa spôsobu ich využitia a úrovne bezpečnosti definuje nariadenie eIDAS

 elektronický podpis
 zdokonalený elektronický podpis
 zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte
 kvalifikovaný elektronický podpis

 „podpisovateľ“ je výlučne fyzická osoba

 právne účinky elektronických podpisov (čl. 25 nariadenia eIDAS )

 právny účinok elektronického podpisu a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa
nesmie odmietnuť výlučne z toho dôvodu, že má elektronickú formu alebo že nespĺňa
požiadavky pre kvalifikované elektronické podpisy

 iba kvalifikovaný elektronický podpis má právny účinok rovnocenný s vlastnoručným
podpisom

 kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte vydanom v jednom
členskom štáte sa uznáva ako kvalifikovaný elektronický podpis vo všetkých ostatných
členských štátoch
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TYPY ELEKTRONICKÝCH PEČATÍ PODĽA eIDAS

 podľa spôsobu ich využitia a úrovne bezpečnosti definuje nariadenie eIDAS

 elektronickú pečať
 zdokonalenú elektronickú pečať
 zdokonalenú elektronickú pečať založenú na kvalifikovanom certifikáte
 kvalifikovanú elektronickú pečať

 „pôvodca pečate“ je právnická osoba

 právne účinky elektronických pečatí (čl. 35 nariadenia eIDAS )

 právny účinok elektronickej pečate a jej prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie
odmietnuť výlučne z dôvodu, že má elektronickú formu alebo že nespĺňa požiadavky pre
kvalifikované elektronické pečate

 pri kvalifikovanej elektronickej pečati platí domnienka integrity údajov a správnosti pôvodu
tých údajov, s ktorými je kvalifikovaná elektronická pečať spojená

 kvalifikovaná elektronická pečať založená na kvalifikovanom certifikáte vydanom v jednom
členskom štáte sa uznáva ako kvalifikovaná elektronická pečať vo všetkých ostatných
členských štátoch
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POROVNANIE KEP A KEPe PODĽA eIDAS

• Z technického hľadiska (takmer) rovnaké, ale v zmysle eIDAS odlišné:

• Pôvodca:

• Podpisovateľ (tvorca podpisu) môže byť výlučne fyzická osoba

• Pôvodca pečate môže byť iba právnická osoba

• Právne účinky kvalifikovanej formy:

• KEP - právny účinok vlastnoručného podpisu

• KEPe – prezumpcia integrity a originality údajov, ku kt. je pripojená

• Kontrola nad kľúčmi pri zdokonalenej a kvalifikovanej forme:

• Výlučná kontrola vyžadovaná len pre podpis -> KEPe často používa viacero osôb z PO
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POROVNANIE – KEP vs. KEPe podľa slovenských predpisov

• KEPe a KEP sú rovnocenné pre autorizáciu právnych úkonov v písomnej forme (vrátane zmlúv,
plných mocí...)

• Platí od 1.11.2015 na základe novely zákona o eGovernmente č. 272/2015 Z. z.

• Občiansky zákonník (§ 40 ods. 4 a 5):

• Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo
elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie
osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon
urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom
alebo zaručenou elektronickou pečaťou

• Na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným
elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a opatrené časovou pečiatkou
sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje.
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AUTORIZÁCIA PODĽA eGOV ZÁKONA

 vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a vykonaním tohto právneho úkonu
(§ 3 písm. o) zákona o eGOV)

 Autorizácia orgánom verejnej moci (§ 23 ods. 1 zákona o eGOV)

 kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu s
kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou

 kvalifikovanou elektronickou pečaťou s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou

 Autorizácia osobou, ktorá nie je orgánom verejnej moci (§ 23 ods. 1 písm. a) a b) zákona o
eGOV)

 kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou
 ak je podľa osobitného predpisu náležitosťou vlastnoručný podpis, ktorý musí byť úradne

osvedčený
• kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s

kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
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AKO SI VYBRAŤ ČI KEP ALEBO KEPe?

 pravidlo, akým si OVM volí medzi autorizačnými prostriedkami ustanovuje § 23 ods. 3 zákona o
eGov

 voľbu medzi použitím KEP s mandátnym certifikátom a KEPe ovplyvňujú najmä ustanovenia
osobitných zákonov, upravujúce náležitosti úradného dokumentu

 pre voľbu spôsobu autorizácie je podstatným najmä to, na akú osobu je spôsob vyjadrenia vôle
OVM podľa osobitných predpisov viazaný

 ak zákon o eGOV alebo osobitný predpis vyžaduje

• autorizáciu konkrétnou osobou alebo osobou v konkrétnom postavení, použije sa
výlučne kvalifikovaný elektronický podpis s použitím mandátneho certifikátu (napr. §222
Civilného sporového poriadku, písomné vyhotovenie rozsudku podpisuje sudca)

• „len“ povinnosť autorizácie bez označenia konkrétnej osoby alebo osoby v
konkrétnom postavení, alebo autorizujúcu osobu označuje len všeobecne ako
oprávnenú osobu použije sa kvalifikovaný elektronický podpis s použitím mandátneho
certifikátu alebo kvalifikovaná elektronická pečať (napr. § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní)
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KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY

A

KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PEČATE

Problémy a rozpory vyplývajúce z ich

rovnocenného postavenia



#1 ROZPOR S PRINCÍPOM KONANIA PO

• § 20 Občianskeho zákonníka

• (1) Právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení
zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány).

• (2) Za právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to 
určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné
zaradenie obvyklé. 

• § 13 ods. 1 Obchodného zákonníka – Konanie podnikateľa

• Právnická osoba koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca.

 v mene právnických osôb vykonávajú PÚ vždy len oprávnené fyzické osoby

• právnická osoba nemôže vykonať právny úkon priamo za seba, nakoľko je len umelým 
konštruktom

 to platí aj pre procesnoprávne úkony

• procesné predpisy sa v otázke konania PO odvolávajú na predpisy hmotného práva, teda 
Občiansky a Obchodný zákonník

LOMTEC.COM



ROZPOR S PRINCÍPOM KONANIA PO

Keďže:

• Pôvodcom pečate je v zmysle eIDAS samotná právnická osoba

• Ako môže postačovať na PÚ PO, ktoré musia byť autorizované FO?

• KEPe môže zhotovovať štatutár, viacerí zamestnanci PO ale aj systém

• Tretie strany ani TSP nevedia zistiť, ktorá konkrétna fyzická osoba KEPe reálne vyhotovila a teda 
ani overiť, či na právny úkon mala oprávnenie

 nemožnosť určiť, či právny úkon bol vykonaný platne, teda oprávnenou fyzickou osobou

 v elektronickej forme môžu PO konať priamo za seba, kým v „papierovej“ iba prostredníctvom FO
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#2 ROZPOR S NARIADENÍM eIDAS

• Účel pečatí podľa eIDAS

• Bod 54 preambuly: Elektronické pečate by mali slúžiť ako dôkaz, že elektronický dokument
vydala právnická osoba, a zabezpečujú istotu, pokiaľ ide o pôvod a integritu dokumentu.

• Bod 65 preambuly: popri autentifikácii dokumentu vydaného právnickou osobou sa elektronické
pečate môžu používať aj na autentifikáciu akéhokoľvek digitálneho majetku právnickej osoby, 
napríklad softvérového kódu alebo serverov. 

• eIDAS jednoznačne odlišuje právne účinky KEP a KEPe, účinky vlastnoručného podpisu pripisuje 
výlučne KEP

• Vysvetlenie eIDAS Európskou Komisiou v rámci Q&A:

• Electronic seals. These can only be issued to and used by legal persons to ensure origin and 
integrity of data / documents. An electronic seal is therefore NOT an electronic signature 
of the legal person.
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RIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z PRÁVNEJ ÚPRAVY KEPe

• Riziko neplatnosti právneho úkonu autorizovaného KEPe

• Zmluvná strana môže odmietnuť plniť zmluvu a na súde sa dovolávať jej neplatnosti z dôvodu
absencie autorizácie oprávnenou FO

• Riziko zneužitia KEPe zamestnancami

• Prekročenie oprávnenia zaväzuje PO, ak o prekročení účastník nemohol vedieť

• Poskytnutie certifikátu pre KEPe zamestnancovi mu umožňuje vykonať akékolvek PÚ v mene
zamestnávateľa, vrátane podpisu zmlúv o prevode nehnuteľností, späťvzatia žalôb a pod.
právne záväzným spôsobom

• Riziko napadnutia dotknutých ustanovení OZ a eGov Európskou Komisiou pre rozpor s
eIDAS

LOMTEC.COM



LOMTEC.COM

KVALIFIKOVANÉ DôVERYHODNÉ

SLUŽBY PRE OVM
Podmienky a postup pre bezplatné poskytnutie



SLOVENSKÁ NÁRODNÁ CERTIFIKAČNÁ AUTORITA (SNCA)

• kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb s udeleným kvalifikovaným štatútom podľa
nariadenia eIDAS

• od 1. augusta 2019 prevádzkovaná NASES (dovtedy NBÚ)

• OVM poskytuje bezplatne kvalifikované DS:

• kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre
elektronickú pečať,

• kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových
pečiatok,

• kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre
elektronický podpis – vrátane vydávania mandátnych certifikátov.
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#1 PODPÍSANIE RÁMCOVEJ ZMLUVY

• jej podpísanie musí predchádzať poskytnutiu ktorejkoľvek z ponúkaných KDS

• štandardizovaná zmluva, ktorej vzor je uvedený na webovom sídle NASES

https://www.nases.gov.sk/wp-
content/uploads/2019/09/2019MMDD_snca_SPIS_OVM_MESTO_zmluva_o_poskytovani_kds_vzor.pdf

žiadosti doručené do 31.7.2019 na NBÚ a zmluvy podpísané do 31.7.2019 s NBÚ prešli na NASES
a sú naďalej platné a účinné

 žiadosti doručené do 31.7.2019 na NBÚ avšak nevybavené do 31.7. 2019 prešli na NASES a
zmluvy sa už od 1.8.2019 podpisujú s NASES

 žiadosti odoslané po 1.8.2019 už musia byť adresované NASES a zmluva sa podpisuje s NASES
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#2 VYPLNENIE ŽIADOSTI O BEZPLATNÉ POSKYTNUTIE KDS

Vzor žiadosti uvedený na webovom sídle NASES:

https://www.nases.gov.sk/wp-content/uploads/2019/08/NASES_Ziadost_o_poskytovanie_kvalifikovanych-
doveryhodnych_sluzieb_web_final_edit.pdf
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#2 VYPLNENIE ŽIADOSTI O BEZPLATNÉ POSKYTNUTIE KDS
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#3 PODANIE / DORUČENIE ŽIADOSTI 

• Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, 
Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

• Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na ÚPVS 
prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť 
o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb)

• Žiadosť v nascenovanej podobe na e-mailovú adresu: snca@nases.gov.sk
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#4 OBJEDNANIE NA TERMÍN VYDANIA CERTIFIKÁTOV 

Podpísaná a účinná zmluva o poskytovaní KDS

Riadne vyplnená a doručená žiadosť o bezplatné poskytnutie KDS

Objednané QSCD (mandátne certifikáty)

s registračným pracovníkom SNCA  alebo e-mailom 
(snca@nases.gov.sk) dohodnúť termín vydania certifikátov
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#5 VYDANIE CERTIFIKÁTOV

Na proces vydávania kvalifikovaného certifikátu (pre kvalifikovanú elektronickú pečať ako aj
mandátneho) je potrebné sa dostaviť na príslušné pracovisko NASES (aktuálne Budatínska 30,
Bratislava – Petržalka) a to na vopred dohodnutý termín buď

OSOBNE, alebo

 V ZASTÚPENÍ – vzor splnomocnenia na webovej stránke NASES

https://www.nases.gov.sk/wp-
content/uploads/2019/08/NASES_Splnomocnenie_KDS_web_final.pdf

MOBILNÁ REGISTRAČNÁ AUTORITA (po predchádzajúcej dohode).
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