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ZÁKLADNÝ PRÁVNY RÁMEC

• 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 (zákon o dôveryhodných službách)

• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

• Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

• Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) - novela zákon č. 304/2009

• Vyhláška Ministerstva financií SR č. 275/2014 Z. z.

o zaručenej konverzii
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NARIADENIE eIDAS a ZÁKON O DÔVERYHODNÝCH SLUŽBÁCH

• Dôveryhodné služby v zmysle nariadenia eIDAS sú elektronické služby, ktoré sa spravidla
poskytujú za odplatu a spočívajú:

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 

• Vzťah zákona o dôveryhodných službách k nariadeniu eIDAS:

- implementačný/vykonávací zákon- jeho účelom je „doplnenie“ nariadenia eIDAS, ide o
minimalistický prístup- v zákone je upravené iba to, čo nariadenie eIDAS výslovne ponecháva na
vnútroštátnu úpravu. Nerieši všetky oblasti tohto nariadenia, iba problematiku dôveryhodných
služieb.
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ZÁKLADNÉ POJMY

ELEKTRONICKÝ PODPIS                                             ELEKTRONICKÁ PEČAŤ

1. Elektronický podpis 1. Elektronická pečať
2. Zdokonalený elektronický podpis 2. Zdokonalená elektronická pečať
3. Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) 3. Kvalifikovaná elektronická pečať
4. KEP s mandátnym certifikátom
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ZÁKLADNÉ POJMY

• Kvalifikovaný elektronický podpis („KEP“ alebo „QES“) je zdokonalený elektronický podpis
založený na kvalifikovanom certifikáte vystavenom kvalifikovaným poskytovateľom
dôveryhodných služieb.

• Kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom: v zmysle § 8 zákona o
dôveryhodných službách

Mandátnym certifikátom preukazuje mandatár oprávnenie

a) konať za mandanta alebo v mene mandanta (napr. konateľ organizácie),

b) vykonávať činnosť podľa osobitného predpisu,20) (napr. exekútor, notár, advokát, živnostník, 
znalec) alebo

c) vykonávať funkciu podľa osobitného predpisu.21)(napr. sudca, prokurátor)

• - Kep s mandátnym certifikátom môže byť vydaný iba fyzickej osobe.
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ZÁKLADNÉ POJMY 

• Kvalifikovaná elektronická pečať - v zmysle nariadenia eIDAS zdokonalená elektronická pečať
vyhotovená pomocou kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronickej pečate a založená
na kvalifikovanom certifikáte pre elektronickú pečať.

• Certifikát pre elektronickú pečať možno vydať iba právnickej osobe! 

• Elektronické pečate by mali slúžiť ako dôkaz toho, že elektronický dokument vydala určitá 
právnická osoba, poskytovať istotu o pôvode a integrite dokumentu.
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KEP S MANDÁTNYM CERTIFIKÁTOM A ELEKTRONICKÁ PEČAŤ V PRAXI

1. ak osobitný predpis viaže podpísanie úradného dokumentu na konkrétnu osobu, osobu
v konkrétnej funkcii, použije sa autorizácia KEP s mandátnym certifikátom! (napr. rozsudok
súdu: § 222 zákona č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok),

2. ak osobitný predpis neustanovuje ako náležitosť úradného dokumentu podpis konkrétnej
osoby, ale hovorí „len“ o podpise oprávnenej osoby, ako vyjadrení vôle v mene orgánu verejnej
moci, je možné použiť ako autorizáciu kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym
certifikátom ako aj kvalifikovanú elektronickú pečať orgánu verejnej moci. (napr. Oznámenia
adresované fyzickým a právnickým osobám)
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KVALIFIKOVANÁ ELEKTRONICKÁ ČASOVÁ PEČIATKA

• Ak sa v úradnom styku vyžaduje osvedčený podpis, zodpovedá mu KEP opatrený kvalifikovanou
elektronickou časovou pečiatkou.

• Časová pečiatka je elektronický dokument, ktorý:

1. dosvedčuje, že iný "opečiatkovaný" elektronický dokument existoval v čase uvedenom v
časovej pečiatke a

2. samotný opečiatkovaný dokument sa od jej vydania nezmenil.
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ZARUČENÁ KONVERZIA

Listinná podoba                                         Elektronická podoba

Elektronická podoba                                  Papierová podoba

Elektronická podoba                                   Elektronická podoba, iný formát
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ !
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