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Deklarácia výrobcu aplikácie pre QES podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014 
Formulár obsahuje základný prehľad vlastností aplikácie pre kvalifikovaný elektronický 
podpis/pečať (QES). Formulár po vyplnení podpisuje/pečatí výrobca (tvorca) aplikácie. 
Ak je aplikácia pre QES certifikovaná Národným bezpečnostným úradom (NBÚ), formulár je 
zverejnený aj na webovom sídle NBÚ, ako deklarácia výrobcu o vlastnostiach aplikácie pre QES. 
 
Aplikácia pre QES musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené v prílohe vykonávacieho 
rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie 
týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických 
pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a 
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Text s významom pre 
EHP ďalej len „rozhodnutie (EÚ) 2015/1506“). Aplikácia pre QES musí spĺňať požiadavky 
definované v nariadení (EÚ) č. 910/2014. Mapovanie legislatívnych požiadaviek do technických 
postupov je definované v dokumente NBÚ "schéma dohľadu", pričom aplikácia pre QES overuje 
minimálne všetky body uvedené v postupe pre tvorbu správy služby "Kvalifikovaná dôveryhodná 
služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov (pečatí)". 
 
Príloha deklarácie výrobcu aplikácie pre QES môže obsahovať aj deklaráciu vo forme formuláru 
definovaného v prílohe A medzinárodného štandardu ISO 14533 pre príslušný typ formátu QES. 
 
Povinnosť, pre niektoré subjekty, použiť certifikovanú aplikáciu QES vyplýva z § 57e výnosu 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy (ďalej len „výnos č. 55/2014 Z. z.“) pri vytváraní a overovaní QES 
prostredníctvom informačného systému orgánu verejnej moci. 
 

1 Aplikácia pre QES  
Údaje o aplikácii  
Názov aplikácie:   

Verzia:   

Požiadavky (OS, …):  

Web inštalačného balíku:   

Hlavný modul aplikácie:  
SHA256 hash modulu:   
SHA256 hash inštalač. bal.:  
  
Údaje o výrobcovi  
Obchodné meno:   

IČO:  

Adresa:   

Web adresa:   

http://www.nbusr.sk/doveryhodne-sluzby/certifikacia-produktov/certifikovane-produkty/aplikacie-pre-podpis-a-pecat/index.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_235_R_0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_235_R_0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_235_R_0006
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/SchemaDohladu.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/20160701#paragraf-57e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/20160701#paragraf-57e
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2 Aplikáciou podporované formáty QES (CMS, PDF, XML alebo ASiC) 
 
2.1  Aplikácia podporuje 

 CMS AdES - Základný profil CAdES ETSI TS 103173 v.2.2.1 
(http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf ) 

 PDF AdES - Základný profil PAdES ETSI TS 103172 v.2.2.2 
(http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf ) 

 XML AdES - Základný profil XAdES ETSI TS 103171 v.2.1.1 
(http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf ) 

 ASiC - Základný profil  podpisového  kontajnera  vo  formáte ASiC ETSI TS 103174 v.2.2.1   
(http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf ) 

 
2.2 Aplikácia podporuje úroveň súladu QES (B): 
(Vyhotovuje/Overuje)

/  CAdES – EPES (interná PP) 

/  CAdES – (externá PP) 

/  XAdES – EPES (interná PP) 

/  XAdES – (externá PP) 

/  PAdES – EPES (interná PP) 

/  PAdES – (externá PP) 

/  PAdES – DTS (externá PP) 

/  ASiC-S CAdES 

/  ASiC-S XAdES 

/  ASiC-S Time-stamp token (externá PP) 

/  ASiC-E CAdES 

/  ASiC-E XAdES 

/  ASiC-E Time-stamp (externá PP)

 
2.3 Aplikácia podporuje úroveň súladu QES (T alebo LT) 
(Vyhotovuje/Overuje) 

/  CAdES – T (IETF RFC 3161) 

/  CAdES – T (IETF RFC 6960 STS over OCSP) 

/  CAdES – LT 

/  XAdES – T (IETF RFC 3161) 

/  XAdES – T (IETF RFC 6960 STS over OCSP) 

/  XAdES – LT 

/  PAdES – T (IETF RFC 3161) 

/  PAdES – T (IETF RFC 6960 STS over OCSP) 

/  PAdES – LT 

 
2.4 Aplikácia podporuje úroveň súladu QES (LTA *) 
(Vyhotovuje/Overuje) 

/  CAdES – LTA * (podľa ETSI EN ) 

/  XAdES – LTA * (podľa ETSI EN ) 

/  PAdES – LTA * (podľa ETSI EN ) 

 

PP  Podpisová politika (PP) podľa § 11 ods. 1 písm. m) zákona 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) je zverejnená na webovom sídle NBÚ (v ASN.1 formáte v  
 DER kódovaní). 
EPES  Aplikácia pracuje s ASN.1 PP, na ktorú odkaz je uvedený 
 v QES v podpisom zabezpečenej položke obsahujúcej identifikáciu PP. 
externá PP Ak QES neobsahuje EPES alebo PP expirovala, tak pre overenie aplikácia  
 získa PP zo zoznamu PP zverejnených NBÚ, platnú v čase, v ktorom bol 
 overovaný objekt preukázateľne vytvorený (napr. LTA časová pečiatka). 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/272/20161018#paragraf-11.odsek-1.pismeno-m
http://www.nbusr.sk/doveryhodne-sluzby/doveryhodna-infrastruktura/podpisove-politiky/index.html
http://www.itu.int/en/ITU-T/asn1/Pages/introduction.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/asn1/Pages/ecn.aspx
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STS Časová pečiatka podpisu, ktorej profil definuje dokument schéma dohľadu. 
AdES-T QES obsahuje (kvalifikovanú elektronickú) časová pečiatka podpisu. 
AdES-DTS Časová pečiatka dokumentu – definovaná v PDF štandarde ISO 32000. 
AdES-LT Obsahuje T + CRL alebo OCSP odpovede na overenie platnosti certifikátov. 
AdES-LTA QES obsahuje informácie na dlhodobé overenie a zabezpečenie integrity. 
 
* Formát AdES-LTA, vzhľadom na jeho nedostatky, nie je požadovaný v prílohe 
vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1506, ale jeho novšiu verziu je možné použiť 
ako jednu z alternatív v "kvalifikovanej dôveryhodnej službe uchovávania kvalifikovaných 
elektronických podpisov (pečatí)" profilovanej v dokumente schéma dohľadu podľa 
aktuálneho formátu ETSI EN pre CAdES, XAdES a PAdES. 
 
2.5 Aplikácia podporuje nepovinné atribúty, elementy alebo položky chránené QES 
(s id- na začiatku sa označujú CMS atribúty) - (bez id- na začiatku sú XML elementy): 
(Vyhotovuje/Overuje) 

/  (id-aa-contentHint) /  (DataObjektFormat) 

/  (id-aa-ets-signerLocation) /  (SignatureProductionPlace) 

/  (id-aa-ets-commitmentType) /  (CommitmentTypeIndication) 

(Vyhotovuje/Overuje - PDF entries in a signature dictionary ISO 32000-1/2) 
/  (Location) /  (Reason) 

 
2.6 Vysvetlenia alebo doplňujúce informácie k niektorým z predošlých bodov: 

 
 

 

http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/SchemaDohladu.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_235_R_0006
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/SchemaDohladu.pdf


Deklarácia výrobcu aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis/pečať (QES)    Verzia  1.0 

Č.: 6737/2016/IBEP/OA-003 NBÚ 4/12 

3 Užívateľské rozhranie  
 

3.1 Je užívateľské rozhranie aplikácie chránené proti zmene nastavení zobrazenia  
v systéme (farba, veľkosť okien a fontov, transparentnosť, názvy a veľkosť tlačidiel)? 

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
3.2  Aplikácia musí byť použitá len v bezpečnom prostredí, ktoré je plne pod kontrolou 

používateľa, nie je chránená proti útokom na operačný systém (zmena fontu, odchytenie 
PIN, podhodenie falošnej hodnoty pre QSCD na vytvorenie QES alebo vytvorenie 
viacerých falošných QES). 

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
3.3 Zmena systémových fontov môže spôsobiť odlišné zobrazenie podpisovaného obsahu 

pri podpisovaní na rôznych počítačoch a odlišné zobrazenie pri overovaní podpisu na 
rôznych počítačoch. 

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
3.4 Aplikácia komunikuje s QSCD cez bezpečný kanál, ktorý zabráni modifikácii a zmene 

údajov určených na vytvorenie QES. 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

3.5 Aplikácia podporuje zadávanie PIN pre QSCD cez klávesnicu na čítacom zariadení, 
ktoré zabráni odchyteniu PIN hodnoty.  

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
3.6 Aplikácia upozorní na nebezpečenstvo zadávania PIN na klávesnici, ak nie je použité 

bezpečné zadávanie PIN hodnoty (3.5). 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

3.7 Aplikácia obsahuje úložisko dôveryhodných certifikátov a ich parametrov pre overenie 
certifikačnej cesty.  

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
3.8 Úložisko dôveryhodných certifikátov je chránené proti neautorizovanej zmene. 

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
Ak áno - Úložisko dôveryhodných certifikátov je chránené:  

 Podpisom overovateľa     Podpisom autority (Admin)     Podpisom TL 
 Inak: 
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3.9 Aplikácia je chránená proti zmene svojho kódu. 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

Ak áno - Spôsob ochrany proti zmene kódu je:  
 Hash z komponent je podpísaný a kontroluje sa pri štarte aplikácie. 
 Je ho možné prekontrolovať aj externou aplikáciou. 
 Zverejnený je zoznam hash hodnôt komponent pre externé overenie externou 

aplikáciou. 
 Inak:  

 

  
3.10 Vysvetlenia alebo doplňujúce informácie k niektorým z predošlých bodov: 
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4. Overovanie platnosti certifikátu, vytvorenie a overenie QES  
 

4.1 Pred podpísaním je umožnené zobraziť certifikát podpisovateľa. 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

4.2 Pred podpísaním je overená platnosť certifikátu podpisovateľa. 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

Ak áno - informatívne overenie je pomocou CRL alebo  OCSP. 
4.3 Overovanie platnosti certifikátu je zabezpečené pomocou:  

 CRL    OCSP    Nepriame CRL  OCSP autorizované v TL  
 OCSP s kontrolovanou pozitívnou odpoveďou (certHash) 

4.4 Aplikácia má pre overovanie certifikačnej cesty1 implementovaný nasledovný postup:  
1. Aplikácia overuje platnosť kvalifikovaného certifikátu na základe dôveryhodného 

zoznamu http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl.xml, ktorý obsahuje "trust anchors" s 
parametrami, ktoré použije pre overenie certifikačnej cesty (aktuálnosť dôveryhodného 
zoznamu kontroluje podľa času z pečate http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl.xml.p7s NBÚ).  
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

2. Podľa kapitoly 10.3 (Certification path processing procedure - Path processing 
variables) štandardu ITU-T Rec. X.509 alebo ISO/IEC 9594-8 načíta počiatočné 
hodnoty premenných na kontrolu certifikačnej cesty z TL elementov definovaných v 
doplnkovej XSD zdokumentovanej na webovom sídle NBÚ v dokumente 
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tlX509XMLSchemaDocumentation.pdf pre TL. Sú to 
elementy: ExplicitAcceptablePolicySet, PrivateKeyUsagePeriod, 
TLPathLenConstraint, TLServiceIdentifier, TrustAnchor, 
URLContentTypeAndAuthorizedServiceList. Na základe týchto údajov použije 
štandardné overenie podľa kapitoly 10.3 ITU-T Rec. X.509, aby zabránila napr. 
chybnému overeniu cez krížové certifikáty. 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

3. Na základe explicitného zoznamu OID  certifikačných politík vyžaduje ich prítomnosť 
vo všetkých certifikátoch certifikačnej cesty2. 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

4. Ak je v certifikáte cez policyConstraints vyžadované overovanie certifikačných politík 
cez policyMapping, aplikácia overuje certifikačné politiky na základe 
policyConstraints, certificatePolicy a policyMapping. 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

4.5 Aplikácia identifikuje typy kvalifikovaných certifikátov na základe pravidiel uvedených 
v dokumente schéma dohľadu.  

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
4.6 Aplikácia identifikuje typ podpisu / pečate na základe pravidiel uvedených v dokumente 

schéma dohľadu, najmä v časti "Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a 
overenia kvalifikovaných certifikátov".  

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
                                                 
1 Postup podľa "SD článku 32 a čl. 40 nariadenia (EÚ) č. 910/2014" v dokumente schéma dohľadu. 
2 NBÚ KCA certifikačná politika OID 1.3.158.36061701.0.0.0.1.2.2 

http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl.xml
https://www.itu.int/rec/T-REC-X.509
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tsl.xml.p7s
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/tlX509XMLSchemaDocumentation.pdf
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/SchemaDohladu.pdf
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/SchemaDohladu.pdf
http://ep.nbusr.sk/kca/tsl/SchemaDohladu.pdf
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4.7  Do položiek chránených QES je možné vloženie odkazu na podpisovú politiku. 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

Ak áno, pravidlá z podpisovej politiky sú použité pri vytvorení podpisu:  
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

4.8 Aplikácia umožňuje zobrazenie obsahu podpisovej politiky prevedenej do čitateľnej 
podoby. 

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
4.9 Overovanie je realizované na základe podpisovej politiky, ktorej identifikátor je 

súčasťou podpisu (chránený QES). 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

4.10 Overovanie podpisu je realizované na základe podpisovej politiky, ktorú si vyberie 
overovateľ, ak nie je identifikátor podpisovej politiky súčasťou podpisu. 

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
4.11 Aplikácia umožňuje pri vytváraní podpisu vloženie časovej pečiatky. 

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
4.12 Aplikácia umožňuje pri overovaní podpisu vloženie časovej pečiatky.  

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
4.13 Aplikácia overuje vloženú časovú pečiatku pri overovaní podpisu. 

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
4.14 Aplikácia pred vložením časovej pečiatky LTA úrovne súladu, dopĺňa podpis a podpisy 

predošlých časových pečiatok (s vhodnými CRL, OCSP) pre ich overovanie. 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

4.15 Aplikácia overuje poslednú časovú pečiatku LTA úrovne (s aktuálnymi CRL, OCSP). 
  Áno  Pridané doplňujúce informácie 

 
4.16 Vysvetlenia alebo doplňujúce informácie k niektorým z predošlých bodov: 
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5 Bezpečný prehliadač  
 

5.1 Jednoznačné určenie formátu podpisovaného/zapečateného dokumentu zabezpečuje 
aplikácia pri podpísaní a overení dokumentu pomocou údajov chránených podpisom. 

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
Ochrana formátu podpisovaného dokumentu je pomocou:  

 MIME Content-Type v CAdES contentDescription v contentHint atribúte 
 MIME Content-Type v XAdES Description v DataObjectFormat elemente 
 MIME Type v XAdES MimeType v DataObjectFormat elemente 
 MIME Type Content-Type v podpísanom ZIP v položke adresára "File 

comment" v "ZIP central directory file header" ZIP adresáre 
 Iné: 

 

 
5.2 Aplikácia podpisuje/overuje a zobrazuje formáty dokumentov vymenované  

v § 57a až § 57d výnosu č. 55/2014 Z. z. v bezpečnom prehliadači vo všetkých verziách 
aplikácie rovnako. 

 Áno  Pridané doplňujúce informácie 
Ak nie – Aké iné formáty elektronických dokumentov podpisuje a zobrazuje: 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/20160701#paragraf-57a
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5.3 Pri podpísaní/overení a zobrazení iného formátu dokumentu, než je uvedený v § 57a až § 

57d výnosu č. 55/2014 Z. z., sa zobrazí upozornenie. 
 Áno  Pridané doplňujúce informácie 

5.4 Aplikácia v bezpečnom prehliadači zobrazuje nasledovné formáty3: 
 Textový (*.TXT) v UTF-8 kódovaní. 

Na jednoznačnú identifikáciu je použitý MIME typ (text/plain; charset=UTF-8)  
v podpisovaných údajoch.  Áno 
Bezpečné zobrazenie je len s nasledovnými nastaveniami (znaková sada, font, 
veľkosť písma, zväčšenie, ...) alebo ďalšími obmedzeniami prehliadača  
pre bezpečné a jednotné zobrazenie:  

 

 
 Adobe Portable Document Format (*.PDF) Verzia ____.____.  

Na jednoznačnú identifikáciu je použitý MIME typ (application/pdf)  
v podpisovaných údajoch.  Áno  
Bezpečné zobrazenie je len s nasledovnými nastaveniami (znaková sada, font, 
veľkosť písma, zväčšenie, ...) alebo ďalšími obmedzeniami prehliadača  
pre bezpečné a jednotné zobrazenie:  

 
 

 
                                                 
3 Formáty sú definované v § 57a až § 57d  výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o 
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/20160701#paragraf-57a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/20160701#paragraf-57a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/20160701#paragraf-57a
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 Elektronický dokument vo formáte jazyka pre prenos dátových prvkov podľa 
§ 12 výnosu č. 55/2014 Z. z. v štruktúre podľa prílohy č. 11 výnosu č. 55/2014 Z. z. 
(ďalej len "kontajner XML údajov")  

Na jednoznačnú identifikáciu je použitý MIME typ  
("application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml; charset=UTF-8" alebo 
"application/vnd.gov.sk.e-form+zip") v podpisovaných údajoch.   Áno  
Bezpečné zobrazenie je len s nasledovnými nastaveniami (znaková sada, font, 
veľkosť písma, zväčšenie, ...) alebo ďalšími obmedzeniami prehliadača  
pre bezpečné a jednotné zobrazenie:  

 
 

 
 Portable Network Graphics (*.PNG ) 

Na jednoznačnú identifikáciu je použitý MIME typ (image/png) 
v podpisovaných údajoch.   Áno  
Bezpečné zobrazenie je len s nasledovnými nastaveniami (znaková sada, font, 
veľkosť písma, zväčšenie, ...) alebo ďalšími obmedzeniami prehliadača  
pre bezpečné a jednotné zobrazenie:  

 

 
 Podpisový kontajner vo formáte Associated Signature Containers (*.asics, *.scs, 

*.asice, *.sce alebo *.zip ) 
Na jednoznačnú identifikáciu je použitý MIME typ ("application/vnd.etsi.asic-
s+zip", "application/zip" alebo "application/vnd.etsi.asic-e+zip") 
v podpisovaných údajoch.   Áno  
Bezpečné zobrazenie je len s nasledovnými nastaveniami (zobraziť vnorené 
kontajnery a ich obsah, ...) alebo ďalšími obmedzeniami prehliadača  
pre bezpečné a jednotné zobrazenie:  

 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/20160701#paragraf-57a.odsek-1.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/20160701#paragraf-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2014/55/20160701_4480807-2.pdf
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5.5 Vysvetlenia alebo doplňujúce informácie k niektorým z predošlých bodov: 

 
 

 
6 Doplňujúce informácie  
 

6.1 Aplikácia môže byť použitá len pri splnení nasledovných obmedzení: 
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6.2 Podporované certifikované QSCD pre vytváranie podpisu:  
 

 
6.3 Prílohy: (napr. v tvare http adresa prílohy, hash SHA256 z prílohy):  
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