
Žiadosť o zápis oprávnenia do zoznamu oprávnení 

V zmysle § 9 ods. 5 zákona 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 dôveryhodných službách“) 
Vás žiadame o zápis oprávnenia do zoznamu oprávnení. 

Označenie oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona o dôveryhodných službách) 

Označenie oprávnenia je totožné s názvom, aký pre dané oprávnenie ustanovujú osobitné predpisy, a ak to nie je možné, musí byť totožné s 
názvom, ktorý pre dané oprávnenie určuje platný interný predpis alebo písomné poverenie orgánu verejnej moci alebo inej osoby, za ktorú 
alebo v mene ktorej sa oprávnenie vykonáva. Maximálna dĺžka 200 znakov. 

Právny predpis, na základe ktorého oprávnenie vzniklo 

Názov právneho predpisu, v ktorom sú upravené podmienky vzniku oprávnenia mandanta. Právne predpisy nie sú zákonom 
o dôveryhodných službách požadované údaje, majú iba informatívny charakter a sú pomôckou pre kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb pri identifikovaní označenia oprávnenia (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona o dôveryhodných službách) a dokladov uvedených 
v § 9 ods. 2 písm. b) zákona o dôveryhodných službách. 

Zoznam dokladov (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona o dôveryhodných službách), ktorými sa toto oprávnenie 
preukazuje 

Doklady, ktorými sa oprávnenie preukazuje pri žiadosti o vydanie mandátneho certifikátu, musia byť totožné s dokladmi, na základe ktorých 
vzniká podľa osobitných predpisov dané oprávnenie; ak oprávnenie vyplýva zo zápisu v zákonom ustanovenej evidencii, dokladom je vždy 
výpis z tejto evidencie, vydaný orgánom verejnej moci, ktorý ju vedie. 

Zoznam dokladov, na základe ktorých toto oprávnenie zaniká (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona o dôveryhodných 
službách) 

Doklady, ktorými sa oprávnenie preukazuje pri žiadosti o zrušenie mandátneho certifikátu musia byť totožné s dokladmi, na základe ktorých 
zaniká podľa osobitných predpisov dané oprávnenie. 
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