
 

Komentár k vybraným prílohám 

žiadosti o certifikáciu e-podateľne 

s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi 

 
Návod na obsluhu  
Táto príloha môže byť nazvaná aj ako užívateľská príručka alebo príručka pre inštaláciu, nastavenie a údržbu 

produktu, čo závisí od určenia produktu.  

 

Dokument musí obsahovať najmä:  

- postup inštalácie, nastavovania, konfigurácie, možné chybové hlásenia pri týchto činnostiach, postup 

odinštalovania (môže byť odvolávka aj na samostatné dokumenty: inštalácia, konfigurácia, 

administrácia ...),  

- v prípade architektúry - popísané všetky úrovne architektúry,  

- jednoznačne popísané systémové požiadavky (SW a HW).  

 

Dokument môže:  

- byť doplnený obrázkami, ktoré ilustračne dopĺňajú jednotlivé texty,  

- samostatne obsahovať popis výstupného rozhrania,  

- pre lepšiu orientáciu obsahovať číselník návratových hodnôt (ak taký existuje).  

 

Dokument by mal popisovať všeobecne logovanie a štruktúru auditného logu (ak to neprekročí rámec návodu, 

v opačnom prípade je to potrebné zahrnúť do prílohy „Všeobecný popis produktu“).  

 

Všeobecný popis produktu  
Táto príloha musí obsahovať najmä:  

- všeobecný popis e-podateľne,  

- základnú architektúru potrebnú pre prevádzkovanie e-podateľne s podrobným popisom,  

- popis jednotlivých činností, ktoré podľa určenia - cieľa má e-podateľňa vykonávať, vrátane funkcie 

výstupného rozhrania,  

- v súlade s akými legislatívnymi požiadavkami pracuje produkt (uviesť stručný odkaz),  

- relevantné bezpečnostné vlastnosti produktu, naplnenie bezpečnostných požiadaviek,  

- popis logovania a štruktúru auditných logov, ak to bolo uvedené v inej prílohe, tak len stručne zhrnúť 

(popis môže byť pre jednoznačnosť doplnený obrázkami, ktoré ilustračne dopĺňajú a rozširujú text).  

 

Popis základnej funkcionality e-podateľne  
V tejto prílohe je potrebné:  

- popísať základnú funkcionalitu e-podateľne vrátane jej jednotlivých častí,  

- popísať funkcionalitu v súlade s požiadavkami platnej legislatívy pre jednotlivý produkt,  

- uviesť zoznam produktov pre elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, elektronickú 

pečať a kvalifikovanú elektronickú pečať s ktorými vie e-podateľňa spolupracovať (uviesť certifikáty 

vydané NBÚ, štátmi EÚ - ak existujú),  

- popísať vstupno-výstupné rozhranie pre produkty na vyhotovovanie a overovanie elektronického 

podpisu, elektronickej pečate, kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovanej elektronickej 

pečate.  

 

Podmienky prevádzky e-podateľne  
Táto príloha musí obsahovať popis nutných podmienok potrebných pre prevádzku a prostredie, v ktorom bude  

e-podateľňa nasadená a prevádzkovaná. Požiadavky na prevádzku je nutné popísať v súlade s platnou 

legislatívou. 

  

Dokument musí obsahovať:  

- hardvérové požiadavky,  

- softvérové požiadavky,  

- požiadavky prostredia,  

- bezpečnostné požiadavky,  



- podmienky začlenenia e-podateľne do existujúceho informačného systému organizácie, vrátane 

popísania požiadaviek na rozhranie a zabezpečenia požadovanej úrovne bezpečnosti.  

 

Tvorca produktu e-podateľne by mal v rámci tejto prílohy spracovať rámcový bezpečnostný projekt – 

bezpečnostné usmernenie, v ktorom zadefinuje požiadavky na prevádzku e-podateľne z pohľadu aktív a rizík ako 

aj spôsoby ich eliminácie.  

 

Podporované štandardy, normy a protokoly  
V tejto prílohe je vhodné napríklad vo forme zoznamu alebo tabuľky uviesť normy, štandardy, odporúčania  

a protokoly, ktoré boli použité pri návrhu a implementácii produktu.  

Žiadateľ v rámci tohto dokumentu predloží prehlásenie od výrobcu o tom, že ním vyvinutý produkt vyhovuje 

požiadavkám zákona  č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre transakcie na vnútornom trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) a spĺňa funkčné požiadavky. Prehlásenie 

výrobcu o súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi môže tvoriť aj samostatný dokument.  

 

Zoznam, parametre a vlastnosti kryptografických funkcií  
V tejto prílohe je potrebné uviesť napríklad vo forme zoznamu alebo tabuľky kryptografické funkcie, ktoré 

pri svojej činnosti produkt používa. Taktiež môže obsahovať odkazy na algoritmy napr. pre výpočet SHA-256 

atď. 


