
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Touto cestou si Vás dovoľujem ako gestora 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) požiadať o záväzné stanovisko k otázke povinnosti 
akceptovania elektronickej pracovnoprávnej dokumentácie podpisovanej (aj) zo strany 
zamestnancov biometrickým podpisom. 

Používanie elektronických podpisov je v podmienkach Slovenskej republiky upravené najmä: 

 nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 (ďalej len „Nariadenie eIDAS“) 

 zákonom 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) 

 zákonom č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov. 

Nariadenie eIDAS pod elektronickým podpisom rozumie údaje v elektronickej forme, ktoré sú 
pripojené alebo logicky pridružené k iným údajom v elektronickej forme a ktoré používateľ používa 
na podpisovanie.  

V čl. 25 Nariadenie upravuje, že „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“. 

V čl. 46 Nariadenia je upravené tiež, že „Právny účinok elektronického dokumentu a jeho 
prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť výlučne z dôvodu, že má 
elektronickú formu“. 

V zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: 
§ 40 ods. 3 Písomný právny úkon je platný ak je podpísaný konajúcou osobou. 
§ 40 ods. 4 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.  

Technické vlastnosti podpisujúceho systému sú nasledovné: 
a) Biometrické vlastnoručné podpisy používané v rámci systému zodpovedajú definícii 

elektronického podpisu podľa Nariadenia eIDAS: článok 3, ods. 10, článok 26, 
b) Digitálne údaje vlastnoručného biometrického podpisu v zašifrovanej podobe sú bežným 

osobným údajom, nie citlivým osobným údajom, t.j. z pohľadu GDPR štandardný osobný 
údaj zviazaný s konkrétnym dokumentom, 

c) Systém v žiadnom prípade nepoužíva biometrické údaje z podpisu zamestnanca na jeho 
automatickú identifikáciu alebo na porovnanie s podpisovým vzorom (napr. ako sa 
používa odtlačok prsta v dochádzkových systémoch), 

d) Systém totiž zámerne nedokáže zašifrované biometrické údaje podpisu spätne dešifrovať. 
To je možné iba na pracovisku poskytovateľa dôveryhodných služieb, ktorý k tomu musí 
obdržať príkaz súdu, 

e) Vydavateľ šifrovacích kľúčov, kvalifikovaných certifikátov pre elektronický 
podpis/elektronickú pečať a kvalifikovaných časových pečiatok bude certifikačná autorita, 
ktorá má akreditáciu od Národného bezpečnostného úradu pre poskytovateľa 
dôveryhodných služieb s kvalifikovaným štatútom v súlade s Nariadením eIDAS. 



 

 

Vzhľadom na uvedené si Vás touto cestou dovoľujeme požiadať aj o Vaše záväzné stanovisko, 
či za predpokladu, že elektronická pracovnoprávna dokumentácia bude spĺňať všetky požiadavky 
stanovené legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie (vrátane požiadaviek na ochranu 
osobných údajov), má byť aj v praxi všetkými štátnymi orgánmi a ďalšími orgánmi v ich riadiacej 
pôsobnosti akceptovaná a iba samotná skutočnosť, že táto dokumentácia bude uchovávaná 
výlučne v elektronickej podobe a podpisovaná biometrickým podpisom, nemá byť dôvodom na 
vyrubenie sankcií od príslušných štátnych orgánov alebo dôvodom na spochybňovanie platnosti 
a pravosti tejto dokumentácie orgánmi štátnej a verejnej správy pri ich činnosti alebo 
v prípadných súdnych sporoch.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa čl. 3 ods. 11 nariadenia 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“) zdokonalený  
elektronický  podpis je elektronický  podpis,  ktorý  spĺňa  požiadavky stanovené v článku  26. 

Podľa čl. 3 ods. 12 nariadenia eIDAS kvalifikovaný elektronický podpis je zdokonalený 
elektronický podpis vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie 
elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy.  

Podľa čl. 25 ods. 1 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. 

Podľa čl. 25 ods. 2 nariadenia eIDAS kvalifikovaný elektronický podpis má právny účinok 
rovnocenný s vlastnoručným podpisom. 

Podľa čl. 26 nariadenia eIDAS zdokonalený elektronický podpis musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) je jedinečne spojený s podpisovateľom; 
b) umožňuje určenie totožnosti podpisovateľa; 
c) je vyhotovený pomocou údajov na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré môže 

podpisovateľ s vysokou mierou dôveryhodnosti používať pod svojou výlučnou kontrolou, 
a 

d) je prepojený s údajmi, ktoré sa ním podpisujú, takým spôsobom, že každú dodatočnú 
zmenu údajov možno zistiť. 

Podľa čl. 46 nariadenia eIDAS právny účinok elektronického dokumentu a jeho prípustnosť 
ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť výlučne z dôvodu, že má elektronickú formu. 

Podľa § 17 ods. 2 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) ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem 

a) zaručený elektronický podpis, rozumie sa tým kvalifikovaný elektronický podpis, 
b) zaručená elektronická pečať, rozumie sa tým kvalifikovaná elektronická pečať, 
c) časová pečiatka, rozumie sa tým kvalifikovaná elektronická časová pečiatka. 

Podľa § 11 ods. 1 písm. m) zákona o dôveryhodných službách úrad vydáva, spravuje a 
zverejňuje podpisové politiky, ktoré obsahujú najmä zoznam algoritmov a ich minimálne 
parametre pre elektronický podpis od úrovne bezpečnosti zdokonalený elektronický podpis a pre 
elektronickú pečať od úrovne bezpečnosti zdokonalená elektronická pečať, ktoré sa od ich 
zverejnenia úradom musia dodržiavať v styku s orgánmi verejnej moci. 



 

 

Úrad na svojom webovom sídle zverejnil schému dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných 
služieb (http://ep.nbu.gov.sk/kca/tsl/SchemaDohladu.rtf).  

Podľa § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný 
konajúcou osobou. 

Podľa § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka 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. 

Podľa § 40 ods. 5 Občianskeho zákonníka na právne úkony uskutočnené elektronickými 
prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou 
pečaťou a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na úvod tohto metodického usmernenia si Vám dovoľujeme uviesť, že pojem „biometrický 
podpis“ nie je nariadením eIDAS ani zákonom o dôveryhodných službách definovaný ani 
upravený.    

Vo Vašej žiadosti uvádzate, že „biometrické vlastnoručné podpisy používané v rámci systému 
zodpovedajú definícii elektronického podpisu podľa Nariadenia eIDAS: článok 3, ods. 10, článok 
26“, pričom zo žiadosti nie je zrejmá technológia a ani formát, v akom sa „biometrický podpis“ 
a jeho jednotlivé atribúty uchovávajú.  

Podľa bodu 5.2.3 písm. d) schémy dohľadu musí zdokonalený elektronický podpis alebo 
zdokonalená elektronická pečať byť prepojená s údajmi, ktoré sa ním podpisujú alebo na ktoré sa 
pečať vzťahuje, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno zistiť. Integrita je 
zabezpečená použitým hash algoritmom a validovaná použitím údajov z kvalifikovaného 
certifikátu v tabuľke T1 riadku T1.I, III(d) schémy dohľadu. Pri zdokonalenom elektronickom 
podpise sa teda musí po porovnaní hesla, v tomto prípade „biometrického hesla“, aktivovať práca 
so súkromným kľúčom, ktorý má osoba pod výhradnou kontrolou, na základe výlučne osobe 
známeho hesla, aby systém spravujúci súkromný kľúč neumožnil inej osobe prístup k 
súkromnému kľúču. Vzhľadom na to, že Vaša žiadosť nepojednáva o súkromnom kľúči pre 
zdokonalený elektronický podpis, nemôže ísť ani o kvalifikovaný elektronický podpis a ani 
o kvalifikovaný certifikát, ktorý sa vydáva na verejný kľúč párového súkromného kľúča.  

Vo vzťahu k otázkam, ktoré uvádzate vo Vašej žiadosti je potrebné uviesť, že nariadenie eIDAS 
priznáva účinok rovnocenný vlastnoručnému podpisu jedine kvalifikovanému elektronickému 
podpisu.  

V prípade, ak osobitné predpisy vyžadujú, aby bol právny úkon urobený vlastnoručne, 
rozumie sa tým, v súlade s čl. 25 ods. 2 nariadenia eIDAS, právny úkon urobený kvalifikovaným 
elektronickým podpisom. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že v prípade, ak osobitný predpis ustanovuje, že 
pracovnoprávna dokumentácia má byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v zmysle nariadenia 
eIDAS je táto požiadavka splnená vtedy, ak je elektronická pracovnoprávna dokumentácia 
podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

K Vašej otázke ohľadom akceptovania elektronickej pracovnoprávnej dokumentácie všetkými 
štátnymi orgánmi a ďalšími orgánmi v ich riadiacej pôsobnosti možno uviesť, že podľa nariadenia 

http://ep.nbu.gov.sk/kca/tsl/SchemaDohladu.rtf


 

 

eIDAS právny účinok elektronického dokumentu a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní  
sa nesmie odmietnuť výlučne z dôvodu, že má elektronickú formu. Z uvedeného vyplýva, že len 
samotná skutočnosť, že je dokument v elektronickej podobe, nemôže znamenať, že štátny orgán 
na jeho elektronickú podobou nebude prihliadať.  

Pri posudzovaní prejavov vôle zachytených v elektronickom dokumente je potrebné, ako sme 
už uviedli aj vyššie, vychádzať z osobitných predpisov. V prípade, ak osobitný predpis vyžaduje, 
aby bol určitý dokument podpísaný vlastnoručne a tento dokument je v jeho elektronickom 
vyhotovení podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom osobami, ktoré prejavujú 
podpísaním tohto dokumentu svoju vôľu, je potrebné na takýto prejav vôle vyjadrenom 
v elektronickom dokumente hľadieť ako na platný.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 
 

 

 


