
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň, obraciame sa na Vás so žiadosťou o usmernenie ohľadom  Zoznamu oprávnení, 
vedenom na Vašom webovom sídle. Pre našu podriadenú potrebujeme informácie, či je možné 
pre existujúce oprávnenie, ktoré sa už nachádza v zozname oprávnení doplniť  do bodu 2) Právny 
predpis  ďalší právny predpis a do bodu 3) Zoznam dokladov, ktorými sa preukazuje oprávnenie a 
zánik oprávnenia ďalšie doklady. Je takéto rozšírenie existujúceho oprávnenia možné? V prípade 
ak áno, je potrebné postupovať obdobne ako pri zápise nového oprávnenia (vyplnením 
žiadosti)?“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 9 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), zoznam oprávnení pre každé oprávnenie obsahuje 

a) označenie oprávnenia mandatára podľa § 8 ods. 2, 

b) zoznam dokladov, ktorými sa toto oprávnenie preukazuje, a zoznam dokladov, na 
základe ktorých toto oprávnenie zaniká. 

Podľa § 9 ods. 4 zákona o dôveryhodných službách, doklady podľa odseku 2 písm. b) sú 
totožné s dokladmi, na základe ktorých vzniká a zaniká 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. 

Podľa § 9 ods. 5 zákona o dôveryhodných službách, úrad zapíše údaje podľa odseku 2 do 
zoznamu oprávnení a aktualizuje ich. Na účely plnenia povinností úradu podľa prvej vety sú 
štátne orgány a orgány územnej samosprávy povinné bezodkladne oznamovať úradu existujúce 
oprávnenia podľa § 8 ods. 2, ktoré upravujú všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti, 
v ktorej vykonávajú štátnu správu alebo samosprávu, ako aj každú ich zmenu. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Názov právneho predpisu nie je zákonom o dôveryhodných službách požadovaný údaj, má 
iba informatívny charakter a je 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). Právny 
predpis je možné doplniť do zoznamu oprávnení už k existujúcemu oprávneniu.  

V prípade, ak sa doklady, ktorými sa preukazuje vznik alebo zánik oprávnenia nenachádzajú 
v zozname oprávnení, je možnosť požiadať úrad zmysle § 9 ods. 5 zákona o dôveryhodných 
službách o doplnenie dokladov do zoznamu oprávnení.   

Žiadosť o zápis oprávnenia do zoznamu oprávnení nie je nutné zasielať úradu, postačuje 
požiadať listom o doplnenie príslušných dokladov a právnych predpisov do zoznamu oprávnení. 
Oznámenie je možné podať elektronicky. Úrad v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) prijíma a odosiela elektronické dokumenty prostredníctvom 
elektronickej schránky úradu, ktorej adresu zverejňuje správca modulu elektronických schránok 
na Ústrednom portáli verejnej správy.  

IV. POUČENIE 

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


