
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chcem Vás požiadať o stanovisko k prílohe .Pdf vo veci splnenia všetkých náležitosti podpisu 
na základe implementačného aktu EIDAS, podľa ktorého sa majú OVM riadiť.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa čl. 27 ods. 3 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 Korigendum (ďalej len „nariadenie (EÚ) 
č. 910/2014“) členské štáty nesmú vyžadovať na cezhraničné využívanie služby online, ktorú 
ponúka subjekt verejného sektora, elektronický podpis vyššej úrovne bezpečnosti ako 
kvalifikovaný elektronický podpis. 

Podľa čl. 27 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 Komisia do 18. septembra 2015 
prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzí referenčné formáty zdokonalených 
elektronických podpisov alebo referenčné metódy pre prípady, keď sa používajú alternatívne 
formáty, pričom zohľadní existujúcu prax, normy a právne akty Únie. Uvedené vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.  

Požiadavky na PDF formát podpisu definuje príloha 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 (ďalej len „vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 
2015/1506“). 

Podľa kapitoly 6 technickej normy ETSI TS 103172 v.2.2.2 Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI);PAdES Baseline Profile „All attributes profiled by PAdES Part 3 (ETSI TS 102 
778-3) and specified in ISO 32000-1 apply as stated in those specifications unless mentioned here 
otherwise.“ (pozn.: informatívny preklad – Všetky atribúty profilované podľa tretej časti PAdES 
(ETSI TS 102 778-3) a špecifikované v norme ISO 32000-1 sa uplatňujú v súlade s týmito 
špecifikáciami, ak nie je uvedené inak.). 

Podľa kapitoly 4.2 písm. e) technickej normy ETSI TS 102 778-3 Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES Enhanced - 
PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles „The signature dictionary shall contain a value of 
ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter.“ (pozn.: informatívny preklad – Slovník podpisu musí 
obsahovať hodnotu ETSI.CAdES.detached pre kľúč SubFilter.). 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Požiadavky na PDF formát podpisu definuje príloha vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 
2015/1506. Podľa uvedenej prílohy musia byť zdokonalené elektronické podpisy v súlade 
s technickou špecifikáciou ETSI. Pre PDF formát v zozname technických špecifikácií pre 
zdokonalené elektronické podpisy je uvedená technická špecifikácia - Základný profil PAdES ETSI 
TS 103172 v.2.2.2 zverejnená na 
(http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v02020
2p.pdf), v ktorej sa uvádza technická norma pre uplatňovanie tohto dokumentu, a to ETSI TS 102 
778-3 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature 
Profiles; Part 3: PAdES Enhanced - PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles, zverejnená na 
(https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102700_102799/10277803/01.02.01_60/ts_10277803v0
10201p.pdf). 
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V kontexte Vašej otázky uvádzame, že PDF súbor zaslaný v prílohe žiadosti obsahuje 
hodnotu adbe.pkcs7.detached pre SubFilter. 

Keďže hodnota položky SubFilter je adbe.pkcs7.detached namiesto ETSI.CAdES.detached, 
nie je subjekt verejného sektora povinný akceptovať takýto formát podpisu PDF. 

Podpisovateľ by mal použiť na podpísanie aplikáciu, ktorá vie vyhotoviť správny formát.  

Odporúčaná aplikácia na podpis je uvedená napr. na webovom sídle úradu 
(https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/e-formulare/) (viď posledný odsek) spolu 
s nastavením najčastejšie používanej aplikácie podľa uvedených obrázkov.  

Zároveň uvádzame, že spoliehajúca sa strana by mala používať kvalifikovanú validačnú 
službu alebo informatívnu validáciu používajúcu dôveryhodný zoznam 
(https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/doveryhodne-zoznamy/), ktorá po procese 
validácie sprístupní aj súbor s podpísanou verziou dokumentu, ako sa uvádza napr. na poslednej 
strane dokumentu zverejnenom na (https://www.nbu.gov.sk/wp-
content/uploads/doveryhodne-sluzby/Navod.pdf). 

 
IV. POUČENIE 

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