
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

„Chcel by som sa spýtať ohľadne mandátnych certifikátov, že čo všetko potrebujeme 
spĺňať, aby ste nám mandátny certifikát vedeli vydať, či sa dajú certifikáty exportovať pre iného 
človeka ak daný človek skončí pracovný pomer.“. 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

 
Podľa § 8 ods. 1 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“) 
mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe 
oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci 
alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, 
alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu (ďalej len „mandatár“). 

 
Podľa § 8 ods. 2 zákona mandátnym certifikátom preukazuje mandatár oprávnenie 
a) konať za mandanta alebo v mene mandanta, 
b) vykonávať činnosť podľa osobitného predpisu, alebo 
c) vykonávať funkciu podľa osobitného predpisu. 

 
Podľa § 8 ods. 3 zákona kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, ktorému 

kvalifikovaný štatút udelil úrad, vydá mandátny certifikát mandatárovi, ktorý preukáže 
oprávnenie podľa odseku 2 spôsobom uvedeným pre dané oprávnenie v zozname oprávnení 
vedenom úradom podľa § 9. 

 
Podľa § 8 ods. 4 zákona o zrušenie mandátneho certifikátu bezodkladne požiada 
a) orgán verejnej moci alebo osoba, u ktorej mandatár vykonával činnosť alebo funkciu 

podľa odseku 1 po tom, ako mandatárovi zanikne alebo skončí výkon činnosti alebo 
funkcie podľa odseku 1, 

b) mandant po tom, ako oprávnenie mandatára konať za alebo v mene mandanta zaniklo, 
c) mandatár po tom, ako sa dozvie, že mandant zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo 

zanikol, 
d) mandatár po tom, ako zaniklo jeho oprávnenie konať za alebo v mene mandanta alebo 

po tom, ako mu zanikol alebo skončil výkon činnosti alebo funkcie podľa odseku 1. 
 

Podľa § 9 ods. 2 zákona zoznam oprávnení pre každé oprávnenie obsahuje označenie 
mandatára podľa § 8 ods. 2, zoznam dokladov, ktorými sa toto oprávnenie preukazuje, a zoznam 
dokladov, na základe ktorých toto oprávnenie zaniká. 

 
Podľa § 9 ods. 6 zákona úrad zverejňuje zoznam oprávnení na svojom webovom sídle.  
 
Podľa § 11 ods. 2 zákona v rozsahu, v akom to úradu umožňujú technické podmienky 

a kapacity, poskytuje úrad kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci 
bezodplatne a za rovnakých podmienok. Úrad má pri poskytovaní kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb postavenie kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 
Mandátne certifikáty sú osobitným druhom kvalifikovaných certifikátov pre elektronický 

podpis, ktorých držiteľom je fyzická osoba konajúca v mene inej osoby alebo organizácie. Tento 
druh kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis umožňuje definovať/identifikovať 
pozíciu podpisovateľa v prípadoch, kedy podpisovateľ – fyzická osoba nekoná vo svojom mene, 



ale v mene iného (napr. štatutárny orgán organizácie, splnomocnenec a pod.), ale tiež 
v prípadoch, kedy podpisovateľ – fyzická osoba koná ako funkcionár alebo vykonáva špecifickú 
činnosť (notár, sudca, znalec). Ide o prípady, kedy je potrebné, aby tretia strana (príjemca 
podpísaného dokumentu) bola informovaná o právnom statuse, pracovnom alebo funkčnom 
zaradení podpisovateľa.  

 
Vzhľadom na technické podmienky a kapacity úrad v súčasnosti bezodplatne poskytuje 

orgánom verejnej moci kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overenia 
kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať. O vydanie mandátneho certifikátu na 
vyhotovenie elektronického podpisu je možné požiadať komerčných kvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb, ktorých zoznam aj s kontaktnými údajmi je zverejnený 
na webovom sídle úradu.  

 
Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb vydá mandátny certifikát mandatárovi 

len pre také oprávnenia, ktoré sú úradom zverejnené v zozname oprávnení. Zoznam oprávnení 
obsahuje označenie oprávnenia mandatára a ku každému označeniu oprávnenia zoznam 
dokladov, ktorými sa toto oprávnenie preukazuje a zoznam dokladov, na základe ktorých toto 
oprávnenie zaniká. Ak sa oprávnenie v zozname oprávnení nenachádza, úrad na základe 
oznámenia štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy, zapíše existujúce oprávnenie 
do zoznamu oprávnení a aktualizuje ich. Postup pri podaní žiadosti o zápis nového oprávnenia 
do zoznamu oprávnení je zverejnený na webovom sídle úradu. 

 
Ak mandatárovi zanikne alebo skončí výkon činnosti, alebo funkcie alebo dôjde k zániku 

oprávnenia konať za alebo v mene mandanta (napr. skončenie pracovného pomeru), je 
potrebné bezodkladne požiadať kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb 
o zrušenie mandátneho certifikátu. 

 
IV. POUČENIE 

 
Na záver upozorňujeme, že toto usmernenie nepredstavuje právne záväzný výklad 

zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 

http://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/doveryhodna-infrastruktura/akreditovane-certifikacne-autority/
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/doveryhodne-sluzby/docs/zoznam-opravneni-2017-1-1.pdf

