
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

 
„Je rodné číslo podpisovateľa povinným atribútom v kvalifikovanom certifikáte pre 

kvalifikovaný elektronický podpis aj napriek ustanoveniam čl. 28 bod 2, 3 nariadenia eIDAS a § 2 
ods. 2 zákona č. 272/2016 Z. z.? Z citovaných ustanovení nám totiž vyplýva možnosť uvádzania 
rodného čísla ako osobitného nepovinného atribútu v podpise, pričom podľa názoru CA, ktorá 
nám má kvalifikované certifikáty vystaviť je uvádzanie rodného čísla povinné na účely úradnej 
komunikácie – v rámci SR. Len pre spresnenie – nehovoríme o mandátnom certifikáte ale 
o kvalifikovanom certifikáte pre KEP.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

 
Podľa čl. 28 ods. 1 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 č. 910/2014“) 
kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy musia spĺňať požiadavky stanovené v prílohe 
I. 

 
Podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia č. 910/2014 kvalifikované certifikáty pre elektronické 

podpisy nesmú podliehať žiadnym povinným požiadavkám nad rámec požiadaviek stanovených 
v prílohe I. 

 
Podľa čl. 28 ods. 3 nariadenia č. 910/2014 kvalifikované certifikáty pre elektronické 

podpisy môžu obsahovať nepovinné dodatočné osobitné atribúty. Uvedené atribúty nesmú mať 
vplyv na interoperabilitu a uznávanie kvalifikovaných elektronických podpisov.  

 
Podľa § 2 ods. 1 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 v styku s orgánmi verejnej moci používa kvalifikovaný 
elektronický podpis, kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný kvalifikovaným 
poskytovateľom dôveryhodných služieb, ktorému úrad udelil kvalifikovaný štatút, môže ako 
osobitný atribút obsahovať rodné číslo podpisovateľa; ak mu rodné číslo nebolo pridelené, môže 
obsahovať číslo pasu alebo číslo identifikačnej karty. 

 
Podľa § 3 písm. n) bod 1. 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) je identifikátorom osoby, ak ide o fyzickú osobu, jej rodné číslo v spojení 
s menom a priezviskom alebo iný identifikátor, ak tak ustanoví osobitný predpis. 

 
Podľa § 19 ods. 1 zákona o e-Governmente elektronickou identitou osoby je súbor 

atribútov, ktoré sú zaznamenateľné v elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu 
osobu od inej osoby najmä na účely prístupu k informačnému systému alebo na účely 
elektronickej komunikácie. Elektronická identita osoby sa deklaruje identifikáciou osoby 
a overuje sa autentifikáciou osoby. 

 
Podľa § 19 ods. 3 zákona o e-Governmente pri elektronickej úradnej komunikácii 

prostredníctvom prístupového miesta alebo spoločného modulu sa identita deklaruje 
prostredníctvom identifikátora osoby uvedeného v prostriedku použitom na autorizáciu pri 
elektronickej komunikácii, ak je identifikátor osoby v prostriedku použitom na autorizáciu 
uvedený a ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

 



Podľa § 20 ods. 1 zákona o e-Governmente orgány verejnej moci sú povinné umožniť 
osobe, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri 
výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, pri 
prístupe k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu alebo pri elektronickej úradnej 
komunikácii používať na účely identifikácie identifikátor osoby; ustanovenie odseku 2 tým nie je 
dotknuté. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 
Obsahové náležitosti kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis definuje 

nariadenie č. 910/2014 v prílohe I, pričom okrem iných náležitostí sa v písm. c) ako povinné 
položky uvádzajú len meno podpisovateľa alebo pseudonym. Kvalifikované certifikáty pre 
elektronické podpisy v zmysle nariadenia č. 910/2014 nesmú podliehať žiadnym povinným 
požiadavkám nad rámec stanovených v prílohe I, avšak môžu obsahovať nepovinné dodatočné 
osobitné atribúty. 

 
Z právnej úpravy zákona o dôveryhodných službách vyplýva, že kvalifikovaný elektronický 

podpis pri používaní v styku s orgánmi verejnej moci môže ako osobitný atribút obsahovať rodné 
číslo podpisovateľa; ak mu rodné číslo nebolo pridelené, môže obsahovať číslo pasu alebo číslo 
identifikačnej karty. Pre vnútroštátne potreby sa teda umožňuje uvádzať v kvalifikovaných 
certifikátoch osobitné položky (údaje) pre jednoznačnú identifikáciu totožnosti podpisovateľa, 
umožňujúce vopred pripraviť informačné systémy na automatické spracovanie aspoň 
minimálnej množiny typov identifikátorov, ktoré sa uvádzajú v položke Subject certifikátu 
v jednej alebo viacerých položkách serialNumber identifikovaných objektovým identifikátorom 
(OID). Jedna položka serialNumber obsahuje iba jednu hodnotu zloženú z identifikácie na 
základe rodného čísla, čísla pasu alebo čísla identifikačnej karty. Zákon o dôveryhodných 
službách teda pri používaní kvalifikovaného elektronického podpisu v styku s orgánmi verejnej 
moci neustanovuje uvádzanie rodného čísla podpisovateľa ako jeho povinnú obsahovú 
náležitosť. 

 
Výkon verejnej moci elektronicky, v rozsahu právomocí orgánu verejnej moci podľa 

osobitných predpisov, ako aj identifikáciu a autentifikáciu osôb na účely elektronickej 
komunikácie upravuje zákon o e-Governmente, ktorý definuje elektronickú identitu osoby ako 
súbor znakov, ktoré odlišujú jednu osobu od inej. Orgány verejnej moci sú povinné na účely 
tohto zákona umožniť osobe, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach 
orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým 
verejnú moc vykonáva, používať na účely jej identifikácie identifikátor osoby uvedený 
v prostriedku použitom na autorizáciu. Možnosť preukazovania identity osoby na základe 
identifikátora osoby (rodného čísla) pri elektronickej úradnej komunikácii s orgánmi verejnej 
moci vyplýva zo zákona o e-Governmente. 

 
IV. POUČENIE 

 
Na záver upozorňujeme, že toto usmernenie nepredstavuje právne záväzný výklad 

zákonov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


