
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chcem sa opýtať, či máme aj my nárok ako štátny podnik na bezplatné certifikáty od 
SNCA.“. 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 11 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) 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. 

 
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 111/1990 Zb.“) štátny podnik je výrobcom tovaru, ktorý svoju podnikateľskú 
činnosť prevádzkuje samostatne na základe hospodárenia na vlastný účet. 

 
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. štát vytvára podmienky pre podnikateľskú činnosť 

štátneho podniku a túto činnosť reguluje predovšetkým právnymi predpismi. 
 

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. štátny podnik je právnickou osobou; vystupuje 
v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

 
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. štátny podnik vzniká na základe rozhodnutia 

zakladateľa dňom zápisu do obchodného registra. 
 
Podľa § 59 ods. 1 písm. n) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

o priestupkoch (ďalej len „zákon o vodách“) ministerstvo ako ústredný orgán štátnej vodnej 
správy a vodného hospodárstva ústredne zabezpečuje úlohy na úseku výkonu odborného 
technicko-bezpečnostného dohľadu a zaraďuje alebo preraďuje vodné stavby do príslušnej 
kategórie a poveruje štátnu organizáciu výkonom odborného technicko-bezpečnostného 
dohľadu nad vodnými stavbami zaradenými do I. a II. kategórie (§ 56) a ďalšími úlohami podľa 
§ 56 až 56e.  

 
Podľa § 59 ods. 1 písm. n) zákona o vodách ministerstvo ako ústredný orgán štátnej vodnej 

správy a vodného hospodárstva overuje odbornú spôsobilosť na výkon odborného technicko-
bezpečnostného dohľadu odbornou skúškou, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie 
evidenciu odborne spôsobilých osôb (§ 56a až 56c).  

 
Podľa § 56a ods. 2 zákona o vodách ministerstvo overuje odbornú spôsobilosť na výkon 

odborného technicko-bezpečnostného dohľadu odbornou skúškou pred skúšobnou komisiou 
zloženou z odborníkov z teórie a praxe a udeľuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Termín 
odbornej skúšky určuje ministerstvo. Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister 
životného prostredia Slovenskej republiky. Ministerstvo môže odbornú skúšku organizovať aj 
prostredníctvom štátnej organizácie, ktorá je poverená na výkon odborného technicko-
bezpečnostného dohľadu. 

 
Podľa § 56c ods. 1 zákona o vodách ministerstvo vedie evidenciu udelených osvedčení 

o odbornej spôsobilosti a ich zmien prostredníctvom štátnej organizácie, ktorá je poverená na 
výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 



Úrad poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci v rozsahu, 
v akom mu to umožňujú technické podmienky a kapacity, bezodplatne a za rovnakých 
podmienok. V súčasnosti poskytuje úrad orgánom verejnej moci bezodplatne kvalifikovanú 
dôveryhodnú službu vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú 
pečať a kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických 
časových pečiatok. Poskytovaniu uvedených kvalifikovaných dôveryhodných služieb predchádza 
uzatvorenie zmluvy s úradom. 

 
Pojem orgán verejnej moci nie je legálne definovaný.  
 
Podľa právneho názoru vyjadreného v uznesení Ústavného súdu Českej a Slovenskej 

federatívnej republiky zo dňa 9. júna 1992 sp. zn. I. ÚS 191/92 (ďalej len „uznesenie Ústavného 
súdu“) je verejnou mocou taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach 
subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach 
rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah 
rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu. Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým 
prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju 
môžu vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom pre určenie či iný subjekt koná 
ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach 
iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a 
povinností zasahovať. Orgánom v právnom slova zmysle je právnická osoba, vykonávajúca svoju 
činnosť ako povinnosť alebo kompetenciu a je zriadená k trvalému opakujúcemu sa výkonu 
činnosti. 

 
Vychádzajúc z právneho názoru uvedeného v uznesení Ústavného súdu, rozhodujúcim 

kritériom, či daný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či rozhoduje o právach 
a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné. Rovnako je 
potrebné prihliadať aj na rozhodnutia ústredného orgánu štátnej správy, resp. zakladateľa 
štátneho podniku, na základe ktorých poveruje daný subjekt vykonávaním úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 
Subjektom, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, úrad odporúča obrátiť sa so svojou 

žiadosťou na niektorého z kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, ktorí 
poskytujú služby pre verejnosť a ktorých zoznam aj s kontaktnými údajmi je zverejnený na 
webovom sídle úradu. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že táto odpoveď nepredstavuje právne záväzný výklad 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi 
účinkami. 

 

http://tlbrowser.tsl.website/tools/index.jsp

