
I. PREDMET ŽIADOSTI

........„naša spoločnosť sa zaoberá poradenstvom, vedením účtovníctva a podobnou 
agendou pre rôznych klientov. Máme teraz zahraničného klienta, za ktorého budeme 
komunikovať napr. s daňovým úradom a budeme mu obsluhovať aj elektronickú schránku 
na www.slovensko.sk Tento náš klient splnomocní našu spoločnosť na komunikáciu v jeho mene. 
Za našu spoločnosť zase komunikuje konateľka spoločnosti cez svoj občiansky preukaz. Toto je 
však problém v prípade jej neprítomnosti alebo v prípade, že firiem, za ktoré musíme 
komunikovať, je viac. Údajne sa to dá vyriešiť cez NBÚ, ktorý môže vydať USB kľúč, ktorý môže 
byť fyzicky uložený v kancelárii a prostredníctvom ktorého budú môcť aj zamestnanci robiť 
podania za klientov, ktorí našu spoločnosť splnomocnili na komunikáciu v ich mene.Chcel by som 
Vás poprosiť, aby ste ma nasmerovali na stránku / materiál, kde by som toto našiel bližšie 
podpísané vrátane postupu na získanie spomínaného USB kľúča..“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY

Podľa § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka právne úkony právnickej osoby vo všetkých
veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou 
listinou alebo zákonom (štatutárne orgány). 

Podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka za právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj 
iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby 
alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé. Ak tieto osoby prekročia svoje 
oprávnenie, vznikajú práva a povinnosti právnickej osobe, len pokiaľ sa právny úkon týka 
predmetu činnosti právnickej osoby a len vtedy, ak ide o prekročenie, o ktorom druhý účastník 
nemohol vedieť. 

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 (zákon 
o dôveryhodných službách) (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 písm. a) zákona mandátnym certifikátom preukazuje mandatár 
oprávnenie konať za mandanta alebo v mene mandanta. 

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 § 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. 

http://www.slovensko.sk/


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

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 (napríklad skončenie pracovného pomeru), je 
potrebné bezodkladne požiadať kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb 
o zrušenie mandátneho certifikátu.

Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby (FO), fyzickej osoby – 
podnikateľa (FOP), právnickej osoby (PO) sú oprávnení: 
• majiteľ schránky (FO, FOP, štatutár PO), pre ktorého bola elektronická schránka

zriadená alebo
• majiteľom oprávnená osoba, a to v rozsahu ním určenom.

Udeliť oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou inej osobe, je 
možné elektronickým formulárom „Udelenie oprávnenia fyzickej osobe (FO) na zastupovanie 
subjektu“, ktorý sa nachádza v elektronickej schránke. Úplným prístupom sa rozumie plný 
prístup do elektronickej schránky, kde má oprávnená osoba možnosť disponovať so všetkými 
priečinkami schránky, čítať a zmazať správy, presúvať a nahrávať správy, vytvárať a mazať 
podpriečinky a nastavovať v nich určité pravidlá. 

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou 
a jeho zneplatnenie je zverejnený na webovom sídle Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „Úrad podpredsedu vlády“). 

V kontexte Vašej žiadosti je potrebné uviesť, že poverenie od Vašej konateľky vstupovať 
do elektronickej schránky na základe podanej žiadosti o úplný prístup do elektronickej schránky, 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/doveryhodne-sluzby/docs/zoznam-opravneni-2017-1-1.pdf
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/navod_udelenie_zneplatnenie_opravnenia_fo.pdf


oprávňuje disponovať všetkými priečinkami schránky, čítať a zmazať správy, presúvať a nahrávať 
správy, vytvárať a zmazať podpriečinky a nastavovať v nich určité pravidlá, ale neoprávňuje 
autorizovať podania v mene majiteľa schránky (tzn. na konanie za organizáciu navonok). 
Ak by Vaša konateľka chcela niekoho splnomocniť na konanie za Vašu organizáciu je potrebné 
požiadať o vydanie mandátneho certifikátu (číslo oprávnenia: 1068, OID oprávnenia: 
1.3.158.36061701.1.1.1068 zo zoznamu oprávnení). 

Problematika elektronickej schránky spadá pod gesciu 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) (ďalej len „zákon o e-Governmente“),
preto v záujme získania bližších informácií k tejto problematike Vám odporúčame
obrátiť sa priamo na gestora tohto zákona, ktorým je Úrad podpredsedu vlády, ktorý
pre otázky výkladu ustanovení zákona o e-Governmente zriadil e-mailovú adresu
egovernment@vicepremier.gov.sk.

IV. POUČENIE

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona o dôveryhodných službách alebo nariadenia eIDAS, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami.  

mailto:egovernment@vicepremier.gov.sk

