
  

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Mám otázky k platnosti časovej pečiatky od NBÚ. V podpísaných dokumentoch sa nám 
zobrazuje platnosť podpisového certifikátu časovej pečiatky 19.4.2020.  

Otázky: 

1. Znamená to, že platnosť časovej pečiatky je len do 19.4.2020?   

2. Bude možné po uplynutí tohto termínu overiť platnosť podpisu napríklad na súdoch ako 
platnú? Ak nie, akým spôsobom zabezpečiť overiteľnosť podpisov pre právne účely počas celej 
lehoty uloženia (napríklad 10 rokov)? 

3. Čo v prípade, že sa už skončila platnosť podpisového certifikátu (mandátneho 
certifikátu), ktorým bol dokument podpísaný, a platnosť časovej pečiatky je len do 19.4.2020?  Ako 
v tomto prípade zabezpečiť overiteľnosť podpisov pre právne účely počas celej lehoty uloženia 
(napríklad 10 rokov)? 

V Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 sa v čl. 34 spomína kvalifikovaná 
služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov. Poskytuje NBÚ takúto službu? A ako 
služba funguje?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa čl. 3 ods. 33  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“), „elektronická časová pečiatka“ sú  údaje v  
elektronickej forme,  ktoré  viažu  iné  údaje v  elektronickej  forme s konkrétnym časom, čím 
tvoria dôkaz o existencii týchto iných údajov v danom čase. 

Podľa čl. 3 ods. 34 nariadenia eIDAS, „kvalifikovaná elektronická časová pečiatka“ je 
elektronická časová pečiatka, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 42. 

Podľa čl. 34 ods. 1 nariadenia eIDAS, kvalifikovanú službu uchovávania kvalifikovaných 
elektronických podpisov môže poskytovať iba kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, 
ktorý používa postupy a technológie, ktoré umožňujú predĺžiť dôveryhodnosť kvalifikovaného 
elektronického podpisu aj na obdobie po uplynutí technologickej platnosti. 

Podľa čl. 40 nariadenia eIDAS, články 32, 33 a 34 sa uplatňujú primerane na validáciu a 
uchovávanie kvalifikovaných elektronických pečatí. 

Podľa čl. 41 ods. 2 nariadenia eIDAS, pri kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke platí 
domnienka správnosti dátumu a času, ktorý uvádza, a integrity údajov, s ktorými je dátum a čas 
spojený. 

Podľa § 18a 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 o dôveryhodných 
službách“), v súvislosti s výkonom činností podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom do 31. júla 2019, 
úrad prevedie súvisiacu prevádzkovú dokumentáciu, vrátane používaných osobných údajov, na 
nadobúdateľa písomnou dohodou. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Platnosť kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky je daná platnosťou zdokonaleného 
elektronického podpisu vydavateľa kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky. Certifikát 
vydavateľa kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky je v dôveryhodnom zozname uložený ako 



digitálna identita služby kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky. Platnosť kvalifikovanej 
elektronickej časovej pečiatky je určená dobou, napr. 10 rokov, počas ktorej má kvalifikovaný 
štatút služba elektronickej časovej pečiatky, ktorý môže byť dlhší ako je interval uvedený priamo 
v certifikáte časovej pečiatky, pričom je možné uviesť pre rovnakú službu aj viacero certifikátov, 
v ktorých sa mení len sériové číslo certifikátu a interval platnosti certifikátu. 

Na účely overenia platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorým je podpísaný 
elektronický dokument, je potrebné takýto podpísaný elektronický dokument (z dôvodu 
obmedzenej platnosti kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis) udržiavať v overiteľnej 
forme jeho opatrením kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou, ktorá musí byť platná (t. 
j. dokument je potrebné opakovane prepečiatkovať „novou“ kvalifikovanou elektronickou 
časovou pečiatkou pred ukončením platnosti „starej“ kvalifikovanej elektronickej časovej 
pečiatky). Vyššie uvedený postup uchovávania elektronických dokumentov je možné zabezpečiť 
samostatne alebo prostredníctvom inej služby, napr. kvalifikovanej dôveryhodnej služby 
uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí. 

Zároveň je potrebné uviesť, že kvalifikovaný elektronický podpis a rovnako tak ani 
elektronický dokument po uplynutí platnosti kvalifikovaného certifikátu nestráca platnosť, ale v 
prípade, že dôjde k ukončeniu platnosti kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis bez 
toho, aby bol takýto podpis podpísaného elektronického dokumentu opatrený platnou 
kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou, nie je možné dôveryhodne overiť platnosť 
konkrétneho kvalifikovaného elektronického podpisu. V takomto prípade dochádza k oslabeniu 
využitia takéhoto dokumentu na právne úkony z dôvodu, že ten, kto takýto dokument predloží, 
bude musieť iným spôsobom preukazovať jeho autenticitu (pôvod) a integritu (to, že nedošlo k 
jeho pozmeneniu). 

Podrobnosti ohľadne kvalifikovanej dôveryhodnej služby uchovávania kvalifikovaných 
elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí a postupy ako sa legislatívne 
požiadavky technicky realizujú sú definované a uvedené v časti 5.4.2 dokumentu „Schéma 
dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb definovanej orgánom dohľadu“, vo verzii 1.4, 
uverejnenom na webovom sídle úradu. 

V súvislosti s novelou zákona o dôveryhodných službách úrad poskytoval kvalifikované 
dôveryhodné služby orgánom verejnej moci do 31. júla 2019. S účinnosťou od 1. augusta 2019 je 
nadobúdateľ - organizácia na poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná 
agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“), IČO: 42156424, so sídlom 
Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

Kontaktovaním NASES, prípadne niektorého z komerčných kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb, získate všetky potrebné informácie o možnostiach zabezpečenia 
dlhodobej overiteľnosti kvalifikovaného elektronických podpisu alebo pečate dokumentu. 

 
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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