
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň, dovoľujem si obrátiť sa na Vás s prosbou o informáciu ohľadom funkcionality 
systému DocuSign. 

Môj klient by rád využíval na podpisovanie dokumentov systém DocuSign 
https://www.docusign.com/, ktorý využíva občiansky preukaz a kvalifikovaný certifikát na ňom 
uložený na podpisovanie elektronických dokumentov. Jedná sa o software, ktorý prevádzkuje 
spoločnosť DocuSign, avšak využíva na podpisovanie dokumentov existujúce podpisové certifikáty 
na preukazoch totožnosti fyzických osôb. 

Pri použití slovenského občianskeho preukazu bol elektronický dokument podpísaný 
kvalifikovaným podpisovým certifikátom vydaným spoločnosťou Disig, a.s., resp. aj certifikátom 
SVK eID ACA vydaný Národným bezpečnostným úradom, pričom za účelom zvýšenia bezpečnosti 
je dokument automaticky elektronicky podpísaný ešte spoločnosťou DocuSign. To znamená, že 
okrem kvalifikovaného podpisu podpisujúcej osoby sa v dokumente nachádza ďalší elektronický 
podpis. 

Pri využití služby (nekvalifikovanej) validácie na stránke zep.disig.sk bol taký dokument 
validovaný, resp. elektronický podpis bol overený ako kvalifikovaný podpis. 

S ohľadom na to, že klient má zámer podpisovať prostredníctvom tohto systému aj dôležité 
dokumenty, chcel by som Vás požiadať o Váš názor ohľadom možnosti použitia takéhoto systému 
a záväznosti takýmto spôsobom vyhotovených kvalifikovaných podpisov. Je možné, že použitie 
takéhoto systému (prevádzkovaný iným subjektom, než vydavateľom kvalifikovaného certifikátu) 
bude mať vplyv na platnosť kvalifikovaného podpisu vykonaného prostredníctvom občianskeho 
preukazu osoby?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa čl. 3 ods. 9 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 (EÚ) č. 910/2014“) „podpisovateľ“ je 
fyzická osoba, ktorá vyhotovuje elektronický podpis. 

Podľa čl. 3 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 „elektronický podpis“ sú údaje v elektronickej 
forme, ktoré sú pripojené alebo logicky pridružené k iným údajom v elektronickej forme a ktoré 
podpisovateľ používa na podpisovanie. 

Podľa čl. 3 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 „zdokonalený elektronický podpis“ je 
elektronický podpis, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v článku 26. 

Podľa čl. 3 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 „kvalifikovaný elektronický podpis“ je 
zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím zariadenia na vyhotovenie 
kvalifikovaného elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické 
podpisy. 

Podľa čl. 3 ods. 14 nariadenia (EÚ) č. 910/201414 „certifikát pre elektronický podpis“ je 
elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na validáciu elektronického podpisu s fyzickou osobou 
a potvrdzuje aspoň jej meno alebo pseudonym. 

Podľa čl. 3 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 „kvalifikovaný certifikát pre elektronický 
podpis“ je certifikát pre elektronický podpis, ktorý vydáva kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb a ktorý spĺňa požiadavky stanovené v prílohe I. 

Podľa poslednej vety odôvodnenia 56 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, ako sa podrobne opisuje 
v príslušných normách, z rozsahu certifikačnej povinnosti by sa mali vylúčiť aplikácie na 
vyhotovenie podpisov. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 
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K Vašej otázke o možnosti využívania systému DocuSign na podpisovanie elektronických 
dokumentov a k záväznosti takýmto spôsobom vyhotovených kvalifikovaných elektronických 
podpisov možno uviesť, že ak je kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený aplikáciou, ktorá je 
v súlade s prílohou vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1506, ktorým sa ustanovujú 
špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených 
elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 
a 37 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 a v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 910/2014, 
najmä čl. 32, 40, 26 a 36, možno tento podpis považovať za kvalifikovaný elektronický podpis.  

Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 certifikáciu aplikácií pre vyhotovenie a overenie kvalifikovaného 
elektronického podpisu nevyžaduje. Na vyhotovenie a overenie kvalifikovaného elektronického 
podpisu môže byť použitá aj úradom necertifikovaná aplikácia, to znamená akákoľvek aplikácia, 
ktorá spĺňa požiadavky na formát podpisu a legislatívne požiadavky nariadenia (EÚ) č. 910/2014.  

Vo všeobecnosti sa odporúča používať aplikácie, ktorých dobrovoľný súlad s nariadením (EÚ) 
č. 910/2014 bol posúdený akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo nezávislým audítorom. 
Súčasne však platí, že je vždy na rozhodnutí konkrétneho subjektu, akú aplikáciu bude používať.  

Na webovom sídle úradu je zverejnený formulár deklarácie dodávateľa (výrobcu) aplikácie 
pre kvalifikovaný elektronický podpis/ pečať (QES) obsahujúci základný prehľad vlastností 
aplikácie pre QES. Deklarácia aplikácie pre QES slúži pre podpisovateľov, tvorcov pečate 
a overovateľov QES na uistenie sa, že daný produkt je v súlade s technickými špecifikáciami 
uvedenými v prílohe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1506 a nariadením (EÚ) 
č. 910/2014. 

Aby ste si bol istý, aké formáty podpisov aplikácia DosuSign vyhotovuje a overuje, a či sú 
v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v prílohe vykonávacieho rozhodnutia Komisie 
(EÚ) 2015/1506 a nariadením (EÚ) č. 910/2014, odporúčame Vám požiadať dodávateľa aplikácie 
DocuSign o vyplnenie tejto deklarácie aplikácie pre QES.  

K Vašej ďalšej otázke, ktorá sa týka platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu 
vyhotoveného prostredníctvom súkromného kľúča, ktorý je uložený na občianskom preukaze, 
možno uviesť, že vyhotovenie ďalšieho elektronického podpisu toho istého dokumentu 
spoločnosťou DocuSign nebude mať vplyv na jeho platnosť.  

IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona č. 215/2004 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt s 
konštitutívnymi účinkami. 

https://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/e-formulare/index.html

