
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň, 

Prosím o informáciu kto je v zmysle článku 34 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 910/2014 pre OVM 
kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb: 

Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov 

Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí. 

Podľa informácií na https://www.nases.gov.sk/doveryhodne-sluzby/poskytovanie-kds-
preovm/index.html ju NASES pre OVM neposkytuje, aj keď na 
https://www.nases.gov.sk/poskytovatelom-doveryhodnych-sluzieb-sa-stala-nases/index.html sa 
uvádza, že donedávna tieto dve služby poskytovala. Tuto informáciu som nenašla ani na stránke 
NBÚ ani na stránke NASES. V prípade, že služby poskytujú len komerční kvalifikovaní 
poskytovatelia dôveryhodných služieb, prosím o zaslanie ich zoznamu, prípadne odkazu, kde tieto 
informácie nájdem.  

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa čl. 4 ods. 1 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“), poskytovanie dôveryhodných služieb na 
území členského štátu poskytovateľom dôveryhodných služieb usadeným v inom členskom štáte 
nemožno obmedziť z dôvodov, ktoré patria do oblastí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 

Podľa čl. 4 ods. 2 nariadenia eIDAS, na vnútornom trhu je povolený voľný obeh produktov a 
dôveryhodných služieb, ktoré sú v súlade s týmto nariadením. 

Podľa čl. 21 ods. 3 nariadenia eIDAS, kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb 
môžu začať poskytovať kvalifikovanú dôveryhodnú službu po tom, čo sa kvalifikovaný štatút 
uvedie v dôveryhodných zoznamoch uvedených v článku 22 ods. 1. 

Podľa čl. 22 ods. 1 nariadenia eIDAS, každý členský štát vytvorí, vedie a uverejňuje 
dôveryhodné zoznamy vrátane informácií týkajúcich sa kvalifikovaných poskytovateľov 
dôveryhodných služieb, pre ktorých je príslušný, spolu s informáciami týkajúcimi sa 
kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. 

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 

Vo všeobecnosti platí, že kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb so sídlom v 
niektorej z krajín Európskej únie, môže poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby vo všetkých 
ostatných členských štátoch.  

Zoznam všetkých kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb a kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, na ktoré získali kvalifikovaný štatút je zverejnený v dôveryhodných 
zoznamoch, ktorých obsah je možné prezerať aj cez aplikáciu zverejnenú na webovom sídle 
Európskej Komisie.  

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/


V súvislosti s novelou zákona o dôveryhodných službách úrad poskytoval kvalifikované 
dôveryhodné služby v rozsahu, v akom mu to umožňovali technické podmienky a kapacity, 
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. 

 Na základe uvedeného všetky platne uzatvorené Zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb, ako aj zaslané žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných 
služieb, prechádzajú na NASES. Kontaktovaním NASES získate všetky potrebné informácie 
ohľadom poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb touto agentúrou.  

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 
 

 


