
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V súvislosti s prípravou podpisu Zmluvy o dôveryhodných službách s Vašim úradom si Vás 
dovoľujem požiadať o informácie týkajúce sa materiálu medzirezortného pripomienkového 
konania (MPK) – návrhu novely Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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), ktorý vypúšťa § 11 ods. 2 zákona 
o dôveryhodných službách, na základe ktorého NBÚ poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby, 
a na ktorý odkazuje aj zmluva. Na základe uvedeného Vás prosíme o informácie k otázkam, čo 
sa stane so službami, certifikátmi po skončení ich platnosti keď NBÚ už nebude mať právomoc 
ich ďalej poskytovať ako poskytovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb. Návrh zákona 
v prechodných ustanoveniach odkazuje, že služby, ktoré boli poskytované pred účinnosťou novely 
budú naďalej poskytované až do uplynutia času ich platnosti alebo do času kedy budú zrušené, 
avšak nie je zodpovedaná otázka kto zabezpečí overenie ich platnosti, resp. či bude možné 
zabezpečiť následnú neskoršiu platnosť podpisov, resp. kvalifikovaných služieb (napr. 
„prepečiatkovaním“) po uplynutí ich primárnej platnosti. Podľa materiálu v MPK je navrhovaná 
účinnosť novely zákona č. 272/2016 Z. z. od 1. apríla 2019, materiál však je stále 
v pripomienkovom konaní, vedeli by ste nám prosím poskytnúť informáciu aj k tejto záležitosti?“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa čl. 17 ods. 3 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 eIDAS“) orgán dohľadu 
plní túto úlohu: 

a)   dohliada na kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb usadených na území 
určujúceho členského štátu s cieľom zaručiť prostredníctvom dohľadu ex ante a ex post, 
aby títo kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb a kvalifikované dôveryhodné 
služby, ktoré poskytujú, spĺňali požiadavky stanovené v tomto nariadení; 

b)  podľa potreby koná prostredníctvom dohľadu ex post vo vzťahu k nekvalifikovaným 
poskytovateľom dôveryhodných služieb usadeným na území určujúceho členského štátu, 
ak má informácie, že títo nekvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb alebo 
dôveryhodné služby, ktoré poskytujú, údajne nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto 
nariadení. 

Podľa čl. 17 ods. 5 nariadenia eIDAS, členské štáty môžu vyžadovať, aby orgán dohľadu 
zriadil, udržiaval a aktualizoval dôveryhodnú infraštruktúru v súlade s podmienkami podľa 
vnútroštátneho práva. 

Podľa § 4 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) (ďalej len „zákon“), kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných 
služieb môže pre prípad ukončenia poskytovania svojej kvalifikovanej dôveryhodnej služby 
uzavrieť zmluvu s iným kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb o poskytovaní 
informácie o štatúte platnosti alebo zrušenia vydaných kvalifikovaných certifikátov a prevzatí 
súvisiacej prevádzkovej dokumentácie. Ak kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb 
neuzavrel dohodu podľa prvej vety a nemá právneho nástupcu, poskytovanie informácie 
o štatúte platnosti alebo zrušenia vydaných kvalifikovaných certifikátov a prevzatie súvisiacej 
prevádzkovej dokumentácie zabezpečí úrad. V prípadoch podľa druhej vety dôjde k zrušeniu 



platných prevzatých kvalifikovaných certifikátov kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodnej 
služby, alebo ak to technicky nie je možné, tak úradom v prevzatej databáze certifikátov. 
Informácia o postupe podľa tohto odseku sa uvedie v dôveryhodnom zozname vedenom 
úradom. 

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona zriaďuje, udržiava a aktualizuje dôveryhodnú 
infraštruktúru, v ktorej vedie zoznam všetkých kvalifikovaných certifikátov vydaných 
poskytovateľmi dôveryhodných služieb, ktorým udelil kvalifikovaný štatút spolu s informáciami 
o štatúte platnosti alebo zrušenia kvalifikovaných certifikátov, ktoré vydali, aktualizovanými 
minimálne po uplynutí platnosti alebo zrušení týchto kvalifikovaných certifikátov. 

Podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona poskytuje informácie z dôveryhodnej infraštruktúry, 
najmä informácie po uplynutí platnosti kvalifikovaného certifikátu, a to vo forme pozitívneho 
potvrdenia o štatúte platnosti alebo zrušenia kvalifikovaných certifikátov. 

Podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona zabezpečuje úlohy spojené s uchovávaním dokumentov 
podľa tohto zákona v dôveryhodnej infraštruktúre, v prípade zániku kvalifikovaného 
poskytovateľa dôveryhodnej služby, ktorý nemá právneho nástupcu. 

Podľa § 11 ods. 2 zákona 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. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Novelou zákona, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom štádiu vyhodnocovania pripomienok 
po medzirezortnom pripomienkovom konaní, dochádza k vypusteniu § 11 ods. 2 a po 
nadobudnutí účinnosti predmetnej novely zákona úrad nebude kvalifikovaným poskytovateľom 
dôveryhodných služieb.  

Zároveň v kontexte vašej otázky uvádzame, že spomínané prechodné ustanovenie súvisí 
so zmenou v mandátnych certifikátoch (§ 8), nie s vypustením ustanovenia § 11 ods. 2 zákona. 

Pokiaľ ide o  otázku týkajúcu sa ukončenia poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej 
služby treba uviesť, že takúto situáciu zákon už predpokladá (§ 4), keď ustanovuje, 
že kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb môže pre prípad ukončenia poskytovania 
svojej kvalifikovanej dôveryhodnej služby uzavrieť zmluvu s iným kvalifikovaným 
poskytovateľom dôveryhodných služieb o poskytovaní informácie o štatúte platnosti alebo 
zrušenia vydaných kvalifikovaných certifikátov a prevzatí súvisiacej prevádzkovej dokumentácie. 

V každom prípade je relevantné uviesť, že uvedená novela je toho času v štádiu 
vyhodnocovania pripomienok. 

IV. POUČENIE 

Záverom upozorňujeme, že metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 

 


