
 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Orgány verejnej moci sú povinné vykonávať verejnú moc elektronicky v súlade so zákonom 
NR SR č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e—Governmente) v znení neskorších 
predpisov.  

Podľa otázok a odpovedí zverejnených na www.slovensko.sk (otázka č. 15) „na Ústrednom 
portáli verejnej správy sa používa výlučne informatívne overenie podpisov a pečatí. Rovnako aj 
ďalšie verejne poskytované služby majú obvykle iba status informatívneho overenia. Skutočnosť, 
že výsledok overenia podpisov je informatívny, neznamená, že výsledok overenia je nespoľahlivý 
alebo nedôveryhodný. Znamená to, že daná služba nemá štatút kvalifikovanej dôveryhodnej 
služby v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014. 
V zmysle uvedeného právneho predpisu nie je povinnosť poskytovať kvalifikovanú službu validácie 
a preto sa v súčasnosti nemusí používať ani na ústrednom portáli.“ 

V prípade viacnásobne hierarchicky vnorených kontajnerov rezortná elektronická podateľňa 
ako aj Centrálna elektronická podateľňa ÚPVS kontroluje iba podpis najvyššieho kontajneru, 
pričom podľa odporúčania (https://www.slovensko.sk/sk/faq/_vykon-verejnej-moci-organy-
ve#trinast) ostatné vnorené objekty a pripojené kvalifikované elektronické podpisy by sa mali 
overovať v aplikáciách „tretích strán“ (ako príklad uvedieme autorizovaný PDF dokument 
podpisom „PAdES“ zabalený v kontajneri „ASiC-S“ spolu s ďalšími XML dokumentmi ktoré sú 
spoločne uložené v jednom „ASiC-E“ kontajneri). 

V zmysle vyššie uvedených skutočností je teda nesporné, že v procese autorizácie a validácie 
elektronických dokumentov a kvalifikovaných elektronických podpisov je potrebné používanie 
aplikácií tretích strán. 

Vzhľadom na problémy, ktoré súvisia s overovaním, verifikovaním a validáciou elektronických 
podaní opatrených kvalifikovanými elektronickými podpismi, si Vás dovoľujeme požiadať 
o poskytnutie usmernenia: 

- Či službu overenia podpisov a pečatí na Ústrednom portáli verejnej správy môžeme 
považovať za službu, prostredníctvom ktorej je možné získať overenie platnosti 
kvalifikovaných elektronických podpisov elektronických podaní 

- Ktoré nástroje a aplikácie môže orgán verejnej moci používať, ktoré jednoznačne overujú 
platnosť elektronického podania.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa čl. 3 bod 41 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 (EÚ) č. 910/2014“) „validácia“ je proces overenia a 
potvrdenia, že elektronický podpis alebo elektronická pečať sú platné. 

Podľa čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 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. 

http://www.slovensko.sk/


Podľa čl. 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 na vnútornom trhu je povolený voľný obeh 
produktov a dôveryhodných služieb, ktoré sú v súlade s týmto nariadením. 

Podľa čl. 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 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 čl. 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 procesom validácie kvalifikovaného 
elektronického podpisu sa potvrdí platnosť kvalifikovaného elektronického podpisu, ak: 

a) certifikát, ktorý potvrdzuje podpis, bol v čase podpísania kvalifikovaným certifikátom 
pre elektronický podpis v súlade s prílohou I; 

b) kvalifikovaný certifikát vydal kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a v čase 
podpísania bol platný; 

c) údaje na validáciu podpisu zodpovedajú údajom poskytnutým spoliehajúcej sa strane; 
d) sa jedinečný súbor údajov reprezentujúcich podpisovateľa v certifikáte správne poskytol 

spoliehajúcej sa strane; 
e) sa použitie pseudonymu jasne oznámilo spoliehajúcej sa strane v prípade, že sa v čase 

podpísania použil pseudonym; 
f) bol elektronický podpis vyhotovený zariadením na vyhotovenie kvalifikovaného 

elektronického podpisu; 
g) nebola narušená integrita podpísaných údajov; 
h) v čase podpísania boli dodržané požiadavky stanovené v článku 26. 

Podľa čl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 systém použitý na validáciu kvalifikovaného 
elektronického podpisu poskytuje spoliehajúcej sa strane správny výsledok procesu validácie a 
umožňuje spoliehajúcej sa strane odhaliť akékoľvek problémy súvisiace s bezpečnosťou. 

Podľa čl. 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 kvalifikovanú službu validácie kvalifikovaných 
elektronických podpisov môže poskytovať iba kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, 
ktorý: 

a) poskytuje validáciu v súlade s článkom 32 ods. 1 a 
b) spoliehajúcim sa stranám umožňuje získať výsledok procesu validácie automatizovaným 

spôsobom, ktorý je spoľahlivý, efektívny a ktorý obsahuje zdokonalený elektronický podpis alebo 
zdokonalenú elektronickú pečať poskytovateľa kvalifikovanej služby validácie. 

Podľa čl. 40 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 články 32, 33 a 34 sa uplatňujú primerane na 
validáciu a uchovávanie kvalifikovaných elektronických pečatí. 

Podľa § 57d ods. 3 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. 
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov štandardom 
pre identifikovanie podpísaného elektronického dokumentu je identifikátor podľa technickej 
špecifikácie obsahujúci hash hodnotu z podpísaného elektronického dokumentu alebo pri 
viacerých podpisoch podľa § 57a písm. f) alebo vo formáte podľa § 57b písm. a) nepriamy 
identifikátor podľa technickej špecifikácie obsahujúci hash hodnotu z digitálneho podpisu, DER 
kódovaného výsledku asymetrickej funkcie, podpísaného elektronického dokumentu. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Služba  informatívneho overenia kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) zverejnená na 
Ústrednom portály verejnej správy má len informatívny charakter, nakoľko nespĺňa požiadavky 
podľa čl. 33 a 40 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 na kvalifikovanú službu validácie kvalifikovaných 
elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí. Validácia je proces overenia a 
potvrdenia, že elektronický podpis alebo elektronická pečať sú platné. Výsledok procesu validácie, 

https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/sluzba-overenia-zep


že kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovaná elektronická pečať sú platné garantuje 
iba kvalifikovaná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných 
elektronických pečatí, vo forme správy z validácie, ktorá je použiteľná na právne úkony.  

Podrobnosti ohľadne kvalifikovanej služby validácie kvalifikovaných elektronických podpisov 
a kvalifikovaných elektronických pečatí a postupy ako sa legislatívne požiadavky technicky 
realizujú sú definované a uvedené v časti 5.3. Schéma dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných 
služieb definovaná orgánom dohľadu, vo verzii 1.4, uverejnenom na webovom sídle úradu 

 Keďže na vnútornom trhu je povolený voľný obeh dôveryhodných služieb, kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb (ďalej len „QTSP“), ktorý získal kvalifikovaný štatút na 
dôveryhodnú službu a je zaradený v dôveryhodnom zozname v jednom členskom štáte, môže 
poskytovať uvedenú službu aj v ostatných členských štátoch Únie.  

Zoznam QTSP a kvalifikovaných dôveryhodných  služieb, ktoré poskytujú je zverejnený na 
webovom sídle Európskej komisie. 

 Zároveň Vám odporúčame pred zabezpečím si služby, kontaktovať konkrétneho QTSP a zistiť 
si aké formáty podpisov alebo pečatí kvalifikovaná služba validácie vie overiť, nakoľko nariadenie 
(EÚ) č. 910/2014 neukladá povinnosť kvalifikovanej službe validácie kvalifikovaných 
elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí podľa čl. 32 a 40 vedieť validovať 
všetky formáty podpisov (XML, CMS alebo PDF na úrovni súladu B, T alebo LT alebo podpisového 
kontajnera vo formáte ASiC) uvedené vo vykonávacom rozhodnutí 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 čl. 
27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.  

Formáty podpisov, ktoré kvalifikovaná služba validácie podporuje, sa uvádzajú v politike 
validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických pečatí.  
Politika by mala byť zverejnená na webovom sídle QTSP. Podmienky využívania kvalifikovanej 
služby validácie vrátane obmedzení jej využívania sa uvádzajú vo všeobecných podmienkach 
používania služby, sú zverejnené na webovom sídle QTSP a mali byť dostupné všetkým 
účastníkom a spoliehajúcim sa stranám. QTSP je povinný podľa čl. 24 ods. 2 písm. d) nariadenia 
(EÚ) č. 910/2014 pred uzavretím zmluvného vzťahu jednoznačne a vyčerpávajúco informovať 
každú osobu, ktorá chce využívať kvalifikovanú dôveryhodnú službu, o presných podmienkach 
využívania tejto služby vrátane obmedzení jej využívania.  

Ak PDF súbor obsahuje viacero autorizovaných verzií PDF dokumentu, alebo kontajner ASiC 
obsahuje viacero podpisov a to nie len vnorených a tieto podpisy autorizujú rôzne dokumenty, 
validačná správa vie identifikovať na základe identifikátora DSId definovaného v kapitole 3.3 v ISO 
14533-4 podpis a podpisom autorizované elektronické dokumenty. 

 
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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