
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V zmysle §11 ods.1 písmeno k) 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) Vás žiadame o poskytnutie metodiky s postupom, ako má kvalifikovaný 
poskytovateľ dôveryhodných služieb vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický 
podpis postupovať v prípade, keď dôjde k ukončeniu platnosti certifikátu kvalifikovaného 
zariadenia pre elektronický podpis (SSCD/QSCD) a tento nie je predĺžený. 

Ide nám najmä o skutočnosť, či je povinný zrušiť všetky kvalifikované certifikáty (KC) vydané 
na takéto QSCD, ktoré sú v čase ukončenia platnosti certifikátu QSCD platné, a to z dôvodu, že 
obsahujú informáciu o tom, že kryptografické kľúče boli generované a sú uložené v QSCD, ktoré 
spĺňa požiadaviek prílohy č. II 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. 

Na spresnenie uvádzame, že informácia „id-etsi-qcs- QcSSCD (OID 0.4.0.1862.1.4)“ v rozšírení 
QC Statement (OID 1.3.6.1.5.5.7.1.3), bola uvedená do KC v čase, kedy certifikát kvalifikovaného 
zariadenia pre elektronický podpis bol platný.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa čl. 3 ods. 11 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“) „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. 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 čl. 3 ods. 23 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 „zariadenie na vyhotovenie kvalifikovaného 
elektronického podpisu“ je zariadenie na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré spĺňa 
požiadavky stanovené v prílohe II. 

Podľa čl. 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 kvalifikovaní a nekvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na riadenie rizík 
ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. So zreteľom na najnovší 
technologický vývoj sa uvedenými opatreniami musí zaistiť úroveň bezpečnosti primeraná stupňu 
rizika. Prijmú sa najmä opatrenia na prevenciu a minimalizáciu vplyvu bezpečnostných incidentov 
a na oznámenie nepriaznivých účinkov všetkých takýchto incidentov zainteresovaným stranám. 

Podľa čl. 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 kvalifikovaní a nekvalifikovaní poskytovatelia 
dôveryhodných služieb bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín, odkedy sa dozvedeli 
o akomkoľvek narušení bezpečnosti alebo integrity s významným vplyvom na poskytovanú 
dôveryhodnú službu alebo osobné údaje uchovávané v rámci nej, oznámia túto skutočnosť 
orgánu dohľadu a prípadne iným príslušným orgánom, ako je napríklad vnútroštátny orgán 
zodpovedný za informačnú bezpečnosť alebo orgán pre ochranu údajov. Ak môže narušenie 
bezpečnosti alebo integrity negatívne ovplyvniť fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej sa 
dôveryhodná služba poskytovala, poskytovateľ dôveryhodných služieb bez zbytočného odkladu 
oznámi narušenie bezpečnosti alebo integrity aj tejto fyzickej či právnickej osobe. 



Podľa čl. 24 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 910/2014 informuje orgán dohľadu o všetkých 
zmenách pri poskytovaní svojich kvalifikovaných dôveryhodných služieb a o zámere ukončiť tieto 
činnosti. 

Podľa čl. 24 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 910/2014 pred uzavretím zmluvného vzťahu 
jednoznačne a vyčerpávajúco informuje každú osobu, ktorá chce využívať kvalifikovanú 
dôveryhodnú službu, o presných podmienkach využívania tejto služby vrátane obmedzení jej 
využívania. 

Podľa čl. 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaných 
elektronických podpisov musia spĺňať požiadavky stanovené v prílohe II. 

Podľa čl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 zhodu zariadení na vyhotovenie 
kvalifikovaných elektronických podpisov s požiadavkami stanovenými v prílohe II certifikujú 
príslušné verejné alebo súkromné subjekty určené členskými štátmi. 

Podľa čl. 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 členské štáty bez zbytočného odkladu a 
najneskôr do jedného mesiaca po ukončení certifikácie poskytnú Komisii informácie o 
zariadeniach na vyhotovenie kvalifikovaných elektronických podpisov, ktoré certifikovali subjekty 
uvedené v článku 30 ods. 1. Rovnako bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca 
po zrušení certifikácie poskytnú Komisii informácie o zariadeniach na vyhotovenie elektronických 
podpisov, ktoré už nie sú certifikované. 

Podľa čl. 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 komisia na základe získaných informácií 
vytvorí, zverejňuje a vedie zoznam certifikovaných zariadení na vyhotovenie kvalifikovaných 
elektronických podpisov. 

Podľa prílohy I. písm. j) nariadenia (EÚ) č. 910/2014 ak sa údaje na vyhotovenie 
elektronického podpisu súvisiace s údajmi na validáciu elektronického podpisu nachádzajú v 
zariadení na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, primerané uvedenie tejto 
skutočnosti, prinajmenšom vo forme vhodnej na automatizované spracovanie. 

Podľa riadku T1.I,III(j) tabuľky T1 bodu 5.2.4. SD prílohy I, III a IV nariadenia (EÚ) č. 910/2014 
rozšírenie QCStatements OID (1.3.6.1.5.5.7.1.3) musí obsahovať minimálne položku 
QcSSCD/QcQSCD OID (0.4.0.1862.1.4) 

Podľa § 14 ods. 6 písm. x) 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 č. 272/2016 Z. z.“) úrad uloží pokutu do 66 000 eur kvalifikovanému 
poskytovateľovi dôveryhodných služieb, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že nezabezpečí, 
aby ním vydaný kvalifikovaný certifikát obsahoval presné, pravdivé a úplne údaje. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Podľa čl. 24 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 910/2014 informácia o povinnostiach osoby, 
pre ktorú sa vydáva kvalifikovaný certifikát, ktorá má pod svojou výlučnou kontrolou súkromný 
kľúč, ktorého verejný kľúč je obsiahnutý vo vydávanom kvalifikovanom certifikáte pre túto osobu, 
musí obsahovať minimálne povinnosť používať súkromný kľúč len na účely vyhotovenia 
kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate, aby nedošlo k jeho zneužitiu nesprávnym 
použitím a bezodkladne požiadať vydavateľa certifikátu o zrušenie certifikátu 

1. pri strate výhradnej kontroly nad súkromným kľúčom a 
2. pri zmene údajov uvedených v certifikáte.  

Povinnosť kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb zrušiť kvalifikovaný 
certifikát pokiaľ sa dozvie, že údaje uvedené v certifikáte sa stali neaktuálnymi, je uvedené aj 
v certifikačnej politike, ktorá upravuje metodiku, záväzné postupy a povinnosti kvalifikovaného 
poskytovateľa dôveryhodných služieb pre vyhotovovanie a správu kvalifikovaných certifikátov 
verejných kľúčov. 



Podľa čl. 24 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 910/2014 je kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb povinný informovať orgán dohľadu o všetkých zmenách pri poskytovaní 
svojich kvalifikovaných dôveryhodných služieb. V prípade ukončenia platnosti certifikátu 
zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate je povinný informovať 
orgán dohľadu. Podľa čl. 19 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 musí prijať vhodné technické 
a organizačné opatrenia na riadenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré 
kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb poskytuje a so zreteľom na najnovší 
technologický vývoj sa uvedenými opatreniami musí zaistiť úroveň bezpečnosti primeraná stupňu 
rizika. Ďalej,  ak to má vplyv na iných, je prevádzkovateľ kvalifikovaných dôveryhodných služieb 
povinný informovať všetkých odberateľov a spoliehajúce sa strany. 

Komisia zverejňuje a vedie zoznam certifikovaných zariadení na vyhotovenie kvalifikovaných 
elektronických podpisov alebo pečatí (ďalej len „QSCD“), ktoré certifikovali subjekty uvedené v čl. 
30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.  

Keďže zoznam certifikovaných QSCD vedený Komisiou obsahuje aj viaceré QSCD, ktoré sa líšia 
napríklad v názve alebo vo vlastnostiach, o ktorých vie len výrobca QSCD a boli posúdené pri 
certifikácii QSCD s podmienkou dodržania ich nezverejnenia, odporúčame Vám kontaktovať 
dodávateľa (výrobcu čipu) o potvrdenie, či čip a nastavenia čipu, ktoré sú súčasťou QSCD, nie je 
certifikovaný pod iným názvom, alebo či sú technické požiadavky, napríklad skripty a ďalšie 
požiadavky kladené na bezpečnosť uvedené v certifikáte, rovnaké ako na QSCD, ktorého platnosť 
certifikácie končí. Pokiaľ áno, nie je potrebné zrušiť všetky certifikáty a QSCD sa považuje naďalej 
za certifikované. 

Ak sa preukáže, že zariadenie na vyhotovenie elektronického podpisu už nie je certifikované, 
keďže kvalifikovaný elektronický podpis je zdokonalený elektronický podpis vyhotovený 
s použitím zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, čo je uvedené aj 
v rozšírení QCStatements OID (1.3.6.1.5.5.7.1.3) certifikátu, je potrebné zrušiť všetky certifikáty, 
pretože dôjde ku zmene údajov uvedených v certifikáte. V prípade nezrušenia by podľa § 14 ods. 
6 písm. x) zákona č. 272/2016 Z. z.  išlo o správny delikt (pokiaľ by kvalifikovaný poskytovateľ 
dôveryhodných služieb nezabezpečil, aby ním vydaný kvalifikovaný certifikát obsahoval presné, 
pravdivé a úplné údaje). 

 
IV. POUČENIE 

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

 
 


