
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Týmto žiadam o zabezpečenie elektronického podpisu, ktorí mi polícia odmieta protiprávne 
a bezdôvodne vydať. Ďakujem.“ 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa čl. 3 ods. 12 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“) 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 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. 20 nariadenia „kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb“ je 
poskytovateľ dôveryhodných služieb, ktorý poskytuje jednu alebo viacero kvalifikovaných 
dôveryhodných služieb a ktorému orgán dohľadu udelil kvalifikovaný štatút. 

Podľa čl. 3 ods. 23 nariadenia „zariadenie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického 
podpisu“ je zariadenie na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré spĺňa požiadavky stanovené 
v prílohe II. 

Podľa čl. 25 ods. 2 nariadenia, kvalifikovaný elektronický podpis má právny účinok 
rovnocenný s vlastnoručným podpisom. 

Podľa čl. 25 ods. 3 nariadenia kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifikovanom 
certifikáte vydanom v jednom členskom štáte sa uznáva ako kvalifikovaný elektronický podpis vo 
všetkých ostatných členských štátoch. 

Podľa § 11 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len 
„zákon č. 575/2001 Z. z.“) je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu ústavného zriadenia, 
verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu štátnych hraníc, bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky, ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, veci zbraní a 
streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov 
na jej území, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, 
otázky azylantov a odídencov, evidenciu obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných 
vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi. 

Podľa § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom 
štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a 
dôveryhodné služby. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 
Z uvedených ustanovení nariadenia vyplýva, že pre vytvorenie kvalifikovaného 

elektronického podpisu je potrebné mať k dispozícii nasledovné prostriedky:  

 zariadenie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu (napr. čipová karta 
a čítačka čipových kariet), 

 aplikáciu na vytvorenie a overenie podpisu, 

 kvalifikovaný certifikát. 



Občan môže požiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis na 
Okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo u iného kvalifikovaného poskytovateľa 
dôveryhodných služieb v ktorejkoľvek z krajín Európskej únie. Zoznam kvalifikovaných 
poskytovateľov dôveryhodných služieb a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré 
poskytujú, je uverejnený na https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/. Vo všeobecnosti platí, 
že kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný kvalifikovaným poskytovateľom 
dôveryhodných služieb so sídlom v niektorej z krajín Európskej únie, je považovaný za 
rovnoprávny (má rovnakú právnu účinnosť) kvalifikovanému certifikátu pre elektronický podpis 
vydanému v Slovenskej republike.  

V časti Vašej žiadosti, v ktorej namietate postup polície, Vám odporúčame obrátiť sa na 
kompetentný ústredný orgán štátnej správy, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.  

 
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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