
 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Potřebovala bych si zajistit přístup na finanční správu SK pomocí kvalifikovaného 
elektronického podpisu (KEP). U akreditované certifikační autority je prý potřebné zakoupit 
podpisový certifikát – USB Token. Jde o to, že jsem občan ČR, ale potřebovala bych zřídit přístupy 
na finanční portál SK pro naši dceřinou společnost se sídlem v SK.  

Prosím jakým způsobem je nutné si zajistit potřebný podpisový certifikát pro komunikaci s 
finančním portálem SK? Je možné si ho zřídit na dálku? Nebo je nutná osobní návštěva v SK? 
Případně je možné daný certifikát zřídit i v ČR? Co vše je nutné učinit pro získání daného 
certifikátu?.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa čl. 3 ods. 12 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“), 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. 25 ods. 3 nariadenia eIDAS, 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 ods. 1 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) má úrad explicitne vymedzené úlohy svojej pôsobnosti na úseku dôveryhodných 
služieb.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vo všeobecnosti platí, že kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný 
kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb so sídlom v niektorej z krajín Európskej 
únie, je automaticky považovaný za rovnoprávny (má rovnakú právnu účinnosť) kvalifikovanému 
certifikátu pre elektronický podpis vydanému v Slovenskej republike.  

Pre získanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis Vám postačuje o jeho vydanie  
požiadať kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb v Českej republike. 

Viac informácií nájdete priamo na webovej stránke Finančnej správy SR v sekcii Otázky 
a odpovede k elektronickej komunikácií po 1. januári 2018. 

Podľa § 11 zákona dôveryhodných službách má úrad vymedzené kompetencie v oblasti 
dôveryhodných služieb. Vzhľadom na uvedené úrad nie je oprávnený poskytovať vysvetlenia 
týkajúce sa kompetencií iných štátnych orgánov. 

Zároveň Vám odporúčame obrátiť sa so žiadosťou na Finančnú správu SR, pre poskytnutie 
podrobnejších informácii o spôsobe elektronickej registrácie a komunikácie s portálom Finančnej 
správy SR.  

 
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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