
Novela zNovela záákona o kona o 
elektronickom podpiseelektronickom podpise

NNáárodný bezperodný bezpeččnostný nostný úúradrad
Sekcia informaSekcia informaččnej bezpenej bezpeččnosti a elektronicknosti a elektronickéého podpisuho podpisu

http://www.nbusr.skhttp://www.nbusr.sk

Mgr. Zuzana Mgr. Zuzana MikulMikulášáškovkováá



SeminSemináár o zr o záákone o ISVS Hotel kone o ISVS Hotel 
Danube Bratislava, 4.7.2006Danube Bratislava, 4.7.2006

Novely zNovely záákona o EPkona o EP
ZZáákon kon čč. . 215/2002 215/2002 Z.zZ.z. o elektronickom podpise. o elektronickom podpise a o zmene a o zmene 
a doplnena doplneníí niektorých zniektorých záákonov zmenený a doplnený konov zmenený a doplnený 
nasledovnými znasledovnými záákonmi :konmi :

zzáákon kon čč. . 679/2004679/2004 Z.zZ.z., ktorým sa men., ktorým sa meníí a dopa dopĺňĺňa za záákon kon čč. . 
511/1992 Zb. o spr511/1992 Zb. o sprááve danve daníí a poplatkov a o zmena poplatkov a o zmenáách v ch v 
ssúústave finanstave finanččných orgných orgáánovnov

zzáákon kon čč. . 25/200625/2006 Z.z. o verejnom obstarZ.z. o verejnom obstaráávanvaníí a o zmene a a o zmene a 
doplnendoplneníí niektorých zniektorých záákonovkonov

zzáákon kon čč. . 275/2006 275/2006 Z.zZ.z. o informa. o informaččných systných systéémoch verejnej moch verejnej 
sprspráávy a o zmene a doplnenvy a o zmene a doplneníí niektorých zniektorých záákonovkonov
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1. novela z1. novela záákona o EPkona o EP
zzáákonom konom čč. . 679/2004679/2004 Z.zZ.z ((ččl. IV)l. IV)
do vymedzendo vymedzeníí pojmov zpojmov záákona o EP doplnený iba kona o EP doplnený iba 
nový pojem nový pojem „„prenos pomocou elektronických prenos pomocou elektronických 
prostriedkovprostriedkov““ ((§§ 2 p2 píísm. y )sm. y )
§§ 2 p2 píísm. y):  sm. y):  „„prenosom pomocou elektronických prenosom pomocou elektronických 
prostriedkov prenos s pouprostriedkov prenos s použžititíím elektronickm elektronickéého ho 
zariadenia na spracovanie (vrzariadenia na spracovanie (vráátane digittane digitáálneho lneho 
zhuszhusťťovania) ovania) úúdajov a poudajov a použžitie drôtovitie drôtovéého spojenia, ho spojenia, 
rráádiovdiovéého prenosu, optických technolho prenosu, optických technolóógigiíí alebo iných alebo iných 
elektromagnetických prostriedkovelektromagnetických prostriedkov““
úúččinnosinnosťť od od 1.1.20051.1.2005
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2. novela z2. novela záákona o EPkona o EP

zzáákonom konom čč. . 25/200625/2006 Z.zZ.z. (. (ččl. II)l. II)
na na úúččely verejnely verejnéého obstarho obstaráávania zavedenvania zavedenáá výnimka z výnimka z 
obligatobligatóórneho pourneho použžíívania zaruvania zaruččenenéého elektronickho elektronickéého ho 
podpisu pri styku s orgpodpisu pri styku s orgáánmi verejnej mocinmi verejnej moci

§§ 5 ods.1 : 5 ods.1 : „„Ak moAk možžno v styku s verejnou mocou pouno v styku s verejnou mocou použžíívavaťť
elektronický podpis, tento elektronický podpis muselektronický podpis, tento elektronický podpis musíí bybyťť
zaruzaruččeným elektronickým podpisom.eným elektronickým podpisom.““
doplnený odsek 2 (doplnený odsek 2 (§§ 5 ods. 2) : 5 ods. 2) : „„Ustanovenie odseku 1 sa Ustanovenie odseku 1 sa 
nevznevzťťahuje na pouahuje na použžitie elektronickitie elektronickéého podpisu na ho podpisu na úúččely ely 
verejnverejnéého obstarho obstaráávania.vania.““

úúččinnosinnosťť od od 1.2.20061.2.2006
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3. novela z3. novela záákona o EPkona o EP

4 etapy:4 etapy:
I)I) VeVeľľkkáá novela (novela (MPK 04.07.2005 MPK 04.07.2005 –– LegRVLegRV

14.02.200614.02.2006 ))
II)II) MalMaláá novela (novela (LegRVLegRV 20.02.2006 20.02.2006 –– NRSR NRSR 

22.02.2006, 22.02.2006, ČČPT 1496)PT 1496)
III)III) Poslanecký Poslanecký pozmepozmeňňovacovacíí nnáávrhvrh-- novela novela 

prostrednprostrednííctvom zctvom záákona o ISVSkona o ISVS
IV)IV) ČČl. III zl. III záákona kona čč. 275/2006 . 275/2006 Z.zZ.z. o ISVS. o ISVS
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I. VeI. Veľľkkáá novelanovela
Pôvodný legislatPôvodný legislatíívny zvny záámer (v zmysle Plmer (v zmysle Pláánu legislatnu legislatíívnych vnych úúloh vlloh vláády na dy na 
rok 2005 + 2006): rok 2005 + 2006): úúplnplnáá kompatibilita so Smernicou  1999/93/ESkompatibilita so Smernicou  1999/93/ES
EurEuróópskeho parlamentu apskeho parlamentu a Rady zRady z 13. decembra 1999 o13. decembra 1999 o rráámci spolomci spoloččenstva enstva 
pre elektronickpre elektronickéé podpisypodpisy
Zavedenie nových pojmov (pokroZavedenie nových pojmov (pokroččilý elektronický podpis, kvalifikovanilý elektronický podpis, kvalifikovanáá
certifikacertifikaččnnáá autorita atautorita atďď.).)
oslobodenie oslobodenie podanpodaníí aa úúkonov uskutokonov uskutoččnených elektronicky podpnených elektronicky podpíísaných saných 
ZEP ZEP od sprod spráávnych poplatkovvnych poplatkov
obligatobligatóórne pourne použžíívanie vanie ee--podatepodateľľnníí orgorgáánmi nmi ššttáátnej sprtnej spráávy vy 
dobrovodobrovoľľnosnosťť akreditakreditááciecie
poskytovanie kvalifikovaných certifikaposkytovanie kvalifikovaných certifikaččných sluných služžieb ieb úúradom pre vybranradom pre vybranéé
rezorty rezorty ššttáátnej sprtnej spráávy vy 
vypustenie kontroly certifikavypustenie kontroly certifikaččných autorných autoríít t úúradom radom 
umoumožžnenie pounenie použžíívania EP aj ZEP pre orgvania EP aj ZEP pre orgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávyvy
(vypustenie (vypustenie §§ 5 ods. 1 z5 ods. 1 záákona)kona)
novnovéé znenie uznznenie uznáávania zahranivania zahraniččných certifikných certifikáátov (tov (§§ 17)17) atatďď..
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II. MalII. Maláá novelanovela
vypustenie vypustenie negatnegatíívnej pôsobnosti zvnej pôsobnosti záákonakona (vypustenie (vypustenie 
nemonemožžnosti apliknosti aplikáácie zcie záákona na utajovankona na utajovanéé skutoskutoččnosti)nosti)
poskytovanie akreditovaných certifikaposkytovanie akreditovaných certifikaččných sluných služžieb ieb úúradom radom 
pre vybranpre vybranéé rezorty rezorty ššttáátnej sprtnej spráávy (MV SR, MO SR, MS SR, vy (MV SR, MO SR, MS SR, 
SIS)SIS)
obligatobligatóórne pourne použžíívanie vanie ee--podatepodateľľnníí orgorgáánmi nmi ššttáátnej sprtnej spráávy vy 
zavedenie pojmov ako certifikazavedenie pojmov ako certifikaččnnáá cesta, podpisovcesta, podpisováá politika, politika, 
korekoreňňový certifikový certifikáátt
novnovéé znenie uznznenie uznáávania zahranivania zahraniččných certifikných certifikáátov tov úúplne plne 
kompatibilnkompatibilnéé so znenso zneníím Smernice 1999/93/ES  (m Smernice 1999/93/ES  (§§ 17)17)
umoumožžnenie pounenie použžíívania EP aj ZEP pre orgvania EP aj ZEP pre orgáány ny ššttáátnej tnej 
sprspráávyvy (zmena znenia (zmena znenia §§ 5 ods. 1)5 ods. 1)
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III. III. PozmePozmeňňovacovacíí nnáávrh poslanca vrh poslanca 
ĽĽubomubomííra Vra Váážžnehoneho

„„prenesenieprenesenie““ malej novely do nmalej novely do náávrhu zvrhu záákona o kona o 
informainformaččných systných systéémoch verejnej sprmoch verejnej spráávy vy ––
priama novela prostrednpriama novela prostrednííctvom ctvom ččl. III nl. III náávrhu vrhu 
zzáákona o ISVS (kona o ISVS (ČČPT 1381)PT 1381)
ÚÚpravy reagujpravy reagujúúce na problce na probléémy, ktormy, ktoréé
vyplynuli z praktickej aplikvyplynuli z praktickej aplikáácie zcie záákona o EPkona o EP
Obsahoval Obsahoval 10 bodov10 bodov
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III. KIII. Kľľúúččovovéé body body pozmepozmeňňovaciehoovacieho
nnáávrhu:vrhu:

1)1) Spresnenie negatSpresnenie negatíívneho vymedzenia pôsobnosti zvneho vymedzenia pôsobnosti záákona kona 
o EP v o EP v uzavretých systuzavretých systéémochmoch

2)2) Vypustenie negatVypustenie negatíívneho vymedzenia pôsobnosti vneho vymedzenia pôsobnosti 
zzáákonakona-- vypustenie nemovypustenie nemožžnosti apliknosti aplikáácie zcie záákona na USkona na US

3)3) NemoNemožžnosnosťť vytvvytvááraraťť uzavretuzavretéé systsystéémy v ISVSmy v ISVS
4)4) Doplnenie a vymedzenie pojmu Doplnenie a vymedzenie pojmu elektronickelektronickáá podatepodateľňľňaa
5)5) UmoUmožžnenie pounenie použžíívania EP (nielen ZEP ako dovtedy) vania EP (nielen ZEP ako dovtedy) 

pre orgpre orgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávy (zmena znenia vy (zmena znenia §§ 5 ods. 1)5 ods. 1)
6)6) Vypustenie odseku 2 v Vypustenie odseku 2 v §§ 5 : vypustenie výnimky z 5 : vypustenie výnimky z 

obligatobligatóórneho pourneho použžíívania ZEP pre vania ZEP pre úúččely VOely VO
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III. KIII. Kľľúúččovovéé body body pozmepozmeňňovaciehoovacieho
nnáávrhu (vrhu (pokrapokračč.):.):

7)7) poskytovanie akreditovaných certifikaposkytovanie akreditovaných certifikaččných ných 
sluslužžieb ieb úúradomradom prprííslusluššnnííkom akom a zamestnancom zamestnancom 
NBNBÚÚ, MV SR, MO SR,  SIS (iba pre vybran, MV SR, MO SR,  SIS (iba pre vybranéé
oblasti ustanovenoblasti ustanovenéé zzáákonom konom čč. 575/2001 . 575/2001 Z.zZ.z. o . o 
organizorganizáácii cii ččinnosti vlinnosti vláády a organizdy a organizáácii cii úústrednej strednej 
ššttáátnej sprtnej spráávy) vy) -- §§ 10 ods. 2 p10 ods. 2 píísm. l)sm. l)

8)8) Poskytovanie takýchto sluPoskytovanie takýchto služžieb ieb nie je podnikannie je podnikaníímm
9)9) CA, ktorCA, ktoráá je akreditovanje akreditovanáá v niektorej z krajv niektorej z krajíín En EÚÚ --

jednoduchjednoduchšíší proces akreditproces akreditáácie v SRcie v SR
10)10) obligatobligatóórne pourne použžíívanie vanie ee--podatepodateľľnníí orgorgáánmi nmi ššttáátnej tnej 

sprspráávy vy 
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IV) IV) ČČl. III zl. III záákona kona čč. 275/2006 . 275/2006 Z.zZ.z. o ISVS. o ISVS

PrijatPrijatéé body 1body 1--6 z pôvodn6 z pôvodnéého ho pozmepozmeňňovaciehoovacieho nnáávrhu:vrhu:

1)1) Spresnenie negatSpresnenie negatíívneho vymedzenia pôsobnosti zvneho vymedzenia pôsobnosti záákona o EP v kona o EP v uzavretých uzavretých 
systsystéémoch: moch: 
§§ 1 ods. 2: 1 ods. 2: „„V uzavretých systV uzavretých systéémoch sa tento zmoch sa tento záákon poukon použžije, ak sa ije, ak sa úúččastnastnííci uzavretci uzavretéého systho systéému nedohodnmu nedohodnúú inak.inak.““

2)2) Vypustenie negatVypustenie negatíívneho vymedzenia pôsobnosti zvneho vymedzenia pôsobnosti záákonakona-- vypustenie nemovypustenie nemožžnosti nosti 
aplikaplikáácie zcie záákona na USkona na US

3)3) NemoNemožžnosnosťť vytvvytvááraraťť uzavretuzavretéé systsystéémy v ISVSmy v ISVS
V V §§ 2 p2 píísm. j) sa na konci pripsm. j) sa na konci pripáájajjajúú slovslováá: : „„uzavretým systuzavretým systéémom nie je ISVSmom nie je ISVS““

4)4) Doplnenie a vymedzenie pojmu Doplnenie a vymedzenie pojmu elektronickelektronickáá podatepodateľňľňaa
V V §§ 2 p2 píísm. y) znie:sm. y) znie:

„„y) elektronickou podatey) elektronickou podateľňľňou technickou technickéé zariadenie slzariadenie slúúžžiace najmiace najmää na prijna prijíímanie, manie, 
odosielanie a potvrdzovanie prijatia elektronických dokumentov, odosielanie a potvrdzovanie prijatia elektronických dokumentov, elektronických elektronických 
dokumentov podpdokumentov podpíísaných EP a elektronických dokumentov podpsaných EP a elektronických dokumentov podpíísaných ZEPsaných ZEP““
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IV) IV) ČČl. III zl. III záákona kona čč. 275/2006 . 275/2006 Z.zZ.z. o ISVS. o ISVS

PrijatPrijatéé body 1body 1--6 z pôvodn6 z pôvodnéého ho pozmepozmeňňovaciehoovacieho
nnáávrhu(vrhu(pokrapokračč.):.):

5)5) UmoUmožžnenie pounenie použžíívania EP (nielen ZEP ako vania EP (nielen ZEP ako 
dovtedy) pre orgdovtedy) pre orgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávy (zmena znenia vy (zmena znenia §§
5 ods. 1)5 ods. 1)
§§ 5 ods. 1 znie: 5 ods. 1 znie: „„ V styku s orgV styku s orgáánmi verejnej moci alebo orgnmi verejnej moci alebo orgáánmi verejnej sprnmi verejnej spráávy sa pouvy sa použžííva EP alebo va EP alebo 
ZEP. Ak sa v styku s orgZEP. Ak sa v styku s orgáánmi verejnej moci alebo orgnmi verejnej moci alebo orgáánmi verejnej sprnmi verejnej spráávy pouvy použžííva ZEP, jeho va ZEP, jeho 
kvalifikovaný certifikkvalifikovaný certifikáát must musíí bybyťť vydaný ACAvydaný ACA““

6)6) Vypustenie odseku 2 v Vypustenie odseku 2 v §§ 5 : vypustenie výnimky z 5 : vypustenie výnimky z 
obligatobligatóórneho pourneho použžíívania ZEP pre vania ZEP pre úúččely VOely VO
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ČČo je potrebno je potrebnéé k praktickk praktickéému poumu použžitiu itiu 
elektronickelektronickéého podpisu?ho podpisu?

k praktickk praktickéému poumu použžitiu elektronickitiu elektronickéého podpisu je potrebnho podpisu je potrebnéé PC pripojenPC pripojenéé do siete do siete 
Internet s aplikInternet s aplikááciami MS Explorer a MS Outlook alebo podobnými, znalosti o ich ciami MS Explorer a MS Outlook alebo podobnými, znalosti o ich 
poupoužžíívanvaníí a za záákladnkladnéé znalosti o elektronickom podpiseznalosti o elektronickom podpise

k pouk použžitiu zaruitiu zaruččenenéého elektronickho elektronickéého podpisu, t. j. podpisu ktorý podho podpisu, t. j. podpisu ktorý podľľa za záákona o kona o 
elektronickom podpise môelektronickom podpise môžže bye byťť poupoužžitý v administratitý v administratíívnom styku so vnom styku so ššttáátnou tnou 
sprspráávou musvou musíí bybyťť v prvom rade zabezpev prvom rade zabezpeččenenáá podmienka podmienka „„podpisuj to podpisuj to ččo vido vidíš“íš“

k tomu je potrebnk tomu je potrebnáá úúradom certifikovanradom certifikovanáá aplikaplikááciacia (SCVA)(SCVA), ktor, ktoráá umoumožňžňuje uje 
podppodpíísanie dokumentu a aj overenie podpisu a sanie dokumentu a aj overenie podpisu a úúradom certifikovanradom certifikovanéé bezpebezpeččnnéé
zariadenie na vyhotovovanie elektronickzariadenie na vyhotovovanie elektronickéého podpisuho podpisu (SSCD)(SSCD)

bezpebezpeččným zariadenným zariadeníím môm môžže bye byťť naprnaprííklad certifikovanklad certifikovanáá kryptografickkryptografickáá karta karta 
(obdoba platobnej karty) so zariaden(obdoba platobnej karty) so zariadeníím, ktorm, ktoréé umoumožňžňuje komunikovauje komunikovaťť popoččíítatačču s u s 
touto kartou, tzv. touto kartou, tzv. ččíítataččka kariet alebo USB ka kariet alebo USB tokentoken

v takomto prv takomto príípade bezpepade bezpeččnnéé zariadenie pre vyhotovovanie elektronickzariadenie pre vyhotovovanie elektronickéého podpisu ho podpisu 
plnplníí aj funkciu bezpeaj funkciu bezpeččnnéého uchovho uchováávania tajnvania tajnéého kho kľľúúčča majitea majiteľľaa
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ČČo je potrebno je potrebnéé k praktickk praktickéému poumu použžitiu itiu 
elektronickelektronickéého podpisu (pokraho podpisu (pokračč.)?.)?

ďďalalššou dôleou dôležžitou podmienkou je vystavenie kvalifikovanitou podmienkou je vystavenie kvalifikovanéého certifikho certifikáátu konkrtu konkréétnej osobe, ttnej osobe, túúto to 
úúlohu by mala zabezpelohu by mala zabezpeččovaovaťť úúradom akreditovanradom akreditovanáá CACA

samotný proces elektronicksamotný proces elektronickéého podpisovania dokumentu je pre podpisovateho podpisovania dokumentu je pre podpisovateľľa obmedzený len a obmedzený len 
na zasunutie kryptografickej karty do na zasunutie kryptografickej karty do ččíítataččky, zadanie PIN kky, zadanie PIN kóódu a v aplikdu a v aplikááciciíí ururččenej na enej na 
podpisovanie podpisovanie „„odkliknutieodkliknutie““, , žže uvedený dokument sa me uvedený dokument sa máá podppodpíísasaťť, takto upravený, podp, takto upravený, podpíísaný saný 
dokument je potom modokument je potom možžnnéé distribuovadistribuovaťť

na strane overovatena strane overovateľľa prebieha overenie podobným spôsobom, nie je potrebna prebieha overenie podobným spôsobom, nie je potrebnéé vkladavkladaťť
kryptografickkryptografickúú kartu a zadkartu a zadáávavaťť PIN kPIN kóód, stad, staččíí len v prlen v prííslusluššnej apliknej aplikááciciíí kliknkliknúúťť na vona voľľbu bu 
overioveriťť elektronický podpiselektronický podpis

bezpebezpeččnnéé aplikaplikáácie by vcie by vššak aj pri overovanak aj pri overovaníí ZEP mali vyZEP mali vyžžadovaadovaťť vlovložženie enie tokenutokenu ((nienie vvššakak
zadanie PINzadanie PIN)), preto, pretožže certifike certifikáát ACA alebo NBt ACA alebo NBÚÚ by sa mal naby sa mal naččíítataťť z tohto z tohto tokenutokenu, , ččiižže z e z 
bezpebezpeččnnéého ho úúloložžiskaiska, kde nie je mo, kde nie je možžnnéé jednoduchým spôsobom tieto certifikjednoduchým spôsobom tieto certifikááty zamenity zameniťť za za 
falofaloššnnéé

po overenpo overeníí sa na monitore objavsa na monitore objavíí sprsprááva o va o úúspespeššnom overennom overeníí alebo spralebo sprááva o nemova o nemožžnosti nosti 
overenie, a ak je to mooverenie, a ak je to možžnnéé tak aj prtak aj prííslusluššný dôvodný dôvod
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EP EP –– digitdigitáálny podpislny podpis

zalozaložžený na ený na asymetrickomasymetrickom ššifrovanifrovaníí

poupoužžíívajvajúú ssúú dva dva rôznerôzne, , navznavzáájomjom ssúúvisiacevisiace úúdaje, daje, úúdaj na vytvorenie daj na vytvorenie 
elektronickelektronickéého podpisu (ho podpisu (tzv. stzv. súúkromný kkromný kľľúúčč) a) a úúdaj na overenie daj na overenie 
elektronickelektronickéého podpisu (ho podpisu (tzv. verejný ktzv. verejný kľľúúčč) ) –– tzv. ktzv. kľľúúččový pový páárr

Podpisovanie (vyhotovovanie podpisu) sa vykonPodpisovanie (vyhotovovanie podpisu) sa vykonááva sva s vyuvyužžititíím m 
ssúúkromnkromnéého kho kľľúúččaa

OverovateOverovateľľ overuje digitoveruje digitáálny podpis pomocou verejnlny podpis pomocou verejnéého kho kľľúúčča a 
podpisovatepodpisovateľľaa

na zna zááklade tohto verejnklade tohto verejnéého kho kľľúúčča nie je schopný va nie je schopný v rereáálnom lnom ččase odvodiase odvodiťť
ssúúkromný kkromný kľľúúčč podpisovatepodpisovateľľaa

umoumožňžňuje zuje záároveroveňň kontrolu integrity podpkontrolu integrity podpíísansanéého elektronickho elektronickéého ho 
dokumentudokumentu
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Postup pri vyhotovovanPostup pri vyhotovovaníí a overovana overovaníí EPEP

EP mEP máá podobu krpodobu kráátkeho  elektronicktkeho  elektronickéého sho súúboru (!nie boru (!nie zoskenovanýzoskenovaný podpis!) podpis!) 

Vznikne spracovanVznikne spracovaníím podpisovanm podpisovanéého elektronickho elektronickéého dokumentu a ho dokumentu a 
ssúúkromnkromnéého kho kľľúúčča v prostriedku, ktora v prostriedku, ktoréého jediným a výluho jediným a výluččným vlastnným vlastnííkom kom 
je podpisovateje podpisovateľľ ((hashhash dokumentu sa zadokumentu sa zaššifruje tajným kifruje tajným kľľúúččom om 
podpisovatepodpisovateľľa)a)

Takto spracovaný elektronický dokument sa napokon pripojTakto spracovaný elektronický dokument sa napokon pripojíí k k 
podpisovanpodpisovanéému dokumentu (vimu dokumentu (viďď naslnasl. obr. obráázok)zok)

Podpis môPodpis môžže vytvorie vytvoriťť len podpisovatelen podpisovateľľ, lebo len on pozn, lebo len on poznáá svoj ssvoj súúkromný kromný 
kkľľúúčč

KeKeďžďže verejný ke verejný kľľúúčč podpisovatepodpisovateľľa je zna je znáámy vmy vššetkým, kaetkým, kažždý si môdý si môžže e 
overioveriťť pravospravosťť podpisupodpisu
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ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť!!

OtOtáázky, dotazy?!zky, dotazy?!

info@nbuinfo@nbusr.sksr.sk
mikulaskova@nbusr.skmikulaskova@nbusr.sk


