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305
ZÁKON
zo 4. septembra 2013
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) niektoré informaèné systémy pre výkon pôsobnosti
orgánov verejnej moci v elektronickej podobe (ïalej
len výkon verejnej moci elektronicky),
b) elektronické podanie, elektronický úradný dokument a niektoré podmienky a spôsob výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie
orgánov verejnej moci navzájom,
c) elektronické schránky a elektronické doruèovanie,
d) identifikáciu osôb a autentifikáciu osôb,
e) autorizáciu,
f) zaruèenú konverziu,
g) spôsob vykonania úhrady orgánu verejnej moci,
h) referenèné registre.
§2
Pôsobnos zákona
(1) Tento zákon sa vzahuje na výkon verejnej moci
elektronicky v rozsahu právomocí orgánu verejnej moci
pod¾a osobitných predpisov.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na
a) výkon verejnej moci elektronicky a elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci navzájom, ak sú
ich obsahom utajované skutoènosti1) alebo citlivé
informácie,2)
b) výkon verejnej moci elektronicky Národnou bankou
Slovenska,
c) informaèné systémy verejnej správy,3) ktoré sa týka1

jú zabezpeèenia obrany Slovenskej republiky, bezpeènosti Slovenskej republiky alebo ktoré obsahujú
utajované skutoènosti,1)
d) informaèné systémy verejnej správy,3) ktoré obsahujú údaje spracúvané na úèely poskytovania zdravotnej starostlivosti, a na informaèné systémy obsahujúce údaje o zdravotnom stave osoby na úèely
výkonu verejného zdravotného poistenia,
e) informaèné systémy zriadené medzinárodnými organizáciami alebo pod¾a predpisov medzinárodného
práva a informaèné systémy zriadené Európskou
úniou,
f) doruèovanie zverejnením v úradnej evidencii.4)
(3) Ak ide o postup orgánu verejnej moci pri výkone
verejnej moci a ak ide o náleitosti návrhu na zaèatie
konania, aloby, iadosti, sanosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu,
ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci,
a o náleitosti rozhodnutia, iadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré v konaní vydáva
orgán verejnej moci, pouijú sa ustanovenia osobitných predpisov, ak tento zákon v ustanoveniach § 4 a
6, § 10, § 17 a 18 a v ustanoveniach o identifikácii (§ 19
a 20), autentifikácii (§ 19, 21 a 22), autorizácii (§ 23),
elektronickom podaní (§ 24, 25 a 28), elektronickom
úradnom dokumente (§ 26, 27 a 28), elektronickom doruèovaní (§ 11 a 16 a § 29 a 34), zaruèenej konverzii
(§ 35 a 39) a referenèných registroch a referenèných
údajoch (§ 49 a 55) neustanovuje inak.
(4) Ak ide o referenèné registre, pouijú sa na ich vytváranie, prevádzku, vyuívanie a rozvoj, na správu,
ako aj na zabezpeèenie integrovate¾nosti a bezpeènosti
osobitné predpisy,5) ak tento zákon neustanovuje
v iestej èasti inak.
§3
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) výkonom verejnej moci konanie orgánu verejnej

) § 2 písm. a) zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 11 ods. 1 písm. i) zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona è. 382/2011 Z. z.
§ 3 ods. 14 a 15 zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
3
) § 2 písm. b) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 570/2009 Z. z.
4
) Napríklad § 2 ods. 2 zákona è. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
) Napríklad zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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moci v rozsahu pod¾a osobitných predpisov, vo veciach rozhodovania o právach, právom chránených
záujmoch a povinnostiach fyzických osôb alebo
právnických osôb,
elektronickou komunikáciou prenos elektronických
správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi,
elektronickou správou logicky usporiadaný celok
údajov obsahujúci identifikáciu odosielate¾a a adresáta a tvorený najmenej jedným elektronickým podaním, elektronickým úradným dokumentom alebo
prílohou k nim,
elektronickým dokumentom èíselne kódovaná ¾ubovo¾ná neprázdna postupnos znakov zaznamenaných pomocou elektrických, elektromagnetických,
optických alebo iných fyzikálnych velièín alebo signálov prenáaných alebo spracovávaných pomocou
informaèno-komunikaèných technológií, ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu mono dosiahnu vizuálnu podobu zrozumite¾nú pre èloveka,
formátom elektronického dokumentu spôsob èíselného kódovania znakov obsiahnutých v elektronickom dokumente, ako aj spôsob ich interpretácie
a prezentácie do vizuálnej podoby zrozumite¾nej pre
èloveka,
elektronickým formulárom elektronický dokument
obsahujúci pravidlá, prostredníctvom ktorých je
moné elektronickými prostriedkami vyplni a prezentova vyplnené údaje v truktúrovanej forme,
spracovate¾nej aj automatizovaným spôsobom informaènými systémami; elektronický formulár tvoria
identifikaèné údaje, dátové prvky tvoriace dátovú
truktúru, a to bez vyplnených údajov, a pravidlá na
vyplnenie a na zobrazenie vyplnených údajov,
elektronickým podaním údaje vyplnené pod¾a elektronického formulára, ktoré v konaní o právach,
právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb
alebo na úèely jeho zaèatia zasiela v elektronickej
komunikácii orgánu verejnej moci osoba, ktorá je
úèastníkom konania,
elektronickým úradným dokumentom údaje vyplnené pod¾a elektronického formulára, ktorý je výsledkom èinnosti orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci alebo ktorý v konaní o právach, právom
chránených záujmoch a povinnostiach osôb alebo
na úèely jeho zaèatia zasiela v elektronickej komunikácii orgán verejnej moci osobe, ktorá je úèastníkom konania,
elektronickou schránkou elektronické úloisko,
v ktorom sú uchovávané elektronické správy a notifikácie,
identifikátorom osoby, ak ide o
1. fyzickú osobu, jej rodné èíslo6) v spojení s menom
a priezviskom, a ak ide o zahraniènú fyzickú osobu, obdobné èíslo alebo identifikátor, ktorý jej je
pridelený alebo urèený na úèely jednoznaènej
identifikácie pod¾a právneho poriadku tátu, ktorého je tátnym obèanom, v spojení s menom
a priezviskom,
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2. orgán verejnej moci, identifikaèné èíslo organizácie, a ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikaèné èíslo organizácie, je identifikátorom súbor
znakov
pridelený
pod¾a
osobitného
predpisu,7)
3. právnickú osobu a fyzickú osobu podnikate¾a,
identifikaèné èíslo organizácie, a ak ide o zahraniènú právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikate¾a, obdobné èíslo alebo iný identifikátor,
ktorý je im pridelený alebo urèený na úèely jednoznaènej identifikácie pod¾a právneho poriadku
tátu, v ktorom majú sídlo alebo miesto podnikania,
4. organizaènú zloku právnickej osoby alebo podnikate¾a, ktorá nemá právnu subjektivitu a nie je
podnikate¾om, súbor znakov pridelený pod¾a osobitného predpisu,7) a ak ide o zahraniènú organizaènú zloku, obdobné èíslo alebo iný identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo urèený na úèely
jednoznaènej identifikácie pod¾a právneho poriadku tátu, v ktorom je právnická osoba alebo
podnikate¾ zapísaný do evidencie ustanovenej
právnym poriadkom tohto tátu,
k) autorizáciou vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu
v elektronickej podobe.
DRUHÁ ÈAS
INFORMAÈNÉ SYSTÉMY PRE PODPORU VÝKONU
VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY
A ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY
§4
Základné ustanovenie
(1) Na úèely výkonu verejnej moci elektronicky zabezpeèujú orgány verejnej moci, v rozsahu svojej pôsobnosti pod¾a zákona, vytvorenie a prevádzku
a) prístupových miest,
b) spoloèných modulov a
c) agendových systémov.
(2) Prístupové miesta sú komunikaèné rozhrania,
ktorých prostredníctvom je moné vykonáva elektronickú komunikáciu, ktoré sú urèené na zabezpeèenie
kontaktu medzi orgánom verejnej moci a osobami,
o ktorých právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgány verejnej moci pri výkone verejnej
moci elektronicky rozhodujú alebo vo vzahu ku ktorým verejnú moc vykonávajú.
(3) Spoloèné moduly sú informaènými systémami verejnej správy,3) ktoré centrálne zabezpeèujú jednotný
výkon základných funkcií potrebných na výkon verejnej moci elektronicky a sú opakovane vyuívané orgánmi verejnej moci a inými osobami pri vzájomnej elektronickej komunikácii na úèely výkonu verejnej moci
elektronicky.
(4) Agendové systémy sú informaèné systémy verejnej správy3) v správe orgánov verejnej moci, ktoré slú-

) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 301/1995 Z. z. o rodnom èísle.
) § 27 ods. 4 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení zákona è. 55/2010 Z. z.
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ia na zabezpeèenie výkonu verejnej moci v rozsahu pôsobnosti a oprávnení týchto orgánov pod¾a osobitných
predpisov.

ných
prostredníctvom
ústredného
portálu,
pecializovaného portálu a informaèného systému integrovaného obsluného miesta v jednotnom formáte.

(5) Orgány verejnej moci zabezpeèujú, aby prístupové miesta, spoloèné moduly a agendové systémy v ich
správe boli vybudované spôsobom, ktorý umoní výkon
verejnej moci elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v kadom tádiu bez toho, aby bol
potrebný akýko¾vek osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa
výkon verejnej moci elektronicky týka, vrátane zabezpeèenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

(7) Formát správ pod¾a odseku 6 musí by najmä
v rozsahu komunikácie s verejnosou spracovate¾ný
v súlade s poiadavkami prístupnosti aj asistenènými
technológiami zdravotne postihnutých osôb.

§5
Prístupové miesta
(1) Prístupovými miestami sú
a) ústredný portál verejnej správy (ïalej len ústredný
portál),
b) pecializované portály,
c) integrované obsluné miesta,
d) ústredné kontaktné centrum.
(2) Ústredný portál je informaèný systém verejnej
správy,3) prostredníctvom ktorého je moné centrálne
vykonáva elektronickú komunikáciu s ktorýmko¾vek
orgánom verejnej moci a pristupova k spoloèným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.
(3) pecializovaný portál je informaèný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je moné vykonáva elektronickú komunikáciu s jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci, ktoré ho zriadili, a to
najmä prostredníctvom siete internet. pecializovaný
portál zriaïuje orgán verejnej moci, na elektronickú
komunikáciu s ktorým má tento portál slúi, prièom
orgány verejnej moci môu po dohode zriadi pecializovaný portál aj na spoloèný prístup k elektronickej komunikácii s viacerými orgánmi verejnej moci.
(4) Integrované obsluné miesto slúi na asistovanú
elektronickú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej
moci elektronicky. Správcom informaèného systému
verejnej správy3) zabezpeèujúceho èinnos integrovaného obsluného miesta (ïalej len informaèný systém
integrovaného obsluného miesta) je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií).

§6
Ústredný portál
(1) Správcom ústredného portálu je úrad vlády.
(2) Úrad vlády okrem povinností správcu ústredného
portálu tie zabezpeèuje
a) prevádzku a riadne fungovanie ústredného portálu
a jeho dostupnos,
b) vytvorenie komunikaèného rozhrania a jednotnej
formy na úèely plnenia povinností orgánov verejnej
moci pod¾a odseku 3 písm. a),
c) riadnu technickú realizáciu elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu.
(3) Orgány verejnej moci sú v súlade so tandardmi
informaèných systémov verejnej správy vydanými pod¾a osobitného predpisu8) povinné
a) prostredníctvom komunikaèného rozhrania a pod¾a
odseku 2 písm. c) zabezpeèi tvorbu informaèného
obsahu o svojej èinnosti pre verejnos a ten zverejòova a aktualizova prostredníctvom ústredného
portálu, prièom zodpovedajú za jeho správnos
a úplnos,
b) na úèely výkonu verejnej moci elektronicky umoni
elektronickú komunikáciu s nimi prostredníctvom
ústredného portálu prepojením informaèných systémov verejnej správy3) v ich správe s ústredným portálom, a to bez oh¾adu na to, èi takúto komunikáciu
a výkon verejnej moci elektronicky poskytujú aj
prostredníctvom pecializovaného portálu.
(4) Úrad vlády zabezpeèuje na ústrednom portáli zverejnenie zoznamu vetkých orgánov verejnej moci spolu s oznaèením konaní o právach, právom chránených
záujmoch a povinnostiach osôb, ktorých sa týka.

(5) Ústredné kontaktné centrum slúi na telefonické
poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky a o èinnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak takéto poskytovanie informácií nie je v rozpore
s osobitnými predpismi. Ústredné kontaktné centrum
zriaïuje a jeho prevádzku zabezpeèuje Úrad vlády Slovenskej republiky (ïalej len úrad vlády).

(5) Úrad vlády je povinný bezodplatne umoni orgánom verejnej moci na úèely elektronickej komunikácie
s nimi a na úèely výkonu verejnej moci elektronicky,
ako aj iným osobám na úèely elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci vyuíva ústredný portál
a spoloèné moduly v rozsahu povinností a funkcionalít
ustanovených zákonom. Úrad vlády je oprávnený vytvára a poskytova orgánom verejnej moci a iným osobám funkcionality ústredného portálu a spoloèných
modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom a za ich pouívanie má nárok na odmenu pod¾a sadzobníka úhrad za èinnos ústredného portálu a spoloèných modulov.

(6) Správcovia ústredného portálu, pecializovaného
portálu a informaèného systému integrovaného obsluného miesta na úèely elektronickej komunikácie
zabezpeèia vytváranie elektronických správ odosiela-

(7) Osobitný predpis môe ustanovi, e niektoré èinnosti ústredného portálu a spoloèných modulov v sprá-

8

(6) Ministerstvo financií koordinuje prepojenie informaèných systémov s ústredným portálom.

) § 6 a § 13 ods. 1 zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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ve úradu vlády, ktoré súvisia s elektronickou komunikáciou pri výkone verejnej moci elektronicky,
zabezpeèuje úrad vlády prostredníctvom potového
podniku; osobitný predpis ustanoví zároveò aj rozsah
týchto èinností, ako aj podmienky a spôsob ich zabezpeèenia potovým podnikom vrátane podmienok, ktoré
musí potový podnik splni, aby takéto èinnosti mohol
vykonáva.
Integrované obsluné miesto
§7
(1) Prostredníctvom
integrovaného
obsluného
miesta je moné vykonáva zaruèenú konverziu (§ 35
ods. 2) a elektronicky komunikova s orgánom verejnej
moci na úèely výkonu verejnej moci elektronicky, ako
aj vykonáva ïalie èinnosti, ak tak ustanoví osobitný
predpis.
(2) Integrované obsluné miesto môe prevádzkova
orgán verejnej moci alebo potový podnik poskytujúci
univerzálnu slubu.
(3) Miesto, na ktorom prevádzkovate¾ integrovaného
obsluného miesta prevádzkuje integrované obsluné
miesto (ïalej len prevádzkareò integrovaného obsluného miesta), musí spåòa technické, technologické
a organizaèné podmienky (ïalej len podmienky prevádzky) a musí by ministerstvom financií zapísané do
registra prevádzkarní integrovaných obsluných
miest. Podmienky prevádzky sa týkajú technickej spôsobilosti v rozsahu výkonu èinností pod¾a zákona, systému kontroly totonosti a oprávnení na vykonanie
úkonu vo vzahu k osobám na úèely plnenia povinnosti
pod¾a § 9, vedenia evidencie a prevádzkových záznamov, bezpeènosti informaèných systémov a výkonu
èinnosti, informaèných povinností a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré v prevádzkarni integrovaného obsluného miesta vykonávajú èinnosti pod¾a zákona, a to
vetko na úèel zabezpeèenia plynulej, bezpeènej a spo¾ahlivej prevádzky integrovaného obsluného miesta.
(4) Prevádzkova integrované obsluné miesto je
moné len v prevádzkarni integrovaného obsluného
miesta, ktorá je zapísaná v registri prevádzkarní integrovaných obsluných miest. Ministerstvo financií do 30
pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti osoby pod¾a
odseku 2 zapíe do registra prevádzkarní integrovaných obsluných miest prevádzkareò integrovaného
obsluného miesta, ktorá spåòa podmienky prevádzky;
vykonanie zápisu ministerstvo financií písomne oznámi prevádzkovate¾ovi integrovaného obsluného miesta. Dòom zápisu je prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta oprávnený prevádzkova integrované
obsluné miesto v zapísanej prevádzkarni integrovaného obsluného miesta.
(5) Do registra prevádzkarní integrovaných obsluných miest sa zapisujú tieto údaje:
a) obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto
podnikania prevádzkovate¾a integrovaného obsluného miesta,
9

Strana 2817

b) identifikátor osoby prevádzkovate¾a integrovaného
obsluného miesta,
c) adresa a iné kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obsluného miesta.
(6) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
zabezpeèuje, aby kadá prevádzkareò integrovaného
obsluného miesta spåòala podmienky prevádzky poèas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodriavania podmienok prevádzky vykonáva ministerstvo financií; na výkon tejto kontroly sa vzahuje osobitný
predpis.9)
(7) Ministerstvo financií vyèiarkne z registra prevádzkarní integrovaných obsluných miest prevádzkareò integrovaného obsluného miesta,
a) ktorá nespåòa podmienky prevádzky, ak prevádzkovate¾ nevykonal nápravu v lehote urèenej v zápisnici
o prerokovaní protokolu z kontroly pod¾a odseku 6,
b) o ktorej vyèiarknutie poiadal prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta,
c) ktorej prevádzkovate¾ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho.
(8) Vyèiarknutie pod¾a odseku 7 písm. a) alebo
písm. b) je ministerstvo financií povinné bezodkladne
písomne oznámi prevádzkovate¾ovi integrovaného obsluného miesta.
(9) Prevádzkareò integrovaného obsluného miesta
musí by oznaèená. Oznaèenie mono poui iba na
mieste, na ktorom sa èinnos integrovaného obsluného miesta skutoène vykonáva.
(10) Osoba, v prospech ktorej sa prostredníctvom integrovaného obsluného miesta vykonávajú èinnosti
pod¾a odseku 1, uhrádza prevádzkovate¾ovi integrovaného obsluného miesta odmenu za takto vykonávanú
èinnos a hotové výdavky s òou spojené v sume pod¾a
sadzobníka úhrad za èinnos integrovaného obsluného miesta.
§8
(1) Fyzická osoba, ktorá na základe právneho vzahu
s prevádzkovate¾om integrovaného obsluného miesta
zabezpeèuje v prevádzkarni integrovaného obsluného
miesta èinnosti integrovaného obsluného miesta (ïalej len pracovník integrovaného obsluného miesta),
je na iados a so súhlasom toho, kto prostredníctvom
integrovaného obsluného miesta iada o asistovanú
elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci pri
výkone verejnej moci elektronicky, oprávnená pri výkone èinností integrovaného obsluného miesta autorizova právny úkon iadate¾a pouitím prostriedku na
autorizáciu pracovníka integrovaného obsluného
miesta.
(2) Ak je elektronický dokument autorizovaný pracovníkom integrovaného obsluného miesta a súèasne
aj autorizovaný správcom informaèného systému integrovaného obsluného miesta, povauje sa takýto
elektronický dokument za autorizovaný osobou, ktorá
prostredníctvom integrovaného obsluného miesta vy-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
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konáva asistovanú elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci pod¾a odseku 1, ak sa nepreukáe
opak.
(3) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
zabezpeèuje, aby sa autorizácia pod¾a odseku 1 vykonala výluène v rámci informaèného systému integrovaného obsluného miesta, aby v elektronickom podaní
bol uvedený aj identifikátor osoby, ktorá sa pod¾a odseku 2 povauje za autorizujúcu, a ak sa s elektronickým
podaním autorizujú aj iné elektronické dokumenty,
aby bolo moné urèi, e sa vo vzahu k nim za autorizujúcu povauje táto osoba.
(4) Ak o to iadate¾ poiada, pracovník integrovaného
obsluného miesta je povinný vyhotovi mu potvrdenie
o odoslaní elektronického podania pod¾a odsekov 1 a
3, ako aj kópiu odoslaného elektronického podania.
(5) Ak vznikne spor, èi boli dodrané podmienky postupu pod¾a odsekov 1 a 3, je prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta povinný preukáza, e ustanovenia tohto zákona neboli poruené, ak osoba, ktorá
sa pod¾a odseku 2 povauje za autorizujúcu, oznámi
príslunému orgánu verejnej moci skutoènosti, z ktorých mono dôvodne usudzova, e k porueniu dolo.
§9
Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta vedie, v èlenení pod¾a prevádzkarní integrovaného obsluného miesta, evidenciu vykonanej asistovanej
elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci,
v ktorej sa uvádza
a) identifikátor osoby, ktorej je prostredníctvom integrovaného obsluného miesta poskytnutá sluba,
vrátane spôsobu zistenia jej totonosti a adresa jej
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
b) dátum, hodina a minúta vykonania úkonu,
c) údaj o úkone v rozsahu umoòujúcom jeho urèenie
a orgán verejnej moci, voèi ktorému bol úkon vykonaný,
d) vlastnoruène podpísaný súhlas osoby s autorizáciou pracovníkom integrovaného obsluného miesta
pod¾a § 8 v spojení s údajmi pod¾a písmena c), ak ide
o autorizáciu pod¾a § 8 ods. 1, prièom ak je pod¾a
osobitných predpisov na platnos úkonu potrebné
úradné osvedèenie podpisu, aj podpis na tomto súhlase musí by úradne osvedèený.
§ 10
Spoloèné moduly
(1) Úrad vlády zverejòuje na ústrednom portáli
komunikaèné rozhrania urèené na zabezpeèenie elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky prostredníctvom spoloèných modulov a aktualizuje ich po kadej zmene. Ministerstvo financií
zverejòuje metainformácie o spoloèných moduloch
v centrálnom metainformaènom systéme.
10
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(2) Orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci
elektronicky na zabezpeèenie èinností, ktoré predmetné moduly zabezpeèujú, povinné pouíva spoloèné
moduly pod¾a odseku 3 písm. a), b), e) a f); povinnos
pouíva spoloèný modul pod¾a odseku 3 písm. e) sa
nevzahuje na pouívanie programových nástrojov na
tvorbu elektronických formulárov. Ak sú splnené podmienky pod¾a § 41, sú orgány verejnej moci povinné na
tieto úhrady pouíva spoloèný modul pod¾a odseku 3
písm. c). Ak ide o pouívanie referenèných údajov, orgány verejnej moci sú pri vzájomnej elektronickej komunikácii, vrátane elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky, povinné pouíva
spoloèný modul pod¾a odseku 3 písm. h); inak sú
oprávnené pouíva spoloèný modul pod¾a odseku 3
písm. h).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(3) Spoloènými modulmi sú:
modul elektronických schránok,
autentifikaèný modul,
platobný modul,
modul centrálnej elektronickej podate¾ne,
modul elektronických formulárov,
modul elektronického doruèovania,
notifikaèný modul,
modul úradnej komunikácie a
modul dlhodobého uchovávania.

(4) Modul elektronických schránok je modul urèený
pre správu elektronických schránok a zabezpeèenie
fungovania elektronických schránok pod¾a tohto zákona. Jeho súèasou je register elektronických schránok.
Správcom modulu elektronických schránok je úrad
vlády.
(5) Autentifikaèný modul na základe identifikátora
osoby a autentifikátora (§ 21 ods. 1) zabezpeèuje autentifikáciu osoby (§ 19 ods. 4) na úèely elektronickej komunikácie, vyuitie elektronickej identity osoby pre
vetky prístupové miesta na úèely elektronickej komunikácie a prenos informácie o overenej identite. Autentifikaèný modul pozostáva z èasti urèenej na autentifikáciu a z èasti urèenej na prenos informácie o overenej
identite, prièom kadá z týchto èastí je samostatným
informaèným systémom verejnej správy. Správcom autentifikaèného modulu v èasti urèenej na autentifikáciu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo vnútra). Správcom autentifikaèného
modulu v èasti urèenej na prenos informácie o overenej
identite je úrad vlády.
(6) Platobný modul sprostredkúva vykonanie úhrady
a poskytnutie zaruèenej informácie o úhrade pod¾a
tohto zákona, ak ide o úhradu správnych poplatkov,10)
súdnych poplatkov,11) ako aj iné platby, ktoré sú pod¾a
osobitných predpisov alebo na ich základe vykonávané
v prospech orgánu verejnej moci. Platobný modul pozostáva z èasti urèenej na komunikáciu a z èasti urèenej na administráciu, prièom kadá z týchto èastí je
samostatným informaèným systémom verejnej správy.
Èas platobného modulu urèená na komunikáciu slúi
na prenos informácií v súvislosti s úhradami pod¾a pr-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorích predpisov.
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vej vety a zaruèenou informáciou o úhrade. Èas platobného modulu urèená na administráciu slúi na zabezpeèenie èinností vytvárania pokynu na úhradu
a ïalích informácií s tým súvisiacich, správy, evidencie a zúètovania úhrad pod¾a prvej vety a zaruèených
informácií o úhrade a s tým súvisiacich èinností.
Správcom platobného modulu v èasti urèenej na komunikáciu je úrad vlády. Správcom platobného modulu
v èasti urèenej na administráciu je ministerstvo financií.
(7) Modul centrálnej elektronickej podate¾ne zabezpeèuje funkcie elektronickej podate¾ne pod¾a osobitného predpisu.12) Na podmienky vytvorenia a prevádzkovania modulu centrálnej elektronickej podate¾ne sa
vzahujú podmienky na vytvorenie a prevádzkovanie
elektronickej
podate¾ne
ustanovené
osobitným
predpisom12) rovnako. Správcom modulu centrálnej
elektronickej podate¾ne je úrad vlády.
(8) Správcom modulu elektronických formulárov je
úrad vlády. Modul elektronických formulárov zabezpeèuje
a) programové nástroje na tvorbu elektronických formulárov,
b) vedenie platných elektronických formulárov, ako aj
elektronických formulárov so zruenou platnosou,
c) sprístupòovanie elektronických formulárov pod¾a
poiadaviek na typ elektronického formulára a dobu
platnosti,
d) funkcie spojené s riadením ivotného cyklu elektronických formulárov, najmä evidenciu elektronického formulára a proces jeho schva¾ovania,
e) zverejnenie elektronického formulára a
f) zruenie jeho platnosti.
(9) Modul elektronického doruèovania zabezpeèuje
elektronické doruèovanie pod¾a tohto zákona a jeho
prostredníctvom sa vykonáva doruèenie elektronickej
správy odosielanej orgánom verejnej moci osobe, ktorá
nie je orgánom verejnej moci, alebo v konaní alebo vo
veci, v ktorej sa doruèuje, nevystupuje v postavení orgánu verejnej moci. Správcom modulu elektronického
doruèovania je úrad vlády.
(10) Notifikaèný modul zabezpeèuje zasielanie notifikácií. Správcom notifikaèného modulu je úrad vlády.
(11) Modul úradnej komunikácie zabezpeèuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi agendovými systémami a inými informaènými systémami pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom modulu
úradnej komunikácie je úrad vlády.
(12) Modul dlhodobého uchovávania zabezpeèuje
dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov
a elektronických správ pod¾a tohto zákona. Správcom
modulu dlhodobého uchovávania je úrad vlády.
(13) Orgán verejnej moci je oprávnený na úèely zabezpeèenia elektronickej komunikácie cez pecializovaný portál a na prístup a plnenie funkcií jeho agendového systému zriadi informaèný systém verejnej
správy,3) ktorý plní rovnaké alebo obdobné funkcie ako
spoloèné moduly, prièom orgány verejnej moci môu po
12
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dohode zriadi takéto systémy aj na spoloèný prístup
k elektronickej komunikácii s viacerými orgánmi verejnej moci; povinnosti pod¾a odseku 2 tým nie sú dotknuté.
§ 11
Elektronické schránky
(1) Elektronické schránky sa zriaïujú orgánu verejnej moci, právnickej osobe, fyzickej osobe, podnikate¾ovi alebo subjektu medzinárodného práva.
(2) Úrad vlády zabezpeèuje, aby
a) bola elektronická schránka dostupná,
b) bol prístup umonený výluène osobám oprávneným
na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou,
c) bola zabezpeèená monos aktivácie, zmeny a zruenia rozsahu oprávnení k nej,
d) bolo umonené uchovávanie elektronických správ
a elektronických dokumentov s obsahom totoným,
v akom boli do elektronickej schránky prijaté, a
e) bol zaznamenaný dátum a èas kadého úkonu pod¾a
odseku 3 písm. b) a c).
(3) Úrad vlády v module elektronických schránok vedie ku kadej aj zruenej elektronickej schránke tieto
údaje:
a) identifikátor elektronickej schránky,
b) dátum a èas zriadenia, aktivácie, deaktivácie a zruenia elektronickej schránky a dátum a èas zmeny
oprávnení k elektronickej schránke s uvedením hodiny, minúty a sekundy a identifikátora osoby, ktorá
zmenu oprávnení vykonala,
c) dátum a èas kadého prístupu do elektronickej
schránky, dátum a èas odoslania a prijatia elektronickej správy do elektronickej schránky s uvedením
hodiny, minúty, sekundy a s uvedením identifikátora osoby, ktorá sa do elektronickej schránky prihlásila alebo ktorá správu odoslala, spolu s identifikáciou elektronickej správy,
d) údaje o majite¾ovi elektronickej schránky v rozsahu
1. identifikátor osoby a identifikátor osoby fyzickej
osoby oprávnenej kona v jej mene, ak ide o orgán
verejnej moci, právnickú osobu alebo podnikate¾a, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou
osobou (ïalej len zapísaná organizaèná zloka),
2. identifikátor osoby, ak ide o fyzickú osobu,
e) identifikátor osoby kadej fyzickej osoby, ktorá bola
alebo je, okrem majite¾a elektronickej schránky,
oprávnená disponova s elektronickou schránkou, rozsah oprávnenia disponova s elektronickou
schránkou a dátum a èas vzniku a zániku tohto
oprávnenia s uvedením hodiny, minúty a sekundy.
(4) Údaje pod¾a odseku 3 mono sprístupni okrem
majite¾a elektronickej schránky len orgánu verejnej
moci na úèely, v rozsahu, za podmienok a spôsobom
pod¾a osobitných predpisov, pod¾a ktorých je moné
sprístupni údaje, ktoré sú obsahom listového tajomstva, tajomstva iných písomností a záznamov a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností.

) Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(5) Postup pri zriadení elektronickej schránky, podmienky zriadenia a prevádzkovania elektronickej
schránky zverejòuje úrad vlády na ústrednom portáli.
(6) Údaje pod¾a odseku 3 písm. a), b), d) a e) vedie
úrad vlády od zriadenia elektronickej schránky do
uplynutia troch rokov odo dòa zruenia elektronickej
schránky. Údaje pod¾a odseku 3 písm. c) vedie úrad
vlády po dobu troch rokov odo dòa, keï dolo k udalosti
pod¾a odseku 3 písm. c).
§ 12
Zriadenie elektronickej schránky
(1) Elektronická schránka sa zriaïuje bezodplatne.
(2) Kadému orgánu verejnej moci, právnickej osobe,
fyzickej osobe, podnikate¾ovi alebo subjektu medzinárodného práva je moné zriadi len jednu elektronickú
schránku, prièom ak je fyzická osoba zároveò podnikate¾om alebo orgánom verejnej moci alebo ak je orgán verejnej moci zároveò aj právnickou osobou, ktorá nevykonáva verejnú moc, zriaïuje sa im elektronická
schránka pre kadé z týchto právnych postavení osobitne.
(3) Kadý, komu bola zriadená elektronická schránka, je jej majite¾om. Elektronická schránka nie je predmetom vlastníckeho práva a majite¾ elektronickej
schránky je oprávnený disponova s òou len spôsobom
ustanoveným týmto zákonom.
(4) Elektronickú schránku zriadi úrad vlády
a) bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku orgánu
verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizaènej zloky, ak ide o ich elektronickú schránku,
b) bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby podnikate¾a,
c) v deò, keï fyzická osoba, ktorá je obèanom Slovenskej republiky, dosiahne18. rok veku, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, ktorá nie je podnikate¾om,
d) do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti o zriadenie elektronickej schránky, ak ide
o subjekt medzinárodného práva, právnickú osobu,
ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
alebo fyzickú osobu, ktorá nie je tátnym obèanom
Slovenskej republiky a nemá miesto podnikania na
území Slovenskej republiky,
e) do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti, ak ide o zriadenie elektronickej schránky osoby pod¾a písmen a) a c) po tom, ako bola elektronická schránka zruená, ak pominuli dôvody
deaktivácie elektronickej schránky.
(5) Vzor iadosti pod¾a odseku 4 písm. d) a e) zverejòuje úrad vlády na ústrednom portáli; iados obsahuje aj osobné údaje, ktorým je identifikátor osoby iadate¾a, a ak je iadate¾ orgánom verejnej moci,
právnickou osobou alebo zapísanou organizaènou
zlokou, aj identifikátor osoby oprávnenej kona za iadate¾a. iados sa podáva prostredníctvom na to urèenej funkcie ústredného portálu a musí by autorizovaná iadate¾om alebo v listinnej podobe s úradne
osvedèeným podpisom iadate¾a.
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(6) Ak má majite¾ elektronickej schránky, ktorý je orgánom verejnej moci, organizaènú zloku alebo ak má
vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti organizáciu bez
právnej subjektivity, ktorá plní úlohy pod¾a osobitných
predpisov, a je odôvodnené, aby na úèely elektronického doruèovania mala zriadenú samostatnú elektronickú schránku, úrad vlády na iados majite¾a elektronickej schránky zriadi takejto organizaènej zloke
alebo organizácii elektronickú schránku; iados sa
podáva prostredníctvom na to urèenej funkcie ústredného portálu.
(7) Ak ide o elektronickú schránku pod¾a odseku 6,
oprávnenia jej majite¾a vykonáva orgán verejnej moci,
na iados ktorého bola elektronická schránka zriadená.
(8) Úrad vlády zverejòuje na ústrednom portáli zoznam adries elektronických schránok orgánov verejnej
moci a adries elektronických schránok pod¾a odseku 6
a zabezpeèuje jeho prepojenie s modulom elektronických schránok tak, aby pri vytváraní elektronickej
správy bol prístupný aj zoznam týchto adries.
(9) Úrad vlády sprístupòuje orgánom verejnej moci
zoznam adries vetkých elektronických schránok a zabezpeèuje jeho prepojenie s modulom elektronických
schránok tak, aby pri vytváraní elektronickej správy
orgánu verejnej moci bol prístupný aj zoznam týchto
adries; to platí aj na sprístupnenie adries elektronických schránok orgánov verejnej moci iným osobám.
§ 13
Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
(1) Aktiváciou je, ak ide o
a) elektronickú schránku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizaènej zloky, úkon
úradu vlády, ktorým umoní vyuívanie elektronickej schránky na elektronické doruèovanie pod¾a
tohto zákona,
b) inú elektronickú schránku ako pod¾a písmena a),
úkon úradu vlády, ktorým na iados majite¾a elektronickej schránky umoní vyuívanie elektronickej
schránky na elektronické doruèovanie pod¾a tohto
zákona.
(2) Aktiváciu elektronickej schránky pod¾a odseku 1
písm. a) vykoná úrad vlády súèasne so zriadením elektronickej schránky.
(3) Aktiváciu pod¾a odseku 1 písm. b) vykoná úrad
vlády na iados majite¾a elektronickej schránky, ktorá
sa podáva prostredníctvom aktivaènej funkcie elektronickej schránky, a to ku dòu uvedenému v iadosti,
najskôr tretí pracovný deò po doruèení iadosti.
(4) Na úèely prístupu do elektronickej schránky sa
pouije identifikátor osoby a autentifikátor, ktoré boli
pridelené alebo vydané majite¾ovi elektronickej
schránky alebo osobe oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Úrad vlády zabezpeèuje, aby osoba oprávnená na prístup a disponovanie
s elektronickou schránkou mala po úspenej autentifikácii dostupné vetky elektronické schránky, ku kto-
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rým má takéto oprávnenie. Na prístup a disponovanie
s elektronickou schránkou
a) fyzickej osoby je oprávnená fyzická osoba, pre ktorú
bola elektronická schránka zriadená,
b) fyzickej osoby podnikate¾a je oprávnená fyzická osoba podnikate¾, pre ktorú bola elektronická schránka
zriadená,
c) právnickej osoby je oprávnený tatutárny orgán
právnickej osoby alebo èlen tatutárneho orgánu
právnickej osoby, ktorej bola elektronická schránka
zriadená,
d) orgánu verejnej moci je oprávnený vedúci orgánu verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka
zriadená,
e) zapísanej organizaènej zloky je oprávnený vedúci
tejto organizaènej zloky a tatutárny orgán právnickej osoby alebo èlen tatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizaènú zloku
ide,
f) je oprávnená osoba, ktorej toto oprávnenie vyplýva
z osobitného predpisu alebo z rozhodnutia orgánu
verejnej moci,
g) je okrem osôb pod¾a písmen a) a e), ak ide o elektronickú schránku
1. fyzickej osoby alebo fyzickej osoby podnikate¾a,
oprávnená osoba poverená osobou, pre ktorú
bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu òou urèenom,
2. právnickej osoby, oprávnená osoba poverená tatutárnym orgánom právnickej osoby alebo èlenom tatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bola elektronická schránka zriadená, a to
v rozsahu ním urèenom,
3. orgánu verejnej moci, oprávnená osoba urèená
vedúcim orgánu verenej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním
urèenom,
4. zapísanej organizaènej zloky, oprávnená osoba
poverená vedúcim tejto organizaènej zloky alebo
tatutárnym orgánom právnickej osoby alebo èlenom tatutárneho orgánu právnickej osoby,
o ktorej zapísanú organizaènú zloku ide.
(5) Oprávnené osoby pod¾a odseku 4 sú povinné
a) pouíva elektronickú schránku spôsobom, ktorý
neohrozuje bezpeènos elektronickej schránky,
b) bezodkladne po tom, ako sa dozvedia o monosti
zneuitia elektronickej schránky, informova o tejto
skutoènosti úrad vlády; oprávnené osoby iné ako
majite¾ informujú aj majite¾a elektronickej schránky.
(6) Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie
s elektronickou schránkou a zmena v oprávneniach na
prístup a disponovanie s elektronickou schránkou je
právny úkon majite¾a elektronickej schránky, ktorým
identifikuje osobu oprávnenú na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a urèí rozsah jej oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou.
(7) Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie
s elektronickou schránkou a zmenu v oprávneniach na
prístup a disponovanie s elektronickou schránkou vykoná majite¾ elektronickej schránky prostredníctvom
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na to urèenej funkcie elektronickej schránky elektronickým dokumentom autorizovaným majite¾om
elektronickej schránky, ktorý doruèí úradu vlády.
(8) Na prístup k elektronickej správe a jej obsahu
v elektronickej schránke je oprávnený aj orgán verejnej
moci na úèely, v rozsahu, za podmienok a spôsobom
pod¾a osobitných predpisov, pod¾a ktorých je moné
sprístupni údaje, ktoré sú obsahom listového tajomstva, tajomstva iných písomností a záznamov a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností.
§ 14
Deaktivácia elektronickej schránky
(1) Deaktiváciou elektronickej schránky je úkon úradu vlády, ktorým sa zabezpeèí, aby elektronickú
schránku po deaktivácii nebolo moné poui na úèely
elektronického doruèovania, prièom prístup do nej a jej
obsah tým nie sú dotknuté.
(2) Deaktiváciu elektronickej schránky úrad vlády
vykoná ku dòu
a) smrti fyzickej osoby,
b) uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení
za màtveho ako deò smrti fyzickej osoby,
c) právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti
na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení
spôsobilosti na právne úkony, ak toto obmedzenie
zahàòa aj právne úkony spojené s dispozíciou s elektronickou schránkou a doruèovanie,
d) zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci
bez právneho nástupcu, skonèenia výkonu èinnosti
orgánu verejnej moci, ak ide o fyzickú osobu, alebo
výmazu zapísanej organizaènej zloky zo zákonom
ustanovenej evidencie,
e) uvedenému v iadosti majite¾a elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr
vak tretí pracovný deò po doruèení iadosti, ak ide
o elektronickú schránku fyzickej osoby alebo fyzickej osoby podnikate¾a; iados sa podáva prostredníctvom deaktivaènej funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedèeným
podpisom iadate¾a,
f) uvedenému v iadosti o deaktiváciu elektronickej
schránky, najskôr vak tretí pracovný deò po doruèení iadosti, ak ide o elektronickú schránku pod¾a
§ 12 ods. 6; táto iados sa podáva orgánu verejnej
moci, ktorého organizaènej zloke alebo organizácii
v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti bola zriadená,
a prostredníctvom deaktivaènej funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej podobe s úradne
osvedèeným podpisom iadate¾a.
(3) Úrad vlády opätovne aktivuje elektronickú
schránku, ak nedolo k zrueniu elektronickej schránky, a to, ak ide o elektronickú schránku deaktivovanú
pod¾a
a) odseku 2 písm. a) alebo písm. b), ak ide o fyzickú
osobu podnikate¾a, na iados osoby oprávnenej
pod¾a osobitných predpisov pokraèova v podnikaní
majite¾a elektronickej schránky, a to ku dòu uvedenému v iadosti, najskôr tretí pracovný deò po doruèení iadosti,
b) odseku 2 písm. b), ak súd zistí, e ten, kto bol vyhlá-
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sený za màtveho, je naive a rozhodnutie o vyhlásení
za màtveho je zruené, na iados osoby, ktorej sa
toto rozhodnutie týka, a to ku dòu uvedenému v iadosti, najskôr tretí pracovný deò po doruèení iadosti,
c) odseku 2 písm. c) na iados tejto osoby, ak pominuli
dôvody deaktivácie, a to ku dòu uvedenému v iadosti, najskôr tretí pracovný deò po doruèení iadosti,
d) odseku 2 písm. e) alebo písm. f) na iados tejto osoby, a to ku dòu uvedenému v iadosti, najskôr tretí
pracovný deò po doruèení iadosti.
(4) Poiada o opätovnú aktiváciu elektronickej
schránky deaktivovanej pod¾a odseku 2 písm. e) alebo
písm. f) mono
a) najskôr po uplynutí iestich mesiacov odo dòa poslednej deaktivácie,
b) najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dòa poslednej
deaktivácie, ak bola elektronická schránka deaktivovaná dvakrát za bezprostredne predchádzajúcich
15 mesiacov, alebo
c) kedyko¾vek, ak ide o elektronickú schránku pod¾a
§ 12 ods. 6.
(5) iados pod¾a odseku 3 sa podáva prostredníctvom funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej
podobe s úradne osvedèeným podpisom iadate¾a; ak
ide o iados pod¾a odseku 3 písm. a) a c), prikladajú
sa k nej aj dokumenty osvedèujúce existenciu dôvodov
opätovnej aktivácie pod¾a odseku 3 písm. a) a c).
(6) Opätovnú aktiváciu elektronickej schránky vykoná úrad vlády bezodplatne okrem opätovnej aktivácie
elektronickej schránky deaktivovanej pod¾a odseku 2
písm. e), ktorá podlieha zaplateniu správneho poplatku pod¾a osobitného predpisu.
(7) Ak je elektronická schránka deaktivovaná, elektronické správy, ktoré neboli doruèené do okamihu jej
deaktivácie, sa vrátia odosielate¾ovi s informáciou o deaktivácii elektronickej schránky.
§ 15
Zruenie elektronickej schránky
Úrad vlády elektronickú schránku zruí a vymae jej
obsah po uplynutí troch rokov odo dòa, keï sa dozvie
o smrti majite¾a elektronickej schránky, vyhlásení majite¾a elektronickej schránky za màtveho alebo o zániku
majite¾a elektronickej schránky.
§ 16
Spoloèné ustanovenia
k elektronickým schránkam
(1) Orgán verejnej moci, ktorý vedie register fyzických osôb, je povinný oznámi úradu vlády dosiahnutie
18. roku veku fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako
táto skutoènos nastane, a dátum úmrtia fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako sa o òom dozvie, spolu
s uvedením identifikátora osoby. Orgán verejnej moci,
ktorý vydal rozhodnutie o vyhlásení za màtveho, je povinný oznámi úradu vlády deò smrti fyzickej osoby
pod¾a tohto rozhodnutia, a to bezodkladne po dni prá-
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voplatnosti tohto rozhodnutia, spolu s uvedením identifikátora osoby. Orgán verejnej moci, ktorý zapisuje do
zákonom ustanovenej evidencie právnickú osobu, zapísanú organizaènú zloku alebo fyzickú osobu podnikate¾a, je povinný bezodkladne po takom zápise oznámi úradu vlády, e dolo k zápisu osoby alebo k zápisu
zapísanej organizaènej zloky, na základe ktorého osoba alebo zapísaná organizaèná zloka vznikla alebo zanikla, a ak ide o fyzickú osobu podnikate¾a, na základe
ktorého získala alebo stratila oprávnenie na podnikanie, s uvedením úèinnosti zápisu a identifikátora osoby
vrátane identifikátora osoby oprávnenej kona za právnickú osobu alebo za zapísanú organizaènú zloku.
Orgán verejnej moci, na základe rozhodnutia ktorého
vzniká alebo zaniká postavenie fyzickej osoby alebo
právnickej osoby ako orgánu verejnej moci, je povinný
oznámi úradu vlády bezodkladne po právoplatnosti
takého rozhodnutia deò vzniku alebo deò zániku postavenia osoby ako orgánu verejnej moci spolu s uvedením identifikátora osoby vrátane identifikátora osoby
oprávnenej kona za právnickú osobu.
(2) Úrad vlády
a) zabezpeèuje pre kadú elektronickú schránku osoby, ktorá nie je orgánom verejnej moci, rovnakú základnú úlonú kapacitu,
b) upovedomí pri dosiahnutí urèenej úrovne naplnenia
úlonej kapacity majite¾a elektronickej schránky
o tejto skutoènosti, a ak je majite¾ elektronickej
schránky neèinný, môe zabezpeèi odstránenie
elektronických správ a notifikácií v poradí od najskôr uloených a do dosiahnutia urèitej vo¾nej úlonej kapacity, prièom neodstraòuje elektronické
správy a notifikácie, ktoré neboli preèítané; odstránenie je moné vykona najskôr po uplynutí 60 dní
odo dòa doruèenia upovedomenia a v deò nasledujúci po dni preèítania elektronickej správy alebo notifikácie.
(3) Majite¾ elektronickej schránky môe poiada
úrad vlády o zvýenie úlonej kapacity elektronickej
schránky; iados sa podáva prostredníctvom na to urèenej funkcie elektronickej schránky a musí by autorizovaná majite¾om elektronickej schránky. Zvýenie
úlonej kapacity elektronickej schránky podlieha povinnosti uhradi úradu vlády náklady s tým spojené
pod¾a sadzobníka úhrad za èinnos ústredného portálu
a spoloèných modulov; to neplatí, ak ide o zvýenie
úlonej kapacity elektronickej schránky orgánu verejnej moci.
(4) Úrad vlády prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpeèuje za podmienok pod¾a tohto
zákona trvalú dostupnos a nemennos elektronickej
správy vrátane vetkých elektronických dokumentov,
ktoré obsahuje.
(5) Úrad vlády môe na úèely autorizácie iadosti
o zriadenie, aktiváciu, zmenu a zruenie oprávnení na
prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, deaktiváciu, opätovnú aktiváciu a zvýenie úlonej kapacity elektronickej schránky vytvori autorizaèný prostriedok, ktorý je prístupný prostredníctvom funkcie
spojenej s príslunou iadosou.
(6) Po predchádzajúcom súhlase úradu vlády je or-
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gán verejnej moci oprávnený prevádzkova elektronickú schránku, ktorej je majite¾om, vlastnými prostriedkami a v rámci svojho informaèného systému, prièom
a) orgán verejnej moci
1. plní namiesto úradu vlády povinnos zabezpeèi,
aby bola elektronická schránka dostupná a aby
bol prístup umonený výluène osobám oprávneným na prístup a disponovanie s elektronickou
schránkou, aby bola zabezpeèená monos zmeny a zruenia rozsahu oprávnení k nej a umonené uchovávanie elektronických správ a elektronických dokumentov s obsahom totoným,
v akom boli do elektronickej schránky prijaté,
a aby bol zaznamenaný dátum a èas kadého
úkonu pod¾a § 11 ods. 3 písm. c), a uchováva ich
po dobu troch rokov odo dòa, keï k udalosti dolo,
2. zabezpeèuje, aby elektronická schránka bola integrovaná s modulom elektronických schránok
a aby bola zabezpeèená monos úradu vlády plni vo vzahu k elektronickým schránkam vetky
povinnosti, ktoré mu zákon ukladá,
b) úrad vlády v súèinnosti s orgánom verejnej moci zabezpeèí presun obsahu elektronickej schránky do
úloiska urèeného orgánom verejnej moci.
(7) Orgán verejnej moci, ktorý prevádzkuje elektronickú schránku pod¾a odseku 6 prvej vety, je oprávnený po predchádzajúcom oznámení úradu vlády, ak bolo
doruèené do 30. septembra kalendárneho roka, ukonèi toto prevádzkovanie vdy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka; orgán verejnej moci v súèinnosti s úradom vlády zabezpeèí presun obsahu
elektronickej schránky do úloiska urèeného úradom
vlády.
TRETIA ÈAS
VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY
§ 17
Základné ustanovenia
(1) Orgán verejnej moci je povinný uplatòova výkon
verejnej moci elektronicky pod¾a tohto zákona, prièom
túto povinnos nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb,
a) o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, e
ich orgán verejnej moci vykonáva výluène v listinnej
podobe,13)
b) ktoré osobitný predpis ukladá alebo umoòuje vykona ústne, konkludentným prejavom vôle alebo
predloením veci, ktorá nemá listinnú podobu alebo
elektronickú podobu, alebo
c) ktoré spoèívajú vo výkone èinnosti, akou je ústne
pojednávanie, miestne zisovanie, výkon kontroly
alebo doh¾adu na mieste, obhliadka, nazeranie do
spisov, predvedenie a iné obdobné úkony, ktoré sa
13
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vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci.
(2) Ak pri výkone verejnej moci elektronicky vzájomne komunikujú orgány verejnej moci, prièom nie sú navzájom v postavení orgánu aplikácie práva a úèastníka
konania, môu komunikova prostredníctvom modulu
úradnej komunikácie alebo priamou formou elektronickej komunikácie medzi sebou, a to aj automatizovaným spôsobom, bez toho, aby pri elektronickej komunikácii doruèovali do elektronickej schránky orgánu
verejnej moci. Ak osobitný predpis ustanovuje, e orgán verejnej moci je oprávnený s osobou, ktorá nie je
orgánom verejnej moci, elektronicky komunikova
prostredníctvom osobitného informaèného systému
automatizovaným spôsobom,14) ak sa takáto komunikácia dohodne, orgán verejnej moci s takouto osobou
komunikuje elektronicky bez toho, aby jej doruèoval do
elektronickej schránky, a orgánu verejnej moci sa prostredníctvom tohto informaèného systému doruèuje do
elektronickej schránky.
(3) Ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne
konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osoby alebo pre jeho èas výluène
elektronickú komunikáciu, osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, je oprávnená za podmienok pod¾a
osobitného predpisu a na úèely zaèatia alebo v priebehu konania o jej právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach poda orgánu verejnej moci
elektronické podanie.
(4) Ak z technických dôvodov nie je orgán verejnej
moci objektívne schopný vykona právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicky a tieto technické dôvody trvajú po takú dobu, e by na strane orgánu verejnej
moci mohlo dôjs k porueniu povinnosti kona v lehotách pod¾a zákona, je oprávnený vykona tento úkon aj
inak ako elektronicky, ak mu to zákon nezakazuje.
(5) Ak zákon ukladá povinnos predloi orgánu verejnej moci na úèely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb údaje alebo preukáza skutoènosti, orgán verejnej moci je
oprávnený takéto údaje alebo preukázanie skutoèností
poadova od úèastníkov konania, len ak
a) na tento úèel nie je moné poui hodnotu referenèného údaja,
b) nie sú známe orgánu verejnej moci z jeho èinnosti,
c) je to nevyhnutné pre bezpeènos informaèného systému, alebo
d) vznikne oprávnená pochybnos o úplnosti hodnoty
referenèného údaja alebo o tom, èi zodpovedá skutoènosti, alebo ide o konanie o zápise, zmene alebo
výmaze hodnoty referenèného údaja v referenènom
registri.
(6) Ak zákon ustanovuje orgánu verejnej moci povinnos získava alebo poui na úèely výkonu verejnej
moci údaje, vrátane osobných údajov, v rozsahu,
v akom sú vedené v informaènom systéme verejnej

) Napríklad § 52 ods. 1 zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 643/2007 Z. z., § 204a
zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 305/2013 Z. z., § 120a
zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 305/2013 Z. z.
14
) Napríklad § 91 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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správy3) v správe iného orgánu verejnej moci, je tento
iný orgán verejnej moci povinný takéto údaje bezodplatne a bezodkladne poskytnú v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie úèelu, na ktorý sa poskytujú, a to aj
automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých
osôb. Ak sú údaje pod¾a prvej vety predmetom bankového tajomstva, daòového tajomstva, potového tajomstva, telekomunikaèného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlèanlivosti pod¾a osobitných
predpisov, orgán verejnej moci je povinný ich poskytnú, len ak je udelený súhlas osoby, ktorá je pod¾a osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená da; to neplatí, ak sa pod¾a osobitných predpisov na poskytnutie
týchto údajov súhlas nevyaduje.
§ 18
Notifikácie
(1) Orgány verejnej moci sú povinné zasiela notifikácie, ak tak ustanovuje zákon. Orgány verejnej moci
môu zasiela notifikácie o priebehu a stave konania
o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osobám, ktoré sú úèastníkom konania alebo ktorých sa vec týka, ak to nie je v rozpore s osobitnými
predpismi a ak im to umoòuje technické alebo programové vybavenie.
(2) Notifikáciou je na úèely tohto zákona právne nezáväzná informácia, ktorú zasiela orgán verejnej moci
a ktorej obsah ustanovuje zákon. Technologické zabezpeèenie prenosu notifikácie urèuje úrad vlády v rámci
funkcionality ústredného portálu.
(3) Kadý, kto má záujem prijíma notifikácie, je povinný zaregistrova sa na úèely zasielania notifikácií
alebo si zvoli monos zasielania notifikácií v konkrétnej veci v elektronickom podaní. Registrácia sa vykonáva spôsobom, ktorý urèí úrad vlády v rámci funkcionality ústredného portálu.
(4) Úrad vlády zabezpeèuje kadému monos bezodplatnej registrácie pod¾a odseku 3, a to prostredníctvom ústredného portálu.
(5) Na vykonanie registrácie pod¾a odseku 3 je osoba
povinná úspene sa autentifikova. Pri registrácii osoba zvolí spôsob zasielania notifikácií, a to výberom zo
spôsobov, ktoré podporuje notifikaèný modul.
(6) Notifikácia sa zasiela vdy aj do elektronickej
schránky adresáta.
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lu umoòuje orgánom verejnej moci uskutoèòova výzvy v krízových situáciách a uskutoèòova iné dôleité
oznámenia urèené verejnosti.
§ 19
Elektronická identita osoby a jej preukazovanie
(1) Elektronickou identitou osoby je súbor atribútov,
ktoré sú zaznamenate¾né v elektronickej podobe a ktoré jednoznaène odliujú jednu osobu od inej osoby na
úèely prístupu k informaènému systému alebo na úèely elektronickej komunikácie. Elektronická identita
osoby sa preukazuje identifikáciou osoby a overuje sa
autentifikáciou osoby.
(2) Identifikácia osoby je postup, pri ktorom sa na
úèely
a) prístupu k informaènému systému verejnej správy3)
deklaruje identita prostredníctvom identifikátora
osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a
b) elektronickej komunikácie deklaruje identita prostredníctvom identifikátora osoby uvedeného
v prostriedku pouitom na autorizáciu pri elektronickej komunikácii, ak je identifikátor osoby v prostriedku pouitom na autorizáciu uvedený a ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3) Ak ide o identifikáciu právnickej osoby, deklaruje
sa identita pod¾a odseku 2 písm. a) identifikátorom
osoby tejto právnickej osoby a identifikátorom osoby
fyzickej osoby, ktorá má k právnickej osobe právny
vzah.
(4) Autentifikácia je postup orgánu verejnej moci, pri
ktorom sa na úèely
a) prístupu k informaènému systému verejnej správy3)
overuje prostredníctvom autentifikaèného modulu
alebo, ak ide o pecializovaný portál, prostredníctvom iných elektronických prostriedkov, ktoré
zabezpeèujú najmenej ten istý rozsah a kvalitu
funkcií ako autentifikaèný modul, pravdivos deklarovanej identity prostredníctvom overenia správnosti a platnosti identifikátora osoby a autentifikátora, ak sa identifikácia vykonala pod¾a odseku 2
písm. a),
b) elektronickej komunikácie overuje pravdivos deklarovanej identity prostredníctvom overenia platnosti identifikátora osoby a prostriedku autorizácie,
ak sa identifikácia osoby vykonala pod¾a odseku 2
písm. b).

(7) Ak je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom
spojené s nákladmi, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu zasiela, môe poadova ich úhradu od adresáta
notifikácie; o tejto skutoènosti musí by kadý pri registrácii informovaný spôsobom, ktorý neumoní vykonanie registrácie bez toho, aby osoba potvrdila súhlas
s takým spôsobom zasielania notifikácií. Ak sa notifikácia zasiela cez notifikaèný modul, výnos z úhrady nákladov pod¾a prvej vety je príjmom správcu notifikaèného modulu. Zasielanie notifikácií do elektronickej
schránky alebo elektronickou potou nie je moné podmieni povinnosou znáa úhradu nákladov adresátom.

(5) Úspená autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby k prostriedkom a údajom informaèného
systému, ako aj k elektronickej komunikácii, ak osobitný predpis neustanovuje, e elektronickú komunikáciu je moné vykonáva aj anonymne alebo iným spôsobom nevyadujúcim autentifikáciu; ak ide o prístup
osoby k prostriedkom a údajom informaèného systému, autentifikácia sa nevyaduje ani vtedy, ak tak urèí
orgán verejnej moci.

(8) Úrad vlády prostredníctvom notifikaèného modu-

(1) Orgány verejnej moci sú povinné pri výkone verej-

§ 20
Identifikácia osoby
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nej moci elektronicky pouíva na úèely identifikácie
identifikátor osoby; ustanovenie odseku 2 tým nie je
dotknuté.
(2) Orgány verejnej moci sú oprávnené zavies a pouíva popri identifikátore osoby v informaèných systémoch verejnej správy,3) ktoré spravujú, aj iný spôsob
identifikácie osoby na úèely prístupu do informaèných
systémov a ich pouívanie; ak iný spôsob identifikácie
osoby zavedú, sú povinné zabezpeèi spôsob obojsmernej transformácie identifikátora osoby na spôsob identifikácie, ktorý pouívajú, prièom sú povinné zabezpeèi
identifikáciu osoby aj prostredníctvom identifikátora
osoby.
Autentifikátor
§ 21
(1) Na autentifikáciu sa ako autentifikátor môe poui len
a) obèiansky preukaz s elektronickým èipom a bezpeènostný osobný kód pod¾a osobitného predpisu15) alebo
b) alternatívny autentifikátor, ktorým je jedineèná
a koneèná postupnos znakov, ktorá sama nemá
významovú hodnotu, ak je k dispozícii len ako postupnos týchto znakov, prostriedok alebo procedúra alebo ich kombinácia.
(2) Vydanie obèianskeho preukazu s elektronickým
èipom a bezpeènostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.16)
(3) Ministerstvo vnútra zabezpeèuje v autentifikaènom module vytvorenie a zachovanie väzby medzi kadým identifikátorom osoby a kadým obèianskym preukazom s elektronickým èipom a bezpeènostným
osobným kódom tak, aby na úèely vykonania autentifikácie ku kadému identifikátoru osoby pridelenému
a) fyzickej osobe bolo moné priradi len platný obèiansky preukaz s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným kódom vydaný tejto fyzickej osobe,
b) právnickej osobe alebo zapísanej organizaènej zloke bolo moné priradi len platný obèiansky preukaz
s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným
kódom vydaný fyzickej osobe, ktorá je oprávnená kona za túto právnickú osobu alebo v mene tejto právnickej osoby, alebo zapísanej organizaènej zloky
alebo pristupova alebo disponova s elektronickou
schránkou, ktorej majite¾om je táto právnická osoba
alebo zapísaná organizaèná zloka.
(4) Ministerstvo vnútra vedie v autentifikaènom module aj údaje o väzbe medzi kadým zrueným alebo
zmeneným identifikátorom osoby a kadým zneplatneným obèianskym preukazom s elektronickým èipom
a bezpeènostným osobným kódom, aby bolo moné
spätne urèi, ktorý obèiansky preukaz bol priradený ku
ktorému identifikátoru osoby a ktorý obèiansky preukaz fyzickej osoby bol priradený k idenifikátoru právnickej osoby alebo zapísanej organizaènej zloky.
15
16
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(5) Na úèely a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie
povinnosti pod¾a odseku 3 písm. b) je ministerstvo
vnútra oprávnené získava údaje z informaèných systémov verejnej správy3) a správca informaèného systému
verejnej správy3) je povinný mu tieto údaje poskytnú,
a to aj automatizovaným spôsobom; ustanovenia § 17
ods. 6 druhej vety sa pouijú rovnako.
(6) Orgány verejnej moci sú oprávnené zavies a pouíva popri autentifikátore pod¾a odseku 1 pre pecializované portály, ktoré spravujú, aj iný spôsob autentifikácie osoby; ak iný spôsob autentifikácie osoby
zavedú, sú povinné zabezpeèi monos autentifikácie
osoby aj prostredníctvom autentifikátora pod¾a odseku 1.
§ 22
(1) Alternatívny autentifikátor môe vydáva a zneplatòova len orgán verejnej moci, o ktorom to ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
(2) Alternatívny autentifikátor sa vydáva na iados
fyzickej osoby, ktorá obsahuje identifikátor osoby, adresu pobytu, dátum narodenia, dátum podania iadosti a ktorá je iadate¾om autorizovaná alebo obsahuje
úradne osvedèený podpis iadate¾a.
(3) Vydanie a prevzatie alternatívneho autentifikátora sa vykoná spôsobom, ktorý zabezpeèí, e sa s ním
pred odovzdaním fyzickej osobe, ktorej sa vydáva,
neoboznámi iadna iná osoba. Vydanie alternatívneho
autentifikátora môe by podmienené vydaním obèianskeho preukazu s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným kódom, ak tak ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
Vydanie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné,
ak v odseku 7 nie je ustanovené inak.
(4) Ustanovenia § 21 ods. 3 a 5 sa na alternatívny
autentifikátor vzahujú primerane, prièom povinným
pod¾a § 21 ods. 3 a 4 a oprávneným pod¾a § 21 ods. 5 je
ministerstvo vnútra alebo orgán verejnej moci, ktorý
vydáva a zneplatòuje alternatívny autentifikátor, ak
tak ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo vnútra. Ak je povinným pod¾a § 21
ods. 3 a 4 ministerstvo vnútra, orgán, ktorý vydáva alternatívny autentifikátor, je povinný poskytnú ministerstvu vnútra vetku súèinnos potrebnú na plnenie
týchto povinností.
(5) Kadý, komu bol alternatívny autentifikátor vydaný, je povinný ho chráni pred stratou, odcudzením,
pokodením, znièením alebo zneuitím. Na iados fyzickej osoby, ktorej bol alternatívny autentifikátor vydaný, môe by tento autentifikátor zneplatnený; iados
obsahuje
náleitosti
pod¾a
odseku
2.
Zneplatnením alternatívneho autentifikátora je úkon,
ktorým sa zabezpeèí, aby tento autentifikátor nemohol
by po zneplatnení pouitý na úspenú autentifikáciu.
(6) Ak vznikne monos alebo riziko zneuitia alternatívneho autentifikátora, je ho moné zneplatni aj

) Zákon è. 224/2006 Z. z. o obèianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 5 a 7a zákona è. 224/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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bez iadosti fyzickej osoby, ktorej bol vydaný, prièom sa
zároveò vydáva nový alternatívny autentifikátor. Alternatívny autentifikátor je pod¾a prvej vety moné zneplatni najskôr dòom prevzatia nového alternatívneho
autentifikátora; o tom musí by fyzická osoba, ktorej sa
nový alternatívny autentifikátor vydáva, písomne upozornená najneskôr s prevzatím nového alternatívneho
autentifikátora.
(7) Zneplatnenie alternatívneho autentifikátora je
bezodplatné. Ak je v priebehu piatich rokov z dôvodu
zneplatnenia pod¾a odseku 5 vydaný druhý a ïalí alternatívny autentifikátor, podlieha kadé druhé a ïalie vydanie povinnosti uhradi správny poplatok pod¾a
osobitného predpisu.
§ 23
Autorizácia a preukazovanie oprávnenia
kona v mene inej osoby
(1) Orgán verejnej moci, správca informaèného systému integrovaného obsluného miesta a pracovník integrovaného obsluného miesta vykonajú autorizáciu
zaruèeným elektronickým podpisom17) alebo zaruèenou elektronickou peèaou18) s pripojenou èasovou peèiatkou.19) Ak sa právny úkon vykonáva pod¾a zákona
v elektronickej podobe alebo ak pod¾a osobitného predpisu je náleitosou právneho úkonu vlastnoruèný
podpis, osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu takého úkonu zaruèeným elektronickým podpisom,17) a ak pod¾a osobitného predpisu je náleitosou právneho úkonu vlastnoruèný podpis, ktorý
musí by úradne osvedèený, pripojí aj èasovú peèiatku;19) to neplatí, ak osobitný predpis ustanoví, e autorizáciu je moné vykona jedným z uznaných spôsobov
autorizácie, ktorý zabezpeèuje spo¾ahlivú identifikáciu
osoby, ktorá autorizáciu vykonala, a spo¾ahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako
aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom
a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.
(2) Ak nie je preukázaný opak, na úèely elektronickej
komunikácie je oprávnenie osoby kona za inú osobu
alebo v mene inej osoby preukázané vdy, ak
a) konajúca osoba pouije na autorizáciu platný mandátny certifikát pod¾a osobitného predpisu,20) z ktorého vyplýva oprávnenie kona za túto osobu alebo
v jej mene a rozsah tohto oprávnenia, alebo
b) prostriedok, ktorý konajúca osoba pouije na autorizáciu, obsahuje identifikátor osoby a z referenèného údaja vyplýva oprávnenie tejto osoby kona za
inú osobu alebo v jej mene.
(3) Okrem spôsobu pod¾a odseku 2 sa oprávnenie kona v mene inej osoby, na úèely elektronickej komunikácie, preukazuje aj
a) elektronickým dokumentom obsahujúcim jednoznaènú identifikáciu konajúcej osoby, osoby,
v mene ktorej je oprávnená kona, a rozsah oprávne17

)
)
19
)
20
)
21
)
18

§
§
§
§
§
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nia kona v mene tejto osoby, prièom tento elektronický dokument musí by autorizovaný
1. splnomocnite¾om, ak oprávnenie kona vzniká
udelením splnomocnenia, alebo
2. prísluným orgánom verejnej moci, ak oprávnenie kona vzniká rozhodnutím orgánu verejnej
moci,
b) elektronickým odpisom z informaèného systému verejnej správy21) nie starím ako jeden mesiac, ak sa
oprávnenie kona zapisuje pod¾a zákona do informaèného systému verejnej správy,3) alebo
c) identifikátorom osoby, v mene ktorej sa koná, ak konajúca osoba je zákonným zástupcom osoby, v mene
ktorej sa koná.
(4) Orgán verejnej moci je povinný v informaènom
systéme verejnej správy3) zabezpeèi aktuálnu evidenciu údajov preukazujúcich oprávnenie kona v mene
inej osoby, o ktorých sa dozvie pri svojej èinnosti alebo
v súvislosti s òou, a to spôsobom, ktorý zodpovedá platnému skutkovému a právnemu stavu a ktorý umoní
preukáza toto oprávnenie na základe autentifikácie
osoby; ak tieto oprávnenia sú hodnotou referenèného
údaja alebo vyplývajú z hodnôt referenèných údajov,
orgán verejnej moci ich referencuje [§ 49 písm. f)].
(5) Ak orgán verejnej moci eviduje v informaènom
systéme verejnej správy3) oprávnenie osoby kona
v mene inej osoby alebo ak takéto oprávnenie je hodnotou referenèného údaja alebo vyplýva z hodnôt referenèných údajov vedených v iných informaèných systémoch verejnej správy,3) nie je oprávnený poadova od
konajúcej osoby preukázanie tohto oprávnenia, ak
nemá dôvodnú pochybnos o tom, èi oprávnenie trvá,
alebo nemá odôvodnenú pochybnos o jeho rozsahu.
Elektronické podanie
a elektronický úradný dokument
§ 24
(1) Elektronický formulár pre elektronické podanie je
platný, ak je sprístupnený v module elektronických formulárov a jeho platnos nebola zruená.
(2) Ústredný orgán tátnej správy je na úèely konaní
v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú tátnu
správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný vytvori elektronické formuláre pre elektronické podania, aktualizova ich obsahové náleitosti
pri zmene osobitných predpisov a zrui ich platnos,
ak ich z dôvodu zmeny osobitných predpisov alebo z dôvodu ich nahradenia iným elektronickým formulárom
pre elektronické podanie nie je na úèely podávania
elektronických podaní moné pouíva. Ústredný orgán tátnej správy je oprávnený zabezpeèi splnenie
povinnosti pod¾a prvej vety prostredníctvom iného orgánu verejnej moci alebo verejnoprávnej intitúcie. Ak
osobitný predpis ustanovuje inému orgánu verejnej

4 zákona è. 215/2002 Z. z. v znení zákona è. 305/2013 Z. z.
4a zákona è. 215/2002 Z. z. v znení zákona è. 305/2013 Z. z.
9 zákona è. 215/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7 ods. 3 zákona è. 215/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
7 ods. 2 zákona è. 275/2006 Z. z. v znení zákona è. 305/2013 Z. z.
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moci alebo inej osobe oprávnenie vytvára, aktualizova alebo zruova platnos elektronického formulára
pre elektronické podanie alebo pri týchto èinnostiach
ustanovuje povinnos súèinnosti orgánu verejnej moci
a inej osoby,14) ústredný orgán tátnej správy splní povinnos pod¾a prvej vety aj vtedy, ak vo vzahu k tomuto
formuláru vykoná úkony pod¾a odseku 4. Elektronický
formulár pre elektronické podanie musí by vytvorený
spôsobom, ktorý umoní
a) prezentova elektronický formulár na vyplnenie
údajov,
b) pri jeho vypåòaní doò vklada údaje, ktorými osoba
disponuje,
c) získava automatizovaným spôsobom referenèné
údaje, ak sú na vyplnenie potrebné; táto podmienka
nemusí by splnená pri vypåòaní prostredníctvom
ústredného portálu alebo integrovaného obsluného
miesta,
d) zvoli si monos zasielania notifikácií vo veci, ktorej
sa elektronické podanie týka, ak sa v danej veci notifikácie zasielajú,
e) vytlaèi elektronické podanie v listinnej podobe,
f) uloi, aj neúplné, elektronické podanie na pamäovom médiu.
(3) Správca ústredného portálu, pecializovaného
portálu a informaèného systému integrovaného obsluného miesta zabezpeèuje, aby bolo moné ich prostredníctvom
a) k elektronickému podaniu pripoji iné elektronické
dokumenty ako prílohy k elektronickému podaniu
pod¾a § 25 ods. 4,
b) autorizova elektronické podanie a pripojené dokumenty,
c) vytlaèi elektronické podanie v listinnej podobe,
d) uloi, aj neúplné, elektronické podanie na pamäovom médiu,
e) zobrazi elektronické podanie spolu s uvedením zoznamu príloh, ak osobitný predpis ustanovuje povinnos pripoji k návrhu na zaèatie konania, alobe, iadosti, sanosti, vyjadreniu, stanovisku,
ohláseniu alebo inému dokumentu prílohu.
(4) Ústredný orgán tátnej správy je na úèely konaní
v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú tátnu
správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný bezodkladne po vytvorení alebo zmene
elektronického formulára pre elektronické podanie
zverejni tento elektronický formulár v module elektronických formulárov spolu s informáciami pod¾a odseku 7 a po zruení platnosti elektronického formulára
pre elektronické podanie oznaèi takýto elektronický
formulár ako neplatný; na tento úèel úrad vlády zabezpeèuje ústrednému orgánu tátnej správy prístup
k prísluným funkciám modulu elektronických formulárov.
(5) Obsahovými náleitosami elektronického formulára pre elektronické podanie sú obsahové náleitosti
návrhu na zaèatie konania, aloby, iadosti, sanosti,
vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného dokumentu ustanovené osobitnými predpismi, prièom ak je
niektorá z obsahových náleitostí pod¾a osobitných
predpisov viazaná na listinnú podobu, povauje sa za
splnenú autorizovaním elektronického podania podá-
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vajúcim; to platí aj o náleitostiach príloh elektronického podania, ak nejde o prílohy, ktorými sú veci, ktoré
nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu.
(6) Vo veciach, v ktorých pod¾a osobitných predpisov
vykonáva pôsobnos vyí územný celok alebo obec
a ktoré nie sú preneseným výkonom tátnej správy,
plní povinnosti pod¾a odsekov 2 a 4 vyí územný celok a obec. Ak pre niektorú oblas tátnej správy nie je
zriadený ústredný orgán tátnej správy, plní úlohy
ústredného orgánu tátnej správy pod¾a odsekov 2 a 4
orgán tátnej správy s celoslovenskou pôsobnosou, do
ktorého pôsobnosti predmetná oblas patrí.
(7) Úrad vlády v module elektronických formulárov
vedie ku kadému elektronickému formuláru pre elektronické podanie
a) oznaèenie orgánu verejnej moci, v konaní s ktorým
sa pouíva,
b) oznaèenie konania, v ktorom sa pouíva,
c) údaj, èi elektronický formulár nemá zruenú platnos, s uvedením zaèiatku a konca platnosti.
(8) Orgán verejnej moci je oprávnený vytvori a sprístupni prostredníctvom pecializovaného portálu alebo iného informaèného systému verejnej správy3) elektronické prostriedky na vytvorenie elektronického
podania prostredníctvom informaèného systému aj bez
pouitia elektronického formulára pre elektronické podanie; vtedy je orgán verejnej moci povinný zabezpeèi
súlad údajov a ich truktúrovanej formy, ako aj spôsobu zobrazenia takto vytvoreného elektronického podania s elektronickým podaním vytvoreným s pouitím
prísluného elektronického formulára pre elektronické
podanie. Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, je
oprávnená vytvori elektronické podanie prostredníctvom informaèného systému aj bez pouitia elektronického formulára pre elektronické podanie, ak zabezpeèí
súlad údajov a ich truktúrovanej formy, ako aj spôsobu zobrazenia takto vytvoreného elektronického podania s elektronickým podaním vytvoreným s pouitím
prísluného elektronického formulára pre elektronické
podanie. Na elektronické podanie vytvorené pod¾a prvej
a druhej vety sa vzahujú ustanovenia o elektronickom
podaní rovnako.
(9) Modul elektronických formulárov je v èasti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické podania verejný a úrad vlády ho sprístupòuje kadému bezodplatne prostredníctvom ústredného portálu.
§ 25
(1) Ak osobitný predpis na úèely konania o právach,
právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb
ukladá osobe povinnos poda alebo doruèi orgánu verejnej moci návrh na zaèatie konania, alobu, iados,
sanos, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný
dokument alebo ak ju na ich podanie oprávòuje, povauje sa táto povinnos za riadne splnenú alebo toto
oprávnenie za riadne vyuité podaním elektronického
podania alebo doruèením elektronického podania.
Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté oprávnenia orgánu verejnej moci pod¾a osobitných predpisov poadova odstránenie vád, doplnenie elektronického poda-
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nia, odmietnu prijatie elektronického podania alebo
monos, èi povinnos orgánu verejnej moci nekona
alebo konanie zastavi, ak je elektronické podanie neúplné.
(2) Ak osobitný predpis ustanovuje pre návrh na zaèatie konania, alobu, iados, sanos, vyjadrenie,
stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, ktoré sú
urobené elektronickými prostriedkami, povinnos doplni ich písomne alebo ústne do zápisnice, táto povinnos je riadne a vèas splnená doruèením elektronického podania.
(3) Prílohy k elektronickému podaniu sa pripájajú
vdy ako samostatný elektronický dokument, prièom
ak príloha existuje len v listinnej podobe a pod¾a osobitného predpisu sa vyaduje jej predloenie v origináli
alebo v úradne osvedèenej kópii, pripojí sa k elektronickému podaniu ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaruèenou konverziou (§ 35 ods. 2). Ak ide o prílohy,
ktoré existujú v listinnej podobe a nie je ich moné zaruèene konvertova, ak sa ako prílohy prikladajú veci,
ktoré nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu alebo ak osobitný predpis výslovne umoòuje aj pri
elektronickej komunikácii predklada prílohy v listinnej podobe, zasielajú sa osobitne a postupom pod¾a
osobitného predpisu, ktorý predmetné konanie upravuje.
(4) Pripojenie príloh k elektronickému podaniu sa vykoná vloením elektronického podania spolu s prílohami do elektronickej správy prostredníctvom na to urèenej funkcie ústredného portálu alebo pecializovaného
portálu, ktorá zabezpeèí spojenie elektronického podania a príloh a zachovanie väzby medzi nimi.
(5) Ak osoba v konaní o právach, právom chránených
záujmoch a povinnostiach komunikuje elektronickým
podaním, zasiela toto podanie, vrátane jeho príloh,
vdy len v jednom vyhotovení.
§ 26
(1) Elektronický formulár pre elektronický úradný
dokument je platný, ak je sprístupnený v module elektronických formulárov a jeho platnos nebola zruená.
(2) Ústredný orgán tátnej správy je na úèely konaní
v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú tátnu
správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný vytvori elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty, aktualizova ich obsahové
náleitosti pri zmene osobitných predpisov a zrui ich
platnos, ak ich z dôvodu zmeny osobitných predpisov
alebo z dôvodu ich nahradenia iným elektronickým formulárom pre elektronický úradný dokument nie je na
úèely vydávania elektronických úradných dokumentov
moné pouíva. Ústredný orgán tátnej správy je
oprávnený zabezpeèi splnenie povinnosti pod¾a prvej
vety prostredníctvom iného orgánu verejnej moci alebo
verejnoprávnej intitúcie. Ak osobitný predpis ustanovuje inému orgánu verejnej moci alebo inej osobe
oprávnenie vytvára, aktualizova alebo zruova platnos elektronického formulára pre elektronický úradný
dokument alebo pri týchto èinnostiach ustanovuje povinnos súèinnosti orgánu verejnej moci a inej osoby,
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ústredný orgán tátnej správy splní povinnos pod¾a
prvej vety aj vtedy, ak vo vzahu k tomuto formuláru vykoná úkony pod¾a § 24 ods. 4 primerane. Elektronický
formulár pre elektronický úradný dokument musí by
vytvorený spôsobom, ktorý umoní vyuíva funkcionality pod¾a § 24 ods. 2 a 3 primerane.
(3) Ústredný orgán tátnej správy je na úèely konaní
v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú tátnu
správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný vo vzahu k elektronickému formuláru pre
elektronický úradný dokument plni povinnosti pod¾a
§ 24 ods. 4 primerane; na tento úèel úrad vlády zabezpeèuje ústrednému orgánu tátnej správy prístup
k prísluným funkciám modulu elektronických formulárov.
(4) Obsahovými náleitosami elektronického formulára pre elektronický úradný dokument sú obsahové
náleitosti rozhodnutia, iadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu ustanovené osobitnými
predpismi, prièom ak je niektorá z obsahových náleitostí pod¾a osobitných predpisov viazaná na listinnú
podobu, povauje sa za splnenú autorizovaním elektronického úradného dokumentu, vrátane príloh, ak nejde o prílohy, ktorými sú veci, ktoré nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu, orgánom verejnej
moci.
(5) Vo veciach, v ktorých pod¾a osobitných predpisov
vykonáva pôsobnos vyí územný celok alebo obec
a ktoré nie sú preneseným výkonom tátnej správy,
plní povinnosti pod¾a odsekov 2 a 4 vyí územný celok a obec. Ak pre niektorú oblas tátnej správy nie je
zriadený ústredný orgán tátnej správy, plní úlohy
ústredného orgánu tátnej správy pod¾a odsekov 2 a 3
orgán tátnej správy s celoslovenskou pôsobnosou, do
ktorého pôsobnosti predmetná oblas patrí.
(6) Úrad vlády v module elektronických formulárov
plní k elektronickému formuláru pre elektronický
úradný dokument povinnosti pod¾a § 24 ods. 7 rovnako.
(7) Orgán verejnej moci je oprávnený vytvori elektronický úradný dokument aj prostredníctvom funkcionality informaèného systému verejnej správy3) a bez pouitia elektronického formulára pre elektronický
úradný dokument; vtedy je orgán verejnej moci povinný zabezpeèi súlad údajov a ich truktúrovanej formy,
ako aj spôsobu zobrazenia v takto vytvorenom elektronickom úradnom dokumente s elektronickým úradným dokumentom vytvoreným s pouitím prísluného
elektronického formulára pre elektronický úradný dokument. Na elektronické úradné dokumenty vytvorené
pod¾a prvej vety sa vzahujú ustanovenia o elektronickom úradnom dokumente rovnako.
(8) Modul elektronických formulárov je v èasti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty neverejný a úrad vlády ho sprístupòuje
bezodplatne len orgánu verejnej moci na úèely plnenia
jeho úloh alebo inej osobe na úèely zobrazovania
a automatizovaného spracovania údajov elektronického úradného dokumentu informaènými systémami
a prostriedkami v dispozícii tejto osoby.
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§ 27
(1) Ak osobitný predpis na úèely konania o právach,
právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb
ukladá orgánu verejnej moci povinnos vyda alebo doruèi rozhodnutie, iados, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument alebo ak ho na ich vydanie oprávòuje,
orgán verejnej moci je povinný túto povinnos splni
alebo toto oprávnenie vyui vydaním alebo doruèením
elektronického úradného dokumentu; takým vydaním
sa povauje táto povinnos za riadne splnenú alebo toto
oprávnenie za riadne vyuité. Ustanovením prvej vety
nie sú dotknuté ustanovenia pod¾a osobitných predpisov oprávòujúce namieta vady elektronického úradného dokumentu.
(2) Prílohy k elektronickému úradnému dokumentu
sa pripájajú vdy ako samostatný elektronický dokument, prièom ak príloha existuje len v listinnej podobe
a pod¾a osobitného predpisu sa vyaduje jej predloenie v origináli alebo v úradne osvedèenej kópii, pripojí
sa k elektronickému úradnému dokumentu ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaruèenou konverziou (§ 35 ods. 2). Ak ide o prílohy, ktoré existujú v listinnej podobe a nie je ich moné zaruèene konvertova,
ak sa ako prílohy prikladajú veci, ktoré nemajú listinnú
podobu alebo elektronickú podobu alebo ak osobitný
predpis výslovne umoòuje aj pri elektronickej komunikácii predklada prílohy v listinnej podobe, zasielajú
sa osobitne a postupom pod¾a osobitného predpisu,
ktorý predmetné konanie upravuje.
(3) Ustanovenia § 25 ods. 4 a 5 sa na elektronický
úradný dokument pouijú primerane.
§ 28
(1) Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké
právne úèinky ako návrh na zaèatie konania, aloba,
iados, sanos, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie
alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa pod¾a osobitného predpisu podávajú alebo doruèujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.
(2) Elektronický úradný dokument, vrátane príloh,
má rovnaké právne úèinky ako rozhodnutie, iados,
vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument, vrátane
príloh, ktoré pod¾a osobitného predpisu vydáva, oznamuje alebo doruèuje orgán verejnej moci v listinnej podobe.
(3) Úrad vlády zabezpeèuje prístup k elektronickým
formulárom pre elektronické podanie a elektronickým
formulárom pre elektronický úradný dokument v module elektronických formulárov v rozsahu pod¾a tohto
zákona aj na základe zverejneného komunikaèného
rozhrania.
(4) Elektronické formuláre pre elektronické podanie
a elektronickým formulárom pre elektronický úradný
dokument oznaèené ako neplatné sa v module elektronických formulárov uchovávajú po neobmedzenú
dobu.
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Elektronické doruèovanie
§ 29
(1) Elektronické podanie a elektronický úradný dokument sa doruèuje elektronicky, prièom miestom na
elektronické doruèovanie, vrátane elektronického doruèovania doruèenky je elektronická schránka, ktorá
je aktivovaná. Elektronické doruèovanie elektronického podania a elektronického úradného dokumentu sa
vykoná spôsobom pod¾a tohto zákona, ak osobitné
predpisy pri spôsobe doruèovania elektronickými prostriedkami neustanovujú inak; ustanovenie prvej vety
tým nie je dotknuté.
(2) Do vlastných rúk sa elektronicky doruèujú elektronické dokumenty, ktoré sú pod¾a tohto zákona z h¾adiska právnych úèinkov totoné s dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú,
e sa doruèujú do vlastných rúk.
(3) Doruèením do vlastných rúk sa na úèely elektronického doruèovania rozumie doruèenie, pri ktorom sa
vyaduje potvrdenie doruèenia zo strany adresáta alebo osoby, ktorej je pod¾a osobitných predpisov moné
doruèova namiesto adresáta (ïalej len prijímate¾ ),
formou doruèenky odoslanej odosielate¾ovi.
§ 30
(1) Doruèenka je elektronický dokument obsahujúci
údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického
doruèenia, identifikátor osoby prijímate¾a, identifikátor osoby odosielate¾a a identifikáciu elektronickej
správy a elektronických dokumentov, ktoré sa elektronicky doruèujú.
(2) Ak je adresátom orgán verejnej moci, doruèenku
vytvára a potvrdzuje elektronická podate¾òa tohto
orgánu. Ak adresátom nie je orgán verejnej moci, doruèenku vytvára automatizovaným spôsobom modul
elektronického doruèovania a úrad vlády prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpeèuje,
aby prijímate¾ pri preberaní doruèovaného elektronického dokumentu vdy pred sprístupnením dokumentu
mal k dispozícii a bol povinný potvrdi doruèenku.
(3) Doruèenku prijímate¾ potvrdzuje jej autorizáciou;
autorizaèným prostriedkom je funkcia, ktorá je spojená s doruèenkou.
(4) Orgán verejnej moci je povinný prijíma elektronicky doruèované elektronické správy kadý deò.
(5) Doruèenka sa elektronicky doruèuje do elektronickej schránky odosielate¾a elektronickej správy, ktorej doruèenie doruèenka potvrdzuje.
(6) Údaje uvedené v doruèenke, ktorá bola autorizovaná, sa povaujú za pravdivé, ak nie je preukázaný
opak.
§ 31
(1) Ak ide o elektronické doruèovanie pod¾a tohto zákona, ktoré sa nevykonáva do vlastných rúk, alebo
o doruèovanie notifikácií, je takéto doruèovanie moné
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vykonáva okrem elektronickej schránky paralelne aj
do obdobnej schránky zriadenej orgánom verejnej moci
sprístupnenej prostredníctvom pecializovaného portálu.
(2) Ustanovenia o elektronickom doruèovaní sa nepouijú a doruèovanie sa spravuje ustanoveniami o doruèovaní pod¾a osobitných predpisov, ak
a) elektronická schránka nie je aktivovaná,
b) osobitný predpis ustanovuje, e sa doruèuje výluène
v listinnej podobe, alebo
c) sa doruèuje osobám vo výkone trestu odòatia slobody, vo väzbe, osobám umiestneným v zariadeniach
pre výkon ústavnej starostlivosti a ochrannej výchovy alebo tomu, kto poíva diplomatické výsady
a imunity.
(3) Ak sa postupom pod¾a odseku 2 doruèuje elektronický dokument, ktorý pod¾a osobitných predpisov nie
je moné doruèi elektronicky, odosielate¾ zabezpeèí
vykonanie jeho zaruèenej konverzie (§ 35 ods. 2) pod¾a
tohto zákona a doruèuje výstup z tejto konverzie v listinnej podobe; doruèenie výstupu zo zaruèenej konverzie v listinnej podobe má rovnaké právne úèinky ako
doruèenie elektronického dokumentu.
§ 32
(1) Uloením elektronickej správy sa rozumie okamih, odkedy je elektronická správa objektívne prístupná prijímate¾ovi v elektronickej schránke adresáta.
(2) Úlonou lehotou na úèely tohto zákona je lehota,
poèas ktorej je uloená elektronická správa povaovaná za nedoruèenú. Úloná lehota je 15 dní odo dòa nasledujúceho po dni uloenia elektronickej správy, ak
osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.
(3) Ak si adresát zvolil monos zasielania notifikácií,
bezodkladne po uloení elektronickej správy je mu zaslaná notifikácia o uloení elektronickej správy, ktorá
obsahuje meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov odosielate¾a a adresáta a deò uplynutia úlonej lehoty.
(4) Ak sa elektronicky doruèuje do vlastných rúk,
prijímate¾ je povinný potvrdi doruèenie elektronickej
správy formou doruèenky; potvrdenie doruèenia je
podmienkou sprístupnenia elektronickej správy prijímate¾ovi v jeho elektronickej schránke.
(5) Elektronická správa, vrátane vetkých elektronických dokumentov, sa povauje za doruèenú,
a) ak je adresátom orgán verejnej moci, uloením elektronickej správy,
b) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doruèuje
sa do vlastných rúk, dòom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na doruèenke alebo márnym
uplynutím úlonej lehoty pod¾a toho, ktorá skutoènos nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom
nedozvedel,
c) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoruèuje sa do vlastných rúk, deò bezprostredne nasledujúci po uloení elektronickej správy.
(6) Ustanovenie odseku 5 písm. b) a c) sa nepouije,
ak
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a) ide o márne uplynutie úlonej lehoty a osobitný
predpis neumoòuje pouitie náhradného doruèenia,
b) medzi okamihom odoslania elektronickej správy
a okamihom márneho uplynutia úlonej lehoty bola
elektronická schránka deaktivovaná,
c) orgán verejnej moci rozhodne, e elektronické doruèenie je neúèinné; to neplatí, ak osobitný predpis neumoòuje vylúèi úèinky náhradného doruèenia.
(7) Ak nastane niektorá skutoènos pod¾a odseku 6
písm. a) alebo písm. c), odosielate¾ vykoná opätovné
elektronické doruèenie pod¾a tohto zákona; ustanovenie § 31 ods. 2 sa pouije rovnako. Ak nastane skutoènos pod¾a odseku 6 písm. b), odosielate¾ vykoná opätovné doruèovanie pod¾a ustanovení o doruèovaní
pod¾a osobitných predpisov.
(8) Po doruèení elektronickej správy zostáva elektronická správa, vrátane vetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje, uloená v elektronickej
schránke adresáta.
(9) Ak k elektronickému doruèeniu dôjde v deò tátneho sviatku alebo v deò pracovného pokoja, lehota na
konanie alebo na vykonanie úkonu, ktorej zaèiatok je
spojený s okamihom elektronického doruèenia, zaène
plynú najblií nasledujúci pracovný deò; to neplatí,
ak osobitný predpis ustanovuje alebo z povahy konania
alebo úkonu vyplýva, e orgán verejnej moci alebo iná
osoba sú povinní kona aj v deò, ktorý je tátnym sviatkom, alebo v deò pracovného pokoja.
§ 33
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje iný postup na
rozhodovanie o neúèinnosti elektronického doruèenia
alebo ak sa pod¾a osobitného predpisu neúèinnos
elektronického doruèenia neposudzuje ako predbená
otázka, orgán verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej
sa elektronické doruèovanie týka, rozhodne na návrh
adresáta, ktorý nie je orgánom verejnej moci, e elektronické doruèenie je neúèinné, ak tento adresát preukáe, e
a) objektívne nemohol prevzia elektronickú správu
z dôvodu, ktorý nenastal na jeho strane alebo jeho
prièinením, alebo
b) na jeho strane nastali také dôvody, ktoré mu objektívne neznemonili prevzia elektronickú správu,
avak takéto prevzatie by bolo spojené s nepomernými akosami, ktorých prekonanie od neho nie je
spravodlivé poadova.
(2) Návrh pod¾a odseku 1 je potrebné poda do 15 dní
odo dòa, keï sa adresát s obsahom elektronickej správy oboznámil alebo mohol oboznámi.
(3) Návrh pod¾a odseku 1 musí okrem veobecných
náleitostí pod¾a osobitného predpisu, ktorý konanie,
v ktorom sa elektronicky doruèovalo, upravuje, obsahova aj deò, keï sa adresát s obsahom elektronickej
správy oboznámil alebo mohol oboznámi, a oznaèenie
dôkazov, ktorých sa dovoláva.
(4) Ak osobitný predpis umoòuje vylúèi úèinky náhradného doruèenia a zároveò neustanovuje iný postup na rozhodovanie o neúèinnosti elektronického do-
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ruèenia, orgán verejnej moci môe rozhodnú
o neúèinnosti elektronického doruèenia aj bez návrhu,
ak je pod¾a obsahu spisu zrejmé, e adresát sa nemohol
s obsahom elektronickej správy v úlonej lehote oboznámi.
(5) Orgán verejnej moci, ktorý rozhoduje o neúèinnosti elektronického doruèenia, môe rozhodnú o odklade úèinkov elektronického doruèenia do rozhodnutia vo veci samej, ak adresátovi hrozí vána ujma a ak
odkladom nevznikne ujma na právach iných osôb nadobudnutých v dobrej viere alebo pokodenie verejného záujmu prevyujúce ujmu hroziacu adresátovi.
(6) Návrh pod¾a odseku 1 nie je moné poda po tom,
ako nadobudol právoplatnos rozsudok o rozvode, ktorým bolo vyslovené, e sa manelstvo rozvádza, e je neplatné alebo e nie je.
(7) Orgán verejnej moci v konaní o neúèinnosti elektronického doruèenia umoní úèastníkovi konania prevzia si elektronickú správu, o ktorej neúèinnosti elektronického doruèenia sa koná, vrátane vetkých
elektronických dokumentov, ktoré obsahuje.
(8) Ak orgán verejnej moci rozhodol, e elektronické
doruèenie je neúèinné, elektronická správa vrátane
vetkých elektronických dokumentov sa povauje za
doruèenú dòom, keï rozhodnutie o neúèinnosti elektronického doruèenia nadobudlo právoplatnos.
(9) Proti rozhodnutiu o neúèinnosti elektronického
doruèenia je moné poda odvolanie alebo rozklad pod¾a osobitného predpisu, ktorý konanie, v ktorom sa
elektronicky doruèovalo, upravuje. Ak o neúèinnosti
elektronického doruèenia rozhoduje iný orgán ako súd,
rozhodnutie o neúèinnosti elektronického doruèenia je
preskúmate¾né súdom.
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d) prostredníctvom notifikaèného modulu zaslanie notifikácie o zverejnení elektronického úradného dokumentu na elektronickej úradnej tabuli vetkým,
ktorí si pri registrácii zvolili monos zasielania notifikácií o zverejnení na elektronickej tabuli alebo si
v konkrétnej veci zvolili monos zasielania notifikácií.
TVRTÁ ÈAS
KONVERZIA
§ 35
Konverzia a zaruèená konverzia
(1) Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bene
zmyslami vnímate¾ný, informaèný obsah pôvodného
a) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
b) dokumentu v listinnej podobe transformovaný do
novovzniknutého elektronického dokumentu,
c) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu, ktorý
má iný formát elektronického dokumentu ako pôvodný elektronický dokument.
(2) Zaruèenou konverziou je konverzia vykonaná postupom pre zaruèenú konverziu osobou oprávnenou
vykona zaruèenú konverziu (ïalej len osoba vykonávajúca konverziu).
(3) Oprávnenou osobou pod¾a odseku 2 je
a) orgán verejnej moci, notár alebo potový podnik poskytujúci univerzálnu slubu,
b) advokát, ak nejde o konverziu verejnej listiny.
§ 36

§ 34

Postup zaruèenej konverzie

Elektronická úradná tabu¾a

(1) Osoba vykonávajúca konverziu je oprávnená vykona zaruèenú konverziu iba takým postupom a iba
takým zariadením, programovým vybavením alebo algoritmom, alebo ich kombináciou, ktoré zabezpeèia, e
a) informaèný obsah pôvodného dokumentu je zachovaný do takej miery, e spätnou transformáciou novovzniknutého dokumentu vznikne dokument, ktorý má rovnaký informaèný obsah ako pôvodný
dokument,
b) v novovzniknutom dokumente je moné jednoznaène odlíi údaje, ktoré vznikli transformáciou informaèného obsahu pôvodného dokumentu od údajov
pridaných procesom tejto transformácie,
c) bezpeènostné prvky pôvodného dokumentu sú nahradené bezpeènostnými prvkami, ktoré novovzniknutému dokumentu poskytnú rovnakú alebo vyiu
úroveò bezpeènostných záruk, ako poskytovali bezpeènostné prvky pôvodného dokumentu.

(1) Elektronická úradná tabu¾a je elektronické úloisko, na ktoré sú zasielané a na ktorom sú zverejòované
elektronické úradné dokumenty, ak to ustanovuje zákon.
(2) Elektronické úradné dokumenty, ktoré sú pod¾a
tohto zákona z h¾adiska právnych úèinkov totoné s dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, e sa doruèuje vyvesením na úradnej
tabuli orgánu verejnej moci, verejnou vyhlákou alebo
iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurèitý
okruh osôb, orgán verejnej moci ich zverejòuje na elektronickej úradnej tabuli; ustanovenia osobitných predpisov o doruèovaní tým nie sú dotknuté.
(3) Úrad vlády zabezpeèuje
a) prostredníctvom modulu elektronického doruèovania na ústrednom portáli zriadenie elektronickej
úradnej tabule,
b) kadému orgánu verejnej moci prístup k centrálnej
elektronickej tabuli na úèely pod¾a tohto zákona,
c) sprístupnenie elektronických úradných dokumentov zverejnených na elektronickej tabuli kadému,
a to bezodplatne a bez potreby autentifikácie a v èlenení pod¾a orgánov verejnej moci,

(2) Osoba vykonávajúca konverziu pri zaruèenej
konverzii pod¾a § 35 ods. 1 písm. a)
a) overí platnos autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b) overí platnos èasovej peèiatky,19) ak bola k pôvodnému elektronickému dokumentu pripojená èasová
peèiatka,19)
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c) transformuje pôvodný elektronický dokument na
dokument v listinnej podobe,
d) vytvorí osvedèovaciu doloku v listinnej podobe
a neoddelite¾ne ju spojí s novovzniknutým dokumentom v listinnej podobe,
e) vytvorí záznam o vykonanej zaruèenej konverzii.

h) meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá vykonala zaruèenú konverziu, a ak ide o osobu, ktorá
koná v mene orgánu verejnej moci, aj odtlaèok úradnej peèiatky,
i) evidenèné èíslo záznamu o vykonanej zaruèenej
konverzii.

(3) Osoba vykonávajúca konverziu pri zaruèenej
konverzii pod¾a § 35 ods. 1 písm. b)
a) transformuje pôvodný dokument v listinnej podobe
na elektronický dokument,
b) vytvorí osvedèovaciu doloku vo forme elektronického dokumentu,
c) autorizuje osvedèovaciu doloku a novovzniknutý
elektronický dokument spoloène a pripojí èasovú
peèiatku,19)
d) vytvorí záznam o vykonanej zaruèenej konverzii.

(2) Osvedèovacia doloka pod¾a § 36 ods. 3 písm. b)
obsahuje
a) slovný popis bezpeènostných prvkov pôvodného dokumentu v listinnej podobe, napríklad peèiatka,
podpis, vodoznak, reliéfna peèiatka,
b) údaj o poète listov a poète neprázdnych strán pôvodného dokumentu v listinnej podobe,
c) oznaèenie osoby vykonávajúcej konverziu,
d) dátum vykonania zaruèenej konverzie,
e) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonala zaruèenú konverziu,
f) evidenèné èíslo záznamu o vykonanej zaruèenej
konverzii.

(4) Osoba vykonávajúca konverziu pri zaruèenej
konverzii pod¾a § 35 ods. 1 písm. c)
a) overí platnos autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b) overí platnos èasovej peèiatky,19) ak bola na pôvodnom elektronickom dokumente pripojená èasová peèiatka,19)
c) transformuje pôvodný elektronický dokument na
elektronický dokument s iným formátom elektronického dokumentu,
d) vytvorí osvedèovaciu doloku vo forme elektronického dokumentu,
e) autorizuje osvedèovaciu doloku a novovzniknutý
elektronický dokument spoloène a pripojí èasovú
peèiatku,19)
f) vytvorí záznam o vykonanej zaruèenej konverzii.
(5) Ak je novovzniknutý dokument neoddelite¾ne
spojený s osvedèovacou dolokou a je moné spo¾ahlivo
urèi dátum a èas vykonania zaruèenej konverzie, povaujú sa podmienky pod¾a odseku 1 za splnené, kým
nie je preukázaný opak.
§ 37
Osvedèovacia doloka
(1) Osvedèovacia doloka pod¾a § 36 ods. 2 písm. d)
obsahuje
a) výsledok overenia autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b) výsledok overenia platnosti èasovej peèiatky,19) ak
bola na pôvodnom elektronickom dokumente pripojená èasová peèiatka,19)
c) údaj o èase a mieste autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ich moné zisti z údajov
autorizácie,
d) identifikátor osoby drite¾a prostriedku autorizácie
a identifikátor osoby, v mene ktorej drite¾ koná, ak
je ich z autorizácie moné zisti a ak bol pôvodný
elektronický dokument autorizovaný,
e) údaj o poète listov a poète neprázdnych strán novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
f) oznaèenie osoby vykonávajúcej konverziu,
g) dátum vykonania zaruèenej konverzie,
22

(3) Osvedèovacia doloka pod¾a § 36 ods. 4 písm. d)
obsahuje údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a f) a odseku 2
písm. d) a f).
§ 38
Obmedzenie konverzie
(1) Konvertova nemono
a) dokument v listinnej podobe, z ktorého nie je pod¾a
osobitných predpisov moné vyhotovi úradne
osvedèenú kópiu,
b) dokument v listinnej podobe, ktorého jedineènos
nie je moné konverziou nahradi, najmä obèiansky
preukaz,15) cestovný doklad,22) doklad vydaný pod¾a
osobitných predpisov a preukazujúci oprávnenie
osoby na výkon èinnosti pod¾a osobitných predpisov, peniaze, cenné papiere, reb,
c) dokument, ktorého bezpeènostné prvky nie je moné
konverziou zachova alebo nahradi bezpeènostnými prvkami s rovnakou alebo vyou úrovòou záruk
a ani slovne popísa,
d) ak nejde o konverziu pod¾a § 35 ods. 1 písm. c), elektronický dokument, ktorý je zvukovým záznamom
alebo zvukovo-obrazovým záznamom.
(2) Na úèely zaruèenej konverzie je moné poui len
taký
a) elektronický dokument, ktorého formát elektronického dokumentu zabezpeèuje splnenie podmienok
pod¾a § 36 ods. 1,
b) dokument v listinnej podobe, ktorý je moné transformova pri splnení podmienok pod¾a § 36 ods. 1,
c) dokument v listinnej podobe, ktorý je originálom alebo úradne osvedèenou kópiou.
§ 39
Spoloèné ustanovenia o zaruèenej konverzii
(1) Novovzniknutý dokument zo zaruèenej konverzie,
ktorý je neoddelite¾ne spojený s osvedèovacou dolokou, má rovnaké právne úèinky a je pouite¾ný na práv-

) Zákon è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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ne úèely v rovnakom rozsahu ako pôvodný dokument,
ktorého transformáciou vznikol.
(2) Novovzniknutý dokument zo zaruèenej konverzie
verejnej listiny, ktorý je neoddelite¾ne spojený s osvedèovacou dolokou, je verejnou listinou.
(3) Ak sa vykonáva zaruèená konverzia dokumentu,
ktorý vznikol zaruèenou konverziou, pôvodným dokumentom je dokument, ktorý vznikol zaruèenou konverziou, a osvedèovacia doloka k nemu.
(4) Osoba vykonávajúca konverziu, ktorá vykonala
zaruèenú konverziu, zodpovedá za dodranie podmienok zaruèenej konverzie, ale nezodpovedá za pravdivos alebo úplnos údajov, ktoré tvoria obsah pôvodného dokumentu.
(5) Osoba vykonávajúca konverziu vedie evidenciu
záznamov o vykonanej zaruèenej konverzii s uvedením
evidenèného èísla kadého záznamu o vykonanej zaruèenej konverzii a údajmi o poète a druhu konvertovaných dokumentov a o type vykonanej zaruèenej konverzie.
(6) Advokát a potový podnik poskytujúci univerzálnu slubu majú za výkon zaruèenej konverzie nárok na
úhradu odmeny a hotových výdavkov s òou spojených
v sume pod¾a sadzobníka úhrad za zaruèenú konverziu. Orgán verejnej moci vrátane notára vykonáva zaruèenú konverziu bezodplatne, ak ide o zaruèenú konverziu dokumentov, ktoré vznikli z èinnosti tohto
orgánu verejnej moci alebo z èinnosti orgánu verejnej
moci s rovnakou vecnou príslunosou, ale inou miestnou príslunosou, inak má nárok na úhradu hotových
výdavkov spojených so zaruèenou konverziou v sume
pod¾a sadzobníka úhrad za zaruèenú konverziu.
PIATA ÈAS
ÚHRADY ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI
§ 40
Základné pojmy
Na úèely tejto èasti sa rozumie
a) úhradou suma súdneho poplatku, správneho poplatku alebo inej platby, ktorú je poskytovate¾ úhrady povinný vykona v prospech orgánu verejnej moci
pod¾a osobitných predpisov alebo na ich základe,
b) poskytovate¾om úhrady osoba, ktorá je pod¾a osobitných predpisov alebo na ich základe povinná vykona úhradu,
c) prijímate¾om úhrady orgán verejnej moci, v ktorého
rozpoète je príjem z úhrady rozpoètovaný, ak osobitný predpis neustanoví inak,
d) hromadnou úhradou vykonanie viacerých úhrad
naraz, ktorú vykoná akreditovaný platca na úèet prijímate¾a úhrady spôsobom urèeným v dohode medzi
akreditovaným platcom a správcom èasti platobného modulu urèeného na administráciu,
e) pokynom na úhradu elektronický dokument obsahujúci identifikátor úhrady, identifikáciu úètu, na
23
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ktorý sa má úhrada vykona, a výku úhrady a ktorý
obsahuje alebo umoòuje zisti jedineènú a jednoznaènú identifikáciu poskytovate¾a úhrady, prijímate¾a úhrady, právneho titulu, na základe ktorého sa
úhrada vykonáva,
f) informáciou o úhrade informácia zasielaná v elektronickej podobe platobným modulom prijímate¾ovi
úhrady, obsahujúca identifikátor pokynu na úhradu, výku úhrady, ktorá bola vykonaná, èas a dátum
vykonania úhrady a oznaèenie akreditovaného platcu alebo prevádzkovate¾a integrovaného obsluného
miesta, prostredníctvom ktorých bola úhrada vykonaná.
§ 41
Pôsobnos
Ustanovenia tejto èasti sa pouijú na vykonanie
úhrady, ak osobitný predpis23) ustanoví, e sa úhrada
vykonáva na integrovanom obslunom mieste alebo
prostredníctvom akreditovaného platcu.
§ 42
Pokyn na úhradu
(1) Ak povinnos vykona úhradu vzniká na základe
výzvy alebo vykonate¾ného rozhodnutia orgánu verejnej moci, pokyn na úhradu vytvorí orgán verejnej moci,
prièom identifikátor úhrady urèí prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak.
(2) Ak povinnos vykona úhradu vzniká inak ako
pod¾a odseku 1,
a) pokyn na úhradu vytvorí prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta prostredníctvom informaèného systému integrovaného obsluného miesta, ak
poskytovate¾ úhrady pristupuje k elektronickej komunikácii s orgánom verejnej moci prostredníctvom
integrovaného obsluného miesta, prièom
1. identifikátor úhrady urèí prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené
inak,
2. iné náleitosti pokynu na úhradu ako pod¾a prvého bodu urèí informaèný systém integrovaného
obsluného miesta na základe informácie od poskytovate¾a úhrady,
b) a poskytovate¾ úhrady nepristupuje k elektronickej
komunikácii s orgánom verejnej moci prostredníctvom integrovaného obsluného miesta, pokyn na
úhradu sa vytvorí prostredníctvom platobného modulu, prièom
1. identifikátor úhrady sa urèí prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené
inak,
2. iné náleitosti pokynu na úhradu ako pod¾a prvého bodu sa urèia na základe informácie od poskytovate¾a úhrady.
(3) Súèasne s vytvorením pokynu na úhradu pod¾a
a) odseku 1 orgán verejnej moci doruèí pokyn na úhradu poskytovate¾ovi úhrady a prostredníctvom pla-

) Napríklad zákon è. 71/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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tobného modulu ministerstvu financií a prijímate¾ovi úhrady,
b) odseku 2 písm. a) prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta zabezpeèuje prostredníctvom informaèného systému integrovaného obsluného miesta sprístupnenie pokynu na úhradu poskytovate¾ovi
úhrady a zaslanie pokynu na úhradu do elektronickej schránky poskytovate¾a úhrady, ak je aktivovaná a poskytovate¾ úhrady o to poiada, a prostredníctvom platobného modulu prijímate¾ovi úhrady,
orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, a ministerstvu financií,
c) odseku 2 písm. b) úrad vlády zabezpeèuje prostredníctvom platobného modulu alebo iného informaèného systému verejnej správy3) sprístupnenie pokynu na úhradu poskytovate¾ovi úhrady, a ak o to
poskytovate¾ úhrady poiada, aj o zaslanie pokynu
na úhradu do elektronickej schránky poskytovate¾a
úhrady, ak je aktivovaná a prostredníctvom platobného modulu zabezpeèuje zaslanie pokynu na úhradu prijímate¾ovi úhrady, orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, a akreditovanému platcovi, ak
je známy.
(4) Ak je prijímate¾om úhrady vyí územný celok
alebo obec a nejde o prenesený výkon tátnej správy,
identifikátor úhrady urèí prijímate¾ úhrady. Na základe
dohody vyieho územného celku alebo obce s ministerstvom financií môe by identifikácia a spracovanie
úhrady zabezpeèené prostredníctvom platobného modulu.
§ 43
Vykonanie úhrady prostredníctvom
integrovaného obsluného miesta
(1) Prostredníctvom
integrovaného
obsluného
miesta je moné vykona úhradu v hotovosti, bezhotovostným prevodom alebo iným spôsobom, ktorý podporuje prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta.
(2) Ak poskytovate¾ úhrady pristupuje k elektronickej komunikácii s orgánom verejnej moci prostredníctvom integrovaného obsluného miesta, je oprávnený
vykona úhradu prostredníctvom integrovaného obsluného miesta.
(3) Ak poskytovate¾ úhrady nedisponuje pokynom na
úhradu, prevádzkovate¾ integrovaného obsluného
miesta zabezpeèí, aby informaèný systém integrovaného obsluného miesta vytvoril pokyn na úhradu; ak
poskytovate¾ úhrady pokynom na úhradu disponuje,
pouijú sa na úhradu úhrady údaje z pokynu na úhradu, ktorým poskytovate¾ úhrady disponuje.
(4) Poskytovate¾ úhrady na základe údajov v pokyne
na úhradu vykoná úhradu na úèet prevádzkovate¾a integrovaného obsluného miesta.
(5) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
zabezpeèuje, aby bezodkladne po vykonaní úhrady
odoslal informaèný systém integrovaného obsluného
miesta platobnému modulu informáciu v elektronickej
podobe obsahujúcu údaje z pokynu na úhradu, na základe ktorých bola úhrada vykonaná, a výku úhrady,
ktorá bola vykonaná pod¾a odseku 4.
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(6) Ak sa údaje v informácii pod¾a odseku 5, okrem
výky úhrady, zhodujú s údajmi v pokyne na úhradu,
na základe ktorého bola úhrada vykonaná, úrad vlády
prostredníctvom funkcionality platobného modulu zabezpeèí zaslanie informácie o úhrade prijímate¾ovi
úhrady a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada
týka, prièom ako výku úhrady, ktorá bola vykonaná,
pouije výku z informácie pod¾a odseku 5.
(7) Okamihom odoslania informácie pod¾a odseku 5
vzniká záväzok prevádzkovate¾a integrovaného obsluného miesta uhradi plnenie v sume uvedenej v informácii pod¾a odseku 5 v prospech prijímate¾a úhrady
uvedeného v tejto informácii.
(8) Ak bola úhrada vykonaná na základe pokynu na
úhradu vytvoreného orgánom verejnej moci, ktorého sa
úhrada týka, orgán verejnej moci overí súlad údajov
z pokynu na úhradu, okrem výky úhrady, s údajmi
v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú, povauje sa informácia o úhrade za zaruèenú informáciu
o úhrade, povinnos poskytovate¾a úhrady vykona
úhradu sa povauje vo výke uvedenej v zaruèenej informácii o úhrade za splnenú a v rovnakej výke vzniká
poh¾adávka prijímate¾a úhrady voèi prevádzkovate¾ovi
integrovaného obsluného miesta.
(9) Ak bola úhrada vykonaná na základe pokynu na
úhradu, ktorý nevytvoril orgán verejnej moci, ktorého
sa úhrada týka, orgán verejnej moci overí súlad údajov
z pokynu na úhradu, okrem výky úhrady, s údajmi
v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú a zároveò vznikla povinnos vykona úhradu pod¾a osobitného predpisu alebo na jeho základe, povauje sa informácia o úhrade za zaruèenú informáciu o úhrade,
povinnos poskytovate¾a úhrady vykona úhradu sa
povauje vo výke uvedenej v zaruèenej informácii
o úhrade za splnenú a v rovnakej výke vzniká poh¾adávka prijímate¾a úhrady voèi prevádzkovate¾ovi integrovaného obsluného miesta.
(10) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
je povinný splni záväzok pod¾a odseku 7 do piatich
pracovných dní odo dòa jeho vzniku, a to jednotlivo alebo hromadnou úhradou.
§ 44
Vykonanie úhrady
prostredníctvom akreditovaného platcu
(1) Prostredníctvom akreditovaného platcu je moné
vykona úhradu bezhotovostným prevodom z úètu vedeného v banke alebo v poboèke zahraniènej banky,
poukazom potového platobného styku alebo iným
spôsobom, ktorý podporuje funkcionalita platobného
modulu a poskytuje akreditovaný platca.
(2) Úrad vlády zabezpeèuje, aby bolo prostredníctvom platobného modulu umonené poskytnú poskytovate¾ovi úhrady monos vykona úhradu, na ktorej
vykonanie je povinný pod¾a osobitného predpisu alebo
na jeho základe, a to najmenej pri kadom elektronickom podaní, ktoré je spojené s povinnosou vykona
úhradu pod¾a osobitných predpisov, zároveò s odoslaním elektronického podania alebo po jeho odoslaní na
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základe výzvy alebo na základe vykonate¾ného rozhodnutia orgánu verejnej moci.

úhrady, vzniká v rovnakej výke poh¾adávka prijímate¾a úhrady voèi akreditovanému platcovi.

(3) Ak poskytovate¾ úhrady nedisponuje pokynom na
úhradu, vytvorenie pokynu na úhradu sa zabezpeèí
prostredníctvom platobného modulu; ak poskytovate¾
úhrady pokynom na úhradu disponuje, pouijú sa na
úhradu úhrady údaje z pokynu na úhradu, ktorým
poskytovate¾ úhrady disponuje.

(9) Ak bola úhrada vykonaná na základe pokynu na
úhradu, ktorý nevytvoril orgán verejnej moci, ktorého
sa úhrada týka, orgán verejnej moci overí súlad údajov
z pokynu na úhradu, okrem výky úhrady, s údajmi
v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú a zároveò vznikla povinnos vykona úhradu pod¾a osobitného predpisu alebo na jeho základe, povauje sa informácia o úhrade za zaruèenú informáciu o úhrade,
povinnos poskytovate¾a úhrady vykona úhradu sa
povauje vo výke uvedenej v zaruèenej informácii
o úhrade za splnenú, a ak akreditovaný platca nespravuje prostriedky poskytovate¾a úhrady a neuhrádza
tento záväzok z prostriedkov poskytovate¾a úhrady,
vzniká v rovnakej výke poh¾adávka prijímate¾a úhrady
voèi akreditovanému platcovi.

(4) Poskytovate¾ úhrady vykoná úhradu prostredníctvom akreditovaného platcu tak, e v rámci funkcionality platobného modulu alebo iného informaèného systému verejnej správy3) zvolí spôsob vykonania úhrady
akreditovaného platcu a uvedie informácie potrebné na
vykonanie úhrady, ktoré poskytovate¾ úhrady pouije
pri vykonaní úhrady prostredníctvom akreditovaného
platcu.
(5) Ak akreditovaný platca v súlade s podmienkami,
za ktorých úhradu vykoná, dohodnutých medzi ním
a poskytovate¾om úhrady na základe ich právneho
vzahu, overí, e úhradu je v zadanej výke moné vykona, odole platobnému modulu informáciu o tom,
v akej výke bola úhrada vykonaná spolu s údajmi z pokynu na úhradu.
(6) Ak sa údaje v informácii pod¾a odseku 5, okrem
výky úhrady, zhodujú s údajmi v pokyne na úhradu,
na základe ktorého bola úhrada vykonaná, zale sa
prostredníctvom funkcionality platobného modulu informácia o úhrade prijímate¾ovi úhrady a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, prièom ako výka
úhrady, ktorá bola vykonaná, sa pouije výka z informácie pod¾a odseku 5.
(7) Okamihom odoslania informácie pod¾a odseku 5
a) je akreditovaný platca povinný uhradi plnenie
v sume uvedenej v informácii pod¾a odseku 5 v prospech prijímate¾a úhrady uvedeného v tejto informácii, ak akreditovaný platca spravuje prostriedky poskytovate¾a úhrady a uhrádza toto plnenie
z prostriedkov poskytovate¾a úhrady,
b) vzniká záväzok akreditovaného platcu uhradi plnenie v sume uvedenej v informácii pod¾a odseku 5
v prospech prijímate¾a úhrady uvedeného v tejto informácii, ak akreditovaný platca nespravuje prostriedky poskytovate¾a úhrady a neuhrádza tento
záväzok z prostriedkov poskytovate¾a úhrady.
(8) Ak bola úhrada vykonaná na základe pokynu na
úhradu vytvoreného orgánom verejnej moci, ktorého sa
úhrada týka, orgán verejnej moci overí súlad údajov
z pokynu na úhradu, okrem výky úhrady, s údajmi
v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú, povauje sa informácia o úhrade za zaruèenú informáciu
o úhrade, povinnos poskytovate¾a úhrady vykona
úhradu sa povauje vo výke uvedenej v zaruèenej informácii o úhrade za splnenú, a ak akreditovaný platca
nespravuje prostriedky poskytovate¾a úhrady a neuhrádza tento záväzok z prostriedkov poskytovate¾a
24

)
)
26
)
27
)
25

(10) Akreditovaný platca je povinný splni povinnos
pod¾a odseku 7 do piatich pracovných dní odo dòa jej
vzniku, a to jednotlivo alebo hromadnou úhradou.
(11) Ak akreditovaný platca spravuje prostriedky
poskytovate¾a úhrady a uhrádza plnenie pod¾a odseku 7 písm. a) z prostriedkov poskytovate¾a úhrady,
okamihom odoslania informácie pod¾a odseku 5 prostriedky poskytovate¾a úhrady vo výke uvedenej
v tejto informácii nepodliehajú výkonu rozhodnutia
pod¾a osobitných predpisov.
Akreditovaný platca
§ 45
(1) Akreditovaným platcom je na úèely tejto èasti
osoba zapísaná v zozname akreditovaných platcov.
(2) Zoznam akreditovaných platcov vedie ministerstvo financií. Ministerstvo financií do zoznamu akreditovaných platcov zapíe,
a) ak nejde o vykonanie úhrady platobnou kartou,
1. banku alebo poboèku zahraniènej banky,24) ak
o to poiadajú,
2. platobnú intitúciu alebo poboèku zahraniènej
platobnej intitúcie25) vrátane mobilného operátora,26)ktorý má platné povolenie na poskytovanie
platobných sluieb, ak o to poiadajú,
3. právnickú osobu zriadenú zákonom na realizáciu
rozpoètu orgánov verejnej moci a realizáciu súvisiacich platobných operácií, ak o to poiada,
4. potový podnik oprávnený poskytova potový
platobný styk,27) ak o to poiada,
b) ak ide o vykonanie úhrady platobnou kartou, osobu
pod¾a odseku 1, s ktorou uzatvorilo zmluvu o výkone
èinnosti akreditovaného platcu pod¾a § 47.
§ 46
(1) iados o zápis do zoznamu akreditovaných platcov podáva iadate¾ ministerstvu financií. Táto iados

§ 2 ods. 1 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 5 ods. 1 zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
§ 2 ods. 8 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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musí by autorizovaná alebo vlastnoruène podpísaná
iadate¾om a obsahuje
a) identifikátor osoby a identifikátor osoby fyzickej
osoby oprávnenej kona za iadate¾a alebo v jeho
mene,
b) spôsob vykonania úhrady podporovaný iadate¾om,
c) dátum podania.
(2) Prílohami iadosti pod¾a odseku 1 sú úradne
osvedèená kópia bankového povolenia alebo povolenia
na poskytovanie platobných sluieb, zriaïovacia listina alebo obdobná listina a dokument obsahujúci podrobný opis spôsobu vykonania úhrady pod¾a odseku 1
písm. b).
(3) iados pod¾a odseku 1 sa podáva v elektronickej
podobe a jej vzor zverejòuje ministerstvo financií na
ústrednom portáli.
(4) Ak iados pod¾a odseku 1 spåòa vetky náleitosti pod¾a odsekov 1 a 2 a ak funkcionalita platobného
modulu podporuje spôsob vykonania úhrady uvedený
v tejto iadosti, ministerstvo financií zapíe iadate¾a
do zoznamu akreditovaných platcov. Ak iados pod¾a
odseku 1 nespåòa niektorú z náleitostí pod¾a odsekov 1 a 2, ministerstvo financií vyzve iadate¾a v lehote
nie kratej ako sedem pracovných dní odo dòa doruèenia výzvy na doplnenie iadosti; ak iadate¾ túto iados v urèenej lehote nedoplní, ministerstvo financií ju
odmietne a upovedomí o tom iadate¾a.
(5) Ministerstvo financií v zozname akreditovaných
platcov vedie o kadom akreditovanom platcovi údaje
v rozsahu pod¾a odseku 1 písm. a) a b); osobné údaje
akreditovaného platcu a osoby oprávnenej kona za
akreditovaného platcu alebo v jeho mene, najmä identifikátor osoby, je ministerstvo financií oprávnené
spracúva na úèely plnenia povinností pod¾a tejto èasti
v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto úèelu
a poèas nevyhnutnej doby. Ministerstvo financií zverejòuje na ústrednom portáli vetky spôsoby vykonania
úhrady, ktoré funkcionalita platobného modulu podporuje, ako aj obchodné meno alebo názov akreditovaného platcu pre kadý z podporovaných spôsobov vykonania úhrady.
(6) Ministerstvo financií vyèiarkne zo zoznamu akreditovaných platcov akreditovaného platcu
a) ku dòu jeho zániku,
b) ku dòu jeho vstupu do likvidácie,
c) ku dòu právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na jeho majetok alebo právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zruení konkurzu na jeho majetok pre nedostatok
majetku pod¾a osobitného predpisu,
d) ku dòu zániku jeho oprávnenia na podnikanie,
e) ak ide o banku alebo poboèku zahraniènej banky,24)
platobnú intitúciu alebo poboèku zahraniènej platobnej intitúcie,25) ku dòu odobratia alebo zániku
bankového povolenia alebo povolenia na poskytovanie jej platobných sluieb,
f) na jeho iados, a to ku dòu doruèenia iadosti, ak
v iadosti nie je uvedený neskorí dátum,
g) ak ide o akreditovaného platcu pod¾a § 45 ods. 2
písm. b), aj dòom skonèenia alebo zániku zmluvy
o výkone èinnosti akreditovaného platcu.
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§ 47
Akreditovaný platca
pre úhradu platobnými kartami
(1) Ak ide o vykonanie úhrady platobnou kartou,
akreditovaným platcom môe by len banka alebo poboèka zahraniènej banky,24) platobná intitúcia alebo
poboèka zahraniènej platobnej intitúcie.25)
(2) Ministerstvo financií vyberie akreditovaného
platcu pod¾a § 45 ods. 2 písm. b) na základe výzvy na
predkladanie ponúk na èinnos akreditovaného platcu
pod¾a § 45 ods. 2 písm. b) (ïalej len výzva na ponuku)
a vyhodnotenia predloených ponúk na èinnos akreditovaného platcu pod¾a § 45 ods. 2 písm. b) (ïalej len
ponuka).
(3) Ministerstvo financií zverejòuje výzvu na ponuku
v Obchodnom vestníku a súèasne aj na ústrednom portáli a uvedie v nej aj kritériá na vyhodnotenie ponúk
a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie by
kratia ako 22 dní.
(4) Ponuka obsahuje
a) identifikátor osoby a identifikátor osoby fyzickej
osoby oprávnenej kona v mene právnickej osoby,
b) cenu za výkon èinnosti akreditovaného platcu alebo
spôsob jej urèenia,
c) podporované druhy platobných kariet a typy platobných kariet,
d) dátum a autorizáciu alebo vlastnoruèný podpis iadate¾a.
(5) Ministerstvo financií rokuje so vetkými záujemcami o ponukách s cie¾om prispôsobi ich poiadavkám
na výkon èinnosti akreditovaného platcu pod¾a tejto
èasti a vybra najlepiu ponuku na základe ekonomicky najvýhodnejej ponuky alebo ponuku s najniou
cenou.
(6) Ministerstvo financií je povinné v priebehu rokovania zabezpeèi rovnaké zaobchádzanie so vetkými
iadate¾mi a nesmie poskytova informácie spôsobom,
ktorý by zvýhodnil niektorých z nich. Ministerstvo financií môe rokovania uskutoèni v nieko¾kých po sebe
nasledujúcich etapách s cie¾om zníi poèet ponúk,
ktoré sa majú prerokova, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na ponuku, prièom
musí umoni hospodársku súa, ak je dostatok vhodných iadate¾ov.
(7) Ministerstvo financií vyhodnotí predloené ponuky na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejej ponuky alebo najniej ceny, prièom prihliada najmä na
pomer medzi podporovanými druhmi platobných kariet a typmi platobných kariet a cenou uvedenou v ponuke.
(8) Ministerstvo financií uzatvorí so iadate¾om, ktorého ponuka je na základe kritérií vyhodnotenia ponúk
najvýhodnejia, zmluvu o výkone èinnosti akreditovaného platcu. Zmluva o výkone èinnosti akreditovaného
platcu sa uzatvára na obdobie piatich rokov a nesmie
obsahova monos výpovede pre akreditovaného platcu, ani monos predåenia doby platnosti zmluvy.
(9) Ministerstvo financií zapíe akreditovaného platcu pod¾a § 45 ods. 2 písm. b) do zoznamu akreditova-
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ných platcov súèasne s dátumom úèinnosti zmluvy
o výkone èinnosti akreditovaného platcu.
§ 48
Povinnosti úradu vlády, akreditovaného platcu
a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka
(1) Úrad vlády a ministerstvo financií, kadý v rozsahu pôsobnosti k èasti platobného modulu, ktorej sú
správcom, sú povinné v rámci funkcionality platobného modulu
a) poskytnú poskytovate¾ovi úhrady vdy pred autorizáciou úhrady informáciu o nákladoch spojených
s vykonaním úhrady, ktoré znáa poskytovate¾
úhrady, ak sú známe,
b) sprístupni v platobnom module vetky podporované spôsoby vykonania úhrady a v rámci nich prístup
k podporovaným slubám kadého akreditovaného
platcu,
c) umoni v rámci jednotlivých podporovaných spôsobov vykonania úhrady a jednotlivých akreditovaných platcov poskytovate¾ovi úhrady zada vetky
informácie a vykona vetky úkony, ktoré sú na vykonanie úhrady potrebné,
d) umoni akreditovaným platcom integrova ich informaèné systémy a iné prostriedky potrebné na výkon èinnosti pod¾a tejto èasti na zverejnené komunikaèné rozhranie platobného modulu pod¾a odseku 3
a poskytnú im nevyhnutnú súèinnos,
e) zabezpeèi vedenie evidencie prijatých informácií od
integrovaného obsluného miesta a akreditovaného
platcu pod¾a tejto èasti a odoslaných informácií
o úhrade, a to poèas piatich rokov odo dòa prijatia
informácie a odoslania informácie o úhrade,
f) zabezpeèi vedenie evidencie hromadných úhrad
spôsobom, ktorý umoní identifikáciu výky v spojení s úhradou, ktorej sa výka týka, a s identifikáciou
poskytovate¾a úhrady, orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, a povinnosti pod¾a osobitného
predpisu alebo na jeho základe, ktorej sa úhrada
týka, a to poèas piatich rokov odo dòa prijatia informácie a odoslania informácie o úhrade,
g) umoni prevádzkovate¾om integrovaného obsluného miesta a orgánu verejnej moci, ktorého sa
úhrada týka, integrova ich informaèné systémy
a iné prostriedky potrebné na výkon èinnosti pod¾a
tejto èasti na zverejnené komunikaèné rozhranie
platobného modulu a poskytnú im nevyhnutnú súèinnos.
(2) Akreditovaný platca je povinný
a) na úèely vykonania úhrady pod¾a tejto èasti zabezpeèi dostupnos svojich informaèných systémov
a iných prostriedkov kadý deò,
b) poskytova úradu vlády a ministerstvu financií vdy
aktuálnu informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ktoré znáa poskytovate¾ úhrady, na
úèely plnenia povinnosti pod¾a odseku 1 písm. a),
c) poskytnú úradu vlády a ministerstvu financií informácie na úèely plnenia povinnosti pod¾a odseku 1
písm. c) a poskytnú na tento úèel vetku potrebnú
súèinnos.
(3) Úrad vlády zverejòuje na ústrednom portáli ko-
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munikaèné rozhranie platobného modulu na úèely integrácie informaèných systémov a iných prostriedkov
akreditovaných platcov.
(4) Ministerstvo financií zverejòuje metainformácie
o komunikaènom rozhraní v centrálnom metainformaènom systéme.
(5) Orgán verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, je
povinný vies evidenciu vetkých prijatých informácií
o úhrade.
(6) Úrad vlády a ministerstvo financií sú povinné poskytnú orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka,
prevádzkovate¾ovi integrovaného obsluného miesta
a akreditovanému platcovi nevyhnutnú súèinnos na
úèely plnenia ich povinností pod¾a tohto zákona.
(7) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
alebo akreditovaný platca môe vykona hromadnú
úhradu len vtedy, ak uzatvoril dohodu o hromadných
úhradách so správcom èasti platobného modulu urèeného na administráciu. Dohoda pod¾a prvej vety musí
by v druhovo rovnakých prípadoch rovnaká s kadým
prevádzkovate¾om integrovaného obsluného miesta
a s kadým akreditovaným platcom.
(8) Orgán verejnej moci a prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta sú oprávnení na úèely plnenia
povinností pod¾a tejto èasti spracúva osobné údaje
poskytovate¾a úhrady, najmä identifikátor osoby poskytovate¾a úhrady, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto úèelu a poèas nevyhnutnej doby.
IESTA ÈAS
REFERENÈNÉ REGISTRE
Základné ustanovenia
§ 49
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) registrom miesto elektronického uchovávania objektov evidencie, ktoré vytvára, uchováva a vykonáva vo vzahu k nim ïalie úkony orgán verejnej moci
v rámci svojej pôsobnosti a pod¾a osobitných predpisov,5)
b) objektom evidencie mnoina údajov o subjekte evidencie, ktorá je predmetom evidovania orgánom
verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti pod¾a osobitných predpisov5) a ktorá je jednoznaène identifikovaná identifikátorom objektu evidencie,
c) subjektom evidencie osoba, vec, právo, povinnos
alebo skutoènos, údaje o ktorých sú predmetom
evidovania orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti pod¾a osobitných predpisov,5)
d) referenèným údajom údaj objektu evidencie, ktorý je
uvedený v zozname referenèných registrov,
e) hodnotou údaja je neprázdna a koneèná postupnos
znakov, ktoré údaj obsahuje,
f) referencovaním pouitie údaja objektu evidencie
v podobe, ktorá je zhodná s podobou, v ktorej je referenèný údaj vedený v referenènom registri,
g) správcom registra orgán verejnej moci, ktorý pod¾a
osobitného predpisu5) register vedie,
h) registrátorom orgán verejnej moci, ktorý je pod¾a
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osobitného predpisu5) oprávnený zapisova, meni
a vymazáva údaje objektov evidencie z registra.
§ 50
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, hodnota
referenèného údaja sa povauje za úplnú a zodpovedajúcu skutoènosti, kým nie je preukázaný opak.
(2) Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na
hodnotu referenèného údaja, nemôe iná osoba namieta, e táto hodnota nie je úplná alebo nezodpovedá
skutoènosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 51
Referenèný register
a zoznam referenèných registrov
(1) Referenèným registrom je register, ktorý je uvedený v zozname referenèných registrov.
(2) Zoznam referenèných registrov ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
financií, a tento zoznam obsahuje ku kadému referenènému registru
a) oznaèenie referenèných údajov z tohto referenèného
registra,
b) názov referenèného registra,
c) správcu referenèného registra a registrátora referenèného registra,
d) údaj o oprávnení orgánu verejnej moci pristupova
k referenèným údajom a o pôsobnosti, v rámci ktorej
vyuíva referenèné údaje, najmenej vo forme odkazu
na veobecne záväzný právny predpis,
e) údaj o právach a povinnostiach osôb, na základe
ktorých dochádza k zmene referenèných údajov,
najmenej vo forme odkazu na veobecne záväzný
právny predpis.
(3) Zoznam referenèných registrov obsahuje ako referenèné údaje také údaje objektu evidencie, ktoré sú
vo vzahu k subjektu evidencie jedineèné, a taký register ako referenèný, v ktorom je pod¾a osobitných predpisov k týmto údajom ustanovená domnienka správnosti. V zozname referenèných registrov musí by
kadý referenèný údaj priradený k referenènému registru a kadý referenèný register musí by priradený aspoò k jednému referenènému údaju.
(4) Zmeny v zozname referenèných registrov vykonáva ministerstvo financií vdy s úèinnosou k 1. januáru
kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po
vydaní zoznamu referenèných registrov.
(5) Zoznam referenèných registrov ministerstvo financií sprístupòuje aj na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle. Ministerstvo financií zabezpeèuje
sprístupnenie údajov opisujúcich spôsob prístupu
k referenèným údajom a referenèným registrom orgánom verejnej moci.
§ 52
Pouívanie hodnôt referenèných údajov
(1) Registrátori registrov, v ktorých sa evidujú medzi
údajmi objektu evidencie aj také údaje, ktoré sú refe-
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renènými údajmi, sú povinní hodnoty týchto údajov
objektu evidencie referencova; to sa nevzahuje na registrátora referenèného registra vo vzahu k hodnotám
referenèných údajov vedených v tomto registri.
(2) Referencovanie sa vykoná automatizovaným spôsobom, prièom na úèely referencovania sa nepouijú
ustanovenia o poskytovaní elektronických odpisov z informaèných systémov verejnej správy pod¾a osobitného
predpisu.21)
(3) Ak referencovaním dôjde k zmene alebo k výmazu
hodnôt údajov objektu evidencie, registrátor je povinný
takúto zmenu alebo výmaz vykona v ním vedenom registri vdy aj z vlastnej iniciatívy.
(4) Ak sa pri výkone verejnej moci zisujú, preukazujú alebo inak spracúvajú údaje, ktoré sú referenènými
údajmi, je orgán verejnej moci povinný referencova
prísluné hodnoty referenèných údajov.
§ 53
Oprava hodnôt referenèných údajov
Ak orgán verejnej moci zistí pri svojej èinnosti nesúlad hodnôt referenèných údajov so skutoènosou, bezodkladne to oznámi registrátorovi a správcovi prísluného referenèného registra; registrátor je aj z vlastnej
iniciatívy povinný vykona opravu takýchto hodnôt
údajov spôsobom pod¾a osobitného predpisu.5)
§ 54
Povinnosti správcu a registrátora
referenèného registra
(1) Správca referenèného registra okrem povinností
pod¾a osobitných predpisov5)
a) zabezpeèuje správu a prevádzku registra a zodpovedá za bezpeènos a ochranu pred neoprávneným prístupom k spracovávaným a uchovávaným údajom
a pred ich zneuitím a pred ich stratou,
b) zabezpeèuje dostupnos registra a poskytovanie
jeho funkcií a bezodplatné sprístupnenie údajov orgánom verejnej moci a iným osobám oprávneným
pod¾a osobitných predpisov,
c) vedie záznamy o udalostiach súvisiacich s prevádzkou registra, a to najmä o bezpeènostných incidentoch, o prístupoch do informaèného systému, zmenách nastavení oprávnenia a zmenách referenèných
údajov,
d) zabezpeèuje technickú dostupnos hodnôt referenèných údajov objektu evidencie ostatným informaèným systémom verejnej správy3) bezodkladne po ich
zápise alebo zmene a bezodkladne po výmaze zabezpeèuje dostupnos informácie o výmaze hodnoty
údaja objektu evidencie,
e) uchováva najmenej poèas desiatich rokov údaje
o èase a spôsobe vzniku, zmeny a zániku hodnôt referenèných údajov, ako aj identifikátor osoby, ktorá
ich uskutoènila, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.
(2) Registrátor referenèného registra zodpovedá od
okamihu, keï sú hodnoty referenèných údajov v jeho
dispozícii, za to, e hodnoty referenèných údajov sú
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úplné a zodpovedajú stavu, ktorý je v referenènom registri zapísaný; ak sú hodnoty referenèných údajov
pod¾a osobitného predpisu5) zapisované, menené alebo
vymazávané na podnet oprávnenej osoby, zodpovedá
v rozsahu, v akom je pod¾a osobitného predpisu5) povinný skúma ich úplnos a to, èi zodpovedajú skutoènosti.
§ 55
Poskytovanie hodnôt údajov z registrov
(1) Okrem poskytnutia na úèely referencovania je
správca registra povinný poskytnú orgánu verejnej
moci na úèely výkonu verejnej moci a plnenia jeho úloh
pod¾a osobitných predpisov hodnoty údajov z registra,
ktorý vedie, a to bezodplatne a aj bez súhlasu dotknutých osôb; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa pouijú rovnako.
(2) Orgánu verejnej moci sa v rozsahu a na úèely plnenia úloh pod¾a osobitných predpisov poskytujú hodnoty údajov z registra formou elektronického odpisu.21)
Inej osobe ako orgánu verejnej moci sa hodnoty údajov
z registra poskytujú formou elektronického odpisu21)
alebo formou výstupu z informaèného systému verejnej
správy.28)
(3) Ak osobitný predpis5) upravuje poskytovanie hodnôt údajov z registrov
a) v elektronickej podobe, povaujú sa elektronický odpis a výstup z informaèného systému verejnej správy
za rovnocenné s elektronicky poskytnutými hodnotami údajov pod¾a osobitného predpisu5) vrátane
vetkých právnych úèinkov, ak obsahujú najmenej
ten rozsah údajov ako elektronicky poskytnuté údaje pod¾a osobitného predpisu,5)
b) v listinnej podobe vo forme odpisu, výpisu alebo inej
obdobnej forme (ïalej len listinný výstup), povaujú sa elektronický odpis a výstup z informaèného
systému verejnej správy za rovnocenné s listinným
výstupom pod¾a osobitného predpisu5) vrátane vetkých právnych úèinkov, ak obsahujú najmenej taký
rozsah údajov ako listinný výstup pod¾a osobitného
predpisu.5)
(4) Výstup z informaèného systému verejnej správy28)
a elektronický odpis21) sú verejnou listinou.
(5) Na postup pri vydávaní elektronického odpisu
a výstupu z informaèného systému verejnej správy sa
vzahuje osobitný predpis.29)
SIEDMA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 56
Správne delikty
(1) Ministerstvo financií uloí pokutu
28

)
)
30
)
31
)
29
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a) od 250 eur do 5 000 eur akreditovanému platcovi,
ktorý pri výkone èinnosti akreditovaného platcu poruí povinnos pod¾a tohto zákona,
b) od 1 000 eur do 25 000 eur správcovi informaèného
systému verejnej správy,3) ktorý poruí povinnos
pod¾a § 6 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),
c) od 1 000 eur do 35 000 eur prevádzkovate¾ovi integrovaného obsluného miesta, ak prevádzkareò integrovaného obsluného miesta nespåòa podmienky
prevádzky pod¾a § 7.
(2) Pri ukladaní pokuty ministerstvo financií prihliadne najmä na závanos, spôsob, trvanie, následky
protiprávneho konania, na opakované poruenie povinností alebo na poruenie viacerých povinností.
(3) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa, keï rozhodnutie o jej uloení nadobudlo právoplatnos. Výnosy
pokút sú príjmom tátneho rozpoètu.
(4) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa zistenia poruenia povinnosti, najneskôr vak do troch
rokov odo dòa poruenia povinnosti.
§ 57
Postupy
Na postupy pod¾a tohto zákona sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní30) okrem konania
pod¾a § 56.
§ 58
Ochrana osobných údajov
Na spracúvanie osobných údajov pod¾a tohto zákona
sa vzahuje veobecný predpis o ochrane osobných
údajov.31)
§ 59
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo financií, ustanoví
a) jednotný formát elektronických správ vytváraných
a odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, pecializovaného portálu a informaèného systému integrovaného obsluného miesta pod¾a § 5
ods. 6,
b) obsah iadosti o zápis do registra prevádzkarní integrovaných obsluných miest, podrobnosti o zriaïovaní a oznaèovaní prevádzkarní integrovaných
obsluných miest, podrobnosti o podmienkach prevádzky a o vedení evidencie pod¾a § 9,
c) sadzobník úhrad za èinnos integrovaného obsluného miesta pod¾a § 7 ods. 10,
d) podrobnosti o elektronických formulároch elektronických podaní a elektronických formulároch elektronických úradných dokumentov,
e) na úèely zaruèenej konverzie

§ 7 ods. 3 zákona è. 275/2006 Z. z.
§ 7 a 9 zákona è. 275/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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1. formáty elektronických dokumentov, ktoré je
moné poui na úèely zaruèenej konverzie,
2. podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpeènostnými prvkami,
3. podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a forme
osvedèovacej doloky,
4. podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia
evidencie záznamov o vykonanej konverzii,
5. sadzobník úhrad za zaruèenú konverziu,
f) zoznam referenèných registrov pod¾a § 51 ods. 2.
(2) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
úrad vlády, ustanoví
a) podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov
verejnej moci pod¾a § 6 ods. 3,
b) sadzobník úhrad za èinnos ústredného portálu
a spoloèných modulov pod¾a § 6 ods. 5,
c) funkcionality ústredného portálu a spoloèných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom,
d) podrobnosti o technických podmienkach a bezpeènostných zásadách prístupu do elektronickej
schránky,
e) podrobnosti o úlonej kapacite elektronickej
schránky pod¾a § 16 ods. 2 písm. a) a o postupe pri
odstraòovaní elektronických správ pri naplnení
úlonej kapacity elektronickej schránky pod¾a § 16
ods. 2 písm. b),
(3) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo vnútra, ustanoví
a) podrobnosti o alternatívnom autentifikátore pod¾a
§ 21 ods. 1 písm. b) a o technických podmienkach
a bezpeènostných zásadách jeho pouitia informaènými systémami verejnej správy,3)
b) orgán verejnej moci, ktorý vydáva a zneplatòuje
alternatívny autentifikátor pod¾a § 22 ods. 1,
c) podrobnosti o vydaní a prevzatí alternatívneho
autentifikátora a podmienenos jeho vydania vydaním obèianskeho preukazu s elektronickým èipom
a bezpeènostným osobným kódom pod¾a § 22 ods. 3,
d) orgán verejnej moci, ktorý plní povinnosti a disponuje oprávneniami vo vzahu k alternatívnym
autentifikátorom pod¾a § 21 ods. 3 a 5,
e) podrobnosti o súèinnosti pod¾a § 22 ods. 4,
f) podrobnosti o zneplatnení alternatívneho autentifikátora pod¾a § 22 ods. 5 a 6,
g) uznané spôsoby autorizácie pod¾a § 23 ods. 1.
§ 60
Prechodné ustanovenia
(1) Ak osobitné predpisy neustanovujú orgánu verejnej moci povinnos uplatòova výkon verejnej moci
elektronicky, orgán verejnej moci nie je tri roky odo dòa
úèinnosti tohto zákona povinný uplatòova výkon verejnej moci elektronicky, ak mu to neumoòujú technické dôvody.
(2) Orgán verejnej moci je tri roky odo dòa úèinnosti
tohto zákona oprávnený pri výkone verejnej moci postupova len pod¾a osobitných predpisov, ak ustanovujú odlinú úpravu postupu orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a odliné náleitosti návrhu na
zaèatie konania, aloby, iadosti, sanosti, vyjadrenia,
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stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej
moci, alebo odliné náleitosti rozhodnutia, iadosti,
vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré
v konaní vydáva orgán verejnej moci, ako tento zákon.
(3) Ústredný portál verejnej správy zriadený pod¾a
doterajích predpisov je ústredným portálom pod¾a
tohto zákona. Právne úèinky úkonov spojených so zriadením, správou a prevádzkou ústredného portálu verejnej správy pod¾a doterajích predpisov zostávajú zachované. Právne vzahy súvisiace s ústredným
portálom a jeho prevádzkou sú úèastníci týchto právnych vzahov povinní da do súladu s týmto zákonom
do jedného roka odo dòa úèinnosti tohto zákona.
(4) Integrované obsluné miesto pod¾a doterajích
predpisov je integrovaným obsluným miestom pod¾a
tohto zákona. Právne úèinky úkonov spojených so zriadením, správou a prevádzkou integrovaného obsluného miesta pod¾a doterajích predpisov zostávajú zachované.
(5) Prevádzkovate¾ integrovaného obsluného miesta
pod¾a doterajích predpisov je oprávnený prevádzkova
integrované obsluné miesto pod¾a tohto zákona, ak do
jedného roka odo dòa úèinnosti tohto zákona preukáe
splnenie podmienok prevádzky integrovaného obsluného miesta pod¾a tohto zákona; pri preukazovaní sa
pouije postup pod¾a § 7 ods. 4 primerane. Ministerstvo
financií zapíe do registra prevádzok integrovaných obsluných miest prevádzkovate¾a integrovaného obsluného miesta a prevádzkarne integrovaného obsluného
miesta zapísané v registri prevádzkovate¾ov integrovaných obsluných miest pod¾a doterajích predpisov do
jedného mesiaca odo dòa úèinnosti tohto zákona.
(6) Spoloèné moduly zriadené pod¾a doterajích
predpisov sú spoloènými modulmi pod¾a tohto zákona.
Právne úèinky úkonov spojených so zriadením, správou a prevádzkou spoloèných modulov pod¾a doterajích predpisov zostávajú zachované.
(7) Orgán verejnej moci je povinný splni podmienky
pod¾a § 4 ods. 5 do troch rokov odo dòa úèinnosti tohto
zákona.
(8) Orgán verejnej moci nie je tri roky odo dòa úèinnosti tohto zákona povinný postupova pod¾a § 10
ods. 2 prvej vety a druhej vety. Po uplynutí tejto doby
nie je orgán verejnej moci povinný postupova pod¾a
§ 10 ods. 2 prvej vety a druhej vety, do doby, kým niektorý zo spoloèných modulov nie je zriadený.
(9) Úrad vlády zriadi elektronické schránky orgánom
verejnej moci a osobám pod¾a § 12 ods. 4 písm. a) a c),
pri ktorých je v deò úèinnosti tohto zákona splnená
podmienka na ich zriadenie, do troch mesiacov odo dòa
úèinnosti tohto zákona. Orgány verejnej moci, ktoré zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie právnickú
osobu, zapísanú organizaènú zloku alebo fyzickú osobu podnikate¾a, sú povinné oznámi úradu vlády údaje
potrebné na zriadenie elektronickej schránky pod¾a prvej vety vo vzahu k osobám a zapísaným organizaèným
zlokám, ktoré sú v deò úèinnosti tohto zákona v takejto evidencii zapísané, a to do dvoch mesiacov odo
dòa úèinnosti tohto zákona.
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(10) Úrad vlády aktivuje elektronickú schránku orgánu verejnej moci zriadenú pod¾a odseku 9 súèasne
s jej zriadením. Úrad vlády aktivuje elektronickú
schránku právnickej osoby a zapísanej organizaènej
zloky zriadenú pod¾a odseku 9 dòom nasledujúcim po
dni, keï uplynie 18 mesiacov odo dòa zriadenia elektronickej schránky.
(11) Ústredný orgán tátnej správy, obec a vyí
územný celok nie sú povinné postupova pod¾a § 24
ods. 2, 4, 6 a 8 a § 26 ods. 2, 3, 5 a 7 poèas jedného mesiaca odo dòa vytvorenia modulu elektronických formulárov a jeho uvedenia do prevádzky; úrad vlády zverejní informáciu o vytvorení modulu elektronických
formulárov a jeho uvedení do prevádzky na ústrednom
portáli najneskôr v deò nasledujúci po dni jeho vytvorenia a uvedenia do prevádzky.
(12) Ústredný orgán tátnej správy, obec a vyí
územný celok sú tri roky odo dòa úèinnosti tohto zákona oprávnené vytvára a aktualizova elektronický formulár elektronického podania a elektronického úradného dokumentu len ako elektronický dokument, ktorý
nemusí spåòa ïalie náleitosti elektronického formulára pod¾a § 3 písm. f), § 24 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3
písm. a) a e). Poèas troch rokov odo dòa úèinnosti tohto
zákona je moné poda elektronické podanie a vyda
elektronický úradný dokument aj ako elektronický dokument, ktorého údaje nemusia by vyplnené v truktúre pod¾a elektronického formulára.
(13) Poèas jedného mesiaca odo dòa vytvorenia èasti
platobného modulu urèenej na administráciu nemá orgán verejnej moci povinnos urèova identifikátor
úhrady prostredníctvom platobného modulu; ministerstvo financií zverejní informáciu o vytvorení èasti
platobného modulu urèenej na administráciu a jeho
uvedení do prevádzky na ústrednom portáli najneskôr
v deò nasledujúci po dni jeho vytvorenia a uvedenia do
prevádzky.
(14) Orgán verejnej moci, ktorý nemá pridelené identifikaèné èíslo organizácie, je na úèely identifikácie povinný do 30 dní odo dòa úèinnosti tohto zákona poiada tatistický úrad Slovenskej republiky o pridelenie
súboru znakov pod¾a osobitného predpisu.7)
(15) Úrad vlády poèas troch rokov odo dòa úèinnosti
tohto zákona zverejòuje na ústrednom portáli informatívny zoznam orgánov verejnej moci, u ktorých je moný úplný výkon verejnej moci elektronicky.
§ 61
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 53/2012 Z. z. o integrovaných obsluných
miestach a podmienkach ich zriaïovania, registrácie,
oznaèovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad.
Èl. II
Zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení
zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona è. 90/2008 Z. z., zákona è. 55/2010 Z. z., zákona
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è. 136/2010 Z. z. a zákona è. 519/2011 Z. z. sa mení
takto:
V § 27 odsek 4 znie:
(4) Orgánom verejnej moci, ktoré nemajú pridelené
identifikaèné èíslo, organizaèným zlokám bez právnej
subjektivity zriadeným právnickou osobou alebo podnikate¾om a skupinám podnikov vytvára úrad na úèely
ich evidencie osobitnú identifikáciu. Spôsob jej tvorby
urèuje úrad..
Èl. III
Zákon è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 679/2004 Z. z., zákona è. 25/2006 Z. z., zákona
è. 275/2006 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z. a zákona
è. 289/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
(1) Tento zákon upravuje vzahy vznikajúce v súvislosti s vyhotovovaním a pouívaním elektronického
podpisu a elektronickej peèate, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri pouívaní elektronického podpisu a elektronickej peèate, hodnovernos
a ochranu elektronických dokumentov podpísaných
elektronickým podpisom alebo opatrených elektronickou peèaou..
2. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) dokumentom ¾ubovo¾ná koneèná neprázdna postupnos znakov,
b) elektronickým dokumentom èíselne kódovaný dokument uchovávaný na fyzickom nosièi, prenáaný
alebo spracúvaný pomocou technických prostriedkov v elektrickej, magnetickej, optickej alebo inej
forme,
c) podpísaným elektronickým dokumentom elektronický dokument, pre ktorý bol vyhotovený elektronický podpis alebo elektronická peèa, ak je tento
elektronický dokument dostupný spolu s elektronickým podpisom alebo elektronickou peèaou daného
dokumentu,
d) súkromným k¾úèom tajná informácia, ktorá slúi na
vyhotovenie elektronického podpisu elektronického
dokumentu alebo elektronickej peèate elektronického dokumentu,
e) verejným k¾úèom informácia dostupná overovate¾ovi, ktorá slúi na overenie správnosti elektronického
podpisu alebo elektronickej peèate vyhotovenej pomocou súkromného k¾úèa patriaceho k danému verejnému k¾úèu,
f) prostriedkom na vyhotovenie elektronického podpisu technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom ktorých môe podpisovate¾ na základe
elektronického dokumentu a súkromného k¾úèa
podpisovate¾a vyhotovi elektronický podpis elektronického dokumentu,
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g) prostriedkom na vyhotovenie elektronickej peèate
technické zariadenie alebo programové vybavenie,
alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom ktorých môe pôvodca peèate na základe
elektronického dokumentu a súkromného k¾úèa pôvodcu peèate vyhotovi elektronickú peèa elektronického dokumentu,
h) prostriedkom na vyhotovenie èasovej peèiatky technické zariadenie a programové vybavenie, ktoré
spåòa poiadavky tohto zákona a prostredníctvom
ktorého mono na základe èasového údaja, elektronického dokumentu a na tento úèel urèeného súkromného k¾úèa vyhotovi èasovú peèiatku daného
elektronického dokumentu,
i) bezpeèným zariadením na vyhotovenie elektronického podpisu prostriedok na vyhotovenie elektronického podpisu, ktorý spåòa poiadavky tohto zákona
a slúi na vyhotovenie zaruèeného elektronického
podpisu,
j) bezpeèným zariadením na vyhotovenie elektronickej
peèate prostriedok na vyhotovenie elektronickej peèate, ktorý spåòa poiadavky tohto zákona a slúi na
vyhotovenie zaruèenej elektronickej peèate,
k) bezpeèným zariadením na vyhotovenie èasovej peèiatky prostriedok na vyhotovenie èasovej peèiatky,
ktorý spåòa poiadavky tohto zákona a slúi na vyhotovenie èasovej peèiatky,
l) prostriedkom na overenie elektronického podpisu
technické zariadenie alebo programové vybavenie,
alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom ktorých môe overovate¾ na základe podpísaného elektronického dokumentu a verejného k¾úèa
patriaceho k súkromnému k¾úèu, ktorý bol pouitý
na vyhotovenie elektronického podpisu, overi
správnos elektronického podpisu,
m) prostriedkom na overenie elektronickej peèate technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo
algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom
ktorých môe overovate¾ na základe elektronického
dokumentu opatreného elektronickou peèaou a verejného k¾úèa patriaceho k súkromnému k¾úèu, ktorý bol pouitý na vyhotovenie elektronickej peèate,
overi správnos elektronickej peèate,
n) uzavretým systémom systém slúiaci výluène na
vlastné potreby jeho úèastníkov, ktorý vznikol na základe dohody úèastníkov systému a ku ktorému
majú prístup len úèastníci systému, uzavretým systémom nie je informaèný systém verejnej správy, 1)
o) certifikaènou slubou najmä vydávanie certifikátov,
zruovanie platnosti certifikátov, poskytovanie zoznamu zruených certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti certifikátov, vyh¾adávanie a poskytovanie vydaných certifikátov,
p) akreditovanou certifikaènou slubou
1. správa kvalifikovaných certifikátov,
2. dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov podpísaných zaruèeným elektronickým podpisom alebo opatrených zaruèenou elektronickou
peèaou,
3. vydávanie èasových peèiatok,
q) certifikaènou èinnosou poskytovanie certifikaèných sluieb, prijímanie iadostí o vydanie certifikátu, vedenie evidencie, prevádzka potrebných tech-

Èiastka 71

nických zariadení a iná èinnos potrebná na zabezpeèenie poskytovania certifikaèných sluieb,
r) správou certifikátov vydávanie, overovanie platnosti, zruovanie, archivovanie certifikátov a certifikaèné èinnosti s tým spojené,
s) správou kvalifikovaných certifikátov vydávanie kvalifikovaných certifikátov, zruovanie platnosti kvalifikovaných certifikátov, poskytovanie zoznamu zruených kvalifikovaných certifikátov, potvrdzovanie
existencie a platnosti kvalifikovaných certifikátov,
vyh¾adávanie a poskytovanie vydaných kvalifikovaných certifikátov,
t) produktom technické zariadenie a programové vybavenie alebo ich relevantné èasti, ktoré sú urèené
pre poskytovate¾ov certifikaèných sluieb na vykonávanie certifikaèných èinností alebo sú urèené na
vyhotovovanie a overovanie elektronických podpisov, elektronických peèatí alebo èasových peèiatok,
u) poskytovate¾om certifikaèných sluieb fyzická osoba
podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva
certifikaèné sluby,
v) certifikaènou autoritou poskytovate¾ certifikaèných
sluieb, ktorý spravuje certifikáty pod¾a písmen r)
a s),
w) akreditovanou certifikaènou autoritou certifikaèná
autorita, ktorá poskytuje akreditované certifikaèné
sluby pod¾a tohto zákona a ktorá má na poskytovanie týchto sluieb akreditáciu Národného bezpeènostného úradu2) (ïalej len úrad),
x) registraènou autoritou poskytovate¾ certifikaèných
sluieb, ktorý v mene certifikaènej autority vykonáva vybrané certifikaèné èinnosti a sprostredkúva
sluby certifikaènej autority drite¾om certifikátov
a iadate¾om o vydanie certifikátu,
y) podpisovate¾om fyzická osoba, ktorá je drite¾om
súkromného k¾úèa a je schopná pomocou tohto k¾úèa vyhotovi elektronický podpis elektronického dokumentu,
z) pôvodcom peèate právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorý je drite¾om súkromného k¾úèa a je
schopný pomocou tohto k¾úèa vyhotovi elektronickú peèa elektronického dokumentu,
aa) vydavate¾om certifikátu certifikaèná autorita alebo
úrad,
ab) drite¾om certifikátu
1. fyzická osoba, ktorej bol certifikaènou autoritou
na základe tohto zákona vydaný certifikát pouívaný na vyhotovovanie elektronického podpisu,
2. právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorej
bol certifikaènou autoritou na základe tohto zákona vydaný systémový certifikát urèený na vyhotovovanie elektronickej peèate,
3. certifikaèná autorita,
4. úrad,
ac) overovate¾om fyzická osoba, právnická osoba alebo
orgán verejnej moci, ktorý pomocou prostriedku na
overenie elektronického podpisu alebo prostriedku
na overenie elektronickej peèate, verejného k¾úèa,
elektronického dokumentu a k nemu pripojeného
elektronického podpisu alebo elektronickej peèate,
môe overi platnos daného elektronického podpisu
alebo elektronickej peèate,
ad) elektronickou podate¾òou technické zariadenie
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a programové vybavenie slúiace na zabezpeèenie
èinností súvisiacich s prijímaním, odosielaním a potvrdzovaním prijatia elektronických dokumentov,
elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom, elektronických dokumentov
opatrených elektronickou peèaou, elektronických
dokumentov podpísaných zaruèeným elektronickým podpisom a elektronických dokumentov opatrených zaruèenou elektronickou peèaou..
3. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Elektronická peèa
(1) Elektronická peèa je informácia pripojená alebo
inak logicky spojená s elektronickým dokumentom,
ktorá musí spåòa tieto poiadavky:
a) nemono ju efektívne vyhotovi bez znalosti súkromného k¾úèa a elektronického dokumentu,
b) mono na základe znalosti tejto informácie a verejného k¾úèa patriaceho k súkromnému k¾úèu pouitému pri jej vyhotovení overi, e elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak
logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom pouitým na jej vyhotovenie,
c) obsahuje údaj, ktorý identifikuje pôvodcu peèate.
(2) Pôvodca peèate vyhotoví elektronickú peèa elektronického dokumentu tak, e na základe svojho súkromného k¾úèa a elektronického dokumentu vyhotoví
nový údaj, ktorý spåòa podmienky pod¾a odseku 1; vyhotovenie elektronickej peèate prebieha výluène automatizovaným spôsobom prostredníctvom informaèného systému..
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orgánu verejnej moci zaruèenú elektronickú peèa
vyhotovil,
d) na verejný k¾úè patriaci k súkromnému k¾úèu pouitému na vyhotovenie zaruèenej elektronickej peèate je vydaný kvalifikovaný systémový certifikát.
(2) Zaruèená elektronická peèa je platná, ak
a) existuje kvalifikovaný systémový certifikát verejného k¾úèa patriaceho k súkromnému k¾úèu pouitému pri vyhotovení zaruèenej elektronickej peèate,
b) je preukázate¾né, e kvalifikovaný systémový certifikát pod¾a písmena a) bol platný v èase vyhotovenia
danej elektronickej peèate,
c) elektronický dokument, ku ktorému je zaruèená
elektronická peèa pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s dokumentom pouitým na jej
vyhotovenie, èo sa overilo pouitím verejného k¾úèa
uvedeného v kvalifikovanom systémovom certifikáte
pod¾a písmena a).
(3) Pôvodca peèate vyhotoví zaruèenú elektronickú
peèa elektronického dokumentu tak, e na základe
svojho súkromného k¾úèa a elektronického dokumentu pomocou bezpeèného zariadenia na vyhotovenie
elektronickej peèate vyhotoví nový údaj, ktorý spåòa
podmienky pod¾a odseku 1; vyhotovenie zaruèenej
elektronickej peèate prebieha výluène automatizovaným spôsobom prostredníctvom informaèného systému.
(4) Formát a spôsob vyhotovenia zaruèenej elektronickej peèate ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad..
8. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5

4. V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa na konci vypúa dvojbodka a pripájajú sa tieto slová: a zároveò.

Pouívanie elektronického podpisu
a elektronickej peèate

5. V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: súkromný
k¾úè je uloený na bezpeènom zariadení na vyhotovenie
elektronického podpisu, ktoré je certifikované úradom,.

(1) V styku s orgánmi verejnej moci sa pouíva elektronický podpis, zaruèený elektronický podpis, elektronická peèa alebo zaruèená elektronická peèa.

6. V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová pod¾a § 2
písm. h).
7. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4a
Zaruèená elektronická peèa
(1) Zaruèená elektronická peèa je elektronická peèa, ktorá musí spåòa podmienky pod¾a § 3a a zároveò
a) je vyhotovená pomocou súkromného k¾úèa, ktorý je
urèený výluène na vyhotovenie zaruèenej elektronickej peèate,
b) mono ju vyhotovi len s pouitím bezpeèného zariadenia na vyhotovovanie elektronickej peèate,
c) spôsob jej vyhotovovania umoòuje spo¾ahlivo urèi
informaèný systém, ktorej právnickej osoby alebo

(2) Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci pouíva zaruèený elektronický podpis, kvalifikovaný certifikát
musí by vydaný akreditovanou certifikaènou autoritou a musí obsahova rodné èíslo drite¾a certifikátu.
(3) Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci pouíva zaruèená elektronická peèa, kvalifikovaný systémový
certifikát musí by vydaný akreditovanou certifikaènou
autoritou a musí obsahova názov a identifikaèné èíslo
pôvodcu peèate.
(4) Overovate¾ overuje elektronický podpis alebo
elektronickú peèa prostriedkami na overovanie elektronického podpisu alebo elektronickej peèate vyuitím
elektronického dokumentu, ku ktorému je pripojený
elektronický podpis alebo elektronická peèa, a verejného k¾úèa patriaceho udávanému podpisovate¾ovi
alebo pôvodcovi peèate.
(5) Pri overovaní elektronického podpisu alebo elektronickej peèate overovate¾ môe poadova overenie
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pravosti verejného k¾úèa, to znamená toho, e verejný
k¾úè patrí podpisovate¾ovi alebo pôvodcovi peèate.
Na tento úèel môe poui certifikát verejného k¾úèa
podpisovate¾a alebo pôvodcu peèate.
(6) Pri overovaní zaruèeného elektronického podpisu
overovate¾ na základe kvalifikovaného certifikátu verejného k¾úèa overí, èi verejný k¾úè na overenie zaruèeného elektronického podpisu patrí podpisovate¾ovi.
(7) Pri overovaní zaruèenej elektronickej peèate overovate¾ na základe kvalifikovaného systémového certifikátu verejného k¾úèa overí, èi verejný k¾úè na overenie zaruèenej elektronickej peèate patrí pôvodcovi
peèate.
(8) Ak ide o overenie zaruèenej elektronickej peèate
v elektronickej komunikácii medzi orgánmi verejnej
moci vykonávanej prostredníctvom modulu úradnej
komunikácie pod¾a osobitného predpisu,2a) ktorej kvalifikovaný systémový certifikát je vedený v registri systémových certifikátov, overenie vykoná overovate¾ pod¾a zoznamu platných kvalifikovaných systémových
certifikátov pod¾a § 10b ods. 5.
(9) Podrobnosti o podmienkach platnosti pre zaruèený elektronický podpis a zaruèenú elektronickú peèa,
postup pri overovaní a podmienky overenia zaruèeného
elektronického podpisu a zaruèenej elektronickej peèate ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá úrad..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 10 ods. 11 zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)..

9. V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Systémový certifikát je certifikát,
a) ktorý je vydaný pre právnickú osobu alebo orgán verejnej moci,
b) v ktorom je uvedené, e ide o systémový certifikát urèený na vyhotovovanie elektronickej peèate..
Doterajie odseky 6 a 10 sa oznaèujú ako odseky 7
a 11.
10. V § 6 ods. 10 sa èíslovka 7 nahrádza èíslovkou
8.
11. V § 6 ods. 11 sa slová 7 a 9 nahrádzajú slovami 8 a 10.
12. V § 7 odseky 3 a 8 znejú:
(3) Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát
vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na
základe zákona kona za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo osobe, ktorá vykonáva
èinnos pod¾a osobitného predpisu2b) alebo vykonáva
funkciu pod¾a osobitného predpisu2c) (ïalej len mandatár). Mandátny certifikát okrem poiadaviek pod¾a
odseku 1 obsahuje
a) identifikaèné údaje mandatára,
b) identifikaèné údaje orgánu verejnej moci alebo oso-
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by, za ktorú alebo v mene ktorej mandatár koná (ïalej len mandant),
c) identifikaèné údaje orgánu verejnej moci alebo osoby, u ktorej mandatár vykonáva èinnos pod¾a osobitného predpisu2b) alebo vykonáva funkciu pod¾a
osobitného predpisu,2c)
d) oznaèenie oprávnenia pod¾a § 10a ods. 2 písm. a).
(4) Mandátnym certifikátom preukazuje mandatár
oprávnenie kona za alebo v mene mandanta, kona
ako orgán verejnej moci alebo oprávnenie vykonáva
èinnos alebo funkciu pod¾a odseku 3.
(5) Akreditovaná certifikaèná autorita vydá mandátny certifikát mandatárovi, ktorý preukáe oprávnenie
kona za alebo v mene mandanta, preukáe, e je orgánom verejnej moci, alebo preukáe, e vykonáva èinnos alebo funkciu pod¾a odseku 3 spôsobom uvedeným v zozname oprávnení pre dané oprávnenie.
Mandatár je drite¾om mandátneho certifikátu.
(6) O zruenie mandátneho certifikátu je bezodkladne povinný poiada
a) mandant po tom, ako oprávnenie mandatára kona
za alebo v mene mandanta zaniklo,
b) mandatár po tom, ako sa dozvie, e mandant zomrel,
bol právoplatne vyhlásený za màtveho alebo zanikol,
c) mandatár po tom, ako zaniklo jeho postavenie orgánu verejnej moci,
d) orgán verejnej moci alebo osoba, u ktorej mandatár
vykonával èinnos alebo funkciu pod¾a odseku 3 po
tom, ako mandatárovi zanikne alebo skonèí výkon
èinnosti alebo funkcie pod¾a odseku 3.
(7) Mandátny certifikát nesmie obsahova pseudonym pod¾a § 6 ods. 5.
(8) Kvalifikovaný systémový certifikát je kvalifikovaný certifikát, ktorý vydala akreditovaná certifikaèná
autorita právnickej osobe alebo orgánu verejnej moci
a v ktorom je uvedené, e ide o kvalifikovaný systémový
certifikát..
Poznámka pod èiarou k odkazu 2d sa vypúa.
13. § 7 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Formát a obsah kvalifikovaných certifikátov
a podrobnosti o ich správe ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá úrad..
14. V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová pod¾a § 2
písm. x).
15. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Úrad
a) vykonáva kontrolu dodriavania tohto zákona (§ 11),
b) posudzuje iadosti certifikaèných autorít pôsobiacich na území Slovenskej republiky o akreditáciu,
ude¾uje a odníma certifikaèným autoritám akreditáciu a vydáva osvedèenia o akreditácii,
c) vydáva certifikáty verejných k¾úèov pod¾a § 6 ods. 8
ním akreditovaným certifikaèným autoritám,
d) zverejòuje vlastný verejný k¾úè pod¾a § 4 ods. 5 a vydáva certifikát svojho vlastného verejného k¾úèa
pod¾a § 6 ods. 10,
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e) vydáva certifikáty verejných k¾úèov poskytovate¾om
certifikaèných sluieb pod¾a § 17 ods. 3 písm. a) a c),
f) eviduje certifikaèné autority pôsobiace v Slovenskej
republike,
g) vedie zoznam akreditovaných certifikaèných autorít
pôsobiacich na území Slovenskej republiky a zoznam certifikaèných autorít, ktorým odòal akreditáciu; tento zoznam úrad zverejòuje na svojom webovom sídle,
h) zruuje certifikát, ktorý vydal akreditovanej certifikaènej autorite, ak akreditovanej certifikaènej autorite odníme akreditáciu alebo ak táto ukonèí svoju
èinnos,
i) certifikuje produkty, najmä bezpeèné zariadenia na
vyhotovovanie elektronického podpisu, bezpeèné
zariadenia na vyhotovovanie elektronickej peèate
a bezpeèné zariadenia na vyhotovovanie èasovej peèiatky, vydáva odporúèania a tandardy z oblasti
elektronického podpisu,
j) plní ïalie úlohy, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona;
na plnenie svojich úloh môe poiada o spoluprácu
aj iné tátne orgány a ïalie fyzické osoby a právnické osoby,
k) poskytuje akreditované certifikaèné sluby pod¾a § 2
písm. p) prvého bodu vybraným orgánom verejnej
moci pod¾a osobitných predpisov,2e)
l) vedie zoznam vetkých vydaných kvalifikovaných
certifikátov spolu s informáciami o ich platnosti zaslaných pod¾a § 14 ods. 3 písm. f) a poskytuje z neho
informácie,
m) vydáva certifikáty ním akreditovaným certifikaèným
autoritám pre slubu èasovej peèiatky pod¾a § 2
písm. p) tretieho bodu,
n) vytvára, vedie a zverejòuje zoznam dôveryhodných
poskytovate¾ov certifikaèných sluieb pod¾a osobitného predpisu,2f)
o) poskytuje Európskej komisii informácie o akreditácii pod¾a § 13, o certifikácii produktov pod¾a § 24
a zoznam dôveryhodných poskytovate¾ov certifikaèných sluieb pod¾a osobitného predpisu,2f)
p) vedie zoznam elektronických adries umiestnenia
elektronických podate¾ní orgánov verejnej moci, ktorý zverejòuje na svojom webovom sídle.
q) vedie zoznam oprávnení a register kvalifikovaných
systémových certifikátov orgánov verejnej moci (ïalej len register systémových certifikátov)..
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16. Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 10a
Zoznam oprávnení
(1) Zoznam oprávnení je informaèný systém verejnej
správy,1) ktorého správcom je úrad.
(2) Zoznam oprávnení obsahuje
a) oznaèenie oprávnenia mandatára pod¾a § 7 ods. 4,
b) ku kadému oznaèeniu oprávnenia pod¾a písmena a) zoznam dokladov, ktorými sa toto oprávnenie
preukazuje.
(3) Oznaèenie oprávnenia pod¾a odseku 2 písm. a)
musí by totoné s názvom, aký pre dané oprávnenie
ustanovujú veobecne záväzné právne predpisy, a ak to
nie je moné, musí by totoné s názvom, ktorý pre
dané oprávnenie urèuje platný interný predpis orgánu
verejnej moci alebo inej osoby, za ktorú alebo v mene
ktorej sa oprávnenie vykonáva.
(4) Doklady pod¾a odseku 2 písm. b) musia by totoné s dokladmi, na základe ktorých vzniká pod¾a veobecne záväzných právnych predpisov dané oprávnenie. Ak oprávnenie vyplýva zo zápisu v zákonom
ustanovenej evidencii, dokladom je vdy výpis z tejto
evidencie vydaný orgánom verejnej moci, ktorý ju vedie.
(5) Úrad zapíe údaje pod¾a odseku 2 do zoznamu
oprávnení a aktualizuje ich. Na úèely plnenia povinnosti úradu pod¾a prvej vety sú ústredné orgány tátnej
správy povinné bezodkladne oznamova úradu existujúce oprávnenia pod¾a § 7 ods. 4, ktoré upravujú veobecne záväzné právne predpisy v oblasti, v ktorej vykonávajú ústrednú tátnu správu, ako aj kadú ich
zmenu.
(6) Úrad sprístupòuje zoznam oprávnení akreditovanej certifikaènej autorite na úèely plnenia povinnosti
pod¾a § 14 ods. 3 písm. e). Úrad zverejòuje zoznam
oprávnení na svojom webovom sídle.
§ 10b
Register systémových certifikátov

Poznámky pod èiarou k odkazom 2e a 2f znejú:

(1) Register systémových certifikátov je informaèným
systémom verejnej správy, 1) ktorého správcom je úrad.

Poznámka pod èiarou k odkazu 2g sa vypúa.

(3) Úrad zapíe do registra systémových certifikátov
kvalifikovaný systémový certifikát na iados orgánu
verejnej moci, ktorému bol vydaný. Orgán verejnej
moci, ktorému bol vydaný kvalifikovaný systémový certifikát zapísaný v registri systémových certifikátov, je
povinný oznámi úradu zruenie tohto certifikátu bezodkladne potom, ako k zrueniu dôjde.

2e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z.
o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 153/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov
Zákon è. 575/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2f
) Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na u¾ahèenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom miest jednotného kontaktu pod¾a
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES
o slubách na vnútornom trhu (2009/767/ES) (Ú. v. EÚ
L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení..

(2) V registri systémových certifikátov vedie úrad
zoznam kvalifikovaných systémových certifikátov, ktoré boli vydané orgánu verejnej moci, ako aj údaj o tom,
e takýto kvalifikovaný systémový certifikát bol zruený.
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(4) Úrad je povinný kadý deò vyda zoznam platných
kvalifikovaných systémových certifikátov pod¾a odseku 2 a zverejni ho na svojom webovom sídle.
(5) Zoznam platných kvalifikovaných systémových
certifikátov pod¾a odseku 4 platí 24 hodín od jeho vydania a kvalifikovaný systémový certifikát uvedený v zozname sa povauje za platný poèas celej doby platnosti
zoznamu, ak sa nepreukáe opak.
(6) Ak je kvalifikovaný systémový certifikát zruený,
úrad to bezodkladne oznámi správcovi alebo prevádzkovate¾ovi modulu úradnej komunikácie,2a) ktorý je
bezodkladne povinný zabezpeèi, aby elektronická komunikácia, pri ktorej je pouitý zruený kvalifikovaný
systémový certifikát, bola modulom úradnej komunikácie zablokovaná..
17. V § 12 odsek 2 znie:
(2) Poskytovanie akreditovaných certifikaèných sluieb je podnikaním;4) to sa nevzahuje na poskytovanie
akreditovaných certifikaèných sluieb úradom pod¾a
§ 10 ods. 2 písm. k) a poskytovanie akreditovaných certifikaèných sluieb orgánmi verejnej moci vo vzahu
k vlastným zamestnanom alebo prísluníkom..
18. V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypúajú slová pre
elektronický podpis a za slovo podpisu sa vkladajú
slová a elektronickej peèate.
19. V § 14 ods. 1 písm. h) sa za slovo podpisu vkladajú slová a elektronickej peèate.
20. V § 14 ods. 3 písm. c) sa slová § 10 ods. 2
písm. j) nahrádzajú slovami § 10 ods. 2 písm. i) a slová pre elektronický podpis vhodné na vyhotovovanie
a overovanie zaruèeného elektronického podpisu sa
nahrádzajú slovami vhodné na vyhotovovanie a overovanie zaruèeného elektronického podpisu alebo zaruèenej elektronickej peèate.
21. V § 14 ods. 3 písm. d) v úvodnej vete sa slová § 17
ods. 1 písm. b) nahrádzajú slovami § 17 ods. 3
písm. b).
22. V § 14 ods. 3 písm. d) treom bode sa slová produkty a procedúry elektronického podpisu na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu nahrádzajú
slovami produkty a procedúry na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu a elektronickej peèate.
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alebo vykonáva funkciu pod¾a osobitného predpisu.2c).
25. § 17 vrátane nadpisu znie:
§ 17
Uznávanie zahranièných certifikátov
(1) Kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovate¾om
certifikaèných sluieb so sídlom v inom èlenskom táte
Európskej únie, v táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo
vajèiarsku, uvedeným v zozname dôveryhodných poskytovate¾ov certifikaèných sluieb pod¾a osobitného
predpisu,2f) je kvalifikovaným certifikátom pod¾a tohto
zákona.
(2) Kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovate¾om
certifikaèných sluieb pod¾a odseku 1 je platný pod¾a
tohto zákona, ak je moné v èase jeho overenia v Slovenskej republike získa informáciu o tom, e je platný.
(3) Kvalifikovaný certifikát, ktorý vydal poskytovate¾
certifikaèných sluieb so sídlom v inom táte, ako je
uvedený v odseku 1, ak je moné v èase jeho overenia
v Slovenskej republike získa informáciu o tom, e je
platný, mono uzna v Slovenskej republike, ak
a) poskytovate¾ certifikaèných sluieb, ktorý vydal
kvalifikovaný certifikát, je akreditovaný v Slovenskej republike,
b) akreditovaná certifikaèná autorita so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spåòa poiadavky tohto zákona, poskytuje záruku za platnos kvalifikovaného
certifikátu, napríklad vydaním kríového certifikátu
verejného k¾úèa poskytovate¾a certifikaèných sluieb so sídlom v inom táte, ako je uvedený v odseku 1,
c) medzinárodná dohoda, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje, e kvalifikovaný certifikát
vydaný poskytovate¾om certifikaèných sluieb so
sídlom v inom táte, ako je uvedený v odseku 1, má
rovnakú právnu úèinnos ako kvalifikovaný certifikát vydaný v Slovenskej republike..
26. V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová zo zákona a z predpisov s ním súvisiacich nahrádzajú slovami z tohto
zákona a veobecne záväzných právnych predpisov
s ním súvisiacich.

23. V § 14 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) pri vydávaní mandátneho certifikátu overi pravdivos, aktuálnos a úplnos údajov v predloených
dokladoch s údajmi v dokladoch pod¾a § 10a ods. 2
písm. b),.

27. V § 21 ods. 1 sa vypúajú slová pod¾a § 2
písm. s).

Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno f).

Poiadavky na produkty

24. V § 15 ods. 1 písmeno g) znie:
g) ide o mandátny certifikát a o zruenie poiada
1. mandant,
2. mandatár,
3. orgán verejnej moci alebo osoba, u ktorej mandatár vykonáva èinnos pod¾a osobitného predpisu2b)

(1) Na uchovávanie súkromných k¾úèov na vyhotovovanie zaruèených elektronických podpisov a zaruèených elektronických peèatí sa musia pouíva bezpeèné zariadenia na vyhotovovanie elektronického
podpisu alebo bezpeèné zariadenia na vyhotovovanie
elektronickej peèate, ktoré spo¾ahlivo chránia v nich

28. § 24 vrátane nadpisu znie:
§ 24
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uloený súkromný k¾úè pred zneuitím nepovolanou
osobou a umoòujú tak spo¾ahlivo rozozna falovanie
zaruèených elektronických podpisov a zaruèených
elektronických peèatí a podpísaných alebo elektronickou peèaou opatrených elektronických dokumentov.
(2) Pre bezpeèné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu alebo bezpeèné zariadenia na vyhotovovanie elektronickej peèate platí primerane odsek 1.
(3) Bezpeèné zariadenie na vyhotovovanie elektronického podpisu a postupy pouívané na vyhotovovanie zaruèeného elektronického podpisu musia
a) spo¾ahlivo zabezpeèi, e podpisovaný elektronický
dokument pri vyhotovení zaruèeného elektronického podpisu sa nemení,
b) umoni, aby sa elektronický dokument, ktorý sa
bude podpisova zaruèeným elektronickým podpisom, zobrazil podpisovate¾ovi ete predtým, ako sa
spustí procedúra na vyhotovenie zaruèeného elektronického podpisu,
c) zaruèi, e pravdepodobnos toho, e sa nejaký súkromný k¾úè vyhotoví viac ako raz, bude zanedbate¾ná.
(4) Bezpeèné zariadenia na vyhotovovanie elektronickej peèate a postupy pouívané na vyhotovovanie
zaruèenej elektronickej peèate musia
a) spo¾ahlivo zabezpeèi, e peèatený elektronický dokument pri vyhotovení zaruèenej elektronickej peèate sa nemení,
b) zaruèi, e pravdepodobnos toho, e sa nejaký súkromný k¾úè vyhotoví viac ako raz, bude zanedbate¾ná.
(5) Na vyhotovovanie a uchovávanie kvalifikovaných certifikátov sa musia pouíva také produkty
a postupy, ktoré zabraòujú ich falovaniu.
(6) Na overovanie zaruèených elektronických podpisov a zaruèených elektronických peèatí sa musia pouíva také produkty a postupy, ktoré zabezpeèia, e
a) podpísaný alebo elektronickou peèaou opatrený
elektronický dokument sa pri overovaní zaruèeného
elektronického podpisu alebo zaruèenej elektronickej peèate nezmení,
b) zaruèený elektronický podpis alebo zaruèená elektronická peèa sa spo¾ahlivo overí a výsledok overovania sa správne zobrazí,
c) mono urèi, èi podpísaný alebo elektronickou peèaou opatrený elektronický dokument je zhodný
s elektronickým dokumentom, ku ktorému boli zaruèený elektronický podpis alebo zaruèená elektronická peèa vyhotovené,
d) overovate¾ môe urèi osobu, ktorej zaruèený elektronický podpis alebo zaruèená elektronická peèa
patrí.
(7) Odseky 1 a 6 sa primerane vzahujú na bezpeèné zariadenia na vyhotovovanie èasových peèiatok pod¾a § 9.
(8) Súlad produktov na vyhotovovanie zaruèených
elektronických podpisov, zaruèených elektronických
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peèatí a èasových peèiatok s poiadavkami pod¾a tohto
zákona overuje a posudzuje úrad na základe iadosti
v procese certifikácie.
(9) Súlad elektronickej podate¾ne s poiadavkami
pod¾a tohto zákona overuje a posudzuje úrad na základe iadosti a vydáva osvedèenie o zhode s poiadavkami
pod¾a tohto zákona.
(10) Úrad v konaní pod¾a odseku 8 rozhodne do 90
dní od doruèenia úplnej iadosti o certifikáciu produktu. Ak úrad rozhodne o súlade produktu s poiadavkami tohto zákona, vydá certifikát bezpeèného produktu,
ktorého platnos je pä rokov.
(11) Úrad v konaní pod¾a odseku 9 rozhodne do 90
dní od doruèenia úplnej iadosti o uznanie zhody elektronickej podate¾ne s poiadavkami tohto zákona. Ak
úrad rozhodne o jej súlade s poiadavkami tohto zákona, vydá osvedèenie o zhode s poiadavkami pod¾a tohto zákona, ktorého platnos je pä rokov.
(12) iadate¾ je povinný k iadosti pod¾a odsekov 8
a 9 predloi úradu
a) technickú dokumentáciu predmetu iadosti nevyhnutnú na konanie o zhode,
b) certifikáty alebo bezpeènostný audit predmetu iadosti; k iadosti pod¾a odseku 9 sa bezpeènostný audit nepredkladá,
c) predmet iadosti.
(13) iados sa povauje za úplnú, ak obsahuje náleitosti pod¾a odseku 12. Ak iados nie je úplná, úrad
vyzve iadate¾a, aby ju najneskôr do 15 pracovných dní
doplnil. Ak iadate¾ iados v tomto termíne nedoplní,
úrad konanie pod¾a odsekov 8 a 9 zastaví.
(14) Ak sa poèas doby platnosti certifikátu bezpeèného produktu vydaného úradom na základe konania
o uznanie zhody produktov pod¾a odseku 8 nezmenili
bezpeènostné poiadavky tohto zákona, úrad na základe iadosti rozhodne v skrátenom konaní do 60 dní
o predåení platnosti certifikátu bezpeèného produktu.
(15) Podanie iadosti o uznanie súladu produktov
pod¾a odseku 8, podanie iadosti o uznanie zhody elektronickej podate¾ne pod¾a odseku 9 a podanie iadosti
o predåenie platnosti certifikátu bezpeèného produktu
pod¾a odseku 14 podlieha správnemu poplatku.5)
(16) Produkty pre elektronický podpis alebo elektronickú peèa pouívané na vyhotovenie elektronického
podpisu alebo elektronickej peèate, ktorých súlad bol
posúdený prísluným orgánom iného èlenského tátu
Európskej únie, tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo
vajèiarska, sú bezpeènými produktmi pod¾a tohto zákona.
(17) Poiadavky na produkty pre elektronický podpis, elektronickú peèa a èasovú peèiatku ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad..
29. V § 26a ods. 1 písmeno h) znie:
h) do 33 100 eur mandantovi alebo osobe, u ktorej
mandatár vykonáva èinnos pod¾a osobitného
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predpisu2b) alebo vykonáva funkciu pod¾a osobitného predpisu,2c) ak poruí povinnos bezodkladne poiada o zruenie certifikátu pod¾a § 7 ods. 6,.

4. V § 34a sa slová preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami preberajú
právne záväzné akty.

30. V § 26a ods. 3 sa za slová elektronického podpisu vkladajú slová alebo elektronickej peèate.

5. Názov prílohy è. 2 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.

31. § 27 vrátane nadpisu znie:
§ 27
Splnomocòovacie ustanovenie
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad,
ustanoví podrobnosti o
a) spôsobe a postupe pouívania elektronického podpisu a elektronickej peèate v obchodnom a administratívnom styku,
b) postupe úradu pri zápise kvalifikovaných systémových certifikátov do registra systémových certifikátov a o iadosti o tento zápis pod¾a § 10b ods. 3..
32. V § 30 sa slová preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a nahrádzajú slovami preberajú právne
záväzné akty a slovo uvedený sa nahrádza slovom
uvedené.
33. Názov prílohy znie: Zoznam preberaných právne
záväzných aktov Európskej únie.
Èl. IV
a
è.
è.
è.

Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
o doplnení niektorých zákonov v znení zákona
515/2003 Z. z., zákona è. 216/2007 Z. z., zákona
335/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z. a zákona
41/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 16a odsek 6 znie:
(6) Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej
správy, uskutoèòuje zmenu formátu elektronického
registratúrneho záznamu zaruèenou konverziou pod¾a
osobitného predpisu.30b) Pôvodca registratúry, ktorý
nie je orgánom verejnej správy, uskutoèòuje zmenu
formátu elektronického registratúrneho záznamu primerane postupom, ktorý ustanovuje osobitný predpis
pre zaruèenú konverziu,30b) prièom nie je povinný zmenu formátu vykona prostredníctvom osoby oprávnenej
vykona zaruèenú konverziu.30ba) .
Poznámky pod èiarou k odkazom 30b a 30ba znejú:

30b) § 35 ods. 2 zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
30ba
) § 35 ods. 3 zákona è. 305/2013 Z. z..

2. V § 16a ods. 7 sa slová elektronickým
podpisom30c) nahrádzajú slovami elektronickým podpisom alebo zaruèenou elektronickou peèaou30c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 30c znie:

30c) § 4 a 4a zákona è. 215/2002 Z. z. v znení zákona è. 305/2013
Z. z..

3. V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovo podpisu vkladá
èiarka a slová zaruèenej elektronickej peèate.

Èl. V
Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 606/2003 Z. z.,
zákona è. 207/2004 Z. z., zákona è. 1/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z. a zákona è. 75/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Právne
úkony vykonávané orgánom verejnej moci v konaní
pod¾a tohto zákona sa vykonávajú výluène v listinnej
podobe.22aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22aa znie:

22aa) § 17 ods. 1 písm. a) zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)..

Èl. VI
Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 353/2005 Z. z., zákona è. 520/2005 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 270/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 552/2008 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z. a zákona è. 348/2011 Z. z. sa dopåòa
takto:
Za § 204 sa vkladá § 204a, ktorý znie:
§ 204a
Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci
pod¾a tohto zákona sa vykonávajú výluène v listinnej
podobe.33a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 33a znie:

33a) § 17 ods. 1 písm. a) zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)..

Èl. VII
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 576/2009 Z. z., zákona è. 93/2010 Z. z., zákona è. 224/ 2010 Z. z., zákona
è. 346/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
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220/2011 Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z., zákona
331/2011 Z. z., zákona è. 236/2012 Z. z., zákona
334/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z. a zákona
204/2013 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 66a
Doruèovanie elektronickými prostriedkami

Na doruèovanie elektronickými prostriedkami pod¾a
tohto zákona sa nevzahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci..
Èl. VIII
Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 385/2008 Z. z., zákona è. 553/2008 Z. z., zákona
è. 570/2009 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 289/2012 Z. z. a zákona è. 202/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
2. V § 2 sa vypúajú písmená g) a j).
Doterajie písmená k) a ad) sa oznaèujú ako písmená g) a z).
3. V § 2 písmeno i) znie:
i) centrálnou informaènou infratruktúrou nadrezortné informaèné systémy v správe úradu vlády a zároveò vyuívajúce spoloèné moduly ústredného portálu verejnej správy1aa) (ïalej len ústredný portál),.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 7 zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)..

4. V § 2 sa vypúajú písmená o) a p).
Doterajie písmená q) a z) sa oznaèujú ako písmená o) a x).
5. Doterají text § 2 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Register1b) je informaèným systémom verejnej
správy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 49 písm. a) zákona è. 305/2013 Z. z.

6. V § 3 ods. 4 písm. j) sa vypúa slovo základné .
7. V § 4 ods. 1 písm. g) sa vypúa slovo kontroluje, a nad slovo miest. sa umiestòuje odkaz 4aa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4aa znie:

4aa) § 7 zákona è. 305/2013 Z. z..

8. V § 4 ods. 2 sa vypúa písmeno g).
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9. V § 4a ods. 1 sa vypúajú slová a ústredného
portálu.
10. § 5 sa vypúa.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4b sa vypúa.
11. V § 6 ods. 2 písm. b) sa nad slovo moduly
umiestòuje odkaz 4d.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4d znie:

4d) § 10 zákona è. 305/2013 Z. z..

12. V § 6 ods. 2 písm. c) sa nad slovo registre umiestòuje odkaz 1b.
13. V § 6 ods. 3 sa nad slovo modulov umiestòuje
odkaz 4d.
14. V § 7 ods. 2 sa slovo podpisom5) nahrádza slovami podpisom alebo zaruèenou elektronickou
peèaou5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 4 a 4a zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 305/2013 Z. z..

15. V § 7 ods. 4 sa nad slovo miesta. umiestòuje odkaz 4aa.
16. V § 7 sa vypúa odsek 7.
17. V § 8 ods. 3 sa za slovo podpisom vkladajú slová
alebo zaruèenou elektronickou peèaou.
18. V § 9 ods. 3 sa za slová elektronickým podpisom
vkladajú slová alebo zaruèenou elektronickou peèaou a slová je platný sa nahrádzajú slovami alebo
táto peèa sú platné.
19. § 9a sa vypúa.
20. V § 10 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová a v § 5
ods. 3 písm. a) a b).
21. V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúa tvrtý bod.
Doterají piaty bod sa oznaèuje ako tvrtý bod.
22. Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 12b
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. novembra 2013
Konania o uloení pokuty za poruenie povinností
pod¾a § 5 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) a § 9a ods. 3
písm. a) alebo ods. 6 v znení úèinnom do 31. októbra
2013, ktoré boli zaèaté do 31. októbra 2013, sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 31. októbra 2013..
23. V § 13 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
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Èl. IX

§ 120a

Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 500/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 33/2011 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 503/2011 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 361/2012 Z. z., zákona
è. 392/2012 Z. z. a zákona è. 122/2013 Z. z. sa dopåòa
takto:

Orgán verejnej moci vykonáva úkony vo veci zvyovania príplatku za tátnu slubu k dôchodku výluène
v listinnej podobe.70).

Za § 120 sa vkladá § 120a, ktorý znie:

Poznámka pod èiarou k odkazu 70 znie:

70) § 17 ods. 1 písm. a) zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)..

Èl. X
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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306
ZÁKON
z 12. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 111/1990 Zb. o tátnom podniku v znení
zákona è. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 317/1996 Z. z., zákona è. 166/1998 Z. z., zákona
è. 241/1999 Z. z., zákona è. 472/2001 Z. z., zákona
è. 395/2002 Z. z., zákona è. 547/2002 Z. z., zákona
è. 432/2003 Z. z., zákona è. 79/2005 Z. z., zákona
è. 523/2007 Z. z., zákona è. 70/2008 Z. z. a zákona
è. 547/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Majetkové postavenie podniku
(1) Podnik spravuje veci a majetkové práva zverené
mu pri jeho zaloení, ako aj veci a majetkové práva nadobudnuté v priebehu podnikania.6) Veci a majetkové
práva, ktoré podnik spravuje, sú majetkom tátu.
(2) Podnik koná v mene vlastníka majetku, ktorý
spravuje pod¾a odseku 1, v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy; obdobne je oprávnený kona v mene
tátu vo veciach, ak vlastnícke právo tátu je sporné.
(3) Podnik má právo majetok, ktorý spravuje, dra,
uíva ho a naklada s ním v súlade s právnymi predpismi; podnik nemôe týmto majetkom zabezpeèova
záväzky tretích osôb.8) Majetok sa môe podniku odòa
iba v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.
(4) Èistá hodnota majetku zvereného podniku pri
jeho zaloení tvorí jeho kmeòové imanie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) § 6 Obchodného zákonníka..

2. § 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:
§ 14
Zlúèenie, splynutie a rozdelenie podniku
(1) Zlúèenie je postup, pri ktorom na základe zruenia bez likvidácie dochádza k zániku jedného podniku

alebo viacerých podnikov, prièom majetok a záväzky
prechádzajú zo zanikajúcich podnikov na iný u jestvujúci podnik, ktorý sa tým stáva právnym nástupcom
zanikajúcich podnikov.
(2) Splynutie je postup, pri ktorom na základe zruenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch podnikov
alebo viacerých podnikov, prièom majetok a záväzky
prechádzajú zo zanikajúcich podnikov na iný novozaloený podnik, ktorý sa svojím vznikom stáva právnym
nástupcom zanikajúcich podnikov.
(3) Rozdelenie podniku je postup, pri ktorom na základe zruenia bez likvidácie dochádza k zániku podniku, prièom majetok prechádza zo zanikajúceho podniku na iné u jestvujúce podniky, ktoré sa tým stávajú
právnymi nástupcami zanikajúceho podniku, alebo na
novozaloené podniky, ktoré sa svojím vznikom stávajú
právnymi nástupcami zanikajúceho podniku. Kadý
z nástupníckych podnikov ruèí za záväzky, ktoré preli
rozdelením zo zaniknutého podniku na ostatné podniky, a to do výky hodnoty majetku, ktorý naò preiel zo
zaniknutého podniku. Ak v rozhodnutí zakladate¾a
o rozdelení podniku nie je urèené, na ktorý podnik prechádza majetok, na splnenie záväzku je zaviazaný spoloène a nerozdielne kadý nástupnícky podnik. Verite¾
môe poadova celé plnenie záväzku od ktoréhoko¾vek
z nich; splnením záväzku jedným z nástupníckych podnikov povinnos ostatných podnikov zanikne. Medzi
sebou sa tieto podniky vyporiadajú v pomere, v akom
na ne preiel majetok zo zaniknutého podniku.
(4) Zlúèenie, splynutie alebo rozdelenie podniku sa
vykoná pod¾a rozhodnutia zakladate¾a podniku. Úèinky zlúèenia, splynutia alebo rozdelenia podniku nastávajú jeho zápisom do obchodného registra. Návrh na
zápis podáva zakladate¾. Zápisom do obchodného registra
a) prechádza majetok a záväzky zanikajúceho podniku
na jeho právneho nástupcu,
b) podnik zanikajúci splynutím, zlúèením alebo rozdelením zaniká,
c) pri splynutí alebo rozdelení vzniká právny nástupca.
(5) Ak pri splynutí alebo rozdelení doterajie podniky
dosahujú obrat alebo podiel na trhu urèený v osobitnom predpise,9) návrh na zápis do obchodného registra
mono poda a po schválení zlúèenia alebo splynutia
pod¾a tohto predpisu.
(6) V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúceho podniku a zápis vzniknutého podniku splynutím
alebo rozdelením k tomu istému dòu. Výmaz zaniknutého podniku a zápis zlúèenia alebo rozdelenia podni-
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ku zlúèením pri právnom nástupcovi sa vykoná k tomu
istému dòu.

(8) K zrueniu podniku pod¾a odseku 3 a odseku 4
písm. b) sa vyjadruje odborový orgán.

(7) K zlúèeniu, splynutiu alebo rozdeleniu podniku
sa vyjadruje odborový orgán.

(9) Návrh na výmaz podniku z obchodného registra
podáva
a) likvidátor, ak sa podnik zruuje s likvidáciou,
b) zakladate¾, ak sa podnik zruuje bez likvidácie..

§ 15
Zruenie a zánik podniku

Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a 9aa znejú:

(1) Podnik zaniká ku dòu výmazu z obchodného registra.
(2) Zániku podniku predchádza jeho zruenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
(3) Podnik sa zruuje s likvidáciou na základe rozhodnutia zakladate¾a, ak majetok a záväzky podniku
neprechádzajú na jeho právneho nástupcu. Podnik sa
zruuje dòom uvedeným v rozhodnutí o zruení podniku s likvidáciou. Ak v tomto rozhodnutí nie je uvedený
deò zruenia podniku, podnik sa zruuje dòom prijatia
rozhodnutia zakladate¾a.
(4) Podnik sa zruuje bez likvidácie
a) pod¾a osobitného predpisu,9aa)
b) na základe rozhodnutia zakladate¾a pod¾a § 14,
c) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zruení konkurzu z dôvodu, e
majetok úpadcu nepostaèuje na úhradu výdavkov
a odmenu správcu konkurznej podstaty, o zastavení
konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo
o zruení konkurzu pre nedostatok majetku.
(5) Výmaz podniku z obchodného registra po jeho
zruení pod¾a odseku 4 písm. c) vykoná súd aj bez návrhu; súhlas správcu dane sa nevyaduje.
(6) Ak podniku po ukonèení konkurzného konania
zostal majetok, vykoná sa likvidácia pod¾a odseku 3.
Ak podniku po ukonèení konkurzného konania nezostal iaden majetok alebo majetok, ktorý zostal, nepostaèuje na úhradu výdavkov a odmenu likvidátora, na
návrh zakladate¾a podnik pre nedostatok majetku súd
zruí a vykoná výmaz podniku pod¾a odseku 5.
(7) Zakladate¾ je povinný prerokova zruenie podniku pod¾a odseku 4 písm. b) s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo). Zakladate¾ informuje o zruení podniku obec.

9) Zákon è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov.
9aa
) Napríklad zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení neskorích predpisov..

3. V § 15c ods. 2 písm. a) sa slová vstupu podniku do
likvidácie nahrádzajú slovami uverejnení oznámenia a slová inak tieto práva zaniknú sa vypúajú.
4. V § 15c odsek 8 znie:
(8) Po vstupe podniku do likvidácie sa konania zaèaté pod¾a osobitných predpisov13) preruujú do schválenia plánu likvidácie zakladate¾om..
5. Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 31d
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. novembra 2013
Pod¾a tohto zákona sa postupuje aj pri zruení a zániku podniku, ktorý sa dostal do úpadku pred 1. novembrom 2013, a to aj v prípade, ak súd zamietol návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zruil konkurz z dôvodu, e majetok úpadcu nepostaèuje
na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej
podstaty, zastavil konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zruil konkurz pre nedostatok majetku
alebo ak po ukonèení konkurzného konania nezostal
podniku iaden majetok..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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307
ZÁKON
z 12. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. Slová systém manaérstva kvality vo vetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
systém manaérstva v príslunom tvare.
2. V § 2 písm. a) sa slová rozírení oblasti akreditácie, rozírení rozsahu akreditácie, zúení oblasti akreditácie, zúení rozsahu akreditácie nahrádzajú slovami rozírení akreditácie, zúení akreditácie.
3. V § 3 ods. 2 písm. b) prvom bode sa vypúajú slová
trvalý pobyt alebo.
4. § 4 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak akreditovaná osoba oznámi zmenu pod¾a § 6
ods. 2 písm. f) prvého bodu, druhého bodu, tretieho
bodu alebo piateho bodu, podkladom rozhodnutia
môu by aj výsledky posúdenia zmien akreditaèným
orgánom, ktoré vychádzajú z dokumentov predloených akreditovanou osobou; akreditaèný orgán postupuje rovnako, ak sa o týchto zmenách dozvie inak..
5. V § 5 ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová trvalý pobyt alebo a slová alebo umiestnenie organizaènej
zloky.
6. V § 5 ods. 2 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmená d) a i) sa oznaèujú ako písmená
c) a h).
7. V § 5 ods. 2 písm. e) sa za slovo normou vkladajú
slová alebo normatívnym dokumentom a slová technické normy a iné normatívne dokumenty sa nahrádzajú slovami technickú normu alebo normatívny dokument.
8. V § 5 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: o udelení akreditácie.
9. V § 5 ods. 5 sa slová v odseku 2 písm. a) a c) a e) a
i) nahrádzajú slovami v odseku 2 písm. a), b) a d) a h).
10. V § 6 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová poèas platnosti akreditácie.
11. V § 6 ods. 2 písmeno g) znie:
g) umoni akreditaènému orgánu vykonanie doh¾adu,.

12. V § 7 ods. 2 prvá a druhá veta znejú: Akreditaèný
orgán na iados akreditovanej osoby zúi udelenú
akreditáciu. iados o zúenie udelenej akreditácie
musí obsahova predmet iadosti a náleitosti pod¾a § 3
ods. 2 písm. a) a c) a urèenie oblasti a rozsahu, o ktoré
má by akreditácia zúená..
13. V § 7 ods. 3 prvá a druhá veta znejú: Akreditaèný
orgán na iados akreditovanej osoby rozíri udelenú
akreditáciu, ak zistí, e akreditovaná osoba spåòa poiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditaèné poiadavky. iados o rozírenie akreditácie musí obsahova predmet iadosti a náleitosti uvedené v § 3
ods. 2 písm. a) a c) a urèenie oblasti a rozsahu, o ktoré
má by akreditácia rozírená..
14. V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Ak
akreditovaná osoba podá iados o reakreditáciu menej
ako es mesiacov pred uplynutím platnosti akreditácie, akreditaèný orgán iados odmietne rozhodnutím..
15. V § 7 ods. 8 prvá veta znie: Akreditaèný orgán aj
bez návrhu zúi udelenú akreditáciu, ak sa dôvody
pod¾a odseku 7 týkajú iba èasti udelenej akreditácie..
16. V § 7 ods. 9 písm. e) sa za slovo zomrie vkladá
èiarka a slová je vyhlásená za màtvu.
17. V § 7 odsek 12 znie:
(12) Na konanie o zruení akreditácie, pozastavení
akreditácie, zruení pozastavenia akreditácie, zmene
akreditácie, rozírení akreditácie, zúení akreditácie
a konanie o reakreditácii sa pouijú § 3 a 5 primerane..
18. V § 9 ods. 7 písm. b) sa slová rozírení alebo zúení oblasti akreditácie, rozírení alebo zúení rozsahu
akreditácie nahrádzajú slovami rozírení akreditácie,
zúení akreditácie.
19. V § 9 ods. 7 písm. e) a l) sa slová svojej internetovej
stránke nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
20. V § 9 sa odsek 7 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) vykonáva èinnosti pod¾a osobitného predpisu.7a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 20 zákona è. 137/2010 Z. z. o ovzduí v znení zákona
è. 318/2012 Z. z., § 3 zákona è. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manaérstvo a audit a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 24 zákona è. 414/2012 Z. z.
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

21. V § 11 odsek 2 znie:
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(2) Riadite¾
a) zostavuje rozpoèet nákladov a výnosov Slovenskej
národnej akreditaènej sluby a predkladá ho dozornej rade na schválenie,
b) zodpovedá za plnenie úloh Slovenskej národnej
akreditaènej sluby ustanovených pod¾a § 9 a osobitnými predpismi,8)
c) predkladá úradu na schválenie plány rozvoja Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
d) po prerokovaní dozornou radou schva¾uje kadoroène do 30. apríla výroènú správu o èinnosti Slovenskej národnej akreditaènej sluby za predchádzajúci kalendárny rok a zásady urèenia výky platieb za
sluby poskytované Slovenskou národnou akreditaènou slubou; výroènú správu o èinnosti Slovenskej národnej akreditaènej sluby za predchádzajúci kalendárny rok predkladá úradu na informáciu
kadoroène do 30 dní po jej schválení,
e) predkladá dozornej rade na schválenie kadoroène
do 30. apríla výroènú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditaènej sluby za predchádzajúci kalendárny rok; výroènú správu o hospodárení
Slovenskej národnej akreditaènej sluby za predchádzajúci kalendárny rok predkladá úradu na informáciu kadoroène do 30 dní po jej schválení dozornou radou,
f) predkladá dozornej rade na schválenie riadnu úètovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu
úètovnú závierku; riadnu úètovnú závierku uloí vo
verejnej èasti registra úètovných závierok8a) do 30
dní po jej schválení dozornou radou, ak taká úètovná
závierka nie je v registri úètovných závierok uloená,
g) predkladá dozornej rade na schválenie návrh na prevod vlastníctva nehnute¾nej veci alebo hnute¾nej
veci alebo na prevod iného majetkového práva, ak
obstarávacia cena jednotlivej veci alebo práva je vyia ako cena ustanovená osobitným predpisom,9)
a návrh na nájom nehnute¾nej veci na èas dlhí ako
jeden rok,
h) urèuje politiku a ciele kvality týkajúce sa aktivít Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
i) vydáva organizaèný poriadok, pracovný poriadok,
metodické smernice a iné vnútorné predpisy Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
j) vykonáva opatrenia uloené dozornou radou na základe kontrolných zistení,
k) predkladá dozornej rade na schválenie návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku,
l) predkladá dozornej rade na schválenie návrh pouitia prostriedkov rezervného fondu pod¾a § 22 ods. 2
alebo návrh pouitia prostriedkov fondu investícií
a rozvoja pod¾a § 23 ods. 2,
m) rozhoduje o ïalích veciach, ak nie sú zverené pod¾a
§ 14 ods. 2 do pôsobnosti dozornej rady..
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 23 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 547/2011 Z. z..

22. V § 12 ods. 4 písm. c) sa vypúajú slová najmenej desaroènú prax.
23. V § 12 ods. 7 sa slová odsekov 5 a 6 nahrádzajú
slovami odseku 5.
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24. V § 12 odsek 8 znie:
(8) Plat riadite¾a je mesaène dvojnásobok priemernej
mesaènej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky
zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok. Úprava platu riadite¾a
sa môe vykona najviac jedenkrát roène s úèinnosou
od 1. apríla kalendárneho roka. Riadite¾ovi môe predseda úradu na základe návrhu dozornej rady schváli
odmenu jedenkrát roène, najviac do výky esnásobku platu riadite¾a pod¾a prvej vety. Pri schva¾ovaní odmeny sa zoh¾adòuje plnenie úloh Slovenskej národnej
akreditaènej sluby a hospodárenie Slovenskej národnej akreditaènej sluby. Predseda nesmie schváli vyiu odmenu, ako je odmena navrhnutá dozornou radou..
25. V § 12 ods. 11 písm. d) sa slová § 11 ods. 2
písm. e) a j) nahrádzajú slovami § 11 ods. 2 písm. f)
a g).
26. V § 12 ods. 11 sa vypúajú písmená f) a g).
27. § 12 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Predseda úradu môe odvola riadite¾a, ak
a) dozorná rada dvakrát po sebe svojím uznesením
kontatuje, e Slovenská národná akreditaèná sluba nehospodári, nenakladá s majetkom alebo nevyuíva finanèné prostriedky pod¾a § 21 a 23,
b) úrad na základe informácií získaných pri kontrole
zistí poruenie tohto zákona alebo osobitných
predpisov12a) Slovenskou národnou akreditaènou
slubou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:

12a) Zákon è. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych intitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona è. 464/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

28. § 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Výberové konanie
(1) Výberové konanie na funkciu riadite¾a vyhlasuje
úrad v tlaèi a na webovom sídle úradu s uvedením údajov, ktorými sú:
a) názov a sídlo Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
b) poadované predpoklady na vykonávanie funkcie
riadite¾a,
c) zoznam poadovaných dokladov,
d) dátum a miesto podania iadosti o úèas na výberovom konaní.
(2) Výberové konanie pod¾a odseku 1 vyhlási úrad
najneskôr 90 dní pred uplynutím funkèného obdobia
riadite¾a, a ak sa výkon funkcie riadite¾a skonèí pred
uplynutím jeho funkèného obdobia, vyhlási úrad výberové konanie pod¾a odseku 1 do 30 dní od skonèenia výkonu funkcie riadite¾a.
(3) Na výberové konanie sa vzahuje osobitný predpis,12) ak tento zákon neustanovuje inak..
29. V § 14 odsek 2 znie:
(2) Dozorná rada
a) kontroluje hospodárenie Slovenskej národnej akre-
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ditaènej sluby, nakladanie s majetkom a vyuívanie finanèných prostriedkov v súlade s týmto zákonom,
b) rozhoduje na návrh riadite¾a o rozdelení hospodárskeho výsledku,
c) kontroluje údaje v úètovných knihách a ïalích dokladoch,
d) schva¾uje rozpoèet nákladov a výnosov Slovenskej
národnej akreditaènej sluby,
e) schva¾uje riadnu úètovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu úètovnú závierku,
f) schva¾uje výroènú správu o hospodárení Slovenskej
národnej akreditaènej sluby,
g) prerokúva výroènú správu o èinnosti Slovenskej národnej akreditaènej sluby a zásady urèenia výky
platieb za sluby poskytované Slovenskou národnou
akreditaènou slubou,
h) schva¾uje výber audítora na overenie úètovnej závierky,
i) predkladá riadite¾ovi návrhy opatrení uloených na
základe kontrolných zistení,
j) rozhoduje na návrh riadite¾a o pouití prostriedkov
fondu investícií a rozvoja alebo o pouití prostriedkov rezervného fondu,
k) ude¾uje súhlas s návrhom riadite¾a na prevod vlastníctva nehnute¾nej veci alebo hnute¾nej veci alebo
na prevod iného majetkového práva, ak obstarávacia cena jednotlivej veci alebo práva bola vyia ako
cena ustanovená osobitným predpisom,9) a s návrhom na nájom nehnute¾nej veci na èas dlhí ako jeden rok,
l) schva¾uje rokovací poriadok dozornej rady,
m) volí a odvoláva predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady zo svojich èlenov..
30. V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Predseda úradu písomne informuje Slovenskú národnú akreditaènú slubu o vymenovaní a odvolaní èlenov dozornej rady..
31. V § 15 ods. 11 písm. a) sa vypúajú slová alebo
nesplnil povinnos pod¾a odseku 9.
32. V § 16 ods. 1 sa vypúajú slová úètovných, ekonomických, finanèných a iných dokladov a právnych.
33. V § 16 odsek 2 znie:
(2) Ak má dozorná rada odôvodnenú pochybnos
o dodriavaní veobecne záväzných právnych predpisov v èinnosti Slovenskej národnej akreditaènej sluby,
bez zbytoèného odkladu o tom informuje riadite¾a a orgány pod¾a osobitných predpisov.14).
34. V § 17 ods. 2 sa vypúa slovo dôverných a na
konci sa pripája táto veta: Èlen dozornej rady nemá
povinnos pod¾a prvej vety voèi orgánu, ktorý navrhol
jeho vymenovanie za èlena dozornej rady..
35. § 18 vrátane nadpisu znie:
§ 18
Slovenská akreditaèná rada
(1) Slovenská akreditaèná rada je poradný orgán
predsedu úradu.
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(2) Slovenská akreditaèná rada má 21 èlenov, ktorých vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(3) Zloenie, úlohy, organizaèné zabezpeèenie a spôsob rokovania Slovenskej akreditaènej rady upraví tatút a rokovací poriadok, ktorý vydá úrad.
(4) Funkcia èlena Slovenskej akreditaènej rady je
èestná funkcia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 sa vypúa.
36. V § 19 ods. 3 sa za slovo uhradi vkladajú slová
riadne a vèas.
37. V § 19 ods. 4 druhej vete sa za slovo orgánom
vkladajú slová riadne a vèas.
38. V § 21 ods. 1 sa nad slovom predpis odkaz 18)
nahrádza odkazom 12a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 sa vypúa.
39. V § 21 odsek 3 znie:
(3) Slovenská národná akreditaèná sluba hospodári s vlastnými finanènými prostriedkami pod¾a rozpoètu nákladov a výnosov na prísluný kalendárny rok..
40. V § 21 ods. 5 sa za slovo riadite¾om vkladajú slová po predchádzajúcom prerokovaní dozornou radou
a slová svojej internetovej stránke sa nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
41. V § 22 ods. 1 sa slová 20 % hodnoty majetku Slovenskej národnej akreditaènej sluby nahrádzajú slovami priemeru celkových roèných nákladov za predchádzajúce tri roky.
42. § 24 vrátane nadpisu znie:
§ 24
Výkon kontroly
(1) Úrad vykonáva kontrolu nad dodriavaním tohto
zákona a pravidelne monitoruje plnenie povinností
akreditaèného orgánu ustanovených týmto zákonom
a osobitnými predpismi.7)
(2) Na úèely výkonu kontroly je akreditaèný orgán povinný umoni osobám povereným predsedom úradu
na výkon kontroly v nevyhnutnom rozsahu vstup do
priestorov, na poiadanie predloi úplnú dokumentáciu, záznamy, doklady, písomnosti a iné podklady súvisiace s jeho èinnosou, umoni v nevyhnutnej miere
prístup do svojho informaèného systému a poskytnú
informácie a potrebnú súèinnos.
(3) Osoby poverené predsedom úradu na výkon kontroly sú oprávnené vyadova od zamestnancov akreditaèného orgánu súèinnos a informácie, ktoré súvisia
s poskytovaním akreditaèných sluieb. Osoby poverené predsedom úradu na výkon kontroly sú povinné zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa
dozvedeli pri výkone kontroly. Povinnos mlèanlivosti
trvá aj po ukonèení ich tátnozamestnaneckého pomeru, pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného pracovného vzahu s úradom. Osoby poverené predsedom
úradu na výkon kontroly nemajú povinnos mlèanlivosti voèi predsedovi úradu.
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(4) Úrad pri výkone kontroly nesmie zasahova do posudzovacej a rozhodovacej èinnosti akreditaèného orgánu vo veciach akreditácie orgánov posudzovania
zhody..

46. Za § 28 sa vkladá § 29, ktorý vrátane nadpisu
znie:

43. V § 25 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
b) neinformuje akreditaèný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie pod¾a § 6 ods. 2 písm. f),
c) poruí povinnos pod¾a § 17 alebo § 24 ods. 3..

Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2014

44. V § 25 odsek 2 znie:
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a c) uloí
úrad pokutu do 10 000 eur a pod¾a odseku 1 písm. b) do
1 000 eur..

§ 29
Konania o akreditácii, zruení akreditácie, pozastavení akreditácie, zruení pozastavenia akreditácie,
zmene akreditácie, rozírení akreditácie, zúení akreditácie a konania o reakreditácii, ktoré boli zaèaté do
31. decembra 2013, sa dokonèia pod¾a doterajích
predpisov..
Èl. II

45. V § 26 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno b).

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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308
ZÁKON
z 13. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona è. 462/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona
è. 400/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 67/2010 Z. z., zákona è. 182/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z., zákona
è. 257/2011 Z. z., zákona è. 469/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z., zákona è. 361/2012 Z. z. a zákona
è. 154/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa vypúa citácia Zákon è. 182/2011 Z. z. o títkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
2. V § 2 ods. 4 sa za slovom stráe vypúa èiarka
a slová elezniènej polície a Colnej správy Slovenskej republiky sa nahrádzajú slovami a finanènej správy.
3. V § 4 písm. d) sa vypúajú slová a zodpovedá za výkon inpekcie práce.
4. V § 6 ods. 1 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová:
identifikaèného èísla, dátumu zistenia poruenia zákazu nelegálneho zamestnávania a dátumu nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty,.
5. V § 7 ods. 3 sa vypúa písmeno s).
Doterajie písmená t) a u) sa oznaèujú ako písmená s)
a t).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18ab sa vypúa.
6. V § 7 ods. 8 písm. c) sa za slová podnetu18ca) a vkladajú slová v odôvodnených prípadoch najneskôr do 60
dní od doruèenia podnetu, a ak nemono vzh¾adom na
povahu veci inpekciu práce vykona ani v tejto lehote,
môe ju primerane predåi Národný inpektorát práce;
inpektorát práce je povinný o predåení lehoty, dôvode
jej predåenia a.
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 18g sa vypúa citácia zákon è. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a pouívaní výrobkov (zákon o ekodizajne),.

8. V § 19 ods. 2 písm. a) prvom bode sa na konci
pripájajú tieto slová: a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súèasne, najmenej
5 000 eur,.
9. V § 19 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) presiahnutie odpracovaného èasu nad rozsah pracovného èasu uvedeného v evidencii pracovného
èasu vedenej zamestnávate¾om25b) o viac ako 10 %
najmenej vak o 30 minút v jednom dni pri práci
vykonávanej na základe dohody o brigádnickej
práci tudentov alebo dohody o pracovnej èinnosti,.
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená c) a f).
Poznámka pod èiarou k odkazu 25b znie:

25b) § 224 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce..

10. V § 19 ods. 6 písm. c) sa slová písm. b) nahrádzajú slovami písm. a) prvého bodu.
11. V § 20 ods. 1 sa slová od 65 eur a do 650 eur
nahrádzajú slovami od 100 eur a do 1 000 eur.
12. V prílohe è. 2 sa vypúa tvrtý bod.
Èl. II
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 266/2009 Z. z., zákona è. 463/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 120/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z., zákona
è. 468/2011 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z. a zákona
è. 96/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 12 sa dopåòa písmenom ah), ktoré znie:
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ah) vydáva preukaz kontrolóra, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 1a písm. A..
2. V § 13 sa odsek 1 dopåòa písmenom am), ktoré znie:
am) vydáva preukaz kontrolóra, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 1a písm. B..
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 62 sa dopåòa touto
citáciou:

Zákon è. 82/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov..

4. V § 68 ods. 3 sa za slovo zákona vkladajú slová a
osobitného predpisu18a).
5. V § 68 ods. 4 písm. a) sa vypúajú slová nelegálnej
práce a nelegálneho zamestnávania.
6. V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
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(5) Zamestnanec ústredia alebo úradu vykonávajúci kontrolnú èinnos pod¾a odseku 3 sa pri výkone
tejto kontrolnej èinnosti preukazuje preukazom kontrolóra, ktorý nesmie vyda z rúk; na poiadanie
umoní do neho nahliadnu..
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
7. V § 68a ods. 1 písm. b) sa slová nelegálne zamestnávanie nahrádzajú slovami poruenie zákazu nelegálneho zamestnávania a na konci sa bodka
nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: a ak ide
o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických
osôb súèasne, najmenej 5 000 eur..
8. Pred prílohu è. 1 sa vkladá príloha è. 1a, ktorá
znie:

Príloha è. 1a
k zákonu è. 5/2004 Z. z.

VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA
A. Vzor preukazu kontrolóra ústredia

Èiastka 71

Zbierka zákonov è. 308/2013

Strana 2859

B. Vzor preukazu kontrolóra úradu

“.

Zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 125/2006 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z.
a zákona è. 223/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

6. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia
Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 404/2011
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 75/2013 Z. z..

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo vzah vkladajú slová alebo tátnozamestnanecký pomer.

7. V § 2a celom texte sa nad slovo poistený
umiestòuje odkaz 8a).

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa dopåòa touto citáciou:

8. V § 3 ods. 2 sa slová ods. 2, 4 a 5 nahrádzajú
slovami ods. 2 a 3 a slová ods. 5 sa nahrádzajú
slovami ods. 3.

Èl. III

Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

3. V § 2 ods. 2 písm. a) sa za slovo vzah vkladajú slová alebo tátnozamestnanecký pomer.
4. V § 2 ods. 2 písm. b) sa za slovo vzah vkladajú slová alebo tátnozamestnanecký pomer a vypúajú sa
slová do zaèiatku výkonu kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
5. V § 2 sa vypúajú odseky 3 a 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 3.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 sa vypúa.

9. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia
Zákon è. 81/1966 Zb. o periodickej tlaèi a o ostatných hromadných informaèných prostriedkoch
v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou
Zákon è. 167/2008 Z. z. o periodickej tlaèi a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlaèový zákon) v znení zákona
è. 221/2011 Z. z..
10. V poznámke pod èiarou k odkazu 10a sa citácia
§ 7 ods. 3 písm. r) zákona è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005
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Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 223/2011 Z. z. nahrádza citáciou § 7 ods. 3 písm. s)
zákona è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

18. V § 7a ods. 2 a 3 sa slová nelegálne zamestnávanie pod¾a § 2 ods. 5 nahrádzajú slovami poruenie zákazu nelegálneho zamestnávania pod¾a § 2
ods. 3.

11. V § 5a ods. 1 a 2 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 3.

20. V § 7b ods. 2 uvádzacej vete sa vypúajú slová
pod¾a § 2 ods. 5.

12. V § 5a ods. 3 sa za slová o poète kontrol vkladajú
slová nelegálneho zamestnávania pod¾a § 2 ods. 3.

21. V § 7b ods. 2 písm. a) sa slová nelegálne zamestnávanie pod¾a § 2 ods. 5 nahrádzajú slovami
poruenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

13. V poznámke pod èiarou k odkazu 13 sa citácia § 19
ods. 2 písm. b) zákona è. 125/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou § 19 ods. 2 písm. a)
prvý bod zákona è. 125/2006 Z. z. v znení neskorích
predpisov..
14. V § 7a ods. 1 uvádzacej vete sa slová nelegálne zamestnávanie pod¾a § 2 ods. 5 nahrádzajú slovami poruenie zákazu nelegálneho zamestnávania pod¾a § 2
ods. 3.
15. V § 7a ods. 1 písm. b) sa slová príspevku na starobné nahrádzajú slovami povinných príspevkov na starobné a slovo zdravotné sa nahrádza slovami povinné verejné zdravotné.
16. V poznámke pod èiarou k odkazu 19 sa citácia Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..
17. V poznámke pod èiarou k odkazu 20 sa citácia
iesta èas zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích
predpisov. nahrádza citáciou tvrtá èas zákona
è. 404/2011 Z. z. v znení zákona è. 75/2013 Z. z..
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nad 15 000 zamestnancov

19. V § 7b ods. 1 sa slová ods. 5 nahrádzajú slovami ods. 3.

22. V § 7b ods. 3 sa vypúajú slová pod¾a § 2
ods. 5 a slová nelegálne zamestnávala tátneho prísluníka tretej krajiny sa nahrádzajú slovami poruila zákaz nelegálneho zamestnávania.
23. V § 7c ods. 1 sa slová zamestnaný pod¾a § 2
ods. 5 nahrádzajú slovami zamestnaný pod¾a § 2
ods. 3, slovo sanos sa nahrádza slovom podnet a slová nelegálne zamestnávanie pod¾a § 2
ods. 5 sa nahrádzajú slovami poruenie zákazu nelegálneho zamestnávania pod¾a § 2 ods. 3.
Èl. IV
Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 140/2008 Z. z., zákona è. 132/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 470/2011 Z. z. a zákona
è. 154/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 1b èasti B sa slová nad 1 200 nahrádzajú slovami od 1 201 do 15 000.
2. V prílohe è. 1b èasti B sa tabu¾ka dopåòa riadkom, ktorý znie:

najmenej 12 bezpeènostných technikov a na
kadých zaèatých 1 500 zamestnancov najmenej
jeden ïalí bezpeènostný technik

Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

.
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309
ZÁKON
z 25. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 77/1998 Z. z., zákona
è. 86/2000 Z. z., zákona è. 138/2002 Z. z., zákona
è. 100/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 360/2004 Z. z., zákona
è. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 320/2005 Z. z., zákona è. 261/2006
Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z., zákona è. 400/2009
Z. z., zákona è. 38/2010 Z. z., zákona è. 153/2011 Z. z.,
zákona è. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu

Slovenskej republiky è. 191/2011 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 237/2011
Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 79/2012 Z. z.,
zákona è. 236/2012 Z. z., zákona è. 296/2012 Z. z.
a zákona è. 330/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 43 ods. 2 písm. ch) sa na konci pripájajú tieto
slová: a zánik poslaneckého klubu.
2. V § 64 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: Poèet èlenov poslaneckého klubu pod¾a prvej vety musí
by splnený poèas celého volebného obdobia. Ak poèas
volebného obdobia klesne poèet èlenov poslaneckého
klubu pod túto hranicu, poslanecký klub zaniká..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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