
 

 

ZÁZNAM O KONVERZII PRE ZARUČENÚ KONVERZIU Z ELEKTRONICKEJ PODOBY DO LISTINNEJ PODOBY 

Údaje Vysvetlenie 

(Ak je položka odlišná od osvedčovacej doložky) 
Výskyt Formát 

Údaje o pôvodných 

dokumentoch v elektronickej 

podobe 

 1:M  

 Názov pôvodného dokumentu Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

 Druh pôvodného dokumentu Uvádza sa stručný vecný opis druhu pôvodného dokumentu 

(napríklad kúpna zmluva, rozhodnutie, uznesenie vlády Slovenskej 

republiky, žiadosť, ohlásenie). 

1 Textový reťazec 

 Formát pôvodného 

dokumentu 

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

 Hodnota elektronického 

odtlačku  

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

 Funkcia použitá na výpočet 

elektronického odtlačku 

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

Autorizačné prvky pôvodných 

dokumentov v elektronickej 

podobe 

 1:M  

 Typ autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

 Autorizované elektronické 

dokumenty 

 1:M  

  Názov elektronického 

dokumentu 

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

 Stav autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

 Čas vykonania autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime 

 Elektronický podpis/pečať Uvádza sa podpis/pečať v príslušnom formáte. Pri formáte PAdES 

a formáte XAdES pri „enveloped“ topológie sa uvádza len vlastný 

objekt podpisu/pečate, nie celý dokument obsahujúci podpis.  

Nepovinná položka, povinná položka pri použití elektronického 

podpisu, zdokonaleného elektronického podpisu, kvalifikovaného 

elektronického podpisu, elektronickej pečate, zdokonalenej 

elektronickej pečate alebo kvalifikovanej elektronickej pečate ako 

prostriedku autorizácie. Pri použití iného spôsobu autorizácie sa 

môže vložiť jeho hodnota, ak je to pre daný spôsob autorizácie 

zmysluplné. 

Údaj zapísaný v BASE64 kódovaní. 

 

0:1 Textový reťazec 



 

 

 Výsledok overenia 

podpisu/pečate 

Obsahuje výsledok overenia elektronického podpisu alebo 

elektronickej pečate – validačná správa splnenia požiadaviek
12

) 

a v súlade s bodom 5.3 Schémy dohľadu kvalifikovaných 

dôveryhodných služieb definovanou orgánom dohľadu, ak aplikácia 

používaná na overovanie takúto správu poskytuje, alebo výsledok 

procesu validácie podpísaný alebo zapečatený kvalifikovanou 

dôveryhodnou službou validácie kvalifikovaných elektronických 

podpisov alebo pečatí. 

Povinná položka 

 

1 Textový reťazec 

 Čas overenia autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime 

 Miesto autorizácie Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 

Vyplňuje sa len, ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o mieste 

autorizácie 

1 Textový reťazec 

 Identifikátor autorizujúcej 

osoby 

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 

 

1 Textový reťazec 

 Zastupujúca osoba Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 

Vyplňuje sa len, ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj 

o zastupovaní  

0:1 Textový reťazec 

 Mandát Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 

Vyplňuje sa, ak autorizačný prostriedok obsahuje údaj o mandáte 

autorizujúcej osoby 

0:1 Textový reťazec 

 Časová pečiatka pripojená 

k prostriedku autorizácie 

 0:1  

  Typ časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

  Stav časovej pečiatky Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

  Čas vystavenia časovej 

pečiatky 

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime 

  Vydavateľ časovej 

pečiatky 

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

  Čas overenia časovej 

pečiatky 

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime 

 Ďalšie informácie 

o autorizácii 

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 0:1 Textový reťazec 

Údaje o novovzniknutom 

dokumente v listinnej podobe 

 1  

 Počet listov Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo 

 Počet neprázdnych strán Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo 
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) Čl. 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z  23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. 



 

 

 Formát novovzniknutého 

dokumentu v listinnej 

podobe 

 0:1  

  Formát Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

  Počet listov Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Prirodzené číslo 

Údaje o zaručenej konverzii  1  

 Evidenčné číslo záznamu 

 o zaručenej konverzii 

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 

 Použitý prostriedok Uvádza sa údaj o použitom technickom alebo programovom 

prostriedku, ktorého použitím  je zaručená konverzia vykonaná. Údaj 

sa uvádza vo forme identifikácie použitého prostriedku a vecného 

opisu jeho použitia. Pri použití viacerých prostriedkov sa uvádzajú 

v poradí, v akom sú pri konverzii použité. Používa sa obchodný 

názov prostriedku. Ak je použitý manuálny prepis, toto sa uvádza na 

príslušnom mieste namiesto identifikácie použitého softvéru. Príklad: 

softvér „názov“ pre zobrazenie a tlač dokumentu 

1 Textový reťazec 

 Dátum a čas vykonania 

zaručenej konverzie 

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Štandardný XML formát dateTime 

 Zaručenú konverziu 

vykonal 

 1  

  IČO Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 0:1 podľa dátového prvku „Hodnota 

identifikátora“ 

  Názov osoby Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Plné meno právnickej 

osoby“ a „Plné meno fyzickej osoby – 

podnikateľa“ 

  Meno Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Meno“ 

  Priezvisko Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 podľa dátového prvku „Priezvisko“ 

  Funkcia alebo pracovné 

zaradenie 

Údaj identický ako v osvedčovacej doložke 1 Textový reťazec 
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