
Usmernenie k autorizácii elektronických úradných dokumentov 
 
 
 Autorizáciu elektronických úradných dokumentov vydaných orgánmi verejnej moci upravuje 
zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „zákon o e-Governmente“) v § 23.  
 
 Zákon o e-Governmente v § 23 ods. 1 prvá veta stanovuje dva autorizačné prostriedky, 
prostredníctvom ktorých orgány verejnej moci autorizujú nimi vydané elektronické úradné 
dokumenty.  
 
Takýmito autorizačnými prostriedkami sú buď  
- kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu alebo  
- kvalifikovaná elektronická pečať,  
ku ktorým je orgán verejnej moci povinný pripojiť kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku.  
 
 Zákon o e-Governmente v § 23 ods. 3 zároveň pre orgány verejnej moci stanovuje kritérium 
pre určenie, ktorý z týchto dvoch autorizačných prostriedkov sa má na konkrétnu autorizáciu použiť.  
 
 V súlade s § 23 ods. 3 zákona o e-Governmente je týmto kritériom to, či sa vyžaduje autorizácia 
konkrétnou osobou alebo osobou v konkrétnom postavení, alebo „postačuje“ autorizácia bez 
označenia konkrétnej osoby alebo osoby v konkrétnom postavení, alebo osobitný predpis autorizujúcu 
osobu označuje len všeobecne ako oprávnenú osobu.  
 
 V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že zákon o e-Governmente pri voľbe spôsobu autorizácie 
odkazuje na osobitné predpisy, ktoré určujú, aká osoba má v príslušnom konaní elektronické úradné 
dokumenty autorizovať. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že uvedené by si mali orgány verejnej moci 
upraviť aj vo svojich interných predpisoch v rámci kompetencií podľa jednotlivých stupňoch riadenia.   
 
Voľbu medzi použitím kvalifikovaného elektronického podpisu s mandátnym certifikátom a 
kvalifikovanej elektronickej pečate teda ovplyvňujú najmä ustanovenia osobitných zákonov, 
upravujúce náležitosti úradného dokumentu. V tejto súvislosti si však dovolíme uviesť, že úrad 
podpredsedu vlády nie je oprávnený vykladať osobitné predpisy, preto nižšie len príkladmo uvádzame, 
na čo môžu osobitné predpisy viazať autorizáciu a aký autorizačný prostriedok je následne v danom 
prípade povinnosťou použiť.   
 
 Ak osobitný predpis viaže autorizáciu elektronického úradného dokumentu na konkrétnu 
osobu alebo osobu v konkrétnej  funkcii/konkrétnom postavení, táto osoba je povinná na autorizáciu 
použiť kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému 
pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku.   
 
Napríklad, ak osobitný predpis vyžaduje autorizáciu starostom obce, primátorom mesta, riaditeľom 
školy, a pod., v takomto prípade ide o osoby v konkrétnom postavení a v konkrétnej funkcii, preto je 
povinnosťou na autorizáciu takýchto elektronických úradných dokumentov použiť kvalifikovaný 
elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu.  
 
 Naopak, ak osobitný predpis pri autorizácii neoznačuje konkrétnu osobu alebo osobu 
v konkrétnom postavení, alebo autorizujúcu osobu označuje len všeobecne ako oprávnenú osobu, 
v takom prípade je na autorizáciu elektronického úradného dokumentu možné použiť tak kvalifikovaný 
elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu, ako aj kvalifikovanú elektronickú 
pečať, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.  



Ako príklad osobitného predpisu môžeme v tomto prípade uviesť zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok), ktorý pri autorizácii vyžaduje podpis oprávnenej osoby, neoznačuje ju však 
ako konkrétnu osobu alebo osobu v konkrétnom postavení (nevyžaduje sa teda autorizácia konkrétnou 
osobou napríklad starostom obce, riaditeľom školy a pod., ale „postačuje“ autorizácia za orgán 
verejnej moci ako orgán kompetentný v danej veci konať a rozhodnúť). 

 


