Metodické usmernenie k § 23 ods. 8 zákona o e-Governmente
Novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 1. augusta 2019 došlo k doplneniu § 23 o odsek
8 zákona, podľa ktorého sa má v zmysle § 60h ods. 4 zákona postupovať najneskôr od 1. júla 2020.
Podľa § 23 ods. 8 zákona o e-Governmente „Ak orgán verejnej moci prijme elektronické
podanie, ktoré je autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou
elektronickou pečaťou, ku ktorým nie je pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka, orgán
verejnej moci pripojí k nim kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, ktorá zahŕňa objekt autorizácie.“
Vyššie uvedené ustanovenie zákona o e-Governmente stanovuje povinnosť orgánu verejnej
moci pripájať kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku (ďalej len „časová pečiatka“) ku každému
doručenému podaniu, ktoré ju neobsahuje. Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť, aby autorizované
podania, ktoré neobsahujú časovú pečiatku, boli počas dlhšieho obdobia overiteľné z hľadiska platnosti
ich autorizácie. Overiteľnosť platnosti autorizácie sa predlžuje o dobu platnosti časovej pečiatky.
Dôvodom zavedenia tejto „povinnosti“ bol záujem zabezpečiť dlhodobejšiu overiteľnosť
autorizácie u všetkých podaní, pričom toto riešenie je rýchlejšie, tiež finančne nenáročnejšie, nakoľko
orgány verejnej moci majú k dispozícii časové pečiatky. Iné osoby ako orgány verejnej moci časovou
pečiatkou nemusia disponovať a zároveň nebolo v záujme tvorcu zákona „zaťažovať“ iné subjekty
pridávaním časových pečiatok, resp. potrebou službu časovej pečiatky zakúpiť a hradiť.
Ustanovenie § 23 ods. 8 zákona o e-Governmente stanovuje postup, ktorý sa vykoná po prijatí
elektronického podania. Funkcie spojené s prijímaním, odosielaním a potvrdzovaním prijatia
elektronických dokumentov autorizovaných kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo
kvalifikovanou elektronickou pečaťou zabezpečuje centrálna elektronická podateľňa, ktorú sú orgány
verejnej moci povinné používať, najneskôr od 01. januára 2021.
Podľa § 10 ods. 7 zákona o e-Governmente „Modul centrálnej elektronickej podateľne
zabezpečuje funkcie elektronickej podateľne podľa osobitného predpisu a službu časovej pečiatky na
spracovanie elektronických podaní a vytváranie elektronických úradných dokumentov. Na podmienky
vytvorenia a prevádzkovania modulu centrálnej elektronickej podateľne sa vzťahujú podmienky na
vytvorenie a prevádzkovanie elektronickej podateľne ustanovené osobitným predpisom rovnako.
Správcom modulu centrálnej elektronickej podateľne je ministerstvo investícií.“
S písomným súhlasom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky môže orgán verejnej moci používať centrálnu elektronickú podateľňu tak, že bude tento
modul alebo jeho časti prevádzkovať vlastnými prostriedkami a v rámci svojich informačných
systémov.
Považujeme za dôležité uviesť, že každý orgán verejnej moci, ktorý používa centrálnu
elektronickú podateľňu ako svoju elektronickú podateľňu, si už plní povinnosť stanovenú § 23 ods. 8
zákona o e-Governmente, nakoľko centrálna elektronická podateľňa automaticky pripája časové
pečiatky ku každému elektronickému podaniu. V súvislosti s touto zákonom stanovenou povinnosťou
a využívaním centrálnej elektronickej podateľne tak orgán verejnej moci nemusí zabezpečiť svoj
systém príslušnou funkcionalitou na pridávanie časovej pečiatky k tým podaniam, kde chýbajú. Časové
pečiatky sú v súčasnosti pripájané k elektronickým podaniam v internej evidencii centrálnej
elektronickej podateľne a sú využívané pre účely zaslania výsledku overenia autorizácie orgánu
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verejnej moci obsahujúcemu aj informáciu o čase z pripojenej časovej pečiatky. Priame zahrnutie
časových pečiatok z internej evidencie centrálnej elektronickej podateľne aj do elektronických podaní
ukladaných do elektronických schránok orgánov verejnej moci sa plánuje zrealizovať v neskoršom
období.
Záver:
Za účelom spresnenia aplikácie § 23 ods. 8 zákona o e-Governmente Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydáva toto metodické usmernenie.
Od 01. júla 2020 je orgán verejnej moci povinný pripájať časovú pečiatku ku každému
doručenému elektronickému podaniu, ktoré ju neobsahuje.
Je potrebné zdôrazniť, že každý orgán verejnej moci, ktorý používa centrálnu elektronickú
podateľňu, si plní povinnosť pripájať časovú pečiatku k podaniam, ku ktorým nie je pripojená, nakoľko
centrálna elektronická podateľňa pripája časové pečiatky k podaniam automaticky.
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