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1. Právna úprava - všeobecne
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných
službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“)
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)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zrušený nasledovným zákonom:
Zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o dôveryhodných službách) z 20. septembra 2016 (ktorý okrem iného zrušuje zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom
podpise a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 131/2009 Z. z., 132/2009 Z. z., 133/2009 Z. z., 134/2009 Z.z., 135/2009 Z. z.,
136/2009 Z. z.. a novelizuje zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých
Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z.z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich
zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 96/2014 Z. z., v zmysle ktorého vydalo ministerstvo výnos z 3. apríla 2014 č.
MF/ 009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii
Metodika Podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, k vykonávaniu zaručenej konverzie (fáza verejného
pripomienkovania),
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné
súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy (§§ 132 a 132a – prijímanie podaní urobených v elektronickej
podobe)
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov - § 24 (Postup pri zápise práv k nehnuteľnostiam)

•
•

•
•

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 22/2010 ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre
katastrálne úrady a správy katastra - § 6 (prijímanie podaní urobených elektronickými prostriedkami)
Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(patentový zákon)
Zákon č. 301/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch – nový § 82l (účinný od 01. 01. 2017)
Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (účinný od 01. 02. 2017)
• spory o peňažných nárokoch uplatnených spôsobom podľa tohto zákona
• konanie podľa tohto zákona je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového
poriadku.
• kauzálne príslušným je Okresný súd Banská Bystrica
• zákonné obmedzenia (neštandardný úrok, spotrebiteľská zmluva a pod.)
• iba elektronicky a s pomocou občianskeho preukazu cez elektronickú schránku
• výsledkom je vydanie platobného rozkazu do 10 pracovných dní ako elektronický úradný dokument
• žalovaný má možnosť podať odpor do 15 pracovných dní
• žiadosť o povolenie plnenia v splátkach (minimálna mzda – 2 000 EUR)
• súdny poplatok vo výške 50% zo sadzobníka v zákone o súdnych poplatkoch
• účinnosť od 01. 02. 2017

2. Doručovanie do elektronických schránok
(§ 32 ZoEG)
• (1) Uložením elektronickej úradnej správy (EÚS) sa rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná
správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta.
• (2) Úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, počas ktorej je uložená elektronická úradná
správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia
elektronickej úradnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.
• (3) Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení elektronickej úradnej
správy je mu zaslaná notifikácia o uložení elektronickej úradnej správy, ktorá obsahuje meno a
priezvisko alebo obchodné meno alebo názov odosielateľa a adresáta a deň uplynutia úložnej lehoty.
• (4) Ak sa elektronicky doručuje do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie
elektronickej úradnej správy formou elektronickej doručenky; potvrdenie doručenia je
podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej úradnej správy prijímateľovi v jeho elektronickej
schránke.

DORUČOVANIE (§ 32 ods. 5 ZoEG) – kedy sa EÚS považuje za doručenú
Elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje
za doručenú
a) ak je adresátom orgán verejnej moci, uložením elektronickej úradnej správy,
b) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom,
hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo
márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to
aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel,
c) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň
bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy.

DORUČOVANIE (kedy účinky doručenia nenastanú)

Ustanovenie §32 odseku 5 písm. b) a c) sa nepoužije, ak
a) ide o márne uplynutie úložnej lehoty a osobitný predpis neumožňuje
použitie náhradného doručenia,
b) medzi okamihom odoslania elektronickej úradnej správy a okamihom
márneho uplynutia úložnej lehoty bola elektronická schránka
deaktivovaná,
c) orgán verejnej moci rozhodne, že elektronické doručenie je neúčinné; to
neplatí, ak osobitný predpis neumožňuje vylúčiť účinky náhradného
doručenia.

DORUČOVANIE (§33 ZoEG) – neúčinnosť elektronického doručenia EÚS
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje iný postup na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického
doručenia alebo ak sa podľa osobitného predpisu neúčinnosť elektronického doručenia neposudzuje ako
predbežná otázka, orgán verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej sa elektronické doručovanie týka,
rozhodne na návrh adresáta, ktorý nie je orgánom verejnej moci, že elektronické doručenie je
neúčinné, ak tento adresát preukáže, že
a) objektívne nemohol prevziať elektronickú úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na jeho strane
alebo jeho pričinením, alebo
b) na jeho strane nastali také dôvody, ktoré mu objektívne neznemožnili prevziať elektronickú úradnú
správu, avšak takéto prevzatie by bolo spojené s nepomernými ťažkosťami, ktorých prekonanie od
neho nie je spravodlivé požadovať.
(2) Návrh podľa odseku 1 je potrebné podať do 15 dní odo dňa, keď sa adresát s obsahom elektronickej
úradnej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť.

DORUČOVANIE
301/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch
Nový § 82l ods. 1. (účinné od 01. 01. 2017):
Osobitné ustanovenia o elektronickom výkone verejnej moci na súdoch.
Prihlásenie
sa
do
elektronickej
schránky
bez
potvrdenia
elektronickej
doručenky
počas
úložnej lehoty pri doručovaní elektronického úradného dokumentu, ktorý sa doručuje do vlastných rúk a u ktorého je
vylúčené náhradné doručenie, sa považuje za bezdôvodné odopretie prijatia doručovaného elektronického úradného
dokumentu; elektronický úradný dokument sa v takom prípade považuje za doručený dňom nasledujúcim po
uplynutí úložnej lehoty.
•

Do účinnosti to bolo tak, že prihlásenie sa do schránky nestačilo a odopretie doručenia sa technicky realizovať nedalo. Po
novom bude stačiť, že sa prihlásite a už nemusíte pozrieť správu, doručia sa Vám „cez fikciu“ aj tie veci, kde je náhradné
doručenie vylúčene.

3. Niektoré základné ukazovatele k elektronizácii
-

-

samostatne pre každé právne postavenie (napr. ak viacej štatutárov)
veľkosť schránky a spoplatnenie väčšej kapacity (základná bezplatná veľkosť je 1GB, potom 10GB alebo 100GB)
možnosť splnomocniť osobu na pracovanie so schránkou
notifikácia o doručovanej pošte do vlastných rúk (nevidieť ale spisovú značku) a možná kalkulácia s lehotami
povinná komunikácia len na doručovanie nie na odosielanie (existujú viaceré alternatívy – ezaloby alebo email)
na platforme portálu www.slovensko.sk je možné komunikovať len prostredníctvom občianskeho preukazu –
riešením je autentifikačný certifikát
občiansky preukaz c/a advokátsky preukaz a vysvetlenie rozdielov
autentifikačný certifikát c/a mandátny certifikát c/a komerčný certifikát
jednoznačný identifikátor elektronickej schránky [E0005086898]
na stránke www.sak.sk sa nachádza software k D.Signeru, D.Vieweru a k zaručenej konverzii
spoločne s manuálom,
možnosť overenia platnosti certifikátu na stránke www.slovensko.sk

4. Informácie k advokátskemu preukazu – kvalifikovaný certifikát (QC):
-

ako požiadať o preukaz
250 blank preukazov (200 BA, 50 KE)
v elektronickom svete iba prostredníctvom tohto preukazu viem preukázať svoj status
upomínacie konanie
obchodný register
elektronický súdny spis
kataster nehnuteľností
register partnerov verejného sektora
zaručená konverzia

5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.slovensko.sk (ústredný portál verejnej správy /UPVS/)
https://www.slov-lex.sk (právny a informačný portál, nahradil jaspi.justice.gov.sk, resp. tento sa už neaktualizuje)
www.sak.sk – časť elektronická komunikácia a advokáti (pre advokátov)
www.nases.gov.sk - NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
www.informatizacia.sk - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
http://www.ica.cz/Slovensky – doména na sťahovanie ovládacích programov ku kartám
www.statutar.sk - Stránka s informáciami pre aktiváciu a používanie elektronických schránok
https://zep.disig.sk/Portal - možnosť zdarma používať služby dôveryhodných služieb
https://rpvs.gov.sk/rpvs/ - register partnerov verejného sektora
https://obcan.justice.sk/ezaloby - podanie na súd (aj upomínacie konanie)
egovernment@vicepremier.gov.sk - Emailová adresa, na ktorú je možné zasielať otázky a žiadosti o výklad ustanovení zákona o eGovernmente
• servis.sak.zako@ditec.sk (tel.: +421 2 58 222 888, zákaznícke číslo 4001) - technická podpora pre zaručenú konverziu
• 3 portály na vyhľadávanie informácii z KN:
– https://www.katasterportal.sk
– https://kataster.skgeodesy.sk (nástupca „katasterportálu“)
– https://cica.vugk.sk/

6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
•

Nový spôsob formy vyhotovenia dokumentov – konvertovanie dokumentu z pôvodnej listinnej
podoby do novovzniknutého elektronického dokumentu, ale aj naopak;

•

Aplikovanie do praxe novej formy vyhotovenia dokumentu v súlade s platnou legislatívou a kladenie
dôrazu na uprednostňovanie elektronickej komunikácie pred papierovou (ochrana životného
prostredia, urýchlenie konania, úspora poplatkov a pod.);

•

Nejde o postup podľa § 31 ods. 2 ZoKN (vo vzťahu ku katastru): Ak ide o zmluvu o prevode
nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom,
okresný úrad posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené
procesné podmienky na povolenie vkladu.

Základné výňatky z právnych predpisov a predpoklady možnosti uvedeného postupu
• § 35 ods. 1 písm. a) ZoEG: Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah
pôvodného elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe.
• § 35 ods. 1 písm. b) ZoEG: Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah
pôvodného dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.
• § 35 ods. 2 ZoEG: Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného
dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti.
• § 35 ods. 3 ZoEG: Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“)
sa rozumie
a) orgán verejnej moci, advokát a notár,
b) poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, a
c) patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny.

§ 36 ods. 3 ZoEG: Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. a:) = z elektronickej do listinnej





overí platnosť autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
overí platnosť časovej pečiatky,19) ak bola k pôvodnému elektronickému dokumentu pripojená časová pečiatka,19)
transformuje pôvodný elektronický dokument na dokument v listinnej podobe,
vytvorí osvedčovaciu doložku v listinnej podobe a neoddeliteľne ju spojí s novovzniknutým dokumentom v listinnej
podobe,
 vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii
§ 36 ods. 3 ZoEG: Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. b:) = z listinnej do
elektronickej





transformuje pôvodný dokument v listinnej podobe na elektronický dokument,
vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku,
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.

§ 39 ods. 1 ZoEG: Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorý je neoddeliteľne spojený s
osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu
ako pôvodný dokument, ktorého transformáciou vznikol.
§ 39 ods. 2 ZoEG: Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie verejnej listiny, ktorý je neoddeliteľne
spojený s osvedčovacou doložkou, je verejnou listinou.

§ 39 ods. 4 ZoEG: Osoba vykonávajúca konverziu, ktorá vykonala zaručenú
konverziu, zodpovedá za dodržanie podmienok zaručenej konverzie, ale
nezodpovedá za pravdivosť alebo úplnosť údajov, ktoré tvoria informačný
obsah pôvodného dokumentu.

!!!!!!

Výhody a nevýhody zaručenej konverzie
• všetko na jednom mieste
• nie je potrebné overovať podpisy v prípade, ak ich je inak potrebné overovať (§ 23 ods. 1 písmeno a.
ZoEG)
• potrebné vlastné vedenie záznamov evidencií o zaručenej konverzii

Vymedzenie a porovnanie konvertovaného dokumentu prostredníctvom zaručenej
konverzie s autorizovanou zmluvou advokátom alebo notárskou zápisnicou
vyhotovenou notárom (na úseku katastra)
• všetky druhy právnych úkonov c/a prevodové zmluvy,
• rozsah služby – transformácia c/a právna služba spísania zmluvy
• rozsah zodpovednosti

7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie

Ďakujem za pozornosť

Mgr. Ján Kutan
kutan@kutan.sk
www.kutan.sk

