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1 Cieľ usmernenia
Cieľom Usmernenia č. 10/2014 Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný
program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „SORO OPIS“) je stanovenie opatrení a potrebných
krokov analýzy jednotlivých úkonov z pohľadu implementácie prvkov infraštruktúry verejných kľúčov
(ďalej len „PKI“) v rámci príslušných eGov a IS služieb implementovaných ako súčasť projektu OPIS.
Úspešná implementácia projektov OPIS je, okrem iného, závislá aj od jednoznačného vymedzenia toho
aký typ autorizácie (elektronického podpisu) je vhodný na autorizáciu konkrétnych úkonov v rámci
realizácie procesov jednotlivých eGov a IS služieb a autorizáciu elektronických dokumentov, ktoré
predstavujú vstupy a výstupy z jednotlivých eGov služieb, z čoho samozrejme vyplýva aj potreba
implementácie príslušných PKI (Public Key Infrastructure) prostriedkov. Účelom tohto usmernenia teda
je, aby si každá organizácia urobila prehľad o nutnosti použitých typov autorizácie a aj zabezpečila
technické prostriedky a príslušné certifikáty pre samotné vykonanie autorizácie.
Nastavenie jednotnej metodiky analýzy PKI prostriedkov v rámci informačných systémov verejnej
správy realizovaných projektmi OPIS je nevyhnutné najmä za účelom efektívneho a jednotného postupu
pri určovaní toho, aké PKI prostriedky bude potrebné implementovať. Zároveň sa zabezpečí, že
z pohľadu občanov a podnikateľov budú existovať približne rovnaké podmienky, nároky a očakávania
na spôsob autorizácie vstupov a výstupov z jednotlivých eGov služieb rovnakého alebo podobného typu
v rámci celej verejnej správy.
Naplnenie uvedeného účelu napomôže efektívnemu vynaloženiu finančných prostriedkov a iných
zdrojov potrebných pre zabezpečenie autorizácie v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o eGovernmente) a zároveň aj pre naplnenie požiadaviek z pohľadu normy ISO/IEC 27037:2012
Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and
preservation of digital evidence (ďalej len „norma ISO/IEC 27037“ alebo „norma o zabezpečení
digitálnych dôkazov“).
Okrem efektívneho vynaloženia potrebných zdrojov sa eliminuje vznik potenciálnych rizík, ktoré by
mohli vzniknúť pri neimplementovaní uvedených požiadaviek najmä v rámci príslušných OPIS projektov.
Zákon o eGovernmente rozlišuje v § 3 dva základné typy elektronických dokumentov. Jedným typom je
vstup do jednotlivých eGov služieb povinných osôb, ktorý je definovaný ako „elektronické podanie“.
Druhým typom je výstup z eGov služieb povinných osôb, ktorým je „elektronický úradný dokument“.
V súlade s § 24 ods. 5 a § 26 ods. 4 zákona o eGovernmente sa obsahové náležitosti elektronického
podania aj elektronického úradného dokumentu považujú za splnené pokiaľ sú autorizované (pozn.:
rozumej „podpísané“) podávajúcim, resp. orgánom verejnej správy. Za týmto účelom je preto potrebné
určiť príslušný spôsob autorizácie jednotlivých typov elektronických podaní a rovnako aj jednotlivých
typov elektronických úradných dokumentov v rámci každej jednej eGov služby organizácie verejnej
správy v súlade s požiadavkami zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EP“), kde podľa § 5 je v styku s orgánmi verejnej
moci možné použiť:
 elektronický podpis,
 zaručený elektronický podpis (ďalej len „ZEP“),
 elektronickú pečať,
 zaručenú elektronickú pečať.
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Z pohľadu možných spôsobov autorizácie v elektronickom svete prichádzajú do úvahy, v súlade so
zákonom o EP, minimálne nasledovné spôsoby, resp. typy elektronického podpisu:
 elektronický podpis v súlade s § 3 zákona o EP,
 zaručený elektronický podpis v súlade s § 4 zákona o EP vyhotovený prostredníctvom
súkromného kľúča, kde na verejný kľúč je vydaný kvalifikovaný certifikát v súlade s § 7 ods. 1
zákona o EP,
 zaručený elektronický podpis v súlade s § 4 zákona o EP vyhotovený prostredníctvom
súkromného kľúča, kde na verejný kľúč je vydaný kvalifikovaný certifikát v súlade s § 7 ods. 3
zákona o EP (tzv. „mandátny“ certifikát),
 elektronická pečať v súlade s § 3a zákona o EP,
 zaručená elektronická pečať v súlade s § 4a zákona o EP,
 všetky vyššie uvedené typy v kombinácií s časovou pečiatkou v súlade s § 9 zákona o EP.
V súlade s § 23 zákona o eGovernmente:
 Orgán verejnej moci, správca informačného systému integrovaného obslužného miesta a
pracovník integrovaného obslužného miesta vykonajú autorizáciu:
 zaručeným elektronickým podpisom vyhotoveným prostredníctvom súkromného kľúča,
kde na verejný kľúč je vydaný kvalifikovaný certifikát v súlade s § 7 ods. 3 zákona o EP
(tzv. „mandátny“ certifikát) alebo
 zaručenou elektronickou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou.
 Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu:
 zaručeným elektronickým podpisom,
 zaručeným elektronickým podpisom s pripojením časovej pečiatky, ak podľa osobitného
predpisu je náležitosťou právneho úkonu vlastnoručný podpis, ktorý musí byť úradne
osvedčený,
 prípadne iným spôsobom z množiny uznaných spôsobov autorizácie definovaných
v osobitnom predpise.
Použitému typu elektronického podpisu samozrejme zodpovedá aj použitie príslušných PKI
prostriedkov, najmä bezpečných zariadení /aplikácií/ pre vyhotovovanie a overovanie elektronického
podpisu, prípadne certifikovaných zariadení /aplikácií/ pre vyhotovovanie a overovanie zaručeného
elektronického podpisu, bezpečných zariadení pre uchovávanie tajných kľúčov a kvalifikovaných
certifikátov /USB tokeny alebo čipové karty/, bezpečných zariadení pre uchovávanie tajných kľúčov pre
vyhotovovanie zaručenej elektronickej pečate /tzv. HSM – hardware security module/ a pod.
Okrem uvedenej problematiky autorizácie vstupov a výstupov z jednotlivých eGov služieb je v súlade
s normou ISO/IEC 27037 vhodné príslušným spôsobom elektronickej autorizácie zabezpečiť aj
jednotlivé kroky, resp. úkony v rámci príslušných procesov eGov a IS služieb organizácie verejnej
správy. Za týmto účelom je vhodné vytipovať a určiť všetky kritické úkony v rámci riešenia príslušnej
služby, ktoré by bolo potrebné zabezpečiť z pohľadu aspektu neodmietnuteľnosti úkonu (tzv. nonrepudiation) konkrétnou osobou (úradníkom, referentom a pod.), ktorá tento úkon aj fyzicky urobila.
Podľa závažnosti konkrétneho úkonu je potrebné rozhodnúť aký typ elektronickej autorizácie úkonu
bude potrebné implementovať, t.j. či bude postačujúci iba „štandardný“ log záznam v systéme, prípadne
by mal byť implementovaný sofistikovanejší spôsob logovania (napr. formou systému centrálneho
security monitoringu, kedy operátor alebo administrátor pôvodného systému nemá dosah na log
záznamy) alebo až formou elektronického podpisu vyhotoveného konkrétnou osobou nad konkrétnym
úkonom, prípadne zaručeným elektronickým podpisom, ktorý dokáže aspekt neodmietnuteľnosti
zabezpečiť na oveľa vyššej úrovni.
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2 Predmet a záväznosť usmernenia
Predmetom tohto usmernenia je:
a) Identifikovať vhodnú a dostatočnú formu elektronickej autorizácie všetkých elektronických
podaní prislúchajúcich konkrétnym eGov službám príslušnej inštitúcie verejnej správy (vstupov
do eGov služieb);
b) Identifikovať vhodnú a dostatočnú formu elektronickej autorizácie všetkých elektronických
úradných dokumentov prislúchajúcich konkrétnym eGov službám príslušnej inštitúcie verejnej
správy (výstupov z jednotlivých eGov služieb);
c) Identifikovať vhodnú formu autorizácie jednotlivých úkonov realizovaných počas výkonu
príslušnej eGov alebo IS služby z pohľadu zabezpečenia aspektu neodmietnuteľnosti
príslušného úkonu (najmä kritických úkonov z pohľadu non-repudiation), a tým zabezpečiť
súlad s normou o zabezpečení digitálnych dôkazov, najmä v prípade vyšetrovania
bezpečnostného incidentu;
d) Na základe vyššie uvedených identifikácií určiť vhodné PKI prostriedky a ich počet pre
zabezpečenie identifikovaných požiadaviek.
Usmernenie je záväzné pre prijímateľov prioritnej osi 1 OPIS, pričom:
a) prijímatelia, ktorí sú vo fáze projektu pred vypracovaním a schválením detailnej funkčnej
špecifikácie (analýza, dizajn), sú povinní vypracovať analýzu PKI v zmysle tohto usmernenia
nad všetkými eGov službami, ktoré sú predmetom elektronizácie a implementácie príslušného
projektu od nadobudnutia platnosti tohto usmernenia najneskôr do ukončenia fázy projektu
„analýza“, t.j. do času zahájenia fázy „dizajn“,
b) prijímatelia, ktorí sú po schválení detailnej funkčnej špecifikácie, vo fáze implementácie,
testovania alebo nasadenia IS VS sú povinní vypracovať analýzu PKI v zmysle tohto
usmernenia nad všetkými eGov službami, ktoré sú predmetom elektronizácie a implementácie
príslušného projektu do ukončenia realizácie aktivít projektu.

3 Výkon analýzy PKI
V rámci samotnej analýzy je v prvom rade potrebné nad existujúcim zoznamom eGov služieb konkrétnej
inštitúcie verejnej správy vykonať analýzu určitých parametrov. Pre jednotný výkon tejto analýzy sú
súčasťou tohto usmernenia dve prílohy, ktoré slúžia ako šablóna pre identifikáciu všetkých dôležitých
aspektov a parametrov.
V rámci každej eGov služby je potrebné identifikovať jednotlivé úkony a uviesť najmä:
 identifikačné číslo (ID) úkonu pre účely jednoznačnej identifikácie,
 názov úkonu,
 útvar alebo organizačnú zložku, ktorá vykonáva príslušný úkon,
 ďalšie potrebné parametre v rámci príslušných vstupov, úkonov a výstupov v rámci jednotlivých
eGov služieb uvedené v nasledujúcich kapitolách tohto usmernenia.
3.1

Analýza vstupov do jednotlivých eGov služieb z pohľadu ich autorizácie

Prvým krokom v rámci identifikácie vstupov je v súlade s prílohou č. 1 určenie najmä ID, typ a názov
vstupov, t.j. všetkých možných typov elektronických podaní pre príslušnú eGov službu (napr. žiadosť,
doplnenie informácií, oznámenie, ohlásenie povinnosti, podanie námietky, návrh, protest a pod.).
Po určení jednotlivých typov a konkrétnych vstupov do príslušných eGov služieb je potrebné rozhodnúť,
aký typ podania tento vstup reprezentuje.
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Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že vstupy je možné rozdeliť do nasledovných troch typov:
 Anonymné podanie – neobsahuje identifikáciu podávajúceho a ani jeho autorizáciu, napr.
prostredníctvom EP alebo ZEP.
 Bežné podanie – obsahujúce identifikáciu podávajúceho a môže obsahovať jeho autorizáciu,
ktorá ale nemusí nevyhnutne byť realizovaná prostredníctvom ZEP, t.j. bude možné použiť iný
uznaný spôsob autorizácie. Ide najmä o podanie, ktorého obsahom je oznámenie, či iná
komunikácia adresovaná prijímateľovi podania, ktorá nemá vyvolať právne účinky.
 Kvalifikované podanie – obsahujúce identifikáciu podávajúceho a zároveň je podpísané ZEP,
a ktoré je podaním podľa osobitných predpisov, spôsobilé iniciovať konanie podľa týchto
predpisov alebo vyvolať právne účinky podľa týchto predpisov.
Následne je potrebné pre každý vstup určiť, či je nutné aby takéto elektronické podanie obsahovalo aj
časovú pečiatku, ktorá bude doplnená ešte na strane podávajúcej osoby, prípadne bude postačujúce
časovú pečiatku doplniť na strane orgánu verejnej správy, napr. v rámci procesu overovania podania
v elektronickej podateľni.
Okrem uvedených typov elektronických podaní je dôležité zmapovať aj prípadné prílohy, ktoré by mali
byť súčasťou elektronického podania, pokiaľ tieto prílohy musí skutočne priložiť podávajúca osoba, t.j.
je potrebné zohľadniť princíp „jeden krát a dosť“, kedy by inštitúcie verejnej správy nemali od
podávajúcej osoby požadovať informácie, ktoré už štát má k dispozícii. Okrem samotných príloh ide
ešte aj o určenie najmä nasledovných parametrov:
 identifikácia a názov možných príloh podania (v súlade s kapitolou 3.2.2 Entita: Služby eGov,
karta Základné údaje, atribút Vstupné dokumenty, Príručky na konfiguráciu prostredia MetaIS č.
MF/011558/2013-172),
 vhodný formát prílohy (z pohľadu systému a automatického spracovania ale aj z pohľadu
„komfortu“ jeho použitia podávajúcou stranou a tiež v súlade s výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z.
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy),
 požadovaná doba archivácie elektronického podania,
 požiadavka na doplnenie archívnej časovej pečiatky ešte v systéme povinnej osoby (v prípade,
že je potrebné zabezpečiť platnosť elektronického podpisu z dlhodobého hľadiska ešte pred
vložením dokumentu do modulu MDUERZ, najmä ak bol dokument podpísaný ZEP) alebo na
uloženie elektronického podania v module dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych
záznamov (parameter závislý najmä od požadovanej doby archivácie).
Okrem uvedených parametrov môže byť v určitých prípadoch vhodné v rámci prílohy č. 1 vypĺňať aj
pole „Poznámka“, ktoré by malo obsahovať rôzne komentáre týkajúce sa konkrétneho podania
a prípadne iné relevantné poznámky organizácie.
3.2

Analýza úkonov v rámci eGov služieb z pohľadu zabezpečenia aspektu
neodmietnuteľnosti a analýza výstupov z jednotlivých eGov služieb
z pohľadu ich autorizácie

V rámci analýzy úkonov a výstupov je potrebné v súlade s prílohou č. 2 určiť najmä:
 ID a názov príslušného úkonu v rámci eGov služby, ktorý je dôležitý z pohľadu autorizácie tohto
úkonu (non-repudiation) konkrétnym pracovníkom, ktorý tento úkon fyzicky vykonáva,
 kritickosť každého úkonu z pohľadu jeho dôležitosti a možných dopadov a ich závažnosti
v prípade, že by došlo k jeho úmyselnému alebo neúmyselnému zneužitiu, prípadne k inému
bezpečnostnému incidentu v rámci tohto úkonu (nízka, stredná, vysoká),
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kritickosti z predchádzajúceho bodu tak, aby práve použitá úroveň autorizácie minimalizovala
možné riziká zneužitia konkrétneho úkonu, prípadne aby táto definovaná úroveň autorizácie
dokázala jednoznačne určiť osobu zodpovednú za vykonanie príslušného úkonu alebo
neautorizovanej činnosti (log záznam, elektronický podpis, zaručený elektronický podpis),
pracovníka, resp. rolu, prípadne pozíciu a útvar v rámci organizačnej štruktúry, ktorá daný úkon
vykonáva,
ID, typ a názov výstupov z konkrétneho úkonu pokiaľ je výstup zároveň aj výstupom zo
samotnej eGov služby, t.j. je elektronickým úradným dokumentom (napr. dožiadanie informácií,
súhlas, rozhodnutie, žiadosť, sprievodný list, zápisnica, výzva, vyhlásenie a pod.),
pracovníka, resp. rolu, prípadne pozíciu v rámci organizačnej štruktúry, ktorá daný výstup
autorizuje,
požiadavka na doplnenie časovej pečiatky a určenie kedy je efektívne ju doplniť (okamžite pri
vyhotovovaní elektronického podpisu pracovníkom alebo až na výstupe dokumentu
z organizácie smerom von – k žiadateľovi),
informáciu o tom, či je možné v zmysle príslušnej legislatívy nahradiť elektronickú autorizáciu
konkrétnym pracovníkom (mandátny certifikát) elektronickou pečaťou v súlade so zákonom
o EP,
požiadavka nutnosti implementácie systémovej kontroly v rámci príslušnej aplikácie, resp.
bezpečnostného mechanizmu, či osoby vykonávajúce konkrétny úkon použili správny certifikát
(napr. správny „mandátny“ certifikát) a príslušný kľúč na vyhotovenie EP, resp. ZEP ešte
predtým ako bude dokument doručený žiadateľovi,
požiadavka na implementáciu systémovej kontroly, resp. bezpečnostného mechanizmu pravosti
a platnosti ZEP ešte predtým ako bude dokument doručený žiadateľovi,
požadovaná doba archivácie elektronického úradného dokumentu,
požiadavka na doplnenie archívnej časovej pečiatky ešte v systéme povinnej osoby (v prípade,
že je potrebné zabezpečiť platnosť elektronického podpisu z dlhodobého hľadiska ešte pred
vložením elektronického úradného dokumentu do modulu MDUERZ, najmä ak bol dokument
podpísaný ZEP) alebo na uloženie elektronického dokumentu v module dlhodobého ukladania
elektronických registratúrnych záznamov (parameter závislý najmä od požadovanej doby
archivácie).

Okrem uvedených parametrov môže byť, rovnako ako pri analýze vstupov, v určitých prípadoch vhodné
v rámci prílohy č. 2 vypĺňať aj pole „Poznámka“, ktoré by malo obsahovať rôzne komentáre týkajúce sa
konkrétneho elektronického výstupu alebo úkonu a prípadne iné relevantné poznámky organizácie.

4 Zhrnutie a záver
Na základe výsledkov jednotlivých analýz je potrebné, aby si každá organizácia urobila sumárny
prehľad o nutnosti použitých typov autorizácie s čím súvisí nutnosť zabezpečenia príslušného počtu
potrebných PKI prostriedkov a certifikátov, prípadne aj kvalifikovaných „mandátnych“ certifikátov pre
určených pracovníkov a rovnako aj zabezpečenie technických prostriedkov a príslušného certifikátu pre
vyhotovovanie elektronickej pečate.
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5 Prílohy
1. Vzor tabuľky „Analýza vstupov do jednotlivých eGov služieb z pohľadu ich autorizácie“.
2. Vzor tabuľky „Analýza úkonov v rámci eGov služieb z pohľadu zabezpečenia aspektu
neodmietnuteľnosti a analýza výstupov z jednotlivých eGov služieb z pohľadu ich autorizácie“.
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