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Zaručený elektronický podpis
(ZEP) sa stal prakticky synony-
mom svetlých zajtrajškov, 
v ktorých nebudeme musieť
osobne chodiť na úrady.
Slovenská legislatíva ho ukotvila
už v roku 2002. Napriek tomu sa
ešte stále v diskusiách o ZEP
odráža niekoľko skreslených
predstáv, ktoré sa vo verejnosti
(často i odbornej) vyskytujú.
Pozrime sa na najrozšírenejšie 
z nich a skúsme uviesť niektoré
aspekty na pravú mieru.

Michal Ohrablo
michal.ohrablo@anasoft.com

ZEP JE EKVIVALENTOM
VLASTNORUČNÉHO PODPISU

Platná legislatíva, najmä Zákon o elektronickom
podpise, Občiansky zákonník a Správny poriadok
hovoria o používaní elektronického podpisu 
a ekvivalencii elektronických dát s „papierovými“
procesmi. Zaručený elektronický podpis sa po kla -
dá za nástroj, ktorý zaručí pravosť identity pod-
písanej osoby. Orgány verejnej správy sú preto 
v zásade pripravené akceptovať podania podpísa -
né ZEP-om ako dôveryhodne podpísané. Navo -
dzuje to dojem, že vlastnoručný popis a zaručený
elektronický podpis sú porovnateľne bezpečné.
Toto videnie je však vzdialené realite, pretože ZEP
je principiálne bezpečnejším nástrojom. A priori
zaručuje identitu podpísaného, ako aj to, že pod-
písané dáta sa nezmenili. Pri vlastnoručnom pod-
pise je dokazovanie týchto skutočností zložité 
a výsledok grafologickej analýzy prakticky nikdy
nie je stopercentne istý. 

Slovenské právne prostredie sa usiluje aj o do -
siah nutie tzv. WYSIWYS zásady (What You See is
What You Sign = používateľ podpisuje presne to,
čo vidí). Podpísať preto nemožno také súbory,
ktoré nesú riziko rôzneho zobrazenia na strane
podpisujúceho a prijímateľa – napr. súbory so stra -
tovo komprimovanou grafikou, makrami a iný mi

aktívnymi prvkami, linkami na externé súbory 
a podobne.

Otázkou je užitočná miera bezpečnosti systé-
mu. Platná európska legislatíva umožňuje rôzne
implementácie, viac či menej striktné. Bez peč nosť
je, samozrejme, aspekt, ktorý dáva elektronické-
mu podpisu jeho zmysel, avšak i tu je niečo za
niečo. Čím sú nástroje bezpečnejšie, tým sú aj
zložitejšie a majú menej funkcií. Správne nastave-
nie je mierou správneho kompromisu medzi tý -
mito aspektmi. 

Najmenej logickú črtu ZEP na Slovensku má na
svedomí úsilie o ochranu osobných údajov. Do -
siaľ totiž v kvalifikovanom certifikáte chýba jed-
noznačný identifikátor držiteľa. Tým je zatiaľ 
u nás len rodné číslo, ktorého použitie má prísne
pravidlá. Priamo z podpisu v súčasnosti možno
určiť len meno podpisujúceho. Tento stav napraví
nedávno prijatá novela Zákona o elektronickom
podpise z dielne NBÚ, ktorá nadobudne účinnosť
k 1. 1. 2009.

ZEP JE DRAHÝ
Mnoho ľudí prezentuje radikálny názor, podľa

ktorého k masovému rozšíreniu používania ZEP
príde až vtedy, keď „nebude drahší ako dve pivá“.
V súčasnosti sa náklady v prvom roku používania

pohybujú na úrovni cca 3 000 Sk, v ďalších rokoch
cca 800 Sk, niekedy sú používatelia donútení
zakúpiť aj aplikáciu na vytváranie ZEP za ďalšie
rádovo tisíce Sk. Je pravda, že pivo za 1 500 Sk
som zatiaľ nepil (a ani nevidel), potenciálni zá -
kazníci však ceny posudzujú, samozrejme, inak.
Základná otázka je: „Čo za tie peniaze dosta -
nem?“ Priemerný občan SR vraj strávi vybavo-
vaním úradných záležitostí päť dní do roka. Koľko
ľudí by investovalo do potrebného zariadenia 
a certifikátu, ak by ušetrili aspoň polovicu nevy h -
nutných návštev na úradoch? Som presvedčený,
že i zamestnávateľom by sa oplatilo investovať do
vybavenia svojich zamestnancov, ktorí by ich
vedeli používať ako v pracovných, tak aj v sú krom -
ných procesoch. Nehovoriac o tom, že vyššie uve-
dené ceny zodpovedajú momentálnemu stavu,
keď počty klientov certifikačných autorít dosa -
hujú mizivé zlomky potenciálu trhu.

ZEP NA SLOVENSKU NEFUNGUJE
V diskusiách o elektronickom podpise často

počuť otázku: „A kedy bude ZEP fungovať aj na
Slovensku?“ Na to obvykle odpovedám tým, že uká -
žem autorovi otázky HW token a poviem, že to
funguje už niekoľko rokov. Toľko teória. V praxi
je používanie ZEP stále vyslovenou raritou. Prečo?

Zaručené polopravdy 
o zaručenom elektronickom
podpise
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Jednoduchá verzia odpovede hovorí o nedostatku
elektronických služieb verejnej správy – ZEP
jednoducho nie je kde použiť. Verejná správa je
slabo motivovaná, pretože ZEP používa málo ľudí,
takže ak aj nejakú elektronickú službu niektorý
úrad spustí, má málo používateľov – viď napr.
elektronické daňové priznania. Pripomína to staré
známe „vajce alebo sliepka“. 

Kľúč k riešeniu drží v rukách najmä štát, ktorý
musí ponuku služieb tvrdohlavo rozširovať. Môže
sa spoliehať na následný nárast počtu použí-
vateľov. Tento scenár už pre nás overili krajiny
ponúkajúce viac e-government služieb ako Slo -
ven sko – čiže okrem iných takmer všetky krajiny
EÚ. 

Elektronické daňové priznania sú jedným z ľa -
doborcov pomáhajúcich preraziť cestu informa-
tizácii verejnej správy. Vďaka teda aspoň za ne,

osobitne ak sú jednou z elektronických služieb
štátnej správy, ku ktorým nás priamo nedonútila
žiadna direktíva z Bruselu.

Ďalšie kroky pozitívnym smerom prináša už
spomenutá novela zákona o elektronickom pod-
pise. Okrem iného zavádza dve novinky, ktoré
môžu prispieť k rozvoju elektronických služieb
verejnej správy:
�Každý orgán verejnej správy musí zverejniť

spô sob, akým mu možno doručiť elektro nicky

podpísaný dokument, čiže tzv. adresu elektro -
nickej podateľne. Neznamená to, že každý úrad
musí investovať do rovnakej, ná ročnej techno -
lógie na overovanie podpisov. Úrady totiž
môžu na tento účel použiť na príklad centrálnu
elektronickú podateľňu na Ústrednom portáli
verejnej správy. Toto zá konné opatrenie má
dosiahnuť stav, keď žia den úrad nebude môcť
odmietnuť elektro nický dokument s odôvod-
nením, že nemá prostriedky na jeho spracov-
anie.

�ZEP vybavený časovou pečiatkou sa stane ekvi-
valentom notársky overeného podpisu. Od -
padne teda nevyhnutnosť návštevy notára len
kvôli overeniu podpisu, ako aj poplatok spo-
jený s týmto úkonom (predpokladá sa, že
služba časovej pečiatky bude cenovo výhod-
nejšia).

ZEP MÔŽE POUŽÍVAŤ KTOKOĽVEK
Ktorýkoľvek svojprávny občan SR môže získať

od akreditovanej certifikačnej autority kvalifiko-
vaný certifikát a následne vytvárať zaručené elek-
tronické podpisy. Rozmeňme si to na drobné:
Návšteva jedného z nemnohých miest, kde akredi -
tované certifikačné autority alebo ich registračné
autority pôsobia, predloženie dvoch dokladov,
podpis niekoľkých papierov. Investícia do HW
zariadenia, inštalácia ovládačov. Inštalácia apliká-

cie na podpisovanie a na overovanie podpisov.
Spárovanie elektronickej a fyzickej identity, ktorá
obnáša ďalšiu návštevu (našťastie už nebude od 
1. 1. 2009 potrebná). Pri samotnom podpisovaní
zobrazenie podpisovaných dát (a to aj v prípade
surového XML) a výber certifikátu. Pochopenie
pojmov kvalifikovaný certifikát, privátny a verej -
ný kľúč, hash (nie, to nemá nič spoločné s droga-
mi!), XAdES/CAdES, podozrenie na kompromi -
táciu, časová pečiatka, revokácia, CRL a OCSP...
Do istej miery je to daň za pokrok – musíme si
zvyknúť rovnako, ako sme si zvykli na mail, za -
vináč, cc, bcc, prílohy (iné ako na tanieri), anti ví -
rové kontroly a spam foldre. Napriek tomu podľa
môjho názoru čaká všetkých tvorcov produktov
pre ZEP ešte veľa práce nielen na poli osvety, ale
predovšetkým ergonómie celého systému.

ZEP JE URČENÝ NA ÚRADNÉ PROCESY
Pojem ZEP sa vyslovuje takmer jedným dy -

chom so zmienkou o elektronických úradných
procesoch. Potenciál jeho použitia však siaha
ďaleko za hranice sveta verejnej správy. V ko -
merč nom svete je tiež mnoho procesov, ktoré vy -
žadujú overenú identitu účastníkov, resp. archivo-
vateľné kópie záznamov o niektorých úkonoch.
Okrem zmlúv sa takto používajú napríklad pre-
beracie protokoly, faktúry, potvrdenia o príjme, pre-
vzatie a odovzdanie firemného majetku a mnoho
iných. Ide o procesy medzi firmami i vnútrofirem-
né. Najmä vo veľkých firmách je na mieste zamysle-
nie sa nad tým, či sa k vyššie zmieneným piatim
dňom na úradoch neprirátavajú zbytočne aj ďalšie
strávené internou byrokraciou.

Komerčná sféra má pritom jednu výhodu opro-
ti úradom: Smie sa rozhodovať rýdzo racionálne
aj tam, kde majú úradníci ruky zviazané legisla -
tívou. Preto napríklad firmy môžu použiť PDF for-
muláre a nechať používateľa podpísať ich jedno -
ducho a elegantne priamo v aplikácii Acrobat
Reader bez ohľadu na to či táto aplikácia niekedy
bude mať certifikáciu NBÚ. Bezpečnostným odbor -
níkom obvykle stačia certifikáty z iných krajín 
a overenie v praxi stovkami miliónov používate -
ľov.

ZHRNUTIE
Málokto pochybuje o užitočnosti ZEP ako kon-

ceptu, ale od teórie k praxi je ešte stále dlhá cesta.
Do ktorých oblastí treba sústrediť úsilie na do -
siahnutie reálneho a masového používania ZEP
na Slovensku? Kľúčové sú zrejme nasledujúce
oblasti:
1. Osveta. Drvivá väčšina inak počítačovo gramot-

nej populácie nemá ani základné znalosti prin -
cí pov a praktického použitia ZEP.

2. Ergonómia. Ponuku služieb i nástrojov bude
potrebné posunúť od odborníkov smerom k ľu -
ďom.

3. Ponuka elektronických služieb. Kľúčovú úlo -
hu musí zohrať štát, ale príspevok môže prísť aj
od komerčnej sféry.
Takéto aktivity vyžadujú nemalé úsilie aj investí-

cie. Toto vedomie je znakom toho, že technológia
prekonala štádium „hype“ a rozbieha sa dlhodobý
proces jej uvedenia do skutočného života.

Málokto pochybuje o užitočnosti ZEP ako konceptu, 
ale od teórie k praxi je ešte stále dlhá cesta.

Obr. 1: Vzájomne previazané aspekty ZEP


