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Nový dodatok v plnom rozsahu nahrádza pôvodné znenie Dodatku k Dohode o integračnom
zámere (DIZ). Nový dokument bude mať dve verzie: Dodatok pre konzumenta typu právnická
osoba (PO) a Dodatok pre konzumenta typu orgán verejnej moci (OVM).
Prehľad zmien
- poskytovateľ služieb Úrad vlády SR (ÚV SR) sa mení na Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu (ÚPVII), v dôsledku prechodu kompetencií od 1.1.2019 na základe
novelizovanej legislatívy, (Kap. 1.1)
- dopĺňa sa povinnosť pre poskytovateľa balíkového riešenia zrušiť autentifikačný certifikát
používateľa (koncového konzumenta), ak vykoná migráciu svojho riešenia na využívanie
oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou (t. j.
využívanie parametra OnBehalfOfId pri volaní STS služby). Dôvodom je, aby neboli dlhšie
obdobie naraz funkčné dva spôsoby prístupu do schránky, pretože koncový konzument by mal
mať kontrolu nad využívaným spôsobom. Používateľ sa môže v zmysle legislatívy kedykoľvek
rozhodnúť, že svoj autentifikačný certifikát zruší (pripravuje sa na tento účel aj
automatizovane spracúvaný formulár na ÚPVS) alebo že ukončí oprávnenie na prístup a
disponovanie s elektronickou schránkou (k čomu je už dnes k dispozícii funkcia v elektronickej
schránke), (Kap. 2.1 bod 10)
- pre prípad odvolania plnomocenstva sa dopĺňa povinnosť dodávateľa balíkového
riešenia zrušiť autentifikačný certifikát a aj nastavené oprávnenie na prístup a disponovanie
s elektronickou schránkou, ak ich na základe plnomocenstva vytvoril/nastavil, (Kap. 2.1 bod 7
a 8)
- dopĺňa sa povinnosť nemeniť obsah Dodatku k DIZ, s výnimkou polí, ktoré sú určené na
vyplnenie, aby sa predišlo nekontrolovateľným úpravám textácií Dodatkov k DIZ, (Kap. 2.2 bod
1)
- platnosť plnomocenstva sa mení na neurčitý čas z pôvodne dvojročnej platnosti. Doba
plnomocenstva už teda nebude obmedzená a ani totožná s dĺžkou platnosti autentifikačného
certifikátu, (pričom sa pripravuje predĺženie maximálnej doby platnosti autentifikačných
certifikátov na 3 roky),
- do rozsahu plnomocenstva sa dopĺňajú oprávnenia :
- pre zrušenie autentifikačného certifikát používateľa (koncového konzumenta), najmä
pre prípad odvolania plnomocenstva alebo pre prípad migrácie na prístup
prostredníctvom udelenia oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou
schránkou,
- pre vytvorenie, zmenu alebo zrušenie technického účtu, pričom tieto oprávnenia
odporúčame zvoliť vždy, ak na prístup do elektronickej schránky používateľa
(koncového
konzumenta) používate
autentifikačné
certifikáty
koncového
konzumenta,
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- pre nastavenie oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
koncového konzumenta. Druh prístupu (čiastočný / úplný) určí konzument (dodávateľ
riešenia) na základe platnej zmluvy medzi ním a koncovým konzumentom. Na základe
tohto oprávnenia bude môcť dodávateľ balíkového riešenia migrovať
starý spôsob prístupu k elektronickej schránke pomocou autentifikačných certifikátov
jednotlivých koncových konzumentov na nový spôsob - prostredníctvom vlastného
autentifikačného certifikátu a volaním služby IAM v zastúpení koncového konzumenta
(s parametrom OnBehalfOfId),
- pre vykonávanie resp. sprostredkovanie iných aktivít relevantných funkcionalít
zodpovedajúcich Dodatku k DIZ, čím sa voliteľne môžu pokryť služby, ako je napríklad
zasielanie podaní a podobne, čo v doterajšom plnomocenstve nebolo explicitne
uvedené.
Plnomocenstvo neurčuje dobu, na ktorú sa má oprávnenie na prístup a disponovanie so
schránkou nastaviť, má však byť v súlade s dobou, na ktorú je udelené plnomocenstvo.
- do Dodatku k DIZ určeného pre OVM sa dopĺňajú kapitoly týkajúce sa len OVM a subjektov
využívajúcich listinné doručovanie prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania
(CÚD). Vyžaduje sa uvedenie informácií o release pláne, počtoch zasielaných správ a spôsobe
zasielania úradných dokumentov (Kap. 1.3 až 1.5).
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