1. Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu

č. ........................................
uzavretá podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka
(zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
Meno a priezvisko držiteľa KC:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliska:

Meno Priezvisko
1111111/1111
Adresa, PSČ Mesto
(ďalej len „užívateľ“)

A
Prevádzkovateľ:

Ministerstva obrany SR
Kutuzovova 8
BRATISLAVA
832 47

IČO: 30845572
zastúpené:
so sídlom:

RAMOSR
(LRAMOSR)
Vojenský útvar 8116
Legionárska 5 ( Za kasárňou 3, Borovianska cesta 1,
Nám. Legionárov 4 )
Trenčín
( Bratislava, Zvolen, Prešov )
911 01
( 832 31, 96001, 080001 )

IČO: 30845572
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu certifikačnej
autority (ďalej len „zmluva“):
Článok I.
Východiská zmluvy
1. Registračná autorita Ministerstva obrany SR (ďalej len „RAMOSR“) a Lokálna registračná autorita
Ministerstva obrany SR (ďalej len „LRAMOSR“) konajú v mene kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných
služieb (ďalej len kvalifikovaný poskytovateľ), t. j. v mene Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré
prevádzkuje certifikačnú autoritu poskytujúcu dôveryhodné služby (ďalej len „CAMOSR“) a podľa príslušných
ustanovení zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“) vykonávajú
dôveryhodné služby a spravujú kvalifikované certifikáty.
2. Ministerstvo obrany poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby podľa článku I. bod 1. tejto zmluvy ako CAMOSR,
ktorá je kvalifikovaná certifikačná autorita a je kvalifikovaná podľa príslušných ustanovení zákona o dôveryhodných
službách na Národnom bezpečnostnom úrade pod registračným číslom ACA-206/2006.
3. Na účely tejto zmluvy sa za kvalifikované dôveryhodné služby považuje najmä:
- vydávanie kvalifikovaných certifikátov,
- zrušenie platnosti kvalifikovaných certifikátov,
- poskytovanie zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (ďalej len „CRL“),
- potvrdzovanie existencie a platnosti kvalifikovaných certifikátov,
- vyhľadávanie a poskytovanie vydaných kvalifikovaných certifikátov.
4. Pod pojmom správa certifikátov sa rozumie vydávanie, overovanie platnosti, zrušenie, archivovanie certifikátov ako
aj certifikačné činnosti s tým spojené.

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je služba, ktorú vykonáva CAMOSR a prostredníctvom RAMOSR a LRAMOSR vydáva,
overuje platnosť, ruší a archivuje kvalifikovaný certifikát CAMOSR, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v článku 3
ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 (ďalej len „certifikát“). Užívateľ ho získa na základe žiadosti, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha 2.
2. Užívateľ sa zaväzuje využívať certifikát v súlade s touto zmluvou a s pokynmi uvedenými v „Certifikačnom
poriadoku CAMOSR“.
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Článok III.
Zmluvné podmienky
1. Užívateľ je oprávnený používať svoj certifikát počas lehoty jeho platnosti ako certifikát na vytváranie a overovanie
kvalifikovaného elektronického podpisu použitím:
- svojho bezpečného zariadenia (čipová karta alebo USB kľúč) na vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického
podpisu,
- programovej aplikácie na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorá bola
certifikovaná Národným bezpečnostným úradom podľa ustanovení zákona o dôveryhodných službách.
2. Užívateľ sa zaväzuje prevziať svoj certifikát v sídle prevázkovateľa. Obidve zmluvné strany pri prevzatí podpíšu
„Potvrdenie o vydaní certifikátu a jeho odovzdaní žiadateľovi o certifikát“, ktoré tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
3. Ak užívateľ odmietne prevziať svoj certifikát, certifikát bude zrušený. Na „Potvrdení o vydaní certifikátu a jeho
odovzdaní žiadateľovi o certifikát“ pracovník RAMOSR alebo LRAMOSR poznačí, že užívateľ odmietol prevziať
svoj certifikát.
4. CAMOSR:
- garantuje jednoznačnosť čísla (Serial Number) každého certifikátu, ktorý vydala,
- poskytuje záruku, že vydaný certifikát bude vyhovovať štandardu X.509 verzie 3,
- ručí za to, že pri podpisovaní vydávaných certifikátov a CRL, použije privátny kľúč patriaci k jej vlastnému
kvalifikovanému certifikátu CA,
- zaručuje výkon certifikačných služieb v súlade so svojím „Certifikačným poriadkom CAMOSR“ a „Pravidlami na
výkon certifikačných činností“.
5. CAMOSR zodpovedá užívateľovi za nedostatky, ktoré má predmet zmluvy pri jeho prevzatí užívateľom a ktoré
môžu vzniknúť v dôsledku jeho používania. Podmienkou vzniku zodpovednosti za nedostatky pritom je, že
užívateľ dodržal podmienky stanovené v článku II. bod 2 tejto zmluvy a urobil všetky potrebné opatrenia, aby jeho
certifikát nemohol byť zneužitý treťou stranou, najmä s dôrazom na ochranu svojho privátneho kľúča patriaceho
k certifikátu.
6. V prípade, ak došlo ku kompromitácii, strate, krádeži alebo akémukoľvek aj potenciálnemu zneužitiu privátneho
kľúča patriaceho k certifikátu, je užívateľ povinný bez zbytočného odkladu požiadať CAMOSR
prostredníctvom kontaktného centra ( tel.č. 40 11 11 ), aby jeho certifikát bol zrušený.
7. CAMOSR, RAMOSR a ani LRAMOSR nezodpovedajú za prípadné škody, ktoré:
- spôsobí užívateľ tretej strane zneužitím svojho certifikátu,
- vzniknú užívateľovi alebo tretej strane v dôsledku toho, že užívateľ uviedol v žiadosti o certifikát nesprávne
údaje,
- vzniknú neoprávneným použitím označení patriacich iným osobám, ako sú napr. obchodné značky, názvy,
domény, emailové adresy a pod.
8. CAMOSR podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že užívateľ sa úspešne podrobil procesu registrácie s cieľom vydať
certifikát, ktorý obsahuje jeho údaje uvedené v predloženej žiadosti o vydanie certifikátu.
9. Užívateľ sa zaväzuje používať svoj certifikát CAMOSR v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a „Certifikačným poriadkom CAMOSR“ platným pre správu certifikátov. Podpisom tejto zmluvy užívateľ
potvrdzuje, že je oboznámený s bezpečnostnou politikou CAMOSR, s pravidlami poskytovania certifikačných
služieb, s ním používanými produktmi pre kvalifikovaný elektronický podpis a s vhodnými procedúrami na
vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu. Bol oboznámený aj s možnými právnymi
dôsledkami používanej procedúry na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, s povinnosťami
držiteľa certifikátu a zodpovednosťou CAMOSR, s „Certifikačným poriadkom CAMOSR“, a vyhlasuje, že súhlasí
s „Certifikačným poriadkom CAMOSR“ a s touto zmluvou.
10. V prípade, ak je užívateľ stranou spoliehajúcou sa na cudzí certifikát, je povinný preveriť aktuálny stav certifikátu,
na ktorý sa spolieha, na aktuálnom CRL publikovanom CAMOSR.
11. Užívateľ je povinný pri akejkoľvek zmene v údajoch, ktoré uviedol vo formulári žiadateľa PKI, zaslať informáciu na
CAMOSR.
12. Povinnosti žiadateľa a držiteľa certifikátu sú uvedené v bode 9.1d Certifikačného poriadku CAMOSR.
13. Podpisom tejto zmluvy užívateľ súhlasí so spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane
osobných údajov“) na účely vydania a zrušenia platnosti certifikátu, poskytovanie CRL, potvrdzovanie existencie
a platnosti certifikátu, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných certifikátov a vedenia evidencie držiteľov
certifikátov.
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Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť od dňa jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa riadi platným právnym
poriadkom SR.
3. Túto zmluvu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných dodatkov
k tejto zmluve.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre užívateľa a jeden pre
CAMOSR.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V

dňa

...................................................................
podpis žiadateľa
(Meno PRIEZVISKO)

...................................................................
podpis prevádzkovateľa
(Meno PRIEZVISKO)
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2. Potvrdenie
certifikátu

o vydaní

a používaní

kvalifikovaného

Príloha č. 1 zmluvy o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu CA

č. ....................................
Potvrdenie o vydaní certifikátu a jeho odovzdaní žiadateľovi o certifikát
A. Zmluvné strany
I. Žiadateľ o vydanie certifikátu CAMOSR (ďalej len „žiadateľ")
Meno a Priezvisko
01 Meno PRIEZVISKO
Rodné číslo
02 111111/1111
Adresa trvalého bydliska
03 Adresa, PSČ Mesto
E-mail
04 emailova@adresa.sk

II. CAMOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky poskytuje dôveryhodné služby podľa článku I. bod 1. zmluvy
č. .................... ako CAMOSR, kvalifikovaná certifikačná autorita, ktorá má kvalifikáciu podľa príslušných ustanovení
zákona o dôveryhodných službách Národného bezpečnostného úradu pod registračným číslom ACA-206/2006.
RAMOSR a LRAMOSR konajú v mene CAMOSR, t. j. v mene Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré
prevádzkuje CAMOSR a podľa príslušných ustanovení zákona o dôveryhodných službách, poskytujú kvalifikované
dôveryhodné služby a vykonávajú správu kvalifikovaných certifikátov.
B. Potvrdenie
CAMOSR týmto potvrdzuje, že žiadateľovi bol vydaný a odovzdaný kvalifikovaný certifikát CAMOSR
s jedinečným číslom (Serial Number):
1234567890abcdefg123456789abcd
C. Prístupové kódy na kartu
Žiadateľ potvrdzuje, že zadal vlastný digitálny PIN kód a zároveň bol oboznámený o správnom používaný karty.
V prípade, že bude zadaný 3-krát nesprávny digitálny PIN kód, sa karta zablokuje. Na opätovné odblokovanie karty
je nutné zadať PUK kód. PUK kód je nasledovný:
PUK: 12345678ab
Pre overenie totožnosti žiadateľa pri komunikácii s CAMOSR, alebo kontaktným centrom sa používa overovací
kód. Je ho možné použiť napríklad na rýchle zrušenie certifikátu v prípade podozrenia zo zneužitia karty. Overovací
kód je nasledovný:
Overovací kód: 1234567890
Aby nedošlo k zneužitiu tejto informácie, bezpečne uschovajte tento dokument.
Žiadateľ týmto potvrdzuje, že prijal vyššie špecifikovaný certifikát.
Toto potvrdenie je neoddeliteľnou prílohou zmluvy o vydaní a používaní certifikátu CAMOSR č. ....................,
ktorú podpísali obe zmluvné strany dňa ..................................................

V ...................................

dňa .........................................

.....................................................................
podpis žiadateľa
(Meno PRIEZVISKO)

.....................................................................
podpis prevádzkovateľa
(Meno PRIEZVISKO)
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3. Žiadosť o vydanie kvalifikovaného certifikátu
Príloha č. 2 zmluvy o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu

č. ...................................
Žiadosť o vydanie kvalifikovaného certifikátu fyzickej osoby
I. Žiadateľ:
Meno a Priezvisko
01 Meno PRIEZVISKO
Rodné číslo
02 111111/1111
Adresa trvalého bydliska
03 Adresa, PSČ Mesto
E-mail
04 emailova@adresa.sk

II. Certifikát
Žiadam týmto o vydanie kvalifikovaného certifikátu CAMOSR na základe žiadosti o certifikát, ktorú
predkladám. Hodnoty položiek rozlišovacieho mena použité v žiadosti o certifikát sú tieto:
C (Kód štátu) = SK

05
06
07

ST (Názov kraja) = Kraj
L (Názov lokality, mesto) = Mesto

08
09
10

O (Firma) = Ministry of Defence
OU (Organizácia / Útvar) = VU 11111
CN (PRIEZVISKO a Meno) = Meno PRIEZVISKO

11
12
13

G (Meno) = Meno
SN (Priezvisko) = PRIEZVISKO
emailAddress (e-mail adresa) = emailova@adresa.sk
serialNumber = Sériové číslo

14
15

Registrované ID(JIDO_ID) = JIDO užívateľa

Beriem na vedomie, že zodpovedám za uvedenie nepravdivých údajov prípadne za poškodenie práv tretích
subjektov neoprávneným použitím označení patriacich iným osobám (napr. obchodná značka, doména, email,
adresa a pod.).
V

dňa

.........................................................................
podpis žiadateľa (fyzickej osoby)

Potvrdzujem, že pár kľúčov zodpovedajúci žiadosti o certifikát, ktorý sa má použiť na vydanie kvalifikovaného
certifikátu, bol vygenerovaný a uschovaný na bezpečnom zariadení certifikovanom Národným bezpečnostným
úradom ako bezpečný produkt na vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu.
V

dňa

.........................................................................
potvrdenie RA o prijatí žiadosti
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4. Zmluva
o vydaní
mandátneho certifikátu

a používaní

kvalifikovaného

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného mandátneho certifikátu
č. ........................................
uzavretá podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka
(zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
Meno a priezvisko držiteľa KC:
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliska:

Meno Priezvisko
1111111/1111
Adresa, PSČ Mesto
(ďalej len „užívateľ“)

A
Prevádzkovateľ:

Ministerstva obrany SR
Kutuzovova 8
BRATISLAVA
832 47

IČO: 30845572
zastúpené:
so sídlom:

RAMOSR
(LRAMOSR)
Vojenský útvar 8116
Legionárska 5 ( Za kasárňou 3, Borovianska cesta 1,
Nám. Legionárov 4 )
Trenčín
( Bratislava, Zvolen, Prešov )
911 01
( 832 31, 96001, 080001 )

IČO: 30845572
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o vydaní a používaní kvalifikovaného mandátneho certifikátu
certifikačnej autority (ďalej len „zmluva“):
Článok I.
Východiská zmluvy
1. Registračná autorita Ministerstva obrany SR (ďalej len „RAMOSR“) a Lokálna registračná autorita
Ministerstva obrany SR (ďalej len „LRAMOSR“) konajú v mene kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných
služieb (ďalej len kvalifikovaný poskytovateľ), t. j. v mene Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré
prevádzkuje certifikačnú autoritu poskytujúcu dôveryhodné služby (ďalej len „CAMOSR“) a podľa príslušných
ustanovení zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“) vykonávajú
dôveryhodné služby a spravujú kvalifikované certifikáty.
2. Ministerstvo obrany poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby podľa článku I. bod 1. tejto zmluvy ako CAMOSR,
ktorá je kvalifikovaná certifikačná autorita a je kvalifikovaná podľa príslušných ustanovení zákona o dôveryhodných
službách na Národnom bezpečnostnom úrade pod registračným číslom ACA-206/2006.
3. Na účely tejto zmluvy sa za kvalifikované dôveryhodné služby považuje najmä:
- vydávanie kvalifikovaných certifikátov,
- zrušenie platnosti kvalifikovaných certifikátov,
- poskytovanie zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (ďalej len „CRL“),
- potvrdzovanie existencie a platnosti kvalifikovaných certifikátov,
- vyhľadávanie a poskytovanie vydaných kvalifikovaných certifikátov.
4. Pod pojmom správa certifikátov sa rozumie vydávanie, overovanie platnosti, zrušenie, archivovanie certifikátov ako
aj certifikačné činnosti s tým spojené.
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Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je služba, ktorú vykonáva CAMOSR a prostredníctvom RAMOSR a LRAMOSR vydáva,
overuje platnosť, ruší a archivuje kvalifikovaný certifikát CAMOSR, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v článku 3
ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 (ďalej len „certifikát“). Užívateľ ho získa na základe žiadosti, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha 2.
2. Užívateľ sa zaväzuje využívať certifikát v súlade s touto zmluvou a s pokynmi uvedenými v „Certifikačnom
poriadoku CAMOSR“.

Článok III.
Zmluvné podmienky
1. Užívateľ je oprávnený používať svoj certifikát počas lehoty jeho platnosti ako certifikát na vytváranie a overovanie
kvalifikovaného elektronického podpisu použitím:
- svojho bezpečného zariadenia (čipová karta alebo USB kľúč) na vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického
podpisu,
- programovej aplikácie na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorá bola
certifikovaná Národným bezpečnostným úradom podľa ustanovení zákona o dôveryhodných službách.
2. Užívateľ sa zaväzuje prevziať svoj certifikát v sídle prevázkovateľa. Obidve zmluvné strany pri prevzatí podpíšu
„Potvrdenie o vydaní certifikátu a jeho odovzdaní žiadateľovi o certifikát“, ktoré tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
3. Ak užívateľ odmietne prevziať svoj certifikát, certifikát bude zrušený. Na „Potvrdení o vydaní certifikátu a jeho
odovzdaní žiadateľovi o certifikát“ pracovník RAMOSR alebo LRAMOSR poznačí, že užívateľ odmietol prevziať
svoj certifikát.
4. CAMOSR:
- garantuje jednoznačnosť čísla (Serial Number) každého certifikátu, ktorý vydala,
- poskytuje záruku, že vydaný certifikát bude vyhovovať štandardu X.509 verzie 3,
- ručí za to, že pri podpisovaní vydávaných certifikátov a CRL, použije privátny kľúč patriaci k jej vlastnému
kvalifikovanému certifikátu CA,
- zaručuje výkon certifikačných služieb v súlade so svojím „Certifikačným poriadkom CAMOSR“ a „Pravidlami na
výkon certifikačných činností“.
5. CAMOSR zodpovedá užívateľovi za nedostatky, ktoré má predmet zmluvy pri jeho prevzatí užívateľom a ktoré
môžu vzniknúť v dôsledku jeho používania. Podmienkou vzniku zodpovednosti za nedostatky pritom je, že
užívateľ dodržal podmienky stanovené v článku II. bod 2 tejto zmluvy a urobil všetky potrebné opatrenia, aby jeho
certifikát nemohol byť zneužitý treťou stranou, najmä s dôrazom na ochranu svojho privátneho kľúča patriaceho
k certifikátu.
6. V prípade, ak došlo ku kompromitácii, strate, krádeži alebo akémukoľvek aj potenciálnemu zneužitiu privátneho
kľúča patriaceho k certifikátu, je užívateľ povinný bez zbytočného odkladu požiadať CAMOSR
prostredníctvom kontaktného centra ( tel.č. 40 11 11 ), aby jeho certifikát bol zrušený.
7. CAMOSR, RAMOSR a ani LRAMOSR nezodpovedajú za prípadné škody, ktoré:
- spôsobí užívateľ tretej strane zneužitím svojho certifikátu,
- vzniknú užívateľovi alebo tretej strane v dôsledku toho, že užívateľ uviedol v žiadosti o certifikát nesprávne
údaje,
- vzniknú neoprávneným použitím označení patriacich iným osobám, ako sú napr. obchodné značky, názvy,
domény, emailové adresy a pod.
8. CAMOSR podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že užívateľ sa úspešne podrobil procesu registrácie s cieľom vydať
certifikát, ktorý obsahuje jeho údaje uvedené v predloženej žiadosti o vydanie certifikátu.
9. Užívateľ sa zaväzuje používať svoj certifikát CAMOSR v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a „Certifikačným poriadkom CAMOSR“ platným pre správu certifikátov. Podpisom tejto zmluvy užívateľ
potvrdzuje, že je oboznámený s bezpečnostnou politikou CAMOSR, s pravidlami poskytovania certifikačných
služieb, s ním používanými produktmi pre kvalifikovaný elektronický podpis a s vhodnými procedúrami na
vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu. Bol oboznámený aj s možnými právnymi
dôsledkami používanej procedúry na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, s povinnosťami
držiteľa certifikátu a zodpovednosťou CAMOSR, s „Certifikačným poriadkom CAMOSR“, a vyhlasuje, že súhlasí
s „Certifikačným poriadkom CAMOSR“ a s touto zmluvou.
10. V prípade, ak je užívateľ stranou spoliehajúcou sa na cudzí certifikát, je povinný preveriť aktuálny stav certifikátu,
na ktorý sa spolieha, na aktuálnom CRL publikovanom CAMOSR.
11. Užívateľ je povinný pri akejkoľvek zmene v údajoch, ktoré uviedol vo formulári žiadateľa PKI, zaslať informáciu na
CAMOSR.
OSOBNÉ ÚDAJE - CAMOSR
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12. Povinnosti žiadateľa a držiteľa certifikátu sú uvedené v bode 9.1d Certifikačného poriadku CAMOSR.
13. Podpisom tejto zmluvy užívateľ súhlasí so spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane
osobných údajov“) na účely vydania a zrušenia platnosti certifikátu, poskytovanie CRL, potvrdzovanie existencie
a platnosti certifikátu, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných certifikátov a vedenia evidencie držiteľov
certifikátov.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť od dňa jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa riadi platným právnym
poriadkom SR.
3. Túto zmluvu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných dodatkov
k tejto zmluve.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre užívateľa a jeden pre
CAMOSR.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V

dňa

...................................................................
podpis žiadateľa
(Meno PRIEZVISKO)

...................................................................
podpis prevádzkovateľa
(Meno PRIEZVISKO)

OSOBNÉ ÚDAJE - CAMOSR
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5. Potvrdenie o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu
Príloha č. 1 zmluvy o vydaní a používaní kvalifikovaného mandátneho certifikátu

č. ...................................
Potvrdenie o vydaní certifikátu a jeho odovzdaní žiadateľovi o certifikát
A. Zmluvné strany
I. Žiadateľ o vydanie certifikátu CAMOSR (ďalej len „žiadateľ")

Meno a Priezvisko
01 Meno PRIEZVISKO
Rodné číslo
02 111111/1111
Adresa trvalého bydliska
03 Adresa, PSČ Mesto
E-mail
04 emailova@adresa.sk

II. CAMOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky poskytuje dôveryhodné služby podľa článku I. bod 1. zmluvy č. .................... ako
CAMOSR, kvalifikovaná certifikačná autorita, ktorá má kvalifikáciu podľa príslušných ustanovení zákona o dôveryhodných
službách od Národného bezpečnostného úradu pod registračným číslom ACA-206/2006.
RAMOSR a LRAMOSR konajú v mene CAMOSR, t. j. v mene Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré prevádzkuje
CAMOSR a podľa príslušných ustanovení zákona o dôveryhodných službách, poskytujú dôveryhodné služby a vykonávajú správu
kvalifikovaných certifikátov.

B. Potvrdenie
CAMOSR týmto potvrdzuje, že žiadateľovi bol vydaný a odovzdaný kvalifikovaný mandátny certifikát CAMOSR s jedinečným
číslom (Serial Number): 1234567890abcdefg123456789abcd

C. Prístupové kódy na kartu
Žiadateľ potvrdzuje, že zadal vlastný digitálny PIN kód a zároveň bol oboznámený o správnom používaný karty. V prípade, že
bude zadaný 3-krát nesprávny digitálny PIN kód, sa karta zablokuje. Na opätovné odblokovanie karty je nutné zadať PUK kód.
PUK kód je nasledovný:

PUK: 12345678ab
Pre overenie totožnosti žiadateľa pri komunikácii s CAMOSR, alebo kontaktným centrom sa používa overovací kód. Je ho
možné použiť napríklad na rýchle zrušenie certifikátu v prípade podozrenia zo zneužitia karty. Overovací kód je nasledovný:

Overovací kód: 1234567890
Aby nedošlo k zneužitiu tejto informácie, bezpečne uschovajte tento dokument.
Žiadateľ týmto potvrdzuje, že prijal vyššie špecifikovaný certifikát.
Toto potvrdenie je neoddeliteľnou prílohou zmluvy o vydaní a používaní certifikátu
zmluvné strany dňa ................................

V ...................................

č. ...................., ktorú podpísali obe

dňa .........................................

.....................................................................
podpis žiadateľa
(Meno PRIEZVISKO)

.....................................................................
podpis prevádzkovateľa
(Meno PRIEZVISKO)
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6. Žiadosť
o vydanie
certifikátu

kvalifikovaného

mandátneho

Príloha č. 2 zmluvy o vydaní a používaní mandátneho kvalifikovaného certifikátu

č. ...................................
Žiadosť o vydanie kvalifikovaného certifikátu fyzickej osoby
I. Žiadateľ:
Meno a Priezvisko
01 Meno PRIEZVISKO
Rodné číslo
02 111111/1111
Adresa trvalého bydliska
03 Adresa, PSČ Mesto
E-mail
04 emailova@adresa.sk

II. Certifikát
Žiadam týmto o vydanie kvalifikovaného certifikátu CAMOSR na základe žiadosti o certifikát, ktorú predkladám.
Hodnoty položiek rozlišovacieho mena použité v žiadosti o certifikát sú tieto:
C (Kód štátu) = SK

05

ST (Názov kraja) = Kraj

06
07

L (Názov lokality, mesto) = Mesto

08
09
10

O (Firma) = Ministry of Defence
OU (Organizácia / Útvar) = VU 11111
CN (PRIEZVISKO a Meno) = Meno PRIEZVISKO

11

G (Meno) = Meno

12
13

SN (Priezvisko) = PRIEZVISKO
emailAddress (e-mail adresa) = emailova@adresa.sk

14

serialNumber = Sériové číslo

15

serialNumber = Sériové číslo mandátara

16

Registrované ID(JIDO_ID

JIDO užívateľa

Beriem na vedomie, že zodpovedám za uvedenie nepravdivých údajov prípadne za poškodenie práv tretích
subjektov neoprávneným použitím označení patriacich iným osobám (napr. obchodná značka, doména, email,
adresa a pod.).
V

dňa

.........................................................................
podpis žiadateľa

Potvrdzujem, že pár kľúčov zodpovedajúci žiadosti o certifikát, ktorý sa má použiť na vydanie kvalifikovaného
certifikátu, bol vygenerovaný a uschovaný na bezpečnom zariadení certifikovanom Národným bezpečnostným
úradom ako bezpečný produkt na vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu.
V

dňa

.........................................................................
potvrdenie RA o prijatí žiadosti
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7. Žiadosť o zrušenie platnosti kvalifikovaného certifikátu
Žiadosť o zrušenie kvalifikovaného certifikátu fyzickej osoby podľa zákona č. 272/2016 Z. z.
o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
I. Užívateľ:
Meno a Priezvisko
01

Meno Priezvisko

Rodné číslo**
02

111111/1111

Žiadam týmto o zrušenie kvalifikovaného certifikátu CAMOSR číslo (Serial Number):
1234567890abcdefg123456789abcd
Ako dôvod žiadosti o zrušenie uvádzam:
Dôvod zrušenia.

V

dňa

.........................................................................
podpis žiadateľa
(Meno PRIEZVISKO)

Potvrdenie RAMOSR o prijatí žiadosti o zrušenie:
V

dňa

Čas prijatia žiadosti (hod:min:sec)

.........................................................................
podpis prevádzkovateľa
(Meno PRIEZVISKO)

** zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
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8. Oznámenie o vydaní kvalifikovaného certifikátu
Vážený/á pán/pani Meno Priezvisko,
bol Vám vydaný osobný certifikát so sériovým číslom: 1234567890abcdefg123456789abcd.
Prajeme Vám príjemnú prácu s certifikátom.
S pozdravom
CA MOSR
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9. Oznámenie o zrušení kvalifikovaného certifikátu
Vážený držiteľ certifikátu ,
dovoľte, aby sme Vás upozornili na skutočnosť, že na ACA MOSR bola prijatá žiadosť
o zrušenie certifikátu so sériovým číslom: 1234567890abcdefg123456789abcd, ktorý vydala
certifikačná autorita ACA MOSR.
Náležitosti prijatej žiadosti o zrušenie osobného certifikátu:
Uvedený dôvod zrušenia: dôvod zrušenia.
Žiadosť o zrušenie certifikátu splnila všetky legislatívou stanovené náležitosti, týkajúce sa
rušenia platnosti certifikátu vydaného ACA MOSR, na základe čoho bol, vyššie uvedený
certifikát, dňa (dátum a čas) dátum zrušenia o čas zrušenia zrušený.
S pozdravom
ACA MOSR
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10. Oznámenie o exspirácii kvalifikovaného certifikátu
Vážený/á pán/pani Meno Priezvisko,
dovoľte, aby sme Vás upozornili na skutočnosť, že dňa dátum vypršania skončí platnosť
Vášho kvalifikovaného certifikátu so sériovým číslom: 1234567890abcdefg123456789abcd ,
ktorý vydal kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb CA MOSR.

S pozdravom
CA MOSR

Strana 15 z 16

11. Oznámenie o zrušení kvalifikovaného mandátneho
certfikátu Certifikačnej autority Ministerstva obrany SR

Registračná

autorita

Ministerstva

obrany

SR,

so

sídlom

Olbrachtova

5,

911 01 Trenčín, Vám týmto oznamuje, že Váš kvalifikovaný certifikát vydaný Certifikačnou
autoritou MO SR,
1234567890abcdefg
Sériové číslo:
bol zrušený dňa:
dátum zrušenia
Zrušenie kvalifikovaného certifikátu bolo vykonané na základe žiadosti
o dňa:dátum
podanej:

osobne,
telefonicky,
elektronickou poštou,
písomne.

V

dňa

Bratislave

dátum
.........................................................
podpis operátora
(Meno PRIEZVISKO)

.........................................................
oznámenie prevzal
(Meno PRIEZVISKO)

S pozdravom
CA MOSR
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