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N á v r h

OPATRENIE
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

 z  ...  2016
 č. .................., 

o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných 
prostredníctvom prístupových miest

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 
59 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zákon o e-Governmente) ustanovuje: 

Čl. I

Jednotným  formátom  elektronických  správ  vytváraných  a  odosielaných 
prostredníctvom  ústredného  portálu,  špecializovaného  portálu  a  informačného  systému 
integrovaného obslužného miesta je

a) schéma elektronickej správy podľa štandardu pre middleware protokoly sieťovej
komunikácie podľa osobitného predpisu1,

b) štruktúra  údajov  elektronickej  správy  podľa  prílohy;  pri  zmene  obsahu  súčastí 
dátového  prvku  podľa  prílohy,  vyplývajúcej  zo  zmeny  podmienok  pre  prepojenie 
informačných  systémov verejnej  správy2,  je  takáto  zmena záväzná  po roku od jej 
uskutočnenia.

s3Čl. II

           Podrobnosti o elektronických formulároch elektronických podaní a elektronických 
formulároch elektronických úradných dokumentov upravuje osobitný predpi.

Čl. III

Zrušuje  sa  výnos  Ministerstva  financií  Slovenskej  republiky  z  3.  apríla  2014  č. 
MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných 
prostredníctvom prístupových miest. 

Čl. IV

Toto opatrenie nadobúda účinnosť .................

    Patrik Krauspe
    vedúci úradu

1§ 11 písm. g) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č . 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy.

2§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č . 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov.

3Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Szilva, 06.11.2016
Vypustiť. 
Výnos o štandardoch č. 55/2014 Z.z. predpisuje podrobnosti o elektronických formulároch aj bez tohto ustanovenia. 

V novele zákona o e-Governmente (návrh z februára 2017) sa vypúšťa pôvodné znenie §59 ods. 1 písm. d), keďže podrobnosti o e-formulároch sú už riešené štandardami pre IS VS. 



Príloha k opatreniu
č. .........................

Štruktúra údajov elektronickej správy

1. Dátové prvky pre kontajner elektronickej správy

D.2 Kontajner elektronickej správy (MessageContainer)

Základné 
atribúty

Hodnota

Dátový prvok Kontajner elektronickej správy
Je súčasťou certifikát(root element)prvok Hlavný koreňový 

Má súčasti

Identifikátor elektronickej správy
Odosielateľ elektronickej správy
Príjemca elektronickej správy
Typ elektronickej správy
Predmet elektronickej správy
Značka odosielateľa elektronickej správy
Značka prijímateľa elektronickej správy
Objekt elektronickej správy

Verzia 1.0
Stav Povinný
Gestor Úrad vlády Slovenskej republiky

Popisné atribúty Hodnota
Názov Kontajner elektronickej správy
Definícia Zložený dátový prvok pre prenos elektronickej správy
Typ prvku Dátový typ
XML schéma XML názov prvku je MessageContainer
Hodnoty Neobsahuje

Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner elektronickej správy (MessageContainer)

Slovensky 
Verzia
Stav
Gestor

Anglicky XML
Spresňujúce informácie a 
podmienkyPoznámka

Kontajner elektronickej 
správy
(D.2)
1.0
Povinný
Úrad vlády Slovenskej 
republiky

MessageContainer Zložený dátový prvok pre prenos elektronickej 
správy.
[Má súčasti:
Identifikátor elektronickej správy
Odosielateľ elektronickej správy
Príjemca elektronickej správy
Typ elektronickej správy
Predmet elektronickej správy
Značka odosielateľa elektronickej správy
Značka prijímateľa elektronickej správy
Objekt elektronickej správy]

Szilva, 06.11.2016
Správny názov by mal byť „Kontajner elektronickej správy”

Pôvodný text „Kontajner správy“ je buď chyba alebo snaha o preklad MessageContainer (?)

Názov musí byť rovnaký v „základných atribútoch“ v riadku „Dátový prvok“ 
a aj v „popisných atribútoch“ v riadku „Názov“

Nemôže byť raz „D.2 Kontajner elektronickej správy“, resp. Dátový prvok – Kontajner elektronickej správy“ 
a inokedy Názov - “Kontajner správy”

Szilva, 06.11.2016
Tieto dva elementy tu omylom chýbali, je ich treba doplniť, keďže sú v štruktúre dátového prvku.



Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Ide  o  hlavný  koreňový  prvok 
(root element)]

Identifikátor
elektronickej správy
(D.2.1)
1.0
Povinný
Úrad vlády Slovenskej 
republiky

MessageId Jednoznačný identifikátor elektronickej správy.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Hodnota je generovaná. Predpísaná
štruktúra textového reťazca je 32
hexadecimálnych znakov, oddelených
pomlčkami do piatich skupín v tvare
XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-
XXXXXXXXXXXX  podľa  Universally 
Unique  Identifier  (UUID).  Technologické 
prostriedky  na  vytváranie  textového  reťazca 
v tvare Universally Unique Identifier  (UUID) 
sú podľa verzie 4 alebo 5 osobitnej technickej 
normy.4

Príklad  použitia:  3F2504E0-4F89-11D3-
9A0C-0305E82C3301.
[Poznámky: Pri použití verzie 5 sa používa
unikátny menný priestor, pridelený správcovi
informačného systému verejnej správy
Úradom  podpredsedu  vlády  Slovenskej 
republiky  pre  investície  a 
informatizáciuMinisterstvom financií .]

Odosielateľ
elektronickej správy
(D.2.2)
1.0
Povinný
Úrad vlády Slovenskej 
republiky

SenderId Jednoznačný identifikátor odosielateľa
elektronickej správy.
v tvare referencovateľného
identifikátora. Resource
Identifier  (URI)  iedorm[Formát 
reprezentácie: Unif]
[Hodnoty:
type=„IdIdentity“ – nemenná hodnota.]
[Povinne  spracovateľná  veľkosť  dátového 
poľa: Najmenej 1023???  znakov.] 
[Stav: Povinný.]
[Poznámky:    Resource  Identifier 
(URI)iedormUnifReferencovateľný 
identifikátor  má  tvar  sa  používa  v  tvare 
zverejnenom  podľa  osobitného  predpisu1  , 
pričom  posledná  časť  reťazca  {referencia} 
reprezentuje samotnú hodnotu identifikácie.]

Príjemca
elektronickej správy
(D.2.3)
1.0
Povinný
Úrad vlády Slovenskej 
republiky

RecipientId Jednoznačný identifikátor prijímateľa
elektronickej správy.
[Stav: Povinný.]
v tvare referencovateľného
identifikátora. Resource
Identifier  (URI)  iedorm[Formát 
reprezentácie: Unif]
[Povinne  spracovateľná  veľkosť  dátového 
poľa: Najmenej 1023???  znakov.] 
[Hodnoty: 
type=„IdIdentity“ – nemenná hodnota.] 

4RFC 4122 Menný priestor jednotného názvu zdrojov (URN) pre univerzálny jedinečný identifikátor (UUID).

Stefan Szilva, 20.02.2017
Kompromisný návrh: 
Tvar URI sa zverejní v dokumente „Schémy správ Sk-Talk...“, ktorý je vydávaný po dohode s ÚPPVII. Zatiaľ to bude: „ico://sk/00….” , „rc://sk/9010101111“ atď  s upozornením o obmedzenom používaní týchto tvarov (len na vymedzené účely), pričom do budúcna musia implementátori počítať s migráciou na referencovateľný identifikátor alebo aspoň s povinnou schopnosťou na rozhraniach spracovať aj referencovateľný identifikátor.  

Stanovisko Globaltel: 
Nakoľko je toto implementované aj v už uzatvorených IS integrovaných na ÚPVS a používa sa to ako jednoznačný identifikátor osoby podľa zákona č. 305/2013 v moduloch ÚPVS, nie je aktuálne možné toto jednoducho prerobiť na referencovateľný identifikátor podľa štandardov (okrem toho, ako aj píšete, zatiaľ nebol vydaný formát referencovateľného identifikátora pre FO a PO). Zmena formátu identifikátorov sa dotkne nie len ÚPVS ale aj ostatných integrovaných IS.

Szilva, 06.11.2016
Tento chybný text tu bol na žiadosť NASES a slúžil len ako poistka a pripomienka pre čitateľa, že sa má obrátiť na NASES, ktorý následne vysvetlil, že hodnotou zatiaľ nemôže byť referencovateľný identifikátor.   

Reálne sa totiž na ÚPVS v MessageContainer zatiaľ používajú hodnoty v tvare špecifického URI napr.: „ico://sk/00….” , „rc://sk/9010101111“ a podobne. 

„type=“IdIdentity“ je len názov dátového typu zapísaný vo zverejnenom XSD (viď dokument „Schémy správ Sk-Talk“ na slovensko.sk), 
pričom tento dátový typ používa v uvedenom XSD obmedzenie: „xs:anyURI”
XSD teda nepredpisuje žiadnu „nemennú“ hodnotu.
Predpisovať v dátovej štruktúre názov dátového typu nemá zmysel a nikde inde to tak nerobíme. 

Čl. I písm. a) tohto Výnosu, ktorý odkazuje na §11 písm. g) Výnosu o štandardoch už dnes odkazujú na XSD zverejnené na slovensko.sk – takže ho podľa mňa vyžadujú používať, vrátane dátových typov.



[Poznámky:   Resource  Identifier  (URI), 
iedormUnifReferencovateľný identifikátor  má 
tvar  sa  používa  v  tvare  zverejnenom  podľa 
osobitného  predpisu1    pričom  posledná  časť 
reťazca  {referencia}  reprezentuje  samotnú 
hodnotu identifikácie. ]

Typ 
elektronickej správy
(D.2.4)
1.0
Povinný
Úrad vlády Slovenskej 
republiky

MessageType Identifikuje typ podania, rozhodnutia a
podobne
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového 
poľa: Najmenej 255???  znakov.] 
[Hodnoty: Hodnota je najmä  (kódom) 
referencovateľným identifikátorom koncovej 
služby z centrálneho metainformačného 
systému. Slúži na automatické spracovanie 
 v agendových systémoch.]

Predmet
elektronickej správy
(D.2.5)
1.0
Nepovinný
Úrad vlády Slovenskej 
republiky

MessageSubject Stručný popis predmetu elektronickej správy.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového 
poľa: Najmenej ???  znakov.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Môže byť definovaný podľa 
názvu priradeného k danému typu
elektronickej správy. Podanie vytvorené 
prostredníctvom ústredného portálu verejnej
správy používa kódnázov služby, zadaný pri
registrácii elektronickej služby príslušným
orgánom verejnej moci. Podľa tohto kódu sa
vykonáva automatické spracovanie.]

Značka odosielateľa
elektronickej správy
(D.2.6)
1.0
Nepovinný
Úrad vlády Slovenskej 
republiky

SenderBusinessRefe
rence

Spisová značka odosielateľa elektronickej
správy.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne  spracovateľná  veľkosť  dátového 
poľa: Najmenej ???  znakov.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

Značka prijímateľa
elektronickej správy
(D.2.7)
1.0
Nepovinný
Úrad vlády Slovenskej 
republiky

RecipientBusinessRe
ference

Spisová značka prijímateľa elektronickej
správy.
[Stav: Nepovinný.]
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového 
poľa: Najmenej ???  znakov.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

Objekt elektronickej 
správy
(D.2.8)
1.0
Povinný
Úrad vlády Slovenskej 
republiky

Object Dátový prvok pre jeden objekt obsahu
elektronickej správy.
[Stav: Povinný]
[Hodnoty:  Vnorený elektronický formulár 
Objekt je tvorený vnoreným súborom s údajmi 
vyplnenými  podľa  elektronického  formulára 
vo
formáte  XML  alebo  iným typom súboru. 
V prípade,  aAk  je  vnorenýide  o objektsúbor 
podpisového  kontajnera  (napr.  ASiIC 

Szilva, 01.12.2016
Stanovisko Globaltel 2/2017:
ide o názov služby.
Stanovisko 12/2016: MessageSubject sa zobrazuje používateľovi v eDesk.
V MessageType sa používa napr.: “App.GeneralAgenda” a v takom prípade v MessageSubject je “Všeobecná agenda” - čiže názov služby.

Szilva, 06.11.2016
Vo zverejnenom XSD je pri tomto dátovom prvku v anotácii/dokumentácii uvedený aj text: “Číselníková hodnota.” 
Stanovisko Globaltel 12/2016: v XSD treba text hovoriaci o číselníku pre MessageType opraviť.

Szilva, 07.12.2016
Bez jednotného číselníka nie je možné plné automatizované spracovanie elektronických správ. (napríklad pri používaní správ cez elektronické komunikačné rozhranie) 

Stefan Szilva, 20.02.2017
Stanovisko Globaltel 2/2017: Bohužiaľ, toto by malo vplyv na už ukončené integrácie uzatvorených projektov, kde sa v niektorých prípadoch nepočíta s príslušnou dĺžkou potrebnou pre referencovateľné identifikátory. Preto nie je vhodné toto meniť.

Stefan Szilva, 20.02.2017
Stanovisko globaltel 2/2017: Uviesť „najmä“. Nie je možné vynucovať hodnoty z MetaIS, pretože v ňom nie sú evidované údaje o rozhodnutiach (elektronických úradných dokumentoch).



kontajner),  obsahujúci  viacero  podpísaných 
elektronických  dokumentov  spoločne 
podpísaných  jedným  podpisom,  tak  sa 
odporúča, aby kontajner obsahoval podpisový 
kontajner obsahuje také poradie dokumentov, 
v akom  sa  požaduje  ich  zobrazenie 
v elektronickej  schránke  adresáta,  resp. a v 
akom  sa  spracováva  v agendovom  systéme 
adresáta.  formulár  rozhodnutia   uviesť  na 
prvom mieste.T. j. ]
[Poznámky: Môže byť použitý viackrát,
pretože elektronická správa môže obsahovať
viac objektov.
Údaje  vyplnené  podľa  elektronického 
formulára tvoriace elektronické podanie alebo 
elektronický  úradný  dokument  sa  v 
podpisovom  kontajneri  obsahujúcom  viacero 
podpísaných  elektronických  dokumentov 
spravidla  uvádzajú  ako  prvé  a  ostatné 
elektronické dokumenty sú uvedené ako ďalšie 
v  poradí,  podľa  požadovaného  poradia 
zobrazenia v elektronickej schránke. 
Poradie viacerých  podpísaných elektronických 
dokumentov  v  podpisovom  kontajneri  je 
spravidla  určené  poradím,  v  akom  sú 
elektronické  dokumenty  v  podpisovom 
kontajneri referencované, a to spôsobom podľa 
technickej  špecifikácie  daného  podpisového 
kontajnera. Napríklad v podpisovom kontajneri 
vo formáte ASiC-E je určené poradím, v akom 
sú  referencované  v  popisnom  súbore 
"ASiCManifest" alebo "XAdES signatures" v 
adresári  META-INF  v  štruktúre  tohto 
podpisového  kontajnera.  V  prípade  podpisu 
XAdES  sa  vychádza  z  poradia  referencií  v 
dátovom prvku XAdES DataObjectFormat.  V 
podpisovom  kontajneri  vo  formáte  ASiC-S 
obsahujúcom  vnorený  súbor  vo  formáte  ZIP 
(tzv.  „degradovaný  ASiC“)  je  poradie 
elektronických dokumentov určené poradím, v 
akom  sú  uvedené  v  "ZIP  central  directory" 
tohto vnoreného súboru.

[Príklad použitia: Vnoreným objektom môže 
byť  napríklad:  podpisový  kontajner  ASiC 
obsahujúci  podpísané  údaje  vyplnené  podľa 
Eelektronickéhoý formulára vnorené  v 
štruktúre Kontajnera XML údajov,. Ppríloha
č.  1 vo formáte PDF/A-1a,. Ppríloha  č.  2 vo 
formáte  ASiC  obsahujúca  podpísané  údaje 
vyplnené  podľa  elektronického  formulára v 
štruktúre Kontajnera XML údajov.]
Atribúty: Id, Name, Description, Class,
IsSigned, MimeType, Encoding

Szilva, 07.12.2016
NASES/Globaltel chce poradie určovať na základe toho, v akom poradí dokumenty poskytne služba odpodpísania centrálnej elektronickej podateľne na ÚPVS. 

Na základe informácií od dodávateľa centrálnej elektronickej podateľne vychádzajú z poradia v elemente XAdES DataObjectFormat.. 

Nevychádza sa teda z poradia v elemente ds:Reference (ktorý referencuje konkrétne súbory), ale z poradia v elemente xades:DataObjectFormat, ktorý referencuje jednotlivé ds:Reference. 

Poradie pravdepodobne bude obvykle rovnaké v oboch týchto elementoch, avšak žiadna norma nepredpisuje, že poradie v nich musí byť rovnaké. Pre zabránenie chýb sa tu preto presne uvádza, z ktorého dátového prvku sa v prípade MessageContainer vychádza.

Szilva, 07.12.2016
Chceme hovoriť o poradí všetkých podpísaných dokumentov v jednom kontajneri, nie len spoločne podpísaných? 
V prípade, že je jeden súbor podpísaný v kontajneri opakovane, z ktorého podpisu sa bude vychádzať?  
Ak bude najskôr podpísaný súbor A, následne súbor B a potom ešte súbor B spoločne so súborom A, malo by byť poradie určené len spoločným podpisom? 
Aký bude postup v prípade viacerých spoločných podpisov?

Potrebné vyjadrenie Globaltel – vydiskutujú si to s Ditec.

Szilva, 03.04.2017
Stanovisko Globaltel 3/2017: 
Specifikacia je postacujuca. Samotne technicke riadenia spracovania bude riadene na zaklade existencie a obsahu riadiaceho formulara.

Szilva, 01.12.2016
Zvážiť – v „akom sa zobrazuje“ alebo „má zobraziť”

Szilva, 05.11.2016
Absentuje tu a aj v dokumente „Schémy správ SK-Talk“ vysvetlenie, ako sa má to poradie dokumentov technicky dosiahnuť a „zapísať“ do kontajnera. 
Nie je jasné, či sa to poradie vzťahuje len na dokumenty spoločne podpísané jedným podpisom alebo aj viaceré dokumenty v jednom kontajneri individuálne podpísané. 

Nie je jasné, ako sa bude poradie zisťovať v prípade viacerých podpisov v jednom ASiC-E kontajneri

Z dostupných technických noriem by sa poradie asi mohlo zisťovať: 

A)  podľa poradia podpísaných dokumentov ako je zapísané v súboroch uložených v ASiC : META-INF/*signatures*.xml (pre XAdES) alebo META-INF/AsiCManifest*.xml (pre CAdES)

B)  pre ASiC-S ktorý podľa ETSI normy obsahuje vnorený ZIP – degradovaný ASiC so spoločne autorizovanými súbormi sa poradie súborov zistí podľa zápisu v tzv. “central directory” na konci ZIP/degradovaného ASiC súboru. 



Id Reťazec slúžiaci ako jednoznačný identifikátor 
objektu elektronickej správy.
[Stav: Povinný.]
[Formát reprezentácie: Hodnota je
generovaná. Predpísaná štruktúra textového
reťazca je 32 hexadecimálnych znakov,
oddelených pomlčkami do piatich skupín v
tvare  XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-
XXXXXXXXXXXX
podľa  Universally  Unique  Identifier  (UUID). 
Technologické  prostriedky  na  vytváranie 
textového reťazca v tvare Universally Unique 
Identifier  (UUID)  sú podľa verzie  4 alebo 5 
osobitnej technickej normy.54)]
Príklad  použitia:  3F2504E0-4F89-11D3-
9A0C-0305E82C3301.
[Poznámky: Cieľom použitia je možnosť
referencovania. Pri použití verzie 5 sa používa 
unikátny menný priestor,  pridelený správcovi 
informačného  systému  verejnej  správy 
Úradom  podpredsedu  vlády  Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu.]

Name Názov objektu, spravidla názov pôvodného
súboru.
[Stav: Nepovinný.]
[Pravidlá  použitia:  Hodnota  sa  spravidla 
uvádza vždy. Umožnuje správne a jednoznačné 
zobrazenie  názvu  objektu  v  elektronickej 
schránke. Typicky názov prílohy.]
[Povinne  spracovateľná  veľkosť  dátového 
poľa: Najmenej ???  znakov.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia:
RozhodnutieUPSVAR_RP_131_priloha.pdf.
Ziadost_stavebne_povolenie_15.xml.]

Description Popis objektu, určený na zobrazenie.
[Stav: Nepovinný.]
[Povinne  spracovateľná  veľkosť  dátového 
poľa: Najmenej ???  znakov.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.
Príklady použitia: Rozhodnutie o pridelení
rodičovského príspevku príloha 1, Žiadosť
o stavebné povolenie.]

Class Trieda objektu, slúži na identifikovanie typu /
účelu použitia objektu.
[Stav: Povinný.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s číselníkom
ústredného portálu verejnej správy
OBJECT_CLASS. Prípustné hodnoty sú
„AA_TOKEN“, ak je objektom autorizačný
token, Hodnota  sa  nepoužíva  v  elektronickej 
úradnej správe??.
„ATTACHMENT“,  ak  je  objektom 
všeobecná
príloha,  ktorá  nie  je  elektronickým 

Szilva, 07.12.2016
Slúži napríklad pre „potvrdenie“ elektronickej doručenky prijímateľom a obdobné potvrdenia cez BOK.
Používa sa ako príloha.
Nepoužíva sa pre e-podania a rozhodnutia. 
Dokumentácia by mala byť asi v dokumentácii IAM.

Szilva, 08.11.2016
Ide o návrh od Globaltel – čo najsilnejšie „odporúčať“ uvádzanie názvu súboru. 
Nie je možné úplne povinne predpísať, pretože povinnosť atribútov sa v XSD podľa Globaltel nemôže meniť - kvôli nasadeniu v systémoch.
Zdôvodnenie: návrhu Umožniť správne a jednoznačné zobrazenie názvu objektu v elektronickej schránke. Typicky názov prílohy.

Szilva, 05.11.2016
Chybné číslo odkazu pod čiarou, má byť správne „4“.

Szilva, 06.11.2016
Chýbal tu znak spojovník “-”
v oficiálne vydanom Výnose však bol. 



formulárom,
ak je objektom príloha, ktorou sú elektronické 
dokumenty  alebo  údaje  vyplnené  podľa 
elektronického  formulára  alebo  podpisový 
kontajner obsahujúci takéto údaje 
Pravidlá  použitia:   Používa  sa  najmä  ak  je 
objektom  príloha  k  elektronickému  podaniu 
alebo k elektronickému úradnému dokumentu. 
Používa sa aj pre elektronický dokument, ktorý 
nespĺňa  náležitosti  elektronického  formulára 
podľa  §60  ods.  12  zákona,  pričom v  takom 
prípade  zároveň  musí  byť  v  rovnakej 
elektronickej  správe  objekt  s  hodnotou 
„FORM“

„AUTHORIZATION“, ak je objektom
technická forma splnomocnenia,
„FORM“, ak je objektom elektronický
formulár, 
ak  sú  objektom  údaje  vyplnené  podľa 
elektronického formulára alebo ak je objektom 
podpisový  kontajner  obsahujúci  aj  údaje 
vyplnené  podľa  elektronického  formulára; 
podpisový  kontajner  môže  obsahovať  okrem 
údajov  vyplnených  podľa  elektronického 
formulára  vnorených  v  štruktúre  Kontajnera 
XML údajov aj iný elektronický dokument (a 
to  na  základe  §28  ods.  3  a  6  zákona  č. 
305/2013 Z.z. 
Pravidlá  použitia:  Každá  elektronická  správa 
musí obsahovať jeden objekt triedy „FORM“. 
Hodnota „FORM“ môže byť použitá najviac v 
jednom objekte v jednej elektronickej správe. 
/SpravidlaObvykle je to prvý objekt v správe.
Hodnota FORM sa použije aj / najmä ak ide o 
elektronické  podanie  alebo  elektronický 
úradný dokument.]
„NOTIFY_TEMPLATE“, ak je objektom
notifikačná šablóna. Hodnota  sa  nepoužíva v 
elektronickej úradnej správe.]

[Príklady použitia: Ak je objektom podpísový 
kontajner  obsahujúci  spoločne  autorizovaný 
Kontajner  XML údajov  s  vnorenými  údajmi 
vyplnenými podľa elektronického formulára a 
iný elektronický dokument, ktoré spolu tvoria 
elektronický úradný dokument podľa §28 ods. 
6 zákona, použije sa hodnota „FORM“.  Ak je 
objektom  podpisový  kontajner  slúžiaci  ako 
príloha  elektronického  podania,  obsahujúci 
spoločne autorizovaný elektronický dokument 
a  osvedčovaciu  doložku podľa  §36  zákona, 
použije sa hodnota „ATTACHMENT“. 

Szilva, 13.11.2016
Použitie NOTIFY_TEMPLATE by malo byť popísané v integračnom manuále eNotify.
Používa sa ako príloha k žiadosti. Nepoužíva sa pre e-podania a e-úradné dokumenty.

Stefan Szilva, 19.02.2017
Stanovisko Globaltel 2/2017: 
Objekt triedy FORM musí byť v MessageContainer-i prítomný. Musí byť uvedený, ale nemusí byť uvedený prvý v poradí.

Szilva, 07.12.2016
V praxi sa podľa dostupných informácií nepoužíva, zámerom bolo používať s registrom plnomocenstiev.  Hodnota sa mala používať pre prílohu – pri elektronických podaniach alebo elektronických úradných dokumentoch.

Szilva, 01.12.2016
Vyhodené: Hodnota ATTACHMENT sa môže použiť, ak sa v rovnakej správe nachádza objekt s hodnotou "FORM".



IsSigned Príznak, či je objekt elektronicky podpísaný.
[Stav: Nepovinný.]
[Hodnoty:
„true“, ak je objekt elektronicky podpísaný.
„false“, ak nie je objekt elektronicky
podpísaný.]
[Pravidlá použitia: Ak nie je použitý, považuje 
sa objekt za nepodpísaný. Príznak sa používa 
pre  účely overovania  podpisu bez ohľadu na 
hodnotu uvedenú v MimeType..]

MimeType Typ obsahu objektu, určuje dátový formát
objektu.
[Stav: Povinný.]
[Povinne  spracovateľná  veľkosť  dátového 
poľa: Najmenej ???  znakov.] 
[Hodnoty: Príklady  použitia: (Príklady 
použitia môžeme celé vypustiť  – viď pravidlá 
použitia)  application/vnd.etsi.asic-s+zip,
application/x-eform-xml,  application/e-
form+zip,
application/pdf,.]
[Pravidlá  použitia:  Pravidlá  pre  použitie 
jednotlivých  hodnôt  sú  zverejnené  podľa 
osobitného predpisu 1). 
[Poznámky:  Prednostne sa používajú hodnoty 
ktorých technická špecifikácia je zverejnená na 
ÚPVS  v štruktúre podľa RFC 6838  Spravidla 
obsahuje  hodnotu  zaregistrovanú  podľa 
osobitnej  technickej  normy  -  RFC  6838: 
Špecifikácie typov médií a registračné postupy. 
 ]

Encoding Spôsob kódovania obsahu a interpretácie dát.
Povolené hodnoty XML a Base64.
[Stav: Povinný.]
[Hodnoty:
„XML“, ak  je  použité  kódovanie 
prostredníctvom  XML (používa  sa  len  ak  je 
objekt v jazyku XML).
„Base64“,  ak  je  použité  kódovanie 
prostredníctvom Base64.]

Szilva, 01.12.2016
e-form+zip – používa sa pri registrácii e-formulára do eForm. 

Globaltel preverí, či sa nepoužíva už nová hodnota. 

Szilva, 05.11.2016
Kompromis: vypustia sa príklady použitia a uvedie sa, že sa hodnoty používajú podľa dokumentácie Sk-Talk alebo samostatnej dokumentácie, v ktorej budú popísané. 

Globaltel preverí, či sa používa x-eform-xml aj pre XML verziu e-form kontajnera.

Absentuje oficiálna registrácia a dokumentácia media typu application/x-eform-xml , čo je veľmi nevhodné pre interoperabilitu. 

application/x-eform-xml bol podľa dostupných informácií pôvodne mimetype XML verzie e-form kontajnera (používaného pre zverejňovanie e-formulárov). 
Samotný kontajner sa však v MessageContainer podľa môjho odhadu obvykle neprenáša, preto nie je vhodné uvádzať jeho mimetype v typických príkladoch objektov správ. 

Na ÚPVS sa táto hodnota podľa všetkého používa pre identifikovanie vyplnených údajov podľa ľubovoľného elektronického formulára. 

E-form kontajner a vyplnené údaje podľa e-formulára sú dve úplne odlišné veci, z technického hľadiska potenciálne hrozí zámena ich identifikácie. 

Ak je nutné používať špecifický mimetype pre identifikáciu, že ide o vyplnené údaje podľa e-formulára, bolo by potrebné ho zaregistrovať v IANA. 
Podľa pravidiel pre tvorbu mimetype (RFC 6838) sa už nepoužíva prefix “x-” ako je použitý v “application/x-eform-xml”, ale má sa používať “x.” - teda napríklad “application/x.eform+xml”. Vhodnejšie by však bolo použiť už použitý prefix “vnd.gov.sk….. a definovať nový typ.

Ak by nebolo vôbec možné spraviť registráciu, je potrebné spraviť minimálne oficiálnu dokumentáciu účelu tohto mimetype – ktorá bude zverejnená aspoň na ÚPVS – a bude mať formát štandardnej dokumentácie podľa RFC 6838. 

application/e-form+zip bol pôvodný media type ZIP verzie e-form kontajnera (pre zverejňovanie e-formulárov). Samotný kontajner sa však v MessageContainer obvykle neprenáša, preto nie je vhodné uvádzať takýto príklad.

Szilva, 01.12.2016
Komponenty ÚPVS vytvárajú application/x-asic. Je nutné začať podporovať aj štandardizované mimetype pre AsiC vydané ETSI.

Stanovisko Globaltel 2/2017: 
Podpora týchto MimeType bude zapracovaná do CEP.
Stanovisko Ditec 12/2016: 
takúto možnosť, samozrejme, vieme zapracovať. - keď bude záväzný dokument, zapracujeme

Szilva, 03.04.2017
Stanovisko Globaltel 3/2017:
Z pohladu UPVS je mozne pouzivat teoreticky lubovolne hodnoty MimeType. Z hladiska podatelne ma overenie spravy s „neznamym“ MimeType nasledujuce vysledky:
- aktualna podatelna neoveri podpis
- pripravovana verzia podatelne overi podpis, neoveri format

Stefan Szilva, 20.02.2017
Stanovisko Ditec 12/2016: Ak IsSigned=TRUE, potom MimeType musí byť niektorá z hodnôt  (application/x-xades_zep, application/ZEPX, application/x-xades_zep_data_signatures, application/x-zipzepf, application/zep, application/pdf, application/x-asic); inak chyba.
Ak IsSigned=FALSE alebo nie je uvedené, správame sa k nemu ako k nepodpísanému.
Platí, že ak nie je atribút uvedený, považuje sa za isSigned=FALSE


