
V Ý N O S 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 

o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom 
prístupových miest 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ustanovuje: 

 

§ 1 
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 predpisu,1) 

b) štruktúra údajov elektronickej správy podľa prílohy; pri zmene obsahu súčastí 
dátového prvku  podľa prílohy, vyplývajúcej zo zmeny podmienok pre prepojenie 
informačných systémov verejnej správy,2) je takáto zmena záväzná po roku od jej 
uskutočnenia. 

§ 2 
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2014. 

v. r. 
v z. Peter Pellegrini 
podpredseda vlády a 

minister financií  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referent: Ing. Peter Bíro, 02/5952426, Sekcia informatizácie spoločnosti 

                                                 
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. 



 
Príloha k výnosu 
č. MF/009269/2014-173 

 
 

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  Hlavný koreňový prvok (root element) 

Má súčasti 

Identifikátor elektronickej správy 
Odosielateľ elektronickej správy 
Príjemca elektronickej správy 
Typ elektronickej správy 
Predmet elektronickej správy 
Objekt elektronickej správy 

Verzia 1.0 

Stav Povinný 

Gestor Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

Popisné atribúty Hodnota 

Názov Kontajner 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 
 

Poznámka 

Identifikátor 
elektronickej správy 
(D.2.1) 

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 pod ľa 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.3) 
Príklad použitia: 3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-
0305E82C3301. 
[Poznámky:  Pri použití verzie 5 sa používa 
unikátny menný priestor, pridelený správcovi 
informačného systému verejnej správy 
Ministerstvom financií Slovenskej republiky.] 

Odosielateľ 
elektronickej správy 
(D.2.2) 

SenderId Jednoznačný identifikátor odosielateľa 
elektronickej správy. 
[Formát reprezentácie: Unified Resource 
Identifier (URI) v tvare referencovateľného 
identifikátora.] 
[Hodnoty: 
type=„IdIdentity“ – nemenná hodnota.] 
[Stav: Povinný.] 
[Poznámky: Referencovateľný identifikátor má 
tvar Unified Resource Identifier (URI), pričom 
posledná časť reťazca {referencia} reprezentuje 
samotnú hodnotu identifikácie.] 

Príjemca elektronickej 
správy 
(D.2.3) 

RecipientId Jednoznačný identifikátor prijímateľa 
elektronickej správy. 
[Stav: Povinný.] 
[Formát reprezentácie: Unified Resource 
Identifier (URI) v tvare referencovateľného 
identifikátora.] 
[Hodnoty: 
type=„IdIdentity“  – nemenná hodnota.] 
[Poznámky: Referencovateľný identifikátor má 
tvar Unified Resource Identifier (URI), pričom 
posledná časť reťazca {referencia} reprezentuje 
samotnú hodnotu identifikácie.] 

Typ elektronickej 
správy 
(D.2.4) 

MessageType Identifikuje typ podania, rozhodnutia a 
podobne. 
[Stav: Povinný.] 
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.] 

Predmet elektronickej 
správy 
(D.2.5) 

MessageSubject Stručný popis predmetu elektronickej správy. 
[Stav: Nepovinný.] 
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] 

[Poznámky: Môže byť definovaný podľa typu 
elektronickej správy. Podanie vytvorené 
prostredníctvom ústredného portálu verejnej 
správy používa kód služby, zadaný pri 
registrácii elektronickej služby príslušným 
orgánom verejnej moci. Podľa tohto kódu sa 

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



vykonáva automatické spracovanie.] 

Značka odosielateľa 
elektronickej správy 
(D.2.6) 

SenderBusinessRefe
rence 

Spisová značka odosielateľa elektronickej 
správy. 
[Stav: Nepovinný.] 
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] 

Značka prijímateľa 
elektronickej správy 
(D.2.7) 

RecipientBusinessR
eference 

Spisová značka prijímateľa elektronickej 
správy. 
[Stav: Nepovinný.] 
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.] 

Objekt elektronickej 
správy 
(D.2.8) 

Object Dátový prvok pre jeden objekt obsahu 
elektronickej správy. 
[Stav: Povinný] 
[Hodnoty: Vnorený elektronický formulár vo 
formáte XML alebo iný typ súboru.] 
[Poznámky: Môže byť použitý viackrát, 
pretože elektronická správa môže obsahovať 
viac objektov. 
Príklad použitia: Elektronický formulár. Príloha 
1. Príloha 2.] 
Atribúty : Id, Name, Description, Class, 
IsSigned, MimeType, Encoding 

 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 pod ľa 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.5)] 
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 
Ministerstvom financií Slovenskej republiky.] 

 Name Názov objektu, spravidla názov pôvodného 
súboru. 
[Stav: Nepovinný.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. 
Príklady použitia: 
RozhodnutieUPSVAR_RP_131_priloha.pdf. 
Ziadost_stavebne_povolenie_15.xml.] 

 Description Popis objektu, určený na zobrazenie. 



[Stav: Nepovinný.] 
[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, 

„ATTACHMENT“ , ak je objektom všeobecná 
príloha, ktorá nie je elektronickým formulárom, 

„AUTHORIZATION“ , ak je objektom 
technická forma splnomocnenia, 

„FORM“ , ak je objektom elektronický 
formulár, 

 „NOTIFY_TEMPLATE“ , ak je objektom 
notifikačná šablóna.] 

 IsSigned Príznak, či je objekt elektronicky podpísaný. 
[Stav: Nepovinný.] 
[Hodnoty: 
„true“ , ak  je objekt  elektronicky podpísaný. 
„false“ , ak  nie je objekt elektronicky 
podpísaný.] 

 MimeType Typ obsahu objektu, určuje dátový formát 
objektu. 
[Stav: Povinný.] 
[Hodnoty: Príklady použitia: application/x-
eform-xml, application/e-form+zip, 
application/pdf,.] 

 Encoding Spôsob kódovania obsahu a interpretácie dát. 
Povolené hodnoty XML a Base64. 
[Stav: Povinný.] 
[Hodnoty: 
„XML“ , ak je použité kódovanie 
prostredníctvom XML. 
„Base64", ak je použité kódovanie 
prostredníctvom Base64.] 
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Metodické usmernenie 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. MF/13659/2014-73 

k uplatňovaniu § 19a zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani                      

z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 
 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 160 ods. 2 zákona                      

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 19a zákona č. 106/2004 Z. z. o 

spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

colnými úradmi a so zreteľom na ciele, ktoré majú byť praktickým uplatňovaním tohto 

ustanovenia dosiahnuté, vydáva toto usmernenie: 

 

S účinnosťou od 1. marca 2014 sa v rámci boja proti daňovým únikom na spotrebnej dani 

z tabakových výrobkov zaviedlo zdaňovanie tabakovej suroviny (tabakové listy) 

a monitorovanie pohybu tabakovej suroviny na daňovom území. 

 

V zmysle § 19a ods. 4 zákona daňová povinnosť z tabakovej suroviny vzniká dňom 

a) dodania tabakovej suroviny konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému 

prevádzkovateľovi živnosti okrem dodania tabakovej suroviny držiteľovi povolenia na 

obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19, ak daňová 

povinnosť nevzniká podľa písmena b), 

b) prevzatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu alebo z územia tretích štátov 

na daňovom území, ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a). 

 

Podľa § 19a ods. 5 zákona platiteľom dane je osoba, ktorá 

a) dodáva tabakovú surovinu konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo  inému 

prevádzkovateľovi živnosti  okrem  dodania  tabakovej  suroviny  držiteľovi  povolenia  na  

obchodovanie  s  tabakovou  surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19, ak daňová 

povinnosť nevzniká podľa písmena b), 

b) prijíma (odoberá) tabakovú surovinu na daňovom území z územia iného členského štátu 

alebo z územia tretích štátov na daňovom území, ak daňová povinnosť nevzniká podľa 

písmena a). 

 

Cieľom ustanovenia § 19a odseku 4 a odseku 5 zákona je určiť vznik daňovej povinnosti 

a určiť platiteľa dane pri tabakovej surovine, ktorá je dodávaná na daňovom území, resp. 

ktorá je dodávaná z územia iného členského štátu alebo tretieho štátu na daňové územie, 

konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti.  

 

Ak sa však tabaková surovina dodáva na daňovom území prevádzkovateľovi daňového 

skladu, t. j. osobe registrovanej colným úradom podľa § 19 zákona, alebo tabakovú surovinu 

táto osoba prevezme na daňovom území z  územia  iného  členského  štátu  alebo  z územia  

tretieho  štátu,  a  túto  tabakovú  surovinu  bude ďalej spracúvať na tabakové výrobky, 

daňová povinnosť osobe registrovanej podľa § 19 zákona nevzniká, keďže podľa § 19a ods. 5 

písm. a) zákona platiteľom dane nie je osoba registrovaná podľa § 19 zákona. 

 

Ak by osoba registrovaná podľa § 19 zákona zdanila tabakovú surovinu pri jej prevzatí 

z územia iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu a túto by použila na výrobu 
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tabakových výrobkov, ktoré by zdanila podľa § 11 zákona, došlo by k dvojitému zdaneniu 

tohto tabakového výrobku, čo však nie je cieľom zákona z toho dôvodu, že podľa § 19a ods. 5 

písm. a) zákona, platiteľom dane nie je osoba registrovaná podľa § 19 zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Daniela Klučková, v. r. 

generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Referent: JUDr. Lenka Miklušová, tel. č.: 02/59 58 34 90  

    odbor nepriamych daní 


