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Cenník 

 

Služba ZEP pre Obchodný register Basic – 199 € 

• dodanie QSign/ Desktop PDF Signer – aktivácia, inštalácia komponentov, 

ovládačov a školenie ako s aplikáciou pracovať 

• inštalácia komponentov Občianskeho preukazu s čipom 

• inštruktáž 

 

Služba ZEP pre Obchodný register All Inclusive – 299 € 

• dodanie QSign/ Desktop PDF Signer – aktivácia, inštalácia komponentov, 

ovládačov a školenie ako s aplikáciou pracovať 

• inštalácia komponentov Občianskeho preukazu s čipom 

• postup scanovania dokumentov, rozlíšenie a formáty dokumentov 

• školenie ako ZEP používať v praxi – ako komunikovať s OR a ŽR 

• asistencia pri prvom elektronickom podaní 

 

Služba ZEP pre Súdy – 199 € 

• inštalácia komponentov pre čítačku advokátskeho preukazu, registrácia 

advokátskych certifikátov 

• inštalácia, aktivácia a nastavenie aplikácie D.Convert 

• školenie ako s aplikáciou D.Convert pracovať v praxi 
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Služba ZEP pre Súdy – 259 € 

• inštalácia komponentov pre čítačku advokátskeho preukazu, registrácia 

advokátskych certifikátov 

• inštalácia, aktivácia a nastavenie aplikácie D.Convert 

• školenie ako s aplikáciou D.Convert pracovať v praxi 

• asistencia pri prvom elektronickom podaní 

 

Služba ZEP pre Kataster nehnuteľností – 99 € 

• inštalácia komponentov pre čítačku advokátskeho preukazu, registrácia 

advokátskych certifikátov 

• inštalácia, aktivácia a nastavenie aplikácie D.Convert 

• školenie ako komunikovať elektronicky s Katastrom nehnuteľností 

• asistencia pri prvom podaní 

 

Služba ZEP pre Finančnú správu – 149 € 

• dodanie kvalifikovaného zariadenia (usb tokenu, čipovej karty) 

• vydanie kvalifikovaného certifikátu na bezpečné zariadenie (usb tokenu, 

čipovej karty) 

• inštrukcie ako nainštalovať 

• zaškolenie 
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Služba ZEP pre Finančnú správu – 199 € 

• dodanie kvalifikovaného zariadenia (usb tokenu, čipovej karty) 

• vydanie kvalifikovaného certifikátu na bezpečné zariadenie (usb tokenu, 

čipovej karty) 

• inštalácia ovládačov a programov na klientov počítač – inštruktáž, ako 

programy v budúcnosti v prípade potreby preinštalovať 

• inštrukcie ako nainštalovať 

• zaškolenie 

 

 

Certifikát pre elektronický podpis - 20,00 € 

Kvalifikovaný certifikát platný 1 rok  - 26,00 € 

Kvalifikovaný certifikát platný 2 roky - 52,00 € 

Kvalifikovaný certifikát platný 3 roky - 78,00 € 

Siemens Pack Shell ( USB token ) - 68,00 € 

 

Cestovné a strata času 0,50 €/ 1 km 

 

Všetky cenu sú uvedené s DPH. 


