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1. 1. LegislatLegislatííva a jej význam va a jej význam 
 InformatizInformatizáácie spolocie spoloččnosti a VSnosti a VS

–– zzáásadnsadnáá zmena v spolozmena v spoloččnosti a jej fungovannosti a jej fungovaníí
»» zmena procesov zmena procesov –– elektronizelektronizáácia a automatizcia a automatizááciacia
»» prechod z prechod z „„papierapapiera““ k elektronickk elektronickéému spracovaniumu spracovaniu

–– ssúúččasasťťou je budovanie a ploou je budovanie a ploššnnéé vyuvyužžíívanie vanie 
elektronických sluelektronických služžieb (verejnej sprieb (verejnej spráávy)vy)

 InformatizInformatizáácia VS a legislatcia VS a legislatíívava
–– zmena procesov a spôsobu fungovania VS je vzmena procesov a spôsobu fungovania VS je vššak ak 

podmienenpodmienenáá legislatlegislatíívou, nakovou, nakoľľko orgko orgáány VS môny VS môžžu u 
konakonaťť IBA formou a spôsobom upraveným IBA formou a spôsobom upraveným 
legislatlegislatíívnevne (iba to a tak, ako im legislat(iba to a tak, ako im legislatííva ukladva ukladáá))
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 Kontext legislatKontext legislatíívyvy
–– legislatlegislatííva vytvva vytváára zra záákladný rkladný ráámec pre fungovanie VSmec pre fungovanie VS

»» bez zodpovedajbez zodpovedajúúceho legislatceho legislatíívneho rvneho ráámca je výkon mca je výkon 
elektronickej vlelektronickej vláády nemody nemožžnýný

»» dôkladndôkladnáá a dostatoa dostatoččnnáá legislatlegislatíívna prvna prííprava je podmienkou prava je podmienkou 
budovania elektronických slubudovania elektronických služžieb VS (eieb VS (e--Govermentu)Govermentu)

–– legislatlegislatíívne zmeny musia byvne zmeny musia byťť koordinovankoordinovanéé s s 
pripravovanými riepripravovanými rieššeniami (nie iba neniami (nie iba náásledne)sledne)
»» mnohmnohéé technologicky brilantntechnologicky brilantnéé rierieššenia bez zodpovedajenia bez zodpovedajúúcej cej 

legislatlegislatíívnej podpory boli nevnej podpory boli neúúspespeššnnéé
»» dobrdobráá legislatlegislatíívna prvna prííprava vie aj z menej prava vie aj z menej „„zdatnzdatnééhoho““

rierieššenia spravienia spraviťť úúspespeššný za prezentovatený za prezentovateľľný projektný projekt
»» nie je monie je možžnnéé pripravovapripravovaťť rierieššenie, ktorenie, ktoréé v sv súúččasnosti nemasnosti nemáá

legislatlegislatíívnu podporu a pritom ani nemavnu podporu a pritom ani nemaťť predstavu o predstavu o 
realizrealizáácii legislatcii legislatíívnej zmenyvnej zmeny
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 Ako je moAko je možžnnéé hodnotihodnotiťť ssúúččasnosasnosťť
–– v sv súúččasnosti procesy výkonu VS nastavenasnosti procesy výkonu VS nastavenéé na na 

„„papierový svetpapierový svet““ (napriek parci(napriek parciáálnym výnimklnym výnimkáám)m)
–– prprííprava legislatprava legislatíívy sa deje parcivy sa deje parciáálne a nesystlne a nesystéémovomovo

»» procesnprocesnéé a terminologicka terminologickéé rozdiely v jednotlivých zrozdiely v jednotlivých záákonochkonoch
»» odliodliššnnéé rierieššenia identických procesovenia identických procesov

–– legislatlegislatííva je chva je cháápanpanáá ako bariako bariééra rozvoja el. slura rozvoja el. služžiebieb
»» mnohmnohéé procesy a sluprocesy a služžby nie je moby nie je možžnnéé v sv súúččasnosti asnosti 

elektronicky implementovaelektronicky implementovaťť v pov požžadovanom rozsahuadovanom rozsahu
»» hhľľadajadajúú sa riesa rieššenia, ktorými sa senia, ktorými sa súúččasný stav asný stav „„obchobcháádza na dza na 

hrane zhrane záákonakona““

–– mnohokrmnohokráát vt vššak legislatak legislatííva je umelo prezentovanva je umelo prezentovanáá
ako limitujako limitujúúci faktor na ci faktor na „„ospravedlnenieospravedlnenie““ nasadenia nasadenia 
nekoncepnekoncepččných a zlých riených a zlých rieššeneníí, alebo nekonania, alebo nekonania
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 Riadenie legislatRiadenie legislatíívneho procesu pre eGovvneho procesu pre eGov
–– potreba potreba úúpravy znapravy značčnnéého okruhu vzho okruhu vzťťahov ahov ––

koordinovankoordinovanáá zmena vezmena veľľkkéého poho poččtu ztu záákonovkonov
–– roztrieroztriešštenostenosťť riadeniariadenia

»» riadiaca riadiaca úúlohaloha
 MF SR MF SR –– riadenie informatizriadenie informatizáácie verejnej sprcie verejnej spráávyvy
 MV SR MV SR –– ÚÚOOŠŠS pre automatizovaný IS miestnej S pre automatizovaný IS miestnej ššttáátnej sprtnej spráávyvy

»» koordinakoordinaččnnáá úúlohaloha
 ÚÚV SR V SR –– koordinuje plnenie koordinuje plnenie úúloh v informatizloh v informatizáácii spolocii spoloččnostinosti
 Splnomocnenec VlSplnomocnenec Vláády SR pre informatizdy SR pre informatizááciu spolociu spoloččnostinosti

–– dôsledok dôsledok –– nejasnnejasnáá zodpovednoszodpovednosťť, zmeny  , zmeny  
realizovanrealizovanéé v dielv dielččich ich ččastiach a nekoordinovaneastiach a nekoordinovane
»» prprííklad klad -- rôzne rierôzne rieššenie procesu doruenie procesu doruččovania (dokonca v ovania (dokonca v 

rráámci jednmci jednéého rezortu ho rezortu –– dadaňňovováá a colna colnáá sprsprááva)va)
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 Ciele Ciele –– ččo by sme chceli dosiahnuo by sme chceli dosiahnuťť
–– definovanie jednoznadefinovanie jednoznaččnej zodpovednosti za riadenie nej zodpovednosti za riadenie 

legislatlegislatíívnej zmenyvnej zmeny
»» centrcentráálne riadenie a koordinlne riadenie a koordináácia procesu zmeny cia procesu zmeny –– rierieššenie enie 

logickej a vecnej nadvlogickej a vecnej nadvääznostiznosti

–– definovanie jasndefinovanie jasnéého cieho cieľľa a a a „„roadmaproadmap““
legislatlegislatíívnych zmien, ktorvnych zmien, ktoréé budbudúú aplikovanaplikovanéé vecne vecne 
prprííslusluššnými subjektaminými subjektami
»» zmeny v legislatzmeny v legislatíívnych predpisoch vvnych predpisoch vššeobecneobecnéého charakteru ho charakteru 

–– vvššeobecneobecnáá úúprava procesov a vzprava procesov a vzťťahov (na centrahov (na centráálnej lnej 
úúrovni rovni –– MF ?)MF ?)

»» zmeny v legislatzmeny v legislatíívnych predpisoch vnych predpisoch ššpecifickpecifickéého charakteru ho charakteru 
–– rierieššenie konkrenie konkréétnych procesov a postupov výkonu tnych procesov a postupov výkonu 
verejnej sprverejnej spráávy v jednotlivých oblastiach (vecne prvy v jednotlivých oblastiach (vecne prííslusluššnnéé
orgorgáány)ny)
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22. . PoPožžiadavky na legislatiadavky na legislatíívne vne 
zabezpezabezpeččenieenie

ZZáákladnkladnéé procesy, ktorprocesy, ktoréé je potrebnje potrebnéé legislatlegislatíívne vne 
zabezpezabezpeččiiťť
–– elektronickelektronickéé podanie a rozhodnutiepodanie a rozhodnutie
–– dôveryhodndôveryhodnáá elektronickelektronickáá identitaidentita
–– validnvalidnáá konverzia dokumentovkonverzia dokumentov
–– úúhrada poplatkovhrada poplatkov
–– dorudoruččovanieovanie
–– komunikakomunikaččnnéé kankanáályly
–– registratregistratúúry a uchovry a uchováávanie dokumentovvanie dokumentov
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 PodaniePodanie
–– komunikkomunikáát v konant v konaníí, upravenom z, upravenom záákonom, smerujkonom, smerujúúci ci 

od FO / PO smerom k orgod FO / PO smerom k orgáánu verejnej mocinu verejnej moci

 RozhodnutieRozhodnutie
–– v konanv konaníí, upravenom z, upravenom záákonom, vydaný prkonom, vydaný práávny akt, vny akt, 

ktorým orgktorým orgáán verejnej moci realizuje svoju n verejnej moci realizuje svoju 
kompetenciukompetenciu

 Potreba osobitnej Potreba osobitnej úúpravy ako pendant pravy ako pendant 
listinných foriem v kalistinných foriem v kažždom procesnom aktedom procesnom akte
–– nie je vnie je vššeobecne poueobecne použžiteiteľľnnéé ustanovenie o zachovanustanovenie o zachovaníí

ppíísomnej formy podsomnej formy podľľa a §§ 40 Ob40 Obččianskeho zianskeho záákonnkonnííkaka

Základné pojmy
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 ProblProbléémovmovéé faktoryfaktory
–– nejednotnnejednotnáá úúprava vo veprava vo veľľkom mnokom množžstve zstve záákonovkonov
–– spadspadáá do gescie mnohých orgdo gescie mnohých orgáánovnov
–– nerenereáálna unifiklna unifikáácia a v mnohých prcia a v mnohých príípadoch aj padoch aj 

zavedenie formulzavedenie formuláárovrov
–– konanie zakonanie začčíína ana ažž podanpodaníím m úúplnplnéého podaniaho podania

 PotrebnPotrebnéé upraviupraviťť minimminimáálnelne
–– samotnsamotnúú momožžnosnosťť podpodáávavaťť podania elektronickypodania elektronicky
–– identifikidentifikááciu podciu podáávajvajúúceho a/alebo jeho zceho a/alebo jeho záástupcustupcu
–– nnááleležžitosti podanitosti podaníí
–– spôsob podspôsob podáávania prvania príílohloh
–– platenie poplatkovplatenie poplatkov

Podanie
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 ProblProbléémovmovéé faktoryfaktory
–– nejednotnnejednotnáá úúprava vo veprava vo veľľkom mnokom množžstve zstve záákonovkonov
–– spadspadáá do gescie mnohých orgdo gescie mnohých orgáánovnov
–– nerenereáálna unifiklna unifikáácia a v mnohých prcia a v mnohých príípadoch aj padoch aj 

zavedenie formulzavedenie formuláárovrov
–– prpráávna vna úúprava aj prax nastavenprava aj prax nastavenéé na listinnna listinnúú formuformu

 PotrebnPotrebnéé upraviupraviťť minimminimáálnelne
–– samotnsamotnúú momožžnosnosťť vydvydáávania elektronických vania elektronických 

rozhodnutrozhodnutíí
–– nnááleležžitostiitosti

Rozhodnutie
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 SituSituááciecie
–– fyzickfyzickáá osoba konosoba konáá sama za sebasama za seba
–– v mene osoby konv mene osoby konáá niekto iný niekto iný –– mandmandáátny vztny vzťťahah
–– v mene orgv mene orgáánu konnu konáá opropráávnenvnenáá osobaosoba

 PotrebnPotrebnéé upraviupraviťť
–– spôsob preukazovania identity v procesoch spôsob preukazovania identity v procesoch 

asistovanej komunikasistovanej komunikááciecie
–– aby QC neobsahoval rodnaby QC neobsahoval rodnéé ččííslo ale JIFO/BFOslo ale JIFO/BFO
–– ak je to moak je to možžnnéé unifikovaunifikovaťť na podzna podzáákonnej konnej úúrovni rovni 

podrobnosti o spôsobe preukazovanie oprpodrobnosti o spôsobe preukazovanie opráávnenia vnenia 
pri vydpri vydáávanvaníí mandmandáátneho certifiktneho certifikáátutu

Dôveryhodná elektronická identita
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 ValidnValidnáá = tak= takáá konverzia, ktorej výsledok je konverzia, ktorej výsledok je 
poupoužžiteiteľľný na prný na práávne vne úúkony akony a je zje z prpráávneho vneho 
hhľľadiska rovnocenný originadiska rovnocenný origináálulu

 Presah do takmer vPresah do takmer vššetkých oblastetkých oblastíí
elektronickej komunikelektronickej komunikááciecie
–– prpríílohy klohy k podaniupodaniu
–– výstupy zvýstupy z verejných registrovverejných registrov
–– odpisy rozhodnutodpisy rozhodnutíí aa iných verejných listiných verejných listíínn
–– vedenie registratvedenie registratúúr ar a archarchíívne zvne zááznamyznamy

Validná konverzia dokumentov
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 ProblProbléémovmovéé faktoryfaktory
–– neexistuje neexistuje úúprava konverzie smerom listina prava konverzie smerom listina --> e> e--

forma aforma a ani vani vššeobecneobecnáá úúprava konverzie opaprava konverzie opaččným ným 
smeromsmerom

–– ččiastoiastoččnnáá úúprava vprava v zzáákone okone o ISVS, pokiaISVS, pokiaľľ ide ide 
oo prevod z prevod z „„elektronickelektronickééhoho““ odpisu do odpisu do „„listinnlistinnééhoho““
výstupuvýstupu
»» obmedzenobmedzenáá na prevody odpisov zna prevody odpisov z ISVS, vedených povinnými ISVS, vedených povinnými 

osobamiosobami
»» nie je explicitne vyrienie je explicitne vyrieššený vzený vzťťah medzi výstupom zah medzi výstupom z registra registra 

podpodľľa osobitna osobitnéého zho záákona akona a výstupom podvýstupom podľľa za záákona okona o ISVS, ISVS, 
najmnajmää zz hhľľadiska ich rovnocennosti a zameniteadiska ich rovnocennosti a zameniteľľnostinosti



Page 15Page 15

ITAPA 2009

 PotrebnPotrebnéé upraviupraviťť minimminimáálnelne
–– vvššeobecne prevod zeobecne prevod z ee--formy do listinnej formy pri formy do listinnej formy pri 

poupoužžititíí konceptu podkonceptu podľľa za záákona okona o ISVSISVS
–– prevod zprevod z papierovej do epapierovej do e--formy, najmformy, najmää

»» poupoužžiteiteľľnnéé formformááty elektronických dokumentovty elektronických dokumentov
»» technicktechnickéé podrobnosti samotnpodrobnosti samotnéého postupuho postupu

–– vv oboch proboch príípadoch je nevyhnutnpadoch je nevyhnutnéé definovadefinovaťť najmnajmää
»» opropráávnenvnenéé osobyosoby
»» vzvzťťah medzi ah medzi „„pôvodnýmpôvodným““ a a „„novýmnovým““ dokumentom adokumentom a ich ich 

„„prpráávnu rovnocennosvnu rovnocennosťť““
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 MoMožžnosnosťť bezhotovostnej bezhotovostnej úúhrady poplatkov je hrady poplatkov je 
ssííce vce v zzáákonoch upravenkonoch upravenáá, ale treba, ale treba
–– úúkon vykonaný okamkon vykonaný okamžžite po zadanite po zadaníí a spracovana spracovaníí

prprííkazu na uhradenie (kazu na uhradenie (úúhrada)hrada)
–– poplatok povapoplatok považžovaný za uhradený momentom  ovaný za uhradený momentom  

odpodpíísania prostriedkov zsania prostriedkov z úúččtu poplatntu poplatnííkaka
–– zabezpezabezpeččený ený 

»» spôsob preukspôsob preukáázania zania úúhrady, hrady, 
»» mechanizmus zmechanizmus zááruk voruk vočči orgi orgáánu verejnej sprnu verejnej spráávyvy
»» momožžnosnosťť tohto orgtohto orgáánu konanu konaťť, ako keby bol poplatok , ako keby bol poplatok 

uhradenýuhradený

–– Je moJe možžnnéé poupoužžiiťť mechanizmus, ako ho definuje mechanizmus, ako ho definuje 
zzáákon okon o sprsprááve danve daníí pri platenpri plateníí danedane

Úhrada poplatkov
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 DoruDoruččovanie = doruovanie = doruččovanie podanovanie podaníí, ako aj , ako aj 
oo dorudoruččovanie rozhodnutovanie rozhodnutíí
–– aj orgaj orgáán verejnej sprn verejnej spráávy môvy môžže bye byťť úúččastnastnííkom kom 

konania a môkonania a môžže mu bye mu byťť dorudoruččovanovanéé rozhodnutie a rozhodnutie a 
mômôžže pode podáávavaťť podanie rovnako, ako FO / POpodanie rovnako, ako FO / PO

 Kde je vKde je v ssúúččasnosti upravenasnosti upravenáá momožžnosnosťť
elektronickelektronickéého podania ho podania čči elektronicki elektronickéého ho 
rozhodnutia, je zrozhodnutia, je záároveroveňň umoumožžnennenéé ich ich 
dorudoruččovanie elektronickými  prostriedkamiovanie elektronickými  prostriedkami

 ÚÚprava doruprava doruččovania je vovania je v prpráávnych predpisoch vnych predpisoch 
nejednotnnejednotnáá, av, avššak netrpak netrpíí takou fragmenttakou fragmentááciou, ciou, 
ako ako úúprava podanprava podaníí čči rozhodnuti rozhodnutíí

Doručovanie
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 PotrebnPotrebnéé upraviupraviťť minimminimáálnelne
–– miesto podmiesto podáávania podanvania podaníí (zverejnen(zverejnenáá adresa adresa 

elektronickej podateelektronickej podateľľne) a vne) a vääzba na procesyzba na procesy
–– moment dorumoment doruččenia aenia a ss tým spojentým spojenéé fikcie fikcie 

dorudoruččeniaenia
 NevyhnutnNevyhnutnéé predpokladypredpoklady

–– schrschráánka (miesto dorunka (miesto doruččenia) aenia) a ss tým spojentým spojenéé
prpríístupovstupovéé prprááva oprva opráávnených osôb avnených osôb a celý recelý režžim im 
zriazriaďďovania aovania a existencie schrexistencie schráánoknok

–– existencia ZEP uexistencia ZEP užžíívatevateľľaa
–– ururččenie priorenie prioríít pri dorut pri doruččovanovaníí –– elektronickelektronickéé c/a c/a 

papierovpapierovéé
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 ee--podatepodateľňľňaa
–– zz hhľľadiska pradiska prááva len iný kanva len iný kanáál na dorul na doruččenie enie 

podania prpodania prííslusluššnnéému orgmu orgáánunu
–– nevyhnutnnevyhnutnéé, aby elektronick, aby elektronickáá podatepodateľňľňa existovala a existovala 

pre kapre kažždý jeden orgdý jeden orgáán verejnej moci (aj centrn verejnej moci (aj centráálna, lna, 
plniaca funkcie pre viacerplniaca funkcie pre viaceréé orgorgáány)ny)

–– vv ssúúččasnosti nie je povinnosasnosti nie je povinnosťť zriadizriadiťť elektronickelektronickúú
podatepodateľňľňu, ale len povinnosu, ale len povinnosťť oznoznáámimiťť jej adresujej adresu

–– vhodnvhodnéé ulouložžiiťť povinnospovinnosťť jednotlivým orgjednotlivým orgáánom, ak nom, ak 
nemajnemajúú zriadenzriadenúú vlastnvlastnúú podatepodateľňľňu, vyuu, využžíívavaťť
sluslužžby CEP na by CEP na ÚÚPVSPVS
»» projekt  projekt  „„VVššeobecneobecnéé podaniepodanie““
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 SluSlužžba ba „„VVššeobecneobecnéé podaniepodanie““ na UPVSna UPVS
–– typy podantypy podaníí::

»» „„kvalifikovankvalifikovanéé podaniepodanie”” -- podanie podpodanie podľľa osobitných a osobitných 
predpisov, spôsobilpredpisov, spôsobiléé iniciovainiciovaťť konanie podkonanie podľľa týchto a týchto 
predpisov alebo vyvolapredpisov alebo vyvolaťť prpráávne vne úúččinky podinky podľľa týchto a týchto 
predpisov (treba ZEP)predpisov (treba ZEP)

»» „„bebežžnnéé podaniepodanie”” –– mômôžžu byu byťť podppodpíísansanéé ZEP alebo EP, ZEP alebo EP, 
obsahujobsahujúú vvššak identifikak identifikááciu odosielateciu odosielateľľaa

 pre ktorpre ktoréé sa podsa podľľa osobitných predpisov podpa osobitných predpisov podpíísanie ZEP alebo EP sanie ZEP alebo EP 
nevynevyžžaduje na vyvolanie praduje na vyvolanie práávnych vnych úúččinkov takinkov takééhoto podaniahoto podania

 ktorých obsahom je oznktorých obsahom je oznáámenie menie čči ini ináá komunikkomunikáácia adresovancia adresovanáá
prijprijíímatemateľľovi podania, ktorovi podania, ktoráá nemnemáá vyvolavyvolaťť prpráávne vne úúččinkyinky

»» „„anonymnanonymnéé podaniepodanie”” -- nie snie súú podppodpíísansanéé ZEP ani EP ZEP ani EP 
aa ktorktoréé neobsahujneobsahujúú identifikidentifikááciu podciu podáávajvajúúceho ceho 

–– ssúúččasnosasnosťť –– viac ako 150 pripojených orgviac ako 150 pripojených orgáánovnov
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 Moment doruMoment doruččenia a fikcie doruenia a fikcie doruččeniaenia
–– ururččenie momentu doruenie momentu doruččenia je kenia je kľľúúččovovéé
–– dôledôležžitou oblasitou oblasťťou ou úúpravy je postup, ak k prevzatiu pravy je postup, ak k prevzatiu 

rozhodnutia nedôjde, a torozhodnutia nedôjde, a to
»» nedôjde ale objektnedôjde ale objektíívne mohlo dôjsvne mohlo dôjsťť aleboalebo
»» nedôjde anedôjde a ani objektani objektíívne dôjsvne dôjsťť nemohlo nemohlo 

 VV papierovom svete majpapierovom svete majúú fikcie dorufikcie doruččovania ovania 
mnohmnohéé modifikmodifikáácie cie 
–– niektorniektoréé nerealizovatenerealizovateľľnnéé vo svete elektronickomvo svete elektronickom
–– vhodnvhodnéé uvauvažžovaovaťť oo zjednotenzjednoteníí minimminimáálne vlne v oblasti oblasti 

fikcifikciíí dorudoruččenia, aenia, a to najmenej pre jednotlivto najmenej pre jednotlivéé prpráávne vne 
oblasti (sproblasti (spráávne prvne práávo, civilnvo, civilnéé prpráávo)vo)
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 Prax, ako aj prevaPrax, ako aj prevažžnnáá ččasasťť legislatlegislatíívy, preferujvy, preferujúú
priamu interakciu medzi orgpriamu interakciu medzi orgáánom verejnej nom verejnej 
sprspráávy avy a FO/POFO/PO
–– osobne, poosobne, pošštou alebo vtou alebo v niektorých prniektorých príípadoch aj padoch aj 

elektronickou komunikelektronickou komunikááciou cez rezortnciou cez rezortnéé prostriedkyprostriedky
 ZZ hhľľadiska adiska šširirššieho vyuieho využžitia aitia a jednoduchjednoduchššej ej 

dostupnosti je potrebndostupnosti je potrebnáá podpora centrpodpora centráálnych lnych 
prpríístupových mieststupových miest
–– ÚÚPVS aPVS a
–– IOMIOM

Komunikačné kanály
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 ÚÚPVS PVS 
–– je vje v legislatlegislatííve definovaný, vrve definovaný, vráátane jeho tane jeho 

sprspráávcu,vcu, prevpreváádzkovatedzkovateľľa aa a šštandardovtandardov
–– existuje povinnosexistuje povinnosťť povinných osôb povinných osôb 

prostrednprostrednííctvom ctvom ÚÚPVS sprPVS spríístupstupňňovaovaťť svoje esvoje e--
sluslužžbyby

–– ÚÚPVS je moPVS je možžnnéé vyuvyužžiiťť aj ako miesto zverejaj ako miesto zverejňňovania ovania 
úúdajov adajov a informinformááciciíí, ktor, ktoréé povinnpovinnéé osoby majosoby majúú
podpodľľa za záákona zverejkona zverejňňovaovaťť

 Nedostatky vo vzNedostatky vo vzťťahu kahu k vyuvyužžíívaniu vaniu ÚÚPVS sPVS súú
skôr povahy aplikaskôr povahy aplikaččnej ako legislatnej ako legislatíívnejvnej
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 IOMIOM
–– zatiazatiaľľ nie je ako innie je ako inšštittitúút definovaný (len vt definovaný (len v podobe podobe 

nnáávrhu zvrhu záákona vkona v parlamente)parlamente)
–– okrem inokrem inšštituciontitucionáálneho ukotvenia (v novele lneho ukotvenia (v novele 

zzáákona okona o ISVS) bude nevyhnutnISVS) bude nevyhnutnéé zzáákonom konom 
ustanoviustanoviťť procesný rprocesný ráámec fungovania IOM, najmmec fungovania IOM, najmää
pokiapokiaľľ ide oide o
»» opropráávnenie vykonvnenie vykonáávavaťť ččinnosinnosťť IOM IOM 
»» dohdohľľad orgad orgáánu nu ššttáátutu
»» vzvzťťah IOM aah IOM a jeho pracovnjeho pracovnííkov kkov k poupoužžíívatevateľľovi IOM ovi IOM 
»» momožžnosnosťť vyuvyužžíívavaťť postupy z postupy z „„bebežžnýchných““ procesov procesov 

elektronickej komunikelektronickej komunikááciecie
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 Existuje zExistuje záákladný legislatkladný legislatíívny rvny ráámec pre mec pre 
elektronickelektronickéé vedenie spisu a registratvedenie spisu a registratúúry, ako ry, ako 
aj pre dlhodobaj pre dlhodobúú „„archivarchivááciuciu““
–– zzáákon o EP definuje dlhodobkon o EP definuje dlhodobéé uchovuchováávanie vanie 

dokumentov ako akreditovandokumentov ako akreditovanúú certifikacertifikaččnnúú sluslužžbubu
–– existuje vykonexistuje vykonáávacvacíí predpispredpis

 PotrebnPotrebnéé upraviupraviťť minimminimáálnelne
–– ulouložžiiťť povinnospovinnosťť viesviesťť elektronickelektronickúú registratregistratúúru, ru, 

elektronický spiselektronický spis
–– popožžiadavky na vedenie elektronických iadavky na vedenie elektronických 

registratregistratúúrnych zrnych zááznamovznamov

Registratúry, uchovávanie dokumentov
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 Napriek existujNapriek existujúúcim problcim probléémom je momom je možžnnéé
zaznamenazaznamenaťť v legislatv legislatíívnej oblasti v minulej vnej oblasti v minulej 
dobe významný pokrokdobe významný pokrok
–– prvýkrprvýkráát bola realizovant bola realizovanáá „„oficioficiáálnalna““ analýza analýza 

legislatlegislatíívneho stavu v SRvneho stavu v SR
–– nastali legislatnastali legislatíívne zmeny v oblasti vvne zmeny v oblasti vššeobecnej eobecnej 

legislatlegislatíívy vy –– ZZáákon 275/2006 o ISVS, novela Zkon 275/2006 o ISVS, novela Záákona kona 
215/2002 o elektronickom podpise215/2002 o elektronickom podpise

–– zmeny zmeny ššpecifickej legislatpecifickej legislatíívy (napr. Zvy (napr. Záákon o kon o 
katastri)katastri)

–– nasadennasadenéé projekty dôleprojekty dôležžititéé pre rozvoj pre rozvoj 
elektronických sluelektronických služžiebieb

33. . ČČo sa podariloo sa podarilo
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 Analýza legislatAnalýza legislatíívneho prostredia realizovanvneho prostredia realizovanáá
MF SR na zMF SR na zááklade podkladov poskytnutých klade podkladov poskytnutých 
jednotlivými rezortamijednotlivými rezortami

 IdentifikovanIdentifikovanéé popožžadovanadovanéé legislatlegislatíívne zmenyvne zmeny
–– skoro 200 dotknutých legislatskoro 200 dotknutých legislatíívnych noriem, vnych noriem, 

niektorniektoréé navrhovannavrhovanéé ako novako novéé
–– nnáávrh termvrh termíínov realiznov realizáácie legislatcie legislatíívnych zmienvnych zmien

 VyplývajVyplývajúúce ce úúlohy:lohy:
–– predkladanie odpopredkladanie odpoččtu plnenia katu plnenia kažždorodoroččne do 31.12.ne do 31.12.

 ZZááverver
–– „„rezortný pohrezortný pohľľadad““, bez centr, bez centráálneho stanovenia lneho stanovenia 

ciecieľľov a priorov a prioríítt

Analýza legislatívneho prostredia
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 DoposiaDoposiaľľ najdôlenajdôležžitejitejššia novela Zia novela Záák. k. čč. 215/2002 . 215/2002 
–– rierieššenie najvýznamnejenie najvýznamnejšíších problch probléémov mov 
vyplývajvyplývajúúcich z praxecich z praxe

 RozRozšíšírenie a osamostatnenie akreditovaných renie a osamostatnenie akreditovaných 
certifikacertifikaččných sluných služžieb:ieb:
–– rozrozččlenenie akreditovaných slulenenie akreditovaných služžieb:ieb:

»» sprsprááva kvalifikovaných certifikva kvalifikovaných certifikáátovtov
»» dlhodobdlhodobéé uchovuchováávanie elektronických dokumentov so ZEPvanie elektronických dokumentov so ZEP
»» vydvydáávanie vanie ččasovej peasovej peččiatkyiatky

–– rierieššenie problenie probléému s dlhodobým uchovmu s dlhodobým uchováávanvaníím ZEP m ZEP 
(tzv. (tzv. „„vyprchvyprcháávanie platnosti ZEPvanie platnosti ZEP““))

Zák. č. 214/2008 – o el. podpise
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 ZrovnoprZrovnopráávnenie ZEP s TS osvedvnenie ZEP s TS osvedččeným eným 
podpisom:podpisom:

–– DôsledokDôsledok
»» je moje možžnnéé elektronicky realizovaelektronicky realizovaťť aj aj úúkony, u ktorých kony, u ktorých 

legislatlegislatííva vyva vyžžaduje osvedaduje osvedččednie podpisuednie podpisu
»» ototáázne vyuzne využžitie v procesoch verejnej spritie v procesoch verejnej spráávy, kde vy, kde 

nnááleležžitosti podania upravuje itosti podania upravuje ššpecifickpecifickáá legistatlegistatíívava

 JednoznaJednoznaččnnáá identifikidentifikáácia drcia držžiteiteľľa certifika certifikáátutu
–– RRČČ v certifikv certifikááte (potencite (potenciáálne JIFO/BIFO:lne JIFO/BIFO:
–– DôsledokDôsledok

»» nie je potrebnnie je potrebnéé registrovaregistrovaťť certifikcertifikáát drt držžiteiteľľa certifika certifikáátutu (ak (ak 
nie je potrebnnie je potrebnéé preukpreukáázazaťť ďďalalššie dokumenty urie dokumenty urččeujeujúúce ce 
opropráávnenia drvnenia držžiteiteľľa k realiza k realizáácii cii úúkonu konu –– nepr. poverenie nepr. poverenie 
„„konakonaťť v menev mene““))
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 Zavedenie tzv. Zavedenie tzv. „„mandmandáátnychtnych““ certifikcertifikáátovtov
–– preukpreukáázanie mandzanie mandáátu oprtu opráávnenia priamo v vnenia priamo v 

kvalifikovanom certifikkvalifikovanom certifikáátete
–– DôsledokDôsledok

»» opropráávnenie k vnenie k úúkonu nie je potrebnkonu nie je potrebnéé deklarovadeklarovaťť spolu s spolu s 
úúkonomkonom, nie je potrebn, nie je potrebnéé „„registrovaregistrovaťť opropráávnenievnenie““ spolu s spolu s 
certifikcertifikáátovtov

»» momožžnosnosťť automatizautomatizáácie procesovcie procesov

–– ProblProbléémymy
»» nie je jasnnie je jasnéé KDE, AKO a AKÝM SPÔSOBOM KDE, AKO a AKÝM SPÔSOBOM deklarovadeklarovaťť v v 

certifikcertifikááte oprte opráávnenie a akvnenie a akéé preukpreukáázanie mzanie máá ACA ACA 
vyvyžžadovaadovaťť

»» nerienerieššenie otenie otáázok mzok máá za dôsledok za dôsledok „„chaoschaos““ vo vydvo vydáávanvaníí
mandmandáátnych certifiktnych certifikáátov a probltov a probléémy v ich vyumy v ich využžititíí v v 
automatizovaných procesochautomatizovaných procesoch



Page 31Page 31

ITAPA 2009

 PovinnosPovinnosťť oznoznáámenia adresy elektronickej menia adresy elektronickej 
podatepodateľľnene

–– DôsledokDôsledok
»» tlak na zavedenie elektronickej komuniktlak na zavedenie elektronickej komunikáácie, cie, hoci plnenie hoci plnenie 

prpráávne nevymovne nevymožžiteiteľľnnéé
»» momožžnosnosťť vyuvyužžit eluit elužžbu bu „„VVššeobecneobecnéé podaniepodanie““ a a 

elektronickelektronickúú podatepodateľňľňu na UPVSu na UPVS

 Kontinuita v poskytovanKontinuita v poskytovaníí certifikacertifikaččných ných 
sluslužžiebieb

»» úúdaje potrebndaje potrebnéé na overenie platnosti certifikna overenie platnosti certifikáátu stu súú
„„historickyhistoricky““ k dispozk dispozíícii cii aj v praj v príípade, ak ACA ukonpade, ak ACA ukonččíí svoju svoju 
ččinnosinnosťť bez bez „„nnááslednslednííkaka““
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 Kodifikovanie pojmu Kodifikovanie pojmu ÚÚstredný portstredný portáál (UPVS)l (UPVS)
–– bez upresnenia jeho postavenia v procesoch bez upresnenia jeho postavenia v procesoch 

verejnej sprverejnej spráávyvy
 Definovanie pojmov pre vznik elektronických Definovanie pojmov pre vznik elektronických 

dokumentovdokumentov
–– odpis a výstupodpis a výstup
–– prevod do papierovej formy prevod do papierovej formy –– osvedosvedččovanie odpisuovanie odpisu
–– neakceptovanie odpisu alebo výstupu, vydanneakceptovanie odpisu alebo výstupu, vydanéého ho 

osvedosvedččujujúúcou osobou by bolo v rozpore s cou osobou by bolo v rozpore s úúččelom elom 
úúpravy vydpravy vydáávania odpisov a výstupovvania odpisov a výstupov
»» pri zachovanpri zachovaníí garancie sprgarancie spráávnosti a validity umovnosti a validity umožžniniťť

poskytovanie poskytovanie úúdajov z verejných registrov aj inými nedajov z verejných registrov aj inými nežž
povinnými osobamipovinnými osobami

Zák. č. 275/2008 – o ISVS
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 Upresnenie postavenia UPVSUpresnenie postavenia UPVS
–– zrovnoprzrovnopráávnenia podania realizovanvnenia podania realizovanéého cez UPVSho cez UPVS s s 

podanpodaníím podaným prostrednm podaným prostrednííctvom podatectvom podateľľne ne 
orgorgáánunu

 Upresnenie postavenia IOMUpresnenie postavenia IOM
–– zabezpezabezpeččenie prenie príístupu k slustupu k služžbbáám VS (asistovaný m VS (asistovaný 

výkon verejnej sprvýkon verejnej spráávy)vy)
–– osvedosvedččovanie výstupovovanie výstupov
–– zrovnoprzrovnopráávnenia podania a oznvnenia podania a oznáámenia menia 

realizovanrealizovanéého cez IOMho cez IOM s podans podaníím podaným m podaným 
fyzickou osobou, ktorfyzickou osobou, ktoráá sdlusdlužžby IOM vyuby IOM využžilaila

Novela Zák. č. 275/2006 o ISVS
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 ÚÚprava prava úúhrad sprhrad spráávnych poplatkovvnych poplatkov
–– zvýhodnenie poplatkov za vyuzvýhodnenie poplatkov za využžíívanie vanie 

elektronických sluelektronických služžiebieb
»» 50% zo sadzby poplatkov ur50% zo sadzby poplatkov urččených v sadzobnených v sadzobnííku, najviac ku, najviac 

vvššak znak zníížženenáá oo 70 eur70 eur

–– jasnjasnéé definovanie momentu definovanie momentu úúhrady hrady –– predpoklad predpoklad 
pre poskytovanie onpre poskytovanie on--line sluline služžiebieb
»» Platba sa povaPlatba sa považžuje za uhradenuje za uhradenúú ddňňom odpom odpíísania zsania z úúččtu tu 

žžiadateiadateľľaa
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 AmbAmbíícia poslednej novelycia poslednej novely
–– vytvorenie legislatvytvorenie legislatíívnych podmienok pre budovanie vnych podmienok pre budovanie 

elektronických sluelektronických služžieb katastraieb katastra
 Výsledok Výsledok –– nejasnnejasnéé podmienkypodmienky

–– rozpor s ustanoveniami obrozpor s ustanoveniami obččianskeho zianskeho záákonnkonnííka o ka o 
poupoužžíívanvaníí ZEPZEP
»» „„Ak sa v pAk sa v píísomnom podansomnom podaníí vyvyžžaduje osvedaduje osvedččený podpis, v ený podpis, v 

elektronickom podanelektronickom podaníí mu zodpovedmu zodpovedáá ZEPZEP““ –– v v 
ObObččianskom zianskom záákonnkonnííku sa vyku sa vyžžaduje ZEP s TSaduje ZEP s TS

»» „„Pri elektronickom podanPri elektronickom podaníí musia bymusia byťť vvššetky pretky príílohy lohy 
podanpodanéé v elektronickej podobe a opatrenv elektronickej podobe a opatrenéé ZEP a TSZEP a TS““ –– nie nie 
je jasnje jasnéé prepreččo TS a ZEPo TS a ZEP--om kohoom koho

Zák. č. 162/1995 – o katastri
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–– rozhodnutierozhodnutie
»» „„Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoRozhodnutie, ktorým sa vklad povoľľuje obsahuje ... uje obsahuje ... 

odtlaodtlaččok okrok okrúúhlej pehlej peččiatky sprýiatky sprýáávy katastravy katastra““ –– ako toto ako toto 
realizovarealizovaťť v elektronickej forme ?v elektronickej forme ?

–– dorudoruččovanieovanie
»» nezavnezaváádzajdzajúú sa sa žžiadne iadne ššpecifickpecifickéé ustanovenia na ustanovenia na 

dorudoruččovanie rozhodnutovanie rozhodnutíí v elektronickej formev elektronickej forme

–– spôsobilosspôsobilosťť zmlzmlúúvv
»» „„ak zmluva obsahuje chyby ..., vykonak zmluva obsahuje chyby ..., vykonáá sa jej oprava sa jej oprava 

dolodoložžkou pod skonkou pod skonččeným textom ... V doloeným textom ... V doložžke sa uvedie ... ke sa uvedie ... 
Podpisy Podpisy úúččastnastnííkov zmluvy, ako aj podpis konajkov zmluvy, ako aj podpis konajúúceho ceho 
zamestnanca a zamestnanca a odtlaodtlaččok okrok okrúúhlej pehlej peččiatkyiatky““ –– ototáázne, ako zne, ako 
sa toto bude realizovasa toto bude realizovaťť pri elektronickej zmluve, nakopri elektronickej zmluve, nakoľľko ko 
sa predpokladsa predpokladáá „„papierovpapierové“é“ vedenie evidencivedenie evidenciíí
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44. . ČČo je potrebno je potrebnéé spravispraviťť
 Prevzatie zodpovednosti za koordinPrevzatie zodpovednosti za koordinááciu ciu 

legislatlegislatíívnych vnych ččinnostinnostíí
 Vytvorenie Vytvorenie „„roadmaproadmap““ legislatlegislatíívnych zmienvnych zmien

–– zabezpezabezpeččenie nadvenie nadvääznosti legislatznosti legislatíívnych zmienvnych zmien
–– zabezpezabezpeččenie podpory kenie podpory kľľúúččových rezortovových rezortov

 Vytvorenie a legislatVytvorenie a legislatíívna podpora motivavna podpora motivaččných ných 
faktorovfaktorov

 RealizRealizáácia najdôlecia najdôležžitejitejšíších prch práávnych vnych úúpravprav
–– PrPrííprava Zprava Záákona o ekona o e--GovernmenteGovernmente
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 MotivMotiváácia poucia použžíívatevateľľov pre vyuov pre využžíívanie vanie 
elektronických sluelektronických služžiebieb
–– vyvyššššia efektia efektíívnosvnosťť –– nemonemožžnnáá bez pripojenia na bez pripojenia na 

„„backback--endovendovéé systsystéémymy““ a automatiza automatizáácie procesovcie procesov
–– trvaltrvaláá dostupnosdostupnosťť
–– transparentnostransparentnosťť –– momožžnosnosťť informovainformovaťť o stave o stave 

spracovania podania/pospracovania podania/požžiadavkyiadavky
–– finanfinanččnnéé zvýhodnenie elektronických sluzvýhodnenie elektronických služžieb ieb --

najvýraznejnajvýraznejšíší motivamotivaččný faktorný faktor

Motivačné faktory
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 PrePreččo je vhodno je vhodnéé ííssťť cestou jedncestou jednéého zho záákonakona
–– jeden gestorjeden gestor
–– jednoduchjednoduchššia ia úúprava do budprava do budúúcnosticnosti
–– eliminuje sa potreba rozsiahlych vstupov do eliminuje sa potreba rozsiahlych vstupov do 

mnomnožžstva zstva záákonovkonov
 Mal by obsahovaMal by obsahovaťť vvššeobecneobecnúú procesnprocesnúú

úúpravu ako pendant pravu ako pendant „„papierovpapierovéémumu““ svetu, svetu, 
najmnajmää
–– dorudoruččovanie a schrovanie a schráánkynky
–– konverziu dokumentovkonverziu dokumentov
–– úúhradu poplatkovhradu poplatkov
–– procesy asistovanej komunikprocesy asistovanej komunikááciecie

Zákon o e-Governmente
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Yes, we canYes, we canYes, we can
ak budeme chcieť a využijeme 

správnych odborníkov
ak budeme chcieak budeme chcieťť a vyua využžijeme ijeme 

sprspráávnych odbornvnych odbornííkovkov
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Ďakujeme za 
pozornosť

ĎĎakujeme za akujeme za 
pozornospozornosťť


