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1.1. Potreba zPotreba záásadných zmiensadných zmien
 Prostredie, v ktorom sa realizuje výkon Prostredie, v ktorom sa realizuje výkon 

verejnej sprverejnej spráávy sa zvy sa záásadne mensadne meníí
–– procesy a postupy výkonu kompetenciprocesy a postupy výkonu kompetenciíí

»» elektronickelektronickéé dokumenty dokumenty –– vytvvytvááranie a pouranie a použžíívanie pri vanie pri 
výmene informvýmene informááciciíí

»» elektronickelektronickáá komunikkomunikáácia cia -- ee--mail, Internet, mobilnmail, Internet, mobilnéé
teleftelefóónyny

»» momožžnnáá realizrealizáácia prcia práávnych vnych úúkonov v elektronickej formekonov v elektronickej forme

–– potencipotenciáálny polny poččet pouet použžíívatevateľľov sa výrazne zvyov sa výrazne zvyššujeuje
»» elektronický spôsob komunikelektronický spôsob komunikáácie poucie použžííva v beva v bežžnom nom žživote ivote 

ččoraz viac pouoraz viac použžíívatevateľľovov
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 Na tieto zmeny by adekvNa tieto zmeny by adekváátnym spôsobom tnym spôsobom 
mala reagovamala reagovaťť aj legislataj legislatíívava
–– verejnverejnáá sprsprááva môva môžže konae konaťť iba v rozsahu a formou iba v rozsahu a formou 

a spôsobom ura spôsobom urččeným legislateným legislatíívouvou
–– nový spôsob nový spôsob „„elektronickelektronickéého výkonu verejnej ho výkonu verejnej 

sprspráávyvy““ musmusíí bybyťť legislatlegislatíívne kodifikovaný vne kodifikovaný ––
ssúúččasný zohasný zohľľadadňňuje najmuje najmää „„papierovýpapierový““ spôsob spôsob 
výkonuvýkonu
»» elektronickelektronickáá komunikkomunikáácia pri vyucia pri využžíívanvaníí sluslužžieb verejnej ieb verejnej 

sprspráávyvy
»» interninternéé procesy výkonu verejnej sprprocesy výkonu verejnej spráávy (elektronickvy (elektronickéé

sprspráávne a rozhodovacie procesy)vne a rozhodovacie procesy)
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 Potreba systPotreba systéémovmovéého ho „„strestreššnnééhoho““ rierieššeniaenia
–– nnáávrh vrh „„ZZáákona o elektronickej verejnej sprkona o elektronickej verejnej sprááveve““

»» aj keaj keďď pomerne neskoro sa podarilo vypracovapomerne neskoro sa podarilo vypracovaťť nnáávrh vrh 
legislatlegislatíívneho zvneho záámeru tohto zmeru tohto záákonakona

»» po medzirezortnom pripomienkovacom konanpo medzirezortnom pripomienkovacom konaníí tento ntento náávrh vrh 
vlvlááda SR dda SR dňňa 29.9.2010 schva 29.9.2010 schváálilalila

»» úúloha predloloha predložžiiťť do 1.3.2011 na rokovanie vldo 1.3.2011 na rokovanie vláády ndy náávrh vrh 
zzáákona okona o elektronickej verejnej sprelektronickej verejnej sprááve, vypracovaný ve, vypracovaný 
nana zzááklade schvklade schváálenlenéého legislatho legislatíívneho zvneho záámerumeru

–– po prijatpo prijatíí tohoto ztohoto záákona bude potrebnkona bude potrebnéé zapracovazapracovaťť
dôsledky tohoto zdôsledky tohoto záákona do celej rady kona do celej rady ššpecifických pecifických 
predpisovpredpisov
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3.3. ZZáákon o elektronickej verejnej kon o elektronickej verejnej 
sprsprááveve

 ZZáámermer
–– komplexnkomplexnéé definovanie podmienok pre výkon definovanie podmienok pre výkon 

verejnej sprverejnej spráávy elektronickým spôsobomvy elektronickým spôsobom
 ZZáákladnkladnéé cieleciele

–– ustanovenie vustanovenie vššeobecnej preobecnej práávnej vnej úúpravy spôsobu pravy spôsobu 
výkonu verejnej moci elektronickou cestouvýkonu verejnej moci elektronickou cestou

–– umoumožžniniťť realizrealizááciu elektronických sluciu elektronických služžieb ieb 
jednotným spôsobom, bez potreby zjednotným spôsobom, bez potreby záásahu do sahu do 
kakažžddéého ho ššpecifickpecifickéého prho práávneho predpisu vneho predpisu 

–– ustanoviustanoviťť elektronický pendant k elektronický pendant k „„papierovpapierovéému, mu, 
listinnlistinnéémumu““ spôsobu výkonu verejnej mocispôsobu výkonu verejnej moci
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 ZZáákon o ekon o e--governmente bude jednotným procesným governmente bude jednotným procesným 
predpisompredpisom

 ProaktProaktíívne sluvne služžby a by a ččo najmeno najmenššia miera povinnosti ia miera povinnosti 
obobččana vykonana vykonáávavaťť úúkony a preukazovakony a preukazovaťť skutoskutoččnosti, nosti, 
ktorktoréé ssúú verejnej sprverejnej sprááve dostupnve dostupnéé aj inakaj inak

 Vytvorenie plnohodnotnVytvorenie plnohodnotnéého jednotnho jednotnéého prho príístupovstupovéého ho 
bodu, ktorým bude bodu, ktorým bude ÚÚPVSPVS

 ZabezpeZabezpeččiiťť ččo najo najšširirššiu mieru zjednotenia procesov iu mieru zjednotenia procesov 
pri elektronickom výkone verejnej sprpri elektronickom výkone verejnej spráávyvy

 UstanoviUstanoviťť prechodnprechodnéé obdobie, po ktorobdobie, po ktoréého uplynutho uplynutíí by by 
mal bymal byťť elektronický výkon defaultnýmelektronický výkon defaultným

ZZáákladnkladnéé východiskvýchodiskáá
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 povinnospovinnosťť poskytovaposkytovaťť sluslužžby, resp. by, resp. 
vykonvykonáávavaťť verejnverejnúú moc, aj elektronickým moc, aj elektronickým 
spôsobomspôsobom

 povinnospovinnosťť sprspríístupnenia elektronických stupnenia elektronických 
sluslužžieb prostrednieb prostrednííctvom UPVSctvom UPVS

 zverejzverejňňovania zoznamu elektronických sluovania zoznamu elektronických služžiebieb
 spôsob preukazovania oprspôsob preukazovania opráávneniavnenia

Elektronický výkon verejnej mociElektronický výkon verejnej moci
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 ZZáákladom ekladom e--Governmentu je elektronickGovernmentu je elektronickáá
komunikkomunikáácia na bcia na bááze výmeny elektronických ze výmeny elektronických 
sprsprááv obsahujv obsahujúúcich elektronickcich elektronickéé dokumentydokumenty
–– predstavuje relevantný spôsob výkonu prpredstavuje relevantný spôsob výkonu prááv v 

aa povinnostpovinnostíí ssúúkromných subjektov vokromných subjektov vočči verejnej i verejnej 
moci amoci a opaopaččnene

 Elektronický formulElektronický formuláárr
–– elektronický dokument urelektronický dokument urččený na zachytenie ený na zachytenie 

informainformaččnnéého obsahu vho obsahu v šštrukttruktúúrovanej forme rovanej forme 
umoumožňžňujujúúcej cej ďďalalššie automatizovanie automatizovanéé spracovaniespracovanie

–– formulformuláár publikovaný zr publikovaný záákonom ustanoveným konom ustanoveným 
spôsobom je vspôsobom je v danej oblasti kvalifikovaným danej oblasti kvalifikovaným 
podanpodaníím na m na úúččely výkonu prely výkonu prááv av a povinnostpovinnostíí

ElektronickElektronickéé dokumentydokumenty
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–– zodpovednoszodpovednosťť povinnej osobypovinnej osoby
»» vytvorivytvoriťť aa spolu sspolu s elektronickou sluelektronickou služžbou bou publikovapublikovaťť

elektronickelektronickéé formulformulááre reprezentujre reprezentujúúce podaniace podania
»» publikovapublikovaťť elektronickelektronickéé formulformulááre reprezentujre reprezentujúúce ce 

rozhodnutiarozhodnutia aa ďďalalššie dokumenty, ktorie dokumenty, ktoréé ssúú orgorgáánom nom 
verejnej moci vytvverejnej moci vytvááranranéé

–– charakteristika elektronickcharakteristika elektronickéého formulho formuláárara
»» predppredpíísansanáá šštrukttruktúúrovanrovanáá forma forma -- jeho zjeho zááklad bude tvoriklad bude tvoriťť

XML XML šštrukttruktúúrara, reprezentuj, reprezentujúúca informaca informaččný obsahný obsah
»» umoumožňžňuje elektronickuje elektronickéé vyplnenie vyplnenie úúdajov, ich uchovanie v dajov, ich uchovanie v 

šštrukttruktúúrovanej elektronickej forme, zobrazovanie a ich rovanej elektronickej forme, zobrazovanie a ich 
automatizovanautomatizovanéé spracovanie v ISVSspracovanie v ISVS

»» ddáátový obsah atový obsah a vizuvizuáálnu formu, ustanovujlnu formu, ustanovujúú vvžždy dy 
jednotlivjednotlivéé procesnprocesnéé predpisy regulujpredpisy regulujúúce dance danúú sluslužžbubu
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 ElektronickElektronickáá schrschráánka = adresa nka = adresa 
elektronickelektronickéého doruho doruččovaniaovania
–– systsystéém elektronických schrm elektronických schráánok ako modul nok ako modul ÚÚPVS PVS 

je výluje výluččným systným systéémom na el. dorumom na el. doruččovanieovanie
–– UPVS vedie register elektronických schrUPVS vedie register elektronických schráánoknok
–– UPVS zabezpeUPVS zabezpeččuje výkon auje výkon a preukpreukáázanie doruzanie doruččenia enia 

 ZriaZriaďďovanie elektronických schrovanie elektronických schráánoknok
–– schrschráánky zrianky zriaďďovanovanéé bezplatnebezplatne
–– povinne zriapovinne zriaďďovanovanéé tak pre prtak pre práávnickvnickéé osoby, ako aj osoby, ako aj 

pre orgpre orgáány verejnej mociny verejnej moci
–– fyzickfyzickáá osoba osoba –– dobrovodobrovoľľnnéé vyuvyužžíívanievanie

ElektronickElektronickéé schrschráánkynky
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 VyuVyužžíívanie elektronickej schrvanie elektronickej schráánkynky
 Miesto doruMiesto doruččovania a adresovania a adresáátt
 Moment doruMoment doruččenia aenia a fikcie dorufikcie doruččeniaenia
 PreukPreukáázanie doruzanie doruččenia enia –– funkcionalita funkcionalita 

elektronickej schrelektronickej schráánkynky
–– elektronickelektronickáá dorudoruččenkaenka

 DoruDoruččovanie verejnou vyhlovanie verejnou vyhlášáškoukou

ElektronickElektronickéé dorudoruččovanieovanie
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 spôsob a podmienky konverzie dokumentu spôsob a podmienky konverzie dokumentu 
zz listinnej do elektronickej formy alistinnej do elektronickej formy a naopaknaopak
–– obdoba vidimobdoba vidimáácie cie -- výsledný, konvertovaný výsledný, konvertovaný 

dokument mdokument máá platnosplatnosťť originorigináálu alu a je pouje použžiteiteľľný na ný na 
prpráávne vne úúččely vely v rovnakom rozsahu, ako originrovnakom rozsahu, ako originááll

–– zachovanie celzachovanie celéého obsahu originho obsahu origináálu a celistvosti lu a celistvosti 
konvertovankonvertovanéého výstupuho výstupu

 ustanovenie okruhu oprustanovenie okruhu opráávnených osôb pre vnených osôb pre 
vykonvykonáávanie konverzievanie konverzie

 hromadnhromadnáá, automatizovan, automatizovanáá konverzia konverzia 
elektronických dokumentov do listinnej formy elektronických dokumentov do listinnej formy 
na na úúččely doruely doruččovania inak ako elektronickyovania inak ako elektronicky

KonverziaKonverzia
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 Zjednotenie spôsobu Zjednotenie spôsobu úúhrady poplatkovhrady poplatkov
–– poplatky, resp. poplatkovpoplatky, resp. poplatkováá povinnospovinnosťť sa bude sa bude 

realizovarealizovaťť prostrednprostrednííctvom platobnctvom platobnéého modulu ho modulu 
ÚÚPVSPVS

–– ustanovenie momentu ustanovenie momentu úúhrady poplatku, ktorým hrady poplatku, ktorým 
bude odpbude odpíísanie prostriedkov zsanie prostriedkov z úúččtu platitetu platiteľľaa

–– informinformáácia od cia od ÚÚPVS a odpPVS a odpíísansaníí úúhrady z hrady z úúččtu tu 
platcu, bude tým momentom, kedy sa dozvedia platcu, bude tým momentom, kedy sa dozvedia 
oo uhradenuhradeníí poplatku apoplatku a budbudúú povinnpovinnéé úúkon vykonakon vykonaťť

–– ustanovenie inustanovenie inšštittitúútu hromadných tu hromadných úúhradhrad, ktorý , ktorý 
bude definovabude definovaťť spôsob pripisovania poplatkov na spôsob pripisovania poplatkov na 
úúččet pret prííslusluššnnéého orgho orgáánunu

Platenie poplatkovPlatenie poplatkov
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 Postavenie zPostavenie záákonakona
–– oblasoblasťť upravenupravenáá podrobne vpodrobne v osobitných osobitných 

predpisoch predpisoch –– nebude znebude záákonom ovplyvnenkonom ovplyvnenéé
–– ustanovenie povinnosti ustanovenie povinnosti vedenia registratvedenia registratúúry ry 

aa vytvvytváárania registratrania registratúúrnych zrnych zááznamov v znamov v 
elektronickej formeelektronickej forme

 ArchivArchiváácia elektronických zcia elektronických zááznamovznamov
–– ustanovenie inustanovenie inšštittitúút dôveryhodnt dôveryhodnéého archho archíívu vu --

zabezpezabezpeččíí nezmenitenezmeniteľľnosnosťť ulouložženenéého dokumentuho dokumentu
–– ak archivovaný dokument obsahuje ak archivovaný dokument obsahuje ďďalalššie ie 

nnááleležžitosti (napr. ZEP, osveditosti (napr. ZEP, osvedččenia aenia a pod.), tieto sa pod.), tieto sa 
po preverenpo prevereníí platnosti platnosti prevedprevedúú do formy do formy 
umoumožňžňujujúúcej zachovacej zachovaťť informainformaččný obsahný obsah

UchovUchováávanie el. dokumentovvanie el. dokumentov
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 PovinnosPovinnosťť zriadenia registra rozhodnutzriadenia registra rozhodnutíí
–– sprspríístupnený vstupnený v elektronickej forme pre oprelektronickej forme pre opráávnenvnenéé

osobyosoby
 Definovanie zDefinovanie záákladných registrovkladných registrov

–– potrebných pre výkon verejnej mocipotrebných pre výkon verejnej moci
»» Register fyzických osôbRegister fyzických osôb
»» Register prRegister práávnických osôbvnických osôb
»» Register priestorových informRegister priestorových informááciciíí
»» Register adriesRegister adries

–– vedenvedenéé vv elektronickej forme aelektronickej forme a úúdaje zdaje z nich nich 
elektronicky sprelektronicky spríístupnenstupnenéé pre oprpre opráávnenvnenéé osobyosoby

RegistreRegistre
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4.4. ĎĎalalššie legislatie legislatíívne zmenyvne zmeny
 Zmeny v Zmeny v ššpecifickej legislatpecifickej legislatííve SRve SR

–– zzáákon o elektronickej verejnej sprkon o elektronickej verejnej sprááve vytvve vytváára ra 
vvššeobecneobecnéé podmienky, podmienky, ššpecifickpecifickéé podmienky pre podmienky pre 
výkon verejnej sporvýkon verejnej sporáávy v vy v ššpecifických oblastiach pecifických oblastiach 
treba upravitreba upraviťť

–– procesy treba zosprocesy treba zosúúladiladiťť s filozofiou zs filozofiou záákona o kona o 
elektronickej verejnej sprelektronickej verejnej sprááveve

–– treba odstrtreba odstráániniťť existujexistujúúce legislatce legislatíívne barivne bariééryry
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 LegislatLegislatíívna kodifikvna kodifikáácia dopadov zavedenia cia dopadov zavedenia 
elektronickej verejnej sprelektronickej verejnej spráávyvy
–– nový spôsob komuniknový spôsob komunikáácie a spôsobu výkonu cie a spôsobu výkonu 

verejnej sprverejnej spráávy vytvvy vytváára nový priestor pre ra nový priestor pre „„nekalnekalú“ú“
ččinnosinnosťť
»» potreba tieto dôsledky zohpotreba tieto dôsledky zohľľadniadniťť v v ďďalalšíších predpisoch, ch predpisoch, 

napr. v trestnom znapr. v trestnom záákonnkonnííkuku

–– dôsledky je potrebndôsledky je potrebnéé implementovaimplementovaťť aj v interných aj v interných 
procesoch organizprocesoch organizááciciíí
»» potreba zmenipotreba zmeniťť interninternéé predpisy definujpredpisy definujúúce povinnosti ce povinnosti 

pracovnpracovnííkov a spôsob výkonu ich kov a spôsob výkonu ich úúloh (napr. spôsob loh (napr. spôsob 
poupoužžíívania ZEP v rvania ZEP v ráámci organjzmci organjzáácie)cie)
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 Potreba zohPotreba zohľľadnenia poadnenia požžiadaviek na iadaviek na 
harmonizharmonizááciu legislatciu legislatíívy Evy EÚÚ
–– smerovanie k budovaniu integrovansmerovanie k budovaniu integrovanéého trhu so ho trhu so 

sluslužžbami a panbami a pan--eureuróópskych elektronických slupskych elektronických služžiebieb
»» dokument dokument „„DigitDigitáálna egenda pre Eurlna egenda pre Euróópupu““ a z nej a z nej 

vyplývajvyplývajúúca poca požžiadavka na vybudiovanie jednotniadavka na vybudiovanie jednotnéého ho 
digirdigiráálneho trhulneho trhu

–– harmonizharmonizáácia legislatcia legislatíívy v nasledujvy v nasledujúúcich cich 
oblastiach:oblastiach:
»» zoszosúúladenie legislatladenie legislatíívy o elektronickom podpise vy o elektronickom podpise ––

podmienky platnosti a npodmienky platnosti a nááleležžitosti pritosti práávne uznvne uznáávanvanéého ho 
elektronickelektronickéého podpisu (zabezpeho podpisu (zabezpeččenie interoperability)enie interoperability)

 revrevíízia Direktzia Direktíívy o elektronickom podpise plvy o elektronickom podpise pláánovannovanáá (kone(koneččne !!!) na ne !!!) na 
rok 2011rok 2011

 predpokladajpredpokladajúú sa nsa nááslednslednéé zzáásadný dopad na Zsadný dopad na Záákon kon čč. 215/2002 o . 215/2002 o 
el. podpiseel. podpise
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»» pre zabezpepre zabezpeččenie jednotnenie jednotnéého digitho digitáálneho trhu bude lneho trhu bude 
podstatnpodstatnéé rierieššiiťť aj platnosaj platnosťť prpráávnych vnych úúkonov a ich konov a ich 
nnááleležžitosti itosti –– zoszosúúladenie poladenie požžiadaviek v jednotlivých iadaviek v jednotlivých 
krajinkrajináách tak, aby platnosch tak, aby platnosťť úúkonu vykonankonu vykonanéého v jednej ho v jednej 
krajine nebolo mokrajine nebolo možžnnéé spochybnispochybniťť v druhejv druhej

 identita osoby alebo pridentita osoby alebo práávneho subjektuvneho subjektu
 prezentprezentáácia oprcia opráávnenia k vykonaniu vnenia k vykonaniu úúkonu konu 
 . . . . . . 

»» predpokladajpredpokladajúú sa zmeny v sa zmeny v ďďalalšíších predpisoch s dopadom ch predpisoch s dopadom 
aj na legislataj na legislatíívny systvny systéém v SRm v SR

 NasledujNasledujúúce obdobie bude pravdepodobne ce obdobie bude pravdepodobne 
dynamickdynamickéé v oblasti legislatv oblasti legislatíívy a môvy a môžžeme sa eme sa 
teteššiiťť na podstatnna podstatnéé zmenyzmeny
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Ďakujeme za 
pozornosť

ĎĎakujeme za akujeme za 
pozornospozornosťť


