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1. 1. VVíízia sluzia služžby by 
 Ujasnenie si motivUjasnenie si motiváácie cie –– aký je dôvod pre aký je dôvod pre 

úúvavahhy o budovany o budovaníí sluslužžbyby
–– úúloha danloha danáá legislatlegislatíívouvou

»» na na úúrovni SR novelou zrovni SR novelou záákona (napr. elektronickkona (napr. elektronickáá podatepodateľňľňa)a)
»» zzáávvääzky SR vozky SR vočči Ei EÚÚ (coln(colnáá sprsprááva, JKM, ...) va, JKM, ...) 

–– IniciatIniciatííva poskytovateva poskytovateľľaa
 JasnJasnáá ššpecifikpecifikáácia ciecia cieľľov sluov služžbyby

–– chcem vôbec sluchcem vôbec služžbu poskytovabu poskytovaťť elektronicky ?elektronicky ?
–– potrebuje vôbec poupotrebuje vôbec použžíívatevateľľ taktakúúto sluto služžbu ?bu ?
–– akým spôsobom chcem motivovaakým spôsobom chcem motivovaťť poupoužžíívatevateľľov pre ov pre 

jej vyujej využžíívanie ?vanie ?
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 ZZáákladnkladnéé ototáázky adresovanzky adresovanéé vo vvo vííziizii
–– akakéé ssúú ciele sluciele služžbyby

»» mmáá sluslužžba maba maťť informatinformatíívny charakter, alebo prvny charakter, alebo práávne zvne záávvääzný zný 
(t.j. (t.j. spôsobilý iniciovaspôsobilý iniciovaťť konanie alebo vyvolakonanie alebo vyvolaťť prpráávne vne 
úúččinky)?inky)?

»» ktorých pouktorých použžíívatevateľľov sluov služžba adresuje ?ba adresuje ?
»» ččo vo vššetko chcem do sluetko chcem do služžby zahrnby zahrnúúťť ??

–– akakéé je vje víízia procesnzia procesnéého zabezpeho zabezpeččeniaenia
»» chcem prijchcem prijíímamaťť a spracova spracováávavaťť elektronickelektronickéé podania?podania?
»» chcem pouchcem použžíívatevateľľom vydom vydáávavaťť elektronickelektronickéé rozhodnutia?rozhodnutia?
»» chcem elektronizovachcem elektronizovaťť interninternéé rozhodovacie procesy?rozhodovacie procesy?

–– ako chcem motivovaako chcem motivovaťť opouopoužžíívatevateľľovov
»» akakáá je pridanje pridanáá hodnota pre pouhodnota pre použžíívatevateľľa (cena, lepa (cena, lepššia a ia a 

rýchlejrýchlejššia sluia služžba, ...)ba, ...)
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 MotivMotiváácia:cia:
–– zzáávvääzok SR zabezpezok SR zabezpeččiiťť podmienky pre plnohodnotnpodmienky pre plnohodnotnúú

elektronickelektronickúú komunikkomunikááciu v colných procesochciu v colných procesoch
–– stratstratéégia CS SR budovagia CS SR budovaťť prostredie pre elektronickprostredie pre elektronickúú

komunikkomunikááciuciu

 VVíízia:zia:
–– zjednoduzjednoduššenie a zefektenie a zefektíívnenie obchodných procesovvnenie obchodných procesov
–– zabezpezabezpeččenie plnohodnotnej (obojsmernej !) enie plnohodnotnej (obojsmernej !) 

elektronickej komunikelektronickej komunikáácie v colnom konancie v colnom konaníí ––
odbodbúúranie ranie „„papierapapiera““

Príklad – colná správa
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 CieCieľľ
–– elektronickelektronickéé podania (colnpodania (colnéé vyhlvyhláásenia)senia)
–– elektronickelektronickéé rozhodnutia (rozhodnutia v colnom rozhodnutia (rozhodnutia v colnom 

konankonaníí))
–– elektronickelektronickéé interninternéé procesy rozhodovania (adresnprocesy rozhodovania (adresnáá

zodpovednoszodpovednosťť za proces rozhodovania v rza proces rozhodovania v ráámci colnej mci colnej 
sprspráávy)vy)

 PrPríínosy:nosy:
–– zjednoduzjednoduššenie procesov pre deklarantovenie procesov pre deklarantov
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22. . LegislatLegislatííva va 
 Procesy verejnej sprProcesy verejnej spráávy svy súú upravenupravenéé

legislatlegislatíívne:vne:
–– orgorgáány VS môny VS môžžu u konakonaťť IBA formou a spôsobom IBA formou a spôsobom 

upraveným vupraveným vššeobecne zeobecne záávvääznými prznými práávnymi vnymi 
predpismipredpismi (presne tak, ako im legislat(presne tak, ako im legislatííva ukladva ukladáá))

 LegislatLegislatííva teda determinuje elektronizva teda determinuje elektronizááciu ciu 
konkrkonkréétneho procesutneho procesu
–– v mnohých prv mnohých príípadoch existujpadoch existujúúce znenie zce znenie záákonov konov 

„„explicitne vyluexplicitne vyluččujeuje““ elektronizelektronizááciu procesu, t.j. ciu procesu, t.j. 
jeho realizjeho realizááciu elektronickým spôsobom (mociu elektronickým spôsobom (možžnnáá
zmena ?)zmena ?)
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 LegislatLegislatíívnu bvnu báázu tvorzu tvoríí Colný zColný záákon kon –– ZZáákon kon 
čč. 199/2004 Z.z.. 199/2004 Z.z.

 ZZáákon po novelizkon po novelizáácii prvýkrcii prvýkráát explicitne t explicitne 
formuluje ustanovenia pre elektronickformuluje ustanovenia pre elektronickúú formu formu 
komunikkomunikáácie v colných procesochcie v colných procesoch
–– tvortvoríí rereáálnu blnu báázu pre elektronizzu pre elektronizááciu procesov ciu procesov 

colncolnéého konaniaho konania
–– pri implementpri implementáácii riecii rieššenia venia vššak je potrebnak je potrebnéé rierieššiiťť

problprobléémy spojenými s jeho výkladommy spojenými s jeho výkladom
»» neupravuje jednoznaneupravuje jednoznaččne spôsob poune spôsob použžitia ZEP v colných itia ZEP v colných 

procesochprocesoch
»» vytvvytváára sa priestor pre rôznu interpretra sa priestor pre rôznu interpretááciu týchto ciu týchto 

ustanovenustanoveníí –– priestor pre potencipriestor pre potenciáálne budlne budúúce sporyce spory

Príklad – colná správa
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 PodaniePodanie
–– §§32 ods. 3  32 ods. 3  -- nnááleležžitosti elektronickitosti elektronickéého colnho colnéého ho 

vyhlvyhlááseniasenia
»» „„ColnColnéé vyhlvyhláásenie vyhotovensenie vyhotovenéé a podana podanéé prostrednprostrednííctvom ctvom 

zariadenia na spracovanie a prenos zariadenia na spracovanie a prenos úúdajov musdajov musíí
obsahovaobsahovaťť ZEP podZEP podľľa osobitna osobitnéého predpisuho predpisu““

–– §§33 33 -- spôsob prijatia elektronickspôsob prijatia elektronickéého colnho colnéého ho 
vyhlvyhlááseniasenia
»» „„... prijatie coln... prijatie colnéého vyhlho vyhláásenia vyhotovensenia vyhotovenéého a podanho a podanéého ho 

prostrednprostrednííctvom zariadenia na spracovanie a prenos ctvom zariadenia na spracovanie a prenos 
úúdajov potvrddajov potvrdíí elektronickelektronickáá podatepodateľňľňa colna colnéého riaditeho riaditeľľstva stva 
““

–– DôsledokDôsledok
»» presnpresnáá ššpecifikpecifikáácia procesu cia procesu –– deklarant podpisuje ZEP a deklarant podpisuje ZEP a 

spracovspracovááva elektronickva elektronickáá podatepodateľňľňa colna colnéého riaditeho riaditeľľstvastva
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 RozhodnutieRozhodnutie
–– §§36 ods. 136 ods. 1

»» „„PPíísomnsomnéé vyhotovenie rozhodnutia v colnom konanvyhotovenie rozhodnutia v colnom konaníí
obsahuje ... meno, priezvisko a funkciu osoby konajobsahuje ... meno, priezvisko a funkciu osoby konajúúcej v cej v 
mene colnmene colnéého ho úúradu, radu, vlastnoruvlastnoruččný podpis tejto osobyný podpis tejto osoby a a 
odtlaodtlaččok sluok služžobnej peobnej peččiatkyiatky““

–– §§36 ods. 9 36 ods. 9 -- nnááleležžitosti elektronickitosti elektronickéého rozhodnutia ho rozhodnutia 
v colnom konanv colnom konaníí a na nááleležžitosti doruitosti doruččovania ovania 
»» „„PPíísomným rozhodnutsomným rozhodnutíím v colnom konanm v colnom konaníí podpodľľa odseku 6 a odseku 6 

je aj rozhodnutie, ktorje aj rozhodnutie, ktoréé sa vyhotovuje a odosiela sa vyhotovuje a odosiela 
prostrednprostrednííctvom zariadenia na spracovanie a prenos ctvom zariadenia na spracovanie a prenos 
úúdajov a ktordajov a ktoréé obsahuje ZEPobsahuje ZEP. Tak. Takééto rozhodnutie v to rozhodnutie v 
colnom konancolnom konaníí sa povasa považžuje za doruuje za doruččenenéé nasledujnasledujúúci deci deňň
po odoslanpo odoslaníí tohto rozhodnutia tohto rozhodnutia prostrednprostrednííctvom ctvom 
elektronickej podateelektronickej podateľľne colnne colnéého riaditeho riaditeľľstvastva““
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–– PoPožžiadavky kladeniadavky kladenéé na elektronickna elektronickéé rozhodnutiarozhodnutia
»» musmusíí obsahovaobsahovaťť ZEPZEP
»» musmusíí bybyťť odosielanodosielanéé elektronickou podateelektronickou podateľňľňou CRou CR
»» ddáátum odoslania elektronickou podatetum odoslania elektronickou podateľňľňou je dôleou je dôležžitý z itý z 

hhľľadiska termadiska termíínu jeho dorunu jeho doruččeniaenia

–– ZZáásadnsadnéé ototáázky:zky:
»» kto autorizuje rozhodnutie svojim ZEP ?kto autorizuje rozhodnutie svojim ZEP ?
»» akým spôsobom spracovakým spôsobom spracovááva rozhodnutie elektronickva rozhodnutie elektronickáá

podatepodateľňľňa ?a ?
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 RieRieššenie enie –– prpráávna analýza (výklad zvna analýza (výklad záákona)kona)
–– realizovanrealizovanáá na zna zááklade poklade požžiadavky Katedrou iadavky Katedrou 

prpráávnej informatiky a povnej informatiky a poččíítataččovovéého prho prááva va 
PrPráávnickej fakulty UKvnickej fakulty UK

–– najdôlenajdôležžitejitejššie zie zááveryvery
»» „„... ... žže je v se je v súúlade s lade s úúččelom Colnelom Colnéého zho záákona vytvorikona vytvoriťť

dvojstupdvojstupňňový systový systéém pripm pripáájania zarujania zaruččenenéého ho 
elektronickelektronickéého podpisu; to znamenho podpisu; to znamenáá, , žže e ZEP podpis ZEP podpis 
pripojpripojíí osoba konajosoba konajúúca v mene colnca v mene colnéého ho úúraduradu (na overenie (na overenie 
vecnej sprvecnej spráávnosti rozhodnutia) a nvnosti rozhodnutia) a náásledne sledne pripojpripojíí
elektronickelektronickáá podatepodateľňľňa colna colnéého riaditeho riaditeľľstva ZEPstva ZEP k k 
pôvodnpôvodnéému rozhodnutiu alebo k samostatnmu rozhodnutiu alebo k samostatnéému mu 
elektronickelektronickéému dokumentu, ktorý je pripojený k mu dokumentu, ktorý je pripojený k 
pôvodnpôvodnéému rozhodnutiu (na overenie procesnmu rozhodnutiu (na overenie procesnéého ho 
postupu vydpostupu vydáávania rozhodnutia a oprvania rozhodnutia a opráávnenia colnvnenia colnííka ka 
konakonaťť v mene colnv mene colnéého ho úúradu)radu)““
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Navrhované riešenie (výklad)
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33. . ImplementImplementáácia riecia rieššenia enia 
 PoPožžiadavky na implementovaniadavky na implementovanéé rierieššenieenie

–– ssúúlad s legislatlad s legislatíívou, resp. vou, resp. „„zvlzvláádnutiednutie““ existujexistujúúcich cich 
legislatlegislatíívnych ohranivnych ohraniččeneníí

–– zazaččlenenlenenéé do existujdo existujúúcej architektcej architektúúry informary informaččných ných 
systsystéémov mov –– vo vvo vääččššine prine príípadov to nie je o padov to nie je o 
prebudovanprebudovaníí celej infracelej infrašštrukttruktúúry a ISry a IS

–– existencia existencia „š„štandardovtandardov““ pre elektronickpre elektronickúú
komunikkomunikááciu ciu –– výmena elektronických dokumentovvýmena elektronických dokumentov

 ImplementovanImplementovanéé rierieššenie musenie musíí bybyťť podporenpodporenéé
ďďalalšíšími organizami organizaččnými opatreniaminými opatreniami
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 Podpora plnohodnotnej elektronickej Podpora plnohodnotnej elektronickej 
komunikkomunikáácie v colnom konancie v colnom konaníí na bna bááze ZEPze ZEP

 ZZáákladnkladnáá architektarchitektúúra riera rieššeniaenia
–– backback--end systend systéém pre spracovanie procesu (DS m pre spracovanie procesu (DS ––

deklaradeklaraččný systný systéém)m)
–– elektronickelektronickéé komunikakomunikaččnnéé rozhranie (EKR) rozhranie (EKR) ––

zabezpezabezpeččenie procesov elektronickej komunikenie procesov elektronickej komunikáácie s cie s 
externou domexternou doméénou (elektronicknou (elektronickáá podatepodateľňľňa je jeho a je jeho 
ssúúččasasťťou)ou)

–– implementimplementáácia ZEP cia ZEP –– do interných procesov v backdo interných procesov v back--
end systend systééme, ako aj do EKRme, ako aj do EKR

Príklad – colná správa
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 PrijPrijíímanie podanmanie podaníí
–– integrintegráácia ZEP do systcia ZEP do systéémov a procesov deklarantovmov a procesov deklarantov
–– plnplnáá implementimplementáácia elektronickej podatecia elektronickej podateľľne v EKR, ne v EKR, 

integrintegráácia na slucia na služžby ACA (CRL, TS, OCSP)by ACA (CRL, TS, OCSP)
–– kontroly oprkontroly opráávnenvneníí –– prepojenie na interný systprepojenie na interný systéém m 

evidencie subjektov, osôb a ich oprevidencie subjektov, osôb a ich opráávnenvneníí

 AutorizAutorizáácia rozhodnutcia rozhodnutíí
–– implementimplementáácia ZEP do backcia ZEP do back--end systend systéému mu 

(podpisovanie rozhodnut(podpisovanie rozhodnutíí))
–– zabezpezabezpeččenie certifikenie certifikáátov pre colntov pre colnííkov kov ––

vybudovanie systvybudovanie systéému interných RA pre vydmu interných RA pre vydáávanie vanie 
certifikcertifikáátovtov

Implementované procesy a dôsledky
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 Odosielanie (doruOdosielanie (doruččovanie) rozhodnutovanie) rozhodnutíí
–– overenie ZEP colnoverenie ZEP colnííka a jeho oprka a jeho opráávnenvneníí –– potreba onpotreba on--

line overovania (implementline overovania (implementáácia slucia služžby OCSP)by OCSP)
–– vytvorenie vytvorenie „„sprievodkysprievodky““ a jej podpa jej podpíísanie v rsanie v ráámci mci 

EKREKR
–– odoslanie/sprodoslanie/spríístupnenie rozhodnutiastupnenie rozhodnutia

 ĎĎalalššie spracovanie rozhodnutiaie spracovanie rozhodnutia
–– elektronickelektronickéé rozhodnutie v colnom konanrozhodnutie v colnom konaníí je je 

dadaňňovým dokladom ovým dokladom –– potreba je ho potreba je ho ďďalalššieho ieho 
poupoužžitia v daitia v daňňových procesoch (toto vových procesoch (toto vššak uak užž je je 
mimo rmimo ráámec implementovanmec implementovanéého rieho rieššenia)enia)
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44. . Nasadenie rieNasadenie rieššenia enia 
 TechnolTechnolóógia sama nepostagia sama nepostaččuje pre naplnenie uje pre naplnenie 

vvííziezie
–– je potrebnje potrebnéé zabezpezabezpeččiiťť aj personaj personáálne, organizalne, organizaččnnéé a a 

procesnprocesnéé podmienky pre nasadenie riepodmienky pre nasadenie rieššeniaenia

 Oblasti, ktorOblasti, ktoréé je potrebnje potrebnéé pokrypokryťť
–– úúprava interných procesov poskytovanie sluprava interných procesov poskytovanie služžby by ––

explicitnexplicitnáá kodifikkodifikáácia elektronickej formycia elektronickej formy
–– úúprava pouprava použžitia ZEP v interných procesochitia ZEP v interných procesoch -- interninternáá

legislatlegislatííva va (extern(externéé ich rieich riešši legislati legislatííva)va)
»» forma a spôsob pouforma a spôsob použžitia ZEP v itia ZEP v úúkonochkonoch
»» povinnosti pracovnpovinnosti pracovnííkov pri poukov pri použžíívanvaníí ZEP a zodpovednosZEP a zodpovednosťť

za za úúkony so ZEP ...kony so ZEP ...
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–– vytvorenie organizavytvorenie organizaččných podmienok ných podmienok –– osadenie osadenie 
implementovanimplementovanéého rieho rieššenia a jeho senia a jeho súúččastastíí do do 
organizaorganizaččnej nej šštrukttruktúúryry

–– šškolenia kolenia –– k novým technolk novým technolóógigiáám a novým m a novým 
procesomprocesom

–– podpora podpora –– pre interných pracovnpre interných pracovnííkov, ako aj pre kov, ako aj pre 
externých pouexterných použžíívatevateľľov sluov služžbyby



Page 21Page 21

ITAPA 2009

 ÚÚprava interných procesovprava interných procesov
–– zoszosúúladenie colných procesov a s poladenie colných procesov a s požžiadavkami iadavkami 

elektronickelektronickéého colnho colnéého konania a  elektronickej ho konania a  elektronickej 
komunikkomunikááciecie

 PrPrííprava podmienok pre nasadenie ZEP v prava podmienok pre nasadenie ZEP v 
interných procesochinterných procesoch
–– sprspríístupnenie ZEP pre colnstupnenie ZEP pre colnííkov kov –– vydanie vydanie ččipových ipových 

kariet a certifikkariet a certifikáátovtov
–– vybudovanie systvybudovanie systéému RA pre vydmu RA pre vydáávanie certifikvanie certifikáátov tov 

–– ich ukotvenie v organizaich ukotvenie v organizaččnej nej šštrukttruktúúre a re a úúprava ich prava ich 
procesovprocesov

Príklad – colná správa
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 LegislatLegislatíívne ukotvenievne ukotvenie
–– vypracovanie internej legislatvypracovanie internej legislatíívy vy –– úúprava prprava prááv, v, 

povinnostpovinnostíí a postupov pri poua postupov pri použžíívanvaníí ZEP v interných ZEP v interných 
procesoch (nariadenie GR)procesoch (nariadenie GR)

–– vydanie nariadenvydanie nariadeníí pre organizapre organizaččnnéé zmenyzmeny

 OrganizaOrganizaččnnéé zabezpezabezpeččenieenie
–– výber ACAvýber ACA

»» ekonomickekonomickáá analýza analýza –– vlastnvlastnáá ACA vs. externACA vs. externáá ACAACA
»» definovanie podefinovanie požžiadaviek na sluiadaviek na služžby ACA a výber dodby ACA a výber dodáávatevateľľaa

–– ssúúččinnosinnosťť s externou doms externou doméénounou
»» integrintegráácia technolcia technolóógigiíí do ich riedo ich rieššeneníí
»» zmena implementovaných procesovzmena implementovaných procesov

–– koordinkoordináácia viacerých subjektov na vývoji a cia viacerých subjektov na vývoji a 
nasadzovannasadzovaníí rierieššeniaenia
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 ŠŠkoleniakolenia
–– poupoužžíívatelia v internej domvatelia v internej doméénene

»» novnovéé procesy procesy –– elektronickelektronickéé procesy a rozhodovanieprocesy a rozhodovanie
»» poupoužžíívanie ZEP vanie ZEP -- technoltechnolóógie a ich vyugie a ich využžitie v ISitie v IS
»» organizorganizáácia a zodpovednosticia a zodpovednosti

–– pracovnpracovnííci RAci RA
»» procesy sprprocesy spráávy certifikvy certifikáátovtov

–– poupoužžíívatelia v externej domvatelia v externej doméénene
»» schopnosschopnosťť rereáálne a efektlne a efektíívne vyuvne využžíívavaťť budovanbudovanéé

elektronickelektronickéé sluslužžbyby

 ZabezpeZabezpeččenie podpory enie podpory –– rierieššenie enie 
problprobléémov vznikajmov vznikajúúcich v prevcich v preváádzkedzke
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55. . ZZááver ver 
 ÚÚspech je podmienený komplexným riespech je podmienený komplexným rieššeneníí

vvššetkých aspektov rieetkých aspektov rieššeniaenia
–– zanedbanie alebo podcenenie zanedbanie alebo podcenenie ččo len jednej z oblasto len jednej z oblastíí

mômôžže viese viesťť k nek neúúspechu a zmereniu spechu a zmereniu úúsiliasilia

 Je vhodnJe vhodnéé vyuvyužžiiťť „„best practisebest practise““ z iných z iných 
projektovprojektov
–– ototáázkou môzkou môžže bye byťť budovanie budovanie „„databdatabáázyzy““ takýchto takýchto 

skskúúsenostsenostíí s mos možžnosnosťťou ich vyuou ich využžitia v itia v ďďalalšíších ch 
projektochprojektoch
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Ďakujem za 
pozornosť

ĎĎakujem za akujem za 
pozornospozornosťť


