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1. 1. SSúúččasný stavasný stav
�� FormFormáálna deklarlna deklaráácia potreby budovania cia potreby budovania 

elektronickej verejnej sprelektronickej verejnej spráávyvy
–– vychvycháádza z medzindza z medzináárodných zrodných záávvääzkov SR zkov SR 

(Lisabonsk(Lisabonskáá stratstratéégia, iniciatgia, iniciatííva i2010)va i2010)

–– ššpecipeciáálna priorita v rlna priorita v ráámci programu OPISmci programu OPIS

�� KontinuitaKontinuita
–– stagnstagnáácia cia úúloh realizovaných v minulosti (loh realizovaných v minulosti („„CestovnCestovnáá

mapamapa““, , MinervaMinerva))

–– opopäätovntovnáá snaha o hsnaha o hľľadanie budadanie budúúceho smerovania ceho smerovania ––
NNáárodnrodnáá koncepcia koncepcia informatizinformatizááciecie VS VS 
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�� RoztrieRoztriešštentenéé riadenie riadenie informatizinformatizááciecie verejnej verejnej 
sprspráávyvy
–– riadiaca riadiaca úúlohaloha

»» MF SR MF SR –– riadenie riadenie informatizinformatizááciecie verejnej sprverejnej spráávyvy

»» MV SR MV SR –– ÚÚOOŠŠS pre automatizovaný IS miestnej S pre automatizovaný IS miestnej ššttáátnej tnej 
sprspráávyvy

–– koordinakoordinaččnnáá úúlohaloha
»» ÚÚV SR V SR –– koordinuje plnenie koordinuje plnenie úúloh v loh v informatizinformatizááciicii spolospoloččnostinosti

»» Splnomocnenec pre Splnomocnenec pre informatizinformatizááciuciu spolospoloččnostinosti

–– paralelnparalelnéé budovanie odborných budovanie odborných šštrukttruktúúrr

�� Budovanie elektronických sluBudovanie elektronických služžieb pokraieb pokraččujeuje
–– tento proces nie je v stento proces nie je v súúččasnosti aktasnosti aktíívne neriadenývne neriadený

–– izolovanizolovanéé projekty, absencia prierezových projektovprojekty, absencia prierezových projektov
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�� SR pravidelne obsadzuje poslednSR pravidelne obsadzuje poslednéé miesta v miesta v 
hodnoteniach realizovaných Ehodnoteniach realizovaných EÚÚ (aj (aj ďďalalšíšími mi 
ininšštittitúúciami)ciami)

�� MMááme problme probléémy s plnenmy s plneníím ciem cieľľov ov eEuropeeEurope
2005,2005,

�� I2010 (akI2010 (akččný plný pláán pre n pre eGovernmenteGovernment) je pre n) je pre náás s 
vzdialený, pretovzdialený, pretožže nie se nie súú vytvorenvytvorenéé zzáákladyklady

Kde sa reálne nachádzame
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�� Viacero implementovaných sluViacero implementovaných služžieb a rieieb a rieššeneníí
–– vznikali z iniciatvznikali z iniciatíívy jednotlivých vy jednotlivých úúradov, radov, ččastokrastokráátt

aj mimo centraj mimo centráálne koordinovaných aktivlne koordinovaných aktivíítt

�� ElektronickElektronickéé sluslužžby a projekty:by a projekty:
–– Obchodný registerObchodný register

–– KatasterKataster

–– ŽŽivnostenský registerivnostenský register

–– Register obyvateRegister obyvateľľovov

–– ColnColnáá sprspráávava

–– DaDaňňovováá sprspráávava

–– UPVSUPVS

–– VerejnVerejnéé obstarobstaráávanievanie
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�� na Internete una Internete užž ddáávno vno –– www.orsr.skwww.orsr.sk
–– jeden z prvých PPP projektov, ktorý ukjeden z prvých PPP projektov, ktorý ukáázal výhody zal výhody 

taktakééhoto prhoto príístupustupu

�� elektronickelektronickéé sluslužžby Obchodnby Obchodnéého registraho registra
–– na zna zááklade klade úúlohy Elohy EÚÚ spustenspustenéé k 1.8.2007 k 1.8.2007 

(nesplnenie term(nesplnenie termíínu by viedlo k pokute pre SR)nu by viedlo k pokute pre SR)

–– momožžnosnosťť zzíískania prskania práávne zvne záávvääznznéého ho 
elektronickelektronickéého výpisu z ORho výpisu z OR

–– momožžnosnosťť elektronickelektronickéého podho podáávania nvania náávrhov na vrhov na 
zzáápis do OR a do zbierky listpis do OR a do zbierky listíínn

–– legislatlegislatíívne zabezpevne zabezpeččenie enie -- ZZáákon kon čč. 24/2007 . 24/2007 

Obchodný register
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�� SSúúččasný stavasný stav
–– formformáálne pripojenie na UPVS lne pripojenie na UPVS –– nevyunevyužžííva sa va sa 

infrainfrašštrukttruktúúra UPVS, iba prenos podania (ako mail)ra UPVS, iba prenos podania (ako mail)

–– sluslužžby, ktorby, ktoréé by mohli byby mohli byťť poskytovanposkytovanéé onon--line line 
(výpis z OR) nie s(výpis z OR) nie súú onon--lineline

»» nie je prepojenie na platobný portnie je prepojenie na platobný portáál verejnej sprl verejnej spráávyvy

»» ZZáákon kon čč. 71/1992 o s. 71/1992 o súúdnych poplatkoch (novelizovaný dnych poplatkoch (novelizovaný 
ZZáákonom konom čč. 24/2007 o obchodnom registri) . 24/2007 o obchodnom registri) -- §§9 ods. 8:9 ods. 8:

»» „„Poplatky vyberanPoplatky vyberanéé vo veciach obchodnvo veciach obchodnéého registra a ho registra a 
poplatky za poplatky za úúkony skony súúdov týkajdov týkajúúce sa obchodnce sa obchodnéého ho 
registra uvedenregistra uvedenéé v prv príílohe, ktorlohe, ktoréé boli vykonanboli vykonanéé na na 
zzááklade podania elektronickými prostriedkami, sa platia klade podania elektronickými prostriedkami, sa platia 
prostrednprostrednííctvom elektronickctvom elektronickéého platobnho platobnéého portho portáálu lu 
verejnej sprverejnej spráávyvy““
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–– Výstupy mVýstupy máálo poulo použžiteiteľľnnéé v automatizovaných v automatizovaných 
procesochprocesoch

»» generovangenerovanéé vo formvo formááte RTF (potreba te RTF (potreba „„manumanuáálneho lneho 
prepreččíítaniatania““))

–– nekompatibilita s prostrednekompatibilita s prostredíím UPVS m UPVS ččo sa týka o sa týka 
podporovaných formpodporovaných formáátov ZEPtov ZEP

»» pre poupre použžíívatevateľľov nie je moov nie je možžnnéé vyuvyužžíívavaťť bezplatnbezplatnéé sluslužžby by 
vytvvytváárania a overovanie ZEPrania a overovanie ZEP
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�� v sv súúččasnosti k dispozasnosti k dispozíícii portcii portáál s bezplatným l s bezplatným 
prpríístupom stupom -- www.katasterportal.skwww.katasterportal.sk

�� poupoužžiteiteľľný výhradne pre informatný výhradne pre informatíívne vne úúččelyely

�� budovanie plnohodnotných elektronických budovanie plnohodnotných elektronických 
sluslužžiebieb
–– legislatlegislatíívne barivne bariééryry

»» rozhodnutia rozhodnutia –– odtlaodtlaččok okrok okrúúhlej pehlej peččiatky, doruiatky, doruččovanieovanie

»» úúhrada sprhrada spráávnych poplatkovvnych poplatkov

–– pripravovanpripravovanáá novela znovela záákonakona

–– v sv súúččasnosti pilotne testovanasnosti pilotne testovanéé technicktechnickéé rierieššenie enie 
(elektronick(elektronickáá podatepodateľňľňa a prostriedky pre ZEP)a a prostriedky pre ZEP)

Kataster
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�� v sv súúččasnosti k dispozasnosti k dispozíícii portcii portáál s bezplatným l s bezplatným 
prpríístupom stupom -- www.zrsr.skwww.zrsr.sk

�� poupoužžiteiteľľný výhradne pre informatný výhradne pre informatíívne vne úúččely, ely, 
legislatlegislatíívne barivne bariééru pre plnohodnotnru pre plnohodnotnéé
elektronickelektronickéé sluslužžbyby

�� Projekt JKM Projekt JKM –– zjednoduzjednoduššenenéé zzíískavanie skavanie 
žživnostenskivnostenskéého oprho opráávneniavnenia
–– výraznvýraznéé znzníížženie administratenie administratíívy pre obvy pre obččanaana

–– prepojenie na prepojenie na ďďalalššie registre a sluie registre a služžbyby

Živnostenský register
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�� Projekt JKM Projekt JKM -- vyuvyužžitie infraitie infrašštrukttruktúúry UPVS na ry UPVS na 
prepojenie s daprepojenie s daňňovou sprovou spráávouvou
–– rýchla a finanrýchla a finanččne nenne nenáároroččnnáá implementimplementáácia cia 

plnohodnotnplnohodnotnéého elektronickho elektronickéého prepojeniaho prepojenia
»» autorizautorizáácia podancia podaníí na dana daňňovovúú sprspráávu prostrednvu prostrednííctvom ctvom 

ZEPZEP

»» doba implementdoba implementáácie celcie celéého rieho rieššenia prepojenia menej ako enia prepojenia menej ako 
2 mesiace2 mesiace

–– v sv súúččasnosti bolo spracovaných skoro 20.000 asnosti bolo spracovaných skoro 20.000 
podanpodaníí na dana daňňovovúú sprspráávuvu
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�� vzhvzhľľadom na charakter nie je verejne dostupnýadom na charakter nie je verejne dostupný

�� Budovanie rozhranBudovanie rozhraníí informainformaččnnéého systho systéému mu 
REGOB na poskytovanie elektronických REGOB na poskytovanie elektronických 
sluslužžieb:ieb:
–– verejne dostupnverejne dostupnéé sluslužžbyby

»» informinformáácia o stave osobncia o stave osobnéého dokladuho dokladu

»» informinformáácia o stave vybavovania cia o stave vybavovania žžiadosti o osobný dokladiadosti o osobný doklad

–– neverejnneverejnéé sluslužžby by –– informinformáácie o trvalom pobytecie o trvalom pobyte

�� rereáálne podmienky pre elektronicklne podmienky pre elektronickéé
sprspríístupstupňňovanie ovanie úúdajov pre dajov pre ďďalalššie sluie služžbyby

Register obyvateľov
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�� od 2002 sluod 2002 služžba onba on--line line úúhrady colnhrady colnéého dlhuho dlhu
�� implementovanimplementovanéé rierieššenie elektronickej enie elektronickej 

podatepodateľľnene
–– zazaččiatok previatok preváádzky 9/2005dzky 9/2005
–– podpora XML formpodpora XML formáátovtov

�� v sv súúččasnosti plne asnosti plne elektronizovanelektronizovanéé procesy procesy 
colncolnéé rerežžimu tranzitimu tranzit
–– viac ako 50.000 sprviac ako 50.000 sprááv mesav mesaččnene

�� prebieha prebieha elektronizelektronizááciacia ostatných colných ostatných colných 
rerežžimov a interných procesov colnimov a interných procesov colnéého konaniaho konania

�� nejednoznanejednoznaččnnéé legislatlegislatíívne ukotvenie procesovvne ukotvenie procesov

Colné konanie
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�� nasadenie rienasadenie rieššenia pre podenia pre podáávania davania daňňových ových 
priznanpriznaníí elektronicky so ZEPelektronicky so ZEP
–– podpora formpodpora formáátov XML tov XML –– automatizautomatizáácia cia ďďalalššieho ieho 

spracovaniaspracovania

–– vybudovanie rievybudovanie rieššenia elektronickej podateenia elektronickej podateľľnene

�� slabslabššie vyuie využžíívanievanie
–– roroččne do 5.000 podanne do 5.000 podaníí

�� integrintegráácia na JKM cia na JKM –– elektronickelektronickéé vstupy vstupy 
registrregistráácie dacie daňňových subjektov cez UPVSových subjektov cez UPVS
–– uužž viac ako 10.000 podanviac ako 10.000 podaníí so ZEP !!so ZEP !!

Daňová správa
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�� Centralizovaný bod pre:Centralizovaný bod pre:
–– poskytovanie informaposkytovanie informaččnnéého obsahuho obsahu

–– sprspríístupstupňňovanie elektronických sluovanie elektronických služžieb verejnej ieb verejnej 
sprspráávy zoskupených podvy zoskupených podľľa potrieb poua potrieb použžíívatevateľľaa

�� VytvVytvááranie podmienok pre podporu ranie podmienok pre podporu 
implementimplementáácie elektronických slucie elektronických služžieb verejnej ieb verejnej 
sprspráávyvy
–– InfraInfrašštrukttruktúúrara

–– centralizovancentralizovanéé funkciefunkcie

UPVS
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�� ZZáákladnkladnéé ččasti infraasti infrašštrukttruktúúry:ry:
–– komunikakomunikaččnnéé prostredie a integraprostredie a integraččnnéé rozhranierozhranie

»» prepojenie na sluprepojenie na služžby poskytovanby poskytovanéé jednotlivými jednotlivými 
pripojenými subjektmipripojenými subjektmi

»» momožžnosnosťť vyuvyužžitia pri budovanitia pri budovaníí nových slunových služžieb a integrieb a integráácii cii 
na na ďďalalššie subjektyie subjekty

–– centrcentráálna elektronicklna elektronickáá podatepodateľňľňaa
»» uužž viac ako 10.000 spracovaných sprviac ako 10.000 spracovaných spráávv

»» momožžnosnosťť autorizautorizáácie výstupov v mene pripojencie výstupov v mene pripojenéého ho 
subjektusubjektu

»» podpora dokumentov typu XML a PDFpodpora dokumentov typu XML a PDF

–– platobný portplatobný portááll
»» otestovaný, funkotestovaný, funkččnýný
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�� PoskytovanPoskytovanéé sluslužžby:by:
–– centrcentráálna registrlna registráácia a sprcia a sprááva identity va identity 

poupoužžíívatevateľľovov
»» nie je potrebnnie je potrebnéé vykonvykonáávavaťť registrregistrááciu QC u kaciu QC u kažžddéého ho 

poskytovateposkytovateľľa elektronických slua elektronických služžiebieb

–– lokalizalokalizaččnnéé a a personalizapersonalizaččnnéé sluslužžbyby
»» prispôsobenie rozhrania a sluprispôsobenie rozhrania a služžieb pouieb použžíívatevateľľovi (jeho ovi (jeho 

preferencie a bydlisko)preferencie a bydlisko)

–– PKI funkciePKI funkcie
»» vovoľľnnéé vyuvyužžíívanie funkcivanie funkciíí pre vytvpre vytvááranie ZEP a overovanie ranie ZEP a overovanie 

ZEP pre pouZEP pre použžíívatevateľľovov

»» podpora rozpodpora rozšíšírenia elektronických slurenia elektronických služžieb ieb –– znzníížženie enie 
nnáákladov a nkladov a náároroččnosti ovlnosti ovláádania pre poudania pre použžíívatevateľľovov

»» centrcentráálne rielne rieššenie pre overovanie ZEP na dokumentochenie pre overovanie ZEP na dokumentoch
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�� MoMožžnosti vyunosti využžitia UPVS:itia UPVS:
–– poupoužžitie dostupnej infraitie dostupnej infrašštrukttruktúúry pre ry pre 

implementimplementááciu elektronických sluciu elektronických služžiebieb
»» prepojenie JKM a daprepojenie JKM a daňňových ových úúradovradov

»» vyuvyužžitie platobnitie platobnéého portho portáálu pre lu pre úúččely samosprely samospráávyvy

–– znzníížženie nenie náákladov na implementkladov na implementááciu ciu 
elektronických sluelektronických služžiebieb

»» centrcentráálna podatelna podateľňľňa a –– prprííjem podanjem podaníí, autoriz, autorizáácia výstupovcia výstupov

»» platobný portplatobný portááll

»» PKI funkcie poskytovanPKI funkcie poskytovanéé bezplatne poubezplatne použžíívatevateľľomom

–– vyuvyužžitie skitie skúúsenostsenostíí
»» implementimplementáácia PKI riecia PKI rieššeneníí

»» s prs príípravou legislatpravou legislatíívnych zmienvnych zmien
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�� SSúúťťaažž na dodna dodáávku rievku rieššenia realizovanenia realizovanáá MDPT MDPT 
SRSR
–– slabslabéé zapojenie prevzapojenie preváádzkovatedzkovateľľa slua služžby (by (ÚÚVO) do VO) do 

prpríípravy zadaniapravy zadania

–– nezohnezohľľadnenie legislatadnenie legislatíívneho stavu pri prvneho stavu pri prííprave prave 
zadania a procesovzadania a procesov

–– vybratý systvybratý systéém poum použžíívaný v inej krajinevaný v inej krajine

�� RieRieššenie dodanenie dodanéé, ale minim, ale minimáálne vyulne využžíívanvanéé
–– nemonemožžnosnosťť vyuvyužžitia pre plnohodnotnitia pre plnohodnotnúú elektronickelektronickúú

komunikkomunikááciu vo verejnom obstarciu vo verejnom obstaráávanvaníí

–– realizovaných niekorealizovaných niekoľľko obstarko obstaráávanvaníí, skôr , skôr 
demondemonšštratraččnnéého charakteruho charakteru

Elektronické verejné obstarávanie
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22. . NajzNajzáávavažžnejnejššie problie probléémymy
�� Existuje mnoExistuje množžstvo problstvo probléémov, ktormov, ktoréé brbráánia nia 

implementimplementáácii a poskytovaniu elektronických cii a poskytovaniu elektronických 
sluslužžieb verejnej sprieb verejnej spráávyvy

�� ObjektObjektíívne problvne probléémymy
–– existujexistujúúce legislatce legislatíívne prostredievne prostredie
–– potreba zpotreba zíískania a nasadenia infraskania a nasadenia infrašštrukttruktúúryry
–– mmáálo sklo skúúsenostsenostíí, ktor, ktoréé nie snie súú efektefektíívne zdievne zdieľľananéé

�� SubjektSubjektíívne problvne probléémymy
–– nníízka zka úúroveroveňň motivmotiváácie poskytovatecie poskytovateľľaa
–– chýbajchýbajúúce skce skúúsenosti s prsenosti s príípravou a budovanpravou a budovaníím m 

elektronických sluelektronických služžiebieb
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�� KoordinKoordináácia prcia príípravy legislatpravy legislatíívnych zmienvnych zmien
–– nie je jasnnie je jasnáá vvíízia vytvzia vytváárania vhodnrania vhodnéého ho 

legislatlegislatíívneho prostrediavneho prostredia

–– nejasnnejasnéé zodpovednosti za koordinzodpovednosti za koordinááciuciu

�� LegislatLegislatííva je upravovanva je upravovanáá nesystnesystéémovo movo –– pre pre 
rierieššenie parcienie parciáálnych probllnych probléémovmov

Legislatíva
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�� TerminologickTerminologickáá nejednoznanejednoznaččnosnosťť::
–– odpis a výpis odpis a výpis -- ZZáákon kon čč. 275/2006 o IS VS. 275/2006 o IS VS

»» odpisodpis –– „„ssúúhrn hrn úúdajov z IS VS v elektronickej podobe dajov z IS VS v elektronickej podobe 
podppodpíísaný ZEP povinnej osoby s saný ZEP povinnej osoby s ččasovou peasovou peččiatkouiatkou““

»» výstupvýstup –– „„osvedosvedččenenáá listinnlistinnáá podoba elektronickpodoba elektronickéého ho 
odpisu, opatrenodpisu, opatrenáá osvedosvedččovacouovacou dolodoložžkou. Výstup, ktorý kou. Výstup, ktorý 
obsahuje obsahuje úúdaje zapdaje zapíísansanéé do IS VS na zdo IS VS na zááklade listklade listíín n 
vydaných povinnými osobami v medziach ich prvydaných povinnými osobami v medziach ich práávomocvomocíí, , 
je verejnou listinouje verejnou listinou““

–– odpis a výpisodpis a výpis-- ZZáákona kona čč. 311/1999 O registri trestov. 311/1999 O registri trestov
»» odpisodpis -- vvššetky etky úúdaje o kadaje o kažždom odsdom odsúúdendeníí osoby, priebehu osoby, priebehu 

výkonu trestu, výkonu ochranných opatrenvýkonu trestu, výkonu ochranných opatreníí a o zahladena o zahladeníí
odsodsúúdeniadenia

»» výpisvýpis -- vvššetky doteraz nezahladenetky doteraz nezahladenéé odsodsúúdenia, vrdenia, vráátane tane 
úúdajov o priebehu výkonu ulodajov o priebehu výkonu uložžených trestov, ochranných ených trestov, ochranných 
opatrenopatreníí a primeraných obmedzena primeraných obmedzeníí
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�� Neexistencia elektronickNeexistencia elektronickéého ekvivalentu pre ho ekvivalentu pre 
úúradne overený podpisradne overený podpis
–– nie je monie je možžnnéé naplninaplniťť nnááleležžitosti legislatitosti legislatíívy najmvy najmää

pri podaniach a prpri podaniach a príílohloháách (dokladovanch (dokladovaníí))
»» ZZáákon kon čč. 173/2004 o katastri . 173/2004 o katastri -- §§42 Spôsobilos42 Spôsobilosťť zmlzmlúúv v ––

„„podpis prevodcu na zmluve ... muspodpis prevodcu na zmluve ... musíí bybyťť osvedosvedččený ený 
podpodľľa osobitných predpisova osobitných predpisov““

–– ProblProbléém riem riešši pripravovani pripravovanáá novela Znovela Záákona kona čč. . 
215/2002 o elektronickom podpise215/2002 o elektronickom podpise

»» ZZáákon kon čč. 40/1964 Ob. 40/1964 Obččiansky ziansky záákonnkonníík v platnom znenk v platnom zneníí, , 
§§40 ods. 5: 40 ods. 5: „„Pre prPre práávne vne úúkony uskutokony uskutoččnennenéé
elektronickými prostriedkami, podpelektronickými prostriedkami, podpíísansanéé zaruzaruččeným eným 
elektronickým podpisom a opatrenelektronickým podpisom a opatrenéé ččasovou peasovou peččiatkou iatkou 
sa osvedsa osvedččenie pravosti podpisu nevyenie pravosti podpisu nevyžžadujeaduje““
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�� ExistujExistujúúce ce úúpravy npravy nááleležžitostitostíí rozhodnutrozhodnutíí
–– v sv súúččasnosti mnohasnosti mnohéé z rozhodnutz rozhodnutíí nie je monie je možžnnéé

vykonavykonaťť v elektronickej formev elektronickej forme
»» ZZáákon kon čč. 173/2004 o katastri . 173/2004 o katastri -- §§31 Rozhodnutie 31 Rozhodnutie ––

„„Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoRozhodnutie, ktorým sa vklad povoľľuje, spruje, sprááva katastra va katastra 
vyznavyznaččíí v zmluve. Vyznav zmluve. Vyznaččenie obsahuje ... odtlaenie obsahuje ... odtlaččok ok 
okrokrúúhlej pehlej peččiatky spriatky spráávy katastravy katastra““

»» ZZáákon kon čč. 71/1967 Spr. 71/1967 Spráávny poriadok v platnom znenvny poriadok v platnom zneníí, , §§47 47 
NNááleležžitosti rozhodnutia: itosti rozhodnutia: „„Rozhodnutie musRozhodnutie musíí mamaťť úúradnradnúú
pepeččiatku a podpis s uvedeniatku a podpis s uvedeníím mena, priezviska a funkcie m mena, priezviska a funkcie 
opropráávnenej osoby. Osobitnvnenej osoby. Osobitnéé prpráávne predpisy môvne predpisy môžžu u 
ustanoviustanoviťť ďďalalššie nie nááleležžitosti rozhodnutia itosti rozhodnutia ““

–– potreba systpotreba systéémovmovéého rieho rieššenia enia 
»» zmena jednotlivých zzmena jednotlivých záákonov upravujkonov upravujúúcich rozhodnutie, cich rozhodnutie, 

alebo valebo vššeobecneobecnáá úúprava ? (mandprava ? (mandáátne certifiktne certifikááty)ty)
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�� PreukPreukáázatezateľľnnéé elektronickelektronickéé dorudoruččovanieovanie
–– sprspráávne procesy svne procesy súú viazanviazanéé na moment doruna moment doruččenia enia 
–– problprobléém vznikm vznikáá v prv príípade, ak prpade, ak prííjemca jemca „„nechcenechce““ bybyťť

ssúúččinným, t.j. preukinným, t.j. preukáázatezateľľne potvrdine potvrdiťť prevzatieprevzatie
–– v sv súúččasnosti parciasnosti parciáálne lne „„nesystnesystéémovmové“é“ rierieššeniaenia

»» ZZáákon kon čč. 199/2004 Colný z. 199/2004 Colný záákon v platnom znenkon v platnom zneníí -- §§36 36 
Rozhodnutie v colnom konanRozhodnutie v colnom konaníí: : „„TakTakééto (elektronickto (elektronickéé) ) 
rozhodnutie sa povarozhodnutie sa považžuje za doruuje za doruččenenéé ddňňom nasledujom nasledujúúcim po cim po 
odoslanodoslaníí tohto rozhodnutia prostredntohto rozhodnutia prostrednííctvom elektronickej ctvom elektronickej 
podatepodateľľne colnne colnéého riaditeho riaditeľľstva stva ““

»» ZZáákon kon čč. 511/1992 o Spr. 511/1992 o Sprááve danve daníí a poplatkov a poplatkov -- §§17 a 17 a 
DoruDoruččovanie elektronickými prostriedkami ovanie elektronickými prostriedkami –– „„PPíísomnossomnosťť sa sa 
povapovažžuje za doruuje za doruččenenúú v dev deňň, ke, keďď sprspráávca dane prijme vca dane prijme 
potvrdenie o jej prevzatpotvrdenie o jej prevzatíí podppodpíísansanéé ZEP. Ak daZEP. Ak daňňový subjekt ový subjekt 
nepotvrdnepotvrdíí prijatie pprijatie píísomnosti do 3 dnsomnosti do 3 dníí odo dodo dňňa odoslania, a odoslania, 
ppíísomnossomnosťť sa povasa považžuje za nedoruuje za nedoruččenenúú. V takom pr. V takom príípade pade 
sprspráávca dane doruvca dane doruččíí ppíísomnossomnosťť dadaňňovovéému subjektu na mu subjektu na 
adresu na doruadresu na doruččovanie poovanie pošštoutou““
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�� Absencia jednoznaAbsencia jednoznaččnnéého identifikho identifikáátora osoby tora osoby 
poupoužžiteiteľľnnéého pri elektronickej komunikho pri elektronickej komunikááciicii
–– registrregistráácia certifikcia certifikáátutu–– vvääzba certifikzba certifikáátu a identitytu a identity
–– dieldielččieie rierieššeniaenia

»» VyhlVyhlášáška MS SR 319/2007 o postupe pri overovanka MS SR 319/2007 o postupe pri overovaníí
osobných osobných úúdajov dajov –– vyplnenie registravyplnenie registraččnnéého formulho formuláára na ra na 
UPVS a nUPVS a nááslednslednéé spspíísanie notsanie notáárskej zrskej záápisnicepisnice

»» ColnColnéé konanie: podmienky pre ECK, registrkonanie: podmienky pre ECK, registráácia certifikcia certifikáátu tu 
na Cna CÚÚ a priradenie k osobe konaja priradenie k osobe konajúúcej v mene subjektucej v mene subjektu

»» DaDaňňovováá sprsprááva: podmienky pre elektronickva: podmienky pre elektronickúú komunikkomunikááciu ciu 
–– registrregistráácia a autorizcia a autorizáácia poucia použžíívatevateľľa, na, nááslednslednáá
registrregistráácia certifikcia certifikáátutu

–– MoMožžnnéé rierieššenie enie –– novela Znovela Záákona 215/2002kona 215/2002
»» §§5 ods. 1: 5 ods. 1: „„kvalifikovaný certifikkvalifikovaný certifikáát must musíí bybyťť vydaný ACA vydaný ACA 

autoritou a musautoritou a musíí obsahovaobsahovaťť rodnrodnéé ččíísloslo““

–– CieCieľľový stav ový stav -- JIFOJIFO
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�� RieRieššenie moenie možžnosti obojsmernnosti obojsmernéého prho práávne vne 
zzáávvääznznéého prevodu formy dokumentu ho prevodu formy dokumentu 
((„„papierovpapierová“á“ vsvs. elektronick. elektronickáá))
–– prevod elektronickprevod elektronickáá forma forma ––›› papier (t.j. odpis papier (t.j. odpis ––››

výpis rievýpis riešši Zi Záákon kon čč, 275/2006 o IS VS , 275/2006 o IS VS -- §§77
»» výstup je osvedvýstup je osvedččenenáá listinnlistinnáá podoba elektronickpodoba elektronickéého ho 

odpisu, opatrenodpisu, opatrenáá osvedosvedččovacouovacou dolodoložžkou. Osvedkou. Osvedččujujúúcimi cimi 
osobami sosobami súú povinnpovinnéé osoby, ktorosoby, ktoréé osvedosvedččujujúú podpodľľa a 
osobitných, a notosobitných, a notááriri

–– Papier Papier ––›› elektronickelektronickáá forma zatiaforma zatiaľľ nerienerieššenýený
»» momožžnnéé rierieššenie pre osvedenie pre osvedččujujúúce osoby s pouce osoby s použžititíím m 

mandmandáátnych certifiktnych certifikáátov (Novela Ztov (Novela Záákona kona čč. 215/2002). 215/2002)

»» rierieššenie nenie nááhrady okrhrady okrúúhlej pehlej peččiatky na iatky na osvedosvedččovacejovacej
dolodoložžke mandke mandáátnym certifiktnym certifikáátom (elektronickou tom (elektronickou 
osvedosvedččovacouovacou dolodoložžkou)kou)
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�� Absencia kodifikAbsencia kodifikáácie postavenia UPVS v cie postavenia UPVS v 
sprspráávnych procesochvnych procesoch
–– nejednoznanejednoznaččnnéé legislatlegislatíívne ukotvenievne ukotvenie

»» ZZáákon kon čč 275/2006 275/2006 -- §§5 ods. h.: 5 ods. h.: „„UPVS je informaUPVS je informaččný ný 
systsystéém verejnej sprm verejnej spráávy na poskytovanie sluvy na poskytovanie služžieb a ieb a 
informinformááciciíí verejnosti povinnými osobami prostrednverejnosti povinnými osobami prostrednííctvom ctvom 
spolospoloččnnéého prho príístupovstupovéého miesta v sieti Internet, ktorho miesta v sieti Internet, ktoréé
zabezpezabezpeččuje spolouje spoloččnnéé funkcie ... elektronickej podatefunkcie ... elektronickej podateľľne ne 
a elektronických platieb poplatkova elektronických platieb poplatkov““

»» ZZáákon kon čč. 71/1967 Spr. 71/1967 Spráávny poriadok v platnom znenvny poriadok v platnom zneníí -- §§19 19 
ods. 4 ods. 4 –– „„ Podanie sa podPodanie sa podááva na vecne a miestne va na vecne a miestne 
prprííslusluššnom orgnom orgááne (ne (§§ 5 a5 ažž 7)7)““

»» VyhlVyhlášáška NBka NBÚÚ čč. 542/2002: . 542/2002: „„ ... org... orgáán verejnej sprn verejnej spráávy vy 
zverejnzverejníí adresu elektronickej podateadresu elektronickej podateľľne ...ne ... „„
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–– Postavenie elektronickej Postavenie elektronickej podsatepodsateľľnene UPVS nie je UPVS nie je 
premietnutpremietnutéé do do ďďalalšíších zch záákonov konov 

»» nejednoznnejednoznéé postavenie podania zaslanpostavenie podania zaslanéého ho 
prostrednprostrednííctvom UPVSctvom UPVS

»» naplnenie legislatnaplnenie legislatíívnych povnych požžiadaviek takiadaviek takééhoto podania hoto podania 
„„tretej stranetretej strane““(post(postúúpenie podania v zmysle Zpenie podania v zmysle Záákona kona čč. . 
71/1967 ?)71/1967 ?)

»» plynutie termplynutie termíínovnov

–– DoruDoruččovanie rozhodnutovanie rozhodnutíí prostrednprostrednííctvom UPVSctvom UPVS
»» ZZáákon kon čč. 24/2007 o Obchodnom registri . 24/2007 o Obchodnom registri -- §§12 ods. 10:12 ods. 10:

„„SprSpráávnosvnosťť úúdajov uvedených vo výpise, v potvrdendajov uvedených vo výpise, v potvrdeníí ... , ... , 
ktorktoréé ssúú zasielanzasielanéé žžiadateiadateľľovi v elektronickej podobe ovi v elektronickej podobe 
prostrednprostrednííctvom elektronických prostriedkov, sa ctvom elektronických prostriedkov, sa 
potvrdzuje zarupotvrdzuje zaruččeným elektronickým podpisom ureným elektronickým podpisom urččeným eným 
na na úúččely podpisovania prostrednely podpisovania prostrednííctvom UPVSctvom UPVS““
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�� PrPrííprava legislatprava legislatíívy sa deje parcivy sa deje parciáálne a lne a 
nesystnesystéémovomovo
–– procesnprocesnéé a terminologicka terminologickéé rozdiely v jednotlivých rozdiely v jednotlivých 

zzáákonochkonoch
–– odliodliššnnéé rierieššenia identických procesovenia identických procesov

�� MnohMnohéé procesy a sluprocesy a služžby nie je moby nie je možžnnéé v v 
ssúúččasnosti elektronicky implementovaasnosti elektronicky implementovaťť v v 
popožžadovanom rozsahuadovanom rozsahu

�� HHľľadajadajúú sa riesa rieššenia, ktorými sa senia, ktorými sa súúččasný stav asný stav 
„„obchobcháádza na hrane zdza na hrane záákonakona““

Legislatíva - dôsledky



PagePage 3232

ITAPA 2007

�� PotrebnPotrebnéé infrainfrašštrukttruktúúrnerne podmienkypodmienky
–– prezentaprezentaččnnéé prostredie (informprostredie (informáácie, formulcie, formulááre)re)

–– prostriedky pre vytvprostriedky pre vytvááranie a overovanie ZEPranie a overovanie ZEP

–– elektronickelektronickáá podatepodateľňľňaa

–– realizrealizáácia oncia on--line platiebline platieb

–– vlastnvlastnéé procesy realizprocesy realizáácie slucie služžby/jej by/jej ččastiasti

�� Vybudovanie UPVS Vybudovanie UPVS –– ÚÚstrednstrednéého portho portáálu lu 
verejnej sprverejnej spráávyvy
–– rierieššenie problenie probléémov so zmov so záákladnými kladnými komponentamikomponentami

infrainfrašštrukttruktúúryry

Infraštruktúrne podmienky
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�� ZZáákladnkladnéé ciele UPVSciele UPVS
–– integrintegráácia a konsolidcia a konsolidáácia informacia informaččnnéého obsahuho obsahu

–– centralizovaný bod pre integrcentralizovaný bod pre integrááciu elektronických ciu elektronických 
sluslužžieb verejnej sprieb verejnej spráávyvy

–– vytvvytvááranie ranie infrainfrašštrukttruktúúrnychrnych podmienokpodmienok

�� UPVS a jeho infraUPVS a jeho infrašštrukttruktúúra sprra spríístupnenstupnenáá pre pre 
vvššetky orgetky orgáány verejnej sprny verejnej spráávyvy
–– podpora nasadzovania elektronických slupodpora nasadzovania elektronických služžiebieb
–– podpora rozvoja medzirezortnej elektronickej podpora rozvoja medzirezortnej elektronickej 

komunikkomunikááciecie
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�� UPVS UPVS –– prezentaprezentaččnnéé rozhranierozhranie
–– CMS s moCMS s možžnosnosťťou distribuovanej aktualizou distribuovanej aktualizáácie cie 

(zodpovednos(zodpovednosťť orgorgáánov VS)nov VS)

–– personalizpersonalizááciacia lokalizlokalizááciacia

�� UPVS UPVS –– ZEPZEP
–– podpora XML a PDF formpodpora XML a PDF formáátov dokumentovtov dokumentov

–– bezplatnbezplatnéé sprspríístupnenie prostriedkov a slustupnenie prostriedkov a služžieb ieb 
spojených so ZEP pouspojených so ZEP použžíívatevateľľom om –– podpora podpora 
rozrozšíšírenia elektronickej komunikrenia elektronickej komunikááciecie

–– vytvvytvááranie ZEP ranie ZEP –– modul integrovaný odo modul integrovaný odo 
formulformuláárov podanrov podaníí

–– overovanie ZEP overovanie ZEP –– sluslužžba poskytovanba poskytovanáá
prostrednprostrednííctvom UPVSctvom UPVS
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�� UPVS UPVS –– centrcentráálna podatelna podateľňľňaa
–– momožžnosnosťť vyuvyužžitia pre pripojenitia pre pripojenéé subjektysubjekty

–– prprííjem podanjem podaníí
»» overovanie ZEPoverovanie ZEP

»» potvrdzovanie dorupotvrdzovanie doruččeniaenia

–– autorizautorizáácia odosielaných výstupov cia odosielaných výstupov 
»» aj aj „„v menev mene““ pripojených subjektov pripojených subjektov –– ich vlastným kich vlastným kľľúúččom om 

uchovuchováávaným v HSM na UPVSvaným v HSM na UPVS

�� UPVS UPVS –– onon--line platbyline platby
–– implementovaný funkimplementovaný funkččný platobný portný platobný portááll
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�� V sV súúččasnej situasnej situáácii je vcii je vžždy dostatok dôvodov dy dostatok dôvodov 
na zdôvodnenie sna zdôvodnenie súúččasnasnéého stavuho stavu

�� Nie je motivNie je motiváácia na cia na „„komplikovanie si komplikovanie si žživotaivota““

�� PrePreččo to vo to vššak niekde ide:ak niekde ide:
–– motivmotiváácia a cia a vizionvizionáárstvorstvo vedvedúúcich pracovncich pracovnííkovkov

–– systematický prsystematický príístup stup –– zazaččíínajnajúúc prc príípravou pravou 
legislatlegislatíívyvy

–– jednoznajednoznaččne zadanne zadanáá úúloha (napr. z Eloha (napr. z EÚÚ –– obchodný obchodný 
a a žživnostenský register)ivnostenský register)

Subjektívna situácia
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�� Nie je vytvorenNie je vytvorenáá platforma na výmenu platforma na výmenu 
skskúúsenostsenostíí
–– prprííprava legislatprava legislatíívy pre rozvoj elektronických vy pre rozvoj elektronických 

sluslužžieb pre danieb pre danúú agenduagendu

–– úúprava procesovprava procesov

–– rierieššenie technických a enie technických a infrainfrašštrukttruktúúrnychrnych ototáázokzok

�� NeznalosNeznalosťť predstavuje významnpredstavuje významnúú prekprekáážžku, ku, 
ktorktoráá spomaspomaľľuje, resp. hatuje, resp. hatíí budovanie budovanie 
elektronických sluelektronických služžiebieb

Zdieľanie skúseností
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33. . Ako dosiahnuAko dosiahnuťť úúspechspech
�� Aj v sAj v súúččasnej situasnej situáácii je nevyhnutncii je nevyhnutnéé

dosahovadosahovaťť významnejvýznamnejšíší pokrokpokrok
–– veveľľkkáá výhra sa pripravuje v drobných vvýhra sa pripravuje v drobných vííťťazstvazstvááchch
–– kombinkombináácia cia „„malýchmalých““ rierieššeneníí paralelne s prparalelne s príípravou pravou 

systsystéémovmovéého rieho rieššenia enia –– nie je na nie je na ččo o ččakaakaťť !!!!

�� Kroky k Kroky k úúspechu:spechu:
–– vyjasnenie si cievyjasnenie si cieľľovov
–– organizaorganizaččnnéé zabezpezabezpeččenieenie
–– legislatlegislatíívna podporavna podpora
–– motivmotivááciacia
–– systsystéémovmovéé rozhodnutiarozhodnutia
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�� VrVráátenie sa k podstate probltenie sa k podstate probléému:mu:
–– nejde o nejde o „„ee““, ale o , ale o „„GovernmentGovernment““, t.j. lep, t.j. lepššie sluie služžby by 

verejnej sprverejnej spráávyvy

–– kvalita kvalita eGovernmenteGovernment = kvalita verejnej spr= kvalita verejnej spráávyvy
»» verejnverejnáá sprsprááva je historicky prepracovanva je historicky prepracovanáá a formalizovana formalizovanáá

oblasoblasťť (legislat(legislatííva)va)

»» dôraz najmdôraz najmää na organizna organizááciu prciu prááce, zce, záávvääznznéé pravidlpravidláá, , 
postupy a procesypostupy a procesy

�� Doraz na kvalitatDoraz na kvalitatíívnu zmenu procesov, nie na vnu zmenu procesov, nie na 
technologicktechnologickéé rierieššeniaenia

Vyjasnenie si cieľov
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�� Definovanie zDefinovanie záákladných východkladných východíísk:sk:
–– informinformáácia sa od obcia sa od obččana zana zíískava iba razskava iba raz

»» výmena informvýmena informáácia medzi registrami a orgcia medzi registrami a orgáánmi (G2G nmi (G2G 
komunikkomunikáácia)cia)

–– jednotnjednotnéé kontaktnkontaktnéé miesto pre miesto pre sprspríítupnenietupnenie a a 
poskytovanie vposkytovanie vššetkých sluetkých služžiebieb

»» centrcentráálne lne „„vyvedenievyvedenie““ sluslužžieb na jednom portieb na jednom portáálili

–– proaktproaktíívnevne sluslužžbyby
»» odbremenenie pouodbremenenie použžíívatevateľľa od zbytoa od zbytoččných ných 

administratadministratíívnych krokov (definovanie procesov)vnych krokov (definovanie procesov)
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�� Nie je podstatnNie je podstatnéé KTO riadi KTO riadi informatizinformatizááciuciu, ale , ale 
POCHOPENIE NEVYHNUTNOSTIPOCHOPENIE NEVYHNUTNOSTI
–– vôvôľľa, nie ina, nie inšštittitúúciacia

�� OrganizOrganizáácia cia eGovernmenteGovernment mmáá PODPOROVAPODPOROVAŤŤ
aktivity vlastnaktivity vlastnííkov slukov služžieb, nie ich ieb, nie ich 
obmedzovaobmedzovaťť a direkta direktíívne riadivne riadiťť

Organizačné zabezpečenie
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�� Vytvorenie platformy pre efektVytvorenie platformy pre efektíívnu výmenu vnu výmenu 
skskúúsenostsenostíí
–– zriadenie na to zriadenie na to ururččrnýchrných orgorgáánov (MF SR, resp.  nov (MF SR, resp.  

splnomocnenec ??)splnomocnenec ??)

–– odbornodbornéé konferenciekonferencie

�� VytvVytvááranie ranie „„bestbest practicespractices““ metodmetodíík k 
poskytovaných ostatným orgposkytovaných ostatným orgáánomnom
–– šštandardiztandardizáácia postupov a procesovcia postupov a procesov

�� KoordinKoordináácia scia súúččinnosti orginnosti orgáánov pri nov pri 
postupnom budovanpostupnom budovaníí elektronických sluelektronických služžiebieb
–– budovanie budovanie „„zzáákladovkladov““ pre pre ďďalalššie sluie služžbyby

�� EfektEfektíívne vne ččerpanie prostriedkov z fondoverpanie prostriedkov z fondov
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�� NajvNajváážžnejnejššie problie probléémy umy užž ssúú dlhodobo dlhodobo 
identifikovanidentifikovanéé

�� Vytvorenie Vytvorenie „„roadmaproadmap““ legislatlegislatíívnych zmienvnych zmien
–– zabezpezabezpeččenie nadvenie nadvääznosti legislatznosti legislatíívnych zmienvnych zmien

–– zabezpezabezpeččenie podpory kenie podpory kľľúúččových rezortovových rezortov

�� Prevzatie zodpovednosti za koordinPrevzatie zodpovednosti za koordinááciu ciu 
legislatlegislatíívnych vnych 
–– MF SR ?MF SR ?

–– splnomocnenec ?splnomocnenec ?

Legislatíva
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�� MotivMotiváácia poskytovatecia poskytovateľľaa
–– finanfinanččnnáá, metodick, metodickáá, legislat, legislatíívna podporavna podpora

–– mormoráálne ohodnotenie ?lne ohodnotenie ?

�� MotivMotiváácia poucia použžíívatevateľľaa
–– finanfinanččnnáá –– zvýhodnenie sprzvýhodnenie spráávnych poplatkov sa vnych poplatkov sa 

sluslužžby verejnej sprby verejnej spráávy poskytovanvy poskytovanéé elektronickyelektronicky

–– ččasovasováá -- trvaltrvaláá dostupnosdostupnosťť (neexistencia (neexistencia úúradných radných 
hodhodíín), zrýchlenie odozvy n), zrýchlenie odozvy –– skrskráátenie tenie ččasu asu 
vybaveniavybavenia

–– transparentnostransparentnosťť -- trvalý prehtrvalý prehľľad o stave ad o stave 
vybavovania povybavovania požžiadaviekiadaviek

Motivácia
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�� Predpoklady pre G2G procesy Predpoklady pre G2G procesy -- ploploššnnéé
sprspríístupnenie stupnenie úúdajov zdajov záákladných registrovkladných registrov
–– vyuvyužžitie legislatitie legislatíívnej podpory pre movnej podpory pre možžnosnosťť

elektronických odpisov z IS VS elektronických odpisov z IS VS –– sprspríístupnenie stupnenie 
rozhranrozhraníí pre implementpre implementááciu G2G rieciu G2G rieššeneníí

–– zmena zmena ššpecifickej legislatpecifickej legislatíívy smerom k movy smerom k možžnosti nosti 
poupoužžitia odpisov z IS VS v konkritia odpisov z IS VS v konkréétnych procesochtnych procesoch

�� PrimPrimáárna podpora na rna podpora na ddáátovotovo--orientovanýchorientovaných
formformáátovtov
–– XML XML –– umoumožňžňujujúúce ce ďďalalššie automatizovanie automatizovanéé

spracovanie informaspracovanie informaččnnéého obsahuho obsahu
–– „„certifikovancertifikované“é“ prostriedky pre prostriedky pre vizualizvizualizááciuciu

takýchto výstupovtakýchto výstupov

Systémové rozhodnutia
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�� ZabezpeZabezpeččenie sprenie spríístupnenia elektronických stupnenia elektronických 
sluslužžieb pre pouieb pre použžíívatevateľľovov
–– podpora vytvpodpora vytváárania bezplatných rania bezplatných infrainfrašštrukttruktúúrnychrnych

podmienok a kontaktných miest podmienok a kontaktných miest –– prpríístup k stup k 
sluslužžbbáámm

–– zabezpezabezpeččenie enie interoperabilityinteroperability rierieššeneníí u u 
jednotlivých poskytovatejednotlivých poskytovateľľov sluov služžiebieb

–– zabezpezabezpeččenie enie „„zrozumitezrozumiteľľnostinosti““ rierieššeneníí ––
predpoklad pre repredpoklad pre reáálne vyulne využžíívanievanie

�� EfektEfektíívne vynakladanie prostriedkovvne vynakladanie prostriedkov
–– vyuvyužžitie overených pritie overených príístupov a riestupov a rieššeneníí

–– vyuvyužžitie existujitie existujúúcej infracej infrašštrukttruktúúry (UPVS) bez ry (UPVS) bez 
vytvvytváárania rania „„zbytozbytoččnejnej““ infrainfrašštrukttruktúúryry
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�� RieRieššenie postupnenie postupnéého prechodu na ho prechodu na 
elektronický spôsob komunikelektronický spôsob komunikááciecie
–– legislatlegislatíívne ukotvenie movne ukotvenie možžnostnostíí prevodu prevodu 

existujexistujúúcich cich „„papierovýchpapierových““ dokumentov do dokumentov do 
elektronickej formyelektronickej formy

–– sprspríístupnenie takejto formy prevodu obstupnenie takejto formy prevodu obččanom anom 
(nielen not(nielen notáári, ale najmri, ale najmää obce, resp. obce, resp. ďďalalššie ie 
pracoviskpracoviskáá kontaktných miest)kontaktných miest)
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Ďakujem za 
pozornosť
ĎĎakujem za akujem za 
pozornospozornosťť


