
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 
 

Budovanie základných pilierov informatizácie 
Biznis vrstva A – nová 

služba 

B – zmena 

služby 

Kód koncovej 

služby 

Názov koncovej 

služby 

Úroveň 

elektroni

zácie 

6.1. Predpokladá predložený návrh 

zmenu existujúcich koncových 

služieb verejnej správy alebo 

vytvorenie nových služieb pre 

občana alebo podnikateľa? 
 

A ks_340609 Podávanie návrhu na 

povolenie verejnej 

preventívnej 

reštrukturalizácie 

s možnosťou podania 

návrhu na poskytnutie 

dočasnej ochrany 

4 

A ks_340610 

 

Návrh dlžníka na 

potvrdenie plánu súdom 

- nahradenie súhlasu 

skupiny rozhodnutím 

súdu 

4 

A ks_ 340611 Návrh dlžníka na 

potvrdenie plánu súdom 
4 

B ks_ 339296 Podávanie návrhu na 

predĺženie dočasnej 

ochrany  

4 

B ks_339049 

 

Podávanie žiadosti 

o ukončenie dočasnej 

ochrany podnikateľa 

4 

B sluzba_egov_7

850 

Podávanie návrhu na 

vyhlásenie konkurzu 
4 

B ks_339278 Podávanie návrhu na 

vyhlásenie malého 

konkurzu 

4 

B ks_186518 Podávanie návrhu na 

povolenie 

reštrukturalizácie 

4 

B ks_186519 Podávanie návrhu na 

oddlženie 
4 

Aplikačná a technologická vrstva A – nový 

systém 

B – zmena 

systému 

Kód systému Názov systému Vo 

vládnom 

cloude – 

áno / nie 

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu 

existujúceho alebo vytvorenie nového 

informačného systému verejnej správy? 

Predpokladá správca umiestnenie 

informačného systému vo vládnom cloude? 

B isvs_8257  Register správcov 

 

Nie 

B isvs_239 Internetové služby 

rezortu spravodlivosti 

(IS RS) 

 

Áno 

B isvs_255 Informačný systém 

súdov – Súdny 

manažment 

Nie 

 B isvs_5840 Informačný systém 

registra úpadcov 

Nie 

B isvs_9771 Informačný systém 

Obchodného vestníka 

Nie 

 B isvs_7714 Integrovaný systém 

Finančnej správy - 

správa daní (ISFS-SD) 

Nie 

Financovanie procesu informatizácie Rezortná 

úroveň 

Nadrezortná úroveň 

 

A - z prostriedkov EÚ   B - z 

ďalších zdrojov 

financovania 
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6.3. Vyžaduje si proces informatizácie  

finančné investície? 
X   

Zjednodušenie prístupu ku konaniu a odstraňovanie byrokracie 
Elektronické konanie 

6.4.1. Predpokladá predložený návrh vedenie 

konania o právach, právom chránených 

záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb 

a právnických osôb? 

☒ Áno 

☐ Nie 
 

Preventívne konania – konanie o verejnej preventívnej 

reštrukturalizácii a konanie o neverejnej preventívnej 

reštrukturalizácii 

 

Riešenie hroziaceho úpadku právnickej osoby verejnou 

preventívnou reštrukturalizáciou alebo neverejnou 

preventívnou reštrukturalizáciou. Riešenie úpadku 

právnickej osoby, ktorý nastal počas verejnej 

preventívnej reštrukturalizácie.  

6.4.2. Je dané konanie možné v celku vykonať 

elektronicky? 
☒ Áno 

☐ Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V rámci konania o verejnej preventívnej 

reštrukturalizácii bude z pohľadu užívateľa 

zabezpečené vo väčšej miere konanie v elektronickej 

podobe. Podanie návrhu na povolenie verejnej 

preventívnej reštrukturalizácie, podanie žiadosti o 

predĺženie dočasnej ochrany či žiadosti o jej ukončenie 

bude možné podať prostredníctvom na to určeného 

elektronického formulára. V prípade podania 

kvalifikovaného podnetu z hľadiska zabezpečenia čo 

najširšieho prístupu všetkých veriteľov a možných 

subjektov sa výslovne neupravuje forma tohto podnetu, 

čo však nevylučuje jeho podanie v elektronickej 

podobe.  

☐ Áno 

☒ Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V rámci konania o neverejnej preventívnej 

reštrukturalizácii, už zo samotného účelu neverejnej 

preventívnej reštrukturalizácie, toto konanie je 

koncipované ako interné konanie, do ktorého vstupuje 

súd v minimálnej miere. 

6.4.3. Je úprava konania kompatibilná 

s inštitútmi zákona o e-Governmente a je na 

dané konanie zákon o e-Governmente možné 

použiť? 

☒ Áno 

☐ Nie 
 

 

Zásada „jedenkrát a dosť“ 

6.5.1. Predpokladá predložený návrh 

predkladanie dokumentov, informácií alebo 

preukazovanie skutočností (ďalej len „údaje“) 

orgánu, ktorý konanie vedie? 

☒ Áno 

☐ Nie 
 

V konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii - 

koncept plánu a prílohy: 

-  zoznam veriteľov, 

-  zoznam majetku so stanovením hodnôt, 

-  zoznam ručiteľov a iných garantov, 

-  zoznam spriaznených osôb, 

-  zoznam úkonov so spriaznenými osobami za 

   posledné tri roky, 

-  zoznam zamestnancov, 

-  analýza hroziaceho úpadku, 

-  analýza najlepšieho záujmu veriteľov, 

-  analýzy pravidla relatívnej priority, 

-  analýzy životaschopnosti. 

 

Súd poskytne dlžníkovi dočasnú ochranu v rozhodnutí 

o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie na 
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obdobie troch mesiacov, ak s jej poskytnutím vyjadria 

súhlas veritelia. 

 

V  prípade návrhu na povolenie verejnej preventívnej 

reštrukturalizácie s dočasnou ochranou dlžník prikladá 

aj 

-   priebežná účtovná závierka k rozhodnému dňu nie 

staršia ako 60 dní a  

-  súhlas veriteľov nie starší ako 30 dní pred 

    podaním návrhu. 

 

O predĺženie dočasnej ochrany je možné požiadať len so 

súhlasom veriteľského výboru. 

6.5.2. Predpokladá predložený návrh, aby sa 

predkladali údaje, ktoré sa nachádzajú v 

zákonom ustanovenej evidencii vedenej 

orgánom, ktorý konanie vedie alebo iným 

orgánom? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

 

6.5.3. Budú údaje poskytované režimom podľa 

zákona č. 177/2018 Z. z. v znení neskorších 

predpisov alebo iným obdobným spôsobom, 

ktorý zabezpečí, aby si údaje orgán, ktorý 

konanie vedie, získaval z úradnej moci 

a nemuseli mu byť predkladané subjektom 

súkromného práva, navrhovateľom, 

žiadateľom, účastníkom konania (ďalej len 

„účastník konania“)? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

V prípade navrhovaného procesu, ide o aktuálne údaje 

o stave a o životaschopnosti podniku, ktoré právnická 

osoba vypracováva ku konkrétnemu dátumu, a ktoré 

nie sú vedené v iných evidenciách. 

6.5.4. Ak si orgán, ktorý konanie vedie, údaje 

nebude získavať z úradnej moci ale mu budú 

predkladané účastníkom konania, je v návrhu 

upravené prechodné obdobie, po ktorého 

uplynutí si údaje orgán, ktorý konanie vedie, 

bude získavať z úradnej moci? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

 

Výmena údajov medzi orgánmi verejnej moci 

6.6.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie 

novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie 

evidencie údajov? 

☒ Áno 

☐ Nie 
 

Zoznam správcov sa upravuje  o oddiel špeciálnych  

správcov pre špecifické konkurzné a reštrukturalizačné 

konanie a pre konanie o verejnej preventívnej 

reštrukturalizácii. 
6.6.2. Umožňuje predložený návrh 

poskytovanie údajov z evidencie iným 

orgánom verejnej moci, resp. iným osobám na 

plnenie ich zákonom ustanovených úloh bez 

obmedzenia subjektu (teda vo všetkých 

prípadoch, kedy tieto údaje na plnenie 

zákonom ustanovených úloh potrebujú)? 

☒ Áno 

☐ Nie 
 

Čerpanie zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. 

6.6.3. Je zabezpečené poskytovanie údajov 

z evidencie elektronicky a automatizovaným 

spôsobom? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

 

6.6.4. Je na poskytovanie údajov z evidencie 

využitý režim podľa zákona č. 177/2018 Z. z. 

v znení neskorších predpisov? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

 

Referenčné údaje 

6.7.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie 

novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie 

evidencie údajov, ktoré budú navrhnuté na 

zaradenie do zoznamu referenčných údajov 

podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z .z. o e-

Governmente? 

☐ Áno 

☒ Nie 
 

 

6.7.2. Kedy je plánované zaradenie údajov 

z evidencie do zoznamu referenčných údajov 

  

  
 

Bezpredmetné. 
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podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-

Governmente? 

 

 


