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Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, 

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 
 

 

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu 
 

Tabuľka č. 1  

Vplyvy na rozpočet verejnej správy 
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) 

2021 2022 2023 2024 

     

Príjmy verejnej správy celkom 0 0 0 0 

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť 0 0 0 0 

z toho:       

- vplyv na ŠR 0 0 0 0 

Rozpočtové prostriedky 0 0 0 0 

EÚ zdroje 0 0 0 0 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 

Výdavky verejnej správy celkom 0 0 969 552,00 129 552,00 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky  - 

podprogram 0EK13   
0 

0 969 552,00 129 552,00 

z toho:      

- vplyv na ŠR 0 0 969 552,00 129 552,00 

Rozpočtové prostriedky 0 0 969 552,00 129 552,00 

    EÚ zdroje 0 0 0 0 

    Spolufinancovanie 0 0 0 0 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 

Vplyv na počet zamestnancov  0 0 2 2 

- vplyv na ŠR 0 0 2 2 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 

Vplyv na mzdové výdavky (610) 0 0 96 000,00 96 000,00 

- vplyv na ŠR 0 0 96 000,00 96 000,00 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 

Financovanie zabezpečené v rozpočte 0 
0 969 552,00 129 552,00 

v tom: za Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - 

podprogram 0EK13    
0 0 969 552,00 129 552,00 

Iné ako rozpočtové zdroje 0 0 0 0 

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora 0                    0                   0                   0 



 

2 

 

 

 

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov 

podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
 

Financovanie návrhu zákona bude zabezpečené prostredníctvom štátneho rozpočtu z rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 

„MIRRI SR“), z medzirezortného podprogramu 0EK13.  
 

 

2.2. Popis a charakteristika návrhu 

 
 

2.2.1. Popis návrhu: 

 

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby 

poskytovať? 

 

Návrhom zákona sa rieši niekoľko vecných okruhov, ktoré majú zlepšiť celkové fungovanie e-

Governmentu a súčasne priniesť kvalitnejšie elektronické služby pre verejnosť pri komunikácií 

s orgánmi verejnej moci. Súčasťou návrhu zákona je aj odstránenie aplikačných problémov, ktoré sa 

ukázali v priebehu predchádzajúcich rokov, resp. od ostatnej revízie právneho predpisu. Implementácia 

návrhov bude riešená v rámci kapitoly MIRRI SR, pričom väčšina návrhov bude implementovaná v 

prostredí príspevkovej organizácie MIRRI SR - Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby 

(ďalej len „NASES“), ktorá je poverená prevádzkou a rozvojom Ústredného portálu verejnej správy 

(ďalej len „ÚPVS“), ide o výdavky spojené s aplikačnou a technickou zmenou tohto portálu.   

Z pohľadu dopadov na verejné financie je možné vecné okruhy rozdeliť nasledovne: 

 

Okruh 1: Jedna schránka pre orgány verejnej moci a s tým spojené úpravy v doručovaní 

elektronických dokumentov (§ 12 ods. 2, § 32 ods. 5, § 60j odseky 1 až 4) 

Súčasný stav: Schránky orgánov verejnej moci (ďalej len „OVM“) sa na ÚPVS zriaďujú na základe 

prijatej elektronickej alebo listinnej žiadosti alebo na základe údajov z referenčných registrov (RFO, 

RPO). Dnes však existujú subjekty, ktoré majú pre to isté IČO zriadené viaceré schránky v odlišných 

právnych postaveniach (napr. obec je s rovnakým IČO v postavení OVM aj právnickej osoby). NASES 

ako prevádzkovateľ ÚPVS dnes nemá k dispozícii nástroje, ktoré by uľahčili prípadné spájanie obsahu 

dvoch schránok do jednej schránky pre rovnaké IČO. Spájanie je potrebné riešiť manuálne, čo je pri 

vyšších počtoch schránok a pri vyšších počtoch správ v schránkach zdĺhavé a náchylné na možnosť 

vzniku chýb. Potreba spájania takýchto schránok vyplynula okrem iného aj z aplikačných problémov 

súvisiacich s doručovaním a inými pravidlami pre počítanie lehôt podľa zákona o e-Governmente. 

Navrhovanou úpravou sa tieto problémy odstránia a dôjde k zjednoteniu obsahu týchto elektronických 

schránok. NASES identifikoval ako dotknuté moduly ÚPVS : IAM admin a eDesk, ktoré je potrebné 

upraviť a z pohľadu súvisiaceho doručovania modul G2G. 

Celkový dopad na ÚPVS: 100 000 EUR 

Implementácia v roku 2023. 

 

Okruh 2:  Návrhy zmien v oblasti autentifikácie (§ 22) 

Implementáciu zmien v autentifikácii podľa zákona o e-Governmente a zabezpečovanie plnenia novej 

povinnosti v zmysle navrhovaného § 22 zákona o e-Governmente bude zabezpečovať MIRRI SR. 

Činnosti v rámci tejto povinnosti sú spojené najmä s vedením evidencie autentifikačných prostriedkov, 

príjem žiadostí o zápis nových autentifikačných prostriedkov, posudzovanie žiadostí a posudzovanie 

splnenia podmienok podľa zákona o e-Governmente, zápis autentifikačných prostriedkov do 
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Metainformačného systému a ich zverejnenie na ÚPVS v súlade s § 22 ods. 1 zákona o e-Governmente. 

Vzhľadom na to, že ide o novú povinnosť, ktorej plnenie nie je možné pokryť súčasnými personálnymi 

kapacitami MIRRI SR, tabuľka č. 5 zohľadňuje požadované náklady MIRRI SR na 2 zamestnancov pre 

posudzovanie splnenia podmienok podľa § 22 zákona v oblasti bezpečnosti a štandardov ITVS. 

Dopad na MIRRI SR: 129 552 EUR 

Implementácia od roku 2023. 

 

Okruh 3: Návrhy zmien v oblasti autorizácie (§ 23 ods. 1 písm. a) druhý bod, § 23 ods. 9) 

Súčasný stav: Ak je adresátom OVM a ak používa CEP ÚPVS ako svoju podateľňu a ak sa doručuje 

elektronické podanie alebo elektronický úradný dokument, tak CEP v spolupráci s G2G vytvára a do 

schránky adresáta odosiela výsledok úplného overenia podpisov. Služby CEP informatívneho a úplného 

overenia podpisov neoverujú autorizáciu klikom t.j. autorizáciu použitím na to určenej funkcie 

informačného systému prístupového miesta v zmysle §23 zákona o e-Governmente.  

Z dôvodu povinnej podpory autorizácie klikom na ÚPVS v zmysle navrhovaného § 23 ods. 9 bude 

potrebné vytvoriť nové verzie služieb úplného overenia, zaevidovania podania a informatívneho 

overenia, ktorých výstup bude rozšírený o výsledok overenia autorizácie klikom a o údaje z autorizačnej 

doložky v súlade s § 48 ods. 2 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení vyhlášky 

MIRRI SR č. 546/2021 Z. z. a reintegrovať existujúce moduly ÚPVS: G2G, eDesk, CÚD, služba 

vytvárania doložky o autorizácii a MDURZ na tieto nové služby a realizovať zmeny vo viacerých 

moduloch ÚPVS, a to eDesk, MDURZ,CÚD, G2G, CEP, EDESK, nové úpravy v „Službe  vytvárania 

Doložky o autorizácii“ a  vytvorenie nových elektronických formulárov. 

Pri registrácii služieb v ÚPVS (v module Lokátor služieb) je možné vybrať niektorý z nasledovných 

povolených spôsobov autorizácie: 

 nevyžaduje sa žiadna autorizácia 

 vyžaduje sa autorizácia opakovaným prihlásením (na to určenou funkciou ÚPVS) 

 vyžaduje sa autorizácia kvalifikovaným elektronickým podpisom / pečaťou. 

Používateľské rozhranie konštruktora správ, v ktorom používateľ vytvára, autorizuje a odosiela 

elektronické správy vyžaduje od používateľa použitie takého spôsobu autorizácie, aký je pre danú 

elektronickú službu zaevidovaný v Lokátore služieb. Na tento účel je konštruktor správ integrovaný s 

Lokátorom služieb. Konštruktor správ však dnes nemá funkčnú podporu pre autorizáciu klikom a z tohto 

dôvodu je potrebné administračné rozhranie, evidenciu a integračné rozhrania Lokátora služieb rozšíriť 

o nový spôsob autorizácie - autorizácia klikom. Konštruktor správ bude potrebné preintegrovať na 

rozšírené integračné rozhrania Lokátora služieb aby ponúkol všetky spôsoby autorizácie, aké sú danú 

službu povolené v Lokátore služieb (teda navyše oproti súčasnému stavu aj autorizáciu klikom). 

Konštruktor správ bude rozšírený o funkcionalitu autorizácie elektronických podaní klikom. Nová 

funkcionalita v zmysle zákona o e- Governmente bude dostupná po úspešnej autentifikácii osoby 

(zodpovedajúcej najmenej úrovni zabezpečenia pokročilá) a zabezpečí  

 nemennosť obsahu autorizovaného dokumentu do momentu uloženia v elektronickej schránke 

adresáta,  

 spojenie autorizovaného dokumentu s identifikátorom osoby odosielateľa a zachovanie väzby 

medzi nimi, 

 splnenie povinnosti uvádzania autentifikovanej osoby ako odosielateľa elektronickej správy.  

Navrhovaná úprava nie je úpravou vyvolanou projektom Slovensko v mobile. Navyše, Slovensko v 

mobile je súčasťou ústredného portálu verejnej správy, čiže nejde ani o duplicitu a ani o dopĺňajúce sa 

funkcionality. Pre zabezpečenie funkčnosti autorizácie klikom vytváranej na ÚPVS je potrebné 

zrealizovať centrálne riešenie overenia a spracovania autorizácie klikom v spoločných moduloch 

UPVS s doložkou preukazujúcou vykonanú autorizáciu klikom v zmysle štandardov, čo má dopady na 

spoločné moduly ako je centrálna elektronická podateľňa pre úpravu centrálne zasielaného výsledku 

overenia, modul elektronických schránok pre zobrazovanie informácií o autorizácii klikom, modul 

elektronického doručovania pre spracovanie výsledku overenia v autorizačnej doložke listinného 
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rovnopisu a modul dlhodobého uchovávania pre spracovanie upraveného výsledku overenia podpisov. 

Zároveň je potrebné zabezpečiť vytváranie autorizácie klikom v súlade s ustanovením a štandardmi 

pre podania vytvárané na ÚPVS s doložkou preukazujúcou autorizáciu klikom. Autorizácia klikom v 

súčasnosti nie je zrealizovaná na ústrednom portáli a riešenie centrálneho overovania v spoločných 

moduloch a vytvárania na ÚPVS nie sú pokryté projektom Slovensko v mobile.Dopad na ÚPVS: 

610 000 EUR 

Implementácia v roku 2023. 

 

Okruh 4: Návrhy zmien v oblasti povinnosti vytvárania elektronického formulára pre elektronické 

úradné dokumenty (úpravy § 26 ods. 2 a 7, § 27 ods. 4 a 5,  vypustenie § 28 ods. 6) 

Súčasný stav: OVM je povinné vytvárať elektronické úradné dokumenty ako údaje vyplnené podľa 

elektronického formulára, čo predstavuje značné finančné náklady pre orgány verejnej moci a technické 

komplikácie pri vytváraní formátovaného textu v rámci obsahu elektronického úradného dokumentu. 

Údaje elektronického úradného dokumentu vyplneného podľa elektronického formulára sa 

v elektronickej úradnej správe automatizovane identifikujú pre účely vytvorenie autorizačnej doložky 

listinného rovnopisu vytváraného podľa § 31a zákona. V súčasnom stave sa nepočíta s tým, že príloha 

v elektronickej úradnej správe je elektronický úradný dokument. 

Požadovaný stav:  

Na základe zásadnej pripomienky k novele zákona a zámerov v pracovných skupinách Komisie pre 

štandardizáciu bude vytváranie elektronického formulára pre elektronický úradný dokument nepovinné 

a bude možné vytvárať elektronické úradné dokumenty aj ako iné elektronické dokumenty. Na základe 

tejto úpravy je potrebné upraviť funkciu vytvárania listinného rovnopisu elektronického úradného 

dokumentu vytváraného podľa § 31a zákona OVM v elektronickej schránke ÚPVS a úpravu 

zverejneného vzoru autorizačnej doložky, aby v nich nebol ako elektronický úradný dokument 

označovaný výlučne vyplnený elektronický formulár. Úpravu je potrebné vykonať v rámci 

elektronického formulára, ktorý bude zverejnený ako nová verzia formulára a následne implementovaný 

vo funkcii vytvárania listinného rovnopisu. Bez implementácie úpravy by dochádzalo k chybnému 

označovaniu obsahu doručovaných listinných rovnopisov. 

Zároveň je žiadúce pre účely obmedzenia nákladov na strane OVM pri vytváraní dátovej štruktúry podľa 

§ 27 vytvoriť vzorovú dátovú štruktúru s povinnými základnými metaúdajmi elektronického úradného 

dokumentu pre účely automatizovaného spracovania a jeho sprístupnenie na ÚPVS. Nevytvorením 

dátovej štruktúry by vznikli náklady na samostatné vytváranie štruktúry v množstve OVM. Dátová 

štruktúra je určená na automatizované spracovanie doručovaných elektronických úradných dokumentov 

na ÚPVS a na strane adresátov. 

V rámci ukončenia povinného postupu podľa § 28 ods. 6 je zároveň žiadúce upraviť postup pre 

vytváranie spoločnej autorizácie elektronických úradných dokumentov, aby nedochádzalo k vytváraniu 

dokumentov v rozpore s novelizovaným znením. 

Dopad na ÚPVS: 100 000 EUR 

Implementácia v roku 2023. 

 

Okruh 5: (Návrhy zmien v oblasti automatickej deaktivácie schránok podľa § 14 ods. 2 písm. d) 

Súčasný stav: Elektronické schránky fyzických osôb podnikateľov sa deaktivujú manuálne na žiadosť 

danej osoby a údaje sú spracúvané samostatne. 

Požadovaný stav: Automatizované deaktivovanie schránok v prípade zániku právneho postavenia 

podnikateľa na základe konsolidovaných údajov z registra právnických osôb. Je potrebné upraviť 

komponent ÚPVS spracúvajúci denné dávky z RPO, ktoré budú sumarizovať údaje o začiatku a konci 

vykonávania činností fyzickej osoby podnikateľa. 

Dopad na ÚPVS: 30 000 EUR 

Implementácia v roku 2023. 
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2.2.2. Charakteristika návrhu: 

 

       zmena sadzby 

       zmena v nároku 

       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) 

  X     kombinovaný návrh 

       iné  

 

 

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít: 
 

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov 

daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka. 

 

Tabuľka č. 2  

Objem aktivít 
Odhadované objemy 

2021 2022 2023 2024 

Indikátor ABC     

Indikátor KLM     

Indikátor XYZ     

 

 

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie 

 
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, 

ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol 

a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty. 

 

NASES pri výpočte finančných dopadov návrhu novely zákona zohľadnila doterajšie zmluvné vzťahy 

a s tým súvisiace pravidlá vytvárania cenotvorby týkajúce sa ÚPVS, vlastné skúsenosti s poskytovaním 

služieb technickej podpory, údržby a poskytovaním servisných služieb, integrácii a komplexných 

služieb implementácie spoločných modulov. 

 

Výpočet finančných dopadov bol vykonaný metodikou UCP, pričom základom výpočtu je prenesenie 

legislatívnych návrhov do zmien ÚPVS a jednotlivých modulov formou use-case points (prípadov 

použitia) a ich následný odhad prácnosti. Samotný výpočet sa realizuje v nasledovných krokoch: 

•Výpočet hodnoty UUCW, 

•Výpočet hodnoty UAW, 

•Výpočet hodnoty TCF, 

•Výpočet hodnoty ECF, 

•Výpočet hodnoty UCP. 

Určenie predpokladaných finančných dopadov prebehlo na základe predpokladaných hodinových 

sadzieb expertov. NASES použila pri výpočte priemer doteraz zazmluvnených kontraktov a PHZ z iných 

obstarávaní podobných úprav na ÚPVS. Popis jednotlivých návrhov a bližšie dopady na ÚPVS 

a jednotlivý moduly je bližšie popísaný v kapitole vyššie. Výdavky sa plánujú čerpať v roku 2022 a 2023, 

kedy NASES plánuje obstarať alebo realizovať jednotlivé zmeny v rámci novely.
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Tabuľka č. 3  

 

 

 

1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie 

 

Poznámka: 

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. 

  

Príjmy (v eurách) 
Vplyv na rozpočet verejnej správy 

poznámka 
2021 2022 2023 2024 

Daňové príjmy (100)1       

Nedaňové príjmy (200)1       

Granty a transfery (300)1       

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami (400) 

        

  

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné 

výpomoci (500) 

        

  

Dopad na príjmy verejnej správy celkom 0 0 0 0   
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Tabuľka č. 4  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie 

 

Poznámka: 

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. 

 

 

 

 

Výdavky (v eurách) 
Vplyv na rozpočet verejnej správy 

poznámka 
2021 2022 2023 2024 

Bežné výdavky (600) 0 0 129 552,00  129 552,00 
  

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 0 0 96 000,00 96 000,00 
  

  Poistné a príspevok do poisťovní (620) 0 0 33 552,00 33 552,00 
  

  Tovary a služby (630)2 0 0 0 0 
  

  Bežné transfery (640)2 0 0 0 0 
  

  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou 

finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 

    

 

Kapitálové výdavky (700)  0 840 000,00 0 
  

  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2  0 840 000,00 0 
  

  Kapitálové transfery (720)2     
  

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 

(800) 

       

Dopad na výdavky verejnej správy celkom 0 0 969 552,00 129 552,00 
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                 Tabuľka č. 5  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

Zamestnanosť 
Vplyv na rozpočet verejnej správy 

poznámka 
2021 2022 2023 2024 

Počet zamestnancov celkom 0 0 2 2   

   z toho vplyv na ŠR 0 0 2 2  

Priemerný mzdový výdavok (v eurách) 0 0 4 000,00 4 000,00 
  

   z toho vplyv na ŠR 0 0 4 000,00 4 000,00 
  

Osobné výdavky celkom (v eurách) 0 0 129 552,00 129 552,00 
  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 0 0 96 000,00 96 000,00 
  

   z toho vplyv na ŠR 0 0 96 000,00 96 000,00 
  

Poistné a príspevok do poisťovní (620) 0 0 33 552,00 33 552,00 
  

   z toho vplyv na ŠR 0 0 33 552,00   33 552,00 
  

      

Poznámky:      

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín 

zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...). 

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.  

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“. 
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