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bod č. 9 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  

o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 

1.  Postoj APZD k návrhu 

APZD súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD nemá výhrady k predloženému návrhu. V medzirezortnom pripomienkovom konaní APZD 

neuplatnila k návrhu pripomienky.  

Cieľom návrhu zákona je reflektovať aplikačnú prax a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými 

potrebami adresátov právnej úpravy. Ruší inštitút integrovaných obslužných miest (IOM), keďže  

v zásadnej časti činností nenašiel predpokladané uplatnenie. Návrhom zákona dochádza k revízii 

právnej úpravy zriaďovania elektronických schránok pre orgány verejnej moci, zriaďovania a aktivácie 

schránok pre zapísané organizačné zložky a deaktivácie schránok pre fyzické osoby podnikateľov. 

V zákone sa navrhuje:  

▪ otvoriť právnu úpravu pre používanie iných ako dnes v zákone o e-Governmente ustanovených 

autentifikátorov  

▪ umožniť vytváranie elektronického úradného dokumentu aj ako elektronického dokumentu 

bez použitia elektronického formulára 

▪ rozšíriť okruh osôb oprávnených na vykonávanie zaručenej konverzie 

▪ v oblasti vládneho cloudu, presun právnej úpravy zo zákona o e-Governmente do zákona  

č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe  

Návrh zákona bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pozitívne vplyvy  

na podnikateľské prostredie, pozitívne a negatívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti a negatívne 

vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona nebude mať vplyvy na životné prostredie, 

sociálne vplyvy a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.  

 ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV A DOPRAVY 

 

  

 

...silný hlas priemyslu... 
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Navrhovaná účinnosť: 1. októbra 2022 okrem ustanovení meniacich a dopĺňajúcich právnu úpravu 

zaručenej konverzie a zrušenia vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 Z. z. 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore v znení vyhlášky č. 239/2019 Z. z., 

ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2024 (čl. I bodov 71 až 80 a čl. I § 61 ods. 2 písm. b) v bode 104). 
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