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S T A N O V I S K O  

 k návrhu 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. Popis návrhu 

Cieľom návrhu 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 (ďalej len „návrh zákona“) je 

reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť nastavenia vzťahov v zákone o e-

Governmente v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. Navrhuje sa 

racionalizácia pravidiel zriaďovania elektronických schránok pre orgány verejnej moci, a to aj 

v prípadoch, kedy je nositeľom verejnej moci fyzická osoba, ktorá vykonáva funkciu, je 

zamestnaná alebo je v inom právnom vzťahu k subjektu, ktorý má aktivovanú elektronickú 

schránku v postavení orgánu verejnej moci (napr. riaditeľ školy). Návrhom zákona dochádza 

k úprave zriaďovania a aktivácie elektronických schránok zapísaných organizačných zložiek a 

tiež k zjednoteniu režimu deaktivácie elektronických schránok fyzických osôb podnikateľov s 

právnickými osobami a orgánmi verejnej moci. 

Návrhy v oblasti autentifikácie otvárajú právnu úpravu pre používanie iných, ako dnes v 

zákone o e-Governmente ustanovených autentifikátorov. 

V zaručenej konverzii dochádza k rozšíreniu okruhu oprávnených osôb a v nadväznosti na 

požiadavky z praxe sa v rámci prechodného obdobia navrhuje zefektívniť proces vykonávania 

zaručenej konverzie. Zásadnou zmenou je zrušenie inštitútu integrovaného obslužného miesta, 

pričom niektoré z činností budú môcť byť poskytované naďalej na základe iných ustanovení 

zákona o e-Governmente, resp. osobitných predpisov. 

2. Stanovisko KOZ SR 

KOZ SR nemá k predloženému návrhu zákona pripomienky. 

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR odporúča predložený návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 


