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Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Bod č. 9 – 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 

Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe 
Plánu legislatívnych úloh vlády SR. 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Cieľom návrhu 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, a v oblasti autorizácie sa zohľadňuje požiadavka kontroly gestora 
elektronickej služby nad určovaním akceptovaných spôsobov autorizácie na účely použitia iných autorizačných 
prostriedkov než kvalifikovaný elektronický podpis. 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, ktorý v zásadnej časti 
činností nenašiel predpokladané uplatnenie 
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 01.10.2022. 
 

Postoj RÚZ k materiálu 

Cieľom návrhu zákona je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť nastavenia vzťahov v zákone o e-
Governmente v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. RÚZ materiál v medzirezortnom 
pripomienkovom konaní nepripomienkovala. 
 
RÚZ berie predložený materiál na vedomie bez ďalších pripomienok. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 

Bez pripomienok zo strany RÚZ 
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