Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Ministerstvo financií SR
Názov projektu:
Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Zahraničný obchod je predmetom riešenia viacerých agend, ktoré sú zastrešené rôznymi orgánmi štátnej správy.
V prípade podávania žiadostí či iných podaní sa využíva zväčša papierová forma a podateľne jednotlivých
oprávnených inštitúcií, pričom oprávnenia majú takisto prevažne listinnú podobu. Obchodník komunikuje s
príslušným orgánom, ktorému k danému podaniu predkladá výstupy (oprávnenia, listiny, licencie a iné prílohy)
vydané inými orgánmi štátnej správy, čo zvyšuje náklady podania žiadateľa a zvyšuje čas spracovania jedného
podania na strane orgánov štátnej správy. Orgán štátnej správy podanie manuálne spracuje, zodpovedá za
kontrolu správnosti a úplnosti predkladaných dokumentov a na ich základe vydá rozhodnutie.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledkom projektu je IS CEP, ktorého cieľom je elektronizácia služieb týkajúcich sa zahraničného obchodu a
automatizácia súvisiacich procesov v podobe integrovaného miesta (elektronická podateľňa), poskytujúceho
služby príslušným orgánom štátnej správy. Integrácia na relevantné IS a registre umožní automatizáciu a
elektronizáciu procesov na strane orgánov štátnej správy (automatické kontroly, notifikácie v prípade neplnenia
podmienok) ako aj vzájomné zdieľanie potvrdení a relevantných informácií. Z pohľadu podnikateľa/občana je
komunikácia s príslušnými orgánmi elektronizovaná a integrovaná do jedného bodu, procesy sú zjednotené a do
najväčšej možnej miery automatizované (automatická identifikácia nevyhnutných príloh k podaniu, ich
automatické pripojenie k podaniu ak sú vydané iným orgánom štátnej správy, kontrola platnosti a správnosti napr.
v prípade lehôt, množstevných limitov, automatické preskúmanie žiadostí). IS CEP bude pre žiadateľov
poskytovať služby informačného charakteru (informácie o podmienkach realizácie ZOT), možnosť tvoriť a
podávať žiadosti o licencie, automatické dopĺňanie príloh, notifikačné služby, automatické preverovanie a
aktualizácia stavu licencií.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude prebiehať v 3 rokoch. Jednotlivé fázy sa budú čiastočne prelínať. Každá fáza sa bude
začínať detailným plánovaním, s detailným popisom vstupov, výstupov a aktivít na ich dosiahnutie.
V 1. roku projektu sa predpokladá projektové plánovanie a realizácia 1.fázy implementácie - vytvorenie Front
Office. V tejto fáze sa predpokladá zrovnoprávnenie papierového a elektronického podania a elektronizácia
podávania žiadostí cez CEP. V 2. roku projektu sa ukončí 1. fáza implementácie projektu s paralelným začiatkom 2.
fázy - Implementácia Back Office, ktorá umožní elektronické podávanie žiadostí, s následným automatickým
pripájaním príloh IS CEP-om a vytváraním metadát k dokumentom. V 3. roku projektu sa ukončí 2. fáza
implementácie projektu s paralelným začiatkom 3. fázy, v ktorej dôjde k integrácii a vytvoreniu rozhraní IS CEP na
všetky IS subjektov, zapojených do realizácie ZO transakcií.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením na základe metodiky PRINCE2 a prostredníctvom aktivít
informovania verejnosti bude zabezpečená jeho publicita. Celá realizácia projektu bude v súlade so všeobecne
akceptovanými kritériami pre obdobné projekty (ITIL apod.)
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
IS CEP umožňuje zaslanie unifikovaného elektronického dokumentu vývozcu/dovozcu/prepravcu na jediné miesto v
štátnej správe na úplné vybavenie administrácie, povolení a štatistiky medzinárodnej obchodnej transakcie, v
súlade s medzinárodne aj národne akceptovanými štandardmi v tejto oblasti. IS CEP prispieva na strane orgánov
štátnej správy k lepšiemu manažmentu rizík, vyššej úrovni bezpečnosti a k vyšším príjmom, automatizácia a
elektronizácia služieb a procesov sa prejaví v skrátení času spracovania a znížení nákladov na podanie. Prínosy
pre podnikateľa/občana spočívajú v transparentnej a predvídateľnej interpretácie a aplikácie pravidiel,
efektívnejšom sprístupnení a spracovaní informácií na strane orgánov štátnej správy a znížením nákladov
zefektívnením procesov.

e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Prevádzka a správa systému IS CEP po jeho spustení bude v kompetencii Colnej správy Slovenskej republiky.
Odbor informatiky bude zabezpečovať bežnú prevádzku a podporu systému.
Návratnosť investície sa prejaví najmä v úspore času tak na strane dotknutých inštitúcií verejnej správy ako
poskytovateľa služieb ako i na strane obchodníkov pri zahraničnoobchodných transakciách. Návratnosť investície
sa predpokladá v siedmom roku životnosti projektu. Tento údaj potvrdzuje nákladovo-výnosová analýza
vypracovaná na základe metodiky Cost-benefit analysis.
Výška schválenej pomoci:
8 848 158,00 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
VK 9.3.2010
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Ištvánffy
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

