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:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Názov projektu:
Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej
služby E-kolok
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Na základe informácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky je na Slovensku 1069 miest
správnych orgánov, súdov a prokuratúry, kde sa vyberajú správne a súdne poplatky. V súčasnosti neexistuje jedno
centrálne riešenie pre platenie správnych a súdnych poplatkov. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch, v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis
z registra trestov, v znení neskorších predpisov je možné správne a súdne poplatky uhrádzať kolkovou známkou, v
hotovosti, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu. Procesy spojené s jednotlivými formami nie sú jednotné,
existuje vedľa seba centralizovaný systém platenia (kolkové známky) s decentralizovaným systémom (hotovosť na
úrade, bankový prevod), neexistuje centrálna evidencia o uhradených poplatkoch a poskytnutých službách.
Zároveň existujúca situácia v procese platenia správnych a súdnych poplatkov nepodporuje budovanie
elektronizácie služieb verejnej správy, nakoľko neumožňuje plne elektronické poskytnutie služby vrátane
elektronickej platby.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Podľa konceptu systému IS PEP ako súčasti komplexnej služby E-kolok sa správny a súdny poplatok platí a eviduje
v centrálnej evidencii, ktorú spravuje IS PEP, pričom platba je realizovaná pri priehradkovom podaní
prostredníctvom technických prostriedkov inštalovaných v mieste správneho orgánu v hotovosti alebo platobnou
kartou alebo pri online podaní elektronicky využitím spoločných modulov ÚPVS. V momente platby sa v IS PEP
vygeneruje elektronický kolok, teda jednoznačný a unikátny identifikátor platby, ktorý obsahuje predovšetkým
informácie o výške poplatku, type služby, orgáne, za ktorý sa poplatok vybral a spôsobe platby (hotovosť, platobná
karta, bankový prevod). Prevádzkovateľ komplexnej služby E-kolok zabezpečí centralizáciu vybraných poplatkov a
ich následný centrálny odvod do Štátnej pokladnice. Systém zároveň poskytne Ministerstvu financií SR, prípadne
ďalším užívateľom, cenné informácie pre potreby analytického vyhodnocovania výberu správnych a súdnych
poplatkov, kontrolingu výnosov, analýzu efektívnosti úradov a strategické rozhodovanie zúčastnených rezortov.
c) Spôsob realizácie projektu
Technologické riešenie projektu bude zabezpečené dodávateľom, ktorý bude realizovať analýzu požiadaviek,
dizajn, vývoj, testovanie a implementáciu IS PEP ako súčasti komplexnej služby E-kolok. Ostatné časti komplexnej
služby Ekolok (platobný front end a front-office modul) bude realizovať prevádzkovateľ systému, ktorého na základe
prevádzkovej zmluvy poverí Ministerstvo financií SR. Prevádzkovateľ komplexnej služby E-kolok bude budovať
ostatné časti systému v nadväznosti na IS PEP, pričom bude zabezpečovať následnú prevádzku komplexnej služby
E-kolok.
Vývoj a nasadenie IS PEP sa predpokladá do konca roku 2013, pričom nasadzovanie technických zariadení
platobného front end-u bude fázové, pričom do konca roku 2014 by mali byť postupne inštalované technické
zariadenia na všetkých miestach úradov, ktoré budú zapojené do komplexnej služby E-kolok. Celý projekt bude
podporovaný projektovým riadením v súlade s metodikou PRINCE2 a prostredníctvom aktivít informovania
verejnosti bude zabezpečená jeho publicita. Následné riadenie prevádzky bude v súlade so všeobecne
akceptovanými postupmi pre obdobné projekty (ITIL apod.). Pri vývoji riešenia bude aplikovaná metodológia RUP.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizáciou projektu dôjde k významnému zvýšeniu dostupnosti evidenčných a štatistických informácií súvisiacich s
výberom správnych a súdnych poplatkov a poskytovanými typmi a objemami služieb poskytovaných jednotlivými
úradmi, ktoré budú evidované centrálne a jednotne, a umožnia Ministerstvu financií SR, prípadne ďalším

zúčastneným rezortom, vykonávať kvalitatívne analýzy, plánovanie a kontroling výnosov zo správnych a súdnych
poplatkov pre strategické rozhodovanie, napríklad v súvislosti s rozhodovaním o výške poplatkov, efektívnosti a
využiteľnosti jednotlivých úradov, optimalizáciu siete úradov, a pod. IS PEP a komplexná služba E-kolok zjednotí
procesy evidencie, platby a peňažných prevodov, zvýši transparentnosť procesov a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti
systému, čo môže viesť k zvýšeniu výberu správnych a súdnych poplatkov a zníženiu únikov. Z pohľadu občana
prinesie systém nové spôsoby platby poplatkov realizovateľné priamo na mieste úradu, a tiež prispeje k
elektronizácii výkonu verejnej moci umožnením vykonať elektronickú platbu správneho a súdneho poplatku v
nadväznosti na Ústredný portál verejnej správy využitím jeho komponentov a zabezpečením rovnakej úrovne
evidencie poplatku, ako pri platbe v prípade neelektronického podania.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť projektu bude v zodpovednosti Ministerstva financií SR, ktoré bude správcom komplexnej služby Ekolok, pričom dennú prevádzku systému, technickú a užívateľskú podporu a jeho rozvoj po technickej a personálnej
stránke zabezpečí prevádzkovateľ systému na základe prevádzkovej zmluvy v zmysle platnej legislatívy.
Ministerstvo financií SR bude hradiť odmenu prevádzkovateľa systému z rozpočtovej kapitoly rezortu financií.
Návratnosť investície je založená na porovnaní kvantifikovateľných nákladov súčasného systému pre platenie
správnych a súdnych poplatkov s predpokladanými nákladmi na vývoj, implementáciu a celú prevádzku komplexnej
služby E-kolok so započítaním monetarizovaných nefinančných prínosov, tak, ako boli tieto náklady vyčíslené v
nákladovo-výnosovej analýze, ktorá je súčasťou štúdie uskutočniteľnosti. Na základe tejto analýzy sa návratnosť
investície predpokladá vo 4. roku životnosti projektu. Okrem vyčíslenej návratnosti investície projekt prinesie aj
nepriame prínosy v podobe zníženia možnosti únikov správnych a súdnych poplatkov, úspory času vybavenia
služby občanovi v súvislosti s platením správneho a súdneho poplatku a zvýšenia kvality dostupných informácií o
správnych a súdnych poplatkoch a poskytnutých službách.
Výška schválenej pomoci:
5 277 000,00 €
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 19.9.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Norbert Molnár, Kornélia Čajková
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.

