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ZHRNUTIE (body I – XI) 

Odpovede Komisie: 

I. – X.: Digitálna verejná správa je prierezová téma, ktorou sa zaoberajú viaceré iniciatívy 

v rámci mnohých útvarov Európskej komisie. 

Akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 bol navrhnutý tak, aby slúžil ako 
katalyzátor koordinácie úsilia o modernizáciu verejného sektora a zdrojov v oblasti elektronickej 
verejnej správy a aby pomohol pri koordinácii zdrojov financovania a sprievodných opatrení, ktoré 
majú členské štáty k dispozícii prostredníctvom rôznych programov EÚ. Bol vytvorený ako záväzok 
na strane Komisie, čím sa stanovili lehoty len pre opatrenia Komisie. Členské štáty by na to mohli 
nadviazať v záujme dodržania lehôt stanovených inde [napr. v nariadení (EÚ) č. 910/2014, nariadení 
(EÚ) 2018/1724, smernici (EÚ) 2017/1132, smernici (EÚ) 2019/1151]. 

V súvislosti s akčným plánom pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 nebol 
vyčlenený rozpočet, a preto, ako uviedol EDA, bola podpora vyvinutých riešení obmedzená najmä na 
činnosti plánované v rámci jednotlivých opatrení a na výmenu najlepších postupov medzi členskými 
štátmi. Podľa odporúčania EDA sa Komisia usiluje vypracovať ucelenejšiu stratégiu na účinnú 
podporu služieb elektronickej verejnej správy. 

V akčných plánoch pre elektronickú verejnú správu sa stanovili dôvody budúcich činností 
plánovaných Komisiou, v súvislosti s ktorými má v úmysle (podľa odporúčania EDA) posilniť 
vykonávací rámec s cieľom naliehať na členské štáty, aby dokončili služby elektronickej verejnej 
správy. 

V rámci politického programu „Cesta k digitálnemu desaťročiu“ (ktorý bol politicky dohodnutý po 
ukončení auditu a ešte sa má formálne prijať) sa vykonávací rámec pre služby elektronickej verejnej 
správy, ako aj stratégia na podporu služieb elektronickej verejnej správy posilnia mechanizmom 
monitorovania, rámcom spolupráce, ako aj správami a odporúčaniami na riešenie nedostatkov 
stanovených v rámci úsilia členských štátov o dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia. 

Prostredníctvom potreby vypracovať vnútroštátne plány a trajektórie na dosiahnutie cieľa, ktorým je 
online dostupnosť všetkých kľúčových verejných služieb do roku 2030, v spojení s mechanizmom 
monitorovania na úrovni EÚ v rámci programu Cesta k digitálnemu desaťročiu sa podporia aj služby 
elektronickej verejnej správy. 

Niektoré z hlavných prebiehajúcich a budúcich činností zahŕňajú prácu expertnej skupiny pre verejnú 
správu a riadenie, revíziu referenčného porovnávania elektronickej verejnej správy, zlepšenie 
ekosystému pre digitálnu identitu a dôveryhodné služby, podporu udržateľného poskytovania 
digitálnych služieb verejnej správy na miestnej úrovni, návrh na vytvorenie štrukturálnej spolupráce 
v oblasti interoperability medzi členskými štátmi a Komisiou, vykonávanie nariadenia o jednotnej 
digitálnej bráne a novú iniciatívu v oblasti práva obchodných spoločností (pozri elektronickú verejnú 
správu | Európska komisia). 

VII. Komisia považuje referenčné porovnávanie elektronickej verejnej správy za vhodné na 

meranie úrovne poskytovania verejných služieb v členských štátoch. Hoci referenčné porovnávanie 
nebolo osobitne určené na monitorovanie akčného plánu, Komisia sa domnieva, že sa na plán 
vzťahuje, pretože prostredníctvom svojich ukazovateľov meria jeho zásady. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_sk
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_sk
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_sk


 

3 

IX. Medzi propagačnými činnosťami v rámci rôznych režimov financovania (ako je program ISA2) 

sa využili synergie [napr. prostredníctvom spoločných registrov (platforma Joinup), kampaní (Výzva 
v oblasti digitálnej inovácie) a podujatí (konferencia DigitALL, spoločné semináre v rámci 
Európskeho týždňa regiónov a miest)]. Koordinácia bola obmedzená ich rozdielnym 
harmonogramom a organizačnými aspektmi a neexistenciou samostatného rozpočtu pre akčný plán 
pre elektronickú verejnú správu. 

XI. Komisia prijíma všetky odporúčania. Pozri odpovede Komisie v časti o odporúčaniach. 

ÚVOD (body 1 – 13) 

Odpovede Komisie: 

4. Komisia zdôrazňuje, že prostredníctvom politických iniciatív a programov financovania, o ktorých 

sa rozhodlo po skončení akčného plánu pre elektronickú verejnú správu a medzi ktoré patrí politický 
program Cesta k digitálnemu desaťročiu a nástroj NextGenerationEU/Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti, sa podporuje vytvorenie digitálnych verejných služieb a systému stanovovania 
a monitorovania cieľov, čím by sa členským štátom malo umožniť vykonanie postupnej zmeny 
týkajúcej sa zriaďovania služieb digitálnej verejnej správy v súlade so zásadami a s mnohými 
opatreniami stanovenými v akčnom pláne pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020. 

Komisia zdôrazňuje, že sa pripravuje návrh o interoperabilite – stratégia verejných správ EÚ pre 
interoperabilitu, ktorej cieľom je stanoviť spoločné riadenie v záujme riadenia rozvoja interoperability 
medzi orgánmi verejnej správy EÚ (pracovný program Komisie na rok 20221). 

ROZSAH AUDITU A AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP 
(body 14 – 19) 

Žiadne odpovede Komisie. 

PRIPOMIENKY (body 20 – 85) 

Odpovede Komisie: 

Rámček 1 – Vízia a politické priority akčného plánu 

Pozri odpoveď na bod 27. 

25. Zámerom akčného plánu pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 nemohlo byť 

a ani nebolo zavedenie nových povinností pre členské štáty. Bol navrhnutý tak, aby slúžil ako 

                                                 
1 Pracovný program Komisie na rok 2022/Európa pripravená na digitálny vek: resource.html (europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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katalyzátor (ako sa uvádza v bode II správy EDA) koordinácie úsilia o modernizáciu verejného 
sektora a zdrojov v oblasti elektronickej verejnej správy a aby pomohol pri koordinácii zdrojov 
financovania a sprievodných opatrení, ktoré majú členské štáty k dispozícii prostredníctvom rôznych 
programov EÚ. 

27. Keďže akčný plán predstavoval záväzok na strane Komisie, zahŕňal lehoty len pre opatrenia 

Komisie, na ktoré členské štáty mohli nadviazať v záujme dodržania lehôt stanovených inde [napr. 
v nariadení (EÚ) č. 910/2014, nariadení (EÚ) 2018/1724, smernici (EÚ) 2017/1132, smernici (EÚ) 
2019/1151]. 

Hoci samotný akčný plán bol jasne časovo ohraničený (2016 – 2020), jeho cieľom bolo prispieť 
k dosiahnutiu výsledkov výrazne nad rámec svojho vlastného časového rámca a mať za následok 
vplyv v rámci harmonogramov špecifických pre rôzne pokryté oblasti a často stanovených 
v príslušných právnych aktoch. 

Rámček 4 – Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti digitalizácie verejných 
služieb 

Pozri odpoveď na bod 30. 

30. Odvtedy, čo Komisia prijala svoj návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 

zriaďuje politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030 [COM(2021) 574 final 
z 15. 9. 2021] (ktorý bol politicky dohodnutý po ukončení auditu a ešte sa má formálne prijať): 

 pokiaľ ide o cieľ 1, „kľúčové verejné služby“ sú vymedzené ako základné služby, ktoré 
verejné subjekty poskytujú fyzickým osobám počas ich významných životných udalostí 
a právnickým osobám počas ich profesionálneho životného cyklu, 

 objavila sa nová formulácia cieľa 3: „100 % občanov Únie má prístup k bezpečným 
prostriedkom elektronickej identifikácie (eID) uznaným v celej Únii, čo používateľom 
umožňuje úplnú kontrolu nad transakciami súvisiacimi s identitou a nad vymieňanými 
osobnými údajmi.“ 

Tým by sa mala riešiť pripomienka EDA. 

32. Pozri odpoveď na bod 40. 

34. – 36. Pravidelné zasadnutia riadiaceho výboru pre akčný plán pre elektronickú verejnú správu 
poskytli platformu na výmenu informácií o pokroku dosiahnutom v súvislosti s plnením akčného 
plánu a aktualizáciou informácií o súčasnom stave. 

Komisia monitorovala výstupy v rámci opatrení Komisie. Komplexne nemonitorovala výsledky ani 
vplyvy akčného plánu, pretože bolo jasné, že sa niekedy dosiahnu mimo harmonogramu akčného 
plánu. 

Okrem toho, ako uviedol EDA v bodoch 72, 73 a 75, Komisia bola informovaná o dosiahnutom 
pokroku prostredníctvom pravidelného kontaktu s členskými štátmi v kontexte osobitných 
expertných skupín vytvorených na účely spolupráce a výmeny (napr. expertnej skupiny NPE a výboru 
NPE, koordinačnej skupiny pre jednotnú digitálnu bránu, expertnej skupiny pre interoperabilitu). 

Rámček 5 – Osobitné monitorovacie opatrenia pre európsky rámec 
interoperability 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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Observatórium vnútroštátneho rámca interoperability bude fungovať aj v období 2021 – 2027 ako 

jeden z kľúčových ukazovateľov výkonnosti programu Digitálna Európa a hlavný nástroj na meranie 

interoperability v Európe. 

 

40., 41. a 42. Ako už bolo uvedené, referenčné porovnávanie elektronickej verejnej správy je 

nástrojom merania na ročnej báze s cieľom hodnotiť dostupnosť a charakteristiky elektronickej 
verejnej správy v Európe. Analyzuje sa ním súčasný stav poskytovania digitálnych verejných služieb 
v Európe a pomáha identifikovať potrebu ďalších opatrení na úrovni EÚ. Merané ukazovatele sú 
prepojené s politickými prioritami stanovenými v akčných plánoch a vo vyhláseniach podpísaných 
členskými štátmi a sú z nich odvodené. Komisia považuje referenčné porovnávanie elektronickej 
verejnej správy za vhodné na meranie úrovne poskytovania verejných služieb v členských štátoch. 
Hoci referenčné porovnávanie nie je osobitne určené na monitorovanie akčného plánu, Komisia sa 
domnieva, že sa na plán vzťahuje, pretože prostredníctvom svojich ukazovateľov meria jeho zásady. 

43. Komisia sleduje trendy a potreby, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním digitálnych 

verejných služieb. Výsledkom je, že metodika sa má aktualizovať každé tri až štyri roky s cieľom 
udržať tempo pokroku. Komisia tak môže poskytnúť historické porovnania za dva roky 
(zhromažďovanie údajov sa uskutočňuje každé dva roky, preto je úplný obraz o všetkých službách 
v rámci všetkých životných udalostí viditeľný každý druhý rok). 

V správe za rok 2021 a po poslednej aktualizácii metódy sa hodnotenie zlúčilo na základe rôznych 
metód, a to na dva roky. Dokument o metóde bol aktualizovaný a toto zlúčenie bolo v správe 
vysvetlené. Úpravy neboli realizovateľné vzhľadom na skutočnosť, že sa pridali nové služby, 
niektoré sa odstránili, zatiaľ čo niekoľko otázok týkajúcich sa merania rôznych služieb sa takisto 
aktualizovalo/odstránilo/pridalo. 

46. Komisia zdôrazňuje, že observatórium vnútroštátneho rámca interoperability bude fungovať aj 

v období 2021 – 2027 ako hlavný nástroj na meranie interoperability v Európe a takisto ako jeden 
z kľúčových ukazovateľov výkonnosti programu Digitálna Európa. 

48. Komisia zdôrazňuje, že jedným z cieľov v rámci digitalizácie verejných služieb je poskytovanie 

100 % kľúčových verejných služieb online. 

Tento cieľ je rozdelený do dvoch odvodených cieľov podľa DESI: 

 digitálne verejné služby pre občanov, 

 digitálne verejné služby pre podniky. 

Oba ukazovatele sú odvodené z osobitných výpočtov (online dostupnosť vnútroštátnych 
a cezhraničných služieb pre podniky a občanov) podľa rámca pre referenčné porovnávanie 
elektronickej verejnej správy. Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú k dispozícii online: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735. 

Rámček 7 – Oneskorené zavedenie nástroja na spracovanie platieb v prípade 
opatrení 9 a 10 

Keďže všetky povinné informácie uverejnené členskými štátmi prostredníctvom prepojenia 

insolvenčných registrov sú k dispozícii bezplatne a členské štáty môžu účtovať poplatky len za 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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informácie alebo dokumenty, ktoré zahŕňajú nepovinne a dodatočne k súboru povinných informácií 

v systéme prepojenia (s ohľadom na to, že žiadny členský štát doteraz nevyjadril úmysel tak urobiť), 

Komisia sa domnieva, že vplyv chýbajúceho platobného systému pre prepojenie insolvenčných 

registrov nie je príliš významný. 

56. Uzly eIDAS nebudú automaticky nahradené peňaženkou a je pravdepodobné, že sa budú 

naďalej používať na uľahčenie cezhraničného používania vnútroštátnych prostriedkov identifikácie. 

77. Komisia koordinovala propagačné činnosti v čo najväčšej miere vzhľadom na rôzne režimy 

financovania, rôznorodú povahu príslušných opatrení a ich rozdielny harmonogram a organizačné 
aspekty. Týka sa to spoločných registrov (platforma Joinup), kampaní (Výzva v oblasti digitálnej 
inovácie) a podujatí (konferencia DigitALL, spoločné semináre v rámci Európskeho týždňa regiónov 
a miest). Keďže pre akčný plán pre elektronickú verejnú správu neexistoval samostatný rozpočet, 
všetky propagačné činnosti boli spojené s konkrétnymi opatreniami alebo programami financovania. 

85. Komisia sa snažila získať predstavu o opatreniach členských štátov na podporu európskych 

alebo vnútroštátnych riešení elektronickej verejnej správy v rozsahu, v akom získala informácie o: 

 propagačných činnostiach spojených s vykonávaním infraštruktúr digitálnych služieb NPE 
prostredníctvom povinného podávania správ, ako sa dohodlo v dohodách o grante, 

 najlepších postupoch pre propagačné činnosti prostredníctvom výmeny skúseností 
a osvedčených postupov v rámci riadiaceho výboru pre akčný plán pre elektronickú verejnú 
správu. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA (body 86 – 98) 

Odpovede Komisie: 

86. Komisia by chcela zdôrazniť, že zameraním akčného plánu pre elektronickú verejnú správu na 

opatrenia v rámci Komisie sa obmedzil rozsah jeho využívania pákového efektu na účinnú podporu 
vykonávania a zavádzania riešení elektronickej verejnej správy členskými štátmi. 

Komisia nedávno zaviedla nové nástroje politiky so zvýšeným politickým vplyvom (Cesta 
k digitálnemu desaťročiu, Digitálny kompas do roku 2030) a s výrazne zvýšeným financovaním. 
Podľa názoru Komisie by to malo umožniť splnenie cieľov stanovených v akčného pláne, a to 
v dlhodobom horizonte. Takisto sa navrhuje, aby tieto nástroje zahŕňali prísne cielené 
a monitorovacie opatrenia pre členské štáty. 

88. Článok 5 ods. 1 politicky dohodnutého politického programu Cesta k digitálnemu desaťročiu 

(v návrhu verzie právnikov lingvistov) znie takto: 

„Komisia monitoruje pokrok Únie pri plnení všeobecných cieľov stanovených v článku 3 a digitálnych 
cieľov stanovených v článku 4. Na tento účel sa Komisia opiera o DESI a prostredníctvom 
vykonávacieho aktu stanovuje kľúčové ukazovatele výkonnosti pre každý digitálny cieľ. Uvedený 
vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.“ 

Komisia očakáva zmiernenie rizika rôznorodých výkladov členskými štátmi vymedzením jasných 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti vo vykonávacích aktoch. 



 

7 

89. Nové ukazovatele budú dopĺňať existujúce kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré sa uvádzajú 

v referenčnom porovnávaní elektronickej verejnej správy a indexe digitálnej ekonomiky 
a spoločnosti, čo umožní dôkladné monitorovanie cieľov stanovených v programe „Cesta 
k digitálnemu desaťročiu“ a poskytne kontext potrebný na pochopenie vývoja. 

93. Komisia je presvedčená, že v dôsledku zmeny nariadenia eIDAS sa všetkým ľuďom v Európe 

poskytnú bezpečné, dôveryhodné a všeobecne akceptované prostriedky digitálnej identifikácie, ktoré 
možno používať v rámci Únie. 

Odporúčanie 1 – Posilniť vykonávací rámec s cieľom naliehať 

na členské štáty, aby dokončili služby elektronickej verejnej 

správy 

Komisia prijíma toto odporúčanie: 

Pevný základ pre vykonávanie tohto odporúčania už existuje. 

Politická dohoda o programe Cesta k digitálnemu desaťročiu sa dosiahla v júli 2022; členské štáty 
musia vypracovať vnútroštátne plány a usilovať sa dosiahnuť ciele s ohľadom na trajektórie; vo 
výročných správach sa zhodnotí pokrok a konkrétne odporúčania sa zamerajú na riešenie 
nedostatkov. Okrem toho bola zriadená nová expertná skupina členských štátov s cieľom nanovo 
vymedziť a vykonávať referenčné porovnávanie elektronickej verejnej správy v spolupráci 
s Komisiou a členskými štátmi a monitorovať pokrok pri dosahovaní cieľa v oblasti verejných služieb 
stanoveného v programe Cesta k digitálnemu desaťročiu. 

Komisia očakáva, že členské štáty budú úzko koordinovať svoje úsilie, pričom v plnej miere využijú 
mechanizmy, ktoré poskytuje program Cesta k digitálnemu desaťročiu. 

95. Medzi propagačnými činnosťami v rámci rôznych režimov financovania (ako je program ISA2) 

sa využili synergie [napr. prostredníctvom spoločných registrov (platforma Joinup), kampaní (Výzva 
v oblasti digitálnej inovácie) a podujatí (konferencia DigitALL, spoločné semináre v rámci 
Európskeho týždňa regiónov a miest)]. Koordinácia bola obmedzená ich rozdielnym 
harmonogramom a organizačnými aspektmi a neexistenciou samostatného rozpočtu pre akčný plán 
pre elektronickú verejnú správu. 

97. Pomoc podnikom a MSP sa obnoví v rámci nového ekosystému pre eID a dôveryhodné služby, 

ktorý sa vytvorí v nadväznosti na návrh rámca európskej digitálnej identity. 

 

Odporúčanie 2 – Vypracovať ucelenú stratégiu na účinnú 

podporu služieb elektronickej verejnej správy 

Komisia prijíma toto odporúčanie: 

Pokiaľ ide o centrá digitálnych inovácií a GovTech inkubátor, ktoré sú financované v rámci programu 
Digitálna Európa, k dispozícii budú dva dôležité nástroje na podporu technických riešení pre 
digitálnu verejnú správu v celej Európe. Komisia preskúma najlepší spôsob, ako využiť tieto 
spôsobilosti s cieľom zvýšiť informovanosť o existujúcich riešeniach. 
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Okrem toho sa pripravovaný návrh na posilnenie politiky interoperability verejného sektora EÚ 
zameriava na zlepšenie zavádzania riešení interoperabilnej digitálnej verejnej správy podporovaním 
koordinovaného vývoja a experimentovania a zvýšením dostupnosti všeobecne akceptovaných 
riešení a zlepšenia prístupu k nim. 
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