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Zhrnutie 
I Od 90-tych rokov 20. storočia sa elektronická verejná správa podporuje na úrovni 
EÚ. Elektronická verejná správa znamená využívanie informačných a komunikačných 
technológií na účinnejšie a efektívnejšie poskytovanie služieb verejnej správy občanom 
a podnikom. Jej cieľom je znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikov tým, že 
sa ich interakcia s verejnými orgánmi zrýchli, bude pohodlnejšia a nákladovo 
efektívnejšia, čím sa podporí konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

II V roku 2016 Komisia prijala akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 
2016 – 2020. Tento akčný plán mal slúžiť ako katalyzátor koordinácie úsilia o 
modernizáciu verejného sektora a zdrojov v oblasti elektronickej verejnej správy. 
Zahŕňal 25 opatrení, ktoré mala Komisia vykonať. Na akčný plán nebol vyčlenený 
osobitný rozpočet, ale bol podporovaný prostredníctvom rôznych programov a 
sprievodných opatrení, ktoré boli k dispozícii členským štátom. 

III Vzhľadom na rastúci význam digitálnych služieb, ako ukázala pandémia ochorenia 
COVID-19, a značné financovanie digitalizácie vo všeobecnosti sme sa rozhodli vykonať 
tento audit s cieľom informovať tvorcov politík o záležitostiach, ktoré ovplyvňujú 
navrhovanie a vykonávanie opatrení EÚ na podporu elektronickej verejnej správy. 

IV Posúdili sme, či boli opatrenia Komisie v oblasti elektronickej verejnej správy 
účinné. Na tento účel sme preskúmali celkový návrh opatrení, ako aj mechanizmy 
monitorovania a vykonávania. Naše posúdenie vykonávania sme zamerali na opatrenia 
zamerané na podniky, pretože elektronická verejná správa je dôležitá na riešenie 
regulačnej fragmentácie a prekážok, a tým umožňuje podnikom rozširovať sa a pôsobiť 
cezhranične. 

V Dospeli sme k záveru, že opatrenia Komisie boli len čiastočne účinné pri podpore 
vykonávania a zavádzania riešení elektronickej verejnej správy členskými štátmi. 
Komisia dokončila opatrenia akčného plánu pre elektronickú verejnú správu na roky 
2016 – 2020, ktoré sú predmetom nášho auditu. Nie všetky novovytvorené digitálne 
verejné služby sú však dostupné v celej EÚ v dôsledku oneskoreného vykonávania na 
úrovni členských štátov. 
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VI Hoci akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 splnil 
potreby identifikované v konzultáciách a posúdeniach, zahŕňal len opatrenia, ktoré 
mala vykonať samotná Komisia, čím sa sťažilo naplnenie vízie akčného plánu, ktorou 
bolo vytvorenie otvorenej, efektívnej a inkluzívnej verejnej správy a verejných inštitúcií 
v EÚ do roku 2020. 

VII Komisia okrem toho komplexne nemonitorovala vykonávanie akčného plánu ako 
celku. Existujúce ukazovatele elektronickej verejnej správy (referenčné porovnávanie 
elektronickej verejnej správy a index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) neboli priamo 
prepojené so žiadnym z opatrení vykonávaných v rámci akčného plánu, a preto neboli 
vhodné na meranie jeho celkového vplyvu. Poznamenávame, že v návrhu Komisie, 
ktorým sa zriaďuje politický program „Cesta k digitálnemu desaťročiu“ z roku 2021, sa 
zaviedol rámec spolupráce, ktorý umožňuje sledovať pokrok členských štátov pri 
dosahovaní digitálnych cieľov stanovených na úrovni EÚ. 

VIII Komisia podporila zavádzanie riešení elektronickej verejnej správy členskými 
štátmi prostredníctvom projektov financovaných EÚ a poskytovaním technickej 
podpory. Komisia okrem toho aktívne podporovala spoluprácu a výmenu osvedčených 
postupov mnohými spôsobmi, a to aj prostredníctvom expertných skupín a platforiem. 
Členské štáty, ktoré sme navštívili, túto podporu ocenili. 

IX Neexistovala zastrešujúca stratégia na podporu riešení elektronickej verejnej 
správy dostupných na úrovni EÚ medzi hlavnými používateľmi. Podpora riešení 
elektronickej verejnej správy zo strany Komisie bola obmedzená a nemala prehľad o 
opatreniach, ktoré v tejto súvislosti prijali členské štáty, hoci koordinované úsilie 
mohlo viesť k lepším výsledkom. 

X Komisia neposúdila informovanosť podnikov o dostupných službách elektronickej 
verejnej správy a vo všeobecnosti neanalyzovala potreby v tejto oblasti, hoci ide o 
kľúčový krok pri zavádzaní služieb elektronickej verejnej správy. Jedinou výnimkou bola 
štúdia a znalostný a vzdelávací program medzi malými a strednými podnikmi v oblasti 
trhu s elektronickou identifikáciou a dôveryhodnými službami. 

XI Komisii odporúčame: 

o posilniť vykonávací rámec s cieľom naliehať na členské štáty, aby dokončili služby 
elektronickej verejnej správy, 

o vypracovať ucelenú stratégiu na účinnú podporu služieb elektronickej verejnej 
správy.  
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Úvod 

Význam elektronickej verejnej správy v EÚ 

01 Elektronická verejná správa znamená využívanie informačných a komunikačných 
technológií (IKT) na účinnejšie a efektívnejšie poskytovanie služieb verejnej správy 
občanom a podnikom. Očakáva sa, že sa zvýši účinnosť a efektívnosť znížením 
i) nákladov a transakčných časov1; ii) administratívnych informačných síl a 
iii) administratívneho zaťaženia občanov a podnikov tým, že sa ich interakcia s 
verejnými orgánmi zrýchli, bude pohodlnejšia a menej nákladná, čím sa podporí 
konkurencieschopnosť a hospodársky rast2. 

02 V 90-tych rokoch 20. storočia sa na európskej úrovni prijali prvé iniciatívy v oblasti 
elektronickej verejnej správy. Odvtedy: 

o Komisia v pravidelných intervaloch vydáva oznámenia a akčné plány3 a vytvorila 
osobitné programy financovania, najmä na podporu využívania IKT na 
zabezpečenie cezhraničných služieb (inými slovami na zabezpečenie 
interoperability medzi rôznymi službami), 

o na úrovni členských štátov sa význam elektronickej verejnej správy zdôraznil vo 
viacerých ministerských vyhláseniach4. Tieto vyhlásenia zahŕňali aj početné 
opatrenia, ku ktorým sa členské štáty zaviazali, ale zároveň vyzvali Komisiu, aby 
prostredníctvom akčných plánov prijala viacero opatrení, a navrhli, aby Komisia 
zorganizovala spoločné riadenie akčných plánov v oblasti elektronickej verejnej 
správy (úplný prehľad vývoja v EÚ od roku 2006 je uvedený v prílohe I). 

                                                      
1 United Nations E-government Knowledgebase. 

2 Výskumná služba Európskeho parlamentu, hĺbková analýza, e-Government: Using 
technology to improve public services and democratic participation, september 2015, s. 1. 

3 Akčný plán  eEurope 2002 na obdobie 2001 – 2002, Akčný plán eEurope 2005 na obdobie 
2003 – 2005, Akčný plán elektronickej verejnej správy (eGovernment) i2010 na obdobie 
2006 – 2010 a Akčný plán na obdobie 2011 – 2015. 

4 Nedávne príklady: Ministerské vyhlásenie z Tallinnu o elektronickej verejnej správe z roku 
2017; Berlínske vyhlásenie o digitálnej spoločnosti a digitálnej verejnej správe založenej na 
hodnotách z roku 2020. 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVSTjk5sfqfsNqRVkFHNKt0jRsMJ
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVH53scrRVSS0vMVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0140&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
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03 V roku 2016 Komisia v rámci stratégie pre digitálny jednotný trh v Európe prijala 
akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020. Identifikovalo sa v 
ňom 25 opatrení, z ktorých päť bolo pridaných po preskúmaní stratégie digitálneho 
jednotného trhu v polovici trvania v máji 2017. Akčný plán zahŕňal opatrenia, ktoré boli 
svojou povahou veľmi odlišné. Niektoré sa osobitne zameriavali na podniky (napr. 
„Predstaví iniciatívu na uľahčenie využívania digitálnych riešení počas celého životného 
cyklu podniku“ alebo „Spustí pilotný projekt týkajúci sa zásady „stačí len raz“ pre 
podniky). Iné boli zaujímavé pre všetkých občanov (napr. „Posúdi možnosť uplatnenia 
zásady „stačí len raz“ pre občanov v cezhraničnom kontexte“ alebo „Presadzovanie 
právnych predpisov EÚ o agropotravinárstve v online predaji a informovania 
spotrebiteľov “). Úplný zoznam opatrení je uvedený v prílohe II. 

04 Po akčnom pláne nenasledoval nový akčný plán po roku 2020, ale niekoľko 
ďalších iniciatív, z ktorých najdôležitejšie sú: 

o program Digitálna Európa5 schválený zákonodarcami s plánovaným celkovým 
rozpočtom 7,5 mld. EUR (v bežných cenách). Zameriava sa na sprístupňovanie 
digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy a budú sa 
z neho financovať projekty v piatich oblastiach (supervýpočtová technológia, 
umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, pokročilé digitálne zručnosti a 
zabezpečenie širokého využívania digitálnych technológií v celom hospodárstve a 
spoločnosti), 

o oznámenie Komisie Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na 
európsky spôsob. Komisia v tejto súvislosti predložila návrh rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje politický program Cesta k 
digitálnemu desaťročiu do roku 2030. V oboch dokumentoch sa stanovujú 
konkrétne digitálne ciele, ktoré by EÚ ako celok mala dosiahnuť do konca tohto 
desaťročia. Ciele digitalizácie verejných služieb zahŕňajú: online prístup ku 
kľúčovým verejným službám, prístup k zdravotným záznamom a využívanie 
riešenia digitálnej identifikácie. 

                                                      
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/694, ktorým sa zriaďuje program 

Digitálna Európa a zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2015/2240. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118&_sm_au_=iVV10S3Wvrkr3d0VVkFHNKt0jRsMJ
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%3A32021R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
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05 Údaje6 Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ukázali, že služby 
elektronickej verejnej správy majú väčší význam pre podniky ako pre jednotlivcov. 
Podniky odrádza rozdrobenosť regulácie a prekážky, ktoré im sťažujú rozširovanie a 
cezhraničné podnikanie v rámci vnútorného trhu EÚ7. 

06 Vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na svetové hospodárstvo a životy občanov 
zdôraznil význam digitálnych služieb vo všetkých oblastiach hospodárstva a spoločnosti 
EÚ. Nové technológie udržali fungovanie podnikov a verejných služieb a zabezpečili, 
aby obchod v celej EÚ naďalej voľne prúdil. Pomáhali tiež udržiavať vzájomný kontakt 
medzi občanmi, pracovať na diaľku a podporovať ďalšie vzdelávanie mladých ľudí. 

Úlohy a zodpovednosti 

07 Ako zdôraznili príslušní ministri vo svojom vyhlásení z roku 2017, digitálna 
transformácia verejnej správy je kolektívnym úsilím na európskej, ako aj vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, pričom sa zohľadňuje príslušné rozdelenie právomocí8. 
Podľa zásady subsidiarity zodpovednosť za digitalizáciu služieb verejnej správy na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni v zásade nesú členské štáty. Komisia je však 
zodpovedná za cezhraničné a nadnárodné výzvy, najmä zabraňovanie vytváraniu 
elektronických prekážok, ktoré môžu brániť verejným správam vo vzájomnom 
nadväzovaní kontaktov a občanom a podnikom v hľadaní a využívaní dostupných 
digitálnych verejných služieb v iných ako svojich krajinách9. 

08 Pokrok v oblasti elektronickej verejnej správy v EÚ preto závisí nielen od Komisie, 
ale aj od politickej vôle a ambícií členských štátov. Ako Komisia zdôraznila vo svojej 
správe State-of-play report on digital public administration and interoperability v roku 
2020, pokiaľ vlády nebudú považovať elektronickú verejnú správu za hlavnú prioritu 
politického programu, úsilie bude zbytočné a neudržateľné. 

                                                      
6 OECD (2015), Use of e-government services by individuals and businesses, Government at a 

Glance 2015, OECD Publishing, Paríž. 

7 Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe, COM(2015) 192 final. 

8 Ministerské vyhlásenie z Tallinnu o elektronickej verejnej správe z roku 2017. 

9 Úvod k observatóriu vnútroštátneho rámca interoperability. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015/use-of-e-government-services-by-individuals-and-businesses_gov_glance-2015-49-en;jsessionid=5pwoQch3iPrkQ7ryYBGK_4tF.ip-10-240-5-161#:%7E:text=The%20use%20of%20e%2Dgovernment,than%20the%20uptake%20for%20individuals.&amp;text=On%20average%20across%20the%20OECD,returned%20a%20filled%20form%20online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=SK
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction?_sm_au_=iVV8Z4GnWHD4tJnNVkFHNKt0jRsMJ
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09 Na úrovni EÚ je Generálne riaditeľstvo Komisie pre komunikačné siete, obsah a 
technológie (GR CONNECT) zodpovedné za koordináciu oblasti politiky elektronickej 
verejnej správy. Vzhľadom na rôznorodosť 25 opatrení z akčného plánu na roky 2016 – 
2020 bolo zapojených až 11 generálnych riaditeľstiev, z ktorých každé bolo 
zodpovedné za jedno alebo viacero opatrení (pozri prílohu II). 

10 Podobne na úrovni členských štátov sú za realizáciu konkrétnych riešení 
elektronickej verejnej správy zodpovedné rôzne orgány verejnej správy. Patria sem 
nielen ústredné ministerstvá alebo agentúry, ale aj regionálne a miestne orgány, ako 
sú obce alebo regionálne samosprávy. 

11 Na koordináciu akčného plánu bol zriadený „riadiaci výbor pre akčný plán pre 
elektronickú verejnú správu“. Predsedala mu Komisia a pozostával zo zástupcov 
členských štátov zodpovedných za ich vnútroštátne stratégie v oblasti elektronickej 
verejnej správy. 

Financovanie realizácie elektronickej verejnej správy 

12 Na akčný plán na roky 2016 – 2020 nebol vyčlenený osobitný rozpočet. Opatrenia 
v oblasti elektronickej verejnej správy sa však vo všeobecnosti podporujú z rôznych 
zdrojov financovania EÚ. V tabuľke 1 sú uvedené podrobnosti o hlavných zdrojoch 
financovania EÚ (na obdobie 2014 – 2020) a naše odhady rozpočtových prostriedkov 
pridelených na projekty a opatrenia v oblasti elektronickej verejnej správy. 
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Tabuľka 1 – Odhadované rozpočtové prostriedky pridelené na opatrenia 
v oblasti elektronickej verejnej správy v rámci rôznych programov na 
obdobie 2014 – 2020 

 Program Suma 
(mil. EUR) 

Ce
nt

rá
ln

e 
ria

de
ni

e 
na

 ú
ro

vn
i K

om
is

ie
 

Nástroj na prepájanie Európy (NPE) – program 
Telekom 

Financuje okrem iného vývoj a zavádzanie infraštruktúry údajov a 
digitálnych služieb v celej EÚ s cieľom podporiť ich zavedenie v 
kľúčových oblastiach verejného záujmu, napr. v rámci portálu 
elektronickej justície alebo systému prepojenia obchodných 
registrov. 

704 

Horizont 2020 

Financuje okrem iného inovatívne riešenia pre verejnú správu a 
pre vytvorenie moderného verejného sektora založeného na IKT. 

192 

Riešenia interoperability pre európske orgány 
verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) 

Financuje riešenia interoperability vrátane digitálnych riešení pre 
interoperabilné cezhraničné a medziodvetvové verejné služby, ako 
aj na výmenu osvedčených postupov a podporu riešení 
elektronickej verejnej správy. 

131 

Program na podporu štrukturálnych reforiem 

Financuje projekty technickej pomoci, ktoré pomáhajú členským 
štátom dosiahnuť rast, ktorý posilňuje inštitucionálne, 
štrukturálne a administratívne reformy vrátane posilnenej 
digitalizácie. 

61 
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 Fondy na vykonávanie politiky súdržnosti (európske 

štrukturálne a investičné fondy) 

Môžu spolufinancovať projekty na digitalizáciu verejného sektora 
(na vnútroštátnej a miestnej úrovni), malých a stredných podnikov 
a zavádzanie širokopásmového pripojenia. 

3 940 

 5 028 
Pozn.: Odhady vychádzajú zo sumy vyčlenenej na infraštruktúry digitálnych služieb (pre NPE); informácie 
poskytnuté Komisiou (za program Horizont 2020 a program na podporu štrukturálnych reforiem); sumy 
pridelené na „služby a aplikácie elektronickej verejnej správy“ (za európske štrukturálne a investičné 
fondy). 

Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých Komisiou. 
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13 V období 2021 – 2027 budú k dispozícii rôzne zdroje financovania EÚ na podporu 
digitalizácie vo všeobecnosti, a najmä opatrení v oblasti elektronickej verejnej správy. 
Rozpočtové prostriedky pre niektoré z nich je ešte potrebné určiť: 

o k dispozícii zostane Nástroj na prepájanie Európy (NPE), ako aj fondy, ktorými sa 
vykonáva politika súdržnosti, 

o v rámci jednej zložky nového programu Digitálna Európa (pozri bod 04) sa okrem 
iného plánuje podpora (s rozpočtom 1,1 mld. EUR) interoperability a umožnenie 
orgánom verejnej správy zavádzať a sprístupňovať najmodernejšie digitálne 
technológie, 

o v Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti prijatom v roku 2021 sa od 
členských štátov vyžaduje, aby vyčlenili aspoň 20 % celkového rozpočtu svojich 
plánov obnovy a odolnosti na opatrenia, ktoré prispievajú k digitálnym cieľom. 
V júli 2022 bolo prijatých 25 takýchto plánov a celkové výdavky súvisiace s 
digitálnymi cieľmi dosahujú 127 mld. EUR, čo predstavuje 26 % celkovej sumy. 
Viac než tretina (36 %, 46 mld. EUR) je vyčlenená na digitalizáciu verejných služieb 
vrátane digitalizácie dopravy. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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Rozsah auditu a audítorský prístup 
14 Vzhľadom na význam elektronickej verejnej správy pre verejné orgány, podniky a 
občanov bolo naším cieľom informovať tvorcov politík tým, že objasníme návrh 
opatrení EÚ na podporu elektronickej verejnej správy a poukážeme na prekážky 
brániace ich úspešnému vykonávaniu. 

15 Vzhľadom na rastúci význam digitálnych služieb, ktorý potvrdila pandémia 
ochorenia COVID-19, a značné finančné prostriedky vyčlenené na digitalizáciu vo 
všeobecnosti (pozri body 12 – 13) sme sa rozhodli vykonať tento audit akčného plánu 
na roky 2016 – 2020. Okrem toho sme nekontrolovali ani jednu z predchádzajúcich 
iniciatív Komisie v digitálnej oblasti, ktoré sa vykonávali od roku 2001 (pozri bod 02 a 
prílohu I), s výnimkou opatrení EÚ v špecifickej oblasti cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti10. 

16 Naša otázka znela, či boli opatrenia Komisie v oblasti elektronickej verejnej správy 
účinné. Na zodpovedanie tejto otázky sme posúdili, či: 

a) Komisia primerane navrhla svoje opatrenia v oblasti elektronickej verejnej správy; 

b) Komisia náležite monitorovala vykonávanie akčného plánu pre elektronickú 
verejnú správu na roky 2016 – 2020; 

c) opatrenia v oblasti elektronickej verejnej správy zamerané na podniky dosiahli 
svoj účel; 

d) Komisia primerane podporovala výmenu osvedčených postupov a 
novovytvorených digitálnych verejných služieb. 

17 Obdobie, na ktoré sa vzťahoval tento audit, bolo obdobie, počas ktorého bol 
vypracovaný a vykonávaný akčný plán na roky 2016 – 2020. V relevantných prípadoch 
sme sa zaoberali aj návrhom opatrení na obdobie po roku 2020 (pozri bod 04) s cieľom 
overiť, či sa riešili nedostatky a či sa zohľadnili poznatky získané z akčného plánu na 
roky 2016 – 2020. 

                                                      
10 Osobitná správa 07/2019 Opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: 

veľké ambície, ale potrebné je lepšie riadenie bola zameraná na vykonávanie smernice vo 
veľmi špecifickom odvetví: cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_SK.pdf
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18 Z dôvodov uvedených v bode 05 sme náš audit zamerali na zodpovedanie 
podotázok c) a d) (pozri bod 16) v súvislosti so šiestimi z 25 opatrení v akčnom pláne na 
roky 2016 – 2020, ktoré priamo súviseli s podnikmi (pozri tabuľku 2). 

Tabuľka 2 – Opatrenia zamerané na podniky zahrnuté do rozsahu auditu 

Č. Opatrenie 
Právny základ, ktorý už bol 

zavedený v čase prijatia 
akčného plánu 

2 

Urýchliť zavádzanie elektronickej identifikácie, 
autentifikácie a dôveryhodných služieb (služby 
eIDAS) vrátane elektronickej identifikácie a 
elektronického podpisu 

Nariadenie č. 910/2014  

7 
Predložiť návrh na jednotnú digitálnu bránu 
(t. j. jednotné miesto prístupu k informáciám, 
postupom a asistenčným službám online)  

 

9 
Vytvoriť v spolupráci s členskými štátmi 
povinné prepojenie obchodných registrov 
všetkých členských štátov 

Smernica 2012/17 

10 Ďalej rozvinúť elektronické prepojenie 
insolvenčných registrov Nariadenie 2015/848 

11 
Predložiť iniciatívu na uľahčenie využívania 
digitálnych riešení počas celého životného 
cyklu podniku 

 

13 Spustiť pilotný projekt týkajúci sa zásady „stačí 
len raz“ pre podniky.  

Zdroj: EDA. 

19 Preskúmali sme dôkazy z rôznych zdrojov: 

o administratívna kontrola príslušných dokumentov Komisie, ako aj vyplnené 
dotazníky a rozhovory so zamestnancami Komisie, 

o analýza príslušných dokumentov týkajúcich sa vzorky štyroch členských štátov 
(Dánsko, Nemecko, Poľsko a Rumunsko), ako aj vyplnené dotazníky a rozhovory 
so zamestnancami z príslušných verejných služieb v týchto krajinách. Výber 
členských štátov bol založený na pokroku v oblasti elektronickej verejnej správy 
príslušného členského štátu, pričom sme zabezpečili, aby vzorka zahŕňala členské 
štáty, ktoré vstúpili do EÚ pred rokom 2004, ako aj po roku 2004, 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
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o analýza vzorky 24 centrálne riadených projektov financovaných EÚ: 13 projektov 
NPE, osem opatrení ISA2 a tri projekty v rámci programu Horizont 2020. Úplný 
zoznam vybraných projektov je uvedený v prílohe III. Tieto projekty sme vybrali na 
základe ich stavu vykonávania, významnosti a geografického rozloženia (čo najviac 
spojené so štyrmi vybranými členskými štátmi), 

o rozhovory s príslušnými zainteresovanými stranami, t. j. organizáciami 
zastupujúcimi európske malé a stredné podniky (MSP)11, 

o prehľad akademickej literatúry, odborných štúdií a medzinárodných referenčných 
hodnôt alebo osvedčených postupov. 

                                                      
11 Business Europe, EuroChambres – Združenie európskych obchodných a priemyselných 

komôr, European Digital SME Alliance, SMEunited. 

https://www.businesseurope.eu/
https://www.eurochambres.eu/
https://www.digitalsme.eu/
https://www.smeunited.eu/
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Pripomienky 

Návrh opatrení v oblasti elektronickej verejnej správy sa 
postupom času zlepšoval 

20 Cieľom akčných plánov je prispieť k vypracovaniu alebo revízii existujúcich 
právnych predpisov, nástrojov a iniciatív EÚ. Nie sú právne záväzné. Komisia použila 
akčné plány v oblasti elektronickej verejnej správy ako politické nástroje na podporu 
modernizácie verejnej správy v celej Európskej únii. 

21 Komisia by mala navrhnúť opatrenia, ktoré sú vhodné na prekonanie nedostatkov 
v oblasti elektronickej verejnej správy a zohľadňovať výsledky hodnotení, názory 
zainteresovaných strán prostredníctvom konzultácií a posúdení vplyvu (povinné pre 
všetky nové finančné intervencie, ktoré si vyžadujú značné výdavky, t. j. viac než 5 mil. 
EUR a požadované pre iniciatívy Komisie, ktoré môžu mať významný hospodársky, 
environmentálny alebo sociálny vplyv)12. 

22 Posúdili sme preto, či Komisia primerane navrhla: 

o akčný plán na roky 2016 – 2020, 

o opatrenia súvisiace s elektronickou verejnou správou po roku 2020. 

                                                      
12 Usmernenia o lepšej právnej regulácii. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=en
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Opatrenia zahrnuté do akčného plánu pre elektronickú verejnú správu 
na roky 2016 – 2020 nenaplnili jeho víziu 

23 Akčný plán vychádzal z vízie a troch politických priorít (pozri rámček 1). 

Rámček 1 

Vízia a politické priority akčného plánu 

Vízia: Do roku 2020 by sa orgány verejnej správy a verejné inštitúcie mali stať 
otvorenými, efektívnymi a inkluzívnymi, pričom budú zabezpečovať bezhraničné, 
personalizované, ľahko použiteľné, komplexné digitálne verejné služby pre 
všetkých občanov a podniky v EÚ. Využívajú sa inovačné prístupy s cieľom vytvárať 
a poskytovať lepšie služby v súlade s potrebami a požiadavkami občanov a 
podnikov. Orgány verejnej správy využívajú príležitosti, ktoré vyplývajú z nového 
digitálneho prostredia s cieľom uľahčiť ich interakciu so zainteresovanými 
stranami, ako aj ich vzájomnú interakciu. 

Politické priority: 

o modernizácia verejnej správy pomocou IKT použitím kľúčových digitálnych 
nástrojov, 

o zabezpečenie cezhraničnej mobility prostredníctvom interoperabilných 
verejných digitálnych služieb, 

o uľahčenie digitálnej interakcie medzi orgánmi verejnej správy a 
občanmi/podnikmi pre vysokokvalitné verejné služby. 

Zdroj: Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020. 

24 S cieľom riešiť tieto priority a v konečnom dôsledku dosiahnuť víziu otvorenej, 
efektívnej a používateľsky ústretovej verejnej správy v EÚ sa v akčnom pláne určilo 25 
opatrení, z ktorých každé súviselo s jednou z priorít. Opatrenia boli rôznej povahy a 
zahŕňali okrem iného predkladanie právnych aktov, vývoj technických riešení alebo 
podporu členským štátom (všetky opatrenia sú uvedené v prílohe II). Dospeli sme k 
záveru, že sa v nich zohľadnili potreby identifikované v príslušných hodnoteniach, ako 
aj spätná väzba od správnych orgánov členských štátov, podnikov, občanov a 
zástupcov zainteresovaných strán. Príklady niektorých potrieb a súvisiacich opatrení sú 
uvedené v rámčeku 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179&_sm_au_=iVV2QZSMrFMvTPtHVkFHNKt0jRsMJ
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Rámček 2 

Príklady potrieb zainteresovaných strán a ich zohľadnenie v akčnom 
pláne na roky 2016 – 2020 

Potreba: 

o vyvinúť riešenia pre bezpapierovú výmenu informácií medzi rôznymi 
správami bola riešená opatreniami 6, 14, 15, 16, 17, 21 a 22 akčného plánu, 

o zabezpečiť, aby sa informácie pre verejnú správu museli poskytnúť len raz 
(zásada „stačí len raz“) bola riešená opatreniami 6, 13 a 18, 

o mať interoperabilné vnútroštátne systémy na zabezpečenie cezhraničných 
služieb bola riešená opatreniami 4 a 6, 

o ďalej podporovať prechod na elektronické obstarávanie bola riešená 
opatreniami 1, 5 a 6. 

Úplný zoznam opatrení je uvedený v prílohe II. 

Zdroj: EDA. 

25 Napriek skutočnosti, že v hodnotiacej správe akčného plánu pre elektronickú 
verejnú správu na roky 2011 – 201513 sa ako hlavný dôvod nedoriešených alebo 
neúplných opatrení identifikovala dobrovoľná povaha činností členských štátov, všetky 
opatrenia v akčnom pláne na roky 2016 – 2020 boli zamerané len na Komisiu bez 
akejkoľvek povinnosti pre členské štáty. 

26 V prípade väčšiny opatrení však boli takéto povinnosti zahrnuté do príslušných 
právnych aktov, ktoré buď existovali pred akčným plánom (napr. opatrenia 9 a 10; 
pozri tabuľku 2) alebo boli zavedené v dôsledku akčného plánu (napr. opatrenie 7). 
V prípade jedného opatrenia (opatrenie 2) existujúci právny základ neuložil členským 
štátom žiadne povinnosti zaviesť systém elektronickej identifikácie napriek tomu, že 
bezpečné prostriedky elektronickej identifikácie sú základným prvkom zabezpečenia 
jednotného digitálneho trhu. 

27 Keďže opatrenia v akčnom pláne boli zamerané len na Komisiu, v lehotách na ich 
vykonanie sa nezohľadnil čas, ktorý členské štáty potrebujú na splnenie svojich 
povinností vyplývajúcich z príslušných právnych aktov. V niektorých prípadoch sa 

                                                      
13 SWD(2016) 108 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0108&qid=1642749393848
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lehoty na vykonanie stanovené v právnych aktoch predĺžili nad rámec trvania akčného 
plánu a dátumu jeho vízie do roku 2020 (pozri príklady v rámčeku 3). Okrem toho, 
keďže vízia otvorenej, efektívnej a používateľsky ústretovej verejnej správy v EÚ 
zahŕňala všetky verejné služby na všetkých úrovniach verejnej správy (od úrovne EÚ po 
vnútroštátnu úroveň), bola by dosiahnuteľná len prostredníctvom včasného 
vykonávania príslušných opatrení na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. 

Rámček 3 

Legislatívne opatrenia Komisie, ktoré si vyžadujú opatrenia členských 
štátov 

Opatrenie 11 (využívanie digitálnych riešení počas celého životného cyklu 
podniku): členské štáty mali do augusta 2021 transponovať smernicu 2019/1151 s 
možnosťou predĺženia lehoty o jeden rok do augusta 2022. 

Opatrenie 7 (Jednotná digitálna brána): niektoré články nariadenia 2018/1724 sa 
uplatňujú od decembra 2023.  

Politika navrhovaná Komisiou na obdobie po roku 2020 rieši nedostatky, 
ale zatiaľ nebola prijatá 

28 Pri navrhovaní politických dokumentov týkajúcich sa elektronickej verejnej správy 
na obdobie po roku 2020 (pozri bod 04) Komisia vychádzala z dokumentov 
požadovaných v usmerneniach o lepšej právnej regulácii a náležite zohľadnila 
identifikované potreby. Keďže však návrh politického programu „Cesta k digitálnemu 
desaťročiu“ stále prechádza legislatívnym procesom (k septembru 2022), a preto ho 
možno zmeniť, uvidí sa, či rozsah a prioritizácia cieľov rozhodnutia, ktoré sa nakoniec 
prijme, budú zodpovedať skutočným potrebám. 

29 Hoci navrhovaný program „Cesta k digitálnemu desaťročiu“ nezahŕňa osobitné 
opatrenia pre členské štáty, každý členský štát bude musieť predložiť Komisii národný 
strategický plán digitálneho desaťročia, ktorý bude v súlade so stanovenými cieľmi EÚ a 
digitálnymi cieľmi a prispeje k ich dosiahnutiu (pozri rámček 4). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
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Rámček 4 

Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti digitalizácie verejných služieb 

Ciele v návrhu na digitalizáciu verejných služieb v programe „Cesta k digitálnemu 
desaťročiu“: 

o 100 % kľúčových verejných služieb bude pre občanov a podniky Únie 
dostupných online, 

o 100 % občanov Únie bude mať prístup k svojim zdravotným záznamom, 

o aspoň 80 % občanov Únie bude využívať riešenie elektronickej identifikácie. 

Zdroj: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030. 

30 Pokiaľ ide o tri ciele vymedzené v programe „Cesta k digitálnemu desaťročiu“, 
poznamenávame nasledujúce: 

o Cieľ 1 sa vzťahuje na „kľúčové verejné služby“, tie však neboli vymedzené ani v 
oznámení Digitálny kompas do roku 2030, ani v návrhu programu „Cesta k 
digitálnemu desaťročiu“. Chýbajúca spoločná definícia na úrovni EÚ môže viesť k 
rôznym výkladom zo strany členských štátov, a teda k tomu, že online budú 
prístupné rôzne vnútroštátne verejné služby. 

o Cieľ 3 sa týka využívania občanmi, avšak keďže občania nemôžu byť nútení 
používať riešenia elektronickej identifikácie, dosiahnutie tohto cieľa je mimo 
kontroly akejkoľvek verejnej správy. 

31 Poznamenávame tiež, že v návrhu Komisie sa zaviedol rámec spolupráce s 
členskými štátmi. V súlade s týmto rámcom sa od členských štátov bude vyžadovať, 
aby zosúladili národné plány so všeobecnými cieľmi a digitálnymi cieľmi EÚ a včas 
podali Komisii správu o pokroku pri dosahovaní digitálnych cieľov do roku 2030. Rámec 
preto poskytuje Komisii základ pre usmerňovanie vykonávania politiky a posudzovanie 
dosiahnutého pokroku. 

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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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Opatrenia na monitorovanie akčného plánu na roky 2016 – 
2020 boli neúplné 

32 Monitorovanie je potrebné na to, aby tvorcovia politík a zainteresované strany 
mohli zhodnotiť, či je vykonávanie politiky „na dobrej ceste“ a či sa dosahujú ciele14 . 
Na tento účel by Komisia mala15 okrem iného vytvoriť jasné prepojenie medzi cieľmi 
politiky a náležitými kľúčovými ukazovateľmi, ktoré zohľadnia opatrenia potrebné na 
včasné zhromaždenie dostatočných dôkazov. 

33 Preto sme posúdili, či Komisia: 

o náležite monitorovala vykonávanie akčného plánu, 

o vytvorila primeraný systém na monitorovanie, či sa dosiahli digitálne ciele 
stanovené v Digitálnom kompase do roku 2030. 

Akčný plán sa nehodnotil komplexne 

34 Ani vízia, ani politické priority akčného plánu pre elektronickú verejnú správu na 
roky 2016 – 2020 (pozri rámček 1) neboli dostatočne konkrétne na to, aby bolo možné 
merať ich výsledky. Komisia preto nevytvorila osobitný rámec monitorovania 
zahŕňajúci súbor ukazovateľov výkonnosti na posúdenie pokroku opatrení a politických 
priorít a rozsahu, v akom boli dosiahnuté. Podobne Komisia nevypracovala ani 
strednodobé, ani záverečné hodnotenie vykonávania akčného plánu. 

35 Zistili sme, že Komisia sa zamerala len na monitorovanie pokroku smerom k 
dokončeniu jednotlivých opatrení. Nemonitorovala ich vplyv. Prehľad akčného plánu 
pre elektronickú verejnú správu sa zameriaval len na to, či sa opatrenie dokončilo 
alebo či prebieha. 

36 Komisia okrem toho diskutovala s členskými štátmi o pokroku na zasadnutiach 
riadiaceho výboru (pozri bod 11) a jeho príslušných podskupín. V prípade jednotlivých 
opatrení sa takéto výmeny uskutočnili aj počas pravidelných zasadnutí príslušných 
expertných skupín, ako sú expertná skupina eIDAS, koordinačná skupina pre jednotnú 
digitálnu bránu a expertná skupina NPE. 

                                                      
14 Komisia, Súbor nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu. 

15 Komisia, Usmernenia o lepšej právnej regulácii. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-toolbox.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=en
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37 Komisia však nepožadovala od členských štátov systematickú spätnú väzbu, aby 
mohla sledovať vykonávanie konkrétnych opatrení na vnútroštátnej úrovni. 

38 V prípade niektorých opatrení zahrnutých do akčného plánu (opatrenie 1 – 
elektronické verejné obstarávanie, opatrenie 2 – eIDAS, opatrenie 4 – Európsky rámec 
interoperability a opatrenie 7 – Jednotná digitálna brána) však príslušné útvary Komisie 
zaviedli osobitné mechanizmy monitorovania. Príklad sa uvádza v rámčeku 5. 

Rámček 5 

Osobitné monitorovacie opatrenia pre európsky rámec 
interoperability 

Vykonávanie európskeho rámca interoperability (opatrenie 4) sa monitoruje 
prostredníctvom observatória vnútroštátneho rámca interoperability na základe 
viac než 70 kľúčových politických ukazovateľov (napr. existencia jednotných 
kontaktných miest v oblastiach informácií relevantných pre občanov a podniky 
alebo používanie internetu na interakciu s verejnými orgánmi). Výsledky sa 
zobrazujú v sérii hodnotiacich tabuliek a prehľadov údajov a slúžia ako podklad pre 
výročnú správu o súčasnom stave digitálnej verejnej správy a interoperability. 

Zdroj: EDA. 

39 Namiesto osobitného rámca monitorovania Komisia použila na monitorovanie 
svoje existujúce ukazovatele, najmä referenčné porovnávanie elektronickej verejnej 
správy a index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) (pozri rámček 6). 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
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Rámček 6 

Ukazovatele elektronickej verejnej správy 

Od roku 2001 Komisia každoročne uverejňuje porovnávaciu správu o 
elektronickej verejnej správe, v ktorej sa poskytuje prehľad o využívaní IKT vo 
verejnom sektore. Krajiny sa porovnávajú na základe dostupnosti a charakteristík 
digitálnych verejných služieb. Hodnotí sa v nej celková výkonnosť členských štátov 
v oblasti elektronickej verejnej správy na stupnici od 0 % do 100 %. 

Od roku 2015 Komisia každoročne uverejňuje aj index digitálnej ekonomiky a 
spoločnosti (DESI), ktorý zaznamenáva pokrok v oblasti elektronickej verejnej 
správy vo všetkých členských štátoch. Je to zložený index, ktorý monitoruje 
celkovú digitálnu výkonnosť Európy a sleduje vývoj členských štátov v oblasti 
digitálnej konkurencieschopnosti. DESI začal s piatimi rozmermi, neskôr sa znížil na 
štyri vrátane digitálnych verejných služieb (elektronická verejná správa). 
Monitoruje dopyt po službách elektronickej verejnej správy a ich ponuku, ako aj 
politiky otvorených údajov a ich vykonávanie. 

Zdroj: EDA. 

40 V referenčnom porovnávaní elektronickej verejnej správy sa zohľadnili politické 
priority na vysokej úrovni z akčného plánu na roky 2011 – 2015 a akčného plánu na 
roky 2016 – 2020 (pozri rámček 1). Jeho hlavným cieľom je však analyzovať súčasný 
stav digitálnych služieb poskytovaných európskymi orgánmi verejnej správy vo 
všeobecnosti, a nie monitorovať vykonávanie a plnenie akčných plánov. Ukazovatele 
použité v referenčnom porovnávaní elektronickej verejnej správy nie sú priamo 
prepojené so žiadnym z opatrení vykonávaných v rámci akčného plánu, a preto 
porovnávacie správy o elektronickej verejnej správe nie sú vhodné na meranie ich 
výsledkov. 

41 To isté platí pre DESI, kde tri z piatich ukazovateľov, ktoré tvoria rozmer 
digitálnych verejných služieb DESI, sú v skutočnosti ukazovateľmi referenčného 
porovnávania elektronickej verejnej správy. V dôsledku toho Komisia nedokáže 
prepojiť výsledky ani jedného ukazovateľa s výsledkami a vplyvom akčného plánu v 
členských štátoch. 

42 Porovnali sme celkové hodnotenie referenčného porovnávania elektronickej 
verejnej správy podľa jednotlivých krajín na začiatku a na konci vykonávania akčného 
plánu. Zistili sme, že priemerné hodnotenie (všetkých 27 členských štátov, EÚ27) sa 
zvýšilo z 58,5 % na začiatku na 71,9 % na konci vykonávania akčného plánu. Všetky 
členské štáty pokročili v poskytovaní služieb elektronickej verejnej správy. Niektoré 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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krajiny však pokročili podstatne viac (napr. Maďarsko a Luxembursko) ako iné (napr. 
Švédsko a Nemecko) (pozri ilustráciu 1). Zmenu bodového hodnotenia nemožno spájať 
s opatreniami Komisie z dôvodu nedostatku vhodných ukazovateľov spojených s týmito 
opatreniami. Kľúčové opatrenia a nástroje v tejto súvislosti závisia od samotných 
členských štátov (pozri bod 08). 

Ilustrácia 1 – Celkové hodnotenie referenčného porovnávania 
elektronickej verejnej správy podľa krajiny, rok 2017 oproti roku 2020 

 
Zdroj: EDA na základe údajov z porovnávacej správy o elektronickej verejnej správe. 

43 Poznamenávame tiež, že keďže Komisia zmenila metodiku použitú na zostavenie 
podsúboru ukazovateľov v roku 2021, referenčnú hodnotu nemožno použiť na 
porovnanie pokroku vo výkonnosti členských štátov v oblasti elektronickej verejnej 
správy pred rokom 2020 a po ňom. Komisia to uznala v porovnávacej správe. Okrem 
toho sú hodnotenia referenčného porovnávania elektronickej verejnej správy podľa 
jednotlivých krajín v porovnávacej správe o elektronickej verejnej správe za rok 2021 
nejednotné, pretože boli agregované ako priemer dvoch ukazovateľov odhadovaných 
rôznymi metodikami bez toho, aby sa vykonali primerané úpravy. 

MT
EE
DK
LV
AT
LT
PT
SE
FI
NL
BE
ES
FR
DE
LU
EÚ
IT
IE
SI
CY
PL
CZ
BG
SK
HR
EL
HU
RO

89,9

82,0

76,2

76,1

75,4

72,7

71,1

70,6

68,9

67,3

64,1

63,7

63,2

60,8

58,9

58,5
54,8

52,1

51,6

50,6

49,4

48,1

40,6

37,5

37,0

33,5

32,3

30,0

96,8

91,5

84,4

86,9

87,3

83,0

81,6

77,3

82,5

78,3

72,8

77,9

73,0

67,6

79,0

71,9
70,9

64,5

72,0

61,4

59,0

63,6

54,1

61,3

52,5

52,5

62,5

43,3

(Krajiny zoradené zostupne podľa skóre v roku 2017)

Referenčné skóre pre 
elektronickú verejnú 

správu
2017 2020



 24 

 

44 V rámci referenčného porovnávania elektronickej verejnej správy Komisia meria 
aj výkonnosť krajín na základe životných udalostí. Životné udalosti sú súborom 
najbežnejších digitálnych verejných služieb pre podniky aj občanov. Životné udalosti 
podniku zahŕňajú začatie podnikania a počiatočné obchodné činnosti (napr. registrácia 
spoločnosti alebo zamestnancov) a pravidelné obchodné činnosti (napr. vykazovanie a 
platenie daní online)16. 

45 Z analýzy výsledkov životných udalostí podniku zahrnutých do referenčného 
porovnávania elektronickej verejnej správy vyplýva zvýšenie priemerného hodnotenia 
v EÚ27 zo 71,1 % na začiatku na 79,9 % na konci vykonávania akčného plánu (pozri 
ilustráciu 2). Z týchto výsledkov vyplýva, že: 

o služby elektronickej verejnej správy pre podniky sú vyspelejšie ako služby 
poskytované občanom, 

o väčšine európskych správnych orgánov sa podarilo zlepšiť digitálne služby pre 
podniky a tento proces urýchlila aj pandémia COVID-19, 

o v členských štátoch došlo k nerovnomernému vývoju. Niektoré krajiny, najmä tie, 
ktoré nedosahujú priemerné hodnotenie (napríklad Maďarsko, Slovensko a 
Luxembursko), dosiahli v tomto období významný pokrok. Naopak, iné krajiny 
(napríklad Švédsko a Dánsko) zaznamenali v tom istom období mierny pokles. 

                                                      
16 Úplný zoznam použitých životných udalostí je opísaný v samotnej porovnávacej správe o 

elektronickej verejnej správe. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
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Ilustrácia 2 – Hodnotenie referenčného porovnávania elektronickej 
verejnej správy podľa životných udalostí podniku podľa krajiny, rok 2017 
oproti roku 2020 

 
Zdroj: EDA na základe údajov z porovnávacej správy o elektronickej verejnej správe. 

V politike na obdobie po roku 2020 Komisia navrhla systém 
monitorovania 

46 Ako už bolo uvedené v bodoch 30 – 31, na rozdiel od akčného plánu na roky 2016 
– 2020 nový navrhovaný politický program „Cesta k digitálnemu desaťročiu“ obsahuje 
vyčíslené ciele a predpokladá sa v ňom rámec, v ktorom sa od členských štátov 
vyžaduje, aby včas podávali správy o pokroku poskytovaním príslušných údajov a 
štatistík. Okrem toho: 

o Komisia by mala pre každý digitálny cieľ stanoviť kľúčové ukazovatele výkonnosti 
vo vykonávacích aktoch po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia. Komisia môže v 
prípade potreby aktualizovať ukazovatele s cieľom zohľadniť technologický vývoj, 
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o Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi je povinná vymedziť plánované 
trajektórie na dosiahnutie každého z digitálnych cieľov, ktoré budú slúžiť ako 
základ monitorovania a vnútroštátnych strategických plánov digitálneho 
desaťročia, 

o v plánovanej výročnej správe o pokroku pre Európsky parlament a Radu sa môžu 
určiť opatrenia a kroky, ktoré majú členské štáty prijať v oblastiach, v ktorých sa 
pokrok pri dosahovaní digitálnych cieľov považuje za nedostatočný. 

47 Podľa návrhu by sa monitorovanie opieralo o vylepšenú verziu DESI, t. j. odrážalo 
by stanovené ciele. Zistili sme, že vydanie DESI z roku 2021 už bolo upravené i) s cieľom 
do určitej miery ho zosúladiť s cieľmi zahrnutými do programu „Cesta k digitálnemu 
desaťročiu“, ii) s cieľom zlepšiť metodiku a iii) zohľadniť najnovší technologický a 
politický vývoj. DESI je teraz štruktúrovaný podľa štyroch rozmerov Digitálneho 
kompasu do roku 2030, čím sa nahrádza predchádzajúca štruktúra piatich rozmerov 
(pozri rámček 6). 

48 Keďže návrh rozhodnutia, ktorým sa zriaďuje politický program „Cesta k 
digitálnemu desaťročiu“, stále prechádza legislatívnym procesom (k septembru 2022), 
Komisia sa rozhodla zaviesť zmeny indexu DESI postupne, čo znamená, že sa ešte 
nevzťahuje na všetky ciele. Konkrétne dva z troch digitálnych cieľov (2 a 3, pozri 
rámček 4) ešte neboli priamo zahrnuté do DESI: cieľ 1 bol zahrnutý, ale keďže ešte 
neexistuje vymedzenie pojmu „kľúčové“ verejné služby (pozri bod 30), nie je jasné, čo 
sa bude merať. 

Komisia vykonala akčný plán, ale opatrenia na úrovni členských 
štátov čelili oneskoreniam 

49 Akčný plán zahŕňal opatrenia rôzneho druhu, napríklad požiadavku, aby Komisia 
predložila legislatívne návrhy, poskytla digitálne riešenia a začala pilotné projekty. 

50 Okrem opatrení Komisie boli členské štáty v niektorých prípadoch povinné prijať 
opatrenia na základe právnych aktov, ktoré buď existovali pred akčným plánom (pozri 
tabuľku 2), alebo boli v dôsledku neho zavedené. 

51 Preto sme posúdili, či: 

o Komisia dokončila svoje opatrenia včas, 

o členské štáty splnili svoje právne záväzky. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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Komisia vykonala opatrenia zahrnuté do akčného plánu 

52 Na základe preskúmania príslušných dokumentov sme zistili, že Komisia dokončila 
šesť opatrení z akčného plánu pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020, 
ktoré boli zahrnuté do rozsahu auditu. Podrobnosti sú uvedené v tabuľke 3 
a prílohe IV. 

Tabuľka 3 – Vykonávanie opatrení v oblasti elektronickej verejnej správy 
zahrnutých do rozsahu auditu 

Opatrenie Stav vykonávania Podrobnosti o vykonaných opatreniach 
Komisie 

Opatrenie 2 – Urýchliť 
zavádzanie elektronickej 
identifikácie, autentifikácie 
a dôveryhodných služieb 
(služby eIDAS) vrátane 
elektronickej identifikácie a 
elektronického podpisu 

Vykonané 

Komisia zriadila, udržiava a aktualizuje platformy 
základných služieb (t. j. centrálne uzly umožňujúce 
transeurópsku pripojiteľnosť) a rozhrania vrátane 
technických špecifikácií, softvéru a technickej podpory 
na pripojenie vnútroštátnych aplikácií. 

S cieľom urýchliť využívanie Komisia zriadila výmenné 
fóra, externe zadala príslušné štúdie, zorganizovala 
semináre a na základe prijatých sťažností vykonala 
činnosti v oblasti presadzovania práva. Od nového 
nariadenia eIDAS navrhnutého v júni 2021 sa však 
očakávajú významnejšie zmeny vo využívaní. 

Opatrenie 7 – Predložiť 
návrh na jednotnú digitálnu 
bránu (t. j. jednotné miesto 
prístupu k informáciám, 
postupom a asistenčným 
službám online)  

Vykonané Komisia predložila návrh, ktorý bol následne schválený 
ako regulačný akt (nariadenie 2018/1724). 

Opatrenie 9 – Vytvoriť v 
spolupráci s členskými 
štátmi povinné prepojenie 
obchodných registrov 
všetkých členských štátov 

Vykonané Komisia zriadila, udržiava a aktualizuje platformy 
základných služieb (t. j. centrálne uzly umožňujúce 
transeurópsku pripojiteľnosť) a rozhrania vrátane 
technických špecifikácií, softvéru a technickej podpory 
na prepojenie vnútroštátnych registrov. Pozri aj bod 52. 

 

Opatrenie 10 – Ďalej 
rozvíjať elektronické 
prepojenie insolvenčných 
registrov 

Vykonané 

Opatrenie 11 – Predložiť 
iniciatívu na uľahčenie 
využívania digitálnych 
riešení počas celého 
životného cyklu podniku 

Vykonané 
Komisia predložila návrh, ktorý bol následne schválený 
ako regulačný akt (smernica 2019/1151, ktorou sa mení 
smernica 2017/1132). 

Opatrenie 13 – Spustiť 
pilotný projekt týkajúci sa 
zásady „stačí len raz“ pre 
podniky. 

Vykonané Pilotný projekt sa začal.  

Zdroj: EDA. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=COM%3A2021%3A281%3AFIN
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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53 Zistili sme, že zatiaľ čo opatrenia 9 a 10 boli vykonané, vyvinuté systémy nemali 
nástroj na spracovanie platieb, keďže sa ich vývoj oneskoril (podrobnosti pozri v 
rámčeku 7). Vytvorenie platobného nástroja nebolo právnou požiadavkou. Hoci 
systémy poskytujú informácie požadované v regulačných aktoch, chýbajúci platobný 
nástroj núti používateľov, aby sa vrátili k vnútroštátnym platformám, ak potrebujú 
informácie alebo dokumenty, za ktoré sa platí poplatok. 

Rámček 7 

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

Prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov majú používatelia 
európskeho portálu elektronickej justície prístup k dokumentom spoločnosti 
vrátane základných informácií požadovaných právnymi aktmi. Niektoré 
dokumenty sú bezplatné, ale členské štáty môžu za iné účtovať poplatok. Komisia 
upustila od počiatočných plánov na vytvorenie centrálneho platobného systému, 
ktorý by spracovával platby a vystavoval faktúry príjemcovi platby. Namiesto toho 
zvažuje vytvorenie decentralizovaného platobného systému, ktorý zadá platby za 
dokumenty spoločnosti priamo poskytovateľovi platobného systému 
vnútroštátneho obchodného registra, ktorý dokument predáva. Komisia odhaduje, 
že by sa systém mohol zaviesť v poslednom štvrťroku 2023. 

Podobne Komisia zatiaľ nezaviedla nástroj na spracovanie platieb na prepojenie 
insolvenčných registrov (opatrenie 10). Namiesto toho má v úmysle použiť 
rovnaké riešenie ako v prípade systému prepojenia obchodných registrov. 

Zdroj: EDA. 

54 Takisto sme posúdili, či Komisia vykonala odporúčania zo svojho hodnotenia 
nariadenia o eIDAS z roku 2014 v súvislosti s opatrením 2 (eIDAS). Cieľom nariadenia 
bolo vytvoriť jednotný rámec pre elektronickú identifikáciu (eID) a dôveryhodné služby, 
čím by sa zjednodušilo poskytovanie služieb v celej EÚ bez ohľadu na krajinu, v ktorej 
sa uskutočňujú. Nariadením sa neharmonizovali vnútroštátne elektronické 
identifikácie, ale umožnilo sa vzájomné uznávanie prostredníctvom postupu 
oznamovania a partnerského preskúmania. 
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55 Hodnotenie nariadenia eIDAS bolo vydané v roku 2021. Boli v ňom identifikované 
nasledujúce nedostatky: 

o v nariadení sa od členských štátov nevyžadovalo, aby svojim občanom a 
podnikom poskytli elektronickú identifikáciu s cieľom umožniť bezpečný prístup k 
online verejným službám. Aj keď tak urobili, neboli povinné takéto schémy 
notifikovať. Okrem toho sa v hodnotení dospelo k záveru, že iba obmedzený počet 
verejných služieb ponúka autentifikáciu eIDAS alebo sú napojené na 
infraštruktúru a že technické chyby bránia používateľom v účinnej autentifikácii, 

o rámec elektronickej identifikácie nemohol riešiť nové požiadavky trhu okrem 
iného z dôvodu i) jeho obmedzenia na verejný sektor a zabezpečenia 
cezhraničného prístupu k verejným službám (čo znamená, že služby, na ktoré sa 
zameriava nariadenie eIDAS, sa týkali malého percenta obyvateľstva EÚ), 
ii) zložitosti pripojenia poskytovateľov online súkromných služieb do systému a 
iii) nedostatočnej dostupnosti vo všetkých členských štátoch, 

o rámec je založený na vnútroštátnych systémoch elektronickej identifikácie, ktoré 
sa riadia rôznymi normami, čím sa bráni využívaniu služieb eIDAS; nedostatok 
zistený aj v rámci projektu NPE (pozri rámček rámček 8). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:290:FIN&_sm_au_=iVVWM34rL7S0tWrVVkFHNKt0jRsMJ
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Rámček 8 

Rámec založený na vnútroštátnych systémoch elektronickej 
identifikácie podľa rôznych noriem 

Jedným projektom NPE (2016-EU-IA-0064) sa podporilo zavádzanie elektronickej 
identifikácie súkromnými poskytovateľmi služieb. Ak chce poskytovateľ služieb 
potvrdiť totožnosť svojich klientov, musí byť pripojený na konkrétny vnútroštátny 
uzol eIDAS. Cieľom projektu bolo spojiť piatich súkromných poskytovateľov 
služieb, z ktorých každý prevádzkuje cloudovú platformu (ponúkajúcu súkromné 
služby) s piatimi rôznymi uzlami eIDAS (Španielsko, Nórsko, Dánsko, Holandsko a 
Island). Takéto spojenie umožňuje požadovať, prijímať a spracúvať identifikačné 
údaje. 

Pri vykonávaní sa vyskytli ťažkosti a oneskorenia, keďže rôzne krajiny mali rôzne 
politiky prístupu k vnútroštátnym uzlom eIDAS. 

V Španielsku, na Islande a v Nórsku bolo možné priame pripojenie. Poskytovatelia 
služieb v Holandsku však museli mať prístup k medziľahlému uzlu. Pre Dánsko 
museli poskytovatelia služieb vyvinúť a zaviesť špeciálne integračné rozhranie na 
prístup k dánskemu uzlu eIDAS. Vývoj ďalšieho softvéru s použitím rôznych 
technických noriem spôsobil, že proces pripojenia bol zložitý a časovo náročný. 

Zdroj: EDA. 

56 Zistili sme, že v reakcii na tieto nedostatky sa v navrhovanej revízii nariadenia 
eIDAS vyžaduje, aby každý členský štát vydal peňaženku digitálnej identity EÚ pre 
všetky fyzické a právnické osoby EÚ s cieľom zabezpečiť, aby mali bezpečný, 
dôveryhodný a bezproblémový prístup k cezhraničným verejným a súkromným 
službám. Každý členský štát musí oznámiť aspoň jeden systém elektronickej 
identifikácie vrátane aspoň jedného prostriedku identifikácie. V dôsledku toho, až keď 
sa bude používať peňaženka digitálnej identity, už nebude potrebné harmonizovať 
technické normy vnútroštátnych uzlov eIDAS, keďže poskytovatelia služieb sa nebudú 
musieť pripojiť k systému. 

57 Keďže nariadenie o jednotnej digitálnej bráne bolo prijaté v dôsledku opatrenia 7 
(jednotná digitálna brána), posúdili sme aj to, či Komisia splnila požiadavku nového 
nariadenia, konkrétne vytvoriť a udržiavať spoločné používateľské rozhranie (vrátane 
vyhľadávača a nástrojov spätnej väzby od používateľov). Jednotná digitálna brána 
uľahčí online prístup k informáciám, administratívnym postupom a asistenčným 
službám, ktoré občania a podniky EÚ môžu potrebovať v inej krajine EÚ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
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58 Zistili sme, že Komisia vyvinula rozhranie, t. j. jednotné kontaktné miesto, ktorým 
je portál Vaša Európa (pozri ilustráciu 3). Prostredníctvom tohto portálu budú 
používatelia pripojení na príslušné vnútroštátne webové stránky, kde sa nachádza 
služba, ktorú hľadajú. Najneskôr do decembra 2023 musia členské štáty digitalizovať 21 
postupov na ich sprístupnenie prostredníctvom portálu. Príklady postupov 
relevantných pre podniky: žiadosť o povolenie na podnikateľskú činnosť alebo 
registrácia ako zamestnávateľ na účely dôchodkov a sociálneho zabezpečenia. Prvé 
služby dostupné na tomto portáli boli spustené 12. decembra 2020. 

Ilustrácia 3 – Jednotná digitálna brána 

 
(*) Orgány verejnej správy, právnici, sudcovia, notári, odborníci. 

Zdroj: EDA. 

59 Pokiaľ ide o opatrenia 7 (jednotná digitálna brána) a 13 (pilotný projekt zásady 
„stačí len raz“ pre podniky), zistili sme, že pilotný projekt financovaný z výskumného 
programu EÚ Horizont 2020 (projekt „TOOP“, financovanie vo výške 8 mil. EUR) 
dosiahol pokrok pri uplatňovaní zásady „stačí len raz“. Cieľom tejto zásady je, aby 
občania a podniky poskytli informácie verejnej správe v EÚ len raz. V rámci projektu sa 
vytvorila architektúra riešenia, ktorá spája 40 informačných systémov. Okrem toho sa 
koncepcia architektúry vypracovaná v rámci projektu stala súčasťou nariadenia o 
jednotnej digitálnej bráne. V dôsledku toho bol projekt, ktorý sa začal v roku 2017 s 
hlavným zameraním na interoperabilitu, upravený prijatím nariadenia o jednotnej 
digitálnej bráne s cieľom umožniť vykonávanie technického systému opísaného v 
nariadení. 

Členské štáty Komisia

Informácie

Pomoc

Postupy

Portál Vaša EurópaObčania Podniky Iné*

Vyhľadávanie a 
spätná väzba

https://europa.eu/youreurope/index_en.htm
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Oneskorené zavedenie niektorých digitálnych verejných služieb v 
členských štátoch 

60 Hoci akčný plán zahŕňal len opatrenia pre Komisiu, dostupnosť digitálnych riešení 
do veľkej miery závisí od vykonávania doplnkových opatrení na úrovni členských 
štátov. Pokiaľ ide o opatrenia zahrnuté do rozsahu auditu, zistili sme, že napriek úsiliu 
Komisie boli tri zo šiestich opatrení vykonané len čiastočne z dôvodu nedostatočnej 
alebo oneskorenej reakcie členských štátov (pozri tabuľku 4). V dôsledku toho 
opatrenia Komisie v rokoch 2016 až 2020 zatiaľ neviedli k podstatným zmenám pre 
podniky a občanov v celej EÚ. 

Tabuľka 4 – Vykonávanie riešení elektronickej verejnej správy na úrovni 
členských štátov 

Opatrenie Komisie 
Súvisiace opatrenie 
na úrovni členského 

štátu  

Stav vykonávania 
na úrovni členských 

štátov  

Opatrenie 2 – Urýchliť zavádzanie 
elektronickej identifikácie, autentifikácie a 
dôveryhodných služieb (služby eIDAS) 
vrátane elektronickej identifikácie a 
elektronického podpisu 

Vykonávanie nariadenia 
910/2014 Čiastočne vykonané 

Opatrenie 7 – Predložiť návrh na jednotnú 
digitálnu bránu (t. j. jednotné miesto 
prístupu k informáciám, postupom a 
asistenčným službám online)  

Vykonávanie nariadenia 
2018/1724 

Čiastočne vykonané 

(termín na vykonanie: 
december 2023) 

Opatrenie 9 – Vytvoriť v spolupráci s 
členskými štátmi povinné prepojenie 
obchodných registrov všetkých členských 
štátov 

Vykonávanie smernice 
2012/17, smernice 
2017/1132 a smernice 
2019/1151 

Vykonané 
s oneskoreniami  

Opatrenie 10 – Ďalej rozvíjať elektronické 
prepojenie insolvenčných registrov 

Vykonávacie nariadenie 
2015/848 

Čiastočne vykonané 

Opatrenie 11 – Predložiť iniciatívu na 
uľahčenie využívania digitálnych riešení 
počas celého životného cyklu podniku 

Vykonávanie smernice 
2019/1151, ktorou sa 
mení smernica 2017/1132 

Čiastočne vykonané 

Opatrenie 13 – Spustiť pilotný projekt 
týkajúci sa zásady „stačí len raz“ pre 
podniky.  

Účasť na pilotnom 
projekte. Vykonané  

Zdroj: EDA. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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61 Pokiaľ ide o opatrenie 2 (eIDAS), reakcia členských štátov bola dobrovoľná. 
V dôsledku toho na konci roka 2021, t. j. päť rokov po nadobudnutí účinnosti 
nariadenia, deväť členských štátov, ktoré predstavujú 41 % obyvateľstva, ešte nebolo 
súčasťou rámca. Tento značný počet nezúčastnených členských štátov výrazne 
obmedzuje možnosti občanov a podnikov mať bezpečnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie 
elektronické interakcie. 

62 Pokiaľ ide o opatrenie 9 (prepojenie obchodných registrov) a opatrenie 10 
(prepojenie insolvenčných registrov), Komisia musela zriadiť a aktualizovať platformu 
a rozhranie základných služieb, zatiaľ čo členské štáty museli digitalizovať svoje 
vnútroštátne obchodné a insolvenčné registre a prepojiť ich so systémom (pozri 
ilustráciu 4). Komisia použila portál elektronickej justície ako rozhranie a financovanie 
z NPE bolo k dispozícii na podporu členských štátov (v NPE označované ako „všeobecné 
služby“). 

Ilustrácia 4 – Systém prepojenia obchodných registrov 

 
(*) Orgány verejnej správy, právnici, sudcovia, notári, odborníci. 

Zdroj: EDA. 

63 Pokiaľ ide o opatrenie 9 (prepojenie obchodných registrov), systém prepojenia 
obchodných registrov začal fungovať 8. júna 2017 a umožňuje používateľom 
vyhľadávať informácie o spoločnostiach registrovaných v ktorejkoľvek krajine EÚ (plus 
Lichtenštajnsko a Nórsko). Funkcia vyhľadávania a základné informácie sa prekladajú z 

Občania Podniky Iné*

Vyhľadávanie
spoločnosti v EÚ

Systém prepojenia 
obchodných 
registrov (BRIS)

Členský štát 1 Členský štát n

Členský štát i
Členský štát 2

Európsky portál elektronickej justície
Registre – obchodné registre

Európska centrálna platforma

https://e-justice.europa.eu/489/EN/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu
https://e-justice.europa.eu/489/EN/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu
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príslušných národných jazykov do všetkých úradných jazykov EÚ. Šesť členských štátov 
zaznamenalo oneskorenia s pripojením17, pričom posledný bol pripojený v marci 2022, 
takmer päť rokov po uplynutí lehoty stanovenej v príslušnej smernici a až po tom, ako 
to Komisia postúpila Súdnemu dvoru Európskej únie v júli 2021. Pokiaľ ide o 
používanie, v roku 2021 sa uskutočnilo 17 300 až 39 100 vyhľadávaní za mesiac. 

64 Pokiaľ ide o systém pre opatrenie 10 (prepojenie insolvenčných registrov), v 
príslušnom vykonávacom nariadení sa od členských štátov vyžadovalo, aby zabezpečili 
prepojenie do 30. júna 2021. V júli 2022 bolo pripojených len 17 z 26 členských štátov 
(Dánsko nebolo nariadením viazané18). Päť19 ďalších sa nachádza v procese vývoja a 
testovania. V prípade štyroch zostávajúcich členských štátov20 Komisia stále čaká na 
spätnú väzbu. Kým zvyšných deväť členských štátov nebude pripojených, používatelia 
nemôžu vyhľadávať prostredníctvom jednotného viacjazyčného vyhľadávača pre 
platobne neschopné subjekty registrované v týchto členských štátoch. Takýto centrálny 
verejný elektronický prístupový bod k údajom o dlžníkoch, ktorí sú predmetom 
insolvenčného konania, je obzvlášť užitočný pre existujúcich alebo potenciálnych 
veriteľov alebo tretie strany nepriamo ovplyvnené takýmto konaním. V roku 2021 sa 
uskutočnilo 2 500 až 6 500 vyhľadávaní mesačne. 

65 V dôsledku opatrenia 11 (využívanie digitálnych riešení počas celého životného 
cyklu podniku) museli členské štáty transponovať smernicu 2019/1151 o digitálnych 
nástrojoch a postupoch v rámci práva obchodných spoločností do vnútroštátneho 
práva do augusta 2021, pokiaľ Komisii neoznámili, že uplatňujú možné predĺženie o 
jeden rok. V čase konania nášho auditu to oznámilo 17 členských štátov. Z toho 
vyplýva, že spoločnosti vo väčšine členských štátov zatiaľ nemôžu používať digitálne 
nástroje a procesy na vytváranie spoločností, registráciu pobočiek a podávanie 
dokumentov a informácií online. 

                                                      
17 Ide o týchto šesť členských štátov: Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Írsko, Portugalsko 

a Rumunsko. 

18 V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve 
o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko rozhodlo nezúčastniť na 
prijatí nariadenia 2015/848, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. 

19 Týmito piatimi členskými štátmi sú: Belgicko, Česká republika, Taliansko, Holandsko a 
Slovinsko. 

20 Týmito štyrmi členskými štátmi sú: Bulharsko, Grécko, Maďarsko a Portugalsko. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0917&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
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66 Poznamenávame, že väčšina členských štátov, ktoré potrebujú viac času na 
vykonanie opatrenia 2 (eIDAS), opatrenia 10 (prepojenie insolvenčných registrov) a 
opatrenia 11 (využívanie digitálnych riešení počas celého životného cyklu podniku) 
mala v rokoch 2017 a 2020 hodnotenie referenčného porovnávania elektronickej 
verejnej správy pod priemerom EÚ (pozri ilustráciu 1). 

67 Ako už bolo uvedené (pozri tabuľku 1 a bod 62), členské štáty mohli získať 
financovanie na pripojenie svojich systémov k platformám vyvinutých Komisiou. 
Členské štáty využili financovanie z NPE najmä na: 

o opatrenie 2 (eIDAS), 25,35 mil. EUR pre 26 členských štátov, 

o opatrenie 9 (prepojenie obchodných registrov), 2,44 mil. EUR pre 10 členských 
štátov, 

o opatrenie 10 (prepojenie insolvenčných registrov), 1,16 mil. EUR pre sedem 
členských štátov. 

Na základe nášho auditu vzorky projektov financovaných EÚ (pozri bod 19) sme zistili, 
že niektoré členské štáty považovali dostupnosť financovania EÚ za príležitosť a 
podnietili vykonávanie služieb elektronickej verejnej správy. Projekty NPE takisto 
pomohli identifikovať niektoré nedostatky existujúcich riešení (pozri rámček 8). 

68 23 z 24 kontrolovaných projektov a opatrení (t. j. tých, ktoré boli dokončené v 
čase konania nášho auditu) dosiahlo stanovené ciele. Zabezpečili najmä 
interoperabilitu vyvinutých riešení a opätovne využili existujúce stavebné prvky NPE (t. 
j. základné infraštruktúry digitálnych služieb, ktoré sú kľúčovými nástrojmi 
umožňujúcimi opätovné použitie v komplexnejších digitálnych službách) alebo 
infraštruktúry digitálnych služieb (t. j. riešenia, ktoré podporujú realizáciu projektov v 
rámci celej EÚ a poskytujú transeurópske interoperabilné služby spoločného záujmu). 

69 Členské štáty, s ktorými sme uskutočnili rozhovory, ocenili nepretržitú technickú 
podporu poskytovanú Komisiou, keď využívali infraštruktúry digitálnych služieb 
financované z NPE alebo potrebné na integráciu systémov iných členských štátov, 
ktoré zaviedli tieto infraštruktúry digitálnych služieb, najmä pre služby eIDAS. Podľa ich 
názoru opatrenia Komisie umožnili vývoj udržateľných prepojení medzi systémami 
rôznych členských štátov. 
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Komisia podporovala výmenu osvedčených postupov, ale 
zaostala v podporovaní nových digitálnych verejných služieb 

70 V najnovších ministerských vyhláseniach (pozri bod 02) sa uznal význam podpory 
výmeny osvedčených postupov a vytvárania prepojení medzi príslušnými orgánmi a 
dostupnými digitálnymi verejnými službami. Podobne Európsky parlament zdôraznil21 
význam podpory osvedčených postupov. 

71 Preto sme posúdili, či Komisia náležite: 

o podporovala spoluprácu a výmenu osvedčených postupov, 

o propagovala novodostupné digitálne verejné služby. 

Komisia vytvorila mnoho príležitostí na spoluprácu a výmenu 
osvedčených postupov 

72 Posúdili sme nástroje, ktoré Komisia použila na podporu výmeny osvedčených 
postupov. Zistili sme, že vytvorila nielen skupiny, v ktorých sa mohli stretnúť 
zainteresované strany, ale v tejto súvislosti financovala aj osobitné projekty. 

73 Medi tieto skupiny patrili: 

o riadiaci výbor pre akčný plán (pozri bod 11), ktorý zasadal dvakrát alebo trikrát za 
rok a v ktorom členské štáty prezentovali svoj pokrok vo vývoji riešení 
elektronickej verejnej správy alebo príklady osvedčených postupov a výzvy 
týkajúce sa vývoja konkrétnych riešení. Keďže sa akčný plán skončil, výbor ukončil 
svoju činnosť v roku 2021; 

o expertné skupiny pre konkrétne témy alebo riešenia, napríklad expertná skupina 
eIDAS (opatrenie 2), koordinačná skupina pre jednotnú digitálnu bránu (opatrenie 
7), expertná skupina pre právo obchodných spoločností (opatrenia 9 a 11) a 
expertná skupina pre interoperabilitu európskych verejných služieb. Tieto 
expertné skupiny naďalej fungujú. 

                                                      
21 Správa k akčnému plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020, Európsky 

parlament, máj 2017, A8-0178/2017. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0178_SK.pdf
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74 Príslušné projekty boli financované najmä v rámci: 

o programu ISA2, v ktorom bola spolupráca a výmena osvedčených postupov 
skutočne základnými prvkami politiky interoperability a podporných opatrení 
Komisie (pozri články 3 a 8 rozhodnutia 2015/2240). Príkladom veľmi komplexnej 
iniciatívy je platforma Joinup opísaná v rámčeku 9 (financovaná v rámci dvoch 
opatrení ISA2 zahrnutých do kontrolovanej vzorky vo výške 6 mil. EUR). Po 
ukončení programu ISA2 Komisia poskytla ďalšie finančné prostriedky pre 
platformu Joinup v rámci programu Digitálna Európa aspoň na roky 2021 a 2022, 

o program Horizont 2020, ktorý viedol najmä k ad hoc iniciatívam zameraným na 
konkrétne otázky. Jedným z príkladov je projekt SCOOP4C, ktorým sa vybudovala 
komunita zainteresovaných strán, ktorá si vymieňala skúsenosti a osvedčené 
postupy v súvislosti s uplatňovaním zásady „stačí len raz“ (financovanie z 
programu Horizont 2020 vo výške 1 mil. EUR). Neexistujú však žiadne dôkazy o 
tom, že činnosti komunity pokračovali aj po ukončení financovania projektu, hoci 
je táto záležitosť stále relevantná. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2240
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Rámček 9 

Platforma Joinup – špecializovaná platforma EÚ pre spoluprácu a 
výmenu v oblasti interoperability 

Komisia zriadila platformu Joinup v roku 2011 s cieľom poskytnúť spoločné 
miesto, ktoré umožní orgánom verejnej správy, podnikom a občanom vymieňať 
si a opätovne využívať IT riešenia a osvedčené postupy a uľahčiť komunikáciu a 
spoluprácu v oblasti IT projektov v celej Európe. Platforma Joinup sa zameriava 
na elektronickú verejnú správu, sémantickú interoperabilitu a softvér s 
otvoreným zdrojovým kódom. Hlavné charakteristky sú: 

o platforma Joinup funguje ako katalóg, v ktorom môžu používatelia ľahko nájsť 
a stiahnuť už vyvinuté riešenia. Obsahuje viac než 2 800 riešení 
interoperability, t. j. hotových softvérových nástrojov alebo opätovne 
použiteľných služieb vrátane elektronickej identifikácie v rámci NPE, 
elektronického podpisu, elektronického zdravotníctva a elektronického 
obstarávania, 

o platforma Joinup hostí komunity praxe, ako je európska referenčná 
architektúra interoperability, spoločné využívanie a opätovné využívanie IT 
riešení, observatórium vnútroštátneho rámca interoperability, monitorovacie 
stredisko s otvoreným zdrojovým kódom a inovačné verejné služby, 

o platforma Joinup je tiež vstupným bodom pre Akadémiu interoperability, 
ktorá je určená na šírenie poznatkov a podporu výmen medzi odborníkmi z 
digitálnej verejnej správy a výskumnými pracovníkmi. Akadémia 
interoperability poskytuje rôzne druhy vzdelávacích zdrojov a kurzov, ktoré sa 
líšia od živých podujatí (napr. pracovné semináre, webináre, sezónne školy a 
odborná príprava) až po kurzy vlastným tempom (napr. úplne sprevádzané 
alebo čiastočne sprevádzané s opätovným použitím existujúcich materiálov). 

V roku 2021 mala platforma približne 18 000 registrovaných používateľov. Bola 
navštívená takmer pol miliónkrát s viac než miliónom zobrazení stránky. 

Zdroj: EDA. 

75 Na základe nášho preskúmania štyroch opatrení programu ISA2 (pozri prílohu III), 
zápisníc zo zasadnutí riadiaceho výboru a expertných skupín a rozhovorov so 
zamestnancami v členských štátoch sme dospeli k záveru, že Komisia poskytla dobrú 
podporu pre spoluprácu a výmenu osvedčených postupov a že medzi zainteresovanými 
stranami sa uskutočnila výmena informácií o otázkach, ktoré sú pre ne zaujímavé. 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/joinup
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/innovative-public-services/event/innovative-public-services-observatory-knowledge-exchange
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperable-europe-academy
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76 Zistili sme tiež, že Komisia náležite zohľadnila potrebu naďalej podporovať 
spoluprácu a osvedčené postupy pri príprave programov na obdobie 2021 – 2027: 

o pracovný program, ktorým sa vykonáva program Digitálna Európa na roky 2021 a 
2022, zahŕňa koordinačné a podporné opatrenia s hlavným cieľom podporovať 
spoluprácu a/alebo poskytovať podporu politikám EÚ, 

o mechanizmus ročnej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou sa 
predpokladá v návrhu programu „Cesta k digitálnemu desaťročiu“ (pozri bod 31). 

Komisia nepodporovala digitálne verejné služby ucelene a koordinovane 

77 Posúdili sme propagačné činnosti Komisie v oblasti digitálnych verejných služieb a 
zistili sme, že im chýba zastrešujúca stratégia. V praxi bola propagácia buď všeobecná, 
alebo spojená s konkrétnymi opatreniami alebo programami financovania, ak si to 
vyžadoval právny základ. 

78 Pokiaľ ide o všeobecnú podporu politiky elektronickej verejnej správy a/alebo 
riešení elektronickej verejnej správy, Komisia konala prostredníctvom: 

o informačného bulletinu elektronickej verejnej správy, ktorý sa vydáva raz 
mesačne pre odberateľov a poskytuje najnovšie správy o cezhraničných 
digitálnych verejných službách v EÚ, cloude verejných služieb a inováciách vo 
verejnom sektore, 

o skupina eGovernment4EU na platforme Futurium. Bola prístupná širokej 
verejnosti a poskytovala informácie o akčnom pláne pre elektronickú verejnú 
správu na roky 2016 – 2020 a budúcej politike digitálnej verejnej správy. Skupina 
na tejto platforme už nie je aktualizovaná, keďže sa akčný plán skončil, 

o sociálne médiá (Facebook, LinkedIn a Twitter). 

79 Pokiaľ ide o komunikačnú stratégiu požadovanú príslušným právnym základom, v 
prípade opatrenia 7 Komisia začala svoju propagačnú kampaň v decembri 2020, keď 
začala fungovať jednotná digitálna brána (pozri bod 58). Zistili sme, že bola ucelená a 
považujeme za osvedčený postup, že Komisia každý mesiac na videokonferencii 
diskutovala o kampani a príslušných vnútroštátnych podujatiach s vnútroštátnymi 
koordinátormi (tzv. „komunikačné kaviarne“). Na ilustrácii 5 sú uvedené údaje o počte 
návštev portálu Vaša Európa. 

https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf?_sm_au_=iVVwNv0vn6P62nkVVkFHNKt0jRsMJ
https://futurium.ec.europa.eu/en/egovernment4eu
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Ilustrácia 5 – Počet návštev portálu Vaša Európa (v miliónoch) 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Európskej komisie (GR GROW). 

80 Podobne aj v rozhodnutí, ktorým sa zriaďuje program ISA2, sa požadovala 
podpora vykonávania európskej stratégie, rámca a referenčnej architektúry 
interoperability, ako aj príslušných špecifikácií a noriem. Zistili sme, že propagačná 
kampaň bola proaktívna a ucelená. Okrem zriadenia a prevádzky platformy Joinup 
(pozri bod 74 a rámček 9) sa v rámci programu ISA2 financovalo opatrenie (vo výške 
3,62 mil. EUR), ktorým sa podporila spoluprácu a uľahčila interakcia medzi 
zainteresovanými stranami programu. 

81 A napokon, v rámci NPE sa tiež vyžadovala realizácia komunikačnej stratégie. 
Zistili sme, že: 

o takáto stratégia bola vypracovaná na podporu riešení NPE, ktoré boli primárnym 
záujmom pre tvorcov riešení. Zamestnanci, s ktorými sme uskutočnili rozhovory v 
členských štátoch, boli pozitívni, pokiaľ ide o tieto riešenia, a potvrdili, že ich 
opätovne použili, a to najmä pri cezhraničných službách. Opätovné použitie 
infraštruktúr digitálnych služieb má zabezpečiť rýchlejší, jednoduchší a nákladovo 
efektívnejší vývoj digitálnych služieb využívajúcich existujúce technológie 
namiesto toho, aby každá organizácia takéto služby vyvíjala nezávisle. Podľa 
prehľadu NPE o opätovnom použití sa do konca roka 2021 použili stavebné bloky 
v 353 projektoch prevažne v EÚ, 
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https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
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o Komisia doteraz nezorganizovala osobitné kampane na zvyšovanie informovanosti 
alebo propagačné kampane s cieľom informovať potenciálnych používateľov o 
existencii či už systému prepojenia obchodných registrov (v prevádzke od roku 
2017) alebo systému prepojenia insolvenčných registrov (v prevádzke od roku 
2021), ktoré boli vyvinuté v rámci NPE. Komisia nás informovala, že plánuje 
uskutočniť takúto kampaň i) pre systém prepojenia obchodných registrov, keď 
bude k dispozícii nástroj na spracovanie platieb (pozri rámček 7) a ii) pre systém 
prepojenia insolvenčných registrov po pripojení všetkých členských štátov 
(doteraz je pripojených 17) (pozri bod 64). Koncom roka 2021 Komisia začala 
online komunikačnú kampaň týkajúcu sa portálu elektronickej justície, ale len s 
veľmi obmedzeným odkazom na systém prepojenia obchodných registrov. 

82 Hoci informovanosť používateľov je kľúčom k zabezpečeniu zavádzania služieb 
elektronickej verejnej správy, zistili sme, že Komisia neposúdila, do akej miery boli 
podniky informované, ani neanalyzovala potreby v tejto oblasti. Zástupcovia 
európskych podnikateľských združení, s ktorými sme uskutočnili rozhovory, uviedli, že 
podniky sú si vedomé služieb elektronickej verejnej správy, ktoré im zákon ukladá 
povinnosť využívať, ale oveľa menej informácií majú o iných takýchto službách. 

83 Zistili sme, že napriek tomu bol jeden aspekt, eIDAS, pri ktorom Komisia externe 
zadala štúdiu s cieľom analyzovať trh s elektronickou identifikáciou, autentifikáciou a 
dôveryhodnými službami a vypracovať a realizovať pilotný program na zvýšenie 
informovanosti MSP o týchto riešeniach: 

o v štúdii uverejnenej v roku 2019 sa zistila všeobecne nízka úroveň informovanosti 
MSP o riešeniach eIDAS. Zistilo sa, že ide o kľúčovú prekážku, 

o pilotný program prebiehal koncom roka 2018 a zahŕňal znalostný a vzdelávací 
program, súbor nástrojov eIDAS pre MSP a stratégiu na podporu súboru nástrojov 
pre MSP. Znalostný a vzdelávací program a súbor nástrojov eIDAS pre MSP sú 
stále k dispozícii online. Okrem toho stredisko pre monitorovanie eIDAS 
(elektronická platforma pre spoluprácu, ktorú spustila Komisia) vytvára virtuálne 
spoločenstvo zainteresovaných strán, ktorého cieľom je podporovať spoločné 
chápanie otázok týkajúcich sa vykonávania a zavádzania nariadenia eIDAS. 

84 Hoci sa v štúdii odporučilo, aby sa súbor nástrojov ďalej rozvíjal s cieľom zohľadniť 
konkrétnejšie potreby používateľov a aby sa vytvorila dlhodobá štruktúra riadenia 
zainteresovaných strán vrátane zástupcov členských štátov a regiónov, združení MSP a 
poskytovateľov služieb, Komisia v tejto súvislosti neprijala žiadne opatrenia. Komisia 
neposkytla žiadne odôvodnenie, prečo sa toto odporúčanie zo štúdie nevykonalo. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/712f9ce2-5042-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eidas-toolkit-businesses
https://futurium.ec.europa.eu/en/eidas-observatory
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85 Posúdili sme aj to, či Komisia mala prehľad o propagačných činnostiach 
vykonávaných členskými štátmi a či sa snažila i) koordinovať tieto činnosti, ak 
prebiehali; ii) šíriť osvedčené postupy v tejto súvislosti. Zistili sme, že Komisia nemá 
prehľad o opatreniach členských štátov na podporu európskych alebo vnútroštátnych 
riešení elektronickej verejnej správy. V dôsledku toho neidentifikovala osvedčené 
postupy ani nemohla koordinovať existujúce činnosti. 
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Závery a odporúčania 
86 Naším celkovým záverom je, že opatrenia Komisie boli len čiastočne účinné pri 
podpore vykonávania a zavádzania riešení elektronickej verejnej správy členskými 
štátmi. Hoci Komisia dokončila opatrenia stanovené v akčnom pláne pre elektronickú 
verejnú správu na roky 2016 – 2020, na ktoré sa vzťahoval náš audit, nie všetky 
novovytvorené digitálne verejné služby sú dostupné v celej EÚ z dôvodu oneskorenia 
opatrení v členských štátoch. Okrem toho Komisia tieto služby nepropagovala 
komplexne medzi podnikmi a užívateľmi vo všeobecnosti. 

87 Hoci akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 splnil 
potreby identifikované v konzultáciách a posúdeniach, zahŕňal len opatrenia, ktoré 
mala vykonať samotná Komisia, čím sa sťažilo naplnenie uvedenej vízie. Akčný plán 
neobsahoval žiadne povinnosti pre členské štáty, hoci v hodnotiacej správe 
predchádzajúceho akčného plánu sa ako hlavný nedostatok určila dobrovoľná povaha 
činností členských štátov. Táto skutočnosť však bola zmiernená tým, že v prípade 
väčšiny opatrení príslušné právne akty, ktoré buď existovali pred akčným plánom, 
alebo boli prijaté v dôsledku tohto plánu, zahŕňali takéto povinnosti. V niektorých 
prípadoch však vykonávanie opatrení pokračovalo aj po roku 2020, a teda aj po 
dátume ukončenia akčného plánu (pozri body 23 – 27). 

88 Zaznamenali sme, že návrhom Komisie z roku 2021, ktorým sa zriaďuje politický 
program „Cesta k digitálnemu desaťročiu“, sa zaviedol rámec spolupráce, ktorý Komisii 
umožňuje každoročne sledovať pokrok členských štátov pri dosahovaní digitálnych 
cieľov stanovených na úrovni EÚ. Jeden z troch cieľov je však nejasne vymedzený, 
pričom existuje riziko, že ho členské štáty môžu vykladať odlišne, čo zas môže ohroziť 
dosiahnutie tohto cieľa. Podľa návrhu z roku 2021, ktorým sa zriaďuje politický 
program „Cesta k digitálnemu desaťročiu“, by Komisia mala vymedziť kľúčové 
ukazovatele výkonnosti pre každý digitálny cieľ vo vykonávacích aktoch (pozri 
body 28 – 31 a 46 – 48). 

89 Monitorovanie vykonávania akčného plánu bolo roztrieštené v tom zmysle, že 
Komisia nevytvorila rámec monitorovania (vrátane ukazovateľov) pre akčný plán ako 
celok. Takýto rámec však bol zavedený pre niekoľko individuálnych opatrení (štyri zo 
šiestich, ktoré boli predmetom nášho auditu). Existujúce ukazovatele elektronickej 
verejnej správy (referenčné porovnávanie elektronickej verejnej správy a index 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti), ktoré každoročne uverejňuje Komisia, neboli 
priamo prepojené so žiadnym z opatrení vykonávaných v rámci akčného plánu, a preto 
neboli vhodné na meranie jeho vplyvu (pozri body 32 – 45). 
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90 Komisia dokončila šesť opatrení zameraných na podniky, ktoré boli preto 
predmetom nášho auditu. Podporila aj zavádzanie riešení elektronickej verejnej správy 
členskými štátmi prostredníctvom projektov financovaných EÚ a poskytovaním 
technickej podpory, ktorú ocenili zamestnanci v členských štátoch, s ktorými sme 
uskutočnili rozhovory (pozri body 49 – 69). 

91 Bez ohľadu na toto úsilie sa tri zo šiestich opatrení v celej EÚ vykonali len 
čiastočne. V dvoch prípadoch (prepojenie insolvenčných registrov a digitálne riešenia 
počas celého životného cyklu podniku) to bolo spôsobené oneskoreniami vo viacerých 
členských štátoch (o niektorých z nich Komisia nemá žiadne informácie o pokroku). 
V jednom prípade (elektronická identifikácia, autentifikácia a dôveryhodné služby, 
eIDAS) sa v príslušnom nariadení ponechala možnosť, aby členské štáty konali 
dobrovoľne. V dôsledku toho opatrenia Komisie v rokoch 2016 až 2020 zatiaľ neviedli k 
podstatným zmenám pre podniky a občanov v celej EÚ. Ďalšie opatrenie (systém 
prepojenia obchodných registrov) sa v niektorých členských štátoch vykonalo s 
oneskorením, ale riešenie je k dispozícii vo všetkých členských štátoch od marca 2022 
(pozri body 60 – 65). 

92 Poznamenávame, že v návrhu z roku 2021, ktorým sa zriaďuje politický program 
„Cesta k digitálnemu desaťročiu“, Komisia zaviedla koncepciu i) plánov digitálneho 
desaťročia, ktoré majú pripraviť členské štáty; trajektórie, ktoré sa majú vymedziť pre 
každý členský štát s cieľom dosiahnuť digitálne ciele. Keďže však návrh stále prechádza 
legislatívnym procesom (k septembru 2022), môže byť predmetom pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov (pozri bod 46). 

93 Pokiaľ ide o eIDAS, Komisia predložila v roku 2021 návrh na zmenu existujúceho 
nariadenia v reakcii na jeho hodnotenie. Návrhom sa rieši väčšina nedostatkov a – čo je 
najdôležitejšie – teraz sa vyžaduje, aby každý členský štát zabezpečil systém 
elektronickej identifikácie (pozri body 54 – 56). 
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Odporúčanie 1 – Posilniť vykonávací rámec s cieľom naliehať na 
členské štáty, aby dokončili služby elektronickej verejnej správy 

Vzhľadom na návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa zriaďuje politický program „Cesta k 
digitálnemu desaťročiu do roku 2030“, by Komisia mala podporovať ďalší rozvoj služieb 
elektronickej verejnej správy a ich monitorovanie prostredníctvom: 

a) jednoznačného vymedzenia pojmov používaných v digitálnych cieľoch tak, aby sa 
mohli uplatňovať rovnakým spôsobom v celej EÚ; 

b) analýzy vnútroštátnych plánov digitálneho desaťročia a prijatia potrebných 
opatrení, ak usúdi, že politiky, opatrenia a činnosti, ktoré sú v nich stanovené, sú 
nedostatočné, čo ohrozuje včasné dosiahnutie cieľov stanovených v rozhodnutí; 

c) prijatia opatrení, ak členské štáty zaznamenajú oneskorenia pri dosahovaní 
digitálnych cieľov v porovnaní so svojimi plánovanými trajektóriami. 

Cieľový dátum vykonania: po prijatí návrhu rozhodnutia, ktorým sa zriaďuje politický 
program „Cesta k digitálnemu desaťročiu“ v súlade s lehotami stanovenými v 
rozhodnutí 

94 Komisia aktívne podporovala spoluprácu a výmenu osvedčených postupov 
mnohými spôsobmi (napr. expertné skupiny a platformy), čo zamestnanci v členských 
štátoch vnímali pozitívne. Komisia vo svojom navrhovanom politickom dokumente 
„Cesta k digitálnemu desaťročiu“ po roku 2020 náležite zohľadnila potrebu pokračovať 
v tejto podpore (pozri body 70 – 76). 

95 Komisia nemala zastrešujúcu stratégiu na podporu riešení elektronickej verejnej 
správy dostupných na úrovni EÚ medzi hlavnými používateľmi. To znamenalo, že jej 
propagačné činnosti neboli ucelené ani koordinované. Podporovala riešenia len vtedy, 
keď sa to vyžadovalo v príslušných právnych aktoch, a teda nepokryla všetky z nich 
(pozri body 77 – 78). 

96 Keď Komisia viedla komunikačné kampane, boli dobré. Hoci Komisia medzi 
vývojármi podporovala technické riešenia vyvinuté v rámci Nástroja na prepájanie 
Európy, zatiaľ medzi používateľmi nepodporovala nové služby, ako je systém 
prepojenia obchodných registrov a systém na prepojenie insolvenčných registrov. 
Komisia taktiež nemá prehľad o opatreniach prijatých členskými štátmi na podporu 
vnútroštátnych alebo európskych riešení elektronickej verejnej správy, hoci 
koordinované úsilie môže priniesť lepšie výsledky (pozri body 79 – 81 a 85). 
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97 Komisia neposúdila informovanosť podnikov o dostupných službách elektronickej 
verejnej správy a neanalyzovala potreby v tejto oblasti, hoci ide o kľúčový krok pri 
zavádzaní služieb elektronickej verejnej správy. Jedinou výnimkou bol trh eIDAS: 
Komisia uskutočnila štúdiu a zrealizovala pilotný znalostný a vzdelávací program pre 
malé a stredné podniky. Okrem iného to viedlo k vytvoreniu súboru nástrojov pre tieto 
podniky. Hoci sa v štúdii odporúčalo, aby sa súbor nástrojov ďalej rozvinul, Komisia v 
tejto súvislosti neprijala žiadne opatrenia (pozri body 82 – 84). 

Odporúčanie 2 – Vypracovať ucelenú stratégiu na účinnú 
podporu služieb elektronickej verejnej správy 

S cieľom poskytnúť účinnejšiu podporu ďalšiemu zavádzaniu celoeurópskych služieb 
elektronickej verejnej správy by Komisia mala vypracovať ucelenú stratégiu na účinnú 
podporu služieb elektronickej verejnej správy na základe posúdenia úrovne 
informovanosti používateľov o dostupných službách elektronickej verejnej správy. 
V stratégii by sa mali zohľadniť činnosti, ktoré v tejto súvislosti vykonávajú členské 
štáty s cieľom buď podporiť ich úsilie, alebo zabezpečiť, aby sa úsilie neduplikovalo. 

Cieľový dátum vykonania: koniec roka 2024 

 

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Mihails Kozlovs, člen Dvora audítorov, 
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 11. októbra 2022. 

 Za Dvor audítorov 

 

 Tony Murphy 
 predseda 
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Prílohy 

Príloha I – Vývoj v oblasti elektronickej verejnej správy v EÚ od 
roku 2006 

 
Zdroj: EDA. 

Financovanie Právne predpisy Politické iniciatívy

2006 –
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 –
2016

2017

2018 –
2020

2021

Pripravované

• Smernica o službách 2006/123/ES

• Smernica o infraštruktúre pre 
priestorové informácie v Európe 
(INSPIRE)
2007/2/ES

• Podpísanie ministerského 
vyhlásenia z Malmö o elektronickej 
verejnej správe

• Prijatie akčného plánu pre 
elektronickú verejnú správu na 
roky 2006 – 2010

• Program ISA (2010 – 2015)

• Prijatie Digitálnej agendy pre 
Európu

• Prvý európsky rámec 
interoperability

• Smernica 2011/24/EÚ o 
uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti

• Prijatie akčného plánu pre 
elektronickú verejnú správu na 
roky 2011 – 2015

• Nariadenie č. 1024/2012 o 
informačnom systéme o 
vnútornom trhu (IMI)

• Nástroj na prepájanie Európy, 
odvetvie telekomunikácií (2014 –
2020)

• Smernica 2013/37/EÚ, ktorou sa 
mení smernica 2003/98/ES o 
opakovanom použití informácií 
verejného sektora

• Nariadenie o eIDAS (EÚ) 
č. 910/2014

• Smernica o elektronickej fakturácii 
vo verejnom obstarávaní

• Horizont 2020, Spoločenské výzvy 
(2014 – 2020)

• Európske štrukturálne a investičné 
fondy (2014 – 2020)

• Smernica (EÚ) 2016/1148 
o bezpečnosti sietí a informačných 
systémov (smernica NIS)

• Spustenie stratégie jednotného 
digitálneho trhu

• Prijatie akčného plánu pre 
elektronickú verejnú správu na 
roky 2016 – 2020

• Program ISA2 (2016 – 2020)

• Podpísanie ministerského 
vyhlásenia z Tallinnu o 
elektronickej verejnej správe

• Nový európsky rámec 
interoperability

• Akčný plán interoperability

• Program na podporu štrukturálnych 
reforiem (2017 – 2020)

• Nariadenie 2018/1724 o jednotnej 
digitálnej bráne

• Smernica 2019/1151 o používaní 
digitálnych nástrojov a postupov v 
rámci práva obchodných 
spoločností

• Smernica o otvorených dátach 
2019/1024

• Podpísanie ministerského 
vyhlásenia z Berlína 

• Digitálny kompas do roku 2030

• 2021 – 2027: Program Digitálna 
Európa, európske štrukturálne a 
investičné fondy, Nástroj na 
prepájanie Európy, Mechanizmus 
na podporu obnovy a odolnosti, 
Horizont Európa, Nástroj 
technickej podpory

• Nové nariadenie eIDAS
• Digitálny program „Cesta k 

digitálnemu desaťročiu“
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Príloha II – Akčný plán pre elektronickú verejnú správu – 
zoznam opatrení 

Politické priority Opatrenie Cieľový 
dátum 

Zodpovedné 
GR 

Modernizácia 
verejnej správy 
pomocou IKT 
použitím kľúčových 
digitálnych nástrojov 

1. Podporí prechod členských štátov na plne 
elektronické verejné obstarávanie a 
používanie registrov zmlúv. 

2019 GROW 

2. Urýchli zavádzanie služieb eIDAS vrátane 
elektronickej identifikácie a 
elektronického podpisu. 

2016 CNECT 

3. Zabezpečí dlhodobú udržateľnosť 
infraštruktúry cezhraničných digitálnych 
služieb. 

2018 CNECT 

4. Predloží revidovanú verziu európskeho 
rámca interoperability a podporí jeho 
využívanie vnútroštátnymi správnymi 
orgánmi. 

2016 – 2019 DIGIT 

5. Bude koordinovať vývoj prototypu 
európskeho katalógu noriem IKT v oblasti 
verejného obstarávania. 

2017 GROW 

6. Komisia využije spoločné stavebné prvky, 
ako napríklad NPE, infraštruktúry 
digitálnych služieb a bude dodržiavať 
európsky rámec interoperability. 
Postupne zavedie zásadu štandardného 
používania digitálnych služieb a zásadu 
„stačí len raz“, elektronickú fakturáciu a 
elektronické obstarávanie a posúdi 
dôsledky možného zavedenia zásady 
aktualizácie systémov. 

2016 – 2019 DIGIT 

Zabezpečenie 
cezhraničnej 
mobility 
prostredníctvom 
interoperabilných 
verejných 
digitálnych služieb 

7. Predloží návrh na zriadenie jednotnej 
digitálnej brány. 2017 GROW 

8. Z Európskeho portálu elektronickej justície 
vytvorí jednotné kontaktné miesto 
poskytovania informácií o otázkach 
týkajúcich sa európskej justície. 

2016 JUST 

9. V spolupráci s členskými štátmi zabezpečí 
povinné prepojenie všetkých obchodných 
registrov členských štátov. 

2017 JUST 

10. Ďalej rozvinie elektronické prepojenie 
insolvenčných registrov. 2019 JUST 
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Politické priority Opatrenie Cieľový 
dátum 

Zodpovedné 
GR 

11. Predstaví iniciatívu na uľahčenie
využívania digitálnych riešení počas
celého životného cyklu podniku.

2017 JUST 

12. Predloží legislatívny návrh na rozšírenie
jednotného elektronického mechanizmu
registrácie a platieb DPH.

2016 TAXUD 

13. Spustí pilotný projekt týkajúci sa zásady
„stačí len raz“ pre podniky. 2016 CNECT 

14. Vytvorí jednotné kontaktné miesto na
účely vykazovania v námornej doprave a
digitalizuje elektronické prepravné
dokumenty.

2018 MOVE 
(s TAXUD) 

15. Dokončí zriadenie systému elektronickej
výmeny informácií o sociálnom
zabezpečení.

2019 EMPL 

16. Bude ďalej rozvíjať Európsky portál pre
pracovnú mobilitu EURES. 2017 EMPL 

17. Podporí členské štáty v rozvoji
cezhraničných služieb elektronického
zdravotníctva.

2016 – 
2018 SANTE 

Uľahčenie digitálnej 
interakcie medzi 
orgánmi verejnej 
správy a 
občanmi/podnikmi 
pre vysokokvalitné 
verejné služby 

18. Posúdi možnosť uplatnenia zásady „stačí
len raz“ pre občanov v cezhraničnom
kontexte.

2019 CNECT 

19. Zrýchli zavádzanie a uplatňovanie dátovej
infraštruktúry podľa smernice Inspire.

2016 – 
2020 ENV 

20. Zmení svoje webové stránky s cieľom
podporiť rastúcu zainteresovanosť a účasť
občanov a podnikov na programoch a
tvorbe politiky EÚ.

2018 COMM 

- 
21. IT platforma pre výmenu elektronických

dôkazov medzi súdnymi orgánmi (nové, 
máj 2017).

2019 JUST 

- 

22. Elektronická oficiálna kontrola
potravinárskych a rastlinných výrobkov –
zavedenie plne dematerializovaného 
prostredia na udržanie voľného a 
zabezpečeného pohybu bezpečných 
potravín a rastlinných výrobkov (nové, 
máj 2017).

2020 SANTE 



50 

Politické priority Opatrenie Cieľový 
dátum 

Zodpovedné 
GR 

- 

23. Presadzovanie právnych predpisov EÚ o
agropotravinárstve v online predaji a 
informovanie spotrebiteľov (nové, máj 
2017).

2020 SANTE 

- 24. Charta o digitálnej verejnej správe pre
občanov (nové, máj 2017). 2017 CNECT 

- 25. Opatrenia v oblasti digitálnej zmeny v
mestách (nové, máj 2017). 2018 REGIO a 

CNECT 
Zdroj: EDA. 



 51 

 

Príloha III – Zoznam kontrolovaných projektov financovaných 
EÚ 

Fond Č. opatrenia/ 
projektu 

Názov opatrenia/ 
projektu 

Príspevok EÚ 
(EUR) 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2014-PL-IM-0002 

Zriadenie a prevádzka 
celoeurópskej proxy 
služby na vnútroštátnej 
úrovni v Poľsku 

200 000 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2014-DK-IM-0004 Dánsky uzol eID a 
prevádzka 150 000 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2015-DE-IA-0065 TREATS (TRansEurópske 
AuTentifikačné Služby) 560 378 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2015-DK-IA-0091 

Integrácia dánskych 
elektronických služieb do 
vnútroštátnej brány 
elektronickej identifikácie 

909 528 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2016-IT-IA-0007 
Systém prepojenia 
obchodných registrov 
(BRIS), Taliansko 

178 306 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2016-RO-IA-0041 

Rumunský elektronický 
systém prepojenia 
Národného úradu 
obchodného registra s 
BRIS 

332 221 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2016-ES-IA-0047 Prepojenie insolvenčných 
registrov, Španielsko 118 266 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2016-EU-IA-0064 

eID@Cloud – Integrácia 
elektronickej identifikácie 
do európskych 
cloudových platforiem 
podľa nariadenia eIDAS 

676 723 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2016-EU-IA-0074 Prepojenie insolvenčných 
registrov pre Európu 711 248 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2017-SK-IA-0005 Prepojenie insolvenčných 
registrov pre Slovensko 104 625 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2017-CY-IA-0023 Prepojenie insolvenčných 
registrov, Cyprus 229 998 
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Fond Č. opatrenia/ 
projektu 

Názov opatrenia/ 
projektu 

Príspevok EÚ 
(EUR) 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2017-HU-IA-0027 
Integrácia maďarského 
obchodného registra do 
systému EÚ BRIS 

216 489 

Nástroj na 
prepájanie 
Európy 

2017-RO-IA-0038 
Prevádzka a údržba 
rumunského 
prístupového bodu BRIS 

37 978 

ISA2 2016,05 
Európska iniciatíva v 
oblasti interoperability 
verejného obstarávania 

7 682 403 

ISA2 2016,11 Automatické podnikové 
výkazníctvo 149 927 

ISA2 2016,20 
Joinup – Európska 
platforma spolupráce a 
katalóg 

5 473 606 

ISA2 2016,22 
Budovanie komunít a 
účinné využívanie 
platforiem spolupráce 

502 328 

ISA2 2016,27 
CAMSS – normy a 
špecifikácie spoločnej 
metódy hodnotenia 

1 208 659 

ISA2 2016,30 

Zvyšovanie 
informovanosti o 
interoperabilite – 
komunikačné činnosti 

3 620 012 

ISA2 2016,31 Zdieľanie a opätovné 
použitie 3 036 585 

ISA2 2017,05 

Požiadavky na 
interoperabilitu pre 
implementáciu jednotnej 
digitálnej brány 

220 000 

Horizont 2020 737460 Projekt zásady stačí len 
raz (TOOP) 7 996 708 

Horizont 2020 737492 

Komunita 
zainteresovaných strán za 
zásadu stačí len raz: 
zníženie administratívnej 
záťaže pre občanov 
(SCOOP4C) 

992 480 

Horizont 2020 870635 Digitálna Európa pre 
všetkých (DE4A) 7 997 861 

Zdroj: EDA. 
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Príloha IV – Vykonávanie opatrení zahrnutých do rozsahu auditu 

Opatrenie 
Právny základ Povinnosti Komisie Povinnosti členských štátov Súčasný stav 

2. Urýchliť zavádzanie služieb eIDAS 
vrátane elektronickej identifikácie a 
elektronického podpisu. 

Nariadenie 910/2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách 
pre elektronické transakcie na vnútornom 
trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES 

• Zriadiť, udržiavať a aktualizovať 
platformu základných služieb 
vrátane technických špecifikácií, 
softvéru a technickej podpory na 
pripojenie vnútroštátnych 
platforiem eIDAS (uzlov) 

• Zriadiť fóra na výmenu informácií 
• Externe zadať relevantné štúdie 
• Organizovať semináre 
• Vykonávať činnosti v oblasti 

presadzovania práva na základe 
prijatých sťažností 

• Vypracovať systém eIDAS 
• Vytvoriť vnútroštátnu platformu 

eIDAS (uzol) s využitím finančných 
prostriedkov v rámci projektov 
všeobecných služieb NPE 

• Notifikačný systém (systémy) 

• 18 členských štátov buď oznámilo 
(14) alebo vopred oznámilo (4) 
systém elektronickej identifikácie. To 
znamená, že deväť členských štátov 
sa ešte nezúčastňuje. 

• Financovanie elektronickej 
identifikácie a elektronického podpisu 
v rámci NPE predstavovalo 20,39 mil. 
EUR pre platformy základných služieb 
a 25,35 mil. EUR pre 72 projektov 
všeobecných služieb v 26 krajinách. 

• Vzhľadom na nedostatky nariadenia 
eIDAS Komisia v júni 2021 predložila 
návrh nového nariadenia, ktorým sa 
stanovuje rámec pre európsku 
digitálnu identitu. 

7. Predložiť návrh na jednotnú digitálnu 
bránu (t. j. jednotné miesto prístupu k 
informáciám, postupom a asistenčným 
službám online) 

Nariadenie 2018/1724 o zriadení 
jednotnej digitálnej brány na 
poskytovanie prístupu k informáciám, 
postupom a asistenčným službám 
a službám riešenia problémov a o zmene 
nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 

• Predložiť návrh právneho aktu 
• Vykonávať nariadenie o jednotnej 

digitálnej bráne: vývoj, 
dostupnosť, monitorovanie, 
aktualizácia, údržba, bezpečnosť a 
hosting portálu Vaša Európa 
(spoločné používateľské rozhranie) 
vrátane vyhľadávača, registra 
odkazov, spoločného vyhľadávača 
asistenčných služieb, nástrojov 
spätnej väzby od používateľov 

• Digitalizovať 21 postupov, ktoré sa 
majú ponúkať online podľa 
nariadenia o jednotnej digitálnej 
bráne 

• Vyvinúť, sprístupniť, monitorovať, 
aktualizovať, udržiavať a zabezpečiť 
IKT aplikácie v súvislosti 
s vnútroštátnymi webovými sídlami 
a webovými stránkami, ktoré 
spravujú a ktoré sú prepojené so 
spoločným používateľským 
rozhraním (Vaša Európa) 

• Prvé služby boli spustené 12. 
decembra 2020 a sú k dispozícii na 
jednom mieste na portáli Vaša 
Európa. 

• Do konca roka 2023 ponúkne portál 
Vaša Európa prístup k 21 online 
postupom vo všetkých krajinách EÚ, 
ktoré budú plne digitalizované bez 
potreby administratívy. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG


 54 

 

Opatrenie 
Právny základ Povinnosti Komisie Povinnosti členských štátov Súčasný stav 

9. Vytvoriť v spolupráci s členskými štátmi 
povinné prepojenie obchodných registrov 
všetkých členských štátov 

Smernica 2012/17, zrušená smernicou 
2017/1132 
Vykonávacie nariadenie 2015/884 

Smernica 2019/1151 (ktorou sa mení 
smernica 2017/1132) 

Vykonávacie nariadenie 2020/2244 
(ktorým sa ruší vykonávacie nariadenie 
2015/884) 

Vykonávacie nariadenie 2021/1042 
(ktorým sa ruší vykonávacie nariadenie 
2020/2244) 

• Zriadiť, udržiavať a aktualizovať 
platformu a rozhranie základných 
služieb (portál elektronickej 
justície) vrátane technických 
špecifikácií, softvéru a technickej 
podpory na prepojenie 
vnútroštátnych registrov 

• Digitalizovať vnútroštátne registre 
• Prepojiť vnútroštátne registre 

využitím financovania projektov 
všeobecných služieb z NPE 

• Viac ako štyri roky od zavedenia 
systému prepojenia obchodných 
registrov Komisia zatiaľ nezaviedla 
nástroj na spracovanie platieb v 
systéme prepojenia obchodných 
registrov. 

• Financovanie z NPE predstavovalo 8 
mil. EUR pre platformu základných 
služieb a 2,44 mil. EUR pre 16 
projektov v oblasti všeobecných 
služieb v 10 krajinách. 

10. Ďalej rozvíjať elektronické prepojenie 
insolvenčných registrov 

Nariadenie 2015/848 

Vykonávacie nariadenie 2019/917 

• Zriadiť, udržiavať a aktualizovať 
platformu a rozhranie základných 
služieb (portál elektronickej 
justície) vrátane technických 
špecifikácií, softvéru a technickej 
podpory na prepojenie 
vnútroštátnych registrov 

• Digitalizovať vnútroštátne registre 
• Prepojiť vnútroštátne registre 

využitím financovania projektov 
všeobecných služieb z NPE 

• Len 17 z 26 členských štátov (t. j. 27 
bez jedného, ktorý sa rozhodol 
nezúčastniť) je pripojených. Päť 
ďalších sa nachádza v procese vývoja 
a testovania. To znamená, že štyri 
členské štáty sa ešte nezúčastňujú. 

• Financovanie z NPE predstavovalo 
1,16 mil. EUR na štyri projekty 
všeobecných služieb v 7 krajinách.  

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj?locale=sk
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32019R0917
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Opatrenie 
Právny základ Povinnosti Komisie Povinnosti členských štátov Súčasný stav 

11. Predložiť iniciatívu na uľahčenie 
využívania digitálnych riešení počas 
celého životného cyklu podniku 

Smernica 2019/1151, ktorou sa mení 
smernica 2017/1132 

• Predložiť návrh právneho aktu  • Vykonávať smernicu 2019/1151 

• Členské štáty mali transponovať 
smernicu 2019/1151 do augusta 
2021, pokiaľ nevyhlásili, že uplatňujú 
možné predĺženie o jeden rok. 
Sedemnásť členských štátov uviedlo, 
že predĺženie využívajú. 

13. Začať pilotný projekt týkajúci sa 
zásady „stačí len raz“ pre podniky. 

• Spustiť pilotný projekt  

• Konzorcium TOOP 51 organizácií 
pozostávalo z 19 vnútroštátnych 
správnych orgánov (alebo nimi 
poverených subjektov) zo 17 
rôznych členských štátov a dvoch 
pridružených krajín.  

• Vytvorila sa architektúra riešenia, 
ktorá spája 40 informačných 
systémov. 

• Koncepcia architektúry vyvinutá v 
rámci projektu sa stala súčasťou 
nariadenia o jednotnej digitálnej 
bráne a technické výstupy boli 
odovzdané NPE. 

• „Kniha TOOP“, uverejnená v roku 
2021 
(https://www.springer.com/gp/book/
9783030798505). 

• Z programu Horizont 2020 sa 
financovalo 98,52 % celkového 
rozpočtu projektu vo výške 8,12 mil. 
EUR. 

Zdroj: EDA. 

 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
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Akronymy a skratky 
DESI: index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 

eID: elektronická identifikácia 

eIDAS: elektronická identifikácia, autentifikácia a dôveryhodné služby 

GR CONNECT: Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie 

GR DIGIT: Generálne riaditeľstvo pre informatiku 

GR GROW: Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP 

GR: generálne riaditeľstvo 

IKT: informačné a komunikačné technológie 

ISA2: riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov 

MSP: malé a stredné podniky 

NPE: Nástroj na prepájanie Európy 
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Glosár 
Cloud (computing): diaľkové spracovanie a uchovávanie údajov prostredníctvom 
internetu. 

Digitálny jednotný trh: priestor bez vnútorných hraníc pre digitálne služby. 

Dôveryhodné služby: poskytovanie a uchovávanie digitálnych certifikátov používaných 
na vytváranie a schvaľovanie elektronických podpisov a autentifikáciu podpisov alebo 
na autentifikáciu webových stránok. 

eID: služba eIDAS na uľahčenie vzájomného uznávania vnútroštátnych systémov 
elektronickej identifikácie medzi členskými štátmi. 

eIDAS: elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na 
vnútornom trhu. 

Elektronický podpis: služba eIDAS, ktorá podporuje orgány verejnej správy a podniky 
pri používaní elektronických podpisov. 

Európsky portál elektronickej justície: webové sídlo EÚ s informáciami o právnych 
systémoch členských štátov, právnej pomoci, právnych databázach a insolvenčných 
registroch a registroch majetku. 

Európsky rámec interoperability: usmerňovací dokument, v ktorom sa stanovuje 
spoločný prístup k prepojeniu poskytovania digitálnych verejných služieb v celej EÚ. 

Generické služby: služby brány spájajúce jednu alebo viac častí vnútroštátnej 
infraštruktúry s platformou (platformami) základných služieb. 

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI): nástroj na monitorovanie celkovej 
digitálnej výkonnosti EÚ a sledovanie pokroku členských štátov na ceste k digitálnej 
konkurencieschopnosti. 

Infraštruktúry digitálnych služieb: rámec na podporu celoeurópskych projektov na 
zavedenie interoperabilných digitálnych služieb; pozostáva z platforiem základných 
služieb a generických služieb. 

Interoperabilita: schopnosť systému komunikovať a spolupracovať s inými systémami 
vrátane výmeny údajov. 

ISA²: program EÚ, ktorým sa podporoval rozvoj interoperabilných cezhraničných a 
medziodvetvových verejných služieb. 
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IT koncepcia: nástroj plánovania alebo dokument, ktorý organizácia informačných 
technológií vytvorí s cieľom usmerniť svoje priority, projekty, rozpočty, personálne 
obsadenie a iné iniciatívy súvisiace so stratégiou IT. V IT koncepcii sa uvádzajú budúce 
ciele organizácie a dokumentujú sa konkrétne kroky potrebné na ich dosiahnutie. 

Jednotná digitálna brána: jednotné miesto prístupu k informáciám, postupom a 
asistenčným službám online. 

Kľúčové nástroje (referenčné porovnávanie elektronickej verejnej správy): digitálne 
nástroje, ako je elektronická identifikácia (eID), elektronické dokumenty, digitálna 
pošta, ktoré podporujú bezpečnú identifikáciu a komunikáciu medzi používateľom a 
službou verejnej správy. 

Koncepcia architektúry: v kontexte informačných technológií ide o všeobecný diagram 
používaný na vizualizáciu štruktúry podnikových systémov na vysokej úrovni na 
koncepčnej, logickej alebo fyzickej úrovni. Znázorňuje hlavné zložky a vzájomné vzťahy 
medzi nimi. 

Nástroj na prepájanie Európy: nástroj EÚ, z ktorého sa poskytuje finančná pomoc na 
vytvorenie udržateľnej a prepojenej infraštruktúry v odvetví energetiky, dopravy a 
informačných a komunikačných technológií. 

Peňaženka digitálnej identity: žiadosť o digitálne uchovávanie osobných údajov a 
dokumentov. 

Referenčné porovnávanie elektronickej verejnej správy: ukazovateľ porovnávajúci, 
ako vlády v 36 európskych krajinách poskytujú digitálne verejné služby. 

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom: softvér, ktorého zdrojový kód môže ktokoľvek 
voľne používať, upravovať a zdieľať. 

Umelá inteligencia: používanie počítačov na simuláciu ľudskej inteligencie 
prostredníctvom spôsobilostí, ako je učenie sa a riešenie problémov. 

Veľké dáta: veľké množstvo neštruktúrovaných údajov z rôznych zdrojov a ich 
spracovanie, zber, uchovávanie a analýza s cieľom odhaliť zmysluplné modely, trendy a 
asociácie. 

Základná platforma služieb: centrálne uzly, ktoré umožňujú transeurópsku 
prepojenosť. Túto časť infraštruktúry digitálnych služieb riadi, vykonáva a prevádzkuje 
Komisia. 
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Zásada „stačí len raz“: zásada, že ľudia a podniky by mali poskytnúť informácie 
verejnej správe v EÚ len raz a že správne orgány by si tieto informácie mali navzájom 
vymieňať. 

Životné udalosti (referenčné porovnávanie elektronickej verejnej správy): balíky 
služieb verejnej správy, ktoré zvyčajne poskytujú viaceré štátne agentúry v súvislosti so 
spoločnou témou z pohľadu príslušného občana alebo podnikateľa. Referenčná 
kritérium pre elektronickú verejnú správu sa vzťahuje na osem životných udalostí 
(oblasti verejnej správy). 
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Odpovede Komisie 
 

 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

 

 

Harmonogram 
 

 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

  

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=62438
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=62438


 61 

 

AUTORSKÉ PRÁVA 

© Európska únia, 2022 

Politika týkajúca sa opakovaného použitia materiálov Európskeho dvora audítorov (EDA) je 
stanovená v rozhodnutí EDA č. 6/2019 o politike otvoreného prístupu a opakovanom použití 
dokumentov. 

Pokiaľ sa nestanovuje inak (napr. v osobitnom upozornení o autorských právach), obsah 
materiálov EDA vo vlastníctve EÚ podlieha licencii Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0). Vo všeobecnosti je preto opakované použitie povolené pod 
podmienkou, že sa náležite uvedie zdroj a označia prípadné zmeny. Tí, ktorí opakovane 
používajú obsah EDA, nesmú skresliť pôvodný význam alebo odkaz. EDA nenesie zodpovednosť 
za žiadne dôsledky opakovaného použitia. 

V prípade, že konkrétny materiál zobrazuje alebo opisuje identifikovateľné súkromné osoby, 
napr. fotografie zamestnancov EDA, alebo ak obsahuje prácu tretej strany, je potrebné získať 
dodatočné povolenie. 

Ak je tento súhlas udelený, ruší a nahrádza sa ním uvedené všeobecné povolenie a jasne sa 
vymedzí každé prípadné obmedzenie týkajúce sa použitia. 

V prípade použitia či šírenia obsahu materiálov, ktoré EÚ nevlastní, je potrebné žiadať 
povolenie priamo od držiteľov autorských práv. 

- Ilustrácia 3 a 4 – Ikony: tieto údaje boli navrhnuté pomocou zdrojov z webovej stránky 
Flaticon.com. © Freepik Company S.L. Všetky práva vyhradené. 

Politika EDA týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa nevzťahuje na softvér ani 
dokumenty, ktoré podliehajú právam priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, ochranné 
známky, zapísané dizajny, logá a názvy. 

Na súbore webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu sa uvádzajú 
odkazy na sídla tretích strán. Keďže sú mimo kontroly EDA, odporúčame Vám oboznámiť sa s 
ich politikami ochrany osobných údajov a autorských práv. 

Používanie loga Vaša Európa a elektronická justícia 

Logo Vaša Európa a elektronická justícia nemožno použiť bez súhlasu Európskej komisie. 

Použitie loga EDA 

Logo EDA sa nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho dvora audítorov. 

PDF ISBN 978-92-847-8994-8 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/174434 QJ-AB-22-022-SK-N 

HTML ISBN 978-92-847-8962-7 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/324091 QJ-AB-22-022-SK-Q 
  

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.flaticon.com/
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Audítorský tím 
V osobitných správach EDA sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík 
a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami. 
EDA vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny vplyv, pričom sa 
zohľadňujú riziká z hľadiska výkonnosti či zhody, výška súvisiacich príjmov alebo 
výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem. 

Tento audit výkonnosti vykonala audítorská komora IV Regulácia trhov a 
konkurencieschopné hospodárstvo, ktorej predsedá člen EDA Mihails Kozlovs. Audit 
viedla členka EDA Ivana Maletić a podporu jej poskytla vedúca kabinetu 
Sandra Diering, atašé kabinetu Tea Vlainic, hlavná manažérka Marion Colonerus, 
vedúca úlohy Agnieszka Plebanowicz, audítorka a audítor Maria Echanove a 
Stefan-Razvan Hagianu. Jazykovú podporu poskytol Mark Smith. 

 
Zľava doprava: Maria Echanove, Marion Colonerus, Stefan-Razvan Hagianu, 
Ivana Maletić, Agnieszka Plebanowicz, Tea Vlainic, Sandra Diering. 
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Vzhľadom na rastúci význam digitálnych služieb sa v tejto správe 
posudzuje účinnosť akčného plánu Komisie z roku 2016 
zameraného na podporu elektronickej verejnej správy v EÚ. Zistili 
sme, že Komisia úspešne dokončila opatrenia, ktoré boli 
predmetom nášho auditu. 

Podporila aj zavádzanie digitálnych služieb v členských štátoch 
prostredníctvom financovania, technickej podpory a posilnenia 
spolupráce. Nie všetky digitálne služby sú však dostupné v celej 
EÚ v dôsledku oneskorení v členských štátoch. 

Monitorovanie zo strany Komisie sa obmedzovalo na niektoré 
individuálne opatrenia, a nie na vykonávanie plánu ako celku. 

Okrem toho neexistovala zastrešujúca stratégia na podporu 
riešení elektronickej verejnej správy dostupných na úrovni EÚ 
medzi hlavnými používateľmi. 

Predkladáme niekoľko odporúčaní na riešenie týchto záležitostí. 

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku 
ZFEÚ. 
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