Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 3. štvrťroku 2013

1) Návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci (zákon o e-Governmente)
zavedenie elektronickej komunikácie so všetkými orgánmi verejnej moci
Zámer opatrenia: ustanoviť všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej moci v elektronickej podobe
vrátane súvisiacich právnych inštitútov a tým umožniť realizáciu elektronických služieb orgánov verejnej moci
jednotným spôsobom
Obsah opatrenia:
• Návrh zákona vymedzuje nové právne inštitúty, ktoré doteraz neboli v právnom poriadku vôbec upravené. Ide o:
o elektronické schránky
o identifikáciu a autentifikáciu osôb
o autorizáciu
o zaručenú konverziu
o úhradu platieb platených orgánu verejnej moci zo zákona alebo na základe zákona
o referenčné registre
• Návrh zákona tiež ustanovuje elektronickú alternatívu k existujúcim právnym inštitútom, ktoré sú buď upravené
výlučne na listinný spôsob výkonu verejnej moci, alebo je ich úprava fragmentovaná a nejednotná. Ide najmä o:
o architektúru informačných systémov pre elektronický výkon verejnej moci
o podmienky a spôsob elektronického výkonu verejnej moci
o podmienky elektronickej komunikácie orgánov verejnej moci navzájom
o elektronické podanie a elektronický úradný dokument
o elektronické doručovanie
• účinnosť zákona je od 1. novembra 2013 s trojročným prechodným obdobím, počas ktorého sa orgány verejnej
moci budú môcť prispôsobiť novému zákonu a zaviesť elektronickú komunikáciu
• elektronické schránky sa bezplatne zriadia všetkým orgánom verejnej moci, právnickým osobám, fyzickým
osobám – podnikateľom (povinní používatelia) a fyzickým osobám po dovŕšení 18 rokov (nepovinní užívatelia),
nepovinným užívateľom budú elektronické schránky aktivované len na žiadosť a takisto sa budú dať na žiadosť
deaktivovať
• zákon zavádza aj referenčné registre, prostredníctvom ktorých bude zabezpečené, že orgán verejnej moci
nebude od fyzických alebo právnických osôb požadovať predkladanie údajov, ktoré už má k dispozícií
prostredníctvom týchto registrov
• zákon tiež zavádza elektronickú úhradu platieb orgánom verejnej moci prostredníctvom tzv. akreditovaných
platcov, pričom predpokladá, že do elektronického systému platieb sa zapoja aj mobilní operátori, ktorí majú
udelené povolenie na poskytovanie platobných služieb a sú teda platobnými inštitúciami
Názory proponentov:
• zákon vytvára predpoklady na zníženie administratívy verejnej moci a zrýchlenie procesov z pohľadu občanov i
podnikateľského sektora
• vďaka tomuto zákonu sa dá predchádzať duplicitám a neefektívnemu vynakladaniu peňazí
Názory oponentov:
• pokiaľ máme takto formálne pripravený zákon, ktorého praktické dopady nevieme určiť, potom zrejme ide len o
záujem o operáciu s veľkým objemom peňazí
• každá vláda sa v minulosti snažila elektronizovať procesy vo verejnej správe, no praktická realizácia zatiaľ vždy
výrazne zaostala za pôvodnými očakávaniami a tak tomu bude zrejme aj teraz
Primárny zdroj:: Návrh zákona (č. 305/2013) o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4500
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