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1. Základné informácie

1.1. Prehľad

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy  

V zmysle §16 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva je národným projektom súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytovanie pomoci;
tieto aktivity a činnosti vykonáva osoba podľa osobitného predpisu alebo osoba určená štatutárnym
orgánom riadiaceho orgánu. Národným projektom je aj súhrn aktivít a činností, ktoré slúžia na overenie
predpokladov realizácie národného projektu. 
V zmysle zákona č. 572/1991 Zb. o štátnej správe a živnostenskom podnikaní je ústredným orgánom
štátnej správy v živnostenskom podnikaní Ministerstvo vnútra SR. Z uvedeného dôvodu je jediným možným
prijímateľom projektu.

 

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia  

Prijímateľom projektu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Partnerom národného projektu bude Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), ktorý je v zmysle ods. § 34a, bodu 1b) Zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre
oblasť informatizácie spoločnosti. V súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
si bude ÚPPVII uplatňovať maximálne 3 % oprávnených výdavkov projektu pre implementáciu štandardov
riadenia informačno - technologických projektov, ktoré zabezpečia aktívnu participáciu na riadení projektu a
komplexné riadenie budovania informačnej spoločnosti.

 

Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII Hlavný ciel OPII, ktorý bude
realizáciou projektu napĺňaný:

7.7 Umožnenie modernizácie a
racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami:

Priemerná doba vybavenia
podania v rozhodovacej činnosti
– dôjde k optimalizácii procesov v
rámci životného cyklu klienta
(vznik, zmena alebo zánik údajov
v živnostenskom registri, výpis
alebo odpis zo živnostenského
registra);
Počet nových optimalizovaných
úsekov verejnej správy – dôjde k
optimalizácii jedného (1) úseku
VS U00103 - Živnostenské
podnikanie;

Dotknutá investičná priorita - 2c)
Posilnenie aplikácií IKT v rámci
elektronickej štátnej správy,
elektronického vzdelávania,
elektronickej inklúzie, elektronickej
kultúry a elektronického zdravotníctva.

Kód intervencie:

https://metais.finance.gov.sk/detail/UVS/fe919b27-4fca-40f7-b97f-fb3c29baaa08/cimaster?tab=summarizingCart


078 Služby a aplikácie
elektronickej verejnej správy.

Dotknuté životné situácie:

008 - Registrácia živnosti
016 - Rozširovanie podnikania

Dotknutý úsek VS:

U00103- Živnostenské
podnikanie.

Dotknutá agenda VS:



A0001495 - Spolupráca so
Slovenskou živnostenskou
komorou
A0001501 - Zabezpečovanie
zasielania údajov a sprístupnenie
oprávneným subjektom údaje o
podnikateľoch zapísaných v
živnostenskom registri
A0001500 - Zabezpečovanie
prevádzky živnostenského
registra
A0001499 - Riadenie a kontrola
výkonu štátnej správy na úseku
živnostenského podnikania
A0001497 - Zabezpečovanie
jednotného informačného
systému v živnostenskom
podnikaní, vedenie zoznamu,
z ktorého sú poskytované
jednorazové údaje pre kontrolné,
inšpekčné, dozorné
a vyhľadávacie orgány v rozsahu
ich vecnej pôsobnosti
A0001496 - Spolupráca
s ústrednými orgánmi a s inými
právnickými osobami vo veciach
živnostenského podnikania a
zabezpečovania jednotného
uplatňovania právnych predpisov
A0001498 - Zabezpečovanie
zvyšovania odbornosti
zamestnancov obvodných
úradov  v živnostenskom
podnikaní
A0001494 - Rozhodovanie o
uznaní odbornej praxe a odbornej
kvalifikácie
A0001502 - Osvedčovanie
hodnovernosti podpisu, funkcie
osoby a pravosti pečate alebo
odtlačku pečiatky na listinách
vydávaných na úseku
živnostenského podnikania
(APOSTILLE)
A0001503 - Zabezpečovanie
komparácie predpisov
upravujúcich problematiku
živnostenského podnikania v
pôsobnosti členských štátov
Európskej únie a podieľanie sa
na aproximácii a implementácii
dotknutých predpisov Európskej
únie

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu  3 913 497,- € s DPH

 

1.2. Dôvod

Štúdia uskutočniteľnosti sa zameriava na vyhodnotenie možnosti informatizácie procesov spojených so živnostenským registrom (ďalej len ,,ŽR").
V rámci agendy ŽR zabezpečujú  aj kontakt s inými OVM, ktoré sú potrebné pre vznik živnostenského oprávneniaodbory živnostenského podnikania

a preto táto štúdia obsahuje riešenie pre pokrytie príslušných činností. 



a preto táto štúdia obsahuje riešenie pre pokrytie príslušných činností. 
Riešenie bude určené pre pracovníkov odborov živnostenského podnikania, pre osoby oprávnené prevádzkovať živnosť ako aj pre širokú verejnosť.
Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené živnostenským zákonom č. 455/1991 o

. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Navrhovaný informačný systém bude riadiť procesné pravidlá výkonu v agende živnostenského
 ktorými sú napríklad zákonom ustanovené podmienky získania, prevádzkovania a zániku oprávnenia na výkon živnostenského podnikaniapodnikania,

z hľadiska ochrany verejného záujmu (fázy životného cyklu živnostenského oprávnenia: vznik, , kontrolu, pozastavenie až po zánik).zmenu

Zámerom vypracovania štúdie je posúdenie podmienok a vytvorenie predpokladov pre realizáciu projektu a jeho financovanie z prostriedkov OPII.
Riešenie bude zapadať do celkovej rezortnej stratégie budovania IS v gescii MV SR. Bude zohľadňovať špecifiká prostredia MV SR a technologické
požiadavky pre začlenenie do celkovej architektúry IS MV SR, rovnako aj do celkovej strategickej architektúry VS.
Víziou MV SR je vytvorenie spoľahlivého, bezpečného a robustného riešenia, ktoré bude poskytovať služby občanom a podnikateľom ako aj
zabezpečovať podporu činností MV SR efektívnejším spôsobom ako to je v súčasnosti. Implementácia riešenia bude viesť k automatizácii činností, zvýš

.eniu efektívnosti práce v gescii MV SR a zníženiu zaťaženia občanov a podnikateľov pri vybavovaní príslušných služieb

Dôvodom pre vypracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti a projektu IS ŽR je predovšetkým riešenie nižšie uvedených problémov a zároveň naplnenie
uvedených príležitostí súčasnej doby:

Problém: Riešenie existujúceho IS ŽR (kód MetaIS: ) síce poskytuje elektronické služby a ročne spravuje v priemere 286003 spisov, isvs_199
avšak spracovanie v pozadí je manuálne a založené na papierových spisoch, pričom navyše platí miestna príslušnosť (ročne sa manuálne
medzi okresnými pracoviskami z dôvodu zmeny adresy presúva v priemere 13589 spisov).
Príležitosť: Elektronizovaním celej agendy (vrátane spisov) sa vytvoria dve príležitosti:

(1) uvolní sa časová kapacita pracovníkom, ktorá môže byť venovaná na poskytovanie konzultácií v oblasti živnostenského podnikania (tak
ako je to uvedené v zákone č. 455/1991 - § 66ba Úlohy jednotného kontaktného ). Dnes napríklad pri odstúpení spisov medzi miesta
okresmi pri zmene trvalého bydliska živnostníka do iného okresu, je tento čas viazaný vykonávaním manuálnych činností v pôvodnom
okrese (výber, kontrola, balenie, vytvorenie sprievodného listu a odosielanie spisu) a následným prijatím, zaevidovaním a založením do
príručnej registratúry v novom okrese.

(2) elektronické podanie či už vo forme elektronického podania občana alebo dávky z Obchodného registra musí byť podľa zákona
spracované už nebudenajneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď bolo toto podanie doručené. Vybudovaním informačného systému 
musieť byť takéto podanie viazané na miestne príslušný odbor živnostenského podnikania, ale okresy s dostupnou kapacitou budú môcť
vybaviť podania aj z iných okresov. To bude mať za následok rovnomerné rozloženie práce v rámci odboru živnostenského podnikania a
dodržiavanie zákonnej lehoty. V opačnom prípade sa môže žiadateľ domáhať vrátania správneho poplatku na základe zákona č. 145/1995

. Kritická situácia nastáva pri hromadne doručených podaniach/dávkach pred polnocou/po pracovnej dobe, kedyo o správnych poplatkoch
sa už tento deň počíta ako deň doručenia a tak úradu ostávajú maximálne dva pracovné dni na vybavenie podania.

Problém: Aktuálny informačný systém nie je prispôsobený na súčasné požiadavky a nespĺňa kvalitatívne parametre (ročne spracováva v
priemere 8888 dávok z ORSR), aké sa v súčasnosti kladú na moderné systémy v zmysle NKIVS a Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o
štandardoch pre ISVS. (Aktuálna funkcionalita a topológia systému neumožňuje štrukturované ukladanie niektorých údajov, čoho dôsledkom je,
že veľa informácii je v DB uložených vo forme neštruktúrovaného textu v poli "poznámka".)

 nie je kompatibilná s aktuálne prebiehajúcimi projektami štátnej správy a stratégiou centralizácieProblém: Architektúra súčasného systému
informačných systémov verejnej správy do dátových centier a riešením na báze cloudových služieb.
Problém: Pripravuje sa realizácia novej generácie obchodného registra, čo nevyhnutne vyvolá zmenové požiadavky na strane existujúceho
živnostenského registra súvisiace s výmenou, synchronizáciou a najmä validáciou údajov v oboch registroch a najmä vo väzba založenia novej
obchodnej spoločnosti (ročne sa z ORSR príjme priemerne 8888 dávok, pričom dávky sa generujú podľa miestnej príslušnosti registrových
súdov pre každý okres osobitne).
Príležitosť: Implementácia optimalizačných opatrení a nových návrhov TO-BE procesov, ktoré sú výstupmi z národného projektu 
„Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ realizovaný cez Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej len OP EVS).
Príležitosť: Dohodnutie termínu na živnostenskom odbore - prostredníctvom elektronickej služby sa bude možné objednať na dohodnutý dátum
a čas, zaradiť sa do rady čakateľov alebo sa informovať o aktuálnom stave poradia na zvolenom živnostenskom odbore.
Ďalšie príležitosti: Agenda ŽR je pomerne zložitá a je vykonávaná papierovo. Zavedenie a implementácia nového IS ŽR prináša možnosť
vyriešenia vyššie uvedených problémov a nasledovné príležitosti:

modernizácia interného fungovania systému a procesov ohľadom agendy ŽR,
odbúranie miestnej príslušnosti spisu,
zvýšenie kvality údajov (validácia údajov v ORSR vs. ŽR a synchronizácia údajov s inými referenčnými registrami (ďalej len RR)),
možnosť analytického spracovania údajov,
kompletná elektronizácia spisu a automatizácia vybraných procesov a jednotný procesný postup na všetkých pracoviskách,
časová efektivita  ako aj UX optimalizácia rozhrania a tým vyššia efektivita práce (prespracovania podania a úkonov v systéme,
úradníkov aj občanov a podnikateľov),
znižovanie administratívnej záťaže a zamedzenie prestojov v konaniach -  úkony súvisiace s registráciou živností budú kratšie,
jednoduchšie a potenciálne previazané.

Cieľovou skupinou pre realizáciu príležitostí na zlepšenie sú najmä úradníci (zamestnanci VS), občania/podnikatelia (žiadatelia o živnosť alebo
informácie zo ŽR).

Poznámka: Vyššie uvedené počty podaní, konaní, spisov a pod. boli získané priamo z používaných informačných systémov: registratúrneho systému
Fabasoft, IS ŽR. Meranie pre potreby CBA sa uskutočnilo v dňoch 26.11.2018 až 8.12.2018 na Okresnom úrade Bratislave, odbor živnostenského

podnikania.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190101
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/ca39e129-5aba-4e41-8f56-ada1cd0f7750/cimaster?tab=basicForm
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20190102
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20190102


podnikania.

Dôvody realizácie systému pre občana a podnikateľa:

Zjednodušenie a zrýchlenie komunikácie s verejnou správou v rámci vybavovania náležitostí súvisiacich s agendou ŽR. Systém bude zasielať
notifikácie o stave vybavovania podania, prípadne bude upozorňovať na blížiace sa lehoty ako napr. pred uplynutím doby, na ktorú bolo pozast

. avené prevádzkovanie živnosti
Elektronizáciou spisu sa umožní zrušenie miestnej príslušnosti, t.j. možnosť vybavenia tejto agendy na akomkoľvek pracovisku a akýmkoľvek
elektronickým kanálom. Následkom bude zjednotenie komunikácie, nakoľko pracovník VS bude mať všetky potrebné informácie a úlohy
potrebné k vybaveniu žiadosti na jednom mieste a elektronizované (teraz môže prísť len na miestne príslušný odbor živnostenského
podnikania, kde stále pracuje iba s papierovým spisom. Po novom bude mať všetko k dispozícii elektronicky a taktiež bude vyšší pomer
elektronických podaní).
Úspora času tým, že pracovník bude mať k dispozícii informáciu, ktoré doklady a potvrdenia už má poskytnuté (realizácia zásady jeden krát a
dosť) a vie presne definovať čo a ako bude následne prebiehať. Tieto informácie budú zároveň poskytované aj občanovi a podnikateľovi
elektronicky vo forme stavu spracovania konania.
Odbremenenie vykonávania roly poštára medzi treťou stranou a MV SR, ako príklad môžeme uviesť prípad vzniku právnickej osoby
zapisovanej do Obchodného registra, ktorej vzniká automaticky aj  a teda povinnosť byť zapísaný aj voprávnenie prevádzkovať živnosť
Živnostenskom registri. Toto sa realizuje dávkami z obchodného registra. Podľa zákona 455/1991 (§ 45a )Iné údaje k ohláseniu  môže občan
pri ohlásení/zmene živnosti požiadať aj o zápis do obchodného registra. Vtedy živnostenský register generuje dávku pre obchodný register. 
Minimalizácie záťaže a povinností (napr.  alebo iných zmenách v údajoch a podmienkach podnikania, ktorépri zmene adresy trvalého pobytu
sú/budú vyhlásené ako referenčné, sa budú takéto údaje automaticky doťahovať z referenčných registrov a pod.).

Dôvody realizácie systému pre zamestnancov verejnej správy:

Zavedením systému sa docieli zrýchlenie konania a vytvorí sa časový priestor pre pracovníkov VS, plne sa venovať odborným činnostiam, bez
nutnosti venovať sa aj podporným administratívnym prácam, prípadne vytvorenie priestoru pre ich vzdelávanie a odborný rast.
Integráciou na centralne komponenty sa umožní zavedenie elektronického spisu, čím sa zvýši flexibilita, zjednotia sa vykonávané procesy a
postupy a bude možné realizovať úkony nezávislé na miestnej príslušnosti držiteľa, čo dnes nie je možné, nakoľko existuje miestna
príslušnosť, procesy nie sú elektronizované a niektoré informácie sú vedené iba na papieri ako súčasť papierového spisu.
Jednoduchosť poskytovania služieb bez ohľadu na miesto a komunikačný kanál (pracovník VS má všetko potrebné na jednom mieste).
Jednoduché a rýchle získanie potrebných vstupov od tretích strán (napr. údaje z iných RR a pod.).
Možnosť realizácie reportov a dátových a procesných analýz za účelom kontinuálneho zlepšovania.

Negatívny stav v prípade, ak projekt nebude realizovaný:

V prípade že systém nebude realizovaný, nevytvoria sa predpoklady pre inováciu verejnej správy a v praxi zostane stav, ktorý je popísaný vyššie ako
napríklad:

aktuálny systém zostane len evidenčným systémom, v ktorom sa nachádzajú neúplne a nekonzistentné údaje, ktoré nie sú referenčné
(originálom je papierový spis, nie údaje v systéme),
nemožnosť analyticky spracovať dostupné informácie, vyhľadávať trendy a vzory v správaní sa občanov/podnikateľov a tým pádom zvýšiť
bezpečnosť a pridanú hodnotu na úseku ŽR,
nezruší sa miestna príslušnosť a agenda nebude automatizovaná do tej miery ako pri realizácii projektu,
nedosiahne sa plánovaná úspora z používania SaaS  MVSR (cloudových služieb  Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe

, a (112)  (113)Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ   Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej
),(114)republiky  

nezavedú sa elektronické služby s moderným UX (podľa ), jednotného dizajn manuálu elektronických služieb
hrozí riziko rôzneho procesného postupu na jednotlivých pracoviskách (diskriminácia žiadateľov, keďže na rôznych pracoviskách sú rôzne
procesné postupy, ktoré by boli zavedením systému zjednotené).

Počet pracovníkov v agende IS ŽR bol k dátumu 31.12.2018. Informácie boli získané z rezortného informačného systému SAP.

Počet okresov s Odborom živnostenského podnikania Počet zamestnancov Odboru živnostenského podnikania

49 457

Obrázok 1: Celkový a ročný priemer počtu spisov (registrácia, zmena alebo výmaz do/z IS ŽR) za obdobie 2015-2018. Informácie boli získané
z rezortného informačného systému Fabasoft za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2018.
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https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d962550d-29d4-42ce-8c1a-3cd8a4dfddba?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d962550d-29d4-42ce-8c1a-3cd8a4dfddba?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/4727bf9f-57af-4a5f-83d2-e994280bcd8f?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/9420410b-5318-49af-8161-01ea4fe43bf2?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/9420410b-5318-49af-8161-01ea4fe43bf2?tab=basicForm
https://idsk-elements.herokuapp.com/


Obrázok 2: Celkový a ročný priemer počtu odstúpených spisov z dôvodu zmeny trvalého bydliska do iného okresu za obdobie 2015-2018. Informácie
boli získané z rezortného informačného systému Fabasoft za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2018.

Obrázok 3: Celkový a ročný priemer počtu počtu dávok z Obchodného registra za obdobie 2015-2018. Informácie boli získané z rezortného
informačného systému IS ŽR za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2018.



Jednou z úloh živnostenského odboru je aj poskytovanie konzultácií v oblasti živnostenského podnikania (tak ako je to uvedené v  -zákone č. 455/1991
§ 66ba Úlohy jednotného kontaktného miest). Na nasledovných obrázkoch sú zobrazené mesačné údaje o počte vybavených občanov na klientskych 
pracoviskách odboru živnostenského podnikania na jednej strane a počte vzniknutých spisov v danom období. Rozdiel medzi týmito dvomi hodnotami
poskytuje informáciu o možstve konzultácií, ktoré sú realizované živnostenských odborom.

Obrázok 4: Mesačné počty vybavených občanov (lístkov) a realizovaných konaní (spisov) na klientskych pracoviskách na okresných úradoch za
obdobie 2016-2018. Informácie boli získané z informačných systémov IS ŽR a vyvolávacieho systému za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2018.

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190101


 Obrázok 5: Percentuálny podiel konzultácií na celkovom počte vybavených lístkov na klientskych pracoviskách na okresných úradoch za obdobie
2016-2018. Informácie boli získané z informačných systémov IS ŽR a vyvolávacieho systému za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2018.



1.3. Rozsah

Predmetom štúdie uskutočniteľnosti je vyhodnotenie možnosti zavedenia nového IS ŽR v súlade s architektonickým rámcom verejnej správy. V rámci
štúdie je riešené prepojenie na informačné systémy ďalších inštitúcií verejnej správy, ktoré by mali poskytovať vstupné informácie pre systém IS ŽR
(napr. Register fyzických osôb ( ), Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ( ), IS Centrálnej evidencieisvs_191 isvs_420
splnomocnení ( ), a pod) a zároveň budú aj spotrebovávať informácie generované a ukladané v systéme IS ŽR (Register právnických osôb,isvs_8861
podnikateľov a orgánov verejnej moci ( )).isvs_420

Netreba zabúdať, že IS ŽR bude poskytovať a aktualizovať údaje ako jeden zo zdrojových registrov pre Register právnických osôb, podnikateľov a
orgánov verejnej moci ( ).isvs_420

Podkladom na vypracovanie tejto štúdie boli tiež výstupy z národného projektu  „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ realizovaný cez Operačný
program Efektívna verejná správa (ďalej len OP EVS). Procesné mapy sú uvedené v samostatnej prílohe.

V rámci tohto projektu pre danú oblasť štúdie uskutočniteľnosti boli vykonané nasledovné aktivity:

Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej správy so zámerom zistenia súčasného
stavu procesov, kompetencií a systému riadenia inštitúcií VS, ktoré sú zainteresovanými stranami v riešení životných situácií definovanými v
prvej fáze projektu. Súčasťou tejto fázy projektu bolo stanovenie východiskových hodnôt výkonnosti procesov podľa prioritizácie, ktoré sú
potrebné pre výber procesov na optimalizáciu. Výsledkom tejto analýzy je aj zoznam optimalizačných príležitostí, ktorý bude slúžil ako základný
podklad pre následnú aktivitu.
Dizajn a implementácia inovovaných procesov – sa realizoval za účelom zabezpečenia implementácie procesov ako prostriedku pre naplnenie
optimalizačných príležitostí stanovených v predošlej fáze projektu. Nutným predpokladom realizácie optimalizačných príležitostí je
identifikovanie najlepšej praxe, ktorá predstavuje zdroj znalostnej databázy slúžiacej pre definovanie dizajnu budúceho stavu výkonu procesov
VS. Implementácia týchto procesov je súčasťou projektu navrhovaného v tejto štúdii uskutočniteľnosti.

Po realizovaní projektu podľa tejto štúdie uskutočniteľnosti bude možné začať realizovať aj nasledovnú aktivitu projektu „Optimalizácia procesov vo
verejnej správe“:

Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov – sa realizuje za účelom zabezpečenia priebežnej aktualizácie a zlepšovania nového
procesného modelu implementovaného v predošlej fáze projektu. Vlastníci procesov majú k dispozícii výkonnostné ukazovatele vypovedajúce
o účinnosti a efektívnosti procesov na základe ktorých navrhujú a vykonávajú zmeny v procesoch a tým ju optimalizujú. Na základe
vyhodnotenia optimalizovaných procesov budú v prípade potreby definované nové návrhy pre optimalizáciu výkonu procesov VS, ktoré
umožnia efektívne riešenie životných situácií.

Predkladaný dokument popisuje:

legislatívu a jej potrebné zmeny,
výber vhodnej alternatívy,
architektúru riešenia,
určenie motivácie základných stakeholderov a ich záujmy,
biznis architektúru, biznis funkcie a biznis služby,
architektúra informačných systémov znázorňujúcich vnútornú kompozíciu systému a integračné väzby systému s okolím.

Informačný systém IS ŽR bude umiestnený v eGovernment cloude pričom bude využívať jednak poskytované centrálne    služby PaaS ako aj 
komponenty z , a  (112)Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe  (113)Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ   Digitálne

a to najmä:(114)pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

IS Správneho konania (prispôsobením pre procesy používané v IS ŽR)
IS Registratúrneho strediska (prispôsobením pre procesy používané v IS ŽR)
IS Elektronický archív 
IS Manažment priestupkov a pokút (prispôsobením pre procesy používané v IS ŽR)
IS Centrálnej evidencie splnomocnení
IS Manažmentu logov
Multiplatformový klient

 

Z hľadiska MV SR uvedené oblasti spadajú pod nasledovný úsek:

Kód úseku Názov úseku verejnej správy

U00103 Živnostenské podnikanie

Táto štúdia pokrýva nasledovné okruhy životných situácií a životné situácie:

https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/392586f9-9e90-42c6-adab-5fc1214ae8e2/cimaster?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/36337485-ab51-4eee-9405-c95b9a4153d8/cimaster?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/2eb0e683-3ecb-474c-a2bb-7a7c6656531b/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/36337485-ab51-4eee-9405-c95b9a4153d8/cimaster?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/36337485-ab51-4eee-9405-c95b9a4153d8/cimaster?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d962550d-29d4-42ce-8c1a-3cd8a4dfddba?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d962550d-29d4-42ce-8c1a-3cd8a4dfddba?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/4727bf9f-57af-4a5f-83d2-e994280bcd8f?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/9420410b-5318-49af-8161-01ea4fe43bf2?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/9420410b-5318-49af-8161-01ea4fe43bf2?tab=basicForm


Táto štúdia pokrýva nasledovné okruhy životných situácií a životné situácie:

Kód okruhu životných situácií Okruh životných situácií Kód životnej situácie Životná situácia

B02 Začatie podnikania 008 Registrácia živnosti

B03  Administratívny a ekonomický chod podniku 016 Rozširovanie podnikania

Vymedzenie subjektov, ktorých sa dotýka navrhované riešenie projektu:

Projekt sa bude priamo dotýkať občanov/podnikateľov (žiadateľov o živnosť alebo o prístup k informáciám), zamestnancov odboru živnostenského
podnikania, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (Úrad vlády SR), dotknutých organizácií, ktoré poskytujú alebo konzumujú
údaje pre/z ŽR, ako aj všetkých osôb, ktoré využívajú OpenData.

Zavedením systému bude naplnený hlavný cieľ – zavedenie elektronickej komunikácie na úseku správy ŽR, čo by malo za následok viacero prínosov,
ale najmä zrušenie obmedzenia miestnej príslušnosti pri vybavovaní agendy plnou elektronizáciou spisu (t.j. všetky papierové vstupy budú
elektronizované a vedené len v elektronickej forme), ušetrený čas zamestnancov verejnej správy a občanov a podnikateľov v oblasti agendy ŽR.

 

Aktér Rola ISVS

Občan / podnikateľ žiadateľ o živnosť IS ŽR

Občan / podnikateľ /

alebo iný subjekt

žiadateľ o informáciu zo ŽR IS
ŽR 

Odbor živnostenského podnikania MV
SR

poskytovateľ a konzument údajov IS ŽR

Ostatné OVM OVM, ktoré poskytujú alebo využívajú dáta zo ŽR,
pričom integrácia bude realizovaná prostredníctvom Modulu procesnej integrácie a integrácie
údajov

IS ŽR

 

1.4. Použité skratky a značky

Tabuľka 2 Skratky a značky

Skratka / Značka Vysvetlenie

ACA/TSP Akreditovaná certifikačná autorita/Trusted service provider

CeZIR Aktuálny systém živnostnenského registra

eGovApps Prístupové miesta na báze natívnych aplikácii budovaných na mobilných platformách.

eGOV e-Government (elektronický výkon verejnej moci)

IaaS Infrastructure as service (infraštruktúra poskytovaná ako služba).

IAM Centrálny systém správy identít

IS Informačný systém

IS VS Informačný systém verejnej správy

IS PEP / MSP Evidencia a spracovanie správnych poplatkov

IS ŽR informačný systém na úseku správy ŽR

IVS Inštitúcia verejnej správy

https://metais.finance.gov.sk/ci/redirect/OkruhZS/437a3bac-4b97-4c3d-a453-dc4a8407737d


KEP Kvalifikovaný elektronický podpis

KRPZ Krajské riaditeľstvo PZ

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR

MF SR Ministerstvo financií SR

MH SR Ministerstvo hospodárstva SR

MV SR Ministerstvo vnútra SR

NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

OVM Orgán verejnej moci

ORPZ Okresné riaditeľstvo PZ

ORSR Obchodný register Slovenskej republiky

PaaS Platform as service (platforma poskytovaná ako služba).

PÚ Policajný útvar = ORPZ

PPZ Prezídium Policajného zboru

PZ Policajný zbor

PZ SR Policajný zbor SR

RFO Register fyzických osôb

RPO Register právnických osôb a podnikateľov

RA Register adries

RR Referenčný register 

SaaS Software as service (softvér poskytovaný ako služba).

SVS MV SR Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ŠU Štúdia uskutočniteľnosti

URI Uniform resource indentifier - jednoznačný a referencovateľný identifikátor

UX User Experience

ÚNMS SR Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy (resp. tzv. spoločné moduly ÚPVS)

ÚPPVII Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

ŽR Živnostenský register

ŽS Životná situácia

ŽÚ Živnostenský úrad

2. Manažérske zhrnutie
Údaje o podnikateľoch sú evidované v Živnostenskom registri prostredníctvom informačného systému živnostenského podnikania ( ), ktoréhoisvs_199
správcom je MV SR.

Vecne príslušnými orgánmi pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania sú odbory živnostenského podnikania na okresných úradoch

https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/ca39e129-5aba-4e41-8f56-ada1cd0f7750/cimaster?tab=basicForm


Vecne príslušnými orgánmi pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania sú odbory živnostenského podnikania na okresných úradoch
(72x), ktoré zabezpečujú výkon činností spojených so živnostenským podnikaním. Jedná sa najmä o poskytovanie informácií potrebných pre
vykonávanie živnostenského podnikania, spracovanie ohlásenia živnosti, zmenu údajov súvisiacich so živnosťou ako aj riešenie ohlásení pozastavenia
a zrušenia živnosti. Okrem toho v okresných úradoch v sídle kraja (8x) sú aj pracovníci zaradený do oddelenia živnostenskej kontroly. Kontrola sa robí v
celom danom území kraja.

V rámci vykonávania agendy pri spracovaní ohlásenia živnosti, odbor živnostenského podnikania i OVM a inštitúciami. Jedná saspolupracuje aj s iným
najmä o Generálnu prokuratúru, kde získava výpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá ohlásila živnosť. Po schválení vzniku živnosti túto skutočnosť
oznamuje príslušnej zdravotnej poisťovni, finančnej správe ako aj sociálnej poisťovni, čím znižuje administratívne zaťaženie podnikateľa súvisiace so
začatím podnikania.

Odbor živnostenského podnikania poskytuje výpisy zo ŽR. Výpis z verejnej časti ŽR je poskytovaný každému žiadateľovi takejto informácie. Výpis
z neverejnej časti ŽR možno poskytnúť iba fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú alebo oprávnenému orgánu.

V súčasnosti existuje možnosť podávania žiadostí s použitím elektronických prostriedkov. Autorizácia takýchto podaní je realizovaná prostredníctvom K
Vyššie uvedené elektronické služby sú zabezpečované prostredníctvom riešenia, ktoré využíva existujúcu funkčnosť ÚPVS a IS na strane MV SR.EP. 

Riešenie na strane ÚPVS zabezpečuje sprístupnenie elektronických služieb, overenie dokumentov podpísaných K  ako aj komunikáciu sEP
používateľmi prostredníctvom schránky správ. Na strane MV SR IS ŽR slúži pre podporu výkonu agendy živnostenského podnikania.

Z hľadiska občana je teda hlavná agenda elektronizovaná.

Z hľadiska používateľa – úradníka je však situácia zložitejšia:

Systém nie je prispôsobený na súčasné požiadavky a nespĺňa kvalitatívne parametre, aké sa v súčasnosti kladú na moderné systémy v zmysle
NKIVS a Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS. (Aktuálna funkcionalita a topológia systému neumožňuje štrukturované
ukladanie niektorých údajov, čoho dôsledkom je, že veľa informácii je v DB uložených vo forme neštruktúrovaného textu v poli "poznámka".)

 funguje na zastaranej architektúre, z čoho vyplýva nákladná realizácia požiadaviek na zmenu.Súčasný systém
Riešenie existujúceho IS ŽR síce poskytuje elektronické služby, avšak spracovanie v pozadí je manuálne a založené na papierových spisoch,
pričom pri spracovaní platí miestna príslušnosť.
Pripravuje sa realizácia novej generácie obchodného registra, čo nevyhnutne vyvolá zmenové požiadavky na strane existujúceho
živnostenského registra súvisiace s výmenou, synchronizáciou a validáciou údajov v oboch registroch a najmä vo väzba založenia novej
obchodnej spoločnosti, ktorej vzniká automaticky aj  a teda povinnosť byť zapísaný aj v Živnostenskomoprávnenie prevádzkovať živnosť
registri.  

Medzi hlavné motivačné faktory implementácie nového systému patria:

implementácia plne elektronického spisu, čo uvolní časovú kapacitu pracovníkom, ktorá môže byť napr. venovaná na poskytovanie konzultácií
v oblasti živnostenského podnikania (t  ako je to uvedené v zákone č. 455/1991 - § 66ba Úlohy jednotného kontaktného miest)ak  
zrušenie miestnej príslušnosti pri vybavovaní agendy, živnostník na fyzickú komunikáciu bude môcť využiť najblišší okresný úrad a nebude
musieť cestovať do miesta trvalého bydliska.
elektronizácia a zjednotenie interných procesov tak, aby ich bolo možné čo najviac automatizovať, optimalizovať ako aj merať. Okresy s
dostupnou kapacitou budú môcť vybaviť podania aj z iných okresov, čo umožní rovnomerné rozloženie práce v rámci odboru živnostenského
podnikania a dodržiavanie zákonnej lehoty.
potreba nahradiť staré riešenie novším, s cieľom zlacnenia podpory a implementácie aktuálnych požiadaviek.

Navrhované riešenie IS ŽR prinesie zlepšenie v nasledujúcich oblastiach:

modernizácia interného fungovania systému a procesov ohľadom agendy ŽR,
zrušenie obmedzenia miestnej príslušnosti pri vybavovaní agendy,
zvýšenie kvality údajov (validácia údajov v ORSR vs. ŽR a synchronizácia údajov s inými RR),
možnosť analytického spracovania údajov,
kompletná elektronizácia spisu a automatizácia vybraných procesov a jednotný procesný postup na všetkých pracoviskách (t. j. aj papierový
vstup sa naskenuje a ďalej bude spracovávaný elektronicky, a agenda bude ďalej pokračovať už len elektronicky) v súlade s výsledkami
optimalizačného projektu EVS,
časová efektivita  a UX optimalizácia rozhrania a tým vyššia efektivita práce (pre úradníkov aj občanov a podnikateľov),spracovania podania
znižovanie administratívnej záťaže a zamedzenie prestojov v konaniach -  úkony súvisiace s registráciou živností budú kratšie, jednoduchšie a
automaticky previazané na vyšší počet iných služieb (a teda zapojené do viacerých ŽS),
zvýšenie efektivity prevádzky v PaaS vládneho cloudu.

Výsledkom projektu bude vyt  ktoré nahradí existujúci IS ( ) a súčasné služby a vorené nové funkčné riešenie (nový IS ŽR), isvs_199 zvýši komfort
a dostupnosť (zlepšením UX budú služby dostupné aj pre iných ľudí ako len IT expertov, ktorí vedia, akú kombináciu prehliadača a pluginov je potrebné

 použiť) elektronických služieb zameraných na oblasť podnikania podľa živnostenského zákona (Konkrétne úsek verejnej správy U00103 - Živnostenské
podnikanie a dotknutými agendami budú napríklad: Elektronické ohlásenie živnosti, Ohlásenie živnosti alebo Oznámenie zmien podľa živnostenského
zákona).

IS ŽR bude využívať IS budované v rámci štúdií uskutočniteľností: ,  (112)Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe  Riadenie
a a to konkrétne:(113)procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ   (114)Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

IS Správneho konania (prispôsobením pre procesy používané v IS ŽR)

https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/ca39e129-5aba-4e41-8f56-ada1cd0f7750/cimaster?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d962550d-29d4-42ce-8c1a-3cd8a4dfddba?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d962550d-29d4-42ce-8c1a-3cd8a4dfddba?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/4727bf9f-57af-4a5f-83d2-e994280bcd8f?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/4727bf9f-57af-4a5f-83d2-e994280bcd8f?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/9420410b-5318-49af-8161-01ea4fe43bf2?tab=basicForm


IS Správneho konania (prispôsobením pre procesy používané v IS ŽR)
IS Registratúrneho strediska (prispôsobením pre procesy používané v IS ŽR)
IS Elektronický archív 
IS Manažment priestupkov a pokút (prispôsobením pre procesy používané v IS ŽR)
IS Centrálnej evidencie splnomocnení
IS Manažmentu logov
Multiplatformový klient

Nasledovná tabuľka uvádza prehľad úsekov VS pokrytých touto štúdiou:

 

Kód úseku Názov úseku verejnej správy

U00103 Živnostenské podnikanie

Rovnako tak aj prehľad nadväzujúcich agend VS pokrytých touto štúdiou:

Kód
agendy

Názov agendy verejnej správy

A0001495 Spolupráca so Slovenskou živnostenskou komorou

A0001501 Zabezpečovanie zasielania údajov a sprístupnenie oprávneným subjektom údaje o podnikateľoch zapísaných v živnostenskom registri

A0001500 Zabezpečovanie prevádzky živnostenského registra

A0001499 Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania

A0001497 Zabezpečovanie jednotného informačného systému v živnostenskom podnikaní, vedenie zoznamu, z ktorého sú poskytované
jednorazové údaje pre kontrolné, inšpekčné, dozorné a vyhľadávacie orgány v rozsahu ich vecnej pôsobnosti

A0001496 Spolupráca s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania a zabezpečovania jednotného
uplatňovania právnych predpisov

A0001498 Zabezpečovanie zvyšovania odbornosti zamestnancov obvodných úradov  v živnostenskom podnikaní

A0001494 Rozhodovanie o uznaní odbornej praxe a odbornej kvalifikácie

A0001502 Osvedčovanie hodnovernosti podpisu, funkcie osoby a pravosti pečate alebo odtlačku pečiatky na listinách vydávaných na úseku
živnostenského podnikania (APOSTILLE)

A0001503 Zabezpečovanie komparácie predpisov upravujúcich problematiku živnostenského podnikania v pôsobnosti členských štátov Európskej
únie a podieľanie sa na aproximácii a implementácii dotknutých predpisov Európskej únie

2.1. Motivácia

Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav

Súhrnný popis  



Cieľom projektu je kompletná elektronizácia a optimalizácia procesov na úseku ŽR, ktorá zabezpečí:

zvýšenie flexibility a zjednotenie vykonávaných procesov a postupov a zrušenie miestnej príslušnosti,
zlepšenie kvality informácií (validácia údajov v ORSR vs. ŽR a synchronizácia údajov s inými RR),
dosiahnutie úspor na strane spracovania agendy a znižovanie administratívnej záťaže a zamedzenie prestojov v konaniach:

zrýchlenie konania, čím sa vytvorí časový priestor pre pracovníkov VS, plne sa venovať odborným činnostiam, bez nutnosti venovať sa aj podporným administratívnym prácam, prípadne
vytvorenie priestoru pre ich vzdelávanie a odborný rast,
úspora času tým, že pracovník bude mať k dispozícii informácie, ktoré doklady a potvrdenia už má poskytnuté (realizácia zásady jeden krát a dosť) a vie presne definovať čo a ako bude
následne prebiehať, tieto informácie budú zároveň poskytované aj občanovi a podnikateľovi elektronicky vo forme stavu spracovania konania,
UX optimalizácia rozhrania s zavedením responzívneho dizajnu a tým vyššia efektivita práce (pre úradníkov aj občanov a podnikateľov),
úkony súvisiace s registráciou živností budú kratšie, jednoduchšie a automaticky previazané na vyšší počet iných služieb (a teda zapojené do viacerých ŽS),

odbremenenie vykonávania roly poštára medzi treťou stranou a MV SR (napr. väzba ORSR a ŽR),
jednoduchosť poskytovania služieb bez ohľadu na miesto a komunikačný kanál (pracovník VS má všetko potrebné na jednom mieste),
jednoduché a rýchle získanie potrebných vstupov od tretích strán (napr. údaje z iných RR a pod.),
možnosť realizácie reportov a dátových a procesných analýz a analytického spracovania údajov za účelom kontinuálneho zlepšovania poskytovaných služieb,
minimalizáciu záťaže a povinností pre občanov/podnikateľov (napr. pri zmene adresy trvalého pobytu alebo iných zmenách v údajoch a podmienkach podnikania a pod.),
modernizáciu interného fungovania systému a procesov ohľadom agendy ŽR.

 
 Cieľom projektu je rovnako priblíženie sa k dosiahnutiu strategických cieľov informatizácie verejnej správy v oblasti publikovania e-služieb s vyššou sofistikovanosťou , t.j. cieľom je buď kompletné odbúranie 
niektorých úkonov (najmä takých, kde občan robí "poštára") alebo proaktívne iniciovať procesy, kde na to existujú podklady (napr. skončenie platnosti živnosti alebo zmena legislatívnych podmienok a pod.).

Základné požiadavky stakeholderov, ktoré projekt naplní sú nasledovné:

Požiadavky občana/podnikateľa:
zjednodušenie podania (zlepšenie formulárov a používateľského rozhrania, ktoré sú aktuálne veľmi ťažkopádne) a zrýchlenie konania, nakoľko viac podaní bude elektronických a budú vo
väčšej miere elektronizované,
odstránenie miestnej príslušnosti, 
zníženie počtu administratívnych úkonov a predkladania potrebných dokladov,
odbremenenie výkonu roly "poštára",
automatizácia a notifikácie v prípade vybraných udalostí (stavov) - napr. zmeny v legislatíve a podmienkach podnikania a pod.

Požiadavky úradníka:
zjednodušenie (z hľadiska zjednodušenia workflow na počítači a elektronizácie spisu) podania a zrýchlenie (vďaka elektronizácii spisu by bola práca čisto elektronická) konania,
zníženie počtu administratívnych úkonov,
automatizácia vybraných úkonov, 
jednoduché a rýchle získanie vstupov od tretích strán a iných OVM.

Požiadavky iných OVM a tretích strán (napr. open data komunita alebo bežný občan s prístupom k štatistickým údajom):
prístup k referenčným údajom ŽR, ktoré budú v dostatočnej kvalite.

Požiadavky MV SR / eGovernmentu:
zlepšenie manažmentu a prideľovania úloh,
zjednotenie postupov a procesov,
odstránenie miestnej príslušnosti pre lepší časový a fyzický manažment žiadateľov a rozloženie záťaže,
umožnenie analýz a reportingov pre kontinuálne zvyšovanie efektivity poskytovaných služieb,
naplnenie súladu s požiadavkami NKIVS a strategickej architektúry VS, vrátane požiadaviek vládneho cloudu.

Realizáciou informačného systému v oblasti ŽR, t. j. vybudovaním a nasadením IS ŽR ako aj jeho prepojením s informačnými systémami verejnej správy, sa dosiahne súlad s požiadavkami pre elektronický
výkon štátnej správy. 

 

 

 „Motivation viewpoint"

Pri realizácii je možné sledova nasledovné projektové meratené ukazovatele:
počet nových optimalizovaných úsekov VS

 

 



Aktér Cieľ  Požiadavky KPI Hodnota
KPI

Časový
horizont

Obmedzenie

Občan/podnikateľ Zavedenie elektronických služieb a zlepšenie
používateľského rozhrania

zjednodušenie podania a zrýchlenie konania,
využitie akéhokoľvek komunikačného kanálu pre
elektronickú komunikáciu,

zníženie počtu administratívnych úkonov a predkladania
potrebných dokladov,

odbremenenie výkonu roly "poštára",

automatizácia a notifikácie v prípade vybraných udalostí
(stavov) - napr. zmeny v legislatíve a podmienkach
podnikania a pod.

Počet nových optimalizovaných úsekov
verejnej správy

Počet koncových služieb, ktorých pomer
elektronických transakcií je aspoň 30%

AS IS: 0

TO BE: 1

 

ASIS:0

TOBE:7

2023 Úspešná
realizácia
projektu

Občan/podnikateľ Zrušenie miestnej príslušnosti odstránenie miestnej príslušnosti Počet nových optimalizovaných úsekov
verejnej správy

Používanie elektronických spisov

AS IS: 0
TO BE: 1

2023 Úspešné
zavedenie
systému a
zmien procesov

Úspešná
elektronizácia
spisov

Úradník JKM a
MV SR

Zníženie priemernej doby vybavenia podania v
rozhodovacej činnosti - Automatizácia manuálnych
administratívnych činností

zjednodušenie podania a zrýchlenie konania,
zníženie počtu administratívnych úkonov,

automatizácia vybraných úkonov,

zvýšenie odbornej vzdelanosti,

jednoduché a rýchle získanie vstupov od tretích strán a
iných OVM.

Počet nových optimalizovaných úsekov
verejnej správy

Počet koncových služieb, ktorých pomer
elektronických transakcií je aspoň 30%

AS IS: 0

TO BE: 1

 

ASIS:0

TOBE:7

2023 Úspešné
zavedenie
systému a
zmien procesov

Úspešná
elektronizácia
spisov

Všetci aktéri Kvalita údajov prístup k referenčným údajom ŽR, ktoré budú v
dostatočnej kvalite.

Stotožnenosť údajov AS IS: 0%
TO BE:
90%

2023 Úspešné
stotožnenie
údajov s ORSR
a RPO

MV SR (správca
systému)

Zvýšenie kvality údajov zlepšenie manažmentu a prideľovania úloh,
zjednotenie postupov a procesov,

odstránenie miestnej príslušnosti pre lepší časový a
fyzický manažment žiadateľov a rozloženie záťaže,

umožnenie analýz a reportingov pre kontinuálne
zvyšovanie efektivity poskytovaných služieb,

naplnenie súladu s požiadavkami NKIVS a strategickej
architektúry VS, vrátane požiadaviek vládneho cloudu

Počet nových optimalizovaných úsekov
verejnej správy

AS IS: 0

TO BE: 1

2023 Používanie
elektronických
spisov,
realizácia
čistenia údajov

MV SR (správca
systému)

Dodržanie princípu 12 faktorovej aplikácie

Využitie spoločných centrálnych blokov

naplnenie súladu s požiadavkami NKIVS a strategickej
architektúry VS, vrátane požiadaviek vládneho cloudu

využitie akéhokoľvek komunikačného kanálu pre
elektronickú komunikáciu

Počet dodatočných centrálne využitých
podporných systémov vnútornej správy v
rámci ISVS

AS IS: 0

TO BE: 3

2023 Dostupnosť
PaaS platformy
a centrálnych
spol. blokov

Implementácia
spoločných
komponentov
MV SR

 

 

  

Riziká

 R_  Závislosť na vybudovaní eGov clouduA14

R_ Závislosť na ďalších spoločných komponentoch MV SR ( ,   a  A15 Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe (112) Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ (113) Digitálne pracovné
)prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (114)

R_ Nenaplnenie KPI - KPI príliš ambiciózneA16 

 

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy
na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom
rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory. Prílohy
obsahujú informácie vo forme modelov.

2.2. Popis aktuálneho stavu

2.2.1. Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

Súhrnný popis  

https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d962550d-29d4-42ce-8c1a-3cd8a4dfddba?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/4727bf9f-57af-4a5f-83d2-e994280bcd8f?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/9420410b-5318-49af-8161-01ea4fe43bf2?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/9420410b-5318-49af-8161-01ea4fe43bf2?tab=basicForm


Živnostenský register je vymedzený zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon"). Živnostenský zákon v §60 vymedzuje údaje, ktoré sú zapisované do ŽR
a rozdeľuje ich do verejnej a neverejnej časti. V §60a živnostenského zákona je vymedzený prístup k údajom vo verejnej
a neverejnej časti ŽR a v §60b živnostenského zákona je vymedzenie sprístupnenia a zasielania údajov zo ŽR iným orgánom. 
Živnostenský zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len „živnosť") a kontrolu nad ich dodržiavaním.
Predmetom úpravy živnostenského zákona sú pravidlá výkonu živnostenského podnikania, ktorými sú zákonom ustanovené
podmienky získania, prevádzkovania a zániku oprávnenia na výkon živnostenského podnikania z hľadiska ochrany verejného
záujmu (fáza vzniku, zmien, pozastavenia až po zánik živnostenského oprávnenia. Definuje postupy pri vzniku a zániku živnosti
ako aj charakter činností spadajúcich pod jednotlivé typy živností. 
Priamo súvisiaca legislatíva teda je:

Živnostenský zákon č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
smernica Európskeho parlamentu a rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu,
zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy:

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov,
Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií).

 

  

  

Riziká Spresnenie
identifikovaných
rizík: _R_L1,
R_L2, R_L3_

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_L1 - Aktuálna legislatíva nedostatočne popisuje procesy, ktoré bude vykonávať systém
R_L2 - Pravidlá pre výkon agendy na úseku živnostenského registra sú rozptýlené vo viacerých vykonávacích predpisoch čo
znepriehľadňuje výkon agendy na živnostenského registra
R_L3 - Pripravované zmeny IS ŽRSR nebudú v súlade s zákonom č. 455/1991 Z. z., prípadne sa do zákona dostanú
nekompatibilné zmeny legislatívy.

 

Prílohy Diagramy,
modely,
obrázky
v plnom
rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 4 Legislatíva

Odkazy na
relevantné
súbory. Prílohy
obsahujú
informácie vo
forme modelov.

 

2.2.2. Architektúra



2.2.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis  

Na podporu  bol vybudovaný výkonu agendy živnostenského podnikania vrátane kontroly na úseku živnostenského podnikania
informačný systém živnostenský register ( ).isvs_199

Informačný systém ŽR v súčasnej dobe nie je procesne orientovaný (neposkytuje procesnú podporu) a pracovníkovi slúži iba na
zadávanie alebo získavanie informácií z neho. O každom prípade sa vedie papierový spis, na základe ktorého sa v súčasnej dobe
vydávajú výpisy a odpisy . v agende živnostenského podnikania

IS ŽR v súčasnej dobe obsahuje nasledovné koncové služby pre podporu živnostenskej agendy:

Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba - Služba umožní žiadateľovi vykonať kroky potrebné pre
začatie vykonávania činností podľa živnostenského zákona. Žiadateľ ohlási zámer /podá žiadosť začať vykonávať činnosť
podľa živnostenského zákona. Uvedie svoje identifikačné údaje a predmet podnikania. V prípade ak sa jedná o remeselnú
alebo viazanú živnosť, predloží doklady o odbornej spôsobilosti. Poskytne údaje, ktoré umožnia živnostenskému úradu získať
výpis z registra trestov a nahlásiť začiatok činnosti finančnej správe a zdravotnej poisťovni. Výsledkom služby je vydanie a
doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení žiadateľovi.
Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba - Služba umožní žiadateľovi vykonať kroky potrebné pre
začatie vykonávania činností podľa živnostenského zákona. Žiadateľ ohlási zámer /podá žiadosť začať vykonávať činnosť
podľa živnostenského zákona. Uvedie svoje identifikačné údaje a predmet podnikania. V prípade ak sa jedná o remeselnú
alebo viazanú živnosť, predloží doklady o odbornej spôsobilosti. Poskytne údaje, ktoré umožnia živnostenskému úradu získať
výpis z registra trestov a nahlásiť začiatok činnosti finančnej správe a zdravotnej poisťovni. Výsledkom služby je vydanie a
doručenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení žiadateľovi.
Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb - Cezhraničným poskytovaním služieb na území SR je dočasné a
príležitostné poskytovanie služieb na základe oprávnenia udeleného v štáte, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený. Táto
možnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov služieb usadených v členských štátoch EÚ/EHP a platí pre dočasné poskytovanie
služieb zahrnutých v smernici o službách na vnútornom trhu. V praxi ide hlavne o oznamovaciu povinnosť cezhraničného
poskytovateľa služieb, ktorý musí takéto poskytovanie služieb v SR ohlásiť príslušnému orgánu a predložiť zákonom
stanovené doklady.
Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti - Služba umožní podnikateľovi oznámiť pozastavenie prevádzkovania
živnosti pričom špecifikuje začiatok a dĺžku pozastavenia.
Oznámenie o ukončení podnikania - Služba umožňuje podnikateľovi oznámiť ukončenie podnikania pričom špecifikuje dátum
ukončenia podnikania
Žiadosť o výpis zo ŽR – neverejný výpis a žiadosť o vydanie prehľadu údajov zapísaných v ŽR - Služba umožňuje získať
výpis z živnostenského registra. Údaje z neverejnej časti registra možno poskytnúť iba fyzickej osobe, ktorej sa údaje zápisu v
registri týkajú, teda sú dostupné len pre oprávnených žiadateľov. Výpis je poskytovaný v listinnej podobe osobne na
pracoviskách vydávajúceho orgánu alebo poštou na základe žiadosti podanej na podateľni vydávajúceho orgánu,
prostredníctvom služieb jednotných kontaktných miest (JKM), ale aj elektronicky doručením výpisu do elektronickej schránky.
Pre podanie elektronickej žiadosti na zaslanie výpisu je potrebné vyplnenie príslušného elektronického formulára s použitím
eID karty.
Žiadosť o výpis zo živnostenského registra – verejný výpis - Služba umožňuje získať výpis z živnostenského registra. Verejný
výpis zo živnostenského registra môže získať každý občan. Výpis je poskytovaný v listinnej podobe osobne na pracoviskách
vydávajúceho orgánu alebo poštou na základe žiadosti podanej na podateľni vydávajúceho orgánu, prostredníctvom služieb
jednotných kontaktných miest (JKM), ale aj elektronicky doručením výpisu do elektronickej schránky. Pre podanie
elektronickej žiadosti na zaslanie výpisu je potrebné vyplnenie príslušného elektronického formulára s použitím eID karty.
Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení -
Služba umožní oznámiť zmeny údajov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie činnosti podľa živnostenského zákona. Jedná sa o
údaje, ktoré sa uvádzajú na dokladoch o živnostenskom oprávnení ako aj údaje zapisované v živnostenskom registri, ktoré sa
neuvádzajú v doklade o živnostenskom oprávnení. Jedná sa o služby ako pozastavenie živnosti, zrušenie živnosti, obnovenie
živnosti.
Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo
zakázané - Služba umožňuje získať o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené
alebo zakázané
Doplnenie odoslaného podania - Služba umožní doplniť údaje, ku ktorým bol žiadateľ vyzvaný živnostenským odborom na
základe jeho neúplnej žiadosti.

 

IS ŽR tvorí súbor zákonom určených údajov o podnikateľoch. Do registra sa zapisujú nasledujúce údaje (vrátanie ich zmien):
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ak ide o fyzickú osobu
postavenie fyzickej osoby; u osoby v postavení štatutárneho orgánu aj spôsob, akým za právnickú osobu koná,
meno a priezvisko,
akademický titul,
rodné priezvisko,
rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
štátna príslušnosť,
miesto narodenia,
adresa bydliska,
obchodné meno; u právnickej osoby aj právna forma,
identifikačné číslo,
miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
predmet alebo predmety podnikania,
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
dátum vzniku živnostenského oprávnenia,
doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,
iné skutočnosti podľa osobitných predpisov,
iné údaje podľa §45a zákona č. 455/1991Zb. v znení neskorších predpisov a zákonov.

Obr. č. 1: Biznis arch. as-is

 

Údaje do ŽR zapisujú odbory  na okresných úradoch prostredníctvom živnostenského podnikania IS živnostenského

 



Údaje do ŽR zapisujú odbory  na okresných úradoch prostredníctvom živnostenského podnikania IS živnostenského
( ), ktorého správcom je MV SR. podnikania isvs_199 Podnetom na zápis údajov do ŽR sú oznámenia podnikateľov o vzniku,

 Agenda ŽR je riešená na 72 okresných úradoch (odbor živnostenského podnikania) nazániku živnosti alebo zmenách údajov.
území SR.
Implementácia smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu viedla k vytvoreniu
Jednotných kontaktných miest. Jej uplatnením bolo zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb mohli na jednom mieste dokončiť
všetky postupy a formálne náležitosti potrebné na získanie prístupu k činnostiam poskytovateľa v oblasti služieb, najmä všetky
vyhlásenia, oznámenia alebo žiadosti potrebné pre udelenie povolenia príslušným orgánom vrátane žiadostí o zapísanie do
evidencie, registra alebo databázy alebo o registráciu v profesijnom orgáne či združení ako aj všetky žiadosti o udelenie
povolenia, ktoré sú potrebné na výkon činností poskytovateľa v oblasti služieb.
Pre zabezpečenie uvedených požiadaviek v podmienkach Slovenskej republiky bola vypracovaná a uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 324 z 19.apríla 2006 aj schválená „Koncepcia vytvorenia siete jednotných kontaktných miest (JKM) na
Slovensku".
Budovanie JKM sa začalo zrealizovať na základe zákona č. 358/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku
2007. V rámci podpory podnikania je v súlade so živnostenským zákonom zabezpečená nasledovná funckionalita:

poskytovanie informácií ohľadom podnikania na území SR,
zasielanie údajov daňovým úradom na splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov a oznámenie stálej prevádzkarne,
zasielanie údajov zdravotným poisťovniam na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia (oznámenie
zmeny platiteľa poistného),
vyžiadanie výpisu z registra trestov,
pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO),
poskytovanie (zasielanie) informácií sociálnej poisťovni.

Príjemcami uvedených služieb môžu byť podnikatelia, ktorí podnikajú na základe živnostenského zákona. Pre slovenské
a zahraničné fyzické a právnické osoby sú služby poskytované na všetkých 72 okresných úradoch (odbor živnostenského
podnikania).
Na základe požiadaviek smernice boli splnené legislatívne predpoklady pre elektronické služby JKM t. j. možnosť podávania
žiadostí voči JKM použitím elektronických prostriedkov. Začiatok poskytovania týchto služieb bol 1. januára 2012.

Náplň činnosti odboru živnostenského podnikania:

a) na úseku živnostenskej registrácie

https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/ca39e129-5aba-4e41-8f56-ada1cd0f7750/cimaster?tab=basicForm


prijíma ohlásenia živnosti,
zisťuje, či má ohlásenie náležitosti,
skúma splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom,
vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení prípadne  rozhoduje o tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo,
v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra fyzických osôb, ktoré sa
podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, skúma, či tieto osoby spĺňajú určené
podmienky,
rozhoduje o nesplnení určených podmienok v konaní o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do
obchodného registra,
posudzuje podania fyzických osôb a právnických osôb súvisiace s podnikateľskou činnosťou z hľadiska toho, či ide o živnosť
podľa živnostenského zákona alebo o činnosť z jeho režimu vylúčenú,
posudzuje splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti,
posudzuje splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti ,
posudzuje splnenie osobitnej odbornej spôsobilosti,
vyzýva na odstránenie nedostatkov ohlásenia, ak ohlásenie nemá ustanovené náležitosti alebo ak je ohlásenie
nezrozumiteľné,
rozhoduje o predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov ohlásenia ,
rozhoduje o zastavení konania pri neodstránení chýb ohlásenia ,
rozhoduje o tom, že podanie nie je ohlásením,
rozhoduje o nevzniknutí živnostenského oprávnenia v prípade, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti ,
rozhoduje o povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viacerých ako v jednej prevádzkarni, ak
zodpovedný zástupca má reálnu možnosť zúčastňovať sa v potrebnej miere prevádzkovania živnosti vo viacerých
prevádzkarňach,
rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak podnikateľ nespĺňa podmienky bezúhonnosti,
rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak nastanú prekážky prevádzkovania živnosti,
preveruje údaje určené na registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do systému zdravotného poistenia,
oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia, zápis údajov do obchodného registra a vyžiadanie výpisu z registra
trestov a zodpovedá za ich správnosť,
zasiela bezodkladne Registru trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „GP SR“) údaje vyžadované na
účel vydania výpisu registra trestov,
zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia prijaté údaje určené na registráciu daňovníkov k dani z príjmov,
prihlasovanie do systému zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia na adresu elektronickej
podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne; k zasielaným údajom
pripája pridelené identifikačné číslo,
zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia príslušnému registrovému súdu prijaté údaje určené na zápis do
obchodného registra; k zasielaným údajom pripája pridelené identifikačné,
sprístupňuje v pochybnostiach o správnosti zaslaných údajov prijatú spisovú dokumentáciu daňovému úradu, zdravotnej
poisťovni, registrovému súdu a Registru trestov GP SR,
prijíma oznámenia o pozastavení živnostenského oprávnenia

 b) na úseku vedenia živnostenského registra

zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra v členení na verejnú a neverejnú časť
vyhotovuje výpisy z verejnej časti živnostenského registra,
vyhotovuje výpisy z verejnej a neverejnej časti živnostenského registra fyzickej osobe,
ktorej sa údaje týkajú
vyhotovuje prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri,
prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo,
zapisuje do informačného systému jednotných kontaktných miest údaje určené pre dotknuté príslušné orgány (finančná
správa, zdravotné poisťovne a sociálna poisťovňa),
potvrdzuje podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich vyznačením na dokladoch o živnostenskom oprávnení (§ 49 ods.
2 zákona č. 455/1991 Zb.),
vydáva potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,
zapisuje vznik živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po zápise podnikateľa do obchodného registra,
vymazáva adresu prevádzkarne v živnostenskom registri na základe zistení kontrolórov, že v registri zapísaná prevádzkareň
bola zrušená,
upozorňuje registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisu v obchodnom registri,

 c) na úseku živnostenskej kontroly



kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z
osobitných predpisov,
rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené podnikanie,
rozhoduje o možnosti uloženia pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za porušenie iných ustanovení zákona,
rozhoduje o uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu kontroly,
informuje na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistení skutočností, ktoré môžu ohroziť život,
zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie,
iniciuje spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej správy,
ukladá opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov,
vyhotovuje záznamy z kontrol,
spolupracuje s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými orgánmi štátnej správy pri kontrole dodržiavania
podmienok a povinností podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej činnosti,
kontroluje a posudzuje dodržiavanie rozsahu živnostenského oprávnenia.

Práca so spisom

V súčasnom stave úradník po spracovaní podania musí manuálne aktualizovať spis danej fyzickej/právnickej osoby. Práca so
spisom znižuje efektivitu úradníka a pridáva mu neproduktívnu agendu. Pri zmene sídla fyzickej/právnickej osoby mimo okresu sa
navyše spisy posielajú príslušnému živnostenskému úradu, čo vyvoláva ďalšie časové a finančné náklady.

Riziká Spresnenie
identifikovaných
rizík: _R_A1,
R_A2, R_A3_

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

A1 – Nedostatočná kvalita a konzistencia dát
A2 – Nevyhovujúca miera transparentnosti a absencia elektronických údajov o prebiehajúcich / vykonaných konaniach
A3 – Nedostatočná procesná a informačná podpora pre vykonávanie agendových procesov

 

Prílohy Diagramy,
modely,
obrázky
v plnom
rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká Odkazy na
relevantné
súbory. Prílohy
obsahujú
informácie vo
forme modelov.

 

2.2.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Súhrnný popis  

Informačný systém živnostenský register ( ) v súčasnej dobe poskytuje nasledovné isvs_199 viacero aplikačných služieb
uvedených v .MetaIS

Tieto služby sú zabezpečované prostredníctvom riešenia, ktoré využíva funkčnosť ÚPVS a IS na strane MV SR. Základná
architektúra riešenia je naznačená na nasledujúcom obrázku.
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Obr. č. 2: Aplikačná arch. as-is

 

Riešenie na strane ÚPVS zabezpečuje sprístupnenie elektronických služieb, overenie dokumentov podpísaných KEP v
podpisovači DSigner ako aj komunikáciu s používateľmi prostredníctvom schránky správ.

Na strane MV SR riešenie obsahuje komunikačný komponent, ktorý zabezpečuje komunikáciu s ÚPVS (najmä príjem podaní
a zasielanie elektronických výstupných dokumentov (rozhodnutí, potvrdení). IS ŽR MV S  slúži pre podporu výkonu agendyR
živnostenského podnikania a predovšetkým zabezpečuje nasledovné funkcionality:

 



1.  

registráciu,
kontroly,
sprístupnenia živnostenského registra verejná a neverejná časť,
aplikačnú podporu pre JKM,
overovanie údajov v Registri obyvateľov – REGOB,
poskytovanie údajov pre daňovú registráciu na DÚ (prostredníctvom ÚPVS),
poskytovanie údajov zdravotným poisťovniam,
poskytovanie údajov pre ŠÚ SR (dátová pumpa),
preberanie údajov z Obchodného registra – OR,
komunikácia s generálnou prokuratúrou - GP vo veci výpisu z Registra trestov.

Súčasťou riešenia na strane MV SR je aj prepojenie na registratúrny systém Fabasoft  kde je zaznamenaný príjem podania.,
Podanie je následne postúpené na vybavenie a je zaznamený spôsob vybavenia podania. Elektronický archív slúži na dlhodobé
uloženie elektronických podaní podpísaných KEP.

Riešenie MV SR je budované a prevádzkované spoločnosťou IVeS Košice, ktorá je príspevkovou organizáciou pre informatiku
verejnej správy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Pre poskytovanie služieb sú využívané dáta z externých systémov. Najvýznamnejšie sú:

REGOB – overenie identifikačných údajov žiadateľa,
Register trestov – výpisy z RT.

Vybrané údaje (ako napr. dátum vzniku/zániku živnosti, predmet živnosti a pod.) sú poskytované:

DÚ - registrácia u správcu dane.
ZP - prihlásenie do systému povinného zdravotného poistenia.
SP - prihlásenie do systému povinného sociálneho poistenia
Registrovému súdu – zápis do OR.

Systém má realizovanú aj integráciu na UPVS.

IS je čiastočne integrovaný aj na iné rezortné systémy MV SR. Architektúra IS ŽR je centralizovaná avšak nespĺňa kvalitatívne
parametre, aké sa v súčasnosti kladú na moderné systémy v zmysle NKIVS a Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre
ISVS. 
Prezentačnú vrstvu tvorí agendový portál. V rámci aplikačnej vrstvy je obsiahnutá čiastočná integrácia  resp. dochádza tuna RFO
k využitiu viacerých IS za účelom vykonávania špecifických lustrácií, preverenia strát dokladov, vyhlasovania pátrania po
stratených dokladoch a pod. Ostatné prvky architektúry sú realizované databázovou a infraštruktúrnou vrstvou. Systém má
vyvedenú internú službu na účelom poskytovania lustračných služieb.

Informačný systém IS ŽR, so svojimi podpornými modulmi (CEPOD, eArchiv), ktoré poskytujú aj služby jednotných kontaktných
miest (JKM), zabezpečuje výkon agendy odborov živnostenského podnikania.

IS ŽR sa skladá z nasledujúcich častí:

aplikačné programové vybavenie (APV) CEZiR:

klient/server aplikácia s použitím webových služieb pre referentov živnostenských odborov na obvodných úradoch
a pracovníkov ŽO SVS MV SR, taktiež plní funkcie jednotných kontaktných miest, komunikáciu s dotknutými inštitúciami
(daňový úrad, zdravotné poisťovne, generálna prokuratúra, obchodný register) a tiež zabezpečuje ďalšie činnosti v súvislosti
s komunikáciou s externými IS prostredníctvom ws (štatistický úrad, register obyvateľov, IS SAP)
web aplikácia pre externých používateľov – používa sa na vytváranie exportov do iných IS VS (neverejná časť) a na
prezentáciu živnostenského registra na internete (verejná časť).

 2. centrálna databáza.

IS CEPOD  - podporný modul, ktorý zabezpečuje spracovanie elektronických podaní prostredníctvom Ústredného portálu verejnej
správy (ďalej len UPVS), rieši  komunikáciu s UPVS t.j. príjem podaní, zasielanie správ na UPVS, zasielanie el.
rozhodnutí; činnosti súvisiace s platbami - výpočet platby, vygenerovanie informácie o spôsobe úhrady, párovanie úhrad a podaní,
riešenie nespárovaných a nevyrovnaných platieb a riešenie neuhradených podaní po dátume splatnosti a komunikáciu
s administratívnym systémom úradu (WinASU, resp. Fabasoft).

ISŽR je prepojený na nasledujúce IS VS:



IS Daňového riaditeľstva SR (DR)
IS zdravotných poisťovní  (ZP)
IS Generálnej prokuratúry (GP)
IS Registra obyvateľov (REGOB) / RFO
IS obchodného registra (OR) SR
IS Sociálnej poisťovne
ÚPVS
IS SAP
IS Fabasoft
RÚVZ
Prostredníctvom dátovej pumpy z neverejnej časti web aplikácie generovaním zostáv (exporty), ktorá je  prístupná pre ďalšie 
organizácie (zo zákona)
IS RPO
IS RA.

 

Riziká Spresnenie
identifikovaných
rizík RA_6

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_A6 - Pokračovanie v rozvoji riešenia pôvodným prístupom efektívne nevyužije novú rezortnú architektúru a infraštruktúru

 

Prílohy Diagramy,
modely, obrázky
v plnom
rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká Odkazy na
relevantné
súbory. Prílohy
obsahujú
informácie vo
forme modelov.

 

2.2.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis  

Centrálny údajový systém IS ŽR je uložený na disku centrálneho DB servera - tzv. „produkčná DB“. Používatelia pristupujú
k aktualizácii údajov prostredníctvom aplikačného web servera AS na centrálny DB server.

Systém prevádzkuje organizácia IVeS Košice, aktuálne sa realizuje projekt migrácie aplikácie do cloudu MV SR vrátane migrácie
na technologickú platformu IBM (ktorá je spoločná pre aplikácie MV SR).

IS ŽR obsahuje verejnú časť (portál ) v demilitarizovanej zóne a neverejnú časť pre úradníkov, ktorá sa nachádza vwww.zrsr.sk
samostatnej podsieti.

 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure   Usage Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint"  

Centrálna údajová základňa IS ŽR (aplikačné programové vybavenie CEZiR) je uložená na diskovom poli centrálneho DB servera

 

http://www.zrsr.sk/


Centrálna údajová základňa IS ŽR (aplikačné programové vybavenie CEZiR) je uložená na diskovom poli centrálneho DB servera
(BARANEC1,2) - tzv. „produkčná DB“ a súčasne jej kópia (záloha) je automaticky vytváraná na záložnom DB serveri (BEZOVEC)
a na tzv. „prezentačnom DB“ serveri (SITNO3). Používatelia IS ŽR pomocou svojich klientskych staníc pristupujú prostredníctvom
aplikácie CEZIR cez aplikačný web server - AS (VOLOVEC, volaním ws  ) na centrálny DB serverhttp://volovec.vsnet.sk/cezir
(BARANEC 1 alebo BARANEC 2 – podľa aktuálneho zaťaženia, keďže je tu nastavené „LOAD BALANCING“, t.j. rozloženie
záťaže), kde vykonávajú aktualizáciu údajov. Pri každej aktualizácii sa automaticky na diskovom poli vytvárajú archívne zmenové
súbory. Tieto súbory sa po zaplnení (každú hodinu) automaticky skopírujú na záložný DB server (BEZOVEC, a tu sa aj aplikujú)
a na prezentačný DB server (SITNO3). V prípade akejkoľvek nedostupnosti jedného zo serverov centrálneho DB servera
(BARANEC 1 alebo BARANEC 2) sa celá prevádzka automaticky presmeruje na druhý server. V prípade poruchy aj tohto druhého
servera sa používatelia po zásahu správcov IS presmerujú na záložný DB server. V prípade nedostupnosti aplikačného web
servera (VOLOVEC) správca IS zabezpečí spustenie záložného aplikačného web servera (VOLOVEC2).

Prezentácia údajov na internete je zabezpečovaná cez prezentačný web server (GERLACH, ), ktorý na prezentáciuwww.zrsr.sk
využíva AS ZOBOR ( ) a údaje z prezentačného DB servera (SITNO3). V prípade akejkoľvekhttp://zrsr.vsnet.sk/cezir2
nedostupnosti prezentačného DB servera (SITNO3) sa prezentačný web server (GERLACH) po zásahu správcov IS presmeruje
na centrálny DB server (BARANEC). V prípade nedostupnosti prezentačného web servera (GERLACH) správca IS zabezpečí
spustenie záložného prezentačného web servera (GERLACH2).

Sprístupnenie údajov neverejnej časti živ. registra je tiež možné cez webovú službu ZR_VerejnyVypis.

Pre sprístupnenie údajov verejnej časti živ. registra bola vytvorená webová služba zrsrws_neve_service s metódami
ZR_Identifiers, ZR_DataByIdentifier a ZR_GetDocByIdentifier.

APV CEPOD –  údajová základňa centrálnej podateľne je uložená na diskoch databázového servera VYSOKA. Prostredníctvom
ws  umiestnených na AS KOZOVEC komunikuje s UPVS, pričom zapisuje do databázy došlé podania a postupuje UPVS správy 
a rozhodnutia.  V ďalšom sa v pravidelných intervaloch spúšťa ws umiestnená na AS ZOBOR, ktorá zabezpečuje činnosti
súvisiace s platbami. Na AS ZOBOR sú umiestnené ws, ktoré zabezpečujú komunikáciu s IS ŽR a administratívnym systémom
úradu. Web aplikácia CEPOD je umiestnená na AS ZOBOR.

APV eArchiv - údajová základňa sa nachádza na DB serveri BUKOV. Aplikácia komunikuje  s databázou eArchiv a CEPOD.
Prostredníctvom nej sa volá aplikácia  Qsign, ktorá  overuje platnosť podpisov CRL (protokol http)  a prideľuje archívnu časovú
pečiatku (protokol https).

RUVZ (databáza rozhodnutí, popis) – údaje sú najskôr naimportované prostredníctvom aplikačného web servera - AS
(ROZSUTEC) na centrálny DB server (BARANEC). Následne sú tieto údaje z databázy prezentované cez aplikačný web server -
AS (ROZSUTEC).

Na obrázku č. 1 - IS ŽR ( je zobrazená architektúra aj s prepojením na iné IS. Obrázok č. 2 znázorňuje prepojenie CEPOD
a eArchiv – ktorý slúži na archiváciu elektronických podaní. Obrázok č. 3 znázorňuje väzbu na RUVZ.

 

Obr. č.3

http://volovec.vsnet.sk/cezir
http://www.zrsr.sk/
http://zrsr.vsnet.sk/cezir2


Obr. č. 4

Obr. č.5 

Riziká

R_A17 - Nesúlad s NKIVS a centrálnou strategickou architektúrou

Spresnenie
identifikovaných
rizík: Odkazy
na relevantné
identifikátory
rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)  

Prílohy Diagramy,
modely,
obrázky
v plnom
rozlíšení



Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na
relevantné
súbory. Prílohy
obsahujú
informácie vo
forme modelov.

 

Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis  

Riadenie prístupu do systému je založené na princípe  RBAC (role based access control, správa prístupov na
základe rolí), kde každý používateľ má svoje meno, heslo a priradenú systémovú rolu. Práva v systéme prideluje
administrátor.

Bezpečnostná architektúra je založená na princípe perimetra, kde sa nachádza iba prístupový komponent systému.
Ďalšie prvky bezpečnosti vyplývajú z celkovej architektúry MV SR v ktorej je systém zasadený:

nepretržitý monitoring a vyhodnocovanie udalostí,
oddelenie sietí,
sledovanie prístupov.

Súčasťou bezpečnostnej architektúry je aj rozdelenie systému na verejnú a neverejnú časť.

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.  

Prevádzka informačného systému IS ŽR na centrálnom pracovisku správy siete IVeS (CPSS) je riadená v súlade
s bezpečnostným projektom organizácie IVeS pre prevádzkované informačné systémy.

Prístup do aplikácie je možný len pre zaregistrovaných používateľov na základe prihlasovacieho mena a hesla.
Každému používateľovi musí byť pridelená aplikačná rola.

V IS ŽR sú zadefinované nasledovné aplikačné roly:

referent,
kontrolór,
prezeranie,
správca na úrade,
správca externých pracovníkov,
správca centrálneho registra.

Aplikačné roly sú zadefinované v systéme a nie je možné ich používateľsky meniť ani vytvárať nové.

Prideľovanie rolí používateľom:

správca na úrade – prideľuje role referent, kontrolór, prezeranie pre pracovníkov úradu, prípadne rolu správcu,
ak na úrade je potrebný ďalší správca
správca externých pracovníkov – prideľuje prístup pre ext. pracovníkov (pracovníci MV a ďalších organizácií,
ktorí využívajú neverejnú časť internetového živ. registra)
správca CR – môže prideliť všetky role

Používateľské heslo musí tvoriť minimálne 8 znakov. Heslo musí byť bez diakritiky, musí obsahovať aspoň jedno
veľké písmeno, aspoň jedno malé písmeno a aspoň jednu  číslicu.  Heslá sa šifrovane ukladajú do centrálnej
databázy. Po uplynutí 180 dní aplikácia si vynúti zmenu hesla (v menu je prístupná len zmena hesla).

Logovanie je členené na logovanie prístupu do aplikácie a logovanie činností vykonávaných v aplikácii.

Logovanie je zabezpečené centrálne. Zaznamenávajú sa prihlásenia  (aj neúspešné) a odhlásenia používateľov.
Do log súboru sa zapisujú aj prípadné chyby.

Vybrané činnosti aplikácie sa zaznamenávajú do log súborov u klienta. Uložené sú v adresári LOGS.
Zaznamenáva sa vloženie, zmena aj mazanie údajov.

 

 



Riziká

R_A18 - Nesúlad s NKIVS a centrálnou strategickou architektúrou a konceptom informačnej a kybernetickej
bezpečnosti

Spresnenie identifikovaných
rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky
v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory.
Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.

 

2.2.3. Prevádzka

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis  

Informačný systém IS ŽR funguje od roku 2005, pričom v súčasnosti sa migruje do cloudu MV SR. Paralelne sa
realizujú aj zmenové konania, ktoré vyplývajú z bežnej prevádzky a potreby integrácie na ďalšie systémy MV
SR, resp. eGovernmentu (napr. Fabasoft, UPVS, IS GP SR, ORSR).

Prevádzku systému zabezpečuje MV SR vlastnými prostriedkami cez vlastnú príspevkovú organizáciu IVeS
Košice.

Produkčná inštancia systému IS REZ je umiestnená v dátovom centre IVeS Košice a aktálne sa migruje do
datacentra Ministerstva vnútra SR.

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.  

Ďalšie informácie 
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

 

Riziká

R_A19 - Nesúlad s konceptom eGov clodu

Spresnenie identifikovaných rizík: 
Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky
v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. Odkazy na relevantné súbory.
Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.

 

2.3. Alternatívne riešenia

2.3.1. Alternatíva A – „Zachovanie súčasnej evidenčnej podpory so súčasnou optimalizáciou procesov "

Súhrnný popis



Súčasný IS ŽR pokrýva nevyhnutnú množinu evidenčných úloh spojených s agendou  Živnostenského registra Navrhovaná optimalizácia procesov
môže byť čiastočne realizovaná úpravou ručných procesov, čím sa zabezpečí čiastočná implementácia optimalizácie. Takto postavené riešenie
prináša minimálne zmeny v existujúcich kapacitách a umožňuje vysokú flexibilitu zmien procesov za predpokladu adekvátneho zaškolenia
pracovníkov odboru živnostenského podnikania na okresných úradoch. 
Elementárnou požiadavkou je prečistenie existujúcej DB IS ŽR tak, aby bola evidencia dôveryhodná. Zachováva sa však status quo, kedy primárnym
zdrojom pravdy je papierový fyzický dokument.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Vysoko konzervatívny prístup eliminuje prípadné pripomienky najmä v oblasti skúšok odbornej spôsobilosti. Nepredpokladá prevzatie
a implementáciu väčšiny návrhov optimalizačných príležitostí procesov. Ponecháva otvorený priestor na prípadné zmeny legislatívy podľa aktuálnych
potrieb. Ponecháva aktuálny technologický a technický stav, čím ale potláča niektoré princípy vyžadované v NKIVS.

Súčasný stav je na základe výstupov z aktivity optimalizácie procesov ŽR v nesúlade s NKIVS, zameriava sa na evidenčnú podporu bez adekvátnej
potrebnej procesnej podpory a neumožňuje bez zásadných zmien zmenu koncepcie agendy ŽR plynúcu z uvedenej štúdie. Alternatívu A navrhujeme
zamietnuť.

2.3.2. Alternatíva B – „Rozšírenie existujúceho IS pre podporu navrhovaných optimalizácií procesov"

Súhrnný popis

IS ŽR je možné prepracovať tak, že dôjde k doplneniu plnohodnotnej správy úloh, plnohodnotnej a dôslednej správe udalostí, ďalej kontrolingu,
pripojeniu ÚPVS pre vybrané procesy a k integrácii s vybranými modulmi eGov (ORSR, RFO, RA, RT, MEP), potom je možne uvažovať o rozšírení
existujúceho IS ŽR do stavu podpory majoritnej časti navrhovaných optimalizácií procesov. Požaduje sa zároveň zvýšenie poskytovania open data
nad úroveň súčasného stavu, avšak vzhľadom na charakter dát v ŽR pôjde primárne o štatistické dáta na úrovni šatatistických reportov.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Súčasťou riešenia je zachovanie podstatnej časti existujúceho IS ŽR, pričom sa dá očakávať ako technologicky a implementačne náročné splnenie
požiadaviek kladených na IS ŽR v štúdii Optimalizácia procesov ŽR. Je otázna presnosť a úplnosť ich naplnenia (správa úloh, správa udalostí) ako aj
požadované prečistenie údajov súčasného riešenia vzhľadom na známe problémy. Súčasné riešenie IS ŽR je prevádzkované ako podporné
evidenčné riešenie a dá sa očakávať aj problém so zmenou vnímania IS pri zmene jeho úlohy na primárny zdroj informácií (pravdy) pri zachovaní
významnej časti súčasného riešenia IS ŽR. Je pravdepodobné, že pri implementácii projektu by došlo k zmenám riešenia IS ŽR, ktoré už nie je
možné označiť za rozšírenie, ale išlo by o vybudovanie nového IS podľa alternatívy C. Jedná sa o nasledovné potrebné zmeny:

detailná analýza súčasného riešenia, vrátane zdrojového kódu a jeho dokumentácie za účelom posúdenia jeho kvality a možností zmien,
 
nový databázový model (vzhľadom na staršiu súčasnú technológiu), s tým súvisiaca migrácia údajov,
nové backend služby, ktoré by sa museli prerobiť, aby vedeli používať nový dátový model,
nové API, ktoré budú napojené na centrálne komponenty,
obrazovky musia byť prerobené, alebo napojené na nové služby/API,
testovanie a nasadenie riešenia.

Rozšírenie existujúceho IS tak, aby pokryl požadované a navrhované zmeny sa javí ako komplexná úloha nesúca tak technické, technologické, ako
aj používateľské riziká. Je predpoklad, že pri implementácii by práve eliminácia týchto rizík viedla k úplnej reimplementácii IS ŽR a teda by išlo
o realizáciu alternatívy C. Alternatívu B navrhujeme zamietnuť.

2.3.3. Alternatíva C – „Implementácia nového samostatného IS"

Súhrnný popis

IS ŽR je možné vybudovať ako kompletné nové riešenie zamerané na aproximatívnu maximalizáciu implementácie navrhovaných optimalizácií
procesov. Vďaka tomu je možné rešpektovať a sledovať ciele stakeholderov, zmeny legislatívy, odporúčania štúdie Optimalizácia procesov ŽR ako aj
NKIVS a súčasný stav eGov. Implementáciu je možné realizovať v kooperácii a koordinácii s legislatívnymi zmenami. 
V tejto alternatíve sú všetky komponenty vytvárané v rámci projektu, dodávateľ má voľnú ruku vo výbere komponentov, musí dodržiavať iba
štandardy a architektonické princípy vyplývajúce z legislatívy ako aj NKIVS a strategických priorít.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.



Riešenie ponecháva priestor pre analýzu a reflexiu predpokladaného legislatívneho stavu, upresnenie koncepcie elektronického záznamu ako
primárneho zdroja pravdy vs. potreby praxe, vhodný výber modulov eGov pre prevzatie niektorých procesných a technických aspektov (multikanálový
prístup, IAM). MVSR v rámci prípravy nového IS ŽRSR uvažovalo s nasledovnými modulmi:

Modul Živnosti – evidencia živností podľa typov, z hľadiska predmetu podnikania, so všetkými požadovanými atribútmi,
Modul Osvedčenia – evidencia vydaných osvedčení o živnostenskom oprávnení a ich atribútov, rozsah živnostenského oprávnenia,
Modul Fyzické osoby – evidencia fyzických osôb podnikateľov, zodpovedných zástupcov, prevádzkarní,
Modul Právnické osoby – evidencia právnických osôb, zodpovedných zástupcov, prevádzkarní,
Modul Zahraničné osoby – evidencia fyzických osôb s bydliskom alebo právnických osôb so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
Modul Odborné spôsobilosti – evidencia preukazovaných odborných kvalifikácií a odbornej praxe,
Modul analýz - vytvára funkčnosť pre tvorbu analytických výstupov potrebných pre riadenie činnosti ŽÚ. Jedná sa napr. o prehľady využitia
služieb,  poplatkov, stavu živností, realizovaných kontrol podnikateľov. Zároveň slúži aj na kontrolu konzistentnosti údajov,
Modul kontrol - podporuje činnosti spojené s výkonom kontrolnej činnosti ŽÚ. Vytvára podklady pre výber kontrolovaných subjektov ako aj
dokumentáciu spojenú s výkonom kontroly,
IS Služby živnostenského registra - obsahuje funkčnosť služieb zameraných na registrovanie živnosti a hlásenie zmien údajov spojených so
živnosťou ako aj funkčnosť potrebnú pre poskytovanie údajov zo ŽR iným IVS,
Formuláre žiadostí na Portáli – elektronické formuláre pre eGov služby živnostenského podnikania s funkciami validácie pre jednotlivé polia,
Podpora služieb JKM až do komplexnej migrácie všetkých subjektov ISVS,
IS služby JKM podľa osobitných predpisov,
Procesy živnostenského podnikania - procesy v jazyku BPEL umiestnené na integračnej platforme MVSR.

Vybudovanie IS ŽR v súlade s navrhovanými optimalizačnými príležitosťami poskytuje elimináciu rizík z alternatívy B a umožňuje spracovanie
riešenia v súlade s NKIVS a požiadavkami stakeholderov. Zároveň ponecháva priestor na dodatočnú analýzu reflektujúcu legislatívne zmeny ktoré sa
budú objavovať na základe cieľov stakeholderov a ostatných právnych požiadaviek. Alternatíva C však nevyužíva potenciál pripravovaných
centrálnych komponentov MVSR a nie je nákladovo efektívna. Z tohto dôvodu ju odporúčame zamietnuť.

2.3.4. Alternatíva D – „Implementácia IS s využitím dostupných spoločných komponentov a centrálnych blokov"

Súhrnný popis

IS ŽR je možné vybudovať s podobnou funkcionalitou ako v alternatíve C, avšak s využitím v budúcnosti dostupných spoločných technických
komponentov budovaných v rámci projektov:

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ,
Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe,
Digitálne pracovné prostredie zamestnanca MV SR.

 Riešenie bude využívať nasledovné spoločné komponenty:

Centrálne komponenty správneho konania:
manažment logov,
registratúrne stredisko,
elektronický archív,
správne konanie,
manažment splnomocnení,
manažment priestupkov a pokút.

Riadenie procesov a dát:
integračná, orchestračná a interakčná časť,
call centrum (minimálne za účelom poskytovania informácií a rád ako postupovať v tejto oblasti).

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca MV SR:
multiplatformový klient,
intranet pre pracovníkov, vrátane modulu úlohy a notifikácie zamestnanca, modulu výmeny informácii, dát a súborov.

Natívna PaaS platforma:
projekt bude impelmentovaný ako cloud natívna aplikácia, tým pádom pripravený na beh na PaaS platforme vládneho cloudu,
autentifikačný komponent OpenID, resp. OAuth2,
natívnu PaaS platformu vládneho cloudu.

Riešenie ponecháva priestor pre analýzu a reflexiu predpokladaného legislatívneho stavu, upresnenie koncepcie elektronického záznamu ako
primárneho zdroja pravdy vs. potreby praxe, vhodný výber modulov eGov pre prevzatie niektorých procesných a technických aspektov (multikanálový
prístup, IAM, integrácie na UVPS, zasielanie notifikácií a výstupov, RFO, eID, a i.). 
Vzhľadom na závislosť od dostupnosti spoločných komponentov bude možné celé riešenie realizovať ideálne až po dokončení špecifikácie
využívaných komponentov. V opačnom prípade hrozí riziko nefunkčnej integrácie a prípadného prerábania.



"Must have" kritériá pre aplikačnú vrstvu:

Systém umožní realizovať správu procesov a používateľov.
Bude vytvorené prispôsobenie na workdesk pracovníka VS.
Systém zabezpečí realizáciu procesov v rámci evidencie a registrácie živností.
Systém umožní ukladať údaje, spracovávať ich na analytické a rozhodovacie účely.
Zavedie sa manažment procesov a manažment dokumentov s cieľom zavedenia rovnakej realizácie procesov.
Vytvorí sa ŽR, za účelom poskytovania údajov iným IS VS automatizovane.
Systém umožní prepojenie všetkých interných komponentov a zároveň aj prepojenie na iné IS VS prostredníctvom integračnej platformy.
Systém zabezpečí využívanie údajov v správe iných RR, OVM a iných organizácií.

"Nice to have" kritériá pre aplikačnú vrstvu:

Systém umožní / vytvorí API / web rozhranie pre podávanie a získavanie informácií zo ŽR.

Systém sa skladá z nasledovných komponentov:

spoločné komponenty, ktorých služby systém využíva (pokuty, archív, konverzia, registratúra, atď), ich napojenie je riešené cez využívanie API),
vlastné komponenty funkcionality ŽR (novo vyvinuté, prispôsobený open source alebo komerčné),
cudzích komponentov, ktoré budú s ŽR integrované.

Tieto komponenty sú navzájom prepojené pomocou API a sú vyvíjané podľa princípov  ( ). 12 faktorovej aplikácie https://12factor.net
Implementácia registra ŽR teda pozostáva z:

nastavenia a customizácie spoločných komponentov MV SR (správne konanie, riadenie procesov a dát, digitálne pracovné prostredie),
vytvorenia custom aplikačnej logiky pre jednotlivé spoločné komponenty a ich integrácie do jedného celku,
vytvorenia custom technickej funkcionality registra údajov ŽR typu CRUD.

Za predpokladu jednoducho integrovateľných a overených spoločných komponentov vychádza alternatíva D zrejme najlacnejšie a najefektívnejšie
vzhľadom na menšiu potrebu budovania a obstarávania nových komponentov (pričom predpokladáme rovnakú funkcionalitu aj v alternatíve C aj D),
bude však dostupná neskôr (vzhľadom na externú závislosť na spoločných komponentoch). Vzhľadom na to, že MV SR prioritizuje cenu dodávky ako
aj v rámci komplexného posúdenia naplnenia cieľov NKIVS a pre používania komponentov vychádza alternatíva D najlepšie. Alternatívu D
navrhujeme prijať.

Multikriteriálna analýza

Na posúdenie alternatív z hľadiska splnenia cieľov vytýčených v motivačnej časti štúdie je použitá multikriteriálna analýza (MCA), ktorá vychádza z
nasledovných kritérii jednotlivých stakeholderov:

Kritérium Občan /
podnikateľ

MV
SR a
eGov

Ostatné
OVM

Tretie
strany
(napr.
open

data
komunita)

Zdôvodnenie

Zavedenie elektronických
služieb (KO)

x x x x Zavedenie služieb pre občanov/podnikateľov je jedným z cieľov projektu

Zrušenie miestnej
príslušnosti (KO)

x x   Zrušenie miestnej príslušnosti je predpokladom elektronických služieb a umožní efektívnejšie
poskytovanie služieb

Zrušenie papierových
spisov (KO)

 x x  Zrušenie papierových spisov umožní realizovať vyššiu automatizáciu procesov a tým pádom
úspory

Elektronizácia celej
agendy ŽR (KO)

  
x

  Elektronizácie komplet celej agendy je kľúčovou časťou úspor projektu

Využitie spoločných
centrálnych blokov a
spoločných modulov (KO)

 x   MV SR má schválené projekty na vytvorenie spoločných centrálnych blokov, ktoré obsahuju
funkcionalitu, ktorú je možné využiť v agendových systémoch. Jej využitie zníži náklady na
realizáciu. Využívanie spoločných modulov je kľúčovou požiadavkou NKIVS.

Dodržanie princípu 12
faktorovej aplikácie

 x   Princípy 12 faktorovej aplikácie sú nevyhnutným predpokladom nasadenia na PaaS platformu
vládneho cloudu

Zvýšenie kvality údajov x x x  x Kvalita údajov je kľúčovým predpokladom pre efektívne používanie systému a správne
fungovanie aj ďalších závislých agend

https://12factor.net


Dodržiavanie princípov
NKIVS a jednoduchosť
systému

x x x x Požiadavka súladu s NKIVS je predpokladom ďalšieho efektívneho rozvoja celej
VS. Jednoduchosť systému je jeden z kľúčových architektonických princípov.

Bezpečnosť a ochrana
osobných údajov

 x x x x Bezpečnosť a ochrana osobných údajov je jedným z kľúčových predpokladov efektívneho
fungovania systému a naplnenia súladu s legislatívnymi požiadavkami (najmä zákon o
kybernetickej bezpečnosti a ochrane osobných údajov).

 

Vyhodnotenie jednotlivých alternatívnych riešení na základe MCA, t.j. či alternatíva spĺňa definované kritéria je nasledovné:

Kritérium Alt.
A

Spôsob dosiahnutia

Zavedenie elektronických služieb (KO) N NA - v tejto alternatíve nie je možné dosiahnúť naplnenie uvedeného
kritéria

Zrušenie miestnej príslušnosti (KO) N NA - v tejto alternatíve nie je možné dosiahnúť naplnenie uvedeného
kritéria

Zrušenie papierových spisov (KO) N NA - v tejto alternatíve nie je možné dosiahnúť naplnenie uvedeného
kritéria

Elektronizácia celej agendy ŽR (KO) N NA - v tejto alternatíve nie je možné dosiahnúť naplnenie uvedeného
kritéria

Využitie spoločných centrálnych blokov a spoločných modulov
(KO)

N NA - v tejto alternatíve nie je možné dosiahnúť naplnenie uvedeného
kritéria

Dodržanie princípu 12 faktorovej aplikácie N NA - v tejto alternatíve nie je možné dosiahnúť naplnenie uvedeného
kritéria

Zvýšenie kvality údajov N NA - v tejto alternatíve nie je možné dosiahnúť naplnenie uvedeného
kritéria

Dodržiavanie princípov NKIVS a jednoduchosť systému N NA - v tejto alternatíve nie je možné dosiahnúť naplnenie uvedeného
kritéria

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov N NA - v tejto alternatíve nie je možné dosiahnúť naplnenie uvedeného
kritéria

Kritérium Alt.
B

Spôsob dosiahnutia

Zavedenie elektronických
služieb (KO)

A Rozšírením projektu IS ŽR

Zrušenie miestnej
príslušnosti (KO)

A Rozšírením projektu IS ŽR a zavedením jednotných postupov a procesov a najmä centrálnej evidencie údajov
a prístupu k nim (papierový spis nebude viac zdrojom informácií - pravdy)

Zrušenie papierových spisov
(KO)

A Prerobením súčasného systému bude možné zaviesť zrušenie papierových spisov.

Elektronizácia celej agendy
ŽR (KO)

A Rozšírením projektu IS ŽR a optimalizáciou procesov a využitím aj ďalších údajov z iných IS iných OVM a RR

Využitie spoločných
centrálnych blokov a
spoločných modulov (KO)

A Rozšírením projektu IS ŽR - prerobením projektu a zavedením API služieb, ktoré budú využívať centrálne
komponenty bude kritérium splnené.

Dodržanie princípu 12
faktorovej aplikácie

Č Dodržanie princípu 12 faktorovej aplikácie si vyžaduje takmer úplné preprogramovanie aplikácie, čo v zásade
predstavuje alternatívu C.



Zvýšenie kvality údajov Č Rozšírením projektu IS ŽR a zjednotením postupov a údajovej základne - Čiastočné riziko predstavuje
nekonzistencia údajov v papierovej forme a v DB existujúceho systému. V prípade prerobenia je potrebné
zmeniť dátový model a spraviť migráciu údajov.

Dodržiavanie princípov
NKIVS a jednoduchosť
systému

Č Rozšírením projektu IS ŽR - Čiastočné riziko predstavuje aktuálny stav, ktorý by bolo potrebné prepracovať do
nového systému. Nová implementácia je v tomto prípade jednoduchšia, to však predstavuje alt. C.

Bezpečnosť a ochrana
osobných údajov

Č Rozšírením projektu IS ŽR - Čiastočné riziko predstavuje aktuálny stav, ktorý nie je kompatibilný s novými
požiadavkami v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Prípadnú novú implementáciu predstavuje
alternatíva C.

Kritérium Alt.
C

Spôsob dosiahnutia

Zavedenie elektronických služieb
(KO)

A Implementáciou projektu IS ŽR

Zrušenie miestnej príslušnosti (KO) A Implementáciou projektu IS ŽR a zavedením jednotných postupov a procesov a najmä centrálnej
evidencie údajov a prístupu k nim (papierový spis nebude viac zdrojom informácií - pravdy)

Zrušenie papierových spisov (KO) A Implementáciou projektu IS ŽR a migráciou existujúcich údajov z papierového sveta do elektronickej
podoby

Elektronizácia celej agendy ŽR (KO) A Implementáciou projektu IS ŽR a optimalizáciou procesov a využitím aj ďalších údajov z iných IS iných
OVM a RR

Využitie spoločných centrálnych
blokov a spoločných modulov (KO)

N NA - v tejto alternatíve nie je možné dosiahnúť naplnenie uvedeného kritéria

Dodržanie princípu 12 faktorovej
aplikácie

A Implementáciou projektu IS ŽR podľa princípov 12 faktorovej aplikácie ( )https://12factor.net

Zvýšenie kvality údajov A Implementáciou projektu IS ŽR a zjednotením postupov a údajovej základne

Dodržiavanie princípov NKIVS a
jednoduchosť systému

A Implementáciou projektu IS ŽR v súlade s NKIVS, štandardmi a na základe výsledkov optimalizácie
procesov v rámci OP EVS

Bezpečnosť a ochrana osobných
údajov

A Implementáciou projektu IS ŽR v súlade s NKIVS - časť bezpečnostná architektúra, legislatívou pre
oblasať kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov a štandardmi v tejto oblasti

Kritérium Alt.
D

Spôsob dosiahnutia

Zavedenie elektronických služieb
(KO)

A Implementáciou projektu IS ŽR

Zrušenie miestnej príslušnosti (KO) A Implementáciou projektu IS ŽR a zavedením jednotných postupov a procesov a najmä centrálnej
evidencie údajov a prístupu k nim (papierový spis nebude viac zdrojom informácií - pravdy)

Zrušenie papierových spisov (KO) A Implementáciou projektu IS ŽR a migráciou existujúcich údajov z papierového sveta do elektronickej
podoby

Elektronizácia celej agendy ŽR (KO) A Implementáciou projektu IS ŽR a optimalizáciou procesov a využitím aj ďalších údajov z iných IS iných
OVM a RR

Využitie spoločných centrálnych
blokov a spoločných modulov (KO)

A Implementáciou projektu IS ŽR v súlade s princípmy definovanými v rámci projektov:

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ,

Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe,

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca MV SR

Dodržanie princípu 12 faktorovej
aplikácie

A Implementáciou projektu IS ŽR podľa princípov 12 faktorovej aplikácie ( )https://12factor.net

https://12factor.net/
https://12factor.net/


Zvýšenie kvality údajov A Implementáciou projektu IS ŽR a zjednotením postupov a údajovej základne

Dodržiavanie princípov NKIVS a
jednoduchosť systému

A Implementáciou projektu IS ŽR v súlade s NKIVS, štandardmi a na základe výsledkov optimalizácie
procesov v rámci OP EVS

Bezpečnosť a ochrana osobných
údajov

A Implementáciou projektu IS ŽR v súlade s NKIVS - časť bezpečnostná architektúra, legislatívou pre
oblasať kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov a štandardmi v tejto oblasti

Legenda:

A - áno - kritérium spĺňa

N - nie - kritérium nespĺňa

Č - čiastočne - kritérium spĺňa čiastočne s rizikami

Na základe MKA vychádza ako prípustná alternatíva D. Ak by kritérium "Využitie spoločných centrálnych blokov a spoločných modulov" nebolo KO
kritériom, tak prípustnými alternatívami sú C a D a čiastočne aj B.

Kritéria v podstate (čiastočne s rizikami) spĺňa aj alternatíva B, nie je však v súlade so stretégiou MV SR a zároveň náklady na ňu by boli oveľa vyššie
ako v prípade alternatívy D.

Z ďalšej analýzy nákladov v CBA vyplýva, že aj alternatíva C má oveľa vyššie náklady ako alternatíva D.

Pre alt. D je nižšie rozpracovaný preferovaný aj minimalistický variant. V kapitole Ekonomická analýza je následne popísaný vybraný optimálny variant
riešenia, t.j. preferovaný variant.

Preferovaný variant predstavuje alternatívu D. Alt. D zároveň umožňuje šetrenie prostriedkov a zníženie nákladov využitím spoločných centrálnych
blokov MV SR budovaných v rámci iných projektov MV SR a spoločných modulov ÚPVS.

Minimalistický variant, v zmysle metodiky tvorby štúdií uskutočniteľnosti, nie je možné pre tento projekt stanoviť, nakoľko systém realizuje iba
funckionalitu požadovanú zákonom.

2.4. Popis budúceho stavu

2.4.1. Legislatíva

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

Súhrnný popis  

 
Aktuálne nie sú známe legislatívne požiadavky ovplyvňujúce biznis logiku ŽRSR. Samozrejme riešenie ovplyvňuje legislatíva

. Najmä sa jedná o:v oblasti eGovernmentu, ktorú je potrebné sledovať

zákon o eGovernmente,
výnos o štandardoch,
pripravovaný zákon o ITVS.

Vzhľadom na  zmenu legislatívnych noriem, budú na základe legislatívnej analýzy definované všetky predpisy, ktoré bude
potrebné zmeniť v súvislosti s biznis logikou ŽRSR. Takisto bude overený súlad predmetných predpisov s projektom v
úvodnej fáze analýzy projektu.

Nový systém má slúžiť na zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti pre používateľov systému, okrem iného i pre
používateľov používajúcich asistenčné technológie alebo kompenzačné pomôcky podľa výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov, §14 - §17 (Štandardy prístupnosti a
funkčnosti webových stránok a §18 - §25 (Štandardy použitia súborov).

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií
kvality: _Q_L1_

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Q_L1 - Úplnosť a záväznosť legislatívy upravujúcej výkon agendy na úseku živnostenského podnikania

 



Riziká Spresnenie
identifikovaných rizík:
_R_L3, R_L4, R_L5,
R_L6, R_L7_

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_L3 – Pripravované zmeny IS ŽRSR nebudú v súlade s zákonom č. 455/1991 Z. z., prípadne sa do zákona dostanú
nekompatibilné zmeny legislatívy.
R_L6 - Nebude dosiahnutá právna záväznosť všetkých relevantných dokumentov, verejných listín (personalizovaných
dokladov) v elektronickej podobe

 

Prílohy Diagramy, modely,
obrázky v plnom
rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritéria kvality

Odkazy na
relevantné súbory.
Prílohy obsahujú
informácie vo forme
modelov.

2.4.2. Architektúra

2.4.2.1. Biznis architektúra

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

Súhrnný popis  



IS  ( ) (ďalej len IS ŽR2021) vytvorí jednotný metodický a procesný biznis model zabezpečeniaŽivnostenský register 2021 isvs_9439
výkonu pôvodnej agendy a integrácie na iné registre či ISVS (napr.: dohodnuté registre a komponenty eGovermentu) založený na
spoločných centrálnych blokoch. Údaje v IS ŽR budú mať postavenie zdrojových údajov. IS ŽR2021 poskytne služby nasledujúcim
skupinám :používateľov

Verejnosť (občan, podnikateľ),
Odborná verejnosť,
Verejná správa (napr.: pracovníci odboru živnostenského podnikania na okresných úradoch, pracovníci SVS MV SR, iné OVM
).

Verejnosť a odborná verejnosť

Všeobecné služby pre verejnosť, ktoré  de fakto existujú, ale bude pri nich vylepšená forma (UX, notifikácie, poskytovanieuž
údajov pre Moje dáta, :multikanálový prístup)

Podávanie žiadostí, podnetov, oznámení cez prístupové miesta / komunikačné kanály (napr. ÚPVS). Prostredníctvom el.
 bude možné iniciovať  (napr. oznamovanie živnosti, prevádzkárne atď.).podania agendové procesy

Personalizované poskytovanie informácií o službách a ich možnostiach, čím sa minimalizuje počet interakcií občanov a
podnikateľov s verejnou správou (napr. výber z možných živností na základe už udeleného oprávnenia alebo dosiahnutého
vzdelania a typu vzdelania a pod.).
Notifikovanie o udalostiach a blížiacich sa termínoch (napr. koniec prerušenia živnosti).

Z hľadiska IS ŽR2021 ( ) je dôležité, ako sa , ktorá s živnostenskýmisvs_9439 dohodne integrácia s agendou obchodného registra
úzko súvisí. Cieľom ORSR je umožniť čo najrýchlejšie založenie obchodnej spoločnosti (ideálne bez interakcie s živnostenským
registrom). S . V praxichodnou cestou je, že pri založení obchodnej spoločnosti si používateľ bude môcť vybrať z voľných živností
to znamená, že ak si bude používateľ zakladať firmu cez ORSR, tak si bude môcť vybrať z voľných živností. Tie sa automaticky
zapíšu a obchodná spoločnosť bude zapísaná prakticky okamžite. Pri ostatných živnostiach bude musieť preukázať nárok na
živnostenské oprávnenie. Ak bude požadovať viazanú živnosť, bude o ňu musieť najprv požiadať prostredníctvom služby
živnostenského registra.

Z pohľadu občana a podnikateľa budú poskytované rovnaké služby, avšak na vyššej úrovni (lepšie UX, viacero kanálov, bez
nutnosti vyberať resp. navštevovať špecifickú geografickú lokalitu).

Samostatnou oblasťou je registrácia cudzích štátnych príslušníkov (z EÚ, aj mimo EÚ). Návrhom riešenia je, že IS ŽR2021 (isvs_9
439) bude akceptovať iba osoby zapísané v registri obyvateľov a cudzích štátnych príslušníkov prihlásených cez eIDAS.

Verejná správa

Z hľadiska pracovníka odboru živnostenského podnikania na okresných úradoch sa zmení najmä fakt, že celý spis bude
elektronický a bude zrušená miestna príslušnosť, čo je aj hlavným rozdielom súčasnej biznis architektúry oproti navrhovanej
architektúre (najmä vzhľadom na to, že procesy sa nemenia). Z pohľadu elektronizácie bude zabezpečené poskytovanie služieb v
súlade s NKIVS a bude výrazne rozšírené a zlepšené poskytovanie aplikačných služieb tak, aby cez ne bolo technicky možné
realizovať všetky operácie dostupné na používateľskom rozhraní.

 Z pohľadu Analytickej metodickej jednotky Ministerstva vnútra SR sa budú používať údaje z IS ŽR2021 ( ) ako podkladisvs_9439
pre návrh politík v oblasti živnostenského podnikania, opatrení pre zvyšovanie efektivity agendy živnostenského podnikania a
celkových parametrov systému. Analytická metodická jednotka bude môcť využívať tieto údaje pre kvantitatívne a kvalitatívne
analýzy prostredníctvom analytických nástrojov, pričom bude schopná vyhodnocovať trendy a identifikovať prípadné problémy.

 

https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/7e1699e0-5d83-4a09-8a37-699df8029a02/cimaster?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/7e1699e0-5d83-4a09-8a37-699df8029a02/cimaster?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/7e1699e0-5d83-4a09-8a37-699df8029a02/cimaster?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/7e1699e0-5d83-4a09-8a37-699df8029a02/cimaster?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/7e1699e0-5d83-4a09-8a37-699df8029a02/cimaster?tab=basicForm


 

 

Obr. č. 6: Biznis architektúra TO-BE

Legenda: Pri správnom konaní sýtožltá farba znamená, že proces riadia priamo custom funkcionality IS ŽR2021 ( ),isvs_9439
svetložltá farba znamená, že proces je riadený centrálnymi komponentami.

 

Navrhované sú nasledovne koncové služby, ktoré budú spĺňať zásady multikanálového prístupu (čo je garantované aj využívaním
spoločných centrálnych blokov MV SR):

 

https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/7e1699e0-5d83-4a09-8a37-699df8029a02/cimaster?tab=basicForm


Poskytovanie výpisu zo živnostenského registra ( ) - Služba umožňuje získať výpis z živnostenského registra.ks_336255
Verejný výpis zo živnostenského registra môže získať každý občan. Údaje z neverejnej časti registra možno poskytnúť iba
fyzickej osobe, ktorej sa údaje zápisu v registri týkajú, teda sú dostupné len pre oprávnených žiadateľov. Výpis je poskytovaný
v listinnej podobe osobne na pracoviskách vydávajúceho orgánu alebo poštou na základe žiadosti podanej na podateľni
vydávajúceho orgánu, prostredníctvom služieb jednotných kontaktných miest (JKM), ale aj elektronicky doručením výpisu do
elektronickej schránky. Pre podanie elektronickej žiadosti na zaslanie výpisu je potrebné vyplnenie príslušného elektronického
formulára s použitím eID karty.
Ohlasovanie živnosti ( ) - Služba umožní žiadateľovi vykonať kroky potrebné pre začatie vykonávania činností podľaks_336256
živnostenského zákona. Žiadateľ ohlási zámer /podá žiadosť začať vykonávať činnosť podľa živnostenského zákona. Uvedie
svoje identifikačné údaje a predmet podnikania. V prípade ak sa jedná o remeselnú alebo viazanú živnosť, predloží doklady o
odbornej spôsobilosti. Poskytne údaje, ktoré umožnia živnostenskému úradu získať výpis z registra trestov a nahlásiť začiatok
činnosti finančnej správe, sociálnej poisťovni a  Výsledkom služby je vydanie a doručenie osvedčenia ozdravotnej poisťovni.
živnostenskom oprávnení žiadateľovi.
Oznamovanie zmeny živnosti ( ) - Služba umožní oznámiť zmeny údajov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie činnostiks_336257
podľa živnostenského zákona. Jedná sa o údaje, ktoré sa uvádzajú na dokladoch o živnostenskom oprávnení ako aj údaje
zapisované v živnostenskom registri, ktoré sa neuvádzajú v doklade o živnostenskom oprávnení. Jedná sa o služby ako
pozastavenie živnosti, zrušenie živnosti, obnovenie živnosti.
Uznávanie odbornej praxe a kvalifikácie na účely preukázania odbornej spôsobilosti pre získanie živnostenského oprávnenia (

) - Služba umožní vytvoriť podanie a získať rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácieks_336258
potrebnej na preukázanie odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť na základe živnostenského zákona.
Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky ( ) -  ak oznámenie oks_336259 V prípade
cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR spĺňa požadované náležitosti služba zabezpečí vydanie potvrdenia o  jeho 
prijatí. Služba umožní podať oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR.
Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis ( ) -  ak v ŽR nie je špecifikovaný zápis,ks_336260 V prípade
živnostenský úrad vydá o tom potvrdenie. Služba umožní vydať potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis.
Vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 
( ) -  umožní vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie jeks_336261 Služba
obmedzené alebo zakázané.
Konzultovanie v oblasti živnostenského podnikania ( )  umožňuje občanom osobne konzultovať problematikuks_336790  
živnostenského podnikania na jednotných konktatných miestach.

Pre koncové služby bude v DFŠ zadefinovaný automatický spôsob evidovania volaní, resp. monitoring systému.

Nové fungovanie registrácie si bude vyžadovať optimalizované procesy. Optimalizácia procesov bola realizovaná v súvisiacom
národnom projekte z Operačného programu Efektívna verejná správa podľa nastaveného koordinačného mechanizmu.

Optimalizované procesy sú k dispozícii od 09/2017. Procesy sú navrhnuté v súlade s metodikou pre optimalizáciu procesov, ktorú
pripravilo Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, ako koordinátor reformy verejnej správy.

Biznis procesy sú postavené na nasledujúcich princípoch: využívanie “case managementu”; automatizácia úkonov tam, kde je to
možné; dodržiavanie princípu jeden krát a dosť a zjednodušovanie procesov.

Workdesk úradníka bude využívať interné biznis služby IS ŽR2021 (de fakto interné API), ktoré budú realizovať všetky úkony a
informačné potreby úradníka.

Na základe výsledkov optimalizácie procesov budú vybrané procesy automatizované do max. možnej miery tak, aby bol
eliminovaný akýkoľvek manuálny zásah úradníka. Ide napr. o procesy sledovania a proaktívnych notifikácii občana a podnikateľa
bez nutnosti vykonávania "zbytočných" aktivít zo strany občanov alebo podnikateľov.

Zároveň bude v maximálnej možnej miere minimalizovaná množina dodatočných podkladov a dát, ktoré už nebude musieť občan
alebo podnikateľ dokladovať pri zmene týchto údajov alebo dát (napr. adresa trvalého pobytu, adresa sídla podnikania a pod.).

Práca so spisom

V budúcom stave bude spis elektronický a údaje sa doň budú zaznamenávať na pozadí. Úradníkovi sa pri práci s  automapodaním
ticky natiahnu údaje zo spisu, ktoré potrebuje. Po spracovaní sa automaticky zaktualizujú (na pozadí). Pracovník so spisom de
fakto nepracuje.

Po realizácii projektu budú zrušené nasledovné koncové služby v prevádzkované v IS ŽR (isvs_199) alebo presmerované z
portálu slovensko.sk :

https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/0c421fb6-014a-4321-b60c-17f5c9c2a508/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/41f67679-5760-42c9-b886-53cd66df9be6/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/b8bbacec-1e91-44f2-a929-ece253438c94/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/1e2f1903-b9d8-4179-9764-a90a178fff12/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/a086af48-7299-419a-b01e-003978bff59b/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/976a4e39-e3ff-4736-9ac2-cb13f993e1de/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/e422416d-8306-48a1-9991-ccc5f756c089/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/KS/41060b0e-f2d7-48c7-a18f-f5172b026b25/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/ca39e129-5aba-4e41-8f56-ada1cd0f7750/cimaster?tab=basicForm


Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba
Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba
Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb
Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
Oznámenie o ukončení podnikania
Žiadosť o výpis zo ŽR – neverejný výpis a žiadosť o vydanie prehľadu údajov zapísaných v ŽR
Žiadosť o výpis zo živnostenského registra – verejný výpis
Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo
zakázané 
Doplnenie odoslaného podania

 

Kritéria kvality Spresnenie
kritérií kvality: _
Q_A1, Q_A2,
Q_A3, Q_A7,
Q_A8_

Q_A1 - Miera úplnosti procesov
Q_A2 - Miera unifikácie procesov
Q_A3 - Miera optimalizácie procesov
Q_A7 - Jednotný údajový model
Q_A8 - Transformácia údajov do elektronickej podoby

 

Riziká Spresnenie
identifikovaných
rizík: _R_A4,
R_A7_

R_A4 - Problémy pri migrácii v dôsledku potreby migrácie nedostatočne kvalitných a konzistentných údajov z existujúceho IS
ŽR
R_A7 - Problémy pri integrácii s IS na európskej úrovni, IS verejnej správy, IS subjektov organizácií odbornej verejnosti

 

Prílohy Diagramy,
modely,
obrázky
v plnom
rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritéria kvality

Odkazy na
relevantné
súbory. Prílohy
obsahujú
informácie vo
forme modelov.

 

2.4.2.2. Architektúra informačných systémov

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

Súhrnný popis  



Projekt IS  ( ) (ďalej len IS ŽR2021)Živnostenský register 2021 isvs_9439 navrhuje vybudovať inovatívny informačný systém, 
ktoré bude integrálnou súčasťou e-Governmentu podľa platnej NKIVS. Znamená to, že napĺňa stanovené architektonické 
princípy a je integrovaný s centrálnymi komponentmi podľa referenčnej architektúry vrátane plnej kompatibility s  prostredím
e-Governmentu. Systém bude navrhnutý flexibilne, s dôrazom na čo najnižšie náklady na udržateľnosť riešenia. 

Informačný systém ŽR2021 ( ) bude vybudovaný ako tzv. , s maximálnym využitímisvs_9439 cloud natívna aplikácia
nelicencovaných softvérových produktov.

Budované riešenie zároveň prispeje k budovaniu služieb typu „Služby monitoringu a manažmentu“ pre oblasť logovania udalostí
a správu logov, ktoré budú realizované pomocou IS Manažmentu logov.

IS ŽR2021 bude vyskladaný z centrálnych komponentov MV SR a samotnej funkcionality živnostenského registra.

V projekte sa predpokladá využitie nasledovných komponentov MV SR:

(SU_112)Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe  :
manažment logov,
registratúrne stredisko,
elektronický archív,
správne konanie,
manažment priestupkov a pokút,
manažment splnomocnení.

(SU_113)Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ  :
integračná, orchestračná a interakčná časť,
call centrum (minimálne za účelom poskytovania informácií a rád ako postupovať v tejto oblasti).

(SU_114)Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  :
multiplatformový klient,
intranet pre pracovníkov, vrátane modulu úlohy a notifikácie zamestnanca, modulu výmeny informácii, dát a súborov.

 :Zavedenie služieb Platform as a Service (SU_111)
projekt bude impelmentovaný ako cloud natívna aplikácia tým pádom pripravený na beh na PaaS platforme vládneho
cloudu,
autentifikačný komponent OpenID, resp. OAuth2,
natívnu PaaS platformu vládneho cloudu.

V rámci projektu bude potrebné vytvoriť nasledovné:

nastavenie centrálnych komponentov MV SR pre potreby IS ŽR2021, vytvorenie pravidiel, obrazoviek, inštancií
používateľov a ďalšie potrebné customizácie,
CRUD register,
custom logiku ako podporné služby pre spoločné komponenty,
aplikačné služby pre externých používateľov vo forme API,
integrácie, resp. API, cez ktoré bude možné integrácie realizovať prostredníctvom : ORSR, Sociálna poisťovňa,CSRU
zdravotné poisťovne a daňový úrad s cieľom dosiahnuť princíp jeden krát a dosť,
poskytovanie open data zo ŽRSR.

Bol identifikovaný nasledovný súlad projektu s prioritami NKIVS:

Riadenie údajov a big data - Dátová vrstva bude spravovaná podľa centrálne nastavenej metodiky, pričom informačný
systém bude integrovaný na dátovej úrovni cez platformu dátovej integrácie IS CSRU. Dôležitou úlohou bude najmä
systematické zvyšovanie dátovej kvality a zvládnutie procesov čistenia dát a zvýšenie informačnej využiteľnosti. Znamená
to nastavenie a realizáciu procesov pre profilovanie dát, samotnú dátovú kvalitu, dátovú integráciu a postupné prepojenie s
centrálnou dátovou vrstvou verejnej správy a obohacovanie dát.
Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou keďže v projekte budú využité- 
budované/dostupné centrálne komponenty eGovermentu, bude tak vytvorená podpora pre intuitívnu  služieb videntifikáciu
rámci ŽS, ktorá umožní používateľa prehľadne previesť celou ŽS. Cieľom je teda zlepšenie prehľadnosti služieb intuitívnou
navigáciou pri vybavovaní ŽS, automatizácia vybavenia vecí a personalizované poskytovanie informácií o službách a ich
možnostiach, čím sa umožní minimalizovať počet interakcií občanov a podnikateľov s verejnou správou.
Rozvoj agendových IS - keďže v projekte budú využité budované/dostupné centrálne komponenty eGoverment, čo je
nevyhnutnou podmienkou na modernizáciu agendových informačných systémov v podobe ich optimalizácie a automatizácie
tak, aby boli s týmito prioritami kompatibilné, a aby implementovali najlepšie spôsoby, ako pomocou informačných
systémov podporiť výkon predmetnej agendy. Cieľovým stavom je taký agendový informačný systém, ktorý je komplexne
integrovaný na všetkých úrovniach s centrálnym riešením e-Governmentu a zároveň je prístupný cez otvorené API a
schopný poskytnúť všetky relevantné údaje ako otvorené údaje.

 

https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/7e1699e0-5d83-4a09-8a37-699df8029a02/cimaster?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/7e1699e0-5d83-4a09-8a37-699df8029a02/cimaster?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d962550d-29d4-42ce-8c1a-3cd8a4dfddba?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/4727bf9f-57af-4a5f-83d2-e994280bcd8f?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/9420410b-5318-49af-8161-01ea4fe43bf2?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/6b6161bb-edd1-0a25-4d2e-375fd617dea9?tab=basicForm


  

Obr. č. 7: Aplikačná arch. to-be

 

Nakoľko je možné s pomocou už schválených centrálnych spoločných komponentov MV SR vytvoriť značnú časť funkcionality,
podstatou projektu bude najmä customizácia, nastavenie a integrácia  do jedného celku pre potreby ISexistujúcich komponentov
ŽR2021. Nedielnou súčasťou projektu bude aj vytvorenie komponentov, ktoré nie sú zabezpečené, najmä vlastného úložiska
registrových údajov a custom logiky pre spoločné komponenty.

Súčasťou projektu bude aj riadenie dát, migrácia, zakreslenie modelu údajov IS ŽR2021 do centrálneho modelu dát VS.
Vzhľadom na fakt, že IS ŽR2021 bude zdrojovým a potenciálne aj referenčným registrom je potrebné venovať dátovému
modelu, integračným scenárom a modelom použitia dát extra pozornosť. Súčasťou aktivít projektu bude:

zakreslenie súčasného a budúceho dátového modelu s dôrazom na využívanie referenčných údajov aj v  IS ŽR2021 –
register by mal využívať iba referencovateľný identifikátor a neevidovať ďalšie opisné údaje ako meno a priezvisko, titul,
adresu bydliska a podobne,
migrácia údajov z pôvodného systému do nového, pričom bude zohľadnovať nový model využívania a poskytovania údajov,
vypracovanie dátových schém a návodov pre potenciálnych záujemcov z radov občanov a podnikateľov o údaje z IS
ŽR2021, ktoré môžu byť dostupné priamo, alebo cez , prípadne CSRU ORSR. Pre OVM budú údaje dostupné cez CSRU.

Systém bude pre iné OVM poskytovať najmä nasledovné údaje:

 



obchodné meno; u právnickej osoby aj právna forma,
identifikačné číslo,
miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
predmet alebo predmety podnikania,
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
dátum vzniku živnostenského oprávnenia,
doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia.

Z používateľského hľadiska je IS ŽR2021 je zameraný na riadenie spracovania agendových prípadov (konaní). Podporuje
riadenie zdrojov, riadenie procesného spracovania (agenda, platná legislatíva, smernice organizácie a podobne) s integrovanou
podporou manažmentu klientov a manažmentu dokumentov (vydávanie dokumentov a podobne).

IS ŽR2021 sa skladá z nasledovných funkcionalít:

Základné evidencie (vytváranie, modifikovanie (vrátane zneplatňovanie) inštancie základných entít (živnosť) – riešené
vlastným vývojom v rámci projektu  IS ŽR2021 – požiadavka na CRUD register,
Správa udalostí (evidencia všetkých zmien stavov ) – Riadenie procesov a dát, 
Správa úloh (automatické generovanie úloh, ich priraďovanie zodpovedným aktérom a plánovanie termínov pre ich
vykonanie) – Digitálne pracovné prostredie zamestnanca,
Reporting (podpora pred-definovaných aj používateľských zostáv) – riešené vývojom v rámci projektu IS ŽR2021,
Správa používateľov a riadenie prístupov (používateľské profily a roly) - Digitálne pracovné prostredie zamestnanca,
Správa dokumentov - Digitálne pracovné prostredie zamestnanca,
Vzdelávanie pracovníkov (online kurzy, monitoring vzdelávania pracovníkov) - Digitálne pracovné prostredie zamestnanca,
Notifikácie (zmien dohodnutých údajov resp. stavov) - Digitálne pracovné prostredie zamestnanca.

Z hľadiska používateľa by mal byť web nového ŽRSR responzívny (pre použitie na mobilných zariadeniach) a mal by rátať s
využitím mobilného eID.

Navrhované aplikačné služby:

Synchronizácia pomocou transakčného logu - Živnostenský register ( ) - as_58066 Pre všetky dátové zdroje IS ŽR2021
existuje API na synchronizáciu a je vhodné na použitie v prípadoch, keď je potrebné udržiavať lokálnu kópiu dát.
Publish subscribe notifikácia zmien z živnostenského registra ( ) - as_58054 Služba umožnuje využiť technický koncept
Publish-subscribe za účelom synchronizácie zmien so živnostenským registrom.
Poskytnutie identifikátora podľa vyhladávacích kritérií z živnostenského registra ( ) - Služba vo forme APIas_58055
poskytuje zoznam identifikátorov, ktoré vyhovujú vyhľadávacím kritériám (vstupy služby).
Integračná služba živnostenského registra ( ) - Služba realizuje volania API iných ISVS, najmä referenčnýchas_58057
registrov. Služba tak isto realizuje koncové služby živnostenského registra.
Zápis údajov do živnostenského registra(as_58053) - Služba umožňuje zapísať údaje do živnostenského registra, pričom
údaje pred zápisom prechádzajú technickou aj biznis validáciou.
Sledovanie stavu spracovania konania v živnostenskom registri ( ) - as_58056 Sledovanie stavu spracovania návrhov a
žiadostí.
Čítanie údajov z živnostenského registra ) - Služba vo forme API umožňuje čítať strojovo dostupné informácie zo(as_58052
živnostenského registra, a to za účelom integrácie, lustrácie, alebo iba čítania údajov. 

Súčasťou riešenia bude aj digitalizácia údajov vrátane stotožňovania voči referenčným registrom. Údaje budú stotožnované
pomocou URI, ktoré bude následne systém interne aj externe (za účelom integrácii) využívať.

Systém bude poskytovať:

všetky zo zákona dostupné informácie prostredníctvom API, webového rozhrania ako aj otvorené údaje (datasety),
údaje potrebné pre službu moje dáta, konkrétne pre sledovanie stavu konania,
anonymizované open data vhodné na strojové spracovanie (4*), konkrétne zoznamy entít s príslušnými atribútmi ako aj
atribúty ich životného cyklu (stav živnosti), počty spisov, archivovaných záznamov a konaní, pričom predpokladaným
účelom je štatistické spracovanie, sledovanie trendov.

Systém bude konzumovať údaje prostredníctvom  MVSR a  Modulu procesnej integrácie a integrácieIntegračnej platformy
údajov a API Gateway z nasledovných systémov: Register trestov, Register fyzických osôb, Register právnických osôb, Obchod

, Register adries, cez centrálne komponenty aj systémy IS PEP a ÚPVS. Volanie back-endových služieb budený register
realizované výlučne cez API Gateway.

Súčasťou riešenia bude aj prepoužitie, resp. napojenie sa na online objednávací systém, ktorý bude súčasťou centrálnych
komponentov MVSR.

https://metais.finance.gov.sk/detail/AS/bf56daec-4779-4152-83d5-1b59c23a41c5/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/AS/11458d4b-ee54-4d7b-8b36-76d1b661505b/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/AS/340339b1-bed2-4cce-b2dc-6577a321f1b0/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/AS/ca8bb0e3-3a2e-4c46-968c-c771ef8faac8/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/AS/991a4709-9643-49cb-a082-97c8fee45f35/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/AS/6d9b330f-471f-4701-88f5-82c25d31fa24/cimaster?tab=summarizingCart
https://metais.finance.gov.sk/detail/AS/5b73a8c5-42c1-4433-bd99-8967cc924cf0/cimaster?tab=summarizingCart


Spracovanie dávok z ORSR bude riešené cez automatické rozhranie. Za predpokladu, že dáta z ORSR budú stotožnené na
referenčné registre, tak  import údajov prebehne automaticky a do ORSR sa pošle potvrdenie. V prípade nezrovnalostí systém
umožní manálnu opravu údajov, alebo zaslanie dávky späť na ORSR za účelom opravy.

Zároveň pre oblasť Open Data bude IS ŽR2021 poskytovať nasledovné datasety:

typ a počet založených elektronických spisov, priemerný počet záznamov v elektronickom spise, počet uzatvorených
elektronických spisov, počet skartovaných elektronických spisov a pod;
počet archivovaných záznamov a pod;
počet začatých konaní denne/týždenne/mesačne/ročne, priemerná doba vybavenia konania, počet podaných odvolaní,
priemerná doba vybavenia odvolania a pod;
počet začatých priestupkových konaní denne/týždenne/mesačne/ročne, priemerná doba vybavenia priestupkového
konania, počet podaných odvolaní, priemerná doba vybavenia odvolania a pod.

Konkrétne Open Data datasety a ich atribúty budú špecifikované v rámci DFŠ.

Otvorené dáta budú zverejňované na portáli   budú spĺňať štandardy ISVS pre kvalitu datasetu. Minimálna úroveň data.gov.sk
kvality pre OpenData bude 3, čo znamená:

Prístupnosť online pre bezodplatné nekomerčné aj komerčné využitie.
Štruktúrované údaje spolu so zverejnenou schémou.
Otvorený formát: CSV, JSON, XML, RDF.
Aktuálnosť údajov.
Licencia na voľné opakované použitie s možnosťou modifikovať, dopĺňať, kombinovať údaje.

Zároveň pre oblasť  “Moje dáta” bude IS ŽR2021 poskytovať napríklad nasledovné informácie: 

poskytovanie informácií o evidovaných údajoch,
poskytovanie informácií o tom, kto k údajom pristupoval,
poskytovanie informácií o stave vybavovania.

Konkrétne informácie budú špecifikované v rámci DFŠ.

Po spustení systému do prevádzky zanikne  a na neho naviazané súčasné aplikačné IS ŽR ( )isvs_199 služby.

Kritéria kvality Spresnenie kritérií
kvality: _Q_A4,
Q_A5, Q_A6,
Q_A7, Q_A9,
Q_A10, Q_A11,
Q_A12, Q_A14,
Q_A18_

Q_A6 - Miera integrácie riešenia
Q_A7 - Jednotný údajový model
Q_A9 - Kompletná auditovateľnosť systému a konzistencia dát
Q_A10 - Komfort používateľského rozhrania
Q_A14 - Odozva systému pri maximálnom zaťažení
Q_A18 - Miera inovatívnosti riešenia

 

Riziká Spresnenie
identifikovaných
rizík: _R_A7,
R_A9_

R_A7 - Problémy pri integrácii s IS na európskej úrovni, IS verejnej správy, IS subjektov organizácií odbornej verejnosti
R_A8 - Riešenie nebude dostatočne flexibilné

 

Prílohy Diagramy,
modely, obrázky
v plnom rozlíšení

http://data.gov.sk/
https://metais.finance.gov.sk/detail/ISVS/ca39e129-5aba-4e41-8f56-ada1cd0f7750/cimaster?tab=basicForm


Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritéria kvality

Odkazy na
relevantné
súbory. Prílohy
obsahujú
informácie vo
forme modelov.

 

2.4.2.3. Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

Súhrnný popis  

Nasadenie IS ŽR ako agendového rezortného referenčného systému bude  Vládnehovyužívať služby IaaS
cloudu a služby centrálnych komponentov MV SR. 
Pri výbere technologického riešenia bude potrebné prihliadať na súbor požiadaviek na prevádzku vo vládnom
cloude, napr. spísanú na . https://12factor.net/
Riešenie bude postavené podľa možností čo najviac  a univerzálne, pričom jednotlivémodulárne
komponenty systému budú medzi sebou využívať zdokumentované API. To zabezpečí lepšiu využiteľnosť aj
pre iné ISVS ( ). napr. IS ORSR
Okrem využívania služieb PaaS platformy na prevádzku sa ráta aj s využívaním , resp.nasledovných služieb
komponentov:

IAM a autentifikácia,
sieťové HSM moduly,
zálohovanie,
DNS, NTP a SMTP služby.

 

Obr. č. 8: Technologická arch. to-be

 

  

https://12factor.net/


Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: _Q_A9,
Q_A10, Q_A11, Q_A12, Q_A13,
Q_A14_

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Q_A9 - Kompletná auditovateľnosť systému a konzistencia dát
Q_A10 - Komfort používateľského rozhrania
Q_A11 - Správa používateľov
Q_A12 - eGOV Cloud riešenie
Q_A13 - Súlad technického riešenia informačného systému so stanovenými štandardmi
Q_A14 - Odozva systému pri maximálnom zaťažení

 

Riziká Spresnenie identifikovaných rizík: _
R_A5, R_A10, R_A11_

R_A5 - Závislosť na vybudovaní eGov cloudu
R_A10 - Neuspokojivá škálovateľnosť riešenia
R_A11 - Nízka kvalita služieb dohodnutých v SLA

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky
v plnom rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritéria kvality

Odkazy na relevantné súbory.
Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.

2.4.2.4. Implementácia a migrácia

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

Súhrnný popis  

Analýza a dizajn pre všetky identifikované míľniky zabezpečí:

detailnú identifikáciu všetkých relevantných požiadaviek (funkčných a nefunkčných) a obmedzení,
analýzu architektúry existujúceho systému, procesov a požiadaviek na prostredia, t.j. dodanie detailnej špecifikácie cieľovej
biznis, IS a technologickej architektúry vzhľadom na existujúce prostredie,
navrhnutie metodiky testovania a detailných testovacích scenárov,
vypracovanie a schválenie dokumentu detailnej funkčnej špecifikácie obsahujúcej detaily architektonických vrstiev, vrátane
dátového modelu, integračných rozhraní.

Taktiež prebehne analýza požiadaviek a nevyhnutných predpokladov na umožnenie presunu dotknutého IS do prostredia vládneho
cloudu s využitím vybudovaných systémov vo forme SaaS.

Implementácia zabezpečí dodanie požadovanej funkcionality jednotlivých funkčných celkov pre vybraný úsek OVM.
Vysokoúrovňová aktivita bude pozostávať zo samotnej implementácie jednotlivých výstupov, v súlade so schválenou DFŠ. Je
pritom potrebné zohľadňovať závislosti jednotlivých výstupov, ako bolo uvedené už pri opise vysokoúrovňovej aktivity „detailná
funkčná špecifikácia“. Implementácia zabezpečí:

prípravu technologických prostredí vo vládnom cloude, zabezpečujúcu dodanie prostredí, vrátane inštalácie požadovaných
SW produktov,
implementáciu funkcionality jednotlivých výstupov implementačného projektu,
integráciu výstupov/produktov ktoré budú súčasťou IS,
akceptáciu produktov,
dodanie dokumentácie (používateľskej, administrátorskej a pod.).

Vysokoúrovňová aktivita „testovanie“ sa zameriava na realizovanie funkčného i nefunkčného testovania  vrátane využívaných 
modulov, ktorá bude overená na pilotnom projekte v MV SR.

Po úspešnom testovaní aktivita "nasadenie" zabezpečí nasadenie riešenia do prevádzkového prostredia.

Projekty vyplývajúce z ŠU budú pozostávať z nasledovných aktivít:

Analýza a dizajn:

 



Analýza a dizajn ,

Výstupom aktivity Analýza a dizajn bude vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie, pre uvedený IS. DFŠ prejde akceptačným
konaním, na základe ktorého môže dôjsť k požiadavkám na ich prepracovanie. Súčasťou aktivity je aj agilné vytvorenie prototypu
(kde sa predpokladá aj významné zapojenie pracovníkov MV SR v roli zákazníka), na ktorom sa overí návrh DFŠ.

Implementácia:

Implementácia riešenia

Testovanie:

Priebežné testovanie IS 

Pre IS bude realizované funkčné aj nefuknčné testovanie, vrátane:

UNIT testovania,
Integračného testovania,
Regresného testovania,
Akceptačného testovania,
Testovania pripravenosti na nasadenie do produkčného prostredia.

Nasadenie:

Nasadenie pilotného riešenia pre vybrané úseky: Zaškolenie pracovníkov MV SR;
Nasadenie pilotného riešenia pre vybrané úseky: Nasadenie riešenia do prevádzkového prostredia;
Nasadenie pilotného riešenia pre vybrané úseky: Nastavenie prevádzkovej podpory.

Podporné aktivity, kam patria:

Riadenie projektu vybudovania IS pokrýva oblasť projektového riadenia a riadenia kvality zabezpečeného zo strany MV SR.
Riadenie projektu vybudovania IS pokrýva oblasť projektového riadenia a riadenia kvality zabezpečeného zo strany UPPVII.
Publicita a Informovanosť: 

 zabezpečovaná MV SR;Publicita a Informovanosť
 UPPVII.Publicita a Informovanosť zabezpečovaná

Samostatnou prierezovou aktivitou bude stotožňovanie údajov a elektronizácia spisov aktívnych subjektov (cca 650 000), ktorá
bude prebiehať počas celého trvania projektu. Vzhľadom na prepojenie agend je pri stotožňovaní údajov je potrebná spolupráca s
ORSR, ktorý realizuje vlastné stotožňovanie a čistenie údajov.

Projekt bude dodržiavať aj nasledovné princípy:

podľa možností agilný prístup k vývoju s častým dodávaním prototypov a testovaním (a tvorba DFŠ súbežne s vývojom
prototypu),
zabezpečenie dostatočného projektového tímu na strane zákazníka minimálne na úrovni garantov, ktorý sa vie projektu
venovať na dennej báze,
dodržiavanie princípov projektového riadenia PRINCE2 (definované produkty s akceptačnými kritériami, zmenový rozpočet,
tolerancie jednotlivých míľnikov, etáp a aj samotných produktov),
dôraz na včasné prijatie potrebných legislatívnych zmien.

Detailný návrh časového harmonogramu sa nachádza na obrázku nižšie  



 

Realizácia projektu bude riadená metodikou PRINCE2 a tiež bude v súlade s Výnosom o štandardoch ISVS č. 55/2014 Z. z.
z Prílohy č. 4 „Štandard pre riadenie informačno-technologických projektov“. Po schválení ŠU, zverejnení vyzvania na predloženie
národného projektu v rámci PO7 OPII bude vypracovaná žiadosť o NFP. Zároveň s prípravou žiadosti o NFP bude prebiehať
príprava podkladov pre verejné obstarávanie (vrátane ex-ante posúdení) na dodanie navrhovaného riešenia(trvanie VO 12M).
Poradie prác, zoskupenie prác a trvanie aktivít v tejto štúdii majú iba odporúčací charakter.

Názov aktivity Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity

Analýza a dizajn 12

Nákup HW a krabicového SW 0

Implementácia 20

Testovanie 24

Nasadenie 4

Riadenie projektu 24

Publicita a informovanosť 24

Celý projekt 24

 

Tento systém využíva služby a komponenty ISVS budovaných v rámci projektov Centrálnych komponentov správneho konania vo
, verejnej správe (su_112)  Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ (su_113), a 

 (ďalej aj ako "spoločné komponenty  (su_114)Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
MV SR") zásadným spôsobom, t.j. nie je bez nich v zvolenej alternatíve realizovateľný. Preto je potrebné zohľadniť aj časovú
závislosť projektu na týchto systémoch nasledovne:

https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d962550d-29d4-42ce-8c1a-3cd8a4dfddba?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/d962550d-29d4-42ce-8c1a-3cd8a4dfddba?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/4727bf9f-57af-4a5f-83d2-e994280bcd8f?tab=basicForm
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/9420410b-5318-49af-8161-01ea4fe43bf2?tab=basicForm


projekt môže začať súčasne, alebo až po začiatku projektov spoločných komponentov MV SR,
vstupom do každej aktivity projektu ZRSR je výstup analogickej fázy projektov spoločných komponentov MV SR,
projekt nemôže byť ukončený skôr ako budú ukončené projekty spoločných komponentov MV SR.

  

Kritéria kvality Spresnenie
kritérií kvality: _
Q_A19, Q_A20,
Q_A21, Q_A22,
Q_A23_

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Q_A19 - Štruktúra a kvalita implementačného tímu
Q_A20 - Prehľadná, presná a aktualizovaná projektová dokumentácia
Q_A21 - Štandard pri riadení projektov
Q_A22 - Plynulosť implementácie riešenia
Q_A23 - Plánovanie postupu migrácie

 

Riziká Spresnenie
identifikovaných
rizík: _R_A4,
R_A5, R_A12,
R_A13_

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

R_A4 - Problémy pri migrácii v dôsledku potreby migrácie nedostatočne kvalitných a konzistentných údajov z existujúceho IS
ŽR
R_A5 - Závislosť na vybudovaní eGov cloudu - najmä centrálnych blokov
R_A12 - Implementačný tím nebude mať dostatočnú kapacitu, vedomosti a schopnosti
R_A13 - Súčinnosť zapájaných organizácií nebude dostatočná z rozličných dôvodov

 

Prílohy Diagramy,
modely,
obrázky
v plnom
rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritéria kvality

Odkazy na
relevantné
súbory. Prílohy
obsahujú
informácie vo
forme modelov.

 

Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Súhrnný popis  



V rámci oblasti bezpečnosti a ochrany dát bude riešenie na technologickej úrovni v čo najvyššej možnej miere
využívať existujúce bezpečnostné politiky, komponenty a technológie eGovernment cloudu:

centrálne logovanie ako aj monitoring sieťových prístupov, bezpečnosti dát na diskových poliach, logovanie
prístupov a zmien;
služba poskytovania bezpečnej prístupovej siete.

Predpokladom prevádzky IS ŽR v prostredí vládneho cloudu PaaS bude zavedenie služieb zameraných na
zabezpečenie systému IS ŽR. Jedná sa o nasledovné služby:

nástroje pre ochranu proti škodlivému softvéru;
analytické nástroje pre monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti;
nástroje pre testovanie a overovanie zraniteľnosti a odolnosti systémy voči hrozbám;
správa koncových staníc, resp. benefit využívania workdesku úradníka.

Bezpečnostná architektúra bude zahŕňať nasledovné oblasti:

dodržiavanie pravidiel riadenia informačnej bezpečnosti (podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013 a
podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov),
dodržiavanie pravidiel nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

V bezpečnosti a ochrany bude tiež riešený systém riadenia aplikačnej bezpečnosti, monitorovanie bezpečnosti a
incident management, segmentácia siete, monitoring a ochrana sieťového spojenia a hardening staníc a
whitelisting aplikácií. 
Odporúča sa zohľadniť nasledovné kritériá bezpečnosti:

architektúra technických prvkov musí byť navrhnutá tak, aby v kooperácií s ostatnými oblasťami riešenia, ako
napr. sieťová a aplikačná architektúra, umožnila stálu dostupnosť a škálovateľnosť,
pre pripájanie externých IS musí byť vytvorený bezpečný a autentizovaný komunikačný kanál,
autentizácia používateľov pristupujúcich k IS musí byť adekvátna spôsobu ich pripojenia a oprávnení
používateľov na činnosti v IS,
pri návrhu komunikácie medzi ISVS sa musí používať štandardný spôsob komunikácie medzi systémami,
predovšetkým webové služby schválené dátové prvky a identifikátory,
príslušné dátové typy pre údaje prenášané webovými službami sa požaduje navrhnúť tak, aby bola umožnená
účinná kontrola špecializovanými bezpečnostnými mechanizmami,
artefakty vytvorené počas fázy návrhu musia byť vytvárané podľa jednotných pravidiel tak, aby umožňovali
jednoznačné bezpečnostné overenie najmä s dôrazom na typy a formu údajov, spôsob ich spracovávania,
zabezpečenia integrity a riadenie prístupu k nim.

Realizácia systému si vyžiada zabezpečenie prevádzky, správy a údržby IS v súlade s požiadavkami riadenia
informačnej bezpečnosti. Systém musí zohľadňovať všetky požiadavky kladené zákonom o ISVS.

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: _Q_
A15, Q_A16, Q_A17_

Q_A15 - Vypracované bezpečnostné politiky a smernice informačnej bezpečnosti
Q_A16 - Nastavenie rolí a oprávnení vo vzťahu k bezpečnosti a pracovným pozíciám
Q_A17 - Úspešne vykonané penetračné testy s odstránením identifikovaných nedostatkov

 

Riziká Spresnenie identifikovaných
rizík: _R_A5_

R_A5 - Závislosť na vybudovaní eGov cloudu  

Prílohy Diagramy, modely, obrázky
v plnom rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritéria kvality

Odkazy na relevantné súbory.
Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.

 



2.4.3. Prevádzka

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

Súhrnný popis  

Prevádzka IS ŽR bude realizovaná v prostredí vládneho cloudu, využijú sa služby PaaS z katalógu služieb
poskytovaných vládnym cloudom. Nový IS bude tiež plne v súlade s platformovými štandardmi a využije v max. miere
spoločné bloky v rámci ostatných ISVS. Dostupnosť prevádzky bude v režime 24x7. 
V rámci prevádzky MV SR prostredníctvom poverených osôb zabezpečovať:

výkon činností ŽR (viď. definované koncové služby v prílohe časť 1.4.4 Koncové (biznis) služby),
riadenie rozvoja modulov, zmien a integrácií IS ŽR v súlade so snahou o zabezpečenie maximálnej miery
inovácie (hlavne v oblasti poskytovania údajov, zjednodušenia procesov verejnej správy, zvýšenie dostupnosti
služieb, ...),
koordináciu aktivít vo vzťahu k zabezpečeniu postačujúcej technologickej infraštruktúry k IS ŽR, ako aj
licenčného pokrytia (vo vzťahu k prevádzkovateľom vládneho cloudu), kde na strane MV SR bude,
metodickú a analytickú podporu riešenia - hlavne v oblasti výkladu poskytovaných údajov, možností využitia
otvorených údajov, používania portálového riešenia ako pre verejnosť tak aj PZ.

 

Servisná a aplikačná podpora: 
Navrhuje sa využitie trojvrstvovej úrovne podpory:

(L1) - prvú úroveň podpory bude zabezpečovať Centrum podpory užívateľov zavedené vo vládnom cloude, ktoré
bude riešiť predovšetkým infraštruktúrne a technologické požiadavky ako aj podporu definovanú v dohode o
poskytovaní tejto úrovne prevádzkou CPU VC,
(L2) - aplikačná podpora druhej úrovne bude zabezpečovaná pracovníkmi Ministerstva vnútra SR,
(L3) - tretia úroveň podpory, bude pokrývaná konzultantmi externej podpory dodávateľa IS ŽR v rámci podpísanej
zmluvy na aplikačnú podporu

 

Kritéria kvality Spresnenie kritérií kvality: _
Q_P1, Q_P2, Q_P3, Q_P4,
Q_P5_

Q_P1 - Miera dostupnosti, spoľahlivosti
Q_P2 - Zabezpečenie testovania, školení a dokumentácie
Q_P3 - Nízka miera incidentov na aplikačnej úrovni
Q_P4 - Publikovanie otvorených dát
Q_P5 - Kontinuálny rast kvality a efektivity procesov

 

Riziká Spresnenie identifikovaných
rizík: _R_P1, R_P2, R_P3,
R_P4_

R_P1 - Nebude možné efektívne nastaviť procesy agendy ŽR, nepodarí sa presadiť dostatočnú unifikáciu
procesov s reálnym dopadom na efektivitu a inovačný potenciál
R_P2 - Služby nebudú poskytované v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a
podobne)
R_P3 - Organizačné zabezpečenie podpory nedokáže včas vybudovať štruktúru s dostatočnými skúsenosťami
a kvalifikáciou
R_P4 - Strata podpory systému zo strany dodávateľa

 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky
v plnom rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritéria kvality

Odkazy na relevantné
súbory. Prílohy obsahujú
informácie vo forme
modelov.

 

2.4.4. Ekonomická analýza



Tabuľka 17  - budúci stavEkonomická analýza

Súhrnný popis  

Celkové projektové náklady sú odhadované na 3 913 497,00 EUR

Čistá súčasná finančná hodnota (FNPV) = -4 001 944 EUR

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 1 755 152 EUR

Rok návratu investície (PBP) = 7

Vzhľadom na technologickú podobnosť projektov  a  sa pri projekte uvažuje s využitím nasledovnýchRegister MNO Register zbraní a streliva
výstupov týchto projektov:

analýza a detailná funkčná špecifikácia využitia centrálnych komponentov MV SR,
architektúra systému,
prototyp (procesný engine) registra zbraní a streliva.

Z tohto dôvodu sú uvažované náklady projektu v časti analýza a dizajn znížené na minimum.

1.  Optimalizácia procesov v pre oblasť živnostenského registra

Podkladom na vypracovanie tejto štúdie boli tiež výstupy z národného projektu  „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ realizovaný cez
Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej len OP EVS). Projekt bol schválený dňa 14. júla 2016. Popis projektu je dostupný na http://www.

.reformuj.sk/reformny-zamer/08-rz-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave-ver-2/

Procesné mapy sú v samostatných prílohách "Procesy_pre IS ZRSR_AS-IS_1.cast.zip", "Procesy_pre IS ZRSR_AS-IS_2.cast.zip" a
"Procesy_pre_IS_ZRSR_TO BE.zip".

2. Počty spisov a priemerné doby vybavenia v oblasti živnostenského registra, dávok 

Počty spisov na okresných úradoch a živnostenskom odbore SVS MV SR, ktoré poskytujú služby občanom a podnikateľom v oblasti
živnostenského pdonikania. Informácie boli získané z rezortného informačných systémov Fabasoft a IS ŽR za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2018. Mera
nie pre potreby CBA sa uskutočnilo v dňoch 26.11.2018 až 8.12.2018 na Okresnom úrade Bratislave, odbor živnostenského podnikania. 

Názov Popis Jednotka Hodnota

Priemerný počet odstúpení
spisov ročne - súčasný stav

Vypočítaná ako priemerný počet spisov, ktoré boli odstúpené z dôvodu zmeny trvalého bydliska do
iného okresu za roky 2015 a 2018. Informácie boli získané z rezortného informačného systému
Fabasoft za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2018.

spisov/rok 13589

Priemerný počet odstúpení
spisov ročne - stav po
realizovaní ŠU

Priemerný počet spisov, ktoré musia byť mali byť odstúpené z dôvodu zmeny trvalého bydliska do
.  Piného okresu o realizácii ŠU bude odstúpenie realizované plne automaticky z dôvodu plnej

elektronizácie spisu oproti súčasnému manuálnemu stavu.

spisov/rok 13589

Trvanie odstúpenia jedného
spisu - súčasný stav

Čas trvania odstúpenia jedného spisu. Informácie boli získané z meraním v dňoch 26.11.2018 až
8.12.2018 na Okresnom úrade Bratislave, odbor živnostenského podnikania. 

hodina/spis 2

Trvanie odstúpenia jedného
spisu - stav po realizovaní
ŠU

Po realizácii ŠU bude odstúpenie realizované plne automaticky z dôvodu plnej elektronizácie spisu
oproti súčasnému manuálnemu stavu.

hodina/spis 0

Priemerný Počet dávok z
OR SR - stav po realizovaní
ŠU

Vypočítaná ako priemerný počet dávok z Obchodného registra Slovenskej republiky. Informácie boli
získané z rezortného informačného systému IS Živnostenský register za obdobie 1.1.2015 -
31.12.2018.

dávok/rok 8888

Priemerný Počet dávok z
OR SR - súčasný stav

Vypočítaná ako priemerný počet dávok z Obchodného registra Slovenskej republiky. Informácie boli
získané z rezortného informačného systému IS Živnostenský register za obdobie 1.1.2015 -
31.12.2018.

Po realizácii ŠU bude spracovanie dávok plne automaticky oproti súčasnému manuálnemu stavu.

dávok/rok 8888

Priemerné trvanie
spracovania dávky OR SR - 
súčasný stav

Priemerné trvanie spracovania jednej dávky z OR SR. Informácie boli získané z meraním v dňoch 26.1
1.2018 až 8.12.2018 na Okresnom úrade Bratislave, odbor živnostenského podnikania. 

hodina/dávka 5,08

Priemerné trvanie
spracovania dávky OR SR - 
stav po realizovaní ŠU

Po realizácii ŠU bude spracovanie dávok plne automaticky oproti súčasnému manuálnemu stavu. hodina/dávka 0

Prehľad počtu odstúpených spisov (registratúrna značka CD1) a kód rozhodnutia IV).dávok z OR SR (  Informácie boli získané z rezortného
informačných systémov Fabasoft a IS ŽR za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2018. 

 

https://wiki.finance.gov.sk/display/SU/SU-MD-su_168
https://wiki.finance.gov.sk/display/SU/SU-MD-su_170
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.reformuj.sk%2Freformny-zamer%2F08-rz-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave-ver-2%2F&data=02%7C01%7C%7Cfa787c9ca3b542e10e7b08d6a858355a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636881494138320895&sdata=q5scSMr%2F30hzeA84Nfes%2FZTrFb%2BVzk84emPNkZfHluQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.reformuj.sk%2Freformny-zamer%2F08-rz-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave-ver-2%2F&data=02%7C01%7C%7Cfa787c9ca3b542e10e7b08d6a858355a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636881494138320895&sdata=q5scSMr%2F30hzeA84Nfes%2FZTrFb%2BVzk84emPNkZfHluQ%3D&reserved=0


Rok Počet odstúpených spisov (CD1) Počet dávok z OR SR (IV)

2015           14 284                                 6 125  

2016           14 079                               15 463  

2017           14 401                                 7 142  

2018           11 593                                 6 821  

Priemer           13 589              8 888

V tejto štúdii boli ešte identifikované dodatočné, ale nekvantifikované benefity ako pozitívne riziko po realizácií projektov v tejto ŠU:

Elektronizovaním celej agendy (vrátane spisov):

(1) uvolní sa časová kapacita pracovníkom, ktorá môže byť venovaná na poskytovanie konzultácií v oblasti živnostenského podnikania (tak ako je
to uvedené v zákone č. 455/1991 - § 66ba Úlohy jednotného kontaktného miest). Dnes napríklad pri odstúpení spisov medzi okresmi pri zmene 
trvalého bydliska živnostníka do iného okresu, je tento čas viazaný vykonávaním manuálnych činností v pôvodnom okrese (výber, kontrola, balenie,
vytvorenie sprievodného listu a odosielanie spisu) a následným prijatím, zaevidovaním a založením do príručnej registratúry v novom okrese.

(2) elektronické podanie či už vo forme elektronického podania občana alebo dávky z Obchodného registra musí byť podľa zákona spracované najn
už nebude musieť byť takétoeskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď bolo toto podanie doručené. Vybudovaním informačného systému 

podanie viazané na miestne príslušný odbor živnostenského podnikania, ale okresy s dostupnou kapacitou budú môcť vybaviť podania aj z iných
okresov. To bude mať za následok rovnomerné rozloženie práce v rámci odboru živnostenského podnikania a dodržiavanie zákonnej lehoty. V
opačnom prípade sa môže žiadateľ domáhať vrátania správneho poplatku na základe zákona č. . Kritická145/1995 o o správnych poplatkoch
situácia nastáva pri hromadne doručených podaniach/dávkach pred polnocou/po pracovnej dobe, kedy sa už tento deň počíta ako deň doručenia a
tak úradu ostávajú maximálne dva pracovné dni na vybavenie podania.

V rámci ekonomickej analýzy bola odhadovaná aj cena alternatívy C - vybodovanie nového systému živnostenského registra bez centrálnych
komponentov - na zelenej lúke. Cena tejto alternatívy bola odhadnutá na 10 mil. eur pomocou metódy UCP, pričom zdrojom údajov bol neschválen

. To jednoznačne preukazuje správnosť zvolenej alternatívy.ý projekt OPIS

Aktivita Cena Percentuálne vyjadrenie

   Analýza a dizajn (DFŠ) 322 098 8%

   Implementácia 2 333 772 60%

   Testovanie 678 762 17%

   Nasadenie 304 920 8%

   Publicita a informovanosť, QA 78 270 2,00%

   Projektové riadenie 195 675 5,00%

Spolu obstaranie 3 913 497 100,00%

Detailnejšie informácie o jednotlivých aktivitách, vrátane FTE, je možné nájsť v CBA/TCO prílohe, záložka "Rozpočet - vývoj Aplikácií".

Náklady na 1 MD v rozpočte ŠU/CBA v rámci aktivít boli stanovené na úrovni 571 eur, resp. 660 pre testerov, čo je pod úrovňami stanovenými
metodikou CBA, resp. príručkou oprávnenosti výdavkov.

Pri vypracovaní podrobného rozpočtu (rozdelenie na role) budú dodržané max. limity na definované pracovné pozície v zmysle aktuálnej príručky
oprávnenosti výdavkov.

 

 

  

Riziká Spresnenie
identifikovaných
rizík: Odkazy
na relevantné
identifikátory
rizík v prílohe
Riziká.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20190102
http://informatizacia.sk/vdok_simple-narodny-projekt--elektronicke-sluzby-zivnostenskeho-registra/610s15271c
http://informatizacia.sk/vdok_simple-narodny-projekt--elektronicke-sluzby-zivnostenskeho-registra/610s15271c


R_E1 - Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné úspory podľa plánu
R_E2 - Náklady na vybudovanie riešenia sa vymknú kontrole
R_E3 - Náklady na prevádzku riešenia sa vymknú kontrole

 

Prílohy  

Tabuľka 2 Riziká  

 

 

 

 

 


	SU-MD-su_174

