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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 

012932/2022/oPOHIT-1 
 

Vybavuje/referent 

Mgr. Helena 

Bystrianová 

Bratislava 

     16.2.2022

Vec:                                                                                    
Stanovisko Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k projektu 
Informačný systém obchodného registra financovaného z Plánu obnovy a odolnosti  

 

V nadväznosti na Vami predloženú projektovú dokumentáciu zo dňa 29.11.2021 pre projekt 
Informačný systém obchodného registra (kód projektu z MetaIS projekt_1552) si Vám 
dovoľujeme zaslať  

 

súhlasné stanovisko  

 
k predloženej projektovej dokumentácii a zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že na základe 
uvedeného je možné pristúpiť k predloženiu Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v maximálnej výške 11 531 744 Eur s DPH.  
Vyhodnotenie splnenia podmienok pre udelenie súhlasného stanoviska je uvedené v prílohe č.1. 
 

 

S pozdravom 
 
 
 
 

Bc. Jozef Graňačka  
poverený vykonávaním funkcie  

generálneho riaditeľa sekcie ITVS 
 

                 (podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov)

 

 

mailto:helena.bystrianova@mirri.gov.sk
https://www.mirri.gov.sk/
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Príloha č.1 k Stanovisku k projektu  

Názov projektu: Informačný systém obchodného registra 

Žiadateľ:  Ministerstvo spravodlivosti SR 

Výzva:  Fond obnovy a odolnosti RRF 

Oblasť 

hodnotenia 

Hodnotenie 

MIRRI  
(ÁNO/NIE/ 

NERELEVANTNÉ) 

Podmienka k oblasti hodnotenia 

 

Zdôvodnenie hodnotenia 

Projektový zámer - 

Manažérske zhrnutie 
Áno Žiadateľ  uviedol stručný popis projektu, dôvod jeho realizácie a obsah projektu 

V projekte je jasne zadefinovaná príslušnosť k cieľu a uvedený typ aktivít.  

Hlavné ciele projektu sú v kontexte cieľov reformy súdnictva Slovenskej republiky ktoré sú: 

 Zefektívni sa práca súdov a poskytnú sa kvalitné dáta pre analytické vyhodnocovanie efektívnosti súdnej sústavy. 

 Moderné informačné systémy napomôžu väčšiemu komfortu, zefektívneniu a skvalitneniu služieb pre 

podnikateľov prostredníctvom zavedenia nového elektronického Obchodného registra a služieb pre občanov 

zavedením nového Centralizovaného informačného systému súdneho riadenia. 

 Pri modernizácií IT systémov sa predpokladá uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť" za účelom znižovania 

administratívnych bariér v podnikateľskom prostredí. Pri implementácii IT systémov sa tiež zohľadnia všetky 

profesie spadajúce do oblasti justície (notári, advokáti, exekútori, prokuratúra) a ďalšie súvisiace úrady (úrady 

práce, zdravotnícke zariadenia a pod., ktorých činností sa súdnictvo dotýka. Cieľom je aj odbremenenie súdov od 

manažmentu s papierovými dokumentmi a prechod na plne elektronické vedenie dokumentov súdnych spisov. 

Benefitom je sprístupnenie dokumentov súdneho spisu elektronicky pre všetky agendy, zníženie ceny za prenájom 

priestorov pre archívy súdov, či zníženie papierovej dokumentácie a zrýchlenie výmeny a obehu dokumentov 

a informácií v nich obsiahnutých. 

 Plán obnovy výpočtovej techniky a sieťovej infraštruktúry rezortu spravodlivosti vychádza z novo pripravovanej 

súdnej mapy. Okrem modernizácie súčasného IT vybavenia sa bude klásť dôraz na zvyšovanie využitia tele-

konferenčných technológií. To umožní efektívne fungovanie súdneho systému aj počas pandemických alebo iných 

mimoriadnych situácií. 

 Analytická platforma súdov predpokladá vytvorenie podporného nástroja pre sprístupňovanie judikatúry 

(praktickej aplikácia práva) na súdoch umožňujúcej sudcom využívať databázu judikatúr a právnych informácií. 

Cieľom je zrýchliť proces prípravy podkladov pre tvorbu rozhodnutí a uvoľniť tak kapacity sudcov pre 

rozhodovaciu činnosť. 
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Projektový zámer - 

Motivácia a rozsah 

projektu – súlad so 

strategickými 

dokumentami 

Áno Projektový zámer obsahuje konkrétny popis súladu navrhovaného projektu s cieľmi relevantných 

strategických dokumentov 

Zmeny vyvolané reorganizáciou súdnej mapy budú dopĺňané vývojom v oblasti digitalizácie a elektronizácie súdnych 

konaní, modernizácie hardvérového a softvérového vybavenia vrátane telekonferenčného vybavenia a budovaním 

analytických platforiem v rámci súdnictva. 

Slovenské súdnictvo zaostáva v oblasti digitalizácie a elektronizácie súdnictva a jeho procesov. Zastarané a dnes už 

všetky nároky nepokrývajúce centrálne informačné systémy komplikujú prácu vo vnútri systému súdnictva, ako aj navonok 

smerom k občanom a podnikateľom. Súčasné riešenia neponúkajú možnosť získavania správnych informácii v aktuálnom 

čase, chýbajú informácie o efektivite práce a podpora pre manažérske rozhodovanie na súdoch. 

Aktuálna materiálno-technická úroveň vybavenia súdov hardvérovým a softvérovým vybavením nevytvára podmienky pre 

efektívnu prácu sudcov a zamestnancov súdov. Sudcovia nemajú k dispozícii adekvátnu analytickú podporu pri študovaní 

a príprave podkladov pre tvorbu súdnych rozhodnutí. 

Projektový zámer - 

Zainteresované 

strany 

 

Áno Žiadateľ identifikoval jednotlivých aktérov projektu 

MS SR, Verejnosť- Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa zaujíma o služby obchodného registra, MIRRI, EK 

Projektový zámer - 

Ciele projektu 

a merateľné 

ukazovatele 

Áno Projekt má kvantifikované relevantné ciele a merateľné ukazovatele projektu 

- Úspora času pri vytváraní a zrealizovaní elektronického podania (zápis vykonaný svojpomocne)  

AS IS: 4 hod., TO BE: 3,2 hod. 

- Skrátenie dĺžky konania. Ide o čas, ktorý plynie prijatím elektronického podania elektronickou podateľňou MS 

SR a doručením rozhodnutia navrhovateľovi. AS IS: 2 dni, TO BE: 1 deň 

- Zlepšenie celkovej dostupnosti služby OR SR – AS IS: 8 registračných miest, TO BE:151 registračných miest  

Projektový zámer - 

Špecifikácia potrieb 

koncového 

používateľa 

Áno V projekte sú identifikované potreby koncového používateľa a bol zrealizovaný zákaznícky prieskum 

Projekt identifikoval základné východiská pre naplnenie potrieb koncového používateľa.  

Projektový zámer - 

Riziká a závislosti 
Áno Žiadateľ identifikoval a vyhodnotil riziká a závislostí  

Riziká a závislosti sú definované v REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_MSSR_Obchodný register_v1.0.xlsx 

Projektový zámer – 

Alternatívy a MCA 
Áno V projekte sú identifikované alternatívy riešenia projektu a vykonaná MCA  

Vzhľadom na charakter projektu je  jednoznačne definovaný spôsob riešenia. 

Projektový zámer – 

Požadované výstupy 
Áno Žiadateľ definoval požadované projektové výstupy a produkty 

Projekt má definované výstupy pre všetky realizované aktivity. 

Projektový zámer – 

náhľad architektúry  
Áno Žiadateľ popísal cieľový produkt projektu z pohľadu biznis/aplikačnej/technologickej architektúry 

Základom riešenia nového obchodného registra bude vytvorenie jednotného metodického a procesného biznis modelu 

zabezpečenia výkonu všetkých registrových, integračných a podporných agend, predovšetkým súčasných agend 

obchodného registra s integráciou na vytvorený modul BRIS (Systém prepojenia obchodných registrov) ako aj na iné 
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registre, ako napríklad Centrálny register zmlúv, Register partnerov verejného sektora a Register diskvalifikácií. Údaje v 

obchodnom registri budú mať postavenie zdrojových údajov (pre referenčné údaje v RPO). Údaje v obchodnom registri 

budú zdrojové, dostupné vo formáte otvorených údajov a použiteľné na právne účely. Obchodný register tak bude zdrojom 

vysokokvalitných údajov a poskytne služby nasledujúcim užívateľom: 

 Verejnosť, 

 Inštitúcie verejnej správy, 

 Potenciálni podnikatelia, 

 Zodpovedné osoby v zapísaných subjektoch, 

 Registrátori zapísaných osôb, 

 Administrátori obchodného registra (manažment kvality údajov), 

 Analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR, 

 Služby európskeho systému prepojenia obchodných registrov (systém BRIS). 

Projektový zámer – 

Legislatíva 
Áno Žiadateľ popísal zmeny v oblasti legislatívy potrebné pre naplnenie cieľov a dodanie výstupov projektu 

Nebola identifikovaná potreba zmeny legislatívy pre implementáciu projektu. 

Projektový zámer – 

Rozpočet a prínosy 
Áno Žiadateľ popísal a vyčíslil indikatívne náklady a prínosy projektu  

Rozpočet projektu je 11 531 744 Eur s DPH.  

Z toho vlastné OPEX 5 915 091 EUR, POO/CAPEX  5 616 654 EUR 

- Projekt má vypracovaný položkový rozpočet v predpísanej štruktúrovanej forme, v štruktúre podľa skupín 

oprávnených výdavkov a má spracovanú analýzu celkových nákladov na vlastníctvo. 

Projektový zámer – 

Harmonogram 
Áno Žiadateľ spracoval detailný plánovaný harmonogram projektu, vrátane jednotlivých fáz projektu 

a  identifikoval metódu jeho riadenia 

- časové obdobie realizácie je 16  mesiacov v rámci podporných aktivít 

- finálny termín ukončenia projektu je 30.9 .2023 
- Projekt bude realizovaný metódou Waterfall 

Projektový zámer – 

Projektový tím 
Nerelevantné V Projektovom zámere je stanovené zloženie RV a projektového tímu 

 

Projektový zámer – 

Pracovné náplne 
Nerelevantné V Projektovom zámere sú zadefinované rámcové pracovné náplne členov projektového tímu 

 

Projektová 

dokumentácia 

a evidenčná 

povinnosť v MetaIS 

Áno Projektová dokumentácia pre iniciačnú fázu je vypracovaná v súlade s vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení 

projektov 

Všetky dokumenty vypracované počas realizácie projektu musia byť v súlade s vyhláškou 85/2020 Z.z.  o riadení projektov  

a publikované v MetaIS 

Žiadateľ splnil evidenčnú povinnosť v zmysle zákona 95/2019 Z.z. o ITVS, § 12 evidenčná povinnosť 

v MetaIS 
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V MetaIS sú evidované všetky entity, ich atribúty a vzťahy  

Katalóg požiadaviek Áno Žiadateľ vypracoval Katalóg požiadaviek, ktorý je súčasťou dokumentu BC/CBA 

Žiadateľ vypracoval katalóg požiadaviek v rozsahu funkčné, nefunkčné, technické požiadavky 

Prístup k projektu – 

Biznis vrstva 
Áno Projekt podrobne popisuje súčasný stav a navrhované riešenie z pohľadu biznis architektúry 

 

 

Prístup k projektu – 

Aplikačná vrstva 
Áno Projekt podrobne popisuje súčasný stav a navrhované riešenie z pohľadu aplikačnej architektúry a sú 

identifikované a popísané plánované integrácie a prepojenia. Navrhované riešenie je v súlade so zákonom 

305/2013 Z.z. o Governmente, § 10 spoločné moduly  

Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS) 

 isvs_62_Ústredný portál verejnej správy 

 isvs_5836_Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy 

 isvs_9291_ Centr. evidencia e-Rozhodnutí 

Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS) 

Podporné spoločné bloky nebudú v navrhovanom riešení využívané. 

Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly 

 

 isvs_62_Ústredný portál verejnej správy 

 isvs_5836_Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy 

Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ 

Do IS CSRÚ budú zapisované údaje OR SR: 

 pre potreby pre potreby Registra právnických osôb v zmysle účinnej právnej úpravy týkajúcej sa OR SR 

 pre potreby služby Moje dáta. Osobné údaje fyzických osôb zapísaných do OR SR budú poskytované až po zápise, zmene 

zapísaných údajov, po výmaze údajov, prípadne po právoplatnom rozhodnutí. 

Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ  

Systém poskytuje údaje do IS CSRÚ.   

 

Konzumovanie údajov z IS CSRU   

Systém konzumuje údaje z IS CSRU. 
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Prístup k projektu – 

Dátová vrstva 
Áno Projekt popisuje navrhované riešenie z pohľadu dátovej vrstvy a dátového rozsahu. Navrhované riešenie 

je v súlade so strategickou prioritou NKIVS otvorené údaje a s vyhláškou 78/2020 Z.z. o štandardoch pre 

ITVS, § 40 Poskytovanie otvorených údajov 
 

MS SR potrebuje mať zavedený systematický manažment údajov obchodného registra (vrátane nastavenia príslušných 

procesov a metodík pre správu celého životného cyklu údajov) a byť schopná evidovať a spracúvať údaje v strojovo-

spracovateľnej podobe. 

 Obchodný register SR obsahuje nasledovné základné objekty evidencie. 

 Údaje o fyzickej osobe 

 Právnická osoba 

Kvalita a čistenie údajov 

Súčasná kvalita údajov závisí do veľkej miery od informácií, ktoré sú uvedené na návrhoch na zápis, v rozhodnutiach 

respektíve v listinách, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, a v listinách, z ktorých 

vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú preveriť. Navrhovaný systém bude automaticky integrovaný s registrami poskytujúcimi 

referenčné údaje, takže všetky nové záznamy, pri ktorých je referencovanie s prihliadnutím na ochranu osobných údajov 

možné, budú vznikať správne a všetky existujúce zápisy sa budú aktualizovať automaticky (riadene prostredníctvom 

procesov registrového súdu) podľa zmien referenčných údajov. Obchodný register bude podporovať automatizované 

procesy, uvedené skutočnosti budú oznamované vtedy, keď nastanú podľa platnej právnej úpravy alebo na základe udalostí 

v externých systémoch. Zároveň riešenie poskytne nástroje pre čistenie existujúcich údajov, aby kvalita dát postupne rástla. 

Dôležitým aspektom, ktorý pozitívne ovplyvní otázku dátovej kvality, je aj plánované využitie dátového modelu, založenom 

na ontológiách a prepojených dátach. 

Referenčné údaje 

Do IS CSRÚ budú zapisované údaje OR SR: 

 pre potreby pre potreby Registra právnických osôb v zmysle účinnej právnej úpravy týkajúcej sa OR SR 

 pre potreby služby Moje dáta. Osobné údaje fyzických osôb zapísaných do OR SR budú poskytované až po zápise, zmene 

zapísaných údajov, po výmaze údajov, prípadne po právoplatnom rozhodnutí. 
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Otvorené údaje 

 Údaje zapisované v Obchodnom registri (napr. údaje o zapisovaných osobách, údaje v registrových knihách, stav 

v registri diskvalifikácií) 

 Údaje o metadách (napr. lehoty) 

 

Moje údaje 

Za moje údaje sa považujú najmä:  

 množina osobných údajov o konaní, ktoré sa týkajú fyzickej osoby a v konaní bol vykonaný zápis, zmena 

zapísaných údajov, výmaz údajov, alebo bolo vydané právoplatné rozhodnutie, 

 množina údajov, vrátane osobných údajov, viažucich sa k fyzickej osobe ako ku subjektu evidencie, ktoré sú 

predmetom evidovania povinným subjektom a v konaní bol vykonaný zápis, zmena zapísaných údajov, výmaz 

údajov, alebo bolo vydané právoplatné rozhodnutie,  

 množina údajov obsiahnutých v návrhu na začatie konania, žalobe, rozhodnutí, žiadosti, sťažnosti, vyjadrení, 

stanovisku a ohlásení alebo inom dokumente, ktorý vydáva v konaní povinný subjekt, viažuci sa 

ku konkrétnej fyzickej osobe a v konaní bol vykonaný zápis, zmena zapísaných údajov, výmaz údajov, alebo bolo 

vydané iné právoplatné rozhodnutie. 

 

Prístup k projektu – 

Technologická  

vrstva 

Áno Projekt podrobne popisuje súčasný stav a navrhované riešenie z pohľadu technologickej architektúry. 

Navrhované riešenie je v súlade so strategickou prioritou NKIVS vládny cloud a zákonom 305/2013 Z.z. 

o e-Governmente, § 10a Vládny cloud 
 

Nasadenie IS ORSR ako agendového rezortného zdrojového systému bude využívať IaaS služby Vládneho cloudu. 

 

Prístup k projektu – 

Bezpečnostná 

architektúra 

Áno Projekt popisuje stav riešenia bezpečnostnej architektúry 

Bezpečnostná politika je zadefinovaná smernicou č. 7/2020 MS SR z 20. apríla 2020 č. 20712/2020/91-17730 o 

bezpečnostnej politike MS SR. 

Budúce riešenie bezpečnosti musí byť v súlade s legislatívou SR vrátane vyhlášky č.179/2020 Z.z. o obsahu 

bezpečnostných opatrení ITVS (od 30.6.2020) a zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (od 1.8.2021), zákona 

č. 287/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 
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Prístup k projektu – 

Závislosti na ostatné 

IS/projekty 

Áno Žiadateľ identifikoval a uviedol prehľad projektov, ktoré sú v štádiu vývoja a v korelácii s projektom. 

Navrhované riešenie je v súlade so zákonom 305/2013 Z.z. o e-Governmente, § 25 , odsek (7) – verejne 

dostupné aplikačné rozhranie 

 

Prístup k projektu – 

Zdrojové kódy 
Áno V projekte sú stanovené požiadavky na zdrojové kódy,  spôsob ich preberania a spôsob archivácie. 

Navrhované riešenie je v súlade so zákonom  95/2019 Z.z. o ITVS, § 15, odsek (2) bod d)  EUPL a 

zabránenie vendor – lock a vyhláškou 78/2020 Z.z. o štandardoch pre ITVS, § 31 Centrálny repozitár 

zdrojových kódov 
Zdrojové kódy budú vo vlastníctve žiadateľa a spĺňať inštrukcie v zmysle EUPL. 

Prístup k projektu – 

Prevádzka a údržba 
Áno V projekte sú stanovené požiadavky na prevádzku a dostupnosť budovaného/rozvíjaného ISVS 

 

Prístup k projektu – 

Implementácia 

a preberanie 

výstupov 

Áno V projekte sú stanovené požiadavky na implementáciu a preberanie výstupov projektu 

 

BC/CBA 

(ekonomická 

analýza) 

Áno Rozpočet projektu je 11 531 744 Eur s DPH.  

Z toho vlastné OPEX 5 915 091 EUR, POO/CAPEX  5 616 654 EUR 

Projekt má vypracovaný položkový rozpočet v predpísanej štruktúrovanej forme, v štruktúre podľa skupín oprávnených 

výdavkov a má spracovanú analýzu celkových nákladov na vlastníctvo. 

 

Celkové hodnotenie projektu 

Schválenie projektu 
 

 



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 014802/2022

Vec: Súhlasné stanovisko k projektu POO MSSR- Informačný systém obchodného registra (projekt_1552)

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválenie – 
podpísanie 
spracovateľom

16.02.2022 
10:54 Bystrianová, Helena, Mgr. referent 4 oPOHIT referent Nie   

Schválené 16.02.2022 
10:59 Práger, Rastislav, Mgr. vedúci oPOHIT vedúci oddelenia Nie  Schvaľujem 

bez zmien
Schválenie – 
podpísanie 
spracovateľom

21.02.2022 
12:15 Bystrianová, Helena, Mgr. referent 4 oPOHIT referent Nie   

Schválené 21.02.2022 
14:37 Práger, Rastislav, Mgr. vedúci oPOHIT vedúci oddelenia Nie  Schvaľujem 

bez zmien

Schválené 21.02.2022 
18:50 Bezek, Martin, Ing. vedúci OSVITVS riaditeľ odboru Nie  Schvaľujem 

bez zmien

Schválené 22.02.2022 
08:34

Graňačka (SITVS), 
Jozef, Bc. vedúci SITVS

poverený 
vykonávaním 
funkcie 
vedúceho 
zamestnanca - 
generálneho 
riaditeľa sekcie

Áno Graňačka, Jozef, Bc. Schvaľujem 
bez zmien

Ukončiť 
spracovanie - 
odoslanie

22.02.2022 
09:01 Bystrianová, Helena, Mgr. referent 4 oPOHIT referent Nie   
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