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Účel dokumentu, skratky (konvencie) a definície



Tento dokument je určený pre prípravnú a inicializačnú fázu projektu rozvoja Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s názvom „Informačný 
MetaIS kód: . Cieľom dokumentu je rozpracovanie informácií k projektu tak, aby bolo možné pokračovať v systém obchodného registra" ( projekt_1552)

príprave projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do realizačnej fázy. 
Projekt informačného systému Obchodný egister SR bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej aj "MS SR"), ktoré bude zároveň r
prijímateľom finančného plnenia z Plánu bnovy a dolnosti (ďalej len „POO") v rámci Investície 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - digitalizácia o o
nástrojov, modernizácia IT vybavenia a analytické kapacity.. Prijímateľ, ako ústredný orgán štátnej správy pre súdy, vykonáva správu všetkých súdov, 
vrátane registrových súdov, ktoré sú zodpovedné za vedenie obchodného registra.

Použité skratky

SKRATKA POPIS

BRIS Systém prepojenia obchodných registrov Európskej únie

CSRÚ Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov

IS Informačný systém

JKM Jednotné kontaktné miesto

KEP Kvalifikovaný elektronický podpis

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

OR SR Obchodný register Slovenskej republiky

POO Plán obnovy a odolnosti

RA Register adries

RFO Register fyzických osôb

RPO Register právnických osôb

RÚZ Register účtovných závierok

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy

Tabuľka 1 - Použité skratky

Definovanie projektu

Manažérske zhrnutie



Konkurencieschopnosť slovenských podnikateľských subjektov je určovaná predovšetkým prostredím, v ktorom vyvíjajú svoje aktivity. Podpora 
podnikania, najmä malého a stredného podnikania, považuje vláda Slovenskej republiky za kľúčový predpoklad ekonomického rastu a rozvoja v regiónoch. 
V rámci podpory zlepšenia podmienok pre podnikanie, je potrebné sa orientovať najmä na zlepšenie legislatívnych a administratívnych podmienok, na 
zlepšenie poskytovaných služieb a na vytváranie stimulov pre podporu podnikania. Jednou z dôležitých oblastí, kde je potrebné sa venovať znižovaniu 
administratívnej náročnosti, je proces registrovania podnikateľského subjektu. Je potrebné vychádzať z tvrdenia, podľa ktorého zjednodušovaním 
registrácie zapisovaných subjektov zo strany vlád narastá počet tých, ktorí začínajú podnikať čím sa vytvára viac pracovných miest. 
V efektivite súdnictva zohráva zásadnú rolu dĺžka súdnych konaní. Slovenské súdnictvo do roku 2016 zaostávalo za najlepšími krajinami hlavne v dĺžke 
súdnych konaní a v miere vybavenosti prípadov. Výrazne zlepšenie v poslednom kole hodnotenia Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) pri 
Rade Európy (2018 až 2020) Hodnotenie súdnych systémov,  je https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/evaluation-of-judicial-systems
predovšetkým vďaka zmene metodiky vykazovania údajov, nie nutne vďaka zlepšeniu efektívnosti súdov. Problémom slovenských súdov sú najmä 
zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá neprimerane dlhý čas a dĺžka súdnych konaní v obchodných sporoch, ktorá naďalej rastie. 
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. 
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.

Samotný vývoj bude prebiehať v gescii novozriadenej a na tento účel špecializovanej Sekcie vývoja informačných systémov v súčinnosti s ostatnými 
relevantnými internými kapacitami štátu a prebiehať bude v nasledujúcich etapách:

V prvej etape do konca Q3 2023 sa interné IT pracovisko rezortu bude zaoberať vývojom a spustením nového informačného systému 
Obchodného registra a súvisiacich služieb.
Nový informačný systém obchodného registra plne nahradí existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané legislatívne a procesné 
zmeny súvisiace so službami obchodného registra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb.
Podnikateľom a súdom sa týmto umožní vykonávať činnosti súvisiace s Obchodným registrom plne elektronicky.
Bude implementovaný nový Obchodný register Slovenskej republiky

Názov projektu Informačný systém obchodného registra

MetaIS projektu projekt_1552

Trvanie projektu 16 mesiacov

Nasadenie do produkčnej prevádzky august 2023

Ukončenie projektu november 2023

Rozpočet projektu 5 616 654 €

Tabuľka 2 - Základné informácie o projekte

Motivácia a rozsah projektu

Hlavné výzvy

https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/evaluation-of-judicial-systems


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.

Hlavné ciele

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.

Pre naplnenie definovaných cieľov je nevyhnutné zabezpečiť zodpovedajúce IT riešenie. V súčasnosti je IS ORSR vybudovaný nad systémom CORWIN, 
ktorý MS SR začalo budovať už v roku 1998, kedy sa rozhodlo odstrániť nedostatky IS na registrových súdoch a zefektívniť prístup k informáciám z OR 
SR. 
OR SR je plne elektronický a je schopný poskytovať transakčné služby. Návrh na zápis údajov do OR SR, návrh na zápis zmeny a návrh na výmaz 
zapísaných údajov je možné podať elektronicky. Taktiež je možné požiadať aj o výpis z OR SR, ktorý bude vydaný v elektronickej podobe podpísaný KEP. 
Na druhej strane IS ORSR dnes už nezodpovedá požiadavkám na moderné IKT technológie a neumožňuje dosiahnuť KPI uvedené v reformnom zámere. 
Preto je nevyhnutné priniesť riešenie, ktoré umožní splniť tieto ciele a požiadavky hlavných stakeholderov. 
V súčasnosti prebieha digitalizácia papierových dokumentov na súdoch skenovaním a rozpoznávaním písma iba pre niektoré agendy. Na súdoch je podľa 
centrálnej databázy súdneho manažmentu evidovaných takmer 20 miliónov spisov. Aktuálne rezort eviduje v papierovej forme približne 1,2 milióna listín 
v rámci Obchodného registra a ďalších približne 15 miliónov ostatných spisov.

Zainteresované strany/stakeholderi

Stakeholder Popis

Verejnosť Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa zaujíma o služby obchodného registra.

MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MIRRI, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

EK Európska komisia

Tabuľka 3 - Zainteresované strany/Stakeholderi 

Benefity realizácie projektu (rozšírené)



Používateľ Benefit

Verejnosť Získanie kvalitných údajov o obchodnej spoločnosti

Právnická osoba Jednoduché a efektívne zakladanie obchodných spoločností

MS SR Efektívne fungovanie procesov - efektívne a prehľadné vykonávanie   registrovej agendy 

Zamedzenie pôsobenia   diskvalifikovanej osoby na riadiacej pozícii v obchodnej spoločnosti   alebo družstve

MS SR, MIRRI, 
Odoberateľ dát registra

Kvalita údajov   v obchodnom registri - zlepšenie poskytovania registrových informácií   pre zainteresované osoby, 
zjednotenie registrových agend a ich   synchronizácia na iné registre

MS SR, MIRRI Otvorenosť a transparentnosť obchodného registra

EK Dynamický digitálny   jednotný trh v EÚ - cezhraničné poskytovanie služieb obchodných   registrov cez BRIS

Tabuľka 4 - Benefity realizácie projektu

Ciele projektu a merateľné ukazovatele

Id

Cieľ

Názovmerateľného
a výkonnostného 
ukazovateľa (kpi)

Popisukazovateľa Merná 
jednotka(v
čom sa 
meria 
ukazovate
ľ)

AsIs 
merateľné 
výkonnostné 
hodnoty
(aktuálne 
hodnoty)

ToBe 
merateľné 
výkonnostné 
hodnoty
(cieľové 
hodnoty 
projektu)

Spôsob ich 
merania/ 
Overenia 
po 

 nasadení
(overenie 
naplnenie 
cieľa)

G
O
-1
.1

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

Úspora času pri 
vytváraní a 
zrealizovaní 
elektronického 
podania

Jednoduchšia navigácia prinesie benefit úspory času v 
rýchlejšom získaní relevantnej informácie, v rýchlejšom 
vykonaní akcie a v znížení chybovosti pričom chybovosť má 
zásadný vplyv na čas realizácie elektronického podania. 

Ušetrený čas podnikateľský subjekt využíva na podnikanie a 
generovanie tržieb. Na základe tržieb vieme vypočítať prínos 
na zvýšenej DPH odvedenej štátu ako odvedenej aj zvýšenej 
dani zo zisku. 

Hodiny / 
1 podanie

4 3,2 Počet 
hodín 
strávených 
dosiahnutí
m cieľa)

G
O
-1
.2

Skrátenie dĺžky konania. Ide o čas, ktorý 
plynie prijatím elektronického podania 
elektronickou podateľňou MS SR a 
doručením rozhodnutia navrhovateľovi.

Úspora času 
zápisu 
podnikateľského 
subjektu do 
Obchodného 
registra SR 
i

Úspora jedného pracovného dňa predstavuje čas, ktorý 
podnikateľský subjekt využíva na podnikanie a generovanie 
tržieb. Na základe tržieb vieme vypočítať prínos na zvýšenej 
DPH odvedenej štátu ako aj zvýšenej dani zo zisku.

Počet dní 2 1 Počet dní 
strávených 
dosiahnutí
m cieľa

G
O
-1
.3

Zlepšenie celkovej dostupnosti služby 
OR SR

Počet subjektov, 
ktoré môžu 
zapísať obchodnú 
spoločnosť

Počet   subjektov, ktoré môžu zapísať obchodnú spoločnosť Dostupno
sť 
registračn
ých miest

8 151 Počet 
dostupných
registračný
ch miest

Tabuľka 5 – Ciele a merateľné ukazovatele projektu 

Špecifikácia potrieb koncového používateľa

ID Zainteresovaný Popis Prínosy



ST
_
MS

Ministerstvo 
spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR je ústredným orgánom 
štátnej správy pre oblasti spravodlivosti a súdnictva. 
V riešení bude mať na starosti:

definovanie metodík pre IS OR,
implementáciu IS OR (pre ústredné orgány štátnej 
správy a samosprávu),
organizačné zabezpečenie prevádzky a podpory 
prevádzky.

Zefektívnenie činností agendy obchodného registra. 

Zvýšenie produktivity práce vďaka automatizácií, rozdeleniu úloh, 
štandardizácií. 

Eliminácia chýb a nezrovnalostí automatizovaným zdieľaním informácií o 
obchodných spoločnostiach a osobách zapísaných v registri diskvalifikácií. 

Lepšia prevádzka informačných systémov. 

Vylepšené vyhľadávacie možnosti 

ST
_PO

Povinná osoba Osoba, ktorá je legislatívne povinná spolupodieľať sa na 
obsahu registrov IS OR. Povinná osoba bude 
používateľom služieb a rozhraní IS OR.

Úspora finančných prostriedkov na strane záujemcu o individuálne dáta z 
obchodného registra – poskytnutie elektronického výstupu podpísaného 
zaručeným elektronickým podpisom. 

Úspora času vyplývajúca z využitia možnosti vybavenia agendy 
elektronicky. 

Vylepšené vyhľadávacie možnosti.

ST
_O
DR

Odoberateľ dát registra Osoba (resp. inštitúcia), ktorá je odoberateľom dát 
registrov v úplnom rozsahu.

Odstránenie duplicít. 

ST
_Z
IDR

Záujemca o individuálne 
dáta z registra

Osoba, ktorá má záujem o individuálne dáta z registrov IS 
OR.

Zvýšenie kvality služieb portálu poskytujúceho informácie z obchodného 
registra.

ST
_V

Verejnosť Jedná sa o osobu (inštitúciu) alebo skupinu osôb 
(inštitúcií), ktoré môžu využívať všetky údaje zapísané 
v OR v plnom rozsahu

Zvýšenie kvality služieb portálu poskytujúceho informácie z obchodného 
registra. 

Vylepšené vyhľadávacie možnosti.

ST
_I
VS

Inštitúcie verejnej správy Jedná sa o subjekty verejnej správy, ktoré sú 
spotrebiteľmi údajov OR vo vlastných procesoch

Úspora času vyplývajúca z využitia možnosti vybavenia agendy 
elektronicky. 

Eliminácia potreby dokladovania údajov z obchodného registra prepojením 
informačných systémov verejnej správy.

ST
_PP

Potencionálny 
podnikatelia

Jedná sa o subjekt, ktorý má záujem byť zapísaný do OR Úspora času vyplývajúca z využitia možnosti vybavenia agendy 
elektronicky. 

Eliminácia potreby dokladovania údajov z obchodného registra prepojením 
informačných systémov verejnej správy.

ST
_Z
O
OS

Zodpovedné osoby 
obchodných spoločností

Jedná sa o osoby, ktoré sú oprávnené konať vo veciach 
súvisiacich s údajmi v obchodnom registri

Úspora času vyplývajúca z využitia možnosti vybavenia agendy 
elektronicky. 

Eliminácia potreby dokladovania údajov z obchodného registra prepojením 
informačných systémov verejnej správy.

ST
_R
OS

Registrátori obchodných 
spoločností,

Osoby, ktoré majú kompetencie meniť údaje priamo v OR 
pričom ich úkony sú právne relevantné

Eliminácia potreby dokladovania údajov z obchodného registra prepojením 
informačných systémov verejnej správy

ST
_A
OR

Administrátori 
obchodného registra 
(manažment kvality 
údajov),

Osoby, ktoré zabezpečujú správu údajov v OR a rovnako 
zabezpečujú procesy kvality údajov v OR

Rýchlejší prístup k informáciám. 

Zvýšenie produktivity práce vďaka automatizácií, rozdeleniu úloh, 
štandardizácií.

ST
_A
JMS

Analytická jednotka 
Ministerstva 
spravodlivosti

Subjekt, ktorého úlohou je využívať údaje z obchodného 
registra na účely reportovania a vyhodnocovania 
procesov v OR

Konsolidácia informácií. 

Zvýšenie produktivity práce vďaka automatizácií, rozdeleniu úloh, 
štandardizácií.

Tabuľka 6 - Potreby koncových používateľov
 

Riziká a závislosti

Riziká projektu sú uvedené v prílohe č.1 Zoznam rizík a závislostí.



Alternatívy a multikriteriálna analýza

Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry

Ako bolo vyššie uvedené, hlavnými motivačnými faktormi projektu sú:

jednoduché a efektívne zakladanie obchodných spoločností,
dynamický digitálny jednotný trh v EÚ - cezhraničné poskytovanie služieb obchodných registrov cez BRIS,
efektívne fungovanie procesov - efektívne a prehľadné vykonávanie registrovej agendy,
kvalita údajov v obchodnom registri - zlepšenie poskytovania registrových informácií pre zainteresované osoby, zjednotenie registrových agend a 
ich synchronizácia na iné registre,
otvorenosť a transparentnosť obchodného registra,
zamedzenie pôsobenia diskvalifikovanej osoby na riadiacej pozícii v obchodnej spoločnosti alebo družstve.

Základnými alternatívami riešenia na úrovni biznisovej vrstvy sú:

Alternatíva A1 – „Vybudovanie IS ORSR princípmi Case Management"
Alternatíva B1 – „Vybudovanie IS ORSR princípmi Case Management vrátane realizácie reformy a rozšírenia počtu registrátorov"

Obrázok 1 - Alternatívy riešenia na úrovni biznis vrstvy 

 Alternatíva A1 – „Vybudovanie IS ORSR princípmi Case Management"
Podstatou alternatívy je vybudovanie nového agendového informačného systému, ktorý naplní rozsah aktuálne poskytovaných služieb, doplní novo 
navrhované služby s využitím existujúcich/plánovaných integračných rozhraní a technologicky naplní zámery informatizácie verejnej správy s plným 
využitím eGovernment cloudu. 
Alternatíva však nepočíta s reformou s registračného konania a vychádza zo súčasného legislatívneho stavu. 

Stakeholder

Kritérium Občan Podnikateľ MS SR Súdy

Zefektívnenie registračného konania (KO) - - -

Sprístupnenie údajov z OR SR (KO) x x x

Zavedenie nových konaní (KO) x x x

Zmena je v súlade s cieľmi reformy súdnictva (KO) - - -

Tabuľka 8 – Vyhodnotenie kritérií alternatívy A1



Vyhodnotenie varianty: 
Zmena - rozšírenie konaní a modernizácia softvérových prostriedkov pri vybavovaní agendy Obchodného registra prináša určité benefity stakeholderom 
avšak táto alternatíva nie je v kontexte cieľov reformy súdnictva a to najmä v dvoch bodoch:

odľahčenie súdov od agendy Obchodeného registra zavedením externých registrátorov a
skrátením času zápisu do Obchodného registra z dvoch na jeden pracovný deň

Alternatíva B1 – „Vybudovanie IS ORSR princípmi Case Management vrátane realizácie reformy a rozšírenia počtu registrátorov".

Z hľadiska technického riešenia je táto alternatíva takmer totožná s Alternatívou A1. Na viac však uvažuje s rozšírením počtu a odborného zamerania 
registrátorov a nastavením procesov na základe reformy registrácie obchodných spoločností. Registračné konanie - zápis údajov budú vykonávať 
registrové súdy a externí registrátori (na základe výsledkov právnej a odbornej analýzy sa určí počet a odborné zameranie externých registrátorov). 
Zapísané údaje a uložené listiny sa stanú prístupnými na webovej stránke OR SR.

Externí registrátori

V pláne sa navrhuje zaviesť inštitút externých registrátorov – u týchto budú môcť osoby, ktoré nebudú môcť alebo chcieť komunikovať s registrovým 
súdom elektronicky, podať návrh do obchodného registra osobne. Externými registrátormi majú byť vo vymedzených veciach advokáti a notári. Účelom 
tohto inštitútu je hlavne zvýšiť pohodlie užívateľov obchodného registra, zrýchliť zápisy a odbremeniť súdy.

 
Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na portáli IS 
ORSR (špecializovaného portálu). Na návrh na zápis podaný registrovému súdu inak registrový súd neprihliada. 
Návrh na zápis možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta (ďalej len „jednotné kontaktné 
miesto"). Jednotné kontaktné miesto zabezpečí doručenie návrhu na zápis a jeho príloh registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis v lehote a 
spôsobom podľa osobitného predpisu. Jednotné kontaktné miesto doručí návrh na zápis spolu s jeho prílohami elektronickými prostriedkami. 
od 1. júna 2010 – sa cez JKM mohli podávať iba prvozápisy. Od 1. októbra 2020 sa cez JKM môže podávať aj návrh na zápis zmeny zapísaných údajov 
o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením.

V prípade výpisov či žiadostí o listinu prichádzajú do úvahy aj nasledujúce prístupové miesta a kanály: 

1. JMK 
2. Pošta 
3. IOM 
4. Systém BRIS 

Návrh na zápis údajov bude potrebné podať do elektronickej schránky príslušného registrového súdu. Ak sa návrh na zápis údajov bude podávať 
prostredníctvom externého registrátora, navrhovateľ si bude môcť vybrať, prostredníctvom ktorého externého registrátora návrh podá. 

Ak externý registrátor neodmietne návrh, vykoná zápis údajov do registra s účinkami najneskôr od nasledujúceho dňa a vydá (odošle) potvrdenie o 
vykonaní zápisu. Tým, že bude agenda obchodného reigstra spracovávaná len elektronicky, údaje ORSR (v zmysle platnej legislatívy) sa budú 
zverejňovať na webové sídlo MS SR na dennej báze. Ak registrový súd alebo externý registrátor návrh odmietne, doručuje sa tzv. oznámenie o 
odmietnutí vykonania zápisu. 

Doručovanie elektronických úradných dokumentov z IS OR SR bude realizované cez integráciu na Centrálne úradné doručovanie. Tento model 
zabezpečí zníženie administratívnej náročnosti. Priama integrácia na Centrálne úradné doručovanie bude predstavovať aj zníženie architektonickej 
náročnosti na budovaný IS OR SR.

Stakeholder

Kritérium Občan Podnikateľ MS SR Súdy

Zefektívnenie registračného konania (KO) X X X

Sprístupnenie údajov z OR SR (KO) x x x

Zavedenie nových konaní (KO) x x x

Zmena je v súlade s cieľmi reformy súdnictva (KO) X X X

Tabuľka 9 – Vyhodnotenie kritérií alternatívy B1
Vyhodnotenie varianty: 
Zmena - rozšírenie konaní a modernizácia softvérových prostriedkov pri vybavovaní agendy Obchodného registra prináša určité benefity stakeholderom a 
táto alternatíva je v kontexte cieľov reformy súdnictva. Hlavné benefity prináša v bodoch, ktoré predošlá alternatíva nepokrývala a to:



odľahčenie súdov od agendy Obchodeného registra zavedením externých registrátorov a
skrátením času zápisu do Obchodného registra z dvoch na jeden pracovný deň

Alternatíva C1 –  Projekt sa nerealizuje
Informačný systém OR SR je vybudovaný nad systémom CORWIN, ktoré Ministerstvo spravodlivosti SR začalo budovať už v roku 1998. CORWIN 
(Commercial Register for Windows), informačný systém pre vedenie obchodných registrov, bol vypracovaný ako PHARE projekt a už vtedy bol budovaný 
ako súčasť projektov zameraných na automatizáciu procesov vo verejnom sektore. CORWIN na svojom začiatku poskytoval databázu informácií pre 
sudcov a pracovníkov administratívy, od roku 2002 sa služby rozšírili pomocou aplikácie „Dátová pumpa". V roku 2007 boli spustené elektronické služby 
pre OR. Tieto sú prístupné prostredníctvom ÚPVS. 
V dobe svojho vzniku bolo riešenie inovatívnym, avšak v súčasnosti už nespĺňa požiadavky na moderné informačné systémy verejnej správy schopné 
riešiť životné situácie cieľových skupín. Rovnako náklady na údržbu morálne zastaralej technológie budú narastať, vzhľadom na končiacu podporu 
dodávateľov. Náklady na údržbu existujúceho systému tak môžu v dlhodobom horizonte presiahnuť náklady na komplexnú zmenu riešenia, pričom 
využiteľnosť služieb by bola na veľmi nízkej úrovni. 
Slovenský obchodný register je plne elektronický a je schopný poskytovať̌ transakčné služby. Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na 
zápis zmeny a návrh na výmaz zapísaných údajov možno od 1.8.2007 podať elektronickými prostriedkami, napriek tomu je jeho užívateľská prívetivosť na 
nedostatočnej úrovni a nie je z hľadiska potrieb občanov a podnikateľov schopný riešiť životné situácie, resp. byť ako jeden z agendových systémov 
zapojený do komplexného riešenia životnej situácie. Zachovanie súčasného stavu by znamenalo ignoráciu definovaných potrieb a to nielen z hľadiska 
potrieb správcu OR SR, ale najmä z hľadiska používateľov služieb, ktorí by uvítali elektronickú komunikáciu počas celého životného cyklu spoločnosti, 
najmä v súvislosti s registračnými postupmi, výkazmi a dokumentmi vyžadovanými orgánmi verejnej moci a poskytovaním informácií a to všetko aj v 
cezhraničnom kontexte. 
Rovnako tak súčasné riešenie bez ďalších významných zásahov nie je schopné splniť požiadavky Európskej komisie, ktorej cieľom je zriadenie povinného 
prepojenia obchodných registrov všetkých členských štátov s cieľom umožniť prístup k určitým informáciám o obchodných spoločnostiach registrovaných v 
členských štátoch prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície a zabezpečiť, aby všetky obchodné registre EÚ mohli navzájom elektronicky 
komunikovať bezpečným a chráneným spôsobom. 

Vyhodnotenie alternatív riešenia biznis vrstvy
Vzhľadom na uvedené benefity je výhodnejšie realizovať biznisovú alternatívu B1.

Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry

Obrázok 2 - Alternatívy riešenia na úrovni aplikačnej vrstvy 

 Alternatíva A2 - Rozvoj a redizajn súčasného systému CORWIN
Alternatíva A2 predstavuje rozvoj a redizajn súčasného riešenia. Je potrebné zvážiť:

Náklady na údržbu a rozvoj existujúceho riešenia. Vzhľadom na rozsah riešenia a morálne zastaralé technológie (siaha do roku 2002) sú náklady 
na údržbu a ďalší rozvoj vyššie ako odhadované náklady na zmenu riešenia do všeobecnejšieho aplikačného rámca, postaveného nad 
modernými technológiami.

Existujúce technologické komponenty predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko a riziko ukončenia podpory dodávateľom tretej strany.

Pre úspešný rozvoj a podporu filozofie servisne orientovaných systémov, rovnako ako zosúladenie s architektonickou víziou verejnej správy, by bolo 
potrebné navrhnúť rozsiahlu migráciu na technologickej, implementačnej aj prevádzkovej úrovni. Takáto migrácia predstavuje náročný proces, vyžadujúci:



Vykonanie štúdie realizovateľnosti technologickej migrácie, zahrňujúcej licenčné podmienky, technologickú podporu použitých systémov tretích 
strán (middleware, aplikačné, databázové a pod.), migráciu z existujúceho technologického stacku na riešenie podporené a prevádzkovateľné v 
eGovernment cloude. Navyše výsledky štúdie realizovateľnosti môžu viesť aj k identifikácii vysokých rizík / nákladov, spojených s ďalším 
inkrementálnym vývojom.
Navrhnutie transformácie a tzv. architektonického a implementačného refaktoringu súčasného riešenia na aktuálne verzie vývojových nástrojov a 
jazykov, prispôsobenie na state-of-art a best-practices jednotlivých komponentov.
Zjednotenie princípov, realizácie a zavedenie SOA Government metodík s cieľom zjednotenia súčasných parciálnych riešení. Zavádzanie v 
existujúcom tzv. legacy systéme zvyšuje náročnosť celého procesu.

Súčasný systém CORWIN predstavuje technologicky a implementačne zastarané riešenie, parciálne rozdelené na moduly, ktoré reprezentujú skôr históriu 
čiastočných dodávok ako logické zjednotenie modulov, s viacerými dodávateľmi a rôznymi technologickými požiadavkami. Prevádzkované je v dátovom 
centre ministerstva spravodlivosti SR, bez využitia moderných cloudových služieb a architektúry. 
Jeho úprava by znamenala migráciu a transformáciu súčasného riešenia s netriviálnymi zmenami zdrojového kódu a vývojových procesov, rozšírená o 
vývoj a podporu novej funkcionality v zmysle integrácie na ÚPVS, integrácie na BRIS a nových registrových agiend. 
Transformácia by znamenala netriviálne zmeny (hodnota zmien je odhadnutá v ekonomickom vyjadrení projektu) na úrovniach systému aj infraštruktúry:

Zmena prevádzkového prostredia.
Zmena integračnej platformy a integračných služieb na úrovni rezortu spravodlivosti.
Zjednotenie backend implementácií a procesov.
Zmena rozhrania na používateľov smerom k moderným tenkým web responzívnym rozhraniam.

Vzhľadom na odhadovaný rozsah požadovaných zmien (a teda vysokých nákladov na prípravu existujúceho riešenia na rozvoj nových tém) a zvýšené 
bezpečnostné a prevádzkové riziká nepredstavuje znovupoužitie a aplikácia zmien súčasného riešenia IS OR kvalitatívne vyššiu hodnotu pre vývoj, 
nasadenie a prevádzku nového IS ORSR. Navyše, zásadné technologické zmeny môžu priniesť neočakávané transformačné problémy a predstavujú 
vysoké riziko tejto alternatívy. 
Rovnako nie je možné dostatočne implementovať case management vzhľadom na existujúce technické parametre systému, ako aj procesnú logiku 
systému. Z tohto vyplýva aj výrazne prácnejšie spracovávanie spisov a údržby registrov.

Stakeholder

Kritérium MS SR

Moderná architektúra v zmysle štandardov a legislatívy nie

Migrácia do vládneho cloudu nie

Efektívne vynaložené finančné prostriedky na implementáciu riešenia nie

Efektívna prevádzka a údržba riešenia nie

Tabuľka 10 – Vyhodnotenie kritérií alternatívy A2 

 Alternatíva B2 - Vybudovanie nového informačného systému princípmi Case Management
Vybudovanie nového agendového informačného systému, ktorý naplní rozsah aktuálne poskytovaných služieb, doplní novo navrhované služby s využitím 
existujúcich/plánovaných integračných rozhraní a technologicky naplní zámery informatizácie verejnej správy s plným využitím eGovernment cloudu. 
Riešenie je modulárne rozdelené na:

Podporu moderných web prezentačných rozhraní (portál s podporou mobilných zariadení prostredníctvom responzívneho a adaptívneho web 
portálu).
Podporu procesov tvorby a údržby obsahu registrov (obchodného, diskvalifikácií) využitím tzv. Case Management riešení.
Podpora integrácie v prostredí SOA služieb poskytovaných rezortnými a nadrezortnými integračnými zbernicami.
Flexibilnú podporu poskytovania registrových údajov a meta údajov o agendových procesoch (stav spracovania, termíny a pod.), najmä v zmysle 
verejného sprístupnenia údajov Obchodného registra v kontexte súčasných mobilných technológii, integračných zámerov ÚPVS, filozofie 
OpenData, a pod.



Case Management predstavuje agendový systém s cieľom podpory administrácie (životných) situácií. Predstavuje vysoko-konfigurovateľný systém 
organizácie práce zahrňujúci plánovanie práce, organizačné členenie a smerovanie práce, monitoring KPI, evidenčnú vrstvu v zmysle modelovaných 
doménových entít, integráciu na kancelársky softvér na podporu tvorby dokumentov, integráciu na DMS, registratúrne systémy, registrové systémy (napr. 
ŠÚ SR, RFO, RPO, RA). Obsahuje podporu pre legislatívne konania v zmysle slovenského/európskeho právneho rámca, s previazaním na externé zdroje 
dát a udalosti, notifikačnými mechanizmami na účastníkov konania, doručovanie úradnej pošty a pod. Riešenie bude plne integrované s centrálnymi 
komponentmi e-Governmentu, najmä MUK pre dátovú a procesnú integráciu. Relevantné údaje z obchodného registra budú dostupné vo forme 
otvorených údajov na platforme data.gov.sk. On-line bude možné sledovať stav spracovania jednotlivých podnetov a konaní. 
Case management systém obsahuje overené šablóny procesov, poskytuje silné konfiguračné mechanizmy pre existujúce aj nové procesy, podporuje 
procesnú analýzu a optimalizáciu procesov v zmysle navrhnutých a sledovaných KPI. Poskytuje viacero alternatív riadenia a smerovania práce, podporuje 
riadenie zdrojov (zaraďovanie do tímov, preberanie práce, zastupovanie) aj s integráciou na existujúcu IdM infraštruktúru (manažment identít). 
Nové, modulárne a konfigurovateľné riešenie agendy registrových systémov Case management riešení s úzkou integráciou na poskytované prostredie 
eGovernment cloudových služieb, služieb ÚPVS, s flexibilnou podporou dátovej integrácie a integrácie princípmi SOA, s podporou legislatívneho rámca 
Slovenskej republiky / EÚ predstavuje preferovanú technologickú alternatívu riešenia IS ORSR.
Tvorba a definovanie registrov bude zabezpečená práve systémom case management, s ktorým alternatíva A z uvedených dôvodov nepočíta. Zároveň je 
treba podotknúť, že samotný case management pre IS OR bude vlastný a teda nebude implementovaný case management z projektu súdneho spisu 
najmä z titulu potreby kompletne riadiť a prispôsobiť celý proces case managementu na vzniknuté požiadavky.

Stakeholder

Kritérium MS SR

Moderná architektúra v zmysle štandardov a legislatívy áno

Migrácia do vládneho cloudu áno

Efektívne vynaložené finančné prostriedky na implementáciu riešenia áno

Efektívna prevádzka a údržba riešenia áno

Tabuľka 11 – Vyhodnotenie kritérií alternatívy B2

Vyhodnotenie alternatív riešenia aplikačnej vrstvy
Vzhľadom na uvedené benefity je výhodnejšie realizovať biznisovú alternatívu B2. 

Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry

Riešenie vybranej alternatívy riešenia aplikačnej vrstvy – B2 pozostáva v technologickej vrstve takisto z dvoch alternatív.

 A3 - Virtualizácia
B3 - Kontajnerizácia

Obrázok 3 - Alternatívy riešenia na úrovni technologickej vrstvy



Alternatíva A3 – virtualizácia 
Alternatíva počíta so zachovaním technologickej vrstvy v pôvodnej štruktúre, kde sú prostredníctvom virtualizácie vytvorené samostatné virtuálne servery 
s dedikovaným operačným systémom. Nástroje na napr. monitorovanie infraštruktúry, manažment zdrojov a pod. sú zabezpečované produktmi tretích 
strán, alebo nástrojmi, ktoré ponúka samotná virtualizačná platforma. 

 Alternatíva B3 – kontajnerizácia
Alternatíva počíta s kompletným prebudovaním štruktúry technologickej vrstvy s využitím kontajnerizácie. Kontajnerizácia na rozdiel od virtualizácie (ktorá 
vytvára abstrakciu hardvéru) vytvára  abstrakciu aplikácie. Jednou z najväčších výhod kontajnerizácie oproti virtualizácii je to, že nie je potrebné natrvalo 
inštalovať ďalšiu vrstvu virtuálneho operačného systému na server. V dôsledku toho je kontajnerizovaná aplikácia oveľa prenosnejšia a lepšie 
migrovateľnejšia do cloudových prostredí vrátane vládneho cloudu. Rovnako kontajnerizácia poskytuje lepšie nástroje na manažment aplikácií, monitoring, 
logovanie a riadenie zdrojov.

Vyhodnotenie alternatív riešenia technologickej vrstvy
Z dôvodu potreby vytvoriť komplexne ucelené a konzistentné riešenie, ktoré počíta aj s budúcou migráciou do vládneho cloudu vyberáme na základe 
vyššie uvedených faktov riešenie B3. 

Súhrn výsledkov multikriteriálnej analýzy

Vytvorenie obchodného registra spolu bude realizované v rozšírenej biznisovej alternatíve (vrátane reformy a rozšíreného počtu registrátorov). Z 
aplikačného hľadiska bude vybudovaný nový informačný systém podporovaný infraštruktúrnymi službami kontajnerizácie.

Obrázok 4 - Alternatívy riešenia - celkový pohľad



Požadované výstupy (produkt projektu)

V prípravnej fáze budú realizované manažérske produkty:

Prístup k projektu,
Plán iniciačnej fázy,
Akceptačné kritéria,
Projektový zámer.

V prípravnej fáze budú realizované manažérske produkty:

Popis produktu,
Dekompozícia produktu,
Vývojový diagram produktov,
Plán projektu,
Plán kvality,
Plán konfiguračného manažmentu,
Komunikačný plán projektu,
Projektový iniciálny dokument.

Fáza 1. 
Činnosti, pre ktoré nie je nutné vykonávať legislatívne zmeny a umožnia integrovať agendu na existujúce rezortné informačné systémy:

Návrh nového dátového modelu Obchodného registra.
Vyriešenie otázky kvality dát v Obchodnom registri a implementácia centra dátových služieb
UX Redizajn portálu tak, aby bol v súlade s jednotným dizajn manuálom verejnej správy a bude dodržiavať štandardy prístupnosti a zároveň bude 
spĺňať moderné webové štandardy. Redizajn portálu si vyžiada aj nasledovné aktivity:

Detailná analýza požiadaviek:

Analýza požiadaviek na používateľské rozhranie.
Zákaznícky výskum na identifikáciu potrieb používateľov v konkrétnych oblastiach realizácie.
Vytvorenie detailného návrhu architektúry a špecifikácie riešenia:

Návrh informačnej architektúry – štruktúry zobrazovaných informácii a navigácie systému (sitemap a/alebo user flows), zohľadňujúc 
slovník .sk.gov
Kvantitatívna validácia informačnej architektúry s cieľovou skupinou používateľského rozhrania.
Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania v rozsahu relevantnom pre aktuálnu iteráciu s ohľadom na pravidlá definované v dizajn 
manuáli sk.gov.
Formatívne testovanie použiteľnosti prototypu na všetkých relevantných cieľových skupinách.
Zapracovanie zistení identifikovaných počas testovania použiteľnosti do prototypu rozhrania.
Návrh používateľského rozhrania na základe prototypu využívajúc komponenty, dostupné v sk.gov.

Návrh používateľského rozhrania na základe prototypu využívajúc komponenty, dostupné v  podľa požiadaviek ID SK:sk.gov

Zavedenie modulu správy elektronickej zbierky listín.
Implementácia novej architektúry ako platformy pre manažment konaní, elektronický spis a podobne.
Migrácia do vládneho cloudu.

Fáza 2. 
Nasadenie nových funkcionalít, ktoré predpokladajú legislatívnu zmenu a optimalizáciu procesov:

Integrácia pre rezortné systémy, aby bola zabezpečená business kontinuita aj v prípade výpadkov centrálnych komponentov ISVS.
Integrácia s prostredím e-Governmentu:

integrácia na ÚPVS,
Integrácia na CSRÚ najmä na RPO, RFO a register adries,   resp. všetky referenčné registre.
integrácia na IOM a JKM.
integrácia na ostatné ISVS

Funkčná integrácia na úrovni Európskej únie (BRIS).
Poskytovanie údajov ako otvorených údajov, zmeny súvisiace s právne relevantným obchodným registrom na internete.
Nové funkcie na základe legislatívnych zmien:

funkcionalita   pre súdnych likvidátorov,
funkcionalita   pre rozšírený počet registrátorov,
súlad s dizajn manuálom ID SK,

http://sk.gov
http://sk.gov
http://sk.gov
http://sk.gov/


súlad s požiadavkami na formuláre podľa štandardov v zmysle vykonávacieho predpisu pre ISVS,
implementácia SK TALK 3,
vytvorenie číselníkov a ich použitie,
možnosť automatizovaného pred vyplnenia údajov pre zmeny autentifikovanému navrhovateľovi oprávnenému na zápis. Podmienka je 
využitie kvalifikovaného autentifikátora,
Prílohy k návrhom - strojovo spracovateľné:

podpísanie pri odoslaní,
viacnásobný podpis,
jazykové verzie dokumentov ( možnosť prepínania pred vyplnením).

V rámci poslednej fázy bude projekt nasadený do reálnej produkčnej prevádzky. Základným predpokladom je ukončenie integrácie na BRIS, otestovanie, 
migrácia a konsolidácia. Rovnako je nevyhnutné zabezpečiť školenia pre takzvaných „superuserov". 
Plánované aktivity
Všetky fázy budú implementované princípom waterfall s tým, že jednotlivé projektové aktivity budú reflektovať povinné aktivity definované riadiacou 
dokumentáciou (Vyhláška č.85/2020 Z.z. o riadení projektov):

Analýza a dizajn- v rámci analýzy a dizajnu riešenia bude vypracovaná funkčná špecifikácia riešenia, technická špecifikácia riešenia (aplikačná 
architektúra, fyzický dátový model, systémová architektúra, špecifikácia rozhraní), návrh postupov migrácie, plán nasadenia do testovacej a 
produkčnej prevádzky a bezpečnostný projekt. V rámci analýzy a návrhu budú aplikované princípy opakovaného prototypového testovania 
s koncovými používateľmi ešte v štádiu návrhu funkčnej špecifikácie v nasledovných bodoch:

Identifikácia motivácii, problémov, znalostí a potrieb koncových používateľov projektu kvalitatívnym zákazníckym výskumom (metódami 
User-centered dizajnu) a iteratívnymi testovaniami prototypov,
Vytvorenie modelu používateľskej cesty na základe používateľského výskumu,
Návrh informačnej architektúry.

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb – projekt nepredpokladá nákup HW. OR SR bude umiestnený vo vládnom 
cloude. Využitím open-source produktov sa predpokladá zníženie, alebo odstránenie licenčných poplatkov.

Implementácia  - v rámci aktivity bude realizovaný vývoj aplikačného programového vybavenia a jeho komponentov, inštalovanie a a testovanie
konfigurovanie riešenia do príslušných prostredí. V rámci aktivity prebehne testovanie systému podľa testovacích scenárov. Testovanie 
zabezpečí odstránenie nedostatkov ešte pred plným nasadením informačného systému. (Bude doplnený zoznam testov v prílohe a Akceptačných 
kritérií. ). V rámci testovania bude potrebné:

Formatívne testovanie použiteľnosti na všetkých relevantných cieľových skupinách
Zapracovanie zistení identifikovaných počas testovania použiteľnosti do výsledného produktu

Nasadenie - Nasadenie do testovacej a produkčnej prevádzky bude okrem samotnej inštalácie a konfigurácie riešenia na prostrediach, obsahovať 
aj školenia používateľov systému, ktoré sa budú realizovať počas testovacej prevádzky. V rámci aktivity prebehne migrácia a konsolidácia 
riešenia na základe vypracovaných postupov migrácie. Implementácia nového systému vyžaduje veľmi seriózny change management s poctivou 
koordináciou všetkých komunikačných a školiacich aktivít, nasadzovania do jednotlivých prostredí, migrácie a kontroly dát. Aby v deň D každý od 
pracovníkov súdov, cez registrátorov, právnikov, až po potenciálnych podnikateľov a verejnosť vedeli čo majú očakávať, čo môžu a nemôžu, aby 
mali k dispozícii dobré nástroje a vedeli s nimi pracovať. V súvislosti s vyššie uvedeným bude vypracovaný projekt školení a change 
managementu, ktorý bude implementovaný počas realizácie projektu.

Náhľad architektúry

Biznis architektúra

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 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).

Obchodný register bude spolupracovať s pripravovaným európskym Systémom prepojenia obchodných registrov (BRIS). Hlavnou úlohou systému BRIS je 
poskytovanie súhrnných informácií zložených z údajov o subjekte a informácií o jeho pobočkách, alebo matkách z iných členských štátoch EÚ. Z pohľadu 
úspešnej integrácie so systémom BRIS pôjde o dátovú integráciu a riešenie funkcionality: poskytovanie informácií o subjekte, oznamovanie o zmenách 
subjektu, možnosti prijímať a zapracovať informácie o zmene subjektu v procesoch registrácie. Rozhrania nebudú určené výlučne pre systém BRIS, ale v 
prípade potreby môžu byť použité aj pre poskytovanie informácií iným stranám.
Technické špecifikácie a postupy potrebné pre systém prepojenia registrov sú špecifikované vykonávacím nariadením EK . 2021/1042
Nariadenie stanovuje spôsoby komunikácie, komunikačné protokoly (SOAP, HTTPS), bezpečnostné normy, štruktúru štandardného formátu správ (XML), 
štruktúru a používanie jedinečného identifikačného znaku (EUID v súlade s ISO 6523), zoznam údajov, ktoré sa majú vymieňať medzi registrami, spôsoby 
platieb, dostupnosť služieb a iné požiadavky. 

Obrázok 5 - Biznis architektúra - budúci stav

Aplikačná architektúra



IS ORSR predstavuje moderný a komplexný informačný systém, ktorý je integrálnou súčasťou e-Governmentu podľa platnej NKIVS. Znamená to, že 
napĺňa stanovené architektonické princípy a je integrovaný s centrálnymi komponentmi podľa referenčnej architektúry a je s prostredím e-Governmentu 
plne kompatibilný. Systém bude navrhnutý flexibilne, pričom jednotlivé technické nastavenia bude môcť meniť aj MR SR v roli "kľúčového administrátora". 
IS ORSR bude podporovať funkcionalitu na viacerých vrstvách aplikačných služieb:

Portál (prezentačná vrstva).
Centrum dátových služieb - analytické nástroje pre prácu s dátami, nástroje pre zabezpečenie dátovej kvality, čistenie dát a zverejňovania 
otvorených údajov.
Centrum webových služieb - integračná vrstva, schopná komunikácie s okolitým informačným prostredím.
Manažment konaní (Case Management, mechanizmus pre detailné nastavenie procesov) a workflow engine.
Modul pre správu elektronickej zbierky listín.
Modul pre elektronický spis.
Agendové registre (evidenčné databázy).

Architektúra systému bude umožňovať flexibilné reakcie pre prípadnú potrebu rozširovania alebo modifikácie systému. Dôležitou požiadavkou je, aby 
riešenie podporovalo platnú legislatívu v čase finalizácie diela.





Obrázok 6 - Aplikačná architektúra - budúci stav

Technologická architektúra

IS ORSR bude nasadený do vládneho cloudu.

O  brázok 7 - Technologická architektúra - budúci stav

Legislatíva

ID Typ Názov Zdôvodnenie Návrh zmeny

L
A
_
01

Zákon Ústava Slovenskej republiky, Overenie súladu projektu s 
ústavou

L
A
_
02

Zákon Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,

Dotknutá oblasť: 
Obchodný register 
Procesy pre obchodné konanie.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
03

Zákon Zákon č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,

Dotknutá oblasť: 
Procesy pre obchodné konanie.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom



L
A
_
04

Vyhláš
ky / 
výnosy 
/ 
opatren
ia

Vyhláška č. 482/2011 Z.z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí, Dotknutá oblasť: 
Zverejňovanie súdnych rozhodnutí.

Overenie súladu projektu s 
vyhláškou

L
A
_
05

Zákon Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých predpisov,

V súlade s týmto zákonom, každá 
organizácia verejnej správy 
zabezpečuje svoju agendu výstavby 
a prevádzky svojich IS.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
06

Vyhláš
ky / 
výnosy 
/ 
opatren
ia

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 
informatizáciu správy č 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné 
technológie verejnej správy

Dotknutá oblasť: 
Štandardy pre informačné systémy 
verejnej správy

Overenie súladu projektu s 
výnosom

L
A
_
07

Zákon Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, Dotknutá oblasť: 
Elektronická komunikácia.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
08

Zákon Zákon č. 272/2016 o dôveryhodných službách, Dotknutá oblasť: 
Používanie elektronického podpisu.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
09

Zákon Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách, Dotknutá oblasť: 
Poštové služby.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
10

Zákon Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,

Dotknutá oblasť: 
Ochrana osobných údajov.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
11

Zákon Zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov,

Dotknutá oblasť: 
Ochrana utajovaných skutočností.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
12

Zákon Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),

Oblasti zmien: 
Slobodný prístup k informáciám.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
13

Zákon Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente)

Dotknutá oblasť: 
Elektronická podoba výkonu verejnej 
správy.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
14

Zákon Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Dotknutá oblasť: 
Súdne konania a procesy 
Register diskvalifikácií.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
15

Zákon Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, Dotknutá oblasť: 
Procesy pre súdne poplatky.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
16

Zákon Zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok, Dotknutá oblasť: 
Procesy pre konanie vymáhaní 
súdnych pohľadávok.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
17

Zákon Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník – očakávaná novela obsahujúca 
úpravu registra diskvalifikácií

Dotknutá oblasť: 
Obchodný register 
Register diskvalifikácií.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
18

Zákon Legislatíva zavádzajúca nový typ právnej spoločnosti – jednoduchá akciová 
spoločnosť v súlade s Koncepciou podpory startupov na Slovensku.

Dotknutá oblasť: 
Vymedzenie právnych foriem

Overenie súladu projektu so 
zákonom.



1.  

2.  

3.  

L
A
_
19

Zákon Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 
(úprava osobitných typov konania vo veciach obchodného registra) 

Dotknutá oblasť: 
Obchodný register

Stráca účinnosť 1.7.2016

L
A
_
20

Zákon Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (úprava osobitných 
typov konania vo veciach obchodného registra)

Dotknutá oblasť: 
Obchodný register

Overenie súladu, nadobúda 
účinnosť 1.7.2016 (ruší 
Občiansky súdny poriadok)

L
A
_
21

Vyhláš
ky / 
výnosy 
/ 
opatren
ia

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do 
obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis 
priložiť v znení neskorších predpisov

Dotknutá oblasť: 
Obchodný register

Úprava tlačív, resp. obsahových 
náležitostí elektronických 
formulárov pre návrhy na zápis 
do obchodného registra

L
A
_
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Vyhláš
ky / 
výnosy 
/ 
opatren
ia

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o 
postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo 
veciach obchodného registra v znení vyhlášky č. 80/2012 Z. z.

Dotknutá oblasť: 
Obchodný register

Úprava párovania identity 
používateľa elektronických 
služieb obchodného registra

L
A
_
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Vyhláš
ky / 
výnosy 
/ 
opatren
ia

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o 
Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, 
Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Dotknutá oblasť: 
Obchodný register

Úprava administratívnych a 
kancelárskych postupov pri 
vybavovaní agend obchodného 
registra

L
A
_
24

Zákon Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách Dotknutá oblasť: 
Akcie obch. spoločností.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

L
A
_
25

Zákon Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Dotknutá oblasť: 
Register diskvalifikácií.

Overenie súladu projektu so 
zákonom, s novými novelizáciami 
zákona a nových zákonov s 
projektom

Tabuľka 12 - Legislatíva

Rozpočet a prínosy

Výpočet prínosov projektu je založený na:

Úspore času pri vytváraní a zrealizovaní elektronického podania návrhu na zápis podnikateľského subjektu do Obchodného registra, ktorý sa 
zníži o 20%.
Úspore času pri procese zápisu podnikateľského subjektu do Obchodného registra, ktorý sa zníži z dvoch pracovných dní na jeden. Jedná sa 
o čas, ktorý plynie prijatím elektronického podania elektronickou podateľňou a doručením rozhodnutia navrhovateľovi.
Úspore mzdových a prevádzkových nákladov na strane súdov pri zavedení externých registrátorov.

Vo výpočte prínosov sa využíva údaj mediánu dennej tržby podnikateľského subjektu. Vo výpočtoch použijeme hodnotu mediánu tržieb za rok 2020. Zdroj 
tohto údaju je Finstat.



Obrázok č.7 - Tržby podnikateľských subjektov za roky 2019 a 2020 rozdelené podľa kategórie tržieb (zdroj. Finstat)

Prínos č.1 – Úspora času pri vytváraní a zrealizovaní elektronického podania 
Vzhľadom na kompletnú modernizáciu webového používateľského rozhrania ako aj elektronických formulárov Obchodného registra bude mať používateľ 
zvýšený používateľský zážitok (UX) v oblasti

vyhľadania elektronickej služby,
vyplnenia elektronických formulárov
finalizácie elektronického formuláru
finalizácie elektronického podania

Jednoduchšia navigácia prinesie benefit úspory času v rýchlejšom získaní relevantnej informácie, v rýchlejšom vykonaní akcie a v znížení chybovosti 
pričom chybovosť má zásadný vplyv na čas realizácie elektronického podania. 
Ušetrený čas podnikateľský subjekt využíva na podnikanie a generovanie tržieb. Na základe tržieb vieme vypočítať prínos na zvýšenej DPH odvedenej 
štátu ako odvedenej aj zvýšenej dani zo zisku. 
Rovnako profituje aj samotný podnikateľský subjekt, avšak jeho zisk nie je do výpočtu zahrnutý. 
Východiská pre výpočet prínosu: 
Aj keď uvedený prínos prinesú všetky modernizované elektronické služby Obchodného registra SR, výpočet je prevedený konzervatívnym spôsobom – len 
v rámci služby prvozápisu osoby do Obchodného registra SR. Sekundárnym dôvodom je aj to, že pre službu prvozápisu existujú relevantné štatistické 
podklady. 

Štatistický údaj Jednotka Hodnota Zdroj informácie

Počet prvozápisov do OR SR v roku 2020 ks/rok 27 079 Dashboard (súdy v číslach a grafoch) - Analytické 
centrum

Počet zápisov do OR SR vykonaných svojpomocne % 20 Kvalifikovaný odhad Slovenskej komory advokátov.

Počet zápisov do OR SR vykonaných svojpomocne za rok ks/rok 5 416

Priemerný čas prvozápisu do OR SR vykonaného svojpomocne hod 4 Kvalifikovaný odhad Slovenskej komory advokátov.

Odhadovaná úspora času pri realizácií elektronického podania Zápis do OR SR vykonaného 
svojpomocne

% 20

Medián priemernej ročnej tržby podnikateľských subjektov za rok 2020 EUR
/rok

32 199 Finstat

Priemerná hodinová tržba podnikateľského subjektu v SR za rok 2020 (8 hod/deň) EUR
/hod

11,18

Priemerná ziskovosť z tržieb podnikateľských subjektov v SR za roky 2019 a 2020 %     3,5 Finstat

Tabuľka 13 - Východiská prínosu č.1 
Výpočet prínosu:

Štatistický údaj Jednotka Hodnota Poznámka

Odhadovaná úspora času pri realizácií elektronického podania Zápis do OR SR vykonaného 
svojpomocne

hod/rok 4 333 Počet zápisov do OR SR vykonaných 
svojpomocne 
x 
20% úspora času zo 4 hod



Sumárna navýšená tržba podnikateľských subjektov za rok EUR
/rok

48 443

Odvedená DPH EUR
/rok

  8 073

Zisk podnikateľa EUR
/rok

1 696

Sumárny prínos (podnikateľ + štát) EUR
/rok

 9 769

Tabuľka 14 – Výpočet prínosu č.1

Prínos č.2 – Úspora času zápisu podnikateľského subjektu do Obchodného registra SR 
Realizácia nového Obchodného registra umožní prijať legislatívnu zmenu, ktorá skracuje dĺžku konania z dvoch pracovných dní na jeden. Jedná sa o čas, 
ktorý plynie prijatím elektronického podania elektronickou podateľňou MS SR a doručením rozhodnutia navrhovateľovi. 
Úspora jedného pracovného dňa predstavuje čas, ktorý podnikateľský subjekt využíva na podnikanie a generovanie tržieb. Na základe tržieb vieme 
vypočítať prínos na zvýšenej DPH odvedenej štátu ako aj zvýšenej dani zo zisku. 

Štatistický údaj Jednotka Hodnota Zdroj informácie

Počet prvozápisov do OR SR v roku 2020 ks/rok 27 079 Dashboard (súdy v číslach a grafoch) - Analytické centrum

Úspora času na jednom konaní deň 1

Počet usporených dní pri skrátení trvania konania o 1 pracovný deň deň 27 079

Medián priemernej ročnej tržby podnikateľských subjektov za rok 2020 EUR/rok 32 199 Finstat

Priemerná denná tržba podnikateľského subjektu v SR za rok 2020 EUR/deň 89

Priemerná ziskovosť z tržieb podnikateľských subjektov v SR za roky 2019 a 2020 % 3,5 Finstat

Tabuľka 15 - Východiská prínosu č.2
Výpočet prínosu:

Štatistický údaj Jednotka Hodnota Zdroj informácie

Celkový počet usporených dní deň/rok 27 079

Sumárna navýšená tržba podnikateľských subjektov za rok EUR/rok 2 410 031

Odvedená DPH EUR/rok 401 672

Zisk podnikateľa EUR/rok 70 292

Sumárny prínos (podnikateľ + štát) EUR/rok 471 964

Tabuľka 16 – Výpočet prínosu č.2

Prínos č.3 - Úspora mzdových a prevádzkových nákladov na strane súdov pri zavedení externých registrátorov 
Zavedením nového Obchodného registra a externých registrátorov sa ušetria mzdové a prevádzkové kapacity na súdoch:

OS Bratislava I.
OS Banská Bystrica
OS Košice I.
OS Nitra
OS Prešov
OS Trenčín
OS Trnava

Agendu bude vybavovať OS v Žiline, pričom sa z dôvodu zvýšenia elektronizácie procesu a najmä zavedením externých registrátorov nepredpokladá 
, resp. prevádzkových nákladov. navyšovanie ľudských kapacít

Nasledovná tabuľka popisuje mzdové a prevádzkové náklady na agendu OR SR na jednotlivých súdoch (Zdroj: SAP a Odbor rozvoja rezortných ľudských 
zdrojov MS SR). 
viď ďalšiu stranu



Por.
č.

Registrov
ý súd

Počet 
sudcov

Asist
ent

Súdny 
tajomník

Vyšší súdny 
úradník

Priemerný ročný plat sudcu 
OR

Priemerný ročný 
plat Asistent

Priemerný ročný plat 
Súdny tajomník

Priemerný ročný plat Vyšší 
súdny úradník

Mzdové 
náklady

1. OS BA I. 1 14 3 14 51 452,97 € 11 964,12 € 15 222,45 € 16 617,90 € 497 
268,53 €

2. OS BB 3 51 452,97 € 11 964,12 € 15 222,45 € 16 617,90 € 35 892,35 
€

3 OS KE I. 2 6 1 4 51 452,97 € 11 964,12 € 15 222,45 € 16 617,90 € 256 
384,69 €

4 OS NR 3 1 4 51 452,97 € 11 964,12 € 15 222,45 € 16 617,90 € 117 
586,39 €

5 OS PO 2 1 4 51 452,97 € 11 964,12 € 15 222,45 € 16 617,90 € 105 
622,28 €

6 OS TN 1 2 4 51 452,97 € 11 964,12 € 15 222,45 € 16 617,90 € 148 
369,46 €

7 OS TT 2 2 4 51 452,97 € 11 964,12 € 15 222,45 € 16 617,90 € 120 
844,72 €

8 OS ZA 5 3 8 Zostáva registrový súd 
(pracovisko v PB)

Spo
lu

4 35 13 42 360 170,81 € 83 748,81 € 106 557,13 € 116 325,29 € 1 281 
968,42 €

Tabuľka 17 - Východiská prínosu č.3 – mzdové náklady

Ročné prevádzkové náklady

Por. č.  Registrový súd  Ročné prevádzkové náklady v % zo mzdových nákladov  Ročné prevádzkové náklady v Eur

1. OS BA I. 28,1%  139 632,54 €

2. OS BB 19,5%  6 983,79 €

3 OS KE I. 14,8%  37 929,91 €

4 OS NR 21,6%  25 391,15 €

5 OS PO 20,4%  21 536,85 €

6 OS TN 19,5%  28 916,52 €

7 OS TT 24,7%  29 886,11 €

8 OS ZA  - €

Spolu  290 276,85 €

Tabuľka 18 - Východiská prínosu č.3 – prevádzkové náklady

Štatistický údaj Jednotka Hodnota Poznámka

Ročná úspora mzdových nákladov na registrových súdoch EUR/rok 1 281 968 z tabuľky č. 3

Ročná úspora prevádzkových nákladov na registrových súdoch EUR/rok 290 276 z tabuľky č.3

Celková úspora EUR/rok 1 572 245

Tabuľka 19 – Výpočet prínosu č.3

Sumarizácia nákladov a prínosov

Celkové ročné prínosy sú vypočítavané sumou vyššie uvedených prínosov.

Prínos Jednotka Hodnota

Prínos č.1 EUR/rok 9 769

Prínos č.2 EUR/rok 471 964



Prínos č.3 EUR/rok 1 572 245

Celková úspora EUR/rok 2 053 978

Tabuľka 20 – Celkové ročné prínosy

Vzhľadom k tomu, že prínos v podobe zvýšených tržieb podnikateľských subjektov, keď sa zápis podnikateľa do OR SR skráti z 2 pracovných dní na 24h, 
bude náročné zmerať a následne overiť, zostáva hlavným prínosom investície do nového IS OR SR, no v CBA sa neuvádza.

V súlade s Metodikou MIRRI sú použité v CBA len prínosy č.3- úspora mzdových nákladov. Uvoľnené personálne kapacity registrových súdov budú 
presunuté na iné agendy v rámci nových prvostupňových, správnych a odvolacích súdov.

Rozpočet projektu

Tabuľka 3 - Rozpočet projektu

Detailný rozpočet sa nachádza v prílohe tohto dokumentu – CBA. 

Harmonogram jednotlivých fáz projektu a metóda jeho riadenia

Plánovaný začiatok realizácie projektu je jún 2022
Plánovaný koniec realizácie projektu je november 2023
Trvanie realizačnej fázy projektu: 16 mesiacov 
Harmonogram

ID FÁZA/AKTIVITA ZAČIATOK 
(odhad 
termínu)

KONIEC 
(odhad 
termínu)

TRVANIE V MESIACOCH (odhad 
trvania)

POZNÁMKA

1. Prípravná fáza 10/2021 11/2021 2

2. Iniciačná fáza 11/2021 12/2021 2

2
a.

Aktivity pred vyhlásením verejného obstarávania 12/2021 01/2022 2

2
b.

Príprava a realizácia verejného obstarávania 02/2022 04/2022 3

2c Aktivity po dokončení verejného obstarávania a uzavretí zmluvy 
s dodávateľom

05/2022 05/2022 1

3. Realizačná fáza 06/2022 09/2023 16

3
a.

Analýza a Dizajn 06/2022 09/2022 4 koniec fázy je fakturačným 
milníkom

3
b.

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a 
služieb

- - -



3
c.

Implementácia a testovanie 10/2022 07/2023 10 koniec fázy je fakturačným 
milníkom

3
d.

Nasadenie a PIP 8/2023 9/2023 2 koniec fázy je fakturačným 
milníkom

4. Dokončovacia fáza 10/2023 11/2023 2

5. Podpora prevádzky (SLA) 12/2023 11/2028 60

Tabuľka 21 – Harmonogram

Projektový tím

Zostavuje sa Riadiaci výbor (RV), v minimálnom zložení:

Predseda RV,
zástupca vlastníkov procesov objednávateľa,
zástupca kľúčových používateľov objednávateľa,
zástupca dodávateľa (dopĺňa sa až po VO / voliteľný člen).

Určuje sa Projektový manažér objednávateľa (PM). 
Interný tím MSSR:

Pozícia Počet

IT Architekt 1

IT Analytik 1

Vlastník procesov 2

Dátový kurátor 1

Projektový manažér 1

Manažér kvality 1

Finančný manažér 1

Vlastník údajov 2

Administratívny pracovník 1

Účtovník 1

Špecialista na publicitu 1

Špecialista UX 1

Tabuľka 4 - Interný tím MSSR

Tím dodávateľa:

Pozícia

IT architekt

IT tester

IT programátor/vývojár

Projektový manažér IT projektu

IT analytik

Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance



Špecialista pre bezpečnosť IT

Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista

Špecialista pre databázy

Školiteľ pre IT systémy

Tabuľka 5 - Tím dodávateľa
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