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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o konkurencieschopnom digitálnom jednotnom trhu – elektronická verejná správa ako 
vedúca sila 

(2011/2178(INI))

Európsky parlament

– so zreteľom na acquis Spoločenstva v oblasti vnútorného trhu a informačnej spoločnosti,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010) 2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Digitálna agenda pre Európu 
(COM(2010) 245),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o novej digitálnej agende pre Európu: 
2015.eu1,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 31. mája 2010 na tému Digitálna agenda pre 
Európu, 

– so zreteľom na závery Európskej rady zo 17. júna 2010 na tému stratégie Európa 2020 
vrátane digitálnej agendy (bod 7),

– so zreteľom na Príručku obstarávania štandardizovanej IKT – prvky osvedčených 
postupov, ktorú Komisia uverejnila 23. decembra 2011,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Využívanie výhod elektronickej fakturácie 
v Európe (COM(2010) 712),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európsky akčný plán pre elektronickú 
verejnú správu na roky 2011 – 2015 – Využitie IKT na podporu inteligentnej, udržateľnej 
a inovačnej verejnej správy (COM(2010) 743),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k interoperabilite európskych 
verejných služieb – európska stratégia interoperability (EIS) pre európske verejné služby 
(príloha 1) a európsky rámec interoperability (EIF) pre európske verejné služby 
(príloha 2) (COM(2010) 744),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán elektronickej verejnej správy 
(eGovernment) i2010 – Urýchlenie elektronickej verejnej správy v Európe v prospech 
všetkých (COM(2006) 173),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Jednotný rámec budovania dôvery 
v jednotný digitálny trh pre elektronický obchod a služby online (COM(2011) 942),

                                               
1 Ú. v. EÚ C 81E, 15.3.2011, s. 45.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných 
síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery: Spoločne za nový rast (COM(2011) 206),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 31. marca 2011 o ochrane kritických informačných 
infraštruktúr – Dosiahnuté ciele a ďalšie kroky: na ceste ku globálnej kybernetickej 
bezpečnosti,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. marca 2009 o ochrane kritických informačných 
infraštruktúr – Ochrana Európy pred rozsiahlymi kybernetickými útokmi a narušeniami: 
zvyšovanie pripravenosti, bezpečnosti a odolnosti,

– so zreteľom na balík otvoreného prístupu k zdrojom údajov, ktorý Komisia uverejnila 
v decembri 2011 a ktorý sa skladá z týchto dokumentov: oznámenie Komisie s názvom 
Otvorený prístup k údajom – Motor inovácie, rastu a transparentnej správy vecí 
verejných, návrh Komisie na smernicu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES 
o opakovanom použití informácií verejného sektora, (COM(2011) 877) a rozhodnutie 
Komisie z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie 
(COM(2011) 833),

– so zreteľom na štúdiu o hospodárskom vplyve informácií verejného sektora, ktorú v roku 
2011 uskutočnila Európska komisia (Vickeryho štúdia),

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom 
európskom kúpnom práve (COM(2011) 635),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Jednotný rámec budovania dôvery 
v jednotný digitálny trh pre elektronický obchod a služby online (COM(2011) 942),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zelená kniha – Smerom k integrovanému 
európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami (COM(2006) 941),

– so zreteľom na výročnú správu o pokroku Digitálnej agendy pre Európu za rok 2011 
uverejnenú 22. decembra 2011,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Správa o digitálnej konkurencieschopnosti 
EÚ: hlavné výsledky stratégie i2010 v období 2005 – 2009 (COM(2009) 390),

– so zreteľom na Štúdiu o sociálnom vplyve IKT – SMART 2007/0068 uverejnenú 
30. apríla 2010,

– so zreteľom na Správu o hospodárskom vplyve IKT – SMART 2007/0020 uverejnenú 
v januári 2010,

– so zreteľom na správu pripravenú pre Komisiu s názvom Akčný plán elektronickej 
verejnej správy (eGovernment) i2010 – štúdia o dosiahnutom pokroku (SMART 
2008/0042) uverejnenú v novembri 2009,

– so zreteľom na závery švédskeho predsedníctva z 10. novembra 2009 z konferencie vo 
Visby o vytváraní vplyvu pre eÚniu 2015, 
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– so zreteľom na správu švédskeho predsedníctva s názvom Zelená vedomostná spoločnosť 
– Politický program IKT do roku 2015 pre budúcu vedomostnú spoločnosť Európy 
uverejnenú v septembri 2009,

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Cloud Computing: Správa o verejnej 
konzultácii uverejnenú 5. decembra 2011, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán o elektronických podpisoch 
a elektronickej identifikácii s cieľom uľahčiť poskytovanie cezhraničných verejných 
služieb na jednotnom trhu (COM(2008) 798), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre... (A7-0000/2012),

A. keďže informačné a komunikačné technológie (IKT) priamo ovplyvňujú každodenný 
život občanov EÚ a keďže občania by mali značný prínos z konkurencieschopného 
jednotného digitálneho trhu, ktorý by odstránil všetky prekážky cezhraničného 
poskytovania elektronických služieb a na ktorom by nebola ohrozená hospodárska súťaž;

B. keďže sektor IKT priamo zodpovedá za tvorbu 5 % HDP EÚ a jeho ročná trhová hodnota 
je 660 miliárd EUR, pričom však oveľa viac prispieva k celkovému rastu produktivity 
(20 % priamo v rámci sektora IKT a 30 % vďaka investíciám do IKT);

C. keďže IKT môže výrazne prispieť k plneniu stratégie Európa 2020 najmä vo vzťahu 
k zamestnanosti, udržateľnému hospodárskemu rastu a rastu zamestnanosti, k výskumu 
a vývoju, energetike, inováciám a životnému prostrediu;

D. keďže MSP zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu na digitálnom trhu;

E. keďže hodnotiaca tabuľka digitálnej agendy za rok 2011 ukazuje pokrok, pričom však 
26 % občanov EÚ nikdy nepoužilo internet a len 48 % ľudí patriacich do 
znevýhodnených skupín internet použilo;

F. keďže konkurencieschopný jednotný digitálny trh musí zabezpečiť úspešný rozvoj 
transeurópskej komunikačnej siete, účinne prepojiť telekomunikačné siete všetkých 
regiónov EÚ a odstrániť rozdiely medzi úrovňou rozvoja infraštruktúry v členských 
štátoch EÚ a medzi nimi;

1. uvedomuje si veľký prínos sektora IKT k priemyselnej politike, konkurencieschopnosti 
a obchodnej bilancii EÚ; 

2. zdôrazňuje, že základom digitálnej stratégie sú používatelia a že v EÚ existuje naliehavá 
potreba posilniť úlohu a perspektívu používateľov v informačnej spoločnosti; 
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Akčný plán elektronickej verejnej správy (eGovernment) 

3. víta prijatie Európskeho akčného plánu pre elektronickú verejnú správu na roky 2011 –
2015, európskej stratégie interoperability (EIS) a európskeho rámca interoperability (EIF) 
pre európske verejné služby; 

4. podporuje celkový cieľ zvýšiť využívanie služieb elektronickej verejnej správy 
(eGovernment) v roku 2015 tak, aby ich využívalo 50 % občanov (zo 41 %) a 80 % 
podnikov (zo 75 %), vyzýva však Komisiu a členské štáty, aby tieto ciele považovali za 
minimálne hraničné hodnoty;

5. vyjadruje ľútosť, že podľa hodnotiacej tabuľky digitálnej agendy za rok 2011 len 50 % 
používateľov elektronickej verejnej správy vyplnilo formuláre online;

6. poukazuje na to, že občania aj podniky čoraz viac využívajú internet v mobilných 
zariadeniach, a požaduje zaistenie toho, aby boli služby elektronickej verejnej správy 
dostupné vo viacerých komunikačných kanáloch vrátane mobilného internetu a aby boli 
týmto kanálom prispôsobené;

7. zdôrazňuje, že elektronická verejná správa prináša mimoriadne výhody občanom a MSP 
v EÚ, začínajúc zníženými administratívnymi nákladmi, lebo pri cezhraničnom podnikaní 
v rámci EÚ sa často stretávajú s neprekonateľnými bariérami; 

8. poznamenáva, že hlavné prekážky cezhraničného prístupu k elektronickým službám 
verejných orgánov sa spájajú s využívaním elektronickej identifikácie a elektronických 
podpisov a že na úrovni EÚ je nedostatočná interoperabilita;

9. domnieva sa, že na zaistenie účinných celoeurópskych cezhraničných služieb 
elektronickej verejnej správy, ktoré by zabezpečovali obojsmernú a/alebo 
automatizovanú interakciu medzi úradmi a občanmi a/alebo podnikmi, je potrebný jasný 
a jednotný právny rámec EÚ týkajúci sa vzájomného uznávania elektronického 
overovania, elektronickej identifikácie a elektronických podpisov;

10. víta prijatie akčného plánu elektronických podpisov a elektronickej identifikácie, ako aj 
pilotného projektu STORK a tiež ich prínos k interoperabilite cezhraničných verejných 
služieb; vyzýva Komisiu, aby revidovala smernicu o elektronických podpisoch, 
a požaduje rozhodnutie zaisťujúce vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie 
a elektronického overovania;

11. berie na vedomie, že Komisia poverila organizácie pre normalizáciu CEN, CENELEC 
a ETSI, aby zaktualizovali a zracionalizovali európsky rámec štandardizácie 
elektronických podpisov; vyzýva Komisiu, aby EP predložila ročnú správu o pokroku na 
základe správ, ktoré dvakrát ročne predložia európske organizácie pre normalizáciu;

12. zdôrazňuje, že aplikácie elektronickej verejnej správy by sa mali revidovať a v prípade 
potreby upravovať tak, aby boli prístupné aj pre používateľov bez trvalého pobytu 
v danom členskom štáte; zdôrazňuje, že na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni 
a na úrovni EÚ je potrebná interoperabilita;
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13. domnieva sa, že interoperabilita aplikácií elektronickej verejnej správy si vyžaduje 
interoperabilitu vnútroštátnych infraštruktúr súkromných kľúčov prostredníctvom 
európskej služby overovania (európsky most);

14. víta verejné konzultácie o návrhu usmernení týkajúcich sa prepojení medzi 
štandardizáciou IKT a verejným obstarávaním a požaduje návrh na túto tému;

15. vyzýva členské štáty, aby vypracovali vnútroštátne stratégie elektronickej verejnej správy 
v súlade s cieľmi akčného plánu elektronickej verejnej správy, najmä s otvorením 
vnútorného trhu;

16. vyzýva členské štáty, aby využívali nástroje IKT na zlepšenie transparentnosti 
a zodpovednosti, na zníženie administratívnej záťaže, zlepšenie administratívnych 
procesov, zníženie emisií oxidu uhličitého, na dosiahnutie úspor verejných prostriedkov 
a na zabezpečenie prínosu k tvorbe participatívnejšej demokracie pri súčasnom budovaní 
dôvery a sebadôvery;

17. poukazuje na to, že cezhraničné interoperabilné služby elektronickej verejnej správy by 
sa mali opierať o inovačnú architektúru a technológie (technológia „cloud“ využívaná pre 
verejné služby a architektúra orientovaná na služby), a požaduje inováciu infraštruktúry 
elektronickej verejnej správy a služieb online verejného záujmu na IPv6;

18. zdôrazňuje, že zabezpečený cezhraničný systém elektronickej verejnej správy je 
neoddeliteľnou súčasťou ochrany európskej kritickej infraštruktúry; požaduje zavedenie 
dostatočných opatrení na zaistenie ochrany údajov a súkromia a na minimalizáciu 
zraniteľnosti voči kybernetickým útokom;

19. víta prínos programov IDA, IDABCD a ISA a rozsiahlych pilotných projektov CIP1, ako 
aj fóra ePractice k návrhu a vykonávaniu cezhraničných interoperabilných riešení;

20. víta a podporuje návrh Nástroja na prepojenie Európy (CEF), ktorý vyčleňuje sumu 
takmer 9,2 miliardy EUR na podporu investícií do rýchlych a veľmi rýchlych 
širokopásmových sietí a celoeurópskych digitálnych služieb;

21. víta prijatie balíka otvoreného prístupu k zdrojom údajov a vyzýva členské štáty, aby 
podporili opakované použitie informácií (neosobných informácií) verejného sektora 
inovačnými spôsobmi; požaduje väčšiu angažovanosť miestnych a regionálnych orgánov, 
čo sa týka prístupu k informáciám verejného sektora, s cieľom zlepšiť poskytovanie 
informácií verejnosti, podnikom a inštitúciám a umožniť vytváranie nových pracovných 
miest na miestnej a regionálnej úrovni;

22. poukazuje na význam metodík merania (kvalitatívnych a kvantitatívnych) zameraných na 
účinnosť a efektívnosť elektronickej verejnej správy a demokracie pri využití cieľov 
SMART2, ktoré by mali všetky vlády aktívne používať;

23. vyjadruje poľutovanie, že sa členské štáty ešte nedohodli na zozname všetkých 

                                               
1 SPOCS, PEPPOL, ePSOS, STORK, CROBIES.
2 SMART: konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené.
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kľúčových cezhraničných verejných služieb, ktoré sa do roku 2015 majú sprístupniť 
online;

24. víta návrhy na posilnenie digitálnej gramotnosti, vedomostí a digitálnej integrácie, najmä 
návrh, aby sa digitálna gramotnosť a súvisiace oblasti stali prioritou nariadenia 
o Európskom sociálnom fonde (2014 – 2020);

25. vyjadruje poľutovanie, že sa oneskoril legislatívny návrh zameraný na zaistenie toho, aby 
boli webové stránky verejného sektora v plnej miere dostupné do roku 2015; víta plán 
digitálnej integrácie a požaduje vykonávanie smerníc o dostupnosti webu (Web 
Accessibility Initiative – WAI) vrátane usmernení o prístupe k webovému obsahu (Web 
Content Accessibility Guidelines – WCAG) pre portály elektronickej verejnej správy;

Elektronické obstarávanie

26. zdôrazňuje, že elektronické obstarávanie umožňuje verejné obstarávanie v EÚ 
a maximálny výber pre verejné orgány, čo vedie k účinnému vynakladaniu finančných 
prostriedkov, transparentnosti, posilneniu vnútorného trhu a hospodárskej súťaže;

27. poukazuje na to, že verejné výdavky v EÚ 27 predstavujú 16 % HDP, a naliehavo vyzýva 
na používanie elektronického obstarávania pre všetky verejné obstarávania do roku 2015; 
požaduje, aby sa elektronické obstarávanie používalo aj pre koncesie;

28. vyjadruje poľutovanie, že v roku 2010 použilo internet na odoslanie návrhu verejným 
orgánom prostredníctvom verejného elektronického systému predkladania súťažných 
návrhov len 13 % podnikov EÚ; vyzýva členské štáty, aby podnecovali účasť MSP na 
elektronickom obstarávaní;

29. zdôrazňuje, že elektronické obstarávanie má dve fázy: pred zadaním zákazky1 a po zadaní 
zákazky2; požaduje od členských štátov, aby do roku 2015 obe fázy v plnej miere 
vykonávali a integrovali ich do svojich portálov elektronického obstarávania;

30. poukazuje na úspešné činnosti rozsiahlych pilotných projektov elektronického 
obstarávania PEPPOL a e-CERTIS;

31. zdôrazňuje, že vnútroštátne systémy elektronického obstarávania sa musia zdokonaliť, 
aby umožňovali cezhraničné služby a aby sa nimi v plnej miere vykonávala smernica 
o službách;

32. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila bielu knihu o vzájomnom prepojení možností 
v rámci elektronického obstarávania so stratégiou EÚ pre elektronické obstarávanie;

Elektronická fakturácia (eInvoicing)
                                               
1 Elektronické oznámenie súťaže (eNotice), výzva na elektronické prekladanie ponúk (eTendering), elektronické 
predkladanie ponúk (eSubmission), akceptácia elektronického podpisu.
2 Elektronické objednávanie (eOrdering), elektronická fakturácia (eInvoicing), elektronické platby (ePayments), 
použitie elektronického podpisu.
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33. víta iniciatívu týkajúcu sa elektronickej fakturácie, ktorej zámerom je, aby sa elektronická 
fakturácia stala do roku 2020 hlavným spôsobom fakturácie v EÚ, a víta aj rozhodnutie 
Komisie o vytvorení európskeho fóra pre elektronickú fakturáciu s účasťou rôznych 
zainteresovaných strán (EMSFEI);

34. poukazuje na výrazné výhody, ktoré elektronická fakturácia ponúka (kratšie platobné 
obdobia, menej chýb, lepší výber DPH, znížené náklady na tlač a poštovné a integrované 
spracovanie v podnikoch);

35. uvedomuje si fragmentáciu trhu v dôsledku vnútroštátnych pravidiel elektronickej 
fakturácie; vyjadruje poľutovanie, že elektronické faktúry prijíma a posiela len 22 % 
MSP;

36. víta nové pravidlá pre DPH1 v súvislosti s elektronickou fakturáciou, ktoré vytvárajú 
rovnaké podmienky pre papierové a elektronické faktúry;

37. poukazuje na význam právnej istoty, jasného technického prostredia a otvorených 
a interoperabilných riešení elektronickej fakturácie na základe spoločných zákonných 
požiadaviek, obchodných procesov a technických noriem, ktoré by uľahčili jej hromadné 
prijímanie;

38. vyzýva priemysel a európske organizácie pre normalizáciu, aby sa usilovali o podporu 
súdržnosti smerom k spoločnému údajovému modelu elektronickej fakturácie;

39. cení si iniciatívy Dánska, Fínska, Talianska, Španielska a Švédska, aby mali verejné 
orgány povinnosť používať elektronickú fakturáciu, a požaduje, aby bola elektronická 
fakturácia do roku 2016 povinná pre všetky verejné obstarávania;

40. berie na vedomie, že problémy s cezhraničnou interoperabilitou elektronického podpisu 
spomaľujú prijímanie cezhraničných riešení elektronickej fakturácie;

41. vyzýva Komisiu, aby sa s pomocou fóra EMSFEI zamerala na právne aspekty a aby 
koordinovala vnútroštátne iniciatívy; požaduje od Komisie, aby ročne predkladala správy 
a aby pozvala poslancov EP na stretnutia fóra EMSFEI;

42. nabáda členské štáty, aby vytvorili vnútroštátne fóra pre elektronickú fakturáciu 
s vyváženým zastúpením zainteresovaných strán;

43. domnieva sa, že by sa nemalo zabúdať na spotrebiteľov s obmedzeným prístupom na 
internet a vôbec na žiadnych spotrebiteľov a že by vždy mali mať možnosť dostávať 
papierové faktúry;

Všeobecné pripomienky

44. uznáva pridanú hodnotu 132 projektov v rámci strategických priorít programu podpory 

                                               
1 Smernica 2010/45/ES.
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politiky IKT rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP ICT PSP) 
a poukazuje na význam výskumu, vývoja a inovácií pri rozvoji a zlepšovaní 
cezhraničných služieb; požaduje podporu pre ľahký a rýchly prístup k finančným 
prostriedkom EÚ na výskum a vývoj pre IKT, ako aj zvýšenie finančných príspevkov na 
cezhraničné služby a infraštruktúru elektronickej verejnej správy na roky 2014 – 2020;

45. vyzýva Komisiu, aby ročne hodnotila ciele digitálnej agendy, a to najmä tie, ktoré súvisia 
s akčným plánom elektronickej verejnej správy, a aby ročne podávala správy EP;

46. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V roku 2010 Európska komisia prijala stratégiu Európa 2020 zameranú na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na zlepšenie hospodárskeho riadenia.
Medzi sedem hlavných iniciatív európskej stratégie rastu patrí Digitálna agenda pre Európu –
stratégia zameraná na využitie potenciálu, ktorý ponúka rýchly pokrok digitálnych 
technológií.

Veľmi dôležitá časť digitálnej agendy sa venuje využívaniu IKT na podporu inteligentnej, 
bezpečnej, udržateľnej a inovačnej elektronickej verejnej správy. Uvádzame niekoľko akcií, 
ktoré súvisia s elektronickou verejnou správou: podpora bezproblémových cezhraničných 
služieb elektronickej verejnej správy na jednotnom trhu (84), zabezpečenie úplnej 
interoperability služieb elektronickej verejnej správy zo strany členských štátov (89), 
zabezpečenie toho, aby jednotné kontaktné miesta fungovali ako plnohodnotné strediská pre 
elektronickú verejnú správu, zo strany členských štátov (90), dohoda medzi členskými štátmi 
na spoločnom zozname kľúčových cezhraničných verejných služieb (91), rozvoj 
celoeurópskych noriem, testovanie interoperability a certifikácia systému elektronického 
zdravotníctva (77), návrh odporúčania na vymedzenie minimálnej spoločnej skupiny údajov 
o pacientoch (76), rozhodnutie Parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní elektronickej 
totožnosti (83), vykonávanie cezhraničných elektronických služieb sektora životného 
prostredia (86), biela kniha o vzájomnom prepojení možností elektronického obstarávania 
v EÚ (87), návrh právnych predpisov o interoperabilite IKT (21), poradenstvo v oblastiach 
štandardizácie IKT a verejného obstarávania (23).

Hodnotiaca tabuľka digitálnej agendy za rok 2011 ukazuje, že sa dosiahol takýto pokrok:
65 % obyvateľstva pravidelne používa internet, pokrytie pevnými širokopásmovými sieťami 
dosiahlo 95,3 % (pokrytie na vidieku dosiahlo len 82,4 % obyvateľstva vidieka), predplatné 
internetu s rýchlosťou nad 10 Mbps dosiahlo takmer 30 %, 28,7 % domácností by mohlo mať 
prístup k rýchlostiam 30 Mbps a vyšším, ak by chceli, 40 % obyvateľstva použilo internet na 
nákup tovarov a služieb, 57 % používateľov internetu využíva elektronické obchodovanie, 
podiel cezhraničných nákupov online dosiahol 8,8 %, 28 % MSP využívalo nakupovanie 
online a 12,9 % MSP využívalo predaj online.

Elektronická verejná správa sa týka používania nástrojov a systémov, ktoré prinášajú 
informačné a komunikačné technológie (IKT), na poskytovanie lepších verejných služieb 
občanom a podnikom. Rozvoj elektronickej verejnej správy je podľa väčšiny členských štátov 
založený na jednej strane na automatizácii úradov a vzájomne prepojenej sieti medzi 
verejnými úradmi a na druhej strane na rozvoji správneho digitálneho obsahu a aplikácií.

Na úrovni EÚ sa od roku 2001 monitoruje 20 základných verejných služieb, z čoho 12 je 
určených pre občanov (dane z príjmov fyzických osôb, vyhľadávanie pracovných miest, 
dávky sociálneho zabezpečenia, osobné dokumenty, registrácia automobilov, stavebné 
povolenie, vyhlásenie pre políciu, verejné knižnice, osvedčenia o osobnom stave, zmena 
adresy, elektronické zdravotníctvo) a 8 je určených pre podniky (príspevky do sociálneho 
zabezpečenia za zamestnancov, daň z príjmov právnických osôb, DPH, registrácia 
spoločností, predkladanie údajov štatistickému úradu, colné vyhlásenia, povolenia súvisiace 
so životným prostredím, elektronické obstarávanie). Pokrok pri sprístupňovaní týchto služieb 
online sa meria pomocou štvorfázového rámca: zverejňovanie informácií online, jednosmerná 
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interakcia (preberanie formulárov), dvojsmerná interakcia (preberanie formulárov, vypĺňanie 
formulárov online) a kompletné transakcie online vrátane dodávky a platby.

Elektronická verejná správa bola hlavným prvkom akčných plánov eEurope, eEurope+, 
eEurope2005 a politického rámca i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast 
a zamestnanosť.

Podľa správy o 9. meraní referenčných hodnôt dosiahla v roku 2010 priemerná dostupnosť 
verejných služieb online v EÚ hodnotu 82 %. Najlepšie výsledky pritom mali Rakúsko, Írsko, 
Taliansko, Malta, Portugalsko a Švédsko. Zo správy vyplýva, že služby pre podniky sú 
pokročilejšie než služby pre občanov.

Konkurenčný digitálny trh si vyžaduje odstránenie byrokracie a zefektívnenie dostupných 
verejných služieb umožňujúcich založenie spoločnosti. V Rakúsku, Dánsku, Estónsku, Írsku, 
Švédsku a v Spojenom kráľovstve sa 55 % služieb potrebných na založenie spoločností 
poskytuje buď prostredníctvom na to určeného portálu, alebo automaticky. Len 46 % 
užitočných služieb pre nezamestnaných sa v súčasnosti zabezpečuje prostredníctvom na to 
určeného portálu. Čo sa týka prepracovanosti 20 základných služieb online, na popredných 
miestach sú Malta, Portugalsko, Švédsko, Rakúsko, Slovinsko a Estónsko.

Podľa najnovších údajov Eurostatu v roku 2010 formuláre vyplnilo a poslalo elektronicky 
verejným orgánom 66 % malých, 85 % stredných a 90 % veľkých podnikov. Najčastejším 
typom interakcie podnikov s verejnými orgánmi v EÚ 27 pri využití internetu bolo preberanie 
elektronických formulárov (76 %), získavanie informácií (74 %) a odosielanie vyplnených 
formulárov (69 %). V EÚ 27 viac než 70 % podnikov, ktoré elektronicky odoslali vyplnené 
formuláre, použilo internet na účely zúčtovania DPH (76 %) alebo zúčtovania príspevkov na 
sociálne zabezpečenie za zamestnancov (72 %) voči príslušným vnútroštátnym verejným 
orgánom. 54 % podnikov použilo internet na zúčtovanie dane z príjmov právnických osôb 
a len 31 % ho použilo na colné vyhlásenie alebo zúčtovanie spotrebnej dane.

V roku 2010 boli v menších samosprávach verejné služby online dostupné len v polovičnej 
miere oproti väčším samosprávam. Členské štáty by mali osobitne podporovať malé miestne 
úrady, ktoré majú menšie možnosti (stratégia, financovanie a spôsobilosť) poskytovania 
služieb online.

Kľúčové predpoklady

Dôležitými podmienkami úspešnej elektronickej verejnej správy sú kľúčové predpoklady, a to 
najmä interoperabilná správa elektronickej identifikácie (eIDM), interoperabilita a otvorené 
štandardy.

Účinný systém elektronickej verejnej správy zabezpečujúci obojsmernú a/alebo 
automatizovanú interakciu medzi úradmi a občanmi a/alebo podnikmi si vyžaduje vzájomné
uznávanie a interoperabilitu elektronickej identifikácie, elektronického overovania, 
elektronického podpisu a infraštruktúr súkromných kľúčov (PKI).

Na úrovni EÚ interoperabilita znamená, že aplikácia elektronickej verejnej správy určitej 
krajiny by mala akceptovať všetky elektronické podpisy odoslané fyzickou alebo právnickou 
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osobou z ľubovoľnej krajiny dokonca aj v prípade, že je podpis vytvorený pomocou referencií 
pochádzajúcich od iných než vnútroštátnych poskytovateľov certifikačných služieb. Keďže sa 
mnoho aplikácií spolieha len na poskytovateľov certifikačných služieb akreditovaných 
vlastným vnútroštátnym akreditačným orgánom, úplná interoperabilita by znamenala, že by 
buď vlastný vnútroštátny akreditačný orgán musel byť schopný akreditovať iných než 
vnútroštátnych poskytovateľov certifikačných služieb, alebo že treba dosiahnuť viacstranné 
dohody medzi akreditačnými orgánmi z rôznych krajín.

Členské štáty uplatňujú pre aplikácie elektronickej verejnej správy rôzne modely využívajúce 
elektronické podpisy a väčšina štátov EÚ prijala vo svojich aplikáciách elektronickej verejnej 
správy elektronické podpisy bez toho, aby zohľadnila elektronické podpisy vytvorené 
spoločnosťami a jednotlivcami v iných krajinách. Regulačný, technický a organizačný rámec 
sa vždy organizuje z výhradne vnútroštátneho hľadiska. Mnohé aplikácie sa spoliehajú len na 
poskytovateľov certifikačných služieb akreditovaných ich vlastným vnútroštátnym 
akreditačným orgánom. Znamená to, že cudzí štátni príslušníci sa musia fyzicky zaregistrovať 
v krajine, kde sa aplikácia používa. Pre cudzích štátnych príslušníkov je otvorených len 
niekoľko vnútroštátnych aplikácií elektronickej verejnej správy: Fínsko – služba formulárov 
online verejného sektora Lomake.fi, Írsko – služba zúčtovania príjmov online ROS, 
Holandsko – Elektronische aangifte, Slovinsko – jednotný štátny portál pre podniky, Švédsko 
– služba elektronickej registrácie spoločností.

Hlavná prekážka cezhraničného používania elektronických podpisov spočíva v nedostatočnej 
dôvere v elektronické podpisy pochádzajúce z iného štátu a v ťažkostiach pri ich overení.
Krajiny nemusia nevyhnutne požadovať ten istý typ elektronického podpisu ani pre podobné 
aplikácie. Je možné, že podobná aplikácia v jednej krajine je založená na ochrane pomocou 
ID/hesla používateľa, zatiaľ čo iná si pre podobný typ transakcie vyžaduje kvalifikovaný 
elektronický podpis. Pri rozhodovaní o úrovni zabezpečenia podpisov v aplikáciách 
elektronickej verejnej správy a elektronickej správy by preto členské štáty mali zvažovať aj 
cezhraničnú interoperabilitu.

Členské štáty by mali revidovať požiadavky vyplývajúce z ich rámca elektronického podpisu 
a odstrániť prekážky cezhraničných služieb. Cezhraničné interoperabilné aplikácie 
elektronickej verejnej správy by sa mali spoliehať na poskytovateľov certifikačných služieb, 
ktorí nepožadujú žiadne konkrétne neštandardizované rozhrania.

Významný krok smerom k interoperabilnému a cezhraničnému používaniu (kvalifikovaných) 
elektronických podpisov sa dosiahol prijatím rozhodnutia 2009/767/ES o vytvorení 
požiadaviek rámca Spoločenstva na zoznamy dôveryhodných informácií o poskytovateľoch 
certifikačných služieb, ktorí sú pod dohľadom členského štátu alebo sú v ňom akreditovaní, 
najmä o tých, ktorí vydávajú kvalifikované certifikáty.

EK navrhne revíziu smernice o elektronických podpisoch s cieľom zaistiť cezhraničné 
uznávanie a interoperabilitu zabezpečených systémov elektronického overovania a prijme 
rozhodnutie s cieľom zabezpečiť vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie 
a elektronického overovania v celej EÚ.

Celoeurópska interoperabilná elektronická verejná správa musí v plnej miere využívať 
inovačné technické prístupy, ako napríklad tzv. oblaky verejných služieb a architektúru 
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orientovanú na služby (SOA), ktorá umožňuje cezhraničnú interoperabilitu systémov 
elektronickej verejnej správy prostredníctvom veľmi modulárnej architektúry. Tým, že SOA 
umožňuje opakované použitie služieb, výmenu informácií a oddelenie služieb od ich rozhraní, 
zabezpečuje aj interoperabilitu elektronickej verejnej správy a zapojenie viacerých 
poskytovateľov služieb. Ako príklad možno v rámci elektronickej verejnej správy uviesť 
systémy zabezpečenia, ktoré musia byť nezávislé od aplikácie a prispôsobiteľné. Inovačná 
elektronická verejná správa si tiež vyžaduje inováciu infraštruktúry (portálov, webových 
stránok, aplikácií a podobne) elektronickej verejnej správy na IPv6.

Služby s veľkým vplyvom

Vykonávanie služieb elektronickej verejnej správy s veľkým vplyvom prispieva k využívaniu 
IKT na podporu inteligentného, udržateľného a inovačného riadenia. Služby s veľkým 
vplyvom sú dôležité z hľadiska úspor nákladov, cezhraničnej interoperability a dosiahnutia 
jednotného trhu.

Vzhľadom na to, že trh s verejným obstarávaním predstavuje 16 % HDP EÚ a že MSP tvoria 
99 % podnikov v EÚ, treba venovať osobitnú pozornosť cezhraničnej interoperabilite 
systémov elektronickej verejnej správy a hromadnému prijatiu elektronickej fakturácie. Aj 
keď 70 % verejných orgánov začalo pracovať s elektronickým obstarávaním, malá miera jeho 
uplatňovania (5 % celkového obstarávania) zatiaľ neumožňuje využívať jeho hlavné prínosy.
Keby bolo v plnej miere dostupné a širšie sa využívalo, mohlo by viesť k úsporám nákladov 
pri verejnom obstarávaní až do výšky 30 %. Z členských štátov je už 14 v etape vykonávania 
fázy pred zadaním zákazky a 12 je v etape vykonávania fázy po zadaní zákazky.

Na roky 2007 – 2013 EÚ vyčlenila prostredníctvom programu súdržnosti sumu 15,2 miliardy 
EUR na informácie a komunikácie a prostredníctvom európskeho plánu na oživenie 
hospodárstva sumu 1,02 miliardy EUR na investície do širokopásmovej infraštruktúry 
s cieľom dosiahnuť 100 % pokrytie EÚ do roku 2010, pričom tento cieľ sa posunul do roku 
2013. Návrh Nástroja na prepojenie Európy (CEF) predpokladá sumu takmer 9,2 miliardy 
EUR na podporu investícií do rýchlych a veľmi rýchlych širokopásmových sietí 
a celoeurópskych digitálnych služieb. Nástroj CEF poskytne granty na vybudovanie 
infraštruktúry potrebnej na rozvoj služieb elektronickej totožnosti, elektronickej verejnej 
správy, elektronického obstarávania, elektronického zdravotníctva, európskej digitálnej 
knižnice Europeana, elektronickej justície a služieb súvisiacich s colnými otázkami a bude 
slúžiť na zaručenie interoperability a pokrytie nákladov na spustenie infraštruktúry na 
európskej úrovni pri prepojení infraštruktúr členských štátov.

Prostredníctvom služieb elektronickej verejnej správy navrhnutej na základe potrieb 
používateľov sa posilnia práva občanov a podnikov. Vykonávanie služieb elektronickej 
verejnej správy je zodpovednosťou členských štátov. K celoeurópskej interoperabilite služieb 
elektronickej verejnej správy prispievajú európske finančné prostriedky, členské štáty však 
pritom musia zaistiť potrebné finančné, technické a ľudské zdroje na vykonávanie služieb 
elektronickej verejnej správy s vysokým vplyvom. Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali 
najlepšiu kombináciu nových technológií, otvorenej špecifikácie, inovačnej architektúry a aby 
tak zabezpečili účinné, efektívne, bezpečné a cezhraničné interoperabilné služby elektronickej 
verejnej správy na všetkých úrovniach.
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Vývoj elektronickej verejnej správy v rámci EÚ a členských štátov by mal byť založený na 
spolupráci medzi verejnými orgánmi pri plnom rešpektovaní týchto základných zásad 
európskych verejných služieb: rešpektovanie subsidiarity a proporcionality, orientácia na 
používateľa, rešpektovanie súkromia a doručovanie viacerými kanálmi, inkluzívnosť 
a dostupnosť, bezpečnosť, viacjazyčnosť, administratívne zjednodušenie, transparentnosť, 
ochrana informácií, otvorenosť, možnosť opakovaného použitia, technologická neutrálnosť 
a prispôsobiteľnosť, efektívnosť a účinnosť.


