
Informačný systém pre platby a evidenciu 
správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako 

súčasť komplexnej služby E-kolok



Kontext projektu

Operačný program informatizácie spoločnosti (OPIS)
Prioritná os 1:
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 

Žiadateľ:
Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Právna forma: Príspevková organizácia
IČO: 42156424, Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava

Celkové výdavky projektu EUR : 5 277 000,00 EUR
Požadovaná výška NFP EUR : 5 277 000,00 EUR.
Dĺžka realizácie aktivít projektu (mesiace): 18 mesiacov (júl 2013 – december 2014*)

*posunutie do marec2015



Opis projektu

Hlavným cieľom projektu je:
• Zavedenie centrálneho systému pre platenie a evidenciu správnych a 

súdnych poplatkov a s tým súvisiacej evidencie platieb
• Zvýšenie komfortu poplatníka pri platení správnych a súdnych 

poplatkov umožnením platby priamo na mieste každého zapojeného 
správneho orgánu a zavedením viacerých platobných kanálov

• Zvýšenie efektívnosti výberu, transparentnosti a bezpečnosti
• Zvýšenie dostupnosti a kvality štatistických informácií o správnych a 

súdnych poplatkoch a poskytnutých službách pre MF SR pre potreby 
kontrolingu výnosov zo správnych a súdnych poplatkov a potreby 
strategického finančného riadenia



Opis projektu

Výsledky a dopady projektu:
Bezprostrednými výsledkami projektu budú:
• vytvorenie centrálneho systému pre evidenciu správnych a súdnych 

poplatkov  a jeho sprístupnenie pre užívanie v rámci komplexnej služby 
E-kolok, ktorá má nahradiť doterajšie spôsoby platby správnych a 
súdnych poplatkov.

Dopadmi projektu budú aj:
• zabezpečenie jednotnej evidencie správnych a súdnych poplatkov 
• rozšírenie komfortu občana pri platení správnych a súdnych poplatkov a 

zavedenie nových platobných kanálov v rámci komplexnej služby E-
kolok, ktorej bude IS PEP hlavnou súčasťou



Opis projektu

Prínosy k stratégii informatizácie spoločnosti
1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s 

verejnou správou
2. Elektronizácia procesov verejnej správy
3. Efektívnejšia a výkonná verejná správa:

4. PRÍNOS K HORIZONTÁLNYM PRIORITÁM



Opis projektu

Úsek správy: U00024 Dane a poplatky
Agendy:

špecifická agenda pre vedenie analytickej evidencie správnych a 
súdnych poplatkov nie je zadefinovaná vo výnose MF SR č. 
478/2010 o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend 
verejnej správy

Služby: 
31 - IS služieb navrhovaného systému IS PEP definovaných v štúdii 
uskutočniteľnosti



Realizácia projektu

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR)

Hlavné aktivity

Analýza a dizajn 10/2013 11/2014

Implementácia 12/2013 12/2014

Nasadenie 01/2014 12/2014

Obstaranie, nákup a nasadenie HW 

a SW licencií
01/2014 12/2014

Testovanie 01/2014 12/2014

Podporné aktivity

Riadenie projektu 07/2013 03/2015

Publicita a informovanosť 09/2013 03/2015



Realizácia projektu prebiehala v nadväznosti na 
harmonogramom projektu eKOLKY a to na rozdelením na 
jednotlivé fázy 1.1 –1.3

V rámci realizácie aktivít bola zabezpečovaná aj podpora pilotnej 
prevádzky systému IS PEP

• Fáza 1.1
Implementovaná základná funkcionalita systému IS PEP, 
umožňujúca prevádzkovanie základného zariadení resp.  
používateľov



• Fáza 1.2
- Nasadenie ďalších scenárov výberu a úhrady správnych a súdnych 

poplatkov pre všetky úrady vyberajúci súdne a správne poplatky
- Implementované funkcionality zohľadňujúce:

- požiadavky na robustnosť systému,
- požiadavky na centrálnu správu zariadení,
- požiadavky na správu číselníkov
- požiadavky na efektívnu správu používateľov 

• Fáza 1.3
- Integrácie IS PEP systému na agendové systémy



Ukončenie hlavných aktivít projektu bolo 31.12.2014

- Odovzdaná finálna technická dokumentácia IS PEP
- Akceptácia NASES dodania diela
- Záverečná preberacia skúška

Aktuálne:
- Prebiehajú práce na ukončovaní projektu v zmysle Usmernenia 

SORO č.11/2014
- Finalizácia riadiacej projektovej dokumentácie v zmysle výnosu 

č.55/2014 o štandardoch pre ISVS
Celkové ukončenie projektu je naplánované na 31.3.2015



Dosiahnuté prínosy projektu

• vytvorenie centrálneho systému pre evidenciu správnych a súdnych 
poplatkov

• sprístupnenie systému pre užívanie v rámci komplexnej služby E-kolok, 
a nahradenie doterajších spôsobov platby správnych a súdnych 
poplatkov

• rozšírenie komfortu občana pri platení správnych a súdnych poplatkov a 
zavedenie nových platobných kanálov v rámci komplexnej služby E-
kolok, ktorej bude IS PEP hlavnou súčasťou

• udržateľnosť projektu je garantovaná zmluvou MFSR - NASES



Ďakujeme za pozornosť


