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Legislatíva

• Legislatíva – realizovaná zásadná zmena pri platení správnych a súdnych
poplatkov si vyžaduje úpravu legislatívy, a to:

• zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení

neskorších predpisov.

• Otvorená otázka: Všetky orgány verejnej správy majú byť zapojené do
centrálneho systému evidencie poplatkov?

Zákon:
• „MF SR vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,

prostredníctvom prevádzkovateľa systému“.
vs.
• „Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov ...“.

• Optimalizácia štruktúry poplatkov.



Prevádzka

Stabilizovaná prevádzka ako nevyhnutný predpoklad ďalšieho rozvoja

Rozvoj systému si vyžaduje:

• úplné nasadenie všetkých komponentov na všetky plánované orgány,

• zabezpečenie operatívneho riešenia problémov z prevádzky, a to či sa jedná
o HW, SW riešenie alebo procesy,

• stabilizáciu prevádzky,

• zbieranie podnetov od klientov na zlepšenie systému a ich implementácia,

• úplnú integráciu všetkých systémov s automatizovaným spracovaním dát.



Rozširovanie systému a jeho ďalšie úpravy

• Mobilná aplikácia
• Zabezpečenie platby platobnou kartou
• Zabezpečenie SMS platby
• Prehľad platenia poplatkov.

• Virtuálny kiosk – zabezpečenie realizácie úkonov týkajúcich sa správnych a
súdnych poplatkov vrátane ich zaplatenia cez web z prostredia domova.

• Zrušenie nominálnych potvrdení o evidencii poplatku a ich náhrada
funkcionalitou systému (softverové pokladne)  dôvody: zníženie nákladov
systému, občan nemusí ísť na poštu (okrem voľby úhrady poplatku s využitím
poštového poukazu), zvýšenie efektívnosti systému.

• Kiosky – rozhodnutie o pokračovaní bez komponentu kioskov po uplynutí doby
ich odpisovania  dôvody: zložitá manipulácia pre starších občanov, nutnosť
pravidelnej údržby, na každý úkon je potrebné samostatné vydanie e-Kolku,
časové zdržania, nutný výber hotovosti a dotovanie kioskov, bezpečnosť.



Rozširovanie systému a jeho ďalšie úpravy

• Integrácia agendových systémov na IS PEP.

• Vykonanie úhrady z reklamácie podanej klientom na jeho účet.

• Možnosť rozšírenia systému o evidenciu služieb a platieb správnych
poplatkov vykonávaných obcami a vyššími územnými celkami.

• Možnosť rozšírenia systému o pokuty v priestupkovom konaní –
zmena pohľadu, kde je nevyhnutné evidovať údaje na konkrétnu
osobu.



Nové príležitosti

• Možnosť využiť platobné komponenty systému na zabezpečenie 
úhrad iného charakteru ako sú správne a súdne poplatky v prípade 
implementácie QR kódov:

• Úhrada rozhodnutí o pokute zasielaných na základe uplatnenia zásady 
objektívnej zodpovednosti.

• Úhrada rozhodnutí zasielaných obcou a vyššími územnými celkami
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