PREDKLADACIA SPRÁVA

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predkladá na rokovanie vlády SR
materiál “Implementácia nariadenia EP a Rady č. 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej brány
v podmienkach SR“. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018
o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom
a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012
(ďalej ako „nariadenie“) nadobudlo účinnosť dňa 12. decembra 2018.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako hlavný gestor, iniciatívne
predkladá tento dokument s cieľom informovať zainteresované inštitúcie o úlohách vyplývajúcich
z nariadenia pre jednotlivé rezorty, stanoviť koordinačný mechanizmus v podmienkach SR, určiť
harmonogram a jednotlivé fázy implementácie predmetného nariadenia v podmienkach Slovenskej
republiky.
Cieľom nariadenia je umožniť občanom a podnikom jednoduchý prístup k informáciám, postupom
a službám pomoci a riešenia problémov, ktoré potrebujú na uplatňovanie svojich práv v rámci
vnútorného trhu. Iniciatíva sa zameriava na odstránenie diskriminácie a zníženia administratívneho
zaťaženia pre občanov a podniky, ktorí pôsobia alebo chcú pôsobiť v inom členskom štáte v plnom
súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi. Nariadenie tiež sa prispieva k dosiahnutiu
strategického cieľa jednotného digitálneho trhu v podobe modernizácie verejnej správy,
dosiahnutia cezhraničnej interoperability a uľahčenia jednoduchej interakcie s občanmi, ktoré sú
zohľadnené v európskom akčnom pláne pre elektronickú verejnú správu. Pre účely tohto
dokumentu a z neho vychádzajúcich aktivít sa pod pojmom rod rozumie pojem pohlavie v súlade
s terminológiou uvedenou v Ústave Slovenskej republiky. V informáciách, v ktorých sa nariadenie
priamo necituje sa bude používať pojem pohlavie.
Predkladaný materiál je nelegislatívnym materiálom, ktorého cieľom je nielen informovať
zainteresované rezorty o povinnostiach vyplývajúcich z nariadenia ale najmä stanoviť konkrétny
spôsob implementácie, koordinačný mechanizmus a synchronizovaný harmonogram čím chceme
predísť nesprávnej a neskorej implementácii nariadenia. Materiál nebude mať vplyv na rozpočet
verejnej správy, na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie a na
informatizáciu spoločnosti, životné prostredie, rodinu manželstvo a rodičovstvo ani sociálne
vplyvy.
Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Na rokovanie vlády SR sa
predkladá bez rozporov. Zároveň bol ako informácia zaradený aj na Rade vlády SR pre
digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh dňa 1. júla 2019.

