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ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU
pre Operačný program Efektívna verejná správa
na programové obdobie 2014 - 2020
Úvod
V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý bol
schválený vládou SR uznesením č. 586/2014 dňa 20.11.2014, zámery národných
projektov schvaľuje Monitorovací výbor na návrh riadiaceho orgánu a to samostatne
alebo ako súčasť zoznamu národných projektov.
Ak je prijímateľ národného projektu určený priamo v operačnom programe alebo jeho
kompetencie vyplývajú priamo z osobitných predpisov, schváleniu MV nepodlieha priamo
schvaľovanie prijímateľa, ale len ostatné časti zámeru národného projektu.
Minimálne náležitosti národného projektu
V rámci každého zámeru národného projektu, ktorý je predkladaný na schvaľovanie a má
byť realizovaný ako národný projekt, boli určené nasledovné náležitosti:
a) zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom
výzvy,
b) prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia,
c) príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP,
d) rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu
realizované,
e) indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu.
V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej
výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, RO uvedie túto informáciu namiesto určenia
výšky finančných prostriedkov.
Ďalší postup
Po schválení zámeru národného projektu na úrovni Monitorovacieho výboru RO postupuje
pri príprave národného projektu, vyzvaní na predkladanie národného projektu a
schvaľovaní národného projektu podľa príslušných ustanovení § 26 zákona o príspevku
EŠIF a kapitoly 3.4.1.1. Systému riadenia EŠIF.

1. Navrhovaný prijímateľ národného projektu (vrátane organizačnej zložky
zodpovednej za realizáciu projektu, ak relevantné):
Ministerstvo spravodlivosti SR, Kancelária Vedúcej služobného úradu
2. Názov zámeru národného projektu:
Obchodný register a životné situácie podnikateľov
3. Hlavný cieľ národného projektu:
Hlavným cieľom národného projektu je znížiť administratívnu záťaž pri
registrovaní obchodných spoločností či už na strane podnikateľov alebo na strane
úradov, zvýšiť
kvalitu dát v obchodnom registri a tým aj zvýšiť počet
novovznikajúcich obchodných spoločností pri podpore rastu zamestnanosti.
Zvýšením dostupnosti služieb obchodného registra sa zvýši aj počet subjektov,
ktoré môžu obchodnú spoločnosť zapísať a zníži sa tak administratívna záťaž
a počet procedúr, ktoré sú potrebné pre zmeny v obchodnom registri.
4. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu
prostredníctvom výzvy (prečo národný projekt a nie dopytovo - orientovaný):
Využitie národného projektu je jediný spôsob dosiahnutia definovaných cieľov
vzhľadom na to, že uvedená oblasť (štátna správa súdnictva) je v zmysle platnej
legislatívy výlučnou doménou rezortu spravodlivosti. Obchodný register je verejný
zoznam, do ktorého sa v zmysle zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a
o zmene a doplnení niektorých zákonov zapisujú stanovené údaje týkajúce sa
podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný register vedie okresný súd v sídle krajského súdu. Súd, ktorý vedie
obchodný register sa označuje ako „registrový súd“. Z podstaty verejnej služby
vyplýva centralizované riešenie pre obchodný register s monopolom na
vykonávanie úkonov.
5. Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia:
V zmysle Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy je Ministerstvo spravodlivosti SR ústredným orgánom
štátnej správy pre súdy a väzenstvo a v súčasnosti pripravuje právnu úpravu v
oblasti obchodného práva. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad
činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom
rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov.MS SR je
vzhľadom na zákonom vymedzené kompetencie a úlohy jediným vhodným
subjektom pre realizáciu aktivít v tejto oblasti. Rezort disponuje potrebnými a
skúsenými personálnymi a odbornými kapacitami (odborníci pre oblasť
obchodného registra a realizácie IT projektov).
6. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP EVS (priradenie
k prioritnej osi a špecifickému cieľu):
Prioritná os 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Špecifický 2.1. – Zlepšená efektívnosť súdneho systému
7. Rámcový zoznam aktivít, ktoré budú realizované (v zmysle príslušných
vzorových aktivít v príslušnom špecifickom cieli):
Realizácia procesno-organizačného auditu rezortu spravodlivosti (zameraná na
registráciu obchodných spoločností)
Legislatívna analýza a koordinácia zmien v biznis legislatíve
Návrh manažmentu kvality a výkonnosti pre životné situácie podnikateľov
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8. Detailnejší popis jednotlivých činností, ktoré budú v rámci hlavných
aktivít projektu realizované (bližšia špecifikácia rámcových aktivít, t.z. ich
popis):
Realizácia procesno-organizačného auditu rezortu spravodlivosti (zameraná na
registráciu obchodných spoločností)
Aktivita bude zahŕňať najmä mapovanie aktuálneho stavu procesov pre výkon
zápisu a zmien v obchodnom registri a posúdenie efektívnosti nastavenia
jednotlivých procesov.
Súčasťou aktivity bude aj ekonomická komparatívna
analýza pre potrebu komparácie elektronizácie starých spisov alebo
zdigitalizovania a týchto spisov.
Súčasťou auditu bude aj analýza subjektov pre externé zápisy do obchodného
registra – budú vyhodnotené najviac vyhovujúce subjekty pre výkon zápisu
a zmien v obchodnom registri.
Legislatívna analýza a koordinácia zmien v biznis legislatíve – v rámci aktivity
vznikne pracovná skupina, ktorej úlohou bude navrhovať legislatívne zmeny
smerom k čisteniu dát v obchodnom registri, ako aj smerom k externým
subjektom pre vstup do obchodného registra pre potreby vykonania zmien. Táto
pracovná skupina, ako aj jej členovia budú pripravovať návrh zákonov potrebných
pre skvalitnenie podnikateľského prostredia a integráciu s európskym riešením:
systémom prepojenia obchodných registrov.
Návrh manažmentu kvality a výkonnosti pre životné situácie podnikateľov –
v rámci aktivity sa vytvoria, navrhnú a otestujú podmienky pre externé subjekty
na zápis obchodných spoločností do obchodného registra. V rámci aktivity
prebehne aj legislatívna zmena pre možný zápis zmien do obchodného registra
z externého prostredia. V rámci danej aktivity prebehne aj spárovanie zápisov
a čistenie dát v obchodnom registri. Je potrebné opraviť nekorektné údaje
v zápisoch a vyčistiť nepotrebné dáta v obchodnom registri.
9. Spolupracujúce subjekty (partneri národného projektu v rozsahu partnerskej
zmluvy):
10. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu
národného projektu: 1,2 mil EUR
11. Východiská pre určenie indikatívnej výšky rozpočtu:
Výška finančných prostriedkov bola stanovená na základe:
Odhadovanej náročnosti vykonávania jednotlivých aktivít v rámci špecifického
cieľa
Predpokladaného vývoja cien tovarov v období 2014 -2020
Predpokladaného vývoja cien odbornej práce v období 2014 -2020
Indikatívny rozpočet zahŕňa najmä nasledovné položky:
Počet zapojených organizácií – 14
Počet zapojených súdov – 62
Počet plánovaných interných kapacít – 20 - 30
Dĺžka trvania projektu – 30 mesiacov
Počet životných situácií – 4
Počet používateľov systému – 825 000
Počet registrátorov - 150
12. Predpokladaná dĺžka trvania realizácie hlavných aktivít projektu
(v mesiacoch): 30 mesiacov
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