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Príloha č.1  Technická špecifikácia predmetu zákazky 
 

PREDMET ZÁKAZKY 

Elektronické služby Finančnej správy – automatizácia dohľadu nad dovozom 
tovaru 

 

Civilná nadlimitná zákazka podľa § 51 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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2 Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Predmetom zákazky, zámerom a hlavným cieľom projektu - Elektronické služby Finančnej správy – 
Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru je vytvorenie integrovaného colného informačného 
systému, ktorý bude obsahovať funkcionalitu pre elektronizáciu a automatizáciu procesov súvisiacich 
s colným dohľadom nad dovozom tovaru (ďalej ICIS). Prostredníctvom zavedenia ICIS za 
maximálneho využitia funkčných a technologických prvkov existujúcich a pripravovaných 
informačných systémov finančnej správy budú  riešené  životné situácie súvisiace s colným konaním 
alebo s vydávaním povolení, do ktorých sa dostáva právnická alebo fyzická osoba – subjekt pri 
dovoze tovaru, v klasifikácii životných situácií eGov služieb v rámci okruhov životných situácií pre 
podnikateľov a občanov – clá. 

Cieľom verejného obstarávateľa je dosiahnuť znížene administratívnej náročnosti výkonu spracovania 
colných vyhlásení v dovoze  prostredníctvom elektronizácie, dosiahnutie významných úspor na strane 
colnej správy ako aj podstatných časových úspor na strane verejnej správy optimalizáciou 
používateľského rozhrania a rozvojom Národného systému analýzy rizík, pri celkovom znížení 
prevádzkových nákladov, čím sa zabezpečí úspora nákladov, zvýši sa efektívnosť a zabezpečí sa 
transparentnosť a včasnosť plnenia zákonných povinností a nárokov podnikateľov a občanov. 

ICIS zabezpečí výkonovými parametrami a funkciami podporu výkonu colného konania v dovoze. 
Hlavnými úlohami projektu elektronického colného konania v dovoze je vytvoriť komunikačné 
rozhranie pre obchodníkov komunikujúcich v externej doméne s colným úradom dovozu v 
štandardnom a zjednodušenom postupe pre všetky režimy vrátane ekonomických režimov a evidencie 
neobchodného tovaru, ako aj vytvoriť komunikačné rozhranie medzi deklaračným systémom pre 
dovoz, záručným systémom a finančným systémom, v ktorom sú evidované platby. Bude potrebné 
vytvoriť dokumentáciu pre tvorcov deklaračných modulov s podrobným opisom scenárov výmeny 
správ medzi deklarantom a CÚ dovozu, štruktúrou vymieňaných správ, pravidlami a podmienkami 
ako aj opisom havarijných postupov. 

Základnými cieľmi projektu z hľadiska vecného je automatizácia a elektronizácia procesov 
súvisiacich s colným dohľadom nad dovozom tovaru  (vrátane príslušnej integrácie na Národný 
systém analýzy rizík - NSAR), rozvoj systému NSAR, rozvoj systému EMCS (systém monitorujúci 
pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani), procesná integrácia s daňovou oblasťou finančnej 
správy,  procesná integrácia colných informačných systémov so systémom spisu povinného subjektu. 
Z hľadiska aplikačného ide o zavedenie jednotných pravidiel pre užívateľské rozhranie a 
optimalizáciu užívateľského rozhrania spôsobom, aby bolo možné riešiť procesy z jedného prostredia, 
vytvorenie pravidiel pre vnútornú integráciu a pre komunikáciu medzi komponentmi, centralizáciu a 
konsolidáciu registrov subjektov pre colné informačné systémy, z hľadiska technologického ide o 
konsolidáciu hardvérovej platformy, na ktorej sú prevádzkované informačné systémy sekcie colnej FR 
SR.  Po nasadení ICIS do rutinnej prevádzky sa dosiahne zavedenie sofistikovaných elektronických 
služieb Finančnej správy súvisiacich s elektronizáciou a automatizáciou colného dohľadu nad 
dovozom tovaru, umožní sa: podávanie dovozných colných vyhlásení elektronickým spôsobom pre 
všetky colné režimy a postupy; skrátenie času deklarantov potrebného na vybavenie colnej agendy; 
optimalizácia procesov pre colný dohľad nad dovozom tovaru a zníženie prevádzkových nákladov 
informačného systému prostredníctvom konsolidácie technologickej platformy, optimalizácia a 
automatizácia procesu colného konania; integrácia so systémom pre správu spisu povinného subjektu; 
konsolidácia registrov FS, virtualizácia aplikačnej platformy. Projekt má cieľ sprístupniť občanom, 
podnikateľom, verejnej správe a ďalším spolupracujúcim subjektom elektronické služby FS v rámci 
realizácie konceptu integrovaného riešenia informatickej podpory colného dohľadu elektronického 
dovozu, ako plnohodnotnej súčasti e-Governmentu Slovenskej republiky. V súlade s vyššie uvedeným 
dodávka ICIS zahŕňa: analýzu, návrh architektúry, vývoj aplikačných modulov, implementáciu, 
integráciu na relevantné registre informačných systémov verejnej správy, testovanie, školenie 
administrátorov a používateľov, dodanie a poskytnutie výhradných licencií pre vyvinutý aplikačný 
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softvér a dodanie všetkých technológií, licencií pre základné technologické softvérové vybavenie 
nevyhnutné pre testovanie a sprevádzkovanie ICIS. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka služieb 
správy, údržby, technickej podpory a prevádzky ICIS po prevzatí odberateľom po dobu 4 rokov. 

2.1 Legislatívny rámec pre vytvorenie ICIS 

Medzinárodné predpisy 

 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez 
dokladov v papierovej forme, 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 450/2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex 
Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex), 

 MASP - Multi-Annual Strategic Plan (Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan), 

MASP je manažérsky a plánovací nástroj, ktorý vypracovala Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi v súlade s článkom 8 (2) Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES. 
Stanovuje strategický rámec a míľniky pre realizáciu elektronickej colnej iniciatívy s cieľom 
zabezpečiť riadenie IT projektov účinným a koherentným spôsobom. 

Zatiaľ čo niektoré prvky budovania systému na základe MASP sú už pokryté systémom EIS, ako 
napríklad systémy na sledovanie pohybu na úrovni Únie a vnútroštátne rozšírenia pre spracovanie 
informácií, ako ICS, ostatné prvky zostali čisto vnútroštátnou zodpovednosťou. Ide najmä o 
systémy spracujúce deklaráciu tovaru, ktoré tvoria základ colných systémov, a tiež o miestne 
systémy, ako napríklad modul pre spracovanie vyhlásenie pre dočasné uskladnenie. 

Automatizovaný importný systém (AIS) je súhrnný výraz používaný v predchádzajúcich verziách 
dokumentu MASP na popísanie napredovania v oblasti dovozu. Tento termín sa vzťahuje len na 
tie súčasti importných / dovozných domén, ktoré sú prevádzkované na úrovni EÚ. Konkrétne sa 
jedná o systémy, ktoré budú vytvorené, vyvíjané a udržiavané na úrovni EÚ, a ktoré sú využívané 
pre správu colných postupov medzi členskými štátmi. 

 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, 

 Nariadenie komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) 
č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva. 

Legislatíva 

 Pripravovaný zákon o elektronickom výkone verejnej moci, 

 Zákon 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov znení zákona č. 678/2006 Z. z., 

 Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov vrátane príslušných vyhlášok, 

 Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vrátane príslušných vyhlášok NBÚ, 

 Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, 

 Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, 

 Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, 

 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, 

 vyhlášku MV SR č. 628/2002 Z. z., 
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 výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné 
systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“, 

 Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, 

 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, 

 Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR (uznes. vlády SR č. 570/2008) a úlohy 
Akčného plánu na roky 2009 až 2013 (uznes. vlády č. 46/2010), 

 Dokument Bezpečnostná politika projektov programu UNITAS. 

 

Normy a štandardy 

 Výnos MFSR z 15. júla 2010 č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy, 

 Výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné 
systémy na správu registratúry, 

 Štandard STN ISO/IEC 27001 Informačné technológie. Zabezpečovacie techniky. Systémy 
manažérstva informačnej bezpečnosti, 

 Výnos MF SR č. 013261/2008-132 z 8. septembra 2008 o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy, 

 Štandard STN ISO/IEC 20000 Informačné technológie. Manažment služieb. 
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3 Požadované činnosti zhotoviteľa 

V rámci dodávky a implementácie ICIS sa bude od zhotoviteľa požadovať realizácia nasledovných 
činností: 

 vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie ICIS, 

 vypracovanie technického návrhu ICIS, 

 vypracovanie bezpečnostného projektu ICIS, 

 vypracovanie implementačného plánu, 

 vypracovanie plánu testov, 

 vypracovanie a dodávka aplikačného programového vybavenia ICIS a jeho komponentov,  

 interné testovanie ICIS s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom, 

 dodávka a inštalácia komunikačného a technologického riešenia ICIS, 

 inštalácia a konfigurácia ICIS, 

 vyhotovenie dokumentácie ICIS, 

 uskutočnenie školenia zamestnancov obstarávateľa na prácu s ICIS, 

 vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre obstarávateľa počas riadnej rutinnej prevádzky 
(bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii ICIS, 

 poskytnutie služieb správy, údržby, technickej podpory a prevádzky ICIS,  

 Quality assurance, 

 Projektová kancelária, 

 PR a komunikácia. 

3.1 Vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie ICIS 

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie ICIS, ktorá musí vyhovovať 
definovaným požiadavkám definovaným v časti 6. Požiadavky na ICIS. Súčasťou plnenia predmetu 
obstarávania je: 

 vypracovanie podrobného popisu požiadaviek na ICIS, 

 vypracovanie procesnej analýzy vybraných procesov v rámci ICIS časti – elektronizácia a 
automatizácia dovozu, 

 detailné vypracovanie funkcionality ICIS vo forme UML modelov (typové úlohy, diagram tried, 
stavové diagramy a sekvenčné diagramy) tak, aby bola zabezpečená konzistentnosť riešenia. 

3.2 Vypracovanie technického návrhu ICIS 

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie technického návrhu ICIS, ktorý musí vyhovovať požiadavkám 
popísaným v detailnej funkčnej špecifikácii ICIS. Súčasťou plnenia predmetu obstarávania je: 

 návrh aplikačnej architektúry vrátane: 
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– návrhu HW rozmiestnenie a alokáciu zdrojov pre jednotlivé mnoduly ICIS , vypracovanie 
detailného návrhu vysokej dostupnosti a plánu obnovy po havárii.  

– návrhu systémového SW vybavenia,  

– návrhu aplikačného SW vybavenia 

 návrh adekvátnej bezpečnostnej infraštruktúry reflektujúcej moderné hrozby a technologické 
trendy, vrátane návrhu identifikácie, autentifikácie a správy používateľov ako aj spôsobu riadenia 
prístupových práv,  

 návrh možných technologických riešení a predpokladov na dosiahnutie výkonnostných 
požiadaviek obstarávateľa v zmysle požadovaných parametrov riešenia, 

 integrácia s technologickými riešeniami na podporu riadenia služieb ICIS. 

 

3.3 Vypracovanie bezpečnostného projektu ICIS 

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie bezpečnostného projektu ICIS, ktorý musí vyhovovať 
požiadavkám definovaným v súčasne platnej legislatíve a v časti  Tabuľka 3: Všeobecné systémové 
požiadavky 

Bezpečnostný projekt ICIS musí: 

 obsahovať podrobnú špecifikáciu a poradie všetkých úkonov v rámci technických, organizačných 
a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík 
pôsobiacich na ICIS z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti, 

 obsahovať návrh komplexného riešenia bezpečnosti ICIS pokrývajúci:  

– zaznamenávanie všetkých činností v ICIS (užívateľ a všetky vykonané operácie, čas 
vykonania a nástroj na ich vyhodnocovanie),  

– ochranu dát pred neoprávneným prístupom,  

– ochranu pred neoprávneným používaním alebo zneužitím ICIS,  

– správu užívateľov a účtov. 

Bezpečnostný projekt musí byť v súlade s relevenatnou legislatívou EÚ a SR  minimálne však so 
zákonom 275/2006 Z.z. a aktuálne platným všeobecne právnym predpisom o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy a Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov vrátane 
príslušných vyhlášok. Dokumentácia musí  obsahovať minimálne  nasledovné body: 

 bezpečnostný projekt, 

 bezpečnostný zámer, 

 analýza bezpečnosti informačného systému, 

 bezpečnostné smernice. 

3.4 Vypracovanie implementačného plánu  

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie implementačného plánu ICIS, ktorý určí najmä: 

 detailný časový rámec implementácie ICIS, 
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 plán dodávok IKT a ich inštalácie, 

 plán školení, 

 spôsob zavedenia rutinnej prevádzky. 

3.5 Vypracovanie plánu testov 

Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu testov pre ICIS, ktorý určí najmä: 

 detailný časový rámec akceptačného testovania ICIS, 

 popis akceptačných testov a procedúr, 

 zodpovednosti počas testovania, 

 kritériá na akceptačné testovanie. 

Všetko v súlade so schválenou detailnou funkčnou špecifikáciu ICIS  a v súlade so schváleným 
technickým návrhom ICIS. 

3.6 Vypracovanie a dodávka aplikačného programového 
vybavenia ICIS  

Aplikačné programové vybavenie ICIS je zhotoviteľ povinný vyhotoviť: 

 v súlade so schválenou detailnou funkčnou špecifikáciu ICIS, 

 v súlade so schváleným technickým návrhom ICIS, 

 v súlade so schváleným bezpečnostným projektom ICIS 

tak, aby jeho implementácia mohla byť realizovaná na dodávanom komunikačnom  a technologickom 
riešení integrovanom do existujúcej komunikačnej a technologickej infraštruktúry obstarávateľa. 

3.7 Dodávka a inštalácia komunikačného a technologického 
riešenia 

Zhotoviteľ je povinný dodať príslušné komunikačné a technologické riešenie (HW, systémový SW a 
SW licencie), ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu systému ICIS a jeho zavedenie do rutinnej 
prevádzky na určenom počte orgánov štátnej správy a ich pracovísk podľa návrhu technickej 
infraštruktúry a implementačného plánu.  

Zhotoviteľ zabezpečí najmä: 

 dodávku a inštaláciu príslušného HW na miesta určené implementačným plánom, 

 dodávku a inštaláciu systémového SW nevyhnutného pre ICIS, 

Od účastníka súťaže je požadované dodanie nasledovných údajov pre dodávané technológie:  

 predpokladaný počet m2 plochy dátového centra, 

 predpokladaný príkon,  

 nároky na zabezpečenie príkonu (UPS), 

 požadované parametre klimatizácie a čistoty vzduchu. 
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3.8 Inštalácia a konfigurácia ICIS  

Zhotoviteľ je povinný: 

 nainštalovať a nakonfigurovať ICIS na príslušnom technologickom zariadení, 

 zabezpečiť v spolupráci s obstarávateľom otestovanie funkcionality ICIS, 

 pripraviť akceptačné protokoly pre odovzdanie systému ICIS a príslušnej dokumentácie k ICIS. 

3.9 Vypracovanie a dodanie dokumentácie k IS ICIS 

Zhotoviteľ je povinný dodať obstarávateľovi súčasne s dodaním IS ICIS nasledujúcu dokumentáciu: 

 technickú dokumentáciu IS ICIS v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD, ktorá bude 
obsahovať: 

– popis architektúry vrátane opisu väzieb na iné systémy, 

– popis konfigurácie a nastavenia  komunikačného a technologického riešenia, 

– popis konfigurácie systémového SW serverov a pracovných staníc, 

– inštalačné postupy a nevyhnutné podmienky inštalácie aplikačného programového 
vybavenia, 

– fyzický dátový model systému. 

 prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD, ktorá bude 
obsahovať: 

– chybové stavy a postup ich riešenia, 

– popis mechanizmu riadenia prístupu užívateľov k dátam a k funkciám aplikácie, 

– popis nastavených a požadovaných prístupových práv užívateľov a komunikujúcich 
systémov, 

– popis použitých a navrhovaných technických číselníkov, ich naplnenie pri inicializácii, 

– popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát, 

– popis recovery procedúry pri využití záložného pracoviska, 

 používateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD, ktorá bude 
obsahovať: 

– popis ICIS a jeho funkcií, 

– postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie ICIS. 

3.10 Uskutočnenie školení  

V rámci projektu budovania ICIS bude potrebné zaškoliť rôzne skupiny používateľov systému.  

Pri príprave školení je treba vychádzať z nasledovných princípov: 

 Hlavnou úlohou školenia je zdôrazniť výhody a prínosy implementácie ICIS. 

 Na školeniach pre používateľov systému by mali byť prebrané základné procesy realizované  
ICIS a ponechaný dostatočný čas na diskusiu a individuálne otázky ohľadne špecifík systému. 
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 Školiace materiály musia byť v elektronickej forme, podľa možnosti prístupné on-line z ICIS. 

 Pre účastníkov školení je možné predpísať minimálnu množinu znalostí, na ktorej budú školenia 
stavané (napr. ovládanie prehliadača a vyhľadávanie pomocou  fulltextu (technika vyhľadávania), 
kancelárskeho balíka a pod.). V prípade negatívnej reakcie viacerých účastníkov školenia je 
potrebné školenia prispôsobiť tak, aby sa tieto znalosti v skratke prešli na začiatku školenia. 

 Školenia musia počítať s rôznou úrovňou počítačovej gramotnosti používateľov a musia 
obsahovať dostatočnú časovú rezervu pre všetkých. 

 Školiace materiály budú po ukončení školení odovzdané správcovi systému na ich priebežné 
dopĺňanie a aktualizáciu. 

 Skupiny používateľov systému ICIS pre zaškolenie :  

– 100 osôb - technického obslužného personálu (správcovia a administrátori), 

– 10 osôb školiteľov určených pre vyškolenie koncových používateľov. 

Pri kalkulácii nákladov je možné počítať s poskytnutím učebne vybavenej počítačmi. Všetky ostatné 
náklady na prípravu a rozmnoženie učebných materiálov a pod. je potrebné započítať do ceny 
riešenia. Školiace priestory sú k dispozícií vo Veľkom Mederi (20 PC), Donovaly  (20 PC ), FR SR, 
Mierová ul. 23, Bratislava (15 PC). 

3.11 Poskytnutie podporných služieb po uvedení ICIS do 
riadnej rutinnej prevádzky 

Zhotoviteľ bude po dobu 60 dní od zavedenia ICIS  do prevádzky poskytovať podporu tímu 
obstarávateľa pre zabezpečenie prevádzky systému.  

3.12 Poskytnutie služieb správy, údržby, technickej podpory a 
prevádzky ICIS  

Zhotoviteľ bude po dobu 4 rokov od zavedenia ICIS  do prevádzky poskytovať služby technickej 
podpory obstarávateľovi pre zabezpečenie prevádzky systému v rozsahu: 

 Servisný hotline, 

 Prevádzkové zásahy (správa systému), 

 Pravidelné preventívne zásahy (profylaktika a monitoring), 

 Servisné zásahy v prípade nefunkčnosti systému alebo jeho komponentov (riešenie incidentov), 

 Servisné zásahy podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie), 

 Ostatné služby súvisiace s prevádzkou systému na základe požiadaviek obstarávateľa. 

 

V rámci poskytovania služieb technickej podpory prevádzky bude Poskytovateľ vykonávať tieto 
činnosti: 
 

1. Poskytovanie služieb servisného hotline: 
a) Poskytovanie služieb servisného hotline zahŕňa služby kontaktného centra prostredníctvom 

komunikačných kanálov: 
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i) telefonicky na telefónnom čísle kontaktného centra Poskytovateľa,  
ii) alebo faxom na telefónnom čísle kontaktného centra Poskytovateľa, 
iii) alebo emailom na emailovej adrese kontaktného centra Poskytovateľa. 

b) Všetky vyžiadané požiadavky na služby technickej podpory bez ohľadu na primárny 
spôsob nahlásenia (telefón, fax) musia byť následne nahlásené Poskytovateľovi aj formou 
emailu na emailovej adrese kontaktného centra Poskytovateľa. 

c) Poskytovateľ je povinný formou emailu potvrdiť doručenie požiadavky na poskytnutie 
služieb technickej podpory na pracovisko centrálnej technickej podpory obstarávateľa. 

2. Realizácia prevádzkových zásahov (správa systému), ktorými sú: 
a) podpora, resp. aktualizácia konfigurácie systému, 
b) inštalácie aktualizácií a patchov štandardného systémového software (obstarávateľ 

garantuje vlastníctvo príslušných licencií): 
i) podľa Vzorových pracovných postupov pre realizáciu aktualizácie štandardného 

programového vybavenia, 
ii) na požiadanie obstarávateľa, 
iii) na základe potreby plynúcej z aktualizácie aplikačného programového vybavenia. 

c) inštalácie aktualizácií a patchov aplikačného programového vybavenia (bez rozšírenia 
funkcionality systému), 

d) ladenie výkonnosti systému, 
e) ostatné činnosti bežnej podpory prevádzky systému: 

i) spracovať a priebežne aktualizovať vzorovú konfiguráciu systému, súčasne so 
zaškolením zamestnancov, 

ii) spracovať a priebežne aktualizovať vzorové pracovné postupy pre aktualizáciu 
systému, 

iii) spracovať a priebežne aktualizovať vzorové pracovné postupy pre realizáciu 
preventívnych zásahov, 

iv)  spracovať a priebežne aktualizovať vzorové pracovné postupy pre riešenie 
Incidentov, 

v) integrácia systémovej podpory, pre ktorú existuje štandardná podpora dodávateľov 
jednotlivých prvkov prevádzkovej infraštruktúry a ktorú môže vykonať Poskytovateľ 
na požiadanie obstarávateľa. 

3. Realizácia pravidelných preventívnych zásahov (profylaktika a monitoring) podľa Vzorových 
pracovných postupov pre realizáciu preventívnych zásahov: 
a) Možné spôsoby realizácie preventívnych zásahov: 

i) automatizovaným spôsobom, pomocou SW vybavenia na to určeného, 
ii) vzdialeným prístupom pomocou služby Remote Access Server v súlade 

s bezpečnostnou politikou obstarávateľa, 
              iii) osobne, na mieste prevádzky systému. 

b) Primárnym cieľom preventívnych zásahov je  
i) kontrola konzistencie konfigurácie a databáz ICIS, 
ii) identifikácia potenciálnych rizík, ohrozujúcich funkcionalitu, dostupnosť a prevádzku  

ICIS, spôsobujúcich výpadky systému, resp. obmedzenia funkcionality a dostupnosti 
systému. 

c) Predmetom preventívnych zásahov je predkladanie návrhov na servisné zásahy s cieľom 
eliminovať identifikované potenciálne riziká. 

4. Servisné zásahy v prípade nefunkčnosti systému alebo jeho komponentov (riešenie incidentov): 
a) Incident je: 
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i) výpadok systému – prerušenie prevádzky ICIS sprevádzané nedostupnosťou služieb 
aplikačného a databázového software (aplikačného a/alebo databázového servera) pre 
jeho používateľov a integrované informačné systémy, spôsobené výlučne v dôsledku 
poruchy aplikačného alebo databázového  software, 

ii) porucha funkčnosti ICIS sprevádzaná nedostupnosťou alebo nesprávnou funkčnosťou 
tak, že sa ICIS nedá využívať pre pôvodne plánovaný účel a spôsobuje nepoužiteľnosť 
systému na stanovený účel. 

b) V prípade identifikácie incidentu, bude Poskytovateľ riešiť incidenty, súvisiace 
s prevádzkou systému : 
i) telefonicky, v spolupráci s technickou podporou obstarávateľa, 
ii) vzdialeným prístupom pomocou služby Remote Access Server, 
iii) osobne, na mieste vzniku incidentu. 

c) Riešenie incidentu sa realizuje:  
i) zmenou konfigurácie systému, 
ii) reinštaláciou pôvodnej verzie aplikačného programového vybavenia,  
iii) reinštaláciou pôvodnej verzie alebo inštaláciou aktualizácie systémového software, 
iv) dodaním novej verzie aplikačného programového vybavenia. 

d) V rámci riešenia incidentu sa realizuje: 
i) analýza identifikovaných incidentov a problémov v prevádzkovom prostredí 

obstarávateľa (aktuálna hardware infraštruktúra, systémový software, aplikačné 
programové vybavenie a obsah príslušných databáz), 

ii) odstraňovanie chýb v ICIS, ktoré boli spôsobené nekorektným zásahom užívateľov,  
iii) dokumentovanie konfiguračných zmien a servisných zásahov súvisiacich 

s odstraňovaním incidentov a problémov. 
e) Predpokladom odstránenia incidentu je: 

i) že sa jedná o poruchu funkčnosti systému,  
ii) sú splnené všetky technické predpoklady uvedené v dokumentácii pre prevádzku 

ICIS, 
iii) obstarávateľ poskytol pri riešení incidentu požadovanú súčinnosť. 

5. Servisné zásahy podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie): 
a) V prípade, že o to centrálna technická podpora obstarávateľa požiada, bude Poskytovateľ 

riešiť požiadavky na zmenu konfigurácie, súvisiace s prevádzkou systému: 
i) telefonicky, v spolupráci s technickou podporou obstarávateľa, 
ii) vzdialeným prístupom pomocou služby Remote Access Server, 
iii) osobne, na mieste vzniku Incidentu. 

b) Riešenie požiadavky na zmenu konfigurácie sa realizuje:  
i) zmenou konfigurácie systému,  
ii) reinštaláciou pôvodnej verzie aplikačného programového vybavenia,  
iii) reinštaláciou pôvodnej verzie alebo inštaláciou aktualizácie systémového software. 

c) V rámci riešenia požiadavky na zmenu konfigurácie sa realizuje: 
i) analýza identifikovaných požiadaviek na zmenu konfigurácie v prevádzkovom 

prostredí obstarávateľa (aktuálna hardware infraštruktúra, systémový software, 
aplikačné programové vybavenie a obsah príslušných databáz), 

ii) dokumentovanie konfiguračných zmien a servisných zásahov súvisiacich 
s realizovaním požiadavky na zmenu konfigurácie. 

6. Ostatné služby súvisiace s prevádzkou systému na základe požiadaviek obstarávateľa, a to: 
a) dodávka licencií štandardného systémového software a aplikačného programového 

vybavenia nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky ICIS v jeho prevádzkovom prostredí, 
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b) analýza požiadaviek, špecifikácia, analýza, návrh, vývoj a nasadenie rozšírenia, vylepšenia 
a/alebo modifikácie funkcionality ICIS na základe požiadaviek obstarávateľa, 

c) konzultácie technologické (z oblasti jednotlivých technológií, ktoré sú súčasťou technickej, 
systémovej a aplikačnej infraštruktúry ICIS) alebo metodické (z oblasti príslušných 
pracovných postupov), 

d) školenia koncových používateľov, školenia školiteľov, administrátorov, metodikov 
v oblasti pracovných postupov, 

e) obnova prevádzkových dát na nosičoch poškodených technickou poruchou alebo 
nesprávnou manipuláciou, 

f) servisný zásah v prípade incidentu spôsobeného poškodením technológie neodbornou 
obsluhou a/alebo poškodením technológie v dôsledku vyššej moci, 

g) opravy škôd, ktoré vznikli porušením podmienok prevádzky, stanovených zhotoviteľom 
a definovaných v manuáloch dodaných k jednotlivým technológiám, 

h) odstránenia chybových stavov databáz po chybnom spracovaní,  
i) úpravy číselníkov a konfigurácie systému, 
j) prípadné iné služby, podľa požiadaviek obstarávateľa. 

3.13 Zabezpečenie kvality 

Pri projekte takého rozsahu akým je ICIS, je zabezpečenie kvality nevyhnutným predpokladom 
úspešnej realizácie jednotlivých fáz a ich prepojenia formou plynulého odovzdávania výsledkov 
jednej fázy vo forme podkladov pre ďalšiu fázu. Cieľom aktivity je zabezpečenie takých výstupov, 
ktoré budú spĺňať kvalitatívne požiadavky obstarávateľa na dodané výstupy projektu.  

Úlohou Quality assurance nie je testovanie výstupov v technickom zmysle slova ani dohľad nad 
riadením projektu a plnením časového, resp. finančného plánu. 

Z pohľadu organizačného zaradenia bude rola Quality assurance predstavovať spojenie medzi 
pracovným tímom zhotoviteľa a obstarávateľom. Toto zaradenie umožní nestranný dohľad nad 
kvalitou výstupov počas celej doby trvania projektu. 

Požiadavky na činnosti zhotoviteľa sú nasledovné: 

 zhotoviteľ musí zabezpečiť Systém kvality (podľa normy ISO 9001:2000) pre poskytované 
služby v zmysle budúcej zmluvy, 

 vytvorenie plánu kvality, predovšetkým v spolupráci s obstarávateľom zadefinuje kritériá kvality 
produktov, 

 zabezpečenie kontroly plnenia kvality dodávky podľa plánu kvality, 

 zabezpečenie súladu riešenia s národnou a nadnárodnou legislatívou (legislatíva EÚ). 

3.14 Projektová kancelária 

Projektová kancelária zohráva úlohu koordinátora projektových aktivít smerom dovnútra organizácie 
obstarávateľa ako aj externe. Činnosť projektovej kancelárie sa bude riadiť postupmi v zmysle výnosu 
vo Finančnom spravodaji o riadení projektov vo verejnej správe. 

Cieľom uvedenej aktivity v rámci projektu ICIS je zabezpečenie efektívneho riadenia projektu a 
podpora projektového manažmentu pri jeho dennej činnosti. Cieľom zavedenia projektovej kancelárie 
v projekte ICIS je predovšetkým: 
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 podpora a sprehľadnenie procesu riadenia, presný a včasný reporting o stave a plnení 
harmonogramu projektu na strane obstarávateľa, 

 vedenie a aktualizácia rozpočtu projektu, poskytovanie relevantných informácií manažmentu 
projektu obstarávateľa, 

 vedenie a reporting rizík projektu, 

 podpora pre správu a administráciu dokumentov, 

 uľahčenie práce projektového manažéra a členov tímov obstarávateľa. 

Požiadavky na činnosti zhotoviteľa sú nasledovné: 

 zabezpečenie všeobecných úloh projektovej kancelárie predovšetkým: prehľad o projekte, 
vedenie projektu, riadenie komunikácie, ľudských zdrojov a vzťahov s verejnosťou, 

 zabezpečenie procesných úloh projektovej kancelárie: riadenie časového plánu a nákladov, 
otvorených otázok projektu, riadenie rizík a zmien, resp. zmenových požiadaviek na strane 
obstarávateľa, 

 zabezpečenie technických a kvalitatívnych úloh PK: riadenie projektovej infraštruktúry, 
konfiguračný manažment a riadenie znalostí, 

 zabezpečenie koordinácie projektu s programom OPIS na úrovni potrebných reportov, 
priebežných správ a výkazov a zabezpečí zapracovanie spätnej väzby z nich, 

 zabezpečenie koordinácie medzi projektovou kanceláriou obstarávateľa a vedením projektu na 
strane zhotoviteľa. 

Ďalšie špecifické požiadavky na činnosti zhotoviteľa spojené s externým manažmentom 
vykonávaným pre potreby obstarávateľa: 

V oblasti projektového manažmentu 

 riadenie administratívneho a organizačného zabezpečenia implementácie projektu, 

 komunikácia s Riadiacim orgánom (ďalej RO) resp. so Sprostredkovateľským orgánom pod 
riadiacim orgánom (ďalej SO/RO) elektronickou poštou, telefonicky, osobne, prípadne cez 
elektronický systém ITMS o všetkých skutočnostiach potrebných na realizáciu projektu; 

 komunikácia s obstarávateľom elektronickou poštou, telefonicky, prípadne osobne o všetkých 
skutočnostiach súvisiacich s realizáciou projektu; 

 komunikácia s dodávateľmi, sledovanie harmonogramu realizácie aktivít projektu v súlade s 
časovým harmonogramom, ktorý je súčasťou zmluvy o poskytnutí  NFP; 

 zabezpečenie dokumentov požadovaných zo strany RO podľa Zmluvy o NFP; 

 sledovanie zmien v projekte, zmluve o NFP a v dodávateľských zmluvách a zabezpečenie 
potrebnej dokumentácie na vykonanie potrebných zmien v súlade so Zmluvou o NFP, pričom 
uvedené zmeny sa môžu týkať merateľných ukazovateľov, časového harmonogramu projektu, 
aktivít projektu, rozpočtu projektu, financovania projektu a pod.; 

 zabezpečenie dokumentov požadovaných zo strany RO na ukončenie realizácie projektu podľa 
Zmluvy o NFP; 

 organizačné zabezpečenie publicity projektu podľa Zmluvy o NFP, 

 účasť na overovaní na mieste zo strany RO po podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,  

 v spolupráci s obstarávateľom zabezpečenie ukončenie implementácie projektu podľa Zmluvy o 
poskytnutí NFP. 
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V oblasti finančného manažmentu 

 finančné riadenie projektu, 

 kontrola rozpočtu projektu a jeho súlad s účtovnými dokladmi, 

 kontrola dodržiavania finančného harmonogramu projektu, 

 komunikácia s obstarávateľom a dohodnutie sa na spôsobe vypracovávania, kompletizovania a 
odovzdávania žiadostí o platbu (ďalej ŽoP) a na termínoch ich predkladania v súlade so Zmluvou 
o poskytnutí NFP, 

 komunikácia s dodávateľmi a dohodnutie sa na spôsobe predkladania faktúr, ich náležitostiach a 
na množstve, druhu a náležitostiach príloh k faktúram vrátane fotodokumentácie z priebehu 
realizácie projektu, 

 vypĺňanie formulárov ŽoP, kontrola podpornej dokumentácie  a kompletizovanie ŽoP vrátane 
vyúčtovania predfinancovania v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a aktuálnym rozpočtom 
projektu, 

 komunikácia s RO a zabezpečenie zmien a doplnení ŽoP podľa pokynov RO, 

 sledovanie a zapracovanie zmien v oblasti finančného riadenia  a rozpočtu projektu v súlade so 
Zmluvou o poskytnutí NFP, 

 účasť na overovaní na mieste zo strany RO podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,  

 sledovanie termínov na predkladanie ŽoP a vyúčtovania ŽoP. 

V oblasti manažmentu monitorovania 

 monitorovanie projektu, kontrola jeho priebehu a súladu s cieľmi projektu, 

 monitorovanie napĺňania indikátorov projektu, 

 vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu, 

 komunikácia s obstarávateľom a dohodnutie sa na spôsobe vypracovávania monitorovacích správ 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

 komunikácia s RO elektronickou poštou, telefonicky, prípadne osobne ohľade záležitostí 
súvisiacich s vypracovávaním monitorovacích správ, 

 vypracovávanie, kompletizovanie a odovzdávanie priebežných monitorovacích správ na RO 
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane následných monitorovacích správ po ukončení projektu, 

 vypracovávanie, skompletizovanie a odovzdanie záverečnej monitorovacej správy podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP,  

 zabezpečenie požadovanej podpornej dokumentácie k jednotlivým druhom monitorovacích správ, 

 zabezpečenie opráv a doplnení monitorovacích správ v prípade vyžiadania opravy zo strany RO, 

 sledovanie termínov na predkladanie monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy. 
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3.15  Publicita a informovanosť 

Dosiahnutie cieľov projektu nie je možné bez adekvátnej informovanosti relevantných strán. 
Obsahom aktivity Publicita a informovanosť tak bude zabezpečenie dostatočnej informovanosti na 
dvoch úrovniach: 

 externá komunikácia 

– komunikácia smerovaná na používateľov ICIS z radov širokej odbornej a laickej verejnosti 

 interná komunikácia 

– komunikácia v rámci orgánov štátnej správy zapojených do realizácie ICIS a ostatných 
organizácií vo vnútri verejnej správy 

Cieľom aktivity Publicita a informovanosť je zabezpečenie presných, včasných a adekvátnych 
informácií o projekte a jeho dopadoch na cieľovú skupinu.  

Požiadavky na činnosti zhotoviteľa sú nasledovné: 

Veľkoplošná reklamná tabuľa (1 ks) - min. 250 x 150 cm, na reklamnej tabuli musia byť uvedené: 

 informácie poukazujúce na spoluúčasť Európskej únie musia zaberať najmenej 25 % plochy 
veľkoplošnej reklamnej tabule: znak Európskej únie v súlade s grafickými normami 
ustanovenými v prílohe I vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 1828/2006 a 
odkaz na Európsku úniu, odkaz na príslušný fond - pre EFRR: „Európsky fond regionálneho 
rozvoja“, vyhlásenie (motto), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie 
Spoločenstva - pre OPIS sa uvádza vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“, 

 informácie o projekte (údaje, ktoré nepatria do plochy, v rámci ktorej sa uvádzajú 
informácie poukazujúce na spoluúčasť Európskej únie, ktoré musia zaberať najmenej 25 % 
plochy veľkoplošnej reklamnej tabule v zmysle vykonávacieho nariadenia EU č. 
1828/2006): názov projektu, dátum začatia a ukončenia projektu – mesiac a rok,  

 ďalšie informácie súvisiace s operačným programom: logo OPIS, v súlade s manuálom, 
logo Úrad vlády SR, s odkazom: Riadiaci orgán OPIS, logo sprostredkovateľského orgánu 
OPIS, ktorý vyhlásil výzvu na projekt a logo MF SR s odkazom Sprostredkovateľský orgán 
OPIS. 

 
Tabuľa môže obsahovať aj aktuálnu výšku zazmluvneného nenávratného finančného príspevku. 

 

Trvalo vysvetľujúca tabuľa (1 ks) - min. 30 x 20 cm, trvanlivé vyhotovenie, pričom odporúčaným 
materiálom sú napr. leštený kameň, sklo, bronz alebo iný kov, plast a pod., na trvalo vysvetľujúcej tabuli 
musia byť uvedené: 

 informácie poukazujúce na spoluúčasť Európskej únie musia zaberať najmenej 25 % plochy 
tabule: znak Európskej únie v súlade s grafickými normami ustanovenými v prílohe I 
vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 1828/2006 a odkaz na Európsku úniu, 
odkaz na príslušný fond - pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“, vyhlásenie 
(motto), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva - pre OPIS sa 
uvádza vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“, druh a názov projektu a pod., 

 informácie o projekte (údaje, ktoré nepatria do plochy, v rámci ktorej sa uvádzajú 
informácie poukazujúce na spoluúčasť Európskej únie, ktoré musia zaberať najmenej 25 % 
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plochy trvalo vysvetľujúcej tabule v zmysle vykonávacieho nariadenia EU č. 1828/2006): 
dátum začatia a ukončenia realizácie aktivít projektu – mesiac a rok, 

 ďalšie informácie súvisiace s operačným programom: logo OPIS, v súlade s manuálom, 
logo Úrad vlády SR, s odkazom: Riadiaci orgán OPIS, logo sprostredkovateľského orgánu 
OPIS, ktorý vyhlásil výzvu na projekt a logo MF SR s odkazom Sprostredkovateľský orgán 
OPIS. 

 
Tabuľa môže obsahovať aj odkaz na stránku OPIS: www.opis.gov.sk a objem skutočného 
čerpania príspevku. 

 

Tlačová správa (2 ks) – prvá na začiatku a druhá na konci projektu. Prvá musí obsahovať informácie o 
projekte, ktorý sa plánuje realizovať, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF ako zdroji tejto 
nenávratnej finančnej pomoci. Druhá musí obsahovať informácie o výsledkoch projektu. 

Nálepky (na označenie IKT) (150 ks) - min. 10 x 36 mm pre myš a 35 x 70 mm pre HW – nálepka musí 
obsahovať logo OPIS, znak EÚ spolu s odkazom na Európsku úniu a text: Tvoríme vedomostnú 
spoločnosť, Európsky fond regionálneho rozvoja (myš iba logo OPIS a znak EÚ). 

Tlačený informačný materiál (1000 ks) - min. rozsah: 6 strán formátu DL - na titulnej strane musí byť 
zreteľne uvedený znak EÚ, odkaz na Európsku úniu, odkaz na príslušný fond, logo OPIS a vyhlásenie 
„Tvoríme vedomostnú spoločnosť“, musí obsahovať aj odkaz na inštitúcie zodpovedné za publikované 
informácie a konkrétny riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán. 
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4 Použité skratky a značky 

Tabuľka 1: Vysvetlivky 

Skratka / Značka Vysvetlenie 

AIS Automatizovaný importný systém

APV Aplikačné programové vybavenie 

ARC Administrative Reference Code 

ASR Automatizovaná správa registratúry 

AZS Aktívny zušľachťovací styk 

CCN/CSI Common Communication Network / Common System Interface 

CEP Centrálny elektronický priečinok 

CReg Centrálny register v rámci SysNeD 

CV Colné vyhlásenie 

CK Colné konanie 

CS FR SR Colná sekcia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 

CTOD Conformance Test Organisation Document 

CTP Conformance Test Protocol 

DB databáza 

DDNEA Design Document for National Excise Application 

DFŠ Detailná funkčná špecifikácia 

DG TAXUD Directorate General Taxation and Customs Union 

DMS Document Management System 

DPH Daň z pridanej hodnoty 

DS FR SR Daňová sekcia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 

DS Deklaračný systém 

DUT Dočasné uskladnenie tovaru 
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Skratka / Značka Vysvetlenie 

EAD Export Accompanying Document 

ECK Elektronické colné konanie 

ECS Export control system 

ECKD Elektronické colné konanie v dovoze 

eCV Elektronické colné vyhlásenie 

EDI Electronic Data Interchange 

EES Register subjektov colnej správy 

eGov Elektronická verejná správa 

EK Európska komisia 

EKR Elektronické komunikačné rozhranie 

ELO Excise Liaison Office 

ePCV Predbežné colné vyhlásenie vo vývoze 

ERP Evidencia rizikových profilov 

ERS Evidencia rizík subjektu 

EÚ Európska únia 

FESS Functional Excise System Specifications 

FIS (ACIS) Finančný informačný systém 

FR SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

FS Finančná správa  

G2G Government to Government 

G2B Government to Business 

GMS Garančný systém (Guarantee management system) 

ICIS Integrovaný colný informačný systém 

ICS Import control system 

IKT Informačno-komunikačné technológie 
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Skratka / Značka Vysvetlenie 

iPCV Predbežné colné vyhlásenie v dovoze 

IS CEP Informačný systém Centrálneho elektronického priečinka 

ISFS-SD 
alebo ŠDS 

Informačný systém finančnej správy - správa daní alebo štandardný daňový 
systém 

IS Informačný systém 

ISST Integrovaný systém správy taríf 

Karnet ATA Medzinárodne unifikovaný colný dokument 

KIH Komunikačný integračný hub 

MASP  Multi-Annual Strategic Plan (Electronic Customs Multi-Annual Strategic 
Plan) 

MDM Master Data Management 

MF SR Ministerstvo financií SR 

MRN Movement Reference Number 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

NSAR Národný systém analýzy rizík 

NT Neobchodný tovar 

NTA Národná tranzitná aplikácia  

OIS Operatívny informačný systém 

PCV Predbežné colné vyhlásenie 

PDF Portable Document Format 

PKI Public key infrastructure 

SDK Software Developer Kit 

SEED System for the Exchange of Excise Data 

SIEM Security Information and Event Management 

SKR Správa kritérií rizík 

SOA Service-oriented Architecture 
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Skratka / Značka Vysvetlenie 

SPD Spotrebné dane 

SSPS Systém spisu povinného subjektu 

SysNeD Systém pre správu spotrebných daní 

TARIC Integrated Community Tariff 

TIS Tranzitný informačný systém 

TKD Skratka pre časť systému TARIC, Kvóty, Dohľad (a ďalšie aplikácie) 

TXT Textový formát 

UNITAS Program pre zabezpečenie jednotného výberu daní, ciel a odvodov 

ÚZDS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

VDI Virtual Desktop Infrastructure 

VIS Výmer iným spôsobom 

XML eXtensible Markup Language 

ZEP Zaručený elektronický podpis 
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5 Etapizácia projektu dodávky ICIS 

Záväzný harmonogram predložený zhotoviteľom v jeho ponuke musí byť v súlade so všetkými 
ostatnými časťami ponuky zhotoviteľa. Ak záväzný harmonogram predložený zhotoviteľom nebude 
zodpovedať tejto uvedenej požiadavke na predmet zákazky, resp. bude v rozpore s ostatnými časťami 
predloženej ponuky zhotoviteľa alebo ďalšími požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v týchto 
súťažných podkladoch, bude to verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie určenej požiadavky na 
predmet zákazky. 

Harmonogram bude zhotoviteľom popísaný v nasledovnej štruktúre: 

Tabuľka 2: Harmonogram 

 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity Ukončenie realizácie aktivity 

Hlavné aktivity (MM/RRRR) (MM/RRRR) 

Analýza a dizajn IS   
Obstaranie a nasadenie HW 
a SW licencií   

Implementácia IS   

Testovanie IS   

Nasadenie IS   

Podporné aktivity   

Riadenie projektu   

Publicita a informovanosť   
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Na nasledujúcom obrázku sú znázornené požadované väzby medzi systémami: 

Obrázok 2: Väzby medzi systémami 

 

 

Na obrázku Obrázok 2: Väzby medzi systémami sú schematicky znázornené nasledovné systémy: 

EKR 	– 	Elektronické 	komunikačné 	rozhranie 	

EKR je určené na elektronickú komunikáciu externých subjektov s colnou sekciou FR SR formou 
definovaných elektronických dokumentov. Dokumenty prijaté EKR sú následne sprostredkované 
príslušnému cieľovému produkčnému systému. Odpoveď produkčného systému je prostredníctvom 
EKR sprostredkovaná externému subjektu. 

SysNeD 	– 	Systém 	pre 	správu 	spotrebných 	daní 	

SysNeD predstavuje softvérové riešenie spojené s automatizáciu činností týkajúcich sa správy 
spotrebných daní. Riešenie podporuje všetky procesy, ktoré sa týkajú správy dane, riešenia odberných 
poukazov, prepravy a povolení. Zastrešuje kontrolu pohybu tovaru podliehajúcu spotrebnej dani 
a obsahuje registre daňových subjektov a SEED. 

GMS 	– 	Garančný 	systém 	(Guarantee 	Management 	System) 	

GMS zabezpečuje centrálnu evidenciu zabezpečení pre systémy colnej sekcie FR SR. 

CReg 	– 	Centrálne 	registre 	

Centrálne registre predstavujú centralizovanú bázu spoločných údajov pre ostatné systémy 
informačného prostredia colnej sekcie FR SR. V rámci registrov je riešená evidencia externých 
subjektov, organizačná štruktúra, evidencia používateľov systému. S využitím CReg nie je potrebné 
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synchronizovať jednotlivé systémy navzájom. Je však potrebné zabezpečiť konzistenciu údajov 
registrov v rámci príslušnej aplikácie a centrálnych registrov. 

ISST 	(TARIC) 	– 	Integrovaný 	sadzobník 	Spoločenstva 	

TARIC je súhrnom rovnako a jednotne kodifikovanej tarifnej a obchodnej legislatívy uplatňovanej pri 
dovoze alebo vývoze tovaru na úrovni Spoločenstva prostredníctvom centrálnej databázy spravovanej 
Európskou komisiou, konkrétne Generálnym riaditeľstvom pre dane a colnú úniu sídliacim v Bruseli. 

DS 	(ECS, 	ICS, 	TIS) 	– 	Deklaračný 	systém 	(Export 	Control 	System, 	Import 	Control 	
System, 	Tranzitný 	informačný 	systém) 	

DS je určený hlavne na evidenciu a spracovanie colných vyhlásení pre dovoz a vývoz. Na podporu 
automatizovaného spracovávania colných vyhlásení a vyhodnocovania informácii v nich obsiahnutých 
zároveň poskytuje funkčnosť pre evidenciu povolení pre ekonomické režimy a prípadné 
vyhodnocovanie informácií previazaných s týmito povoleniami (evidencia vstupujúcich a 
vystupujúcich tovarov, v prípade aktívneho zušľachťovacieho styku možnosť kontroly požiadavky na 
vrátenie cla). 

Súčasťou celkového riešenia je aj zabezpečenie komunikácie s colnými úradmi iných krajín 
Spoločenstva prostredníctvom systémov ECS a ICS. 

ECS zahŕňa podávanie colných vyhlásení (CV) a predbežných colných vyhlásení (PCV) pre vývoz, 
pričom vstup údajov CV je primárne v elektronickej forme v podobe správ zasielaných obchodníkom 
s využitím EKR colnej správy. V prípade havarijného postupu je možnosť manuálneho zadania 
údajov, resp. použitia elektronickej prílohy – štruktúrovaného dokumentu obsahujúceho relevantné 
údaje uvádzané v papierovej colnej deklarácii. 

ICS predstavuje podávanie predbežných colných vyhlásení pre dovoz, pričom vstup údajov PCV je 
primárne v elektronickej forme v podobe správ zasielaných obchodníkom s využitím EKR, v prípade 
havarijného postupu s možnosťou manuálneho zadania údajov (podobne ako v ECS). 

TIS je určený hlavne na evidenciu a spracovanie colných vyhlásení pre tranzit. Na podporu 
automatizovaného spracovávania colných vyhlásení a vyhodnocovania informácií v nich obsiahnutých 
zároveň poskytuje funkčnosť pre evidenciu povolení na zjednodušený postup. Primárne sú údaje 
evidované na základe správ zasielaných obchodníkmi prostredníctvom Elektronického 
komunikačného rozhrania. Úlohou systému je taktiež komunikácia s colnými úradmi iných krajín 
Spoločenstva prostredníctvom CCN. 

OIS 	– 	Operatívny 	informačný 	systém 	

OIS umožňuje analytickú prácu nad relevantnými údajmi a poskytuje funkcie pre automatickú analýzu 
rizík. 

KIH 	– 	Komunikačný 	integračný 	hub 	

V rámci externej integrácie colné systémy komunikujú s externými systémami prostredníctvom 
služieb KIH. Súčasťou KIH sú okrem iného: 

 CCN (Common Communication Network – uzavretá komunikačná sieť určená na elektronickú 
výmenu údajov medzi colnými správami krajín Spoločenstva navzájom, príp. s centrálnym 
systémom EK pre oblasť ciel a daní) komunikačný modul, ktorý posiela a prijíma správy cez 
CCN Gateway do/z colných správ EÚ, 

 Microsoft BizTalk Server v prípade komunikácie medzi rôznymi technologickými platformami 
(napr. ACIS vs. DS a SysNeD). 

FIS 	(ACIS) 	– 	Finančný 	informačný 	systém 	

ACIS je postavený na platforme SAP PSCD. Obsahuje funkcionalitu pre účtovanie štátnych príjmov 
v oblastí výberu cla a spotrebných daní a riešenie pohľadávok externých subjektov. 
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Internet 	portál 	

Internetový portál poskytuje prístup k informáciám a elektronickým službám (formuláre a aplikácie). 

 

Súčasťou obrázku je aj rozdelenie elektronickej komunikácie v rámci jednotlivých domén pričom: 

 Externá doména predstavuje obchodníkov (právnická alebo fyzická osoba – subjekt), ktorí 
elektronicky komunikujú s colnou sekciou FR SR, 

 Národná doména predstavuje samotnú colnú sekciu FR SR a jej systémy, ktoré umožňujú 
vzájomnú elektronickú komunikáciu, 

 Spoločná doména predstavuje colné správy ostatných členských krajín EÚ, resp. centrálne 
systémy EK. 

 

V nasledujúcich kapitolách sú uvedené požadované eGov služby aj s identifikáciou jednotlivých 
procesov, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci modulu ECKD. Detailná identifikácia procesov 
a ich obsahu je predmetom analýzy. 

6.2.1 Prepúšťanie tovaru do colného režimu - bežný postup 

Táto eGov služba popisuje základný scenár komunikácie deklaranta s colným úradom, kedy deklarant 
podáva úplné colné vyhlásenie pri bežnom postupe, znázornenom na obrázku nižšie. 

Obrázok 3: eGov služba – Prepúšťanie tovaru do colného režimu - bežný postup 
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eGov služba je realizovaná nasledujúcimi procesnými krokmi, ktoré sú v nasledujúcich kapitolách 
detailne rozpracované: 

 Podanie elektronického colného vyhlásenia; 

 Predloženie sprievodných dokladov a následné spracovanie colníkom; 

 Prevedenie colnej kontroly podľa analýzy rizík; 

 Riešenie zabezpečenia/úhrady colného dlhu; 

 Rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu.  

V priebehu konania sú k dispozícii biznis funkcie na zrušenie a opravu colného konania, ktoré sú 
iniciované deklarantom. 

eGov služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného systému deklaranta a CEP. 

IS 	služby 	

Na realizácii eGov služby Prepúšťanie tovaru do colného režimu - bežný postup sa podieľajú 
nasledujúce IS služby: 

 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do voľného obehu v bežnom postupe, 

 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do aktívneho zušľachťovacieho styku  
v bežnom postupe, 

 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do colného uskladňovania v bežnom 
postupe, 

 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do dočasného použitia v bežnom 
postupe, 

 Vydanie rozhodnutia o prijatí colného vyhlásenia, 

 Podanie sprievodných dokladov k colnému vyhláseniu, 

 Vydanie výzvy na doplnenie údajov pre colné vyhlásenie, 

 Vydanie rozhodnutia o colnej kontrole, 

 Vydanie rozhodnutia o neprepustení tovaru, 

 Vydanie výzvy na zabezpečenie platnosti dovoznej platby, 

 Vydanie rozhodnutia o prepustení do voľného obehu v bežnom postupe, 

 Vydanie rozhodnutia o prepustení do aktívneho zušľachťovacieho styku v bežnom postupe, 

 Vydanie rozhodnutia o prepustení do colného uskladňovania v bežnom postupe, 

 Vydanie rozhodnutia o prepustení do dočasného použitia v bežnom postup,e 

 Podanie potvrdenia o prijatí rozhodnutia o prepustení do colného režimu, 

 Podanie žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia, 

 Vydanie rozhodnutia o zrušení colného vyhlásenia, 

 Podanie žiadosti o opravu colného vyhlásenia, 

 Vydanie oznámenia o prijatí žiadosti na opravu colného vyhlásenia, 

 Vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti na opravu colného vyhlásenia. 

6.2.1.1 Podanie colného vyhlásenia 
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V rámci procesu podania colného vyhlásenia podá deklarant elektronické colné vyhlásenie 
prostredníctvom jednej z nasledujúcich IS služieb: 

 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do voľného obehu v bežnom postupe, 

 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do aktívneho zušľachťovacieho styku  
v bežnom postupe, 

 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do colného uskladňovania v bežnom 
postupe, 

 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do dočasného použitia v bežnom 
postupe. 

Táto služba umožní deklarantovi vytvoriť úplné colné vyhlásenie. Colný úrad prijme toto vyhlásenie 
a skontroluje ho po formálnej a obsahovej stránke. Ak sú všetky náležitosti v poriadku, je colné 
vyhlásenie zaregistrované do systému a colný úrad vydá rozhodnutie o prijatí IS službou Vydanie 
rozhodnutia o prijatí colného vyhlásenia. Formálne nesprávne colné vyhlásenie musí byť opravené. 
V rozhodnutí o prijatí sa tiež vygeneruje a priradí pohybu tovaru Referenčné číslo prepravy 
(Movement reference number). V tomto čase je tovar predložený v colnom priestore alebo na 
dohodnutom mieste (colné konanie mimo colný priestor). 

Následne sú analyzované riziká spojené s pohybom tovaru ako aj so subjektom, ktorý tovar preváža. 
Tento proces je automatizovaný a vykonáva ho IS služba Automatická analýza rizika. CV je počas 
podrobovania analýze v stave, ktorý nie je možné meniť. Podľa úrovne rizika možno daný pohyb 
tovaru buď priebežne kontrolovať alebo overiť a pokračovať ďalej v procese podania colného 
vyhlásenia.  

Obrázok 4: Proces: Podanie colného vyhlásenia 

 
Colný úrad – výstupné IS služby

Deklarant – vstupné IS služby

Podanie colného vyhlásenia

Zaregistrovanie 
colného 

vyhlásenia 

Prijatie colného 
vyhlásenia

Podanie úplného colného 
vyhlásenia pre 

prepustenie tovaru do 
voľného obehu v
bežnom postupe

Generovanie 
MRN 

(Movement 
reference 
number)

Automatická 
analýza rizika

Automatická
analýza rizika

Vydanie rozhodnutia o 
prijatí colného vyhlásenia

Prechod do 
stavu 

kontrolované

Úroveň 
rizika

Prechod do 
stavu 

overené

Podanie úplného colného 
vyhlásenia pre prepustenie 

tovaru do aktívneho 
zušľachťovacieho styku  v

bežnom postupe

Podanie úplného colného 
vyhlásenia pre 

prepustenie tovaru do 
colného uskladňovania v

bežnom postupe

Podanie úplného colného 
vyhlásenia pre 

prepustenie tovaru do 
dočasného použitia v

bežnom postupe



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                     Číslo spisu 2013/43079                                 

Elektronické služby Finančnej správy – automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru                                                                                           

 

 

Súťažné podklady – Príloha č.1                             Bratislava, august 2013                                                  38/180 

 

 

 

6.2.1.2 Spracovanie sprievodných dokladov 

Ďalším krokom eGov služby je proces spracovanie sprievodných dokladov. V rámci tohto procesu 
deklarant predloží sprievodné doklady IS službou Podanie sprievodných dokladov k colnému 
vyhláseniu. Ide predovšetkým o tieto údaje: 

 osobitné colné záznamy, 

 dokumenty, osvedčenia a povolenia ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva. 

Colník skontroluje predložené doklady v elektronickej forme. V prípade neúplnosti informácii si 
pracovník vyžiada doplňujúce informácie IS službou Vydanie výzvy na doplnenie údajov pre colné 
vyhlásenie. 

Obrázok 5: Spracovanie sprievodných dokladov 

 

6.2.1.3 Colná kontrola 

V prípade, ak sa po registrácii colného vyhlásenia a prijatí všetkých sprievodných dokladov  nachádza 
dané colné konanie po analýze rizík v stave „Kontrolované“, tak môže prísť k vykonaniu colnej 
kontroly. Colník rozhoduje o rozsahu vykonávanej kontroly v závislosti od výsledku analýzy rizík. 
Príslušnou IS službou vydá rozhodnutie o colnej kontrole. Colník vykoná kontrolu tovaru a zapíše 
výsledky kontroly. Následne rozhodne o prepustení do navrhovaného colného režimu alebo 
o neprepustení tovaru, pri ktorom vydá IS službou rozhodnutie o neprepustení tovaru. 
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Obrázok 6: Colná kontrola 

 

6.2.1.4 Riešenie zabezpečenia colného dlhu 

V prípade tovaru, ktorý je možné prepustiť, je nutné riešiť zabezpečenie colného dlhu. Colník v 
komunikácii s kalkulačným modulom vypočíta dovozné platby. CÚ dovozu skontroluje platnosť 
zabezpečenia dovoznej platby. Ak je zábezpeka v poriadku, tak sa zaregistruje. V opačnom prípade sa 
stanoví lehota na vyriešenie zabezpečenia platby a IS službou sa vydá deklarantovi výzva na 
zabezpečenie platnosti dovoznej platby. Proces konania čaká na opravu colného vyhlásenia. Ak 
nenastane do stanovenej lehoty, tovar sa neprepustí a IS službou sa vydá rozhodnutie o neprepustení 
tovaru. 
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Obrázok 7: Riešenie zabezpečenia colného dlhu 
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Obrázok 8: Prepustenie tovaru do colného režimu 
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Obrázok 9: Zrušenie colného vyhlásenia 

 

6.2.1.7 Oprava colného vyhlásenia 
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Obrázok 10: Oprava colného vyhlásenia 

 

6.2.2  Prepúšťanie tovaru do colného režimu - zjednodušený postup – neúplné 
CV 
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 nemá priložené všetky doklady, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie predpisov upravujúcich 
navrhovaný colný režim. 
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potrebným dokladom. 
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eGov služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného systému deklaranta a CEP. 
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Obrázok 11: Prepúšťanie tovaru do colného režimu (voľného obehu) - zjednodušený postup – neúplné 
CV 
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 Vydanie rozhodnutia o zrušení colného režimu, 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení voľného obehu - neúplné CV, 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení aktívneho zušľachťovacieho styku  - neúplné CV, 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení colného uskladňovania - neúplné CV, 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení dočasného použitia - neúplné CV, 

 Podanie žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia, 

 Vydanie rozhodnutia o zrušení colného vyhlásenia, 

 Podanie žiadosti o opravu colného vyhlásenia, 

 Vydanie oznámenia o prijatí žiadosti na opravu colného vyhlásenia, 

 Vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti na opravu colného vyhlásenia. 

6.2.2.1 Podanie colného vyhlásenia 

Proces podania colného vyhlásenia je takmer zhodný s procesom v eGov službe Prepúšťanie tovaru do 
colného režimu - bežný postup, popísaným v kapitole 6.2.1.1. Jedinou odlišnosťou sú vstupné IS 
služby: 

 Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do voľného obehu, 

 Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do aktívneho zušľachťovacieho 
styku, 

 Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do colného uskladňovania, 

 Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do dočasného použitia. 

Prostredníctvom tejto služby deklarantovi vytvorí neúplné colné vyhlásenie. 
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Obrázok 12: Podanie colného vyhlásenia 

 

 

6.2.2.2 Prepustenie tovaru pri NCV 

Po úspešnom spracovaní sprievodných dokladov, prípadnom vykonaní colnej kontroly a vyriešení 
úhrady colného dlhu môže byť tovar prepustený do colného režimu. Deklarantovi je najskôr 
prostredníctvom IS služby oznámená lehota na doplnenie údajov k neúplnému colnému vyhláseniu. 
Následne CÚ prostredníctvom IS služby Vydanie rozhodnutia o prepustení tovaru prepustí tovar do 
navrhovaného colného režimu. 
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Obrázok 13: Prepustenie tovaru pri NCV 

 

6.2.2.3 Vybavenie CR pri NCV 

Na prechod od prepustenia tovaru do navrhovaného colného režimu k vybaveniu colného režimu je 
nutné, aby deklarant v lehote určenej CÚ podal chýbajúce údaje. Na tento úkon mu slúži IS služba 
Podanie chýbajúcich údajov pre colné vyhlásenie. Následne CÚ posúdi doplnené údaje. V prípade, ak 
deklarant nedodá všetky potrebné údaje alebo ak dodané údaje nebudú dostatočnej kvality, tak dôjde 
k zrušeniu colného režimu. K zrušeniu colného režimu dôjde i v prípade, ak deklarant nedodá žiadne 
chýbajúce údaje. Túto zmenu stavu CÚ oznámi prostredníctvom IS služby Vydanie rozhodnutia 
o zrušení colného režimu. V prípade ak dodané údaje budú spĺňať všetky potrebné náležitosti, tak 
dôjde k vybaveniu colného režimu. CÚ bude o tomto úkone informovať prostredníctvom jednej z IS 
služieb: 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení voľného obehu - neúplné CV, 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení aktívneho zušľachťovacieho styku  - neúplné CV, 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení colného uskladňovania - neúplné CV, 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení dočasného použitia - neúplné CV. 
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Obrázok 14: Vybavenie CR pri NCV 

 

6.2.3 Prepúšťanie tovaru do colného režimu - zjednodušený postup – 
miestne colné konanie 

Zjednodušený postup miestne colné konanie umožňuje prepustiť tovar do požadovaného colného 
režimu bez predloženia tovaru colnému úradu. V tomto prípade sa tovar považuje za prepustený do 
colného režimu v okamihu zápisu údajov do evidencie deklaranta. Deklarant je povinný oznámiť 
colnému úradu príchod tovaru (len v dovoze) a jeho zamýšľané prepustenie do colného režimu. Ak 
colný úrad neoznámi svoj zámer vykonať kontrolu tovaru, tovar je možné prepustiť do colného 
režimu. 

Podmienkou uplatnenia tohto zjednodušeného postupu je podanie dodatočného colného vyhlásenia, 
ktoré môže mať: 

 všeobecný charakter (k jednému zjednodušenému colnému vyhláseniu), 

 periodický charakter (podávané sumárne v pravidelných intervaloch), 

 súhrnný charakter (podávané ako sumár niekoľkých zjednodušených colných vyhlásení pri 
ukončení zjednodušeného postupu). 

eGov služba Prepúšťanie tovaru do colného režimu – zjednodušený postup – miestne colné konanie 
(CK) pridáva nové procesy spracovania zamýšľaného prepustenia tovaru a zápisu do evidencie 
deklaranta.  
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eGov služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného systému deklaranta a CEP. 

Obrázok 15: eGov služba - Prepúšťanie tovaru do colného režimu - zjednodušený postup – miestne 
colné konanie (CK) 

 

  

IS 	služby 	

Súčasťou eGov služby Prepúšťanie tovaru do colného režimu - zjednodušený postup – neúplné CV sú 
nasledujúce IS služby: 

 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do voľného obehu, 

 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do aktívneho zušľachťovacieho styku, 

 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do colného uskladňovania, 

 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do dočasného použitia, 

 Vydanie rozhodnutia o colnej kontrole, 

 Vydanie rozhodnutia o neprepustení tovaru, 

 Podanie informácie o zápise do evidencie, 

 Vydanie oznámenia o potrebe opravy záznamu do evidencie, 

 Vydanie potvrdenia o prijatí zápisu do evidencie, 

 Vydanie výzvy na zabezpečenie platnosti dovoznej platby, 

 Podanie žiadosti o opravu colného vyhlásenia, 

 Vydanie oznámenia o prijatí žiadosti na opravu colného vyhlásenia, 

 Vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti na opravu colného vyhlásenia. 
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6.2.3.1 Zamýšľané prepustenie tovaru 

V prípade, ak má deklarant príslušné oprávnenie môže prostredníctvom IS služieb: 

 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do voľného obehu, 

 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do aktívneho zušľachťovacieho styku, 

 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do colného uskladňovania, 

 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do dočasného použitia 

začať príslušné colné konanie. CÚ následne zaregistruje oznámenie a v ďalšom kroku vykoná 
automatickú analýzu rizika. Na základe výsledkov analýzy prejde tovar do stavu kontrolované alebo 
overené a bude, respektíve nebude na ňom vykonaná kontrola. 

 

Obrázok 16: Zamýšľané prepustenie tovaru 

 

6.2.3.2 Spracovanie zápisu do evidencie 

Po oznámení zamýšľaného prepustenia tovaru a prebehnutiu procesu colnej kontroly deklarant tovar 
zapíše do svojej evidencie. Oznámenie o tomto kroku podá colnému úradu prostredníctvom IS služby 
Podanie informácie o zápise do evidencie. CÚ informáciu prijme a následne skontroluje zápis. 
V prípade, že bude potrebné zápis opraviť, bude táto informácia deklarantovi sprostredkovaná IS 
službou Vydanie oznámenia o potrebe opravy záznamu do evidencie. V prípade, ak kontrola zápisu 
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nepoukáže na žiadne nezrovnalosti, dôjde k potvrdeniu zápisu colným úradom a toto bude 
deklarantovi oznámené prostredníctvom IS služby Vydanie potvrdenia o prijatí zápisu do evidencie. 

Obrázok 17: Spracovanie zápisu do evidencie 

 

6.2.4  Získavanie povolenia vykonávať miestne colné konanie 

Pre realizáciu procesu podávania zjednodušeného postupu miestneho konania je nutné, aby mal 
subjekt príslušné povolenie. Toto bude možné získať prostredníctvom eGov služby Získavanie 
povolenia vykonávať miestne CK. Deklarant svoju požiadavku vyjadrí prostredníctvom IS služby 
Podanie požiadavky o povolenie vykonávať miestne CK. Následne CÚ skontroluje požiadavky pre 
udelenie povolenia, preverí, či je žiadateľ schválený hospodársky subjekt a určí mu zúčtovacie 
obdobie. Na základe týchto procesov dôjde k schváleniu alebo zamietnutiu žiadosti a výsledok 
rozhodnutia je subjektu oznámený prostredníctvom IS služby Vydanie rozhodnutia o povolení 
vykonávať miestne CK. 
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Obrázok 18: Získavanie povolenia vykonávať miestne CK 

 

IS 	služby 	

eGov služba Získavanie povolenia vykonávať miestne CK je realizovaná prostredníctvom 
nasledujúcich IS služieb: 

 Podanie požiadavky o povolenie vykonávať miestne CK, 

 Vydanie rozhodnutia o povolení vykonávať miestne CK. 

6.2.5  Získavanie povolenia na používanie aktívneho zušľachťovacieho styku 

Na využívanie ekonomického režimu aktívny zušľachťovací styk je dôležité, aby mal deklarant 
príslušné povolenie. Povolenie je možné získať prostredníctvom eGov služby Získavanie povolenia na 
používanie aktívneho zušľachťovacieho styku. Deklarant oznámi svoj záujem o túto možnosť 
prostredníctvom IS služby Podanie požiadavky o povolenie používať aktívny zušľachťovací styk. 
Následne je colným úradom prijatá žiadosť a dôjde k skontrolovaniu požiadaviek pre udelenie 
povolenia. Rozhodnutie je oznámené prostredníctvom IS služby Vydanie rozhodnutia o povolení 
používať aktívny zušľachťovací styk. 

 

 

Colný úrad – výstupné IS služby

Deklarant – vstupné IS služby

Získavanie povolenia vykonávať miestne CK

Udelenie 
povolenia 
vykonávať 
miestne CK

Prijatie žiadosti o 
povolenie 
vykonávať 
miestne CK

Podanie požiadavky o 
povolenie vykonávať 

miestne CK

Vydanie rozhodnutia o 
povolení vykonávať 

miestne CK

Skontrolovanie
požiadaviek
pre udelenie

povolenia

Preverenie, či je 
žiadateľ schválený 

hospodársky subjekt

Overenie 
statusu 

schváleného 
hospodárského

subjektu

Určenie
zúčtovacieho

obdobia



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                     Číslo spisu 2013/43079                                 

Elektronické služby Finančnej správy – automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru                                                                                           

 

 

Súťažné podklady – Príloha č.1                             Bratislava, august 2013                                                  53/180 

 

 

Obrázok 19: Získavanie povolenia na používanie aktívneho zušľachťovacieho styku 

 

IS 	služby 	

eGov služba Získavanie povolenia na používanie aktívneho zušľachťovacieho styku bude realizovaná 
prostredníctvom nasledovných IS služieb: 

 Podanie požiadavky o povolenie používať aktívny zušľachťovací styk, 

 Vydanie rozhodnutia o povolení používať aktívny zušľachťovací styk.  

 

6.3 Procesná integrácia – časť DPH pre DS FR SR 

Realizácia ICIS vytvára predpoklady na vytvorenie prostriedkov pre poskytovanie vybraných údajov 
v oblasti dovozu/vývozu a tranzitu tovaru ISFS-SD (ŠDS). Môžu to  byť najmä: 

 Informácie o colných vyhláseniach týkajúcich sa dovozu tovaru, pri ktorých nebola vyrubená 
DPH v zmysle § 84 zákona č. 222/2004 Z.z. pre potreby kontroly daňových hlásení o DPH, 

 Informácie o colných vyhláseniach týkajúcich sa oslobodenia od dane pri dovoze tovaru v zmysle 
§48  a 48b zákona č. 222/2004 Z.z., 

 Informácie o vývoze tovaru do tretích krajín za účelom kontroly oprávneného oslobodenia od 
dane pri vývoze tovaru a služieb v zmysle §47 zákona č. 222/2004 Z.z.Táto časť môže zahŕňať aj 
vývozné operácie uskutočnené v inej členskej krajine.  

 Informácie o povoleniach a uplatňovaní zjednodušených postupov, platobnej disciplíne 
a spoľahlivosti subjektov z hľadiska ich hodnotenia,   
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Tieto údaje by mali byť poskytované v štruktúrovanej podobe pre ďalšie spracovanie informačným 
systémom. 

Určenie rozsahu údajov a spôsob ich výmeny medzi ICIS a ISFS-SD(ŠDS) je predmetom analýzy. 

 

6.4 EMCS 

Predmetom je implementácia modulu systému pre správu spotrebných daní (SysNeD) – modulu 
EMCS Phase 3.1 (systém pre sledovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebným daniam), ktorý 
je aktuálne prevádzkovaný vo verzii v zmysle špecifikácie EMCS Phase 3. 

Súčasťou modulu EMCS je systém pre spracovanie správ a interaktívne funkcie EMCS pre 
používateľov finančnej správy , prepojenie so systémami colných správ ostatných krajín a centrálnym 
systémom EÚ, prepojenie s Deklaračným systémom  v module elektronický vývoz a aplikačné 
programové vybavenie pre daňové subjekty pre elektronickú komunikáciu s modulom EMCS cez 
elektronickú podateľňu s použitím ZEP. 

Základné časové míľniky predpísané EÚ pre realizáciu úlohy sú: 

 11/2013 – konformačné testy novej verzie voči špecifikácii EMCS Phase 3.1 

 02/2014 –prechod prevádzky vo všetkých krajinách na verziu špecifikácie EMCS Phase 3.1 

Úplná špecifikácia funkčnosti modulu EMCS vo verzii EMCS Phase 3.1 je k dispozícii 
v dokumentácii vydávanej DG TAXUD, pričom hlavné časti dokumentácie sú: 

 FESS (Functional Excise System Specifications) – funkčná špecifikácia, 

 DDNEA (Design Document for National Excise Application) – technická špecifikácia, 

 CTOD (Conformance Test Organisation Document), CTP (Conformance Test Protocol) – 
špecifikácia konformačných testov a protokol testov. 

Funkčnosť EMCS (v zmysle požiadaviek DG TAXUD a prevádzkových požiadaviek CS FS) je 
realizovaná vo viacerých častiach systému SysNeD: 

 modul EMCS systému SysNeD určený pre zamestnancov FS a komunikáciu s ostatnými 
systémami, 

 klientská aplikácia SPD Klient, v ktorej je realizovaná podpora procesov EMCS a komunikácie 
s FS. 

V nasledujúcich kapitolách sú uvedené  špecifické požiadavky na implementáciu tohto modulu zo 
špecifikácie EMCS, ktoré upravujú a dopĺňajú aktuálnu funkčnosť modulu EMCS. 

6.4.1 EMCS Phase 3 

V tejto kapitole je popísaná aktuálna funkčnosť v členení podľa funkčnej špecifikácie FESS, ktorá je 
základným podkladom pre definovanie rozsahu funkčnosti. 

6.4.1.1 SEED 

SEED je modulom pre centrálne spravované číselníky a registre, ktorý zahŕňa: 

 Registračné dáta – register ekonomických operátorov, daňových skladov a dočasných autorizácií, 

 Referenčné dáta – registre referenčných dát používaných v rámci spracovania EMCS. 
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6.4.1.2 Štandardný scenár pre prepravu  

V rámci špecifikácie scenárov vystupujú v jednotlivých roliach: 

 Registrované subjekty v SEED – ako odosielateľ a príjemca, 

 Úrady – ako úrad odoslania, určenia, iný zainteresovaný úrad. 

Základným objektom EMCS je elektronický sprievodný dokument eSD, ktorý po kontrole 
a vyhodnotení dostane pridelené referenčné číslo sprievodného dokumentu ARC (eAAD reference 
code). 

Základom špecifikácie procesov prepravy je štandardný scenár pre prepravu medzi permanentne 
registrovanými ekonomickými operátormi, platný aj pre dovoz. 

Základný scenár obsahuje procesy: 

 oznámenie prepravy odosielateľom pred začatím prepravy doručením eSD úradu odoslania, 

 ktorý po schválení pridelí preprave ARC a oznámi ho odosielateľovi, 

 zaslanie eSD z úradu odoslania do úradu prijatia, ktorý ho postúpi príjemcovi, 

 vystavenie správy o prijatí príjemcom a jej následné odoslanie úradu určenia, 

– v prípade, že príjemca nie je schopný zaslať správu elektronicky, záznam vytvorí úrad 
určenia, 

 potvrdenie schválenia správy o prijatí úradom určenia príjemcovi, 

 postúpenie správy o prijatí úradom určenia úradu odoslania a postúpenie správy o prijatí úradom 
odoslania odosielateľovi. 

Alternatívny scenár – priame doručenie – umožňuje doručenie na inú adresu ako registrovanému 
príjemcovi, bez identifikácie subjektu, ale považuje sa za uvoľnenie do daňového voľného obehu. 

Alternatívny scenár – dovoz – preprava začína v mieste dovozu: 

 odosielateľ je registrovaný odosielateľ, 

 preprava domnelo začína na úrade, kde bol tovar uvoľnený do voľného obehu, 

– miesto odoslania bude úrad vstupu, 

 začatie prepravy vyžaduje ukončenie colných procedúr, je potrebné zabezpečiť porovnanie s 
údajmi SAD, 

 odosielateľ poskytuje zabezpečenie prepravy, kým úrad odoslania nepoverí ďalšieho operátora 
prepravou. 

6.4.1.3 Príležitostne registrovaný príjemca 

Rozširuje štandardný scenár prepravy o získanie autorizácie na príležitostné prijatie pred prepravou. 
Údaje autorizácie poskytne príjemca odosielateľovi. Za dodržanie podmienok autorizácie zodpovedá 
odosielateľ. 

Zrušenie príležitostnej autorizácie nemá vplyv na už začaté prepravy. 

6.4.1.4 Zrušenie eSD 

Zrušenie e-SD je možné len pred tým, než tovar opustí miesto odoslania. Ukončuje štandardný scenár 
prepravy pred prijatím. 
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6.4.1.5 Odmietnutie prijatia 

Odmietnutie prijatia modifikuje štandardný scenár prepravy. 

Jednoduchý scenár odmietnutia definuje situáciu, keď príjemca po prijatí tovaru vystaví report, v 
rámci ktorého môže uplatniť celkové alebo čiastočné odmietnutie prijatia. 

Komplexnejší scenár definuje možnosť, keď príjemca pred prijatím tovaru, na základe nesúhlasu s 
obsahom eSD, zašle úradom výstrahu odmietnutia prijatia. Príjemca výstrahu odmietnutia prijatia 
kvalifikuje ako: 

 „upozornenie“ – preprava pokračuje, nezrovnalosti budú riešené po prijatí (odosielateľ môže 
zmeniť miesto určenia alebo rozdeliť dodávku), 

 „definitívne odmietnutie“ – odosielateľ musí zmeniť miesto určenia, rozdeliť alebo (ak je to 
možné) zrušiť prepravu. 

6.4.1.6 Zmena miesta určenia 

Zmena miesta určenia dopĺňa štandardný scenár prepravy – môže byť využitý variabilne v rôznych 
situáciach. 

Zmena miesta určenia môže prebehnúť počas prepravy alebo po odmietnutí prijatia (v prípade potreby 
zrušenia eSD, keď už tovar opustil miesto odoslania): 

 odosielateľ definuje nového príjemcu alebo miesto určenia, 

 úrad odoslania overí/skontroluje zmeny, potvrdí zmenu odosielateľovi, a informuje 
predchádzajúci úrad určenia a príjemcu aj nový úrad určenia a príjemcu ako aj iné zainteresované 
úrady. 

6.4.1.7 Zabezpečenie prepravy 

Zábezpeka na daň na prepravu je štandardne poskytovaná odosielateľom. 

Pravidlá pre autorizáciu operátora pre zabezpečenie a vyhodnotenie zabezpečenia sú v národnej 
pôsobnosti podľa úradu odoslania. 

6.4.1.8 Vývoz 

Vývoz tovaru podliehajúceho spotrebným daniam je modifikáciou štandardného scenára prepravy. 

Preprava tovaru, ktorá končí vývozom do krajiny mimo Spoločenstva, bude ukončená až ukončením 
vývozu. Podľa miesta ukončenia vývozných formalít (colné konanie) sa rozlišujú scenáre pre: 

 colné konanie mimo colný priestor: 

– v mieste odosielateľa, odosielateľ zašle eSD aj vývoznú deklaráciu, 

– pozitívny výsledok výstupu potvrdzuje ukončenie prepravy exportom. 

 colné konanie v mieste vývozu: 

– odosielateľ zašle eSD štandardným postupom, 

– odosielateľ alebo zástupca odosielateľa zasiela vývoznú deklaráciu, 

– ukončenie prepravy colnou operáciou zapisuje, resp. pod jeho kontrolou, colný úradník v 
mieste výstupu. 

 colné konanie v inej členskej krajine (rozdielna pre úrad odoslania a pre úrad vývozu): 
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– použije sa aj napr. pre zmenu miesta určenia na vývoz, 

– odosielateľ zašle eSD štandardným postupom (úradu odoslania), 

– odosielateľ alebo zástupca odosielateľa zasiela vývoznú deklaráciu (úradu vývozu v inej 
krajine), 

– ukončenie prepravy colnou operáciou zapisuje, resp. pod jeho kontrolou, colný úradník v 
mieste výstupu. 

6.4.1.9 Rozdelenie zásielky 

Zásielka energetických produktov môže byť rozdelená na niekoľko nových zásielok, pričom ku každej 
z nich sa vytvorí nový sprievodný dokument (eSD). Pri rozdelení je potrebné kontrolovať zachovanie 
celkového prepravovaného množstva tovaru. Dôvodom na rozdelenie zásielky môže byť pri námornej 
doprave doručovanie tovaru do niekoľkých prístavov alebo niekoľkým príjemcom v jednom 
prístave(obvykle spojené s postupom podľa článku 15.6 smernice 92/12/EEC – začatie prepravy s 
neznámym príjemcom), pri vnútrozemskej vodnej preprave môže rozdelenie spôsobiť nízka hladina 
vodného toku, prípadne po čiastočnom odmietnutí prijatia sa odmietnuté množstvo rozdeľuje medzi 
niekoľkých nových príjemcov. 

Rozdelenie zásielky pre SR odosielateľov nebude podporované, je však potrebné reagovať na 
rozdelenie zásielky na strane príjemcu. 

6.4.1.10 Vyhodnotenie prijatia - úbytky/prebytky 

Vyhodnotenie prijatia dopĺňa štandardný scenár: 

 príjemca po prijatí tovaru vystaví správu o prijatí - s popisom prípadných nezrovnalostí, úbytkov 
alebo prebytkov, 

– odosielateľ a príjemca majú možnosť podať k úbytkom/prebytkom vysvetlenie, 

 odosielateľ vysvetlenie zasiela úradu odoslania, ktorý ho postúpi úradu určenia a 
zainteresovaným úradom, 

 príjemca vysvetlenie zasiela úradu určenia, ktorý ho postúpi úradu odoslania a zainteresovaným 
úradom. 

Ľubovoľný úrad, ktorý má podozrenie na úbytky podliehajúce dani alebo iné porušenia, zasiela svoje 
zistenia úradu odoslania pre prípravu budúceho vymáhania záväzkov (uplatnenie nárokov pri vzniku 
daňovej povinnosti na danom území). 

6.4.1.11 Spracovanie po doručení 

Ak správa o prijatí obsahuje úbytky/prebytky, odosielateľ a/alebo príjemca môže poslať vysvetlenie. 
Vysvetlenie sa očakáva v prípadoch, ak odosielateľ zaslal tovar, ktorý nezodpovedá obsahu eSD, ak 
príjemca prijal časť chýbajúceho tovaru až po odoslaní správy o prijatí a tiež pri úbytkoch, ktoré 
nastali počas prepravy. Vysvetlenie úbytkov/prebytkov sa okrem úradov odoslania a určenia zasiela 
tiež všetkým zainteresovaným úradom pre potreby budúceho vymáhania záväzkov. 

6.4.1.12 Administratívna spolupráca 
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6.4.1.12.1 Informácie o zistenom krátení dane 

Jednotlivé členské krajiny majú v rámci EMCS možnosť vymieňať si informácie o zistenom krátení 
dane, potrebné pre budúce vymáhanie záväzkov. Vzájomná výmena informácií o zistených 
pohľadávkach má zaručiť koordinovaný postup členských štátov a zamedziť duplicitnému vymáhaniu. 
Riešenie daňových nedoplatkov už nie je súčasťou EMCS. 

6.4.1.12.2 Podanie hlásenia o udalosti 

Podanie hlásenia o udalosti umožňuje nahlásiť udalosti ovplyvňujúce prepravu ako sú krádež alebo 
zničenie tovaru, vozidla alebo sprievodných dokumentov. Hlásenie o udalosti zasiela colný úradník, 
pričom krajina v ktorej sa udalosť zaznamenala do EMCS, nemusí byť totožná s krajinou, kde sa 
udalosť odohrala. Hlásenie o udalosti je distribuované z krajiny nahlásenia do krajiny odoslania, 
krajiny určenia, prípadne krajiny, kde udalosť nastala a ostatných zainteresovaných krajín. 

6.4.1.12.3 Podanie správy o kontrole 

Colný úradník môže zaznamenať náhodnú alebo pripravenú kontrolu prepravovaného tovaru. Táto 
správa o kontrole môže obsahovať doplnkové informácie, ktoré majú za následok ďalšiu výmenu 
informácií v rámci systému EMCS alebo riešenie v rámci interných postupov mimo EMCS. 

6.4.1.12.4 Zastavenie prepravy 

Každá členská krajina má právomoc na svojom území zastaviť prepravu. Dôvodom na takéto 
prerušenie môže byť strata, krádež alebo zničenie tovaru, prípadne priestupky zistené pri kontrole. 
Správu o prerušení prepravy zaznamenáva colný úradník a následne je rozosielaná do krajiny 
odoslania, pôvodne zaznamenanej krajiny určenia, prípadne ostatných zainteresovaných krajín. Správa 
o prerušení môže obsahovať referenciu na hlásenie o udalosti alebo správu o kontrole. 

6.4.1.12.5 Zaslanie informácie 

Každá členská krajina by mala zadefinovať jeden centrálny styčný úrad (ELO), ktorý bude 
prostredníctvom administratívnych správ komunikovať s inými styčnými úradmi. Komunikácia môže 
v tomto prípade zahŕňať napríklad udalosti súvisiace s analýzou rizík, ktoré ELO pokladá za potrebné 
odoslať ako informáciu do iných členských krajín. Na zaslané správy sa neočakáva odpoveď. 

6.4.1.12.6 Požiadavka o podporu 

Styčný úrad (ELO) môže požiadať pri niektorých udalostiach, napríklad súvisiacimi s analýzou rizík, 
ELO v inej krajine o spoluprácu. Súčasťou požiadavky na spoluprácu je aj časový limit, v ktorom sa 
očakáva odpoveď. Oslovená krajina môže požiadať o predĺženie tohto limitu. V prípade exspirácie 
tohto limitu odosiela dopytujúca sa krajina upozornenie na omeškanie. 

6.4.1.12.7 Požiadavka na historickú informáciu 

Po uplynutí stanovenej lehoty, počas ktorej musia členské krajiny udržiavať informácie o eSD 
k dispozícii na poskytnutie, môže styčný úrad (ELO) požiadať ELO v inej členskej krajine o 
informáciu o archivovanom eSD. Odpoveď na túto požiadavku by mala byť odoslaná v definovanom 
časovom limite. V prípade exspirácie tohto limitu odosiela dopytujúca sa krajina upozornenie na 
omeškanie. 
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6.4.2 EMCS Phase 3.1 

V ďalšom texte sú stručne definované špecifické požiadavky na EMCS Phase 3.1, ktoré upravujú 
a dopĺňajú aktuálnu funkčnosť systému podľa EMCS Phase 3 a definujú rozsah zadania. 

6.4.2.1 Prípady použitia 

Nové a modifikované prípady použitia, ktorými bude  rozšírená funkčnosť modulu Administratívnej 
spolupráce vychádzajú z dokumentu funkčnej špecifikácie  pre EMCS Phase 3.1. 

Do EMCS budú prostredníctvom systému MVS (The Movement Verification System) zapracované 
činnosti umožňujúce kontrolu prepravy tovaru podliehajúceho spotrebným daniam a v aktuálnej 
funkčnosti dôjde k zmenám súvisiacim s možnosťou predĺženia termínu na odpoveď aj pre žiadosti 
o administratívnu spoluprácu, ktoré sú už v omeškaní. 

6.4.2.2 Scenáre komunikácie 

Nové  a modifikované scenáre vychádzajú z  prípadov použitia. Podrobný návrh scenárov pre EMCS 
Phase 3.1  obsahuje dokument technickej špecifikácie DDNEA. 

6.4.2.2.1 Podanie žiadosti na overenie prepravy – nové 

Styčný úrad (ELO) dožadujúcej krajiny odosiela požiadavku na overenie prepravy tovaru 
podliehajúceho spotrebným daniam alebo o overenie toku tovaru medzi dvoma obchodníkmi 
prostredníctvom správy (IE722) styčnému úradu v dožadovanej krajine.  

6.4.2.2.2 Upozornenie na omeškanie výsledku overenia prepravy – nové 

Ak dožadujúca krajina neprijala výsledok overenia prepravy v požadovanom termíne odosiela 
dožadovanej krajine  upozornenie na omeškanie prostredníctvom správy (IE724). 

6.4.2.2.3 Predĺženie termínu na odoslanie výsledku overenia prepravy – nové 

Po prijatí požiadavky na overenie prepravy môže dožadovaná krajina požiadať o predĺženie termínu 
na vypracovanie výsledku prostredníctvom správy (IE723). 

6.4.2.2.4 Odoslanie výsledku overenia prepravy – nové 

Výsledok overenia prepravy odosiela styčný úrad dožadovanej krajiny prostredníctvom správy 
(IE725). 

6.4.2.3 Komunikačné správy 

Technická špecifikácia EMCS Phase 3.1 pre návrh národných aplikácii EMCS prináša nové správy  
pre komunikáciu súvisiacu s overovaním prepráv tovaru podliehajúceho spotrebným daniam a tiež 
množstvo zmien v štruktúre správ používaných už v súčasnosti. 
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6.5 NSAR  

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala modernizovať verejnú 
správu jej ekonomizáciou a informatizáciou. Zámerom je vybudovanie modernej verejnej správy, s 
ktorou budú občania a podnikatelia spokojní, ktorá bude plniť svoje úlohy efektívne, bude 
transparentná a minimálne zaťaží  občanov, podnikateľov a ostatnú verejnosť. 

Jednou z oblastí, kde sú smerované aktivity zavádzania elektronických služieb zo strany vlády ako aj 
príslušných orgánov EÚ je aj oblasť zahraničného obchodu s tovarom medzi členským štátom EÚ 
a nečlenským štátom, ktorých podmienky sú upravené spoločnou legislatívou EÚ a národnými 
legislatívami jednotlivých členských štátov EÚ. Túto legislatívu tvorí široký komplex predpisov, ktoré 
upravujú práva a povinnosti účastníkov zahraničného obchodu (dovozcov, vývozcov, obchodníkov, 
deklarantov, prepravcov atď.) ako aj práva a povinnosti orgánov štátnej správy a EK, ktorých úlohou 
je presadzovanie týchto predpisov. Pre obe strany je náročnou úlohou zvládnuť plnenie týchto 
povinností najmä z dôvodu, že tieto opatrenia v rámci zahraničného obchodu majú dynamický 
charakter a menia sa na dennej báze. 

V rámci EÚ sú Colné orgány pri vstupe a výstupe tovaru z/do Spoločenstva povinné vykonávať 
analýzu rizík pre bezpečnosť a ochranu EÚ. Rizikom pre bezpečnosť je v tomto kontexte udalosť, 
ktorá môže spôsobiť bezprostredné ohrozenie chránených záujmov a má dôsledky na bezpečnosť. 
V súlade s Colným kódexom Spoločenstva a jeho vykonávacieho nariadenia je každý členský orgán 
povinný vykonávať bezpečnostnú a ochrannú analýzu rizík na základe spoločných kritérií rizík 
a spoločných noriem analýzy rizík. Colné orgány sú v súlade s Colným kódexom povinné vykonávať 
analýzu rizík pri elektronickom a automatizovanom vyhodnocovaní vybraných procesov colnej správy 
ako napríklad v dovoze, vývoze, tranzite a v oblasti rizikovosti hospodárskych subjektov. Colné 
orgány vykonávajú systematickú identifikáciu rizika a realizujú všetky opatrenia potrebné na jeho 
elimináciu.  

NSAR je systém, ktorý umožňuje colným orgánom vykonávať analýzy rizík pre bezpečnosť a ochranu 
EÚ a analýzy pre národnú potrebu. Medzi ne bude patriť aj Evidencia rizík subjektu v oblasti SPD 
(ERS-SPD) a vyhodnocovanie rizík v oblasti medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani (ERP).  Hlavným  cieľom vytvorenia IS ERS-SPD je vykonať nevyhnutnú a kvalitnú 
analýzu a tak zjednodušiť informačné procesy medzi colnými orgánmi v oblasti SPD, obchodnou 
komunitou a štátom a priniesť prospech všetkým stranám zapojeným do procesov SPD. Hlavným 
cieľom IS ERP je vyhodnocovanie rizikových profilov pre colné informačné systémy. 

IS  ERS-SPD bude nástrojom, ktorý zabezpečí pre štátnu správu možnosť získania informácií o 
rizikách vyplývajúcich z činnosti hospodárskych subjektov v oblasti správy SPD.  Výsledky využijú 
zamestnanci colnej sekcie FR SR na rôznych úrovniach a v rôznom postavení, s cieľom zjednodušiť  
obchodné činnosti hospodárskeho subjektu. 

IS ERS-SPD musí zabezpečiť základné procesy: proces  vyhodnocovania čiastkových kritérií,  proces 
zabezpečenia výsledných rizikových indexov v oblasti SPD a realizáciu ich využitia v praxi.  
Proces vyhodnocovania celkového rizika subjektov v oblasti SPD pozostáva z automatizovaného 
procesu vyhodnocovania subjektu na základe čiastkových kritérií definovaných zadávateľom a 
realizácie využitia výsledných kritérií v oblasti SPD v praxi odborného útvaru. 

Proces vyhodnocovania čiastkových kritérií – pozostáva z automatizovaného procesu vyhodnocovania 
čiastkových rizík v oblasti SPD pre daný typ daňového subjektu. 

Proces vyhodnocovania výsledných podmienok kritérií – pozostáva z automatizovaného procesu  
vyhodnocovania výsledných rizík hospodárskeho subjektu v oblasti SPD. 
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6.5.1 Realizácia využitia výsledných kritérií v oblasti SPD v praxi odborného 
útvaru.  

IS ERS-SPD musí poskytovať tieto elektronické služby : 

 prijatie podkladov pre hodnotenie rizikovosti daňových subjektov, 

 spracovanie prijatých podkladov podľa kritérií pre jednotlivé druhy daňových  subjektov, 

 určenie výsledného rizikového indexu daňových  subjektov, 

 integrácia s informačným systémom SysNeD. 

IS ERP je nástrojom, ktorý zabezpečuje tvorbu a vyhodnocovanie rizikových profilov pre kontrolu 
vybraných colných informačných systémov. Jednotlivé rizikové profily vytvárajú zamestnanci colnej 
sekcie FR SR s cieľom ich vyhodnocovaní pre colné informačné systémy a zasielania požadovaných 
kontrolných činností. 

IS ERP musí zabezpečovať pre EMCS nasledovné procesy: proces vytvárania rizikových profilov, 
proces vyhodnotenia zaslaných údajov prostredníctvom rizikových profilov a proces zaslania 
požadovaných kontrolných činností. 

Proces vytvárania rizikových profilov v oblasti medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani v oblasti EMCS pozostáva z manuálneho vytvárania rizikových profilov. 

Proces vyhodnocovania rizikových profilov v oblasti medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani v oblasti EMCS pozostáva z automatizovaného procesu. 

Proces zaslania požadovaných kontrolných činností v oblasti medzinárodného pohybu tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani v oblasti EMCS pozostáva z automatizovaného procesu. 

IS ERP musí poskytovať pre oblasť medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani 
v oblasti EMCS tieto elektronické služby: 

 vytváranie rizikových profilov pre  oblasti medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani v oblasti EMCS, 

 vyhodnocovania rizikových profilov pre  oblasti medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani v oblasti EMCS, 

 zasielanie požadovaných kontrolných činností pre oblasti medzinárodného pohybu tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani v oblasti EMCS. 

Cieľom IS ERS-SPD bude urýchliť analýzu rizík hospodárskych subjektov v oblasti SPD, zjednodušiť  
procesy medzi obchodnou komunitou a štátom a priniesť prospech všetkým stranám zapojeným v 
oblasti správy SPD prostredníctvom: 

 zabezpečenia elektronizácie procesov získavania dát pre analýzu rizika, 

 zabezpečenia elektronizácie procesov výpočtu rizikového indexu subjektov SPD, 

 integrácia IS ERS-SPD na iný colný informačný systém, 

 zabezpečenia vyhodnocovania rizík v oblasti medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho 
spotrebnej dani (EMCS) prostredníctvom IS ERP. 

Zároveň budú poskytnuté služby a rozšírenie produktov potrebných pre nasadenie IS ERS-SPD do 
prevádzky a poskytnuté služby a rozšírenia produktov prevádzky pre vyhodnocovanie rizík v oblasti 
medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani  (EMCS) prostredníctvom IS ERP do 
prevádzky. 
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6.5.2 Procesy  podporované IS ERS-SPD a vyhodnocovania EMCS 
prostredníctvom IS ERP 

IS ERS-SPD bude poskytovať elektronické služby pre kompetentné orgány štátnej správy,  ktoré 
v rámci svojich kompetencií ovplyvňujú realizáciu analýzy rizík subjektov v oblasti správy SPD.  
Tieto agendy predstavujú množinu procesov, ktoré prebiehajú v rámci jednotlivých fáz a v rámci 
ktorých dochádza k interakciám medzi obchodníkmi a kompetentnými orgánmi štátnej správy. Oblasť 
medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani bude vyhodnocovaná na základe 
rizikových profilov v IS ERP. 
Realizáciu analýzy rizík v oblasti  správy SPD z pohľadu IS ERS-SPD a IS ERP je možné rozdeliť do 
nasledovných  6 fáz : 

 fáza získavania informácií z produkčného systému SysNeD, 

 fáza zabezpečenia čiastkových rizikových kritérií, 

 fáza zabezpečenia výsledného rizikového indexu, 

 fáza vytvárania a vyhodnocovania rizikových profilov pre oblasti medzinárodného pohybu tovaru 
podliehajúceho spotrebnej dani prostredníctvom IS ERP, 

 fáza využitia výsledkov analýz a kontrolných mechanizmov v oblasti správy SPD, 

6.5.2.1 Fáza získavania informácií z produkčného systému SysNeD 

IS ERS-SPD musí  umožňovať  získavanie  informácií z produkčného systém SysNeD, ktoré sú 
nevyhnutné pre  pracovné postupy v ďalšej fáze. Údaje sa budú ukladať v databáze  IS ERS-SPD. 

6.5.2.2 Fáza zabezpečenia čiastkových rizikových kritérií 

IS ERS-SPD v tejto fáze bude elektronicky zabezpečovať  implementáciu čiastkových rizikových 
kritérií pre jednotlivé typy daňových subjektov. Pre každý typ daňového subjektu sa môžu 
elektronicky vytvárať rozdielne čiastkové kritériá.  

6.5.2.3 Fáza zabezpečenia výsledného rizikového indexu 

IS ERS-SPD v tejto fáze bude elektronicky zabezpečovať automatický výpočet výsledných rizikových 
indexov pre jednotlivé druhy daňových subjektov v oblasti SPD. Pre každý druh daňových subjektov 
sa budú elektronicky vytvárať rôzne výsledné rizikové indexy.  

6.5.2.4 Fáza vytvárania a vyhodnocovania rizikových profilov pre oblasť 
medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani prostredníctvom IS 
ERP 

V tejto fáze sa pre oblasť medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani využije IS 
ERP, kde sa budú vytvárať a vyhodnocovať rizikové profily. Na základe výsledkov elektronických 
procesov prebehne informácia pre odborné útvary FR SR o ďalších požadovaných činnostiach 
v oblasti medzinárodného pohybu tovaru podliehajúceho spotrebným daniam. 

6.5.2.5 Fáza  využitia výsledkov analýz a kontrolných mechanizmov  v oblasti 
správy SPD 

Výsledky z jednotlivých fáz IS ERS-SPD využijú odborné útvary štátnych orgánov v oblasti správy 
SPD na preventívne alebo represívne procesy voči subjektom v oblasti SPD. 
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typ da

– Výstup
subjek

hodnotenie rizí

Všeobecné k
uhlia a zemné

– Vstup

– Čiastk
požado

– Výsled
typ da

– Výstup
subjek

hodnotenie rizí

Všeobecné k
skladu regist
dane z elektri
v SysNeD: 

– Vstup

– Čiastk
požado

– Výsled
typ da

– Výstup
subjek
rizikov

hodnotenie rizí

Všeobecné 
liehovarnícke
z alkoholický
v  SysNeD: 

– Vstup

– Čiastk
požado

– Výsled
typ da

– Výstup
subjek

                           

právy – autom

                        

aňového subjek

p: na základ
kt v oblasti SP

ík pre daňový

kritéria výberu
ého plynu, kto

: Údaje zo Sy

kové kritériá: 
ovaný typ daň

dný rizikový i
aňového subjek

p: na základ
kt v oblasti SP

ík pre daňový

kritéria výberu
rovaného na 
iny, uhlia a ze

: Údaje zo Sy

kové kritériá: 
ovaný typ daň

dný rizikový i
aňového subjek

p: na základ
kt v oblasti 
vosti. 

ík pre daňový

kritéria výb
eho závodu n
ých nápojov, k

: Údaje zo Sy

kové kritériá: 
ovaný typ daň

dný rizikový i
aňového subjek

p: na základ
kt v oblasti SP

                           

atizácia dohľad

    Bratislava, a

ktu, 

de výsledného
PD zaradený d

ý subjekt Platit

u rizikových 
oré vychádzajú

ysNeD, 

elektronické 
ňového subjek

index: výpoče
ktu, 

de výsledného
PD zaradený d

ý subjekt  Prev

u rizikových 
všetkých spo

emného plynu

ysNeD, 

elektronické 
ňového subjek

index: výpoče
ktu, 

de výsledného
SPD zarade

ý subjekt  Prev

ýberu rizikov
na pestovateľ
ktorým je lieh

ysNeD, 

elektronické 
ňového subjek

index: výpoče
ktu, 

de výsledného
PD zaradený d

                          

du nad dovozo

ugust 2013       

o rizikového 
do niektorej z k

teľ dane 

faktorov pre
ú z jednotlivý

vyhodnocova
ktu, 

et výsledného 

o rizikového 
do niektorej z k

vádzkovateľ d

faktorov pre 
otrebných dan
u, ktoré vychád

vyhodnocova
ktu, 

et výsledného 

o rizikového 
ený do niek

vádzkovateľ li

vých faktor
ľské pálenie 
h, ktoré vychád

vyhodnocova
ktu, 

et výsledného 

o rizikového 
do niektorej z k

                           

om tovaru          

                        

indexu bude
kategórií rizik

e platiteľa dan
ých zápisov v S

anie čiastkový

rizikového in

indexu bude
kategórií rizik

aňového sklad

prevádzkova
niach s výnim
dzajú z jednot

anie čiastkový

rizikového in

indexu bude
ktorej  kategó

ehovarníckeh

ov pre pr
ovocia na sp

dzajú z jednot

anie čiastkový

rizikového in

indexu bude
kategórií rizik
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e hospodársk
kovosti. 

ane z elektriny
SysNeD: 

ých kritérií pr

ndexu pre dan

e hospodársk
kovosti. 
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ateľa daňovéh
mkou spotrebne

tlivých zápiso

ých kritérií pr

ndexu pre dan

e hospodársk
órie výsledne

ho závodu 

revádzkovateľ
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tlivých zápiso

ých kritérií pr

ndexu pre dan

e hospodársk
kovosti. 

013/43079        

                           

 

 

6/180 

ky 

y, 

re 

ný 

ky 

ho 
ej 

ov 

re 

ný 

ky 
ej 

ľa 
ni 
ov 

re 

ný 

ky 

                        

                           

  

   



VER

Ele

Súť

 

 

P

4

4

4

4

4

REJNÁ   SÚŤAŽ 

ektronické služb

ťažné podklady

PČ Poži

  45. Vyh

 

  46. Vyh

 

 

  47. Integ

 

  48. Údaj
v ob

 

 

  49. Post

 

 

                           

by Finančnej s

y – Príloha č.1  

adavka 

hodnotenie rizí

Všeobecné k
registrovanéh
z elektriny, u
v SysNeD: 

– Vstup

– Čiastk
požado

– Výsled
typ da

– Výstup
subjek

hodnotenie rizí

Všeobecné k
registrovanéh
z elektriny, u
v  SysNeD: 

– Vstup

– Čiastk
požado

– Výsled
typ da

Výstup: na z
v oblasti SPD

grácia medzi  

Komunikácia
intervaloch fo

je potrebné 
blasti spotrebn

Pre každý dru

Poskytované 
zaevidované 
v oblasti SPD

tup migrácie a

Najskôr sa 
do databázy E

Nad týmito 
a výsledný riz

                           

právy – autom

                        

ík pre daňový

kritéria výberu
ho na všetkýc
uhlia a zemné

: Údaje zo Sy

kové kritériá: 
ovaný typ daň

dný rizikový i
aňového subjek

p: na základ
kt v oblasti SP

ík pre daňový

kritéria výberu
ho na všetkýc
uhlia a zemné

: Údaje zo Sy

kové kritériá: 
ovaný typ daň

dný rizikový i
aňového subjek

základe výsle
D zaradený do 

IS ERS-SPD 

a medzi IS ER
ormou exportu

pre analýzu 
ných daní budú

uh  daňového 

budú len úda
a majú pride

D vykonáva ob

a získavania dá

vykoná inic
ERP-SPD, 

dátami sa vy
zikový index p

                           

atizácia dohľad

    Bratislava, a

ý subjekt Regi

u rizikových 
ch spotrebnýc
ého plynu, k

ysNeD, 

elektronické 
ňového subjek

index: výpoče
ktu, 

de výsledného
PD zaradený d

ý subjekt Užív

u rizikových 
ch spotrebnýc
ého plynu, k

ysNeD, 

elektronické 
ňového subjek

index: výpoče
ktu. 

edného riziko
niektorej z ka

a IS SysNeD

RS-SPD a IS
u potrebných 

a vyhodnoc
ú  poskytovan

subjektu budú

aje daňových 
elené „Evide
bchodnú činno

át z IS SysNe

ciálna migrá

ykonajú vyho
pre všetky ho

                          

du nad dovozo

ugust 2013       

strovaný odos

faktorov pre 
ch daniach s

ktoré vychádz

vyhodnocova
ktu, 

et výsledného 

o rizikového 
do niektorej z k

ateľský podni

faktorov pre 
ch daniach s

ktoré vychádz

vyhodnocova
ktu, 

et výsledného 

ového indexu 
ategórií riziko

 SysNeD bud
údajov. 

covanie rizík
né z IS SysNeD

ú poskytované

subjektov, kt
enčné číslo“, 
osť. 

D pre IS ERS

ácia potrebný

dnotenia čias
spodárske sub

                           

om tovaru          

                        

sielateľ 

registrovanéh
výnimkou sp

zajú z jednotl

anie čiastkový

rizikového in

indexu bude
kategórií rizik

ik 

registrovanéh
výnimkou sp

zajú z jednotl

anie čiastkový

rizikového in

bude hospod
ovosti. 

de prebiehať v

k hospodársky
D. 

é údaje z IS Sy

toré sú v IS S
teda hospod

-SPD:  

ých údajov 

stkových rizik
bjekty v oblast
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ho odosielateľ
potrebnej dan
livých zápiso

ých kritérií pr

ndexu pre dan

e hospodársk
kovosti. 

ho odosielateľ
potrebnej dan
livých zápiso

ých kritérií pr

ndexu  pre dan

dársky subjek

v pravidelnýc

ych subjekto

ysNeD, 

SysNeD platn
dársky subjek

z IS SysNeD

kových kritér
ti SPD, 
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adavka 

Dáta v  ERP
intervale, kto

Aktualizovan

Nové záznam

– Pri ka
podľa 
hospod
údajov

vná úloha DB 

DB bude im
evidencie rizi
SPD). 

IS ERS-SPD b

Aplikácia mu

– Vyhľa

– Zobraz

– Štatist

– Grafic
v obla

Zobrazenie ob

hľadávanie hos

Podľa názvu 

Podľa druhu 

Podľa eviden

Podľa stavu r

– Podľa 
SPD. 

razenie vyhľa

Zobrazovanie

istické výstup

Súhrnné štati

Export štatist

fické zobrazov

Grafické zob

                           

právy – autom

                        

P-SPD budú 
rý musí byť k

né budú len dá

my z IS SysNe

aždej aktualiz
čiastkových 

dárske subjek
v. 

je uchovávan

portovať a uc
ikovosti hosp

bude potrebné

usí zabezpečiť

adávanie hosp

zovanie vyhľa

tické výstupy,

cké zobrazov
asti SPD.  

bsahu číselník

spodárskych s

hospodárskeh

subjektu, 

nčného čísla su

registrácie hos

výsledného 

adaných údajo

e musí zachytá

y  

stiky za sledo

tických výstup

vanie priebehu

brazovanie p

                           

atizácia dohľad

    Bratislava, a

aktualizovan
konfigurovateľ

áta, pri ktorých

eD sa budú tie

zácii dát sa m
kritérií a vy

kty, pri ktor

nie relevantnýc

chovávať posk
odárskych sub

é vytvoriť klie

ť: 

odárskych sub

adaných údajo

 

vanie priebeh

kov 

subjektov v ob

ho subjektu v o

ubjektu, 

spodárskeho s

rizikového in

ov : 

ávať všetky ú

ované obdobia

pov do štandar

u rizikovosti h

priebehu rizi

                          

du nad dovozo

ugust 2013       

né pravidelne
ľný užívateľom

h dôjde k zme

ž prenášať do

musí vykonať 
ypočítať výsle
rých došlo k

ch údajov v IS

kytované úda
bjektov v obla

entsku aplikác

bjektov v obla

ov, 

hu rizikovost

blasti SPD:  

oblasti SPD,

subjektu: 

ndexu hospod

daje na základ

a, 

rdného kancel

hospodárskeho

ikovosti hosp

                           

om tovaru          

                        

e v požadovan
m,   

ene v IS SysN

ERP-SPD: 

 nové vyhod
dný rizikový 
k zmene aleb

S ERS-SPD.  

aje z IS SysN
asti spotrebný

ciu.  

asti SPD, 

ti hospodársk

dárskeho subj

de vyhľadávan

lárskeho balík

o subjektu v o

podárskeho s
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anom časovom

NeD, 

dnotenie rizik
index pre ti

bo aktualizác

NeD pre oblas
ých daní (ERS

keho subjekt

bjektu v oblas

nia.  

ka. 

oblasti SPD: 

subjektu mu
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adavka 

umožňovať z

elníky: 

Číselníky mu

AR - pre analý
aru podliehajú
tronických sp

Pre analýzu 
tovaru podlie
údajov elek
funkčnosť IS 

lýzu rizík a 
liehajúceho 
ovelektronick

Určenie rozd
podliehajúceh
činnosti daňo

– zber in

– klasifi

– defino

Jednotlivé p
vyhodnocova
dokumentu. 

je potrebné 
podárskych su
iam sú evidov
ny budú vytvá

odoslanie po
spotrebným d

schválenie od
spotrebným d

odoslanie tov

odoslanie el
odoslania, 

odoslanie ele

doručenie tov

predloženie S

schválenie sp

prijatie správ

                           

právy – autom

                        

obrazovanie p

usia byť vytvo

ýzu rizík a vy
úceho  spotreb
rievodných do

rizík a vyho
ehajúceho  sp
ktronických 

ERP ako sam

vyhodnocova
 spotrebným

kých sprievodn

dielnych činn
ho spotrebný

ového subjektu

nformácií, ich

ikácia informá

ovanie kritérií.

prepravy to
ané na základ

pre analýzu
ubjektov  v o
vané v produk
árané v IS ERP

ožiadavky daň
daniam pre od

dborného útv
daniam pre po

varu podliehajú

lektronickej 

ktronickej spr

varu podliehaj

Správy o prijat

právy o prijatí 

y od členskéh

                           

atizácia dohľad

    Bratislava, a

podľa požadov

orené pre všetk

yhodnocovanie
bným daniam 
okumentov bu

odnocovanie 
potrebným da
sprievodných

mostatný IS v r

anie rozdielny
m daniam 
ných dokumen

ností daňové
ým daniam j
u v rizikových

h spracovanie a

ácií, 

.  

ovaru podlie
de poskytnutýc

a vyhodnoc
oblasti prepra

kčnom IS SysN
P pre:    

aňového subje
dborné útvary 

vary štátnej sp
ožadovaný daň

úceho SPD da

správy člens

rávy príjemco

júceho SPD na

tí, 

členským štát

ho štátu určeni

                          

du nad dovozo

ugust 2013       

vaného dátum

ky druhy daňo

e rozdielnych 
a ich vyhodn

ude zabezpečo

rozdielnych č
aniam a ich v
h dokumento
rámci  NSAR

ych činností 
a ich vyh
ntov bude zab

ého subjektu 
e proces sle

h oblastiach z

a vyhodnoten

ehajúceho sp
ch údajov z e

ovanie rozdi
avy tovaru p
NeD – modul

ektu o prepr
štátnej správy

právy o prep
ňový subjekt, 

aňovým subje

skému štátu 

vi členským š

a miesto určen

tom určenia p

ia členskému 

                           

om tovaru          

                        

mu. 

ových subjekto

činností  v ob
nocovania na z
ovať IS ERP. 

činností v ob
vyhodnocovan
ov bude im
. 

v oblasti pr
hodnocovania 
bezpečovať IS

v oblasti pre
edovania a vy
pohľadu Coln

ie, 

potrebným d
elektronického

elnych činno
odliehajúceho
EMCS. Jedn

rave tovaru p
y,  

rave tovaru p

ktom, 

určenia co

štátom určenia

nia, 

príjemcovi, 

štátu odoslani
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blasti preprav
základe údajo

blasti preprav
nia na základ
mplementovan

repravy tovar
na základ

S ERP 

repravy tovar
yhodnocovani
nej správy : 

daniam bud
o sprievodnéh

ostí rizikovos
o  spotrebným
notlivé rizikov

podliehajúceh

podliehajúceh

olným úradom

a, 

ia, 
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odoslanie spr

hodnotenie ri
edložení náv
nej správy  

Vstup: údaje 

Spracovanie: 

Výstupy: Výs

hodnotenie riz
prave tovaru p

Vstup: údaje 

Spracovanie: 

Výstupy: Výs

hodnotenie riz
ektom 

Vstup: údaje 

Spracovanie: 

Výstupy: Výs

hodnotenie riz
enia colným úr

Vstup: údaje 

Spracovanie: 

Výstupy: Výs

hodnotenie ri
ským štátom u

Vstup: údaje 

Spracovanie: 

Výstupy: Výs

hodnotenie riz
enia 

Vstup: údaje 

Spracovanie: 

Výstupy: Výs

hodnotenie rizi

                           

právy – autom

                        

rávy členským

izikového pr
rhu elektroni

uvedené v ele

Podľa rizikov

sledky rizikov

zikového prof
odliehajúceho

uvedené v ele

Podľa rizikov

sledky rizikov

zikového prof

uvedené v ele

Podľa rizikov

sledky rizikov

zikového prof
radom odoslan

uvedené v ele

Podľa rizikov

sledky rizikov

zikového pro
určenia 

uvedené v ele

Podľa rizikov

sledky rizikov

zikového prof

uvedené v ele

Podľa rizikov

sledky rizikov

ikového profil

                           

atizácia dohľad

    Bratislava, a

m štátom odosl

rofilu o odo
ického dopra

ektronickom s

vých profilov 

vých profilov 

filu o schvál
o  spotrebným

ektronickom s

vých profilov 

vých profilov 

filu o odoslan

ektronickom s

vých profilov 

vých profilov 

filu o odoslan
nia 

ektronickom s

vých profilov 

vých profilov 

rofilu o odo

ektronickom s

vých profilov 

vých profilov 

filu o doručen

ektronickom s

vých profilov 

vých profilov 

lu o predložen

                          

du nad dovozo

ugust 2013       

lania príjemco

oslaní požiad
avného dokum

sprievodnom d

v aplikácii IS

z aplikácie IS

lení odbornéh
m daniam pre p

sprievodnom d

v aplikácii IS

z aplikácie IS

ní tovaru pod

sprievodnom d

v aplikácii IS

z aplikácie IS

ní elektronick

sprievodnom d

v aplikácii IS

z aplikácie IS

oslaní elektro

sprievodnom d

v aplikácii IS

z aplikácie IS

ní tovaru pod

sprievodnom d

v aplikácii IS

z aplikácie IS

ní Správy o pr

                           

om tovaru          

                        

ovi o prijatí od

davky daňov
mentu pre od

dokumente 

 ERP, 

 ERP  

ho útvaru štá
požadovaný da

dokumente, 

 ERP, 

 ERP. 

dliehajúceho S

dokumente, 

 ERP, 

 ERP. 

kej správy čl

dokumente, 

 ERP, 

 ERP. 

onickej správ

dokumente, 

 ERP, 

 ERP. 

liehajúceho S

dokumente, 

 ERP, 

 ERP. 

rijatí, 
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Vstup: údaje 

Spracovanie: 

Výstupy: Výs

hodnotenie rizi
emcovi 

Vstup: údaje 

Spracovanie: 

Výstupy: Výs

hodnotenie ri
skému štátu o

Vstup: údaje 

Spracovanie: 

Výstupy: Výs

hodnotenie riz
emcovi o prija

Vstup: údaje 

Spracovanie: 

Výstupy: Výs

hodnocovanie 
rebným dania
ý je súčasťou 

Pre dané vyho

grácia IS ER
ade údajov po
liehajúceho  sp

On-line komu

– Prijati

– Autom

Zaslanie odpo

                           

právy – autom

                        

uvedené v ele

Podľa rizikov

sledky rizikov

ikového profil

uvedené v ele

Podľa rizikov

sledky rizikov

zikového pro
odoslania 

uvedené v ele

Podľa rizikov

sledky rizikov

zikového pro
atí odosielateľ

uvedené v ele

Podľa rizikov

sledky rizikov

rozdielnych 
am bude vyko
modulu NSA

odnocovanie j

P s IS SysNe
oskytnutých z
potrebným da

unikácia medz

e údajov z IS 

matizované vy

ovedí na zákla

                           

atizácia dohľad

    Bratislava, a

ektronickom s

vých profilov 

vých profilov 

lu o schválení

ektronickom s

vých profilov 

vých profilov 

ofilu o prija

ektronickom s

vých profilov 

vých profilov 

ofilu o odosl
ľovi      

ektronickom s

vých profilov 

vých profilov 

profilov v o
onávané v IS E

AR. 

je nevyhnutná

eD zabezpečí 
z IS SysNeD m
aniam 

zi IS ERP a IS

SysNeD mod

yhodnotenie pr

ade vyhodnote

                          

du nad dovozo

ugust 2013       

sprievodnom d

v aplikácii IS

z aplikácie IS

í správy o prij

sprievodnom d

v aplikácii IS

z aplikácie IS

atí správy o

sprievodnom d

v aplikácii IS

z aplikácie IS

laní správy č

sprievodnom d

v aplikácii IS

z aplikácie IS

oblasti prepra
Evidencia rizi

á integrácia IS

vyhodnocova
modul EMCS

S SysNeD mod

dul EMCS 

rijatých správ

enia  

                           

om tovaru          

                        

dokumente, 

 ERP, 

 ERP. 

jatí členským 

dokumente, 

 ERP, 

 ERP. 

od členského 

dokumente, 

 ERP, 

 ERP. 

členským štát

dokumente 

 ERP 

 ERP 

avy tovaru p
ikových profi

S ERP s IS Sys

anie rizikovýc
S – kontrola p

dul EMCS bu

  Číslo spisu 20

                           

                     71

štátom určeni

štátu určeni

tom odoslani

podliehajúceh
ilov  (IS ERP

sNeD 

ých profilov n
prepravy tovar

ude obsahovať

013/43079        

                           

 

 

1/180 

ia 

ia 

ia 

ho  
), 

na 
ru 

ť: 

                        

                           

  

   



VER

Ele

Súť

 

 

P

7

7

7

7

7

7

7

7

REJNÁ   SÚŤAŽ 

ektronické služb

ťažné podklady

PČ Poži

  72. Pre v
tova
prof

 

 

 

 

  73. Oprá

 

 

 

 

  74. Nav

 

  75. Sme

 

  76. Preh

 

  77. Vyh

 

  78. Vyh

 

 

  79. Hlav

 

 

                           

by Finančnej s

y – Príloha č.1  

adavka 

vyhodnocovan
aru podliehajú
fily v IS ERP: 

Vytváranie r
základe zasla

Na každú ak
opatrenia s po

Možnosť preh

Možnosť vyh

– Možno

ávnený použív

Definovať,  

Modifikovať 

Pozastaviť pl

Zrušiť. 

iazanie kontro

Naviazanie k

erovanie kontr

Smerovanie k

hľad všetkých 

Používateľ si

hľadávania pož

Používateľ si
danú kontrolu

hodnocovania 

Štatistické vý

– Štatist

– Súhrnn

Export štatist

vná úloha DB 

Modul DB IS
modul EMCS

Modul DB IS

                           

právy – autom

                        

nie rozdielnyc
úceho  spotreb

rizikových pr
aných údajov z

ktiváciu riziko
opisom činnos

hľadu kontrol

hľadávania pož

osť vyhodnoc

vateľ môže s r

, 

atnosť,  

olných opatren

ontrolných op

rolných opatre

kontrolných op

kontrol 

môže zobrazi

žadovaných k

i môže zobra
u  

štatistických ú

ýstupy je možn

tiky podľa rizi

né štatistiky,

tických výstup

je uchovávan

S ERP bude p
S 

S ERP bude uc

                           

atizácia dohľad

    Bratislava, a

ch činností ho
bným daniam

rofilov a ich 
z IS SysNeD m

ového profilu
stí (úkonov) 

l, 

žadovaných k

covania štatisti

rizikovými pr

ní 

patrení môže l

ení 

patrení môže 

iť všetky kont

kontrolných op

aziť všetky ko

údajov 

né vytvárať na

ikových profil

pov do štandar

nie všetkých ú

prijímať a uch

chovávať všet

                          

du nad dovozo

ugust 2013       

ospodárskeho 
sa budú nasl

vyhodnocov
modul EMCS

u v IS ERP s

kontrolných op

ických údajov

ofilmi vykoná

len oprávnený

len oprávnený

troly za požad

patrení 

ontrolné opatr

a základe: 

lov, 

rdného kancel

údajov v IS ER

hovávať posk

tky údaje o riz

                           

om tovaru          

                        

subjektu v ob
edovne vytvá

vanie v aktuál
.  

a môžu navia

patrení, 

v . 

ávať operácie:

ý užívateľ 

ý užívateľ  

dované obdobi

renia, ktoré s

lárskeho balík

RP.  

ytované údaje

zikových profi

  Číslo spisu 20

                           

                     72

blasti preprav
árať rizikovýc

lnom čase n

azať kontroln

: 

ie 

sa vyskytli pr

ka. 

e z IS SysNeD

filoch 

013/43079        

                           

 

 

2/180 

vy 
ch 

na 

né 

re 

D 

                        

                           

  

   



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                     Číslo spisu 2013/43079                                 

Elektronické služby Finančnej správy – automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru                                                                                           

 

 

Súťažné podklady – Príloha č.1                             Bratislava, august 2013                                                  73/180 

 

 

PČ Požiadavka 

– Následne údaje z DB budú využívané pre aplikačné  programové 
vybavenia IS ERS-SPD.  

 

 

6.6 MDM (Master data management – správa kmeňových 
údajov) 

MDM (Master data management – správa referenčných údajov) bude v informačnom prostredí FR SR 
zabezpečovať správu a distribúciu jednotného súboru referenčných údajov. MDM bude slúžiť ako:  

 centrálny sklad referenčných údajov vrátane ich histórie,  

 nástroj pre podporu prvotnej konsolidácie údajov evidovaných subjektov a ich následnej 
konsolidácie voči referenčným údajom, 

 nástroj pre priebežné overovanie a mapovanie identity evidovaných subjektov v referenčných 
registroch, 

 nástroj pre podporu zberu a údržby referenčných údajov, tvorby  ďalších údajov evidovaných 
a poskytovaných prostredníctvom MDM (napr. číselníky), 

 nástroj pre sprístupnenie a podporu distribúcie údajov spravovaných MDM do iných systémov, 

 rozhranie pre prístup k údajom poskytovaným externými zdrojmi . 

Systém umožní flexibilne popísať referenčné údaje prostredníctvom metadát na úrovni definície 
zoznamu referenčných údajov, ich štruktúry, vrátane definovania pravidiel pre: 

 zber údajov – rozhranie, zdrojový IS, formát údajov, operácie nad údajmi a periodicita ich zberu,  

 tvorbu údajov - formát, zodpovednosť za tvorbu a údržbu ďalších údajov evidovaných 
a poskytovaných prostredníctvom MDM (napr. číselníkov), 

 distribúcia údajov - rozhranie, cieľové IS, formát údajov, metóda a periodicita distribúcie. 

Systém tiež umožní organizáciu práce v tíme a delegovanie zodpovednosti za tvorbu, údržbu, 
zverejňovanie a distribúciu referenčných údajov. 

Referenčné 	údaje 	a 	spolupracujúce 	informačné 	systémy 	

MDM zabezpečí jednotný pohľad na subjekty evidované finančnou správou – identifikačné údaje 
subjektu, vzťahy medzi subjektami a asociované informácie. Obsah MDM bude tvorený agregáciou 
obsahu registrov IS FS.  
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Obrázok 20: Obrázok Zber a distribúcia referenčných údajov prostredníctvom MDM – základná 
schéma 

 

MDM – centrálny register spravujúci údaje o subjektoch evidovaných finančnou správou. Obsah 
MDM bude tvorený agregáciou obsahu registrov IS FS. Bude plniť nasledujúce úlohy:  

 umožní konsolidovaný pohľad na všetky subjekty FS, pretože hneď v prvej etape zjednotenia 
bude obsahovať subjekty colnej správy aj správy daní a odvodov.  

 umožní jednotný pohľad na subjekty, ktoré majú účty v colnom aj daňovo-odvodovom systéme.  

 bude slúžiť na overenie existencie subjektu a zabránenie duplicít pri registrácii (napr. pri 
registrácii subjektu pre clo, ak už je registrovaný v daňovo-odvodovom registri).  

 bude mapovať identity (resp. identifikátory) subjektu zo základných registrov (RFO, RPO, 
Register adries), v registri Sociálnej poisťovne, v registri poistencov zdravotných poisťovní a v 
registroch IS FS. Za týmto účelom bude udržovať pre každý subjekt niekoľko identifikátorov.  

 bude slúžiť ako zdroj pre poskytovanie údajov o subjektoch pre externé systémy (napr. iné 
systémy verejnej správy SR, dôchodkové poisťovne a pod.).  

 
PSCD – register subjektov FS.  

V prvej etape zjednocovania: Primárny daňovo-odvodový register subjektov. Bude zabezpečovať 
registráciu a spravovať registračné údaje subjektov.   
V cieľovom stave: Primárny register subjektov IS FS (celej FS). Bude zabezpečovať registráciu a 
spravovať registračné údaje subjektov registrovaných v IS FS.  
Pri registrácii subjektu preverí v MDM jeho identitu (ak existuje) a prepojí identifikátory. Po 
registrácii (resp. zmene údajov v registri) replikuje informácie do MDM.  
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EES – register subjektov colnej správy.  

V prvej etape zjednocovania: Primárny register subjektov colnej správy. Bude zabezpečovať 
registráciu a spravovať registračné údaje subjektov colnej správy. Pri registrácii subjektu preverí v 
MDM jeho identitu (ak existuje) a prepojí identifikátory.  
Vo finálnom stave: Bude obsahovať čiastočnú repliku registra subjektov IS FS – len údaje relevantné 
pre colnú správu. Bude slúžiť ako referenčný register subjektov pre systémy colnej prevádzky.  
 

RPO – register právnických osôb a podnikateľov. 

Z pohľadu ICIS externý systém. Bude poskytovať platné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu 
všetkých právnických osôb a podnikateľov, evidovaných v zdrojových registroch (obchodný register, 
živnostenský register, register organizácií s medzinárodným prvkom, register nadácií a pod). MDM ho 
bude v cieľovom stave (po vytvorení RPO) využívať na overenie identity a pridelenie identifikátorov 
registrovaného subjektu.  
 

RFO – register fyzických osôb. 

Z pohľadu ICIS externý systém. Jeho zdrojovými evidenciami budú databázy evidencie obyvateľov 
(REGOB), matričné agendy, evidencia pobytu cudzincov na území SR a ďalšie. MDM ho bude v 
cieľovom stave (po vytvorení RFO) využívať na overenie identity a pridelenie identifikátorov 
registrovaného subjektu.  
 

Register adries – centrálny register adries vznikne ako nový register všetkých existujúcich 
adries na území SR.  

MDM ho bude využívať v cieľovom stave (po jeho vytvorení).  
 

Register poistencov Sociálnej poisťovne (externý systém, Sociálna poisťovňa).  
 

Pri zavádzaní ICIS do prevádzky: Register poistencov Sociálnej poisťovne bude zdrojom údajov o 
subjektoch a jeho obsah bude konsolidovaný s ICIS.  
Počas prevádzky ICIS: Zmeny údajov o subjektoch IS FS budú replikované do Registra poistencov 
SP.  
 

Centrálny register poistencov zdravotných poisťovní (externý systém, ÚDZS). 

	 	
Pri zavádzaní ICIS do prevádzky: Centrálny register poistencov zdravotných poisťovní bude zdrojom 
údajov o subjektoch a jeho obsah bude konsolidovaný s IS FS.  
Počas prevádzky ICIS: Zmeny referenčných údajov subjektov budú replikované z IS FS do 
Centrálneho registra poistencov ZP. Zmeny ostatných (nie referenčných) údajov subjektov budú 
replikované z Centrálneho registra poistencov ZP do IS FS.  
 

Špecifikácia základných procesov MDM 

Skupiny procesov MDM sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka uvádza hierarchiu skupín tých 
procesov, ktoré bude systém podporovať s postupnou dekompozíciou celkovej funkcionality systému 
z hľadiska podporovaných procesov, na menšie a súvisiace časti. Dekompozícia je uvedená iba do 
určitej úrovne detailu. 
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Tabuľka 6: Špecifikácia základných procesov  MDM 

    Názov procesu Popis procesu resp. subprocesy 

1. Správa systému 

Úlohou procesu bude správa systému ako celku. Patrí sem: 

 Správa skupín používateľov a ich prístupových práv 

 Nastavovanie systému 

1.1. Autentifikácia 
používateľa 

Úlohou procesu bude overenie prihlasovacích údajov 
používateľa pri vstupe do systému. Systém bude autentifikovať 
a autorizovať používateľa v spolupráci s IAM. Na základe rolí 
pridelených v IAM budú pridelené danému používateľovi práva 
v MDM.  

1.2. Správa systému 
a jeho parametrov 

Úlohou procesu bude riadiť vybrané funkcie systému  pomocou 
systémových parametrov. 

1.3. Správa práv 
skupín 
používateľov 

Proces zabezpečí správu práv používateľov v MDM. 

Prístup používateľov do systému bude autentifikovaný 
a autorizovaný v spolupráci s IAM. Každý používateľ musí 
mať pridelenú aspoň jednu skupinu (rolu) v IAM, ktorá bude 
korešpondovať so skupinou v MDM. 

O skupinách používateľov budú evidované nasledujúce údaje: 

 Názov 

 Popis 

 Aktivita – Zapnutie/Vypnutie skupiny 

Skupine používateľov bude možné prideliť nasledujúce typy 
používateľských práv na objekt: 

 Výber záznamov (Prezeranie) 

 Vkladanie záznamov 

 Úprava záznamov 

 Mazanie záznamov 

 

2. Správa číselníkov 

Úlohou procesu bude: 

 Správa štruktúr číselníkov na úrovni dátovej metavrstvy, 

 Správa prístupových práv ku číselníkom na úrovni 
číselníkov a/alebo ich jednotlivých atribútov (stĺpcov). 

 

2.1. Definícia 
číselníkov 

Proces bude slúžiť na vytvorenie štruktúr číselníkových údajov. 

Systém bude poskytovať univerzálne riešenie na definíciu 
číselníkov a ich štruktúry podľa aktuálnych potrieb 
používateľa. 
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    Názov procesu Popis procesu resp. subprocesy 

Jednotlivé číselníky bude možné navzájom prepájať pomocou 
mechanizmu cudzích kľúčov a vytvárať tak väzby 
s kardinalitou 1:N resp. N:1. 

Podprocesy 

 Vytvorenie číselníka a evidencia základných údajov 
o ňom, 

 Definícia štruktúry číselníka (atribútov a ich vlastností), 

 Tvorba domén, 

 Tvorba zoznamov hodnôt (LOV). 

2.2. Definícia 
atribútov 
číselníkov  

Proces bude slúžiť na vytvorenie a správu atribútov číselníka. 

Číselníkom bude možné definovať atribúty (stĺpce). 

Pre atribút bude možné definovať nasledujúce vlastnosti: 

 Názov atribútu, 

 Titulok (zobrazovaný názov v používateľskom rozhraní), 

 Dátový typ, 

 Dĺžka (počet znakov), 

 Počet desatinných miest, 

 Poradie v číselníku (na ktorom mieste sa má zobrazovať), 

 Viditeľnosť (Viditeľný/Neviditeľný) 

 Prístupnosť(Editovateľný/Needitovateľný) 
(bez ohľadu na pridelené práva), 

 Povinnosť vyplnenia (Povinný/Nepovinný), 

 Štandardná hodnota (Default), 

 Jedinečnosť obsahu atribútu, 

 Typ identifikátora, 

 Doména, 

 Zoznam hodnôt. 

Pre atribút bude možné použiť nasledujúce dátové typy: 

 Text, 

 Numerická hodnota, 

 Dátum, 

 Dátum a čas, 

 Logická hodnota, 

 Obrázok, 
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    Názov procesu Popis procesu resp. subprocesy 

 Súbor (napr. dokument). 

Pre atribút bude možné definovať jednu z nasledujúcich 
štandardných hodnôt (default): 

 Aktuálny používateľ, 

 Aktuálny dátum, 

 Aktuálny dátum a čas. 

2.3. Definícia 
identifikátorov 
záznamov 

Proces bude vykonávaný v rámci procesu Definícia atribútov 
číselníkov. 

Jeden z atribútov číselníka bude vždy potrebné označiť ako 
identifikátor záznamu (primárny kľúč). Tento atribút bude 
môcť obsahovať iba jedinečné hodnoty v rámci celého 
číselníka. 

Identifikátor bude možné nastaviť na: 

 Automatické generovanie hodnôt – Systém bude atribút 
napĺňať automaticky. Bude generovať numerické hodnoty 
z číselnej rady (sekvencie alebo podľa definovaných 
pravidiel). Pre nový záznam vždy použije nasledujúcu 
hodnotu. Číselná rada je zdieľaná medzi číselníkmi, dva 
záznamy vytvorené po sebe nemusia mať po sebe 
nasledujúce čísla. 

Ručné vkladanie hodnôt – Hodnoty bude vkladať používateľ. 
Systém bude kontrolovať jedinečnosť vložených hodnôt a 
nedovolí vložiť opakujúce sa hodnoty. 

2.4. Definícia 
zložených Unique 
kľúčov 

Proces bude vykonávaný v rámci procesu Definícia atribútov 
číselníkov. 
Systém umožní kontrolu na jedinečnosť záznamu na základe 
kľúča zvoleného z rôznych atribútov číselníka.   

2.5. Vytváranie domén 

Proces bude slúžiť na vytvorenie a správu domén údajov. 

V systéme bude možné vytvárať domény, t.j. vymenované 
zoznamy hodnôt. Každej hodnote bude možné evidovať 
nasledujúce typy údajov: 

 Kód – Hodnota, ktorá bude ukladaná do číselníka 

 Titulok – Hodnota, ktorá sa bude zobrazovať používateľovi 
v zozname hodnôt 

2.6. Vytváranie 
zoznamov hodnôt 
z údajov 
číselníkov 

Proces bude slúžiť na vytvorenie a správu zoznamov hodnôt 
vytváraných z údajov číselníkov. 

Pri tvorbe zoznamov hodnôt (LOV) bude proces spĺňať 
nasledujúce požiadavky: 

 Môžu byť vytvorené z viacerých číselníkov (pomocou 
cudzích kľúčov) 
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    Názov procesu Popis procesu resp. subprocesy 

 Môžu mať neobmedzený počet atribútov (stĺpcov), ktoré sa 
budú zobrazovať v LOV 

 Zo zoznamu hodnôt môže byť zvolený neobmedzený počet 
atribútov, ktoré sa budú po výbere hodnoty z LOV 
zobrazovať vo formulári číselníka (tzv. lookup položky) 

 Jednotlivým atribútom bude možné definovať poradie 
zobrazenia v LOV resp. vo formulári číselníka 

 Iba jeden atribút v LOV môže byť definovaný ako 
referenčná návratová hodnota 

2.7. Správa verzií 
číselníkov 

Úlohou procesu bude riadenie verzií číselníkov. 

Podprocesy: 

 Vytvorenie verzie a evidencia základných údajov verzie 

 Kopírovanie verzií 

 Vytvorenie produkčnej verzie 

2.8. Prideľovanie práv 
na číselníky 

Úlohou procesu bude riadenie práv prideľovaných skupinám 
používateľov na jednotlivé číselníky, resp. ich atribúty. 

V MDM bude možné prideľovať práva na jednotlivé číselníky a 
ich atribúty. Privilégiá budú prideľované skupinám 
používateľov. Jednej skupine bude možné prideliť práva 
na ľubovoľný počet číselníkov a naopak na jeden číselník bude 
možné prideliť práva ľubovoľnému počtu skupín. 

Skupine používateľov bude možné prideliť nasledujúce typy 
práv na číselník: 

 Prezeranie záznamov 

 Úprava záznamov 

 Mazanie záznamov 

Skupine používateľov bude možné obmedziť nasledujúce typy 
práv na jednotlivé atribúty číselníkov: 

 Prezeranie hodnôt (atribút nebude v číselníku zobrazený) 

 Úprava hodnôt (nebude možné upravovať hodnoty 
atribútu) 

Podprocesy: 

 Správa prístupových práv k číselníkom na úrovni 
číselníkov 

 Správa prístupových práv k číselníkom na úrovni ich 
jednotlivých atribútov (stĺpcov) 

 Použitie filtrov údajov 

3. Spracovanie údajov Správa samotného dátového obsahu číselníkov. 
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    Názov procesu Popis procesu resp. subprocesy 

číselníkov 

3.1. Správa 
referenčných 
údajov 

Proces bude podporovať funkcionalitu na spracovanie údajov 
v číselníkoch. 

Funkcionalita umožní vykonávať so záznamami číselníkov 
nasledujúce operácie: 

 Prezeranie 

 Vytváranie 

 Úprava 

 Mazanie 

Používateľ bude mať pri spracovaní údajov možnosť zvoliť si 
verziu údajov číselníka a pracovať iba s údajmi potrebnej 
verzie. 

Podprocesy: 

 Prezeranie údajov číselníkov 

 Správa údajov číselníkov (vytváranie, úprava a mazanie 
záznamov) 

 Tvorba filtrov údajov 

4. Rozhrania 

Úlohou procesu bude definovanie rozhraní pre import údajov 
a ich distribúciu a jednorazovo alebo pravidelne 
importovať/exportovať údaje do/zo  MDM. Procesy samotnej 
realizácie importu a exportu budú automatizované. Spúšťané 
budú na základe priamej interakcie administrátora 
so systémom, alebo automatizovane na základe požiadavky 
cieľového resp. zdrojového systému prostredníctvom web 
služby. 

4.1. Export a import 
údajov do 
a z iných 
systémov 

Úlohou procesu bude zabezpečiť export a import  údajov 
z MDM z a do cieľových systémov. 

Proces bude pokrývať nasledujúcu funkcionalitu: 

 Definovanie rozhraní pre import údajov zo súborov 

 Definovanie rozhraní pre import údajov cez web službu 

 Definovanie rozhraní pre export údajov cez web službu 

 Import údajov zo súborov 

 Import údajov cez web službu 

 Export údajov cez web službu 

4.2. Import údajov do 
systému zo 
súborov 

Systém bude podporovať import údajov z XML a XLS súboru.  

Zadefinovanie rozhrania bude spočívať v stanovení mapovania 
stĺpcov vstupného súboru na atribúty číselníka. 



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                     Číslo spisu 2013/43079                                 

Elektronické služby Finančnej správy – automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru                                                                                           

 

 

Súťažné podklady – Príloha č.1                             Bratislava, august 2013                                                  81/180 

 

 

    Názov procesu Popis procesu resp. subprocesy 

Operátor číselníka bude spúšťať rozhranie a tým aktualizovať 
pracovnú verziu daného číselníka. 

4.3. Import údajov do 
systému cez web 
službu 

Systém bude podporovať vkladanie dát do rozhraní 
prostredníctvom webovej služby.  

Definícia rozhrania vytvorí mapovanie premenných vstupného 
XML súboru na atribúty číselníka.  

Samotný import údajov bude prebiehať automaticky na základe 
požiadavky zdrojového systému. O spustení rozhrania a tým 
zmene údajov v číselníku bude jeho operátor upozornený. 

4.4. Export údajov  
cez web službu 

Systém bude poskytovať on-line službu pre sprístupnenie 
referenčných údajov na báze webových služieb (SOAP) 

Definícia rozhrania vytvorí mapovanie premenných výstupného 
XML súboru na atribúty číselníka.  

Export údajov bude konfigurovaný na základe požiadavky 
externých systémov prostredníctvom webovej služby. 

4.5. Overovanie 
a mapovanie 
identity na báze 
webových služieb. 

Systém bude poskytovať on-line službu  pre overovanie 
a mapovanie identity subjektu (právnická osoba, fyzická osoba) 
z registrov ICIS a z externých systémov.  zo základných 
registrov v externých systémoch.  

Overovanie a mapovanie identity subjektu bude prebiehať na 
základe požiadavky prostredníctvom webovej služby.  

5. Logovanie 
Proces logovanie bude zaznamenávať aktivity MDM a 
používateľov 

 

5.1. Logovanie 
v MDM 

Proces logovanie bude zaznamenávať: 

 Spustenie formulára, 

 Logy spusenia rozhraní. 

 

5.2. Logovanie vstupu 
do jednotlivých 
modulov MDM 

Systém bude evidovať kto a kedy sa vstúpil do ktorého 
formulára. Údaje nebude možné cez MDM vymazať. 

5.3. Logovanie 
vkladania údajov 
do systému 
prostredníctvom 
rozhraní 

Systém bude logovať štart a koniec behu rozhrania ako aj 
všetky chyby, ktoré pri behu vznikli:  
 
Podprocesy 

 Logovanie údajov o priebehu spracovania rozhraní vrátane 
vzniknutých chýb, 

 Prezeranie logov rozhraní, 
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6.7 Automatizovaná správa registratúry (ASR) 

V rámci FS SR bude implementovaný jednotný systém elektronickej správy registratúry, ktorý okrem 
správy záznamov poskytne aj funkcie delegovania úlohy na spracovanie v zmysle organizačných 
smerníc a štruktúry. Systém musí umožniť správu elektronických aj papierových záznamov vo forme 
hybridného spisu. 

Funkcionalita 

Všeobecné princípy  

Súlad 	so 	slovenskou 	legislatívou 	a 	európskymi 	štandardmi 	

Riešenie musí spĺňať legislatívne normy - zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 
vyhlášku MV SR č. 628/2002 Z. z., ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, napr. zákon na 
ochranu osobných údajov a pod. Systém disponuje certifikátom o posúdení zhody s požiadavkami 
výnosu Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy 
na správu registratúry s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“.  

Objektový 	prístup 	

Každý dokument v systéme musí byť implementovaný ako určitý objekt. Tento objekt musí 
obsahovať popisné údaje (metadáta - napr. názov dokumentu, dátum vzniku) a samotný obsah (napr. 
zoskenovaný obraz papierového dokumentu - súbor typu PDF).  

Procesný 	prístup 	

Prácu s jednotlivými dokumentmi (objektmi) možno chápať v zmysle procesov ako postupnosť aktivít 
nad daným dokumentom. Na týchto aktivitách sa môžu zúčastňovať viacerí používatelia, pričom 
procesy majú definovanú vnútornú logiku. Tok dokumentov v procesoch bude riadiť systém, pričom 
bude prideľovať používateľom aktuálne pracovné úlohy na spracovanie alebo riešenie. Používatelia 
budú môcť ovplyvniť smerovanie dokumentu v procese. Na prideľovanie pracovných úloh systém 
bude využívať zásobník práce. 

Zásobník 	práce 	

V zásobníku práce (systémová záložka) sa budú nachádzať pracovné úlohy prideľované jednotlivým 
používateľom v rámci procesov. Proces je postupnosť činností - aktivít, vedúci k určitému cieľu, napr. 
proces spracovania doručeného záznamu. Jednotlivé aktivity budú môcť vykonávať rôzni 
používatelia, pričom systém im sprístupní potrebné formuláre, údaje, dokumenty. Systém zároveň dá 
používateľovi návod na vykonanie aktivity, a to tým, že mu v kontextovom menu aktivity znázorní 
pracovné kroky (činnosti), potrebné na vykonanie danej aktivity. Každý používateľ bude mať 
zásobník práce s jemu pridelenými pracovnými aktivitami.  

Koncepcia 	elektronického 	spisu 	

Elektronický spis je ekvivalentom papierového spisu a bude obsahovať všetky elektronické 
dokumenty tvoriace daný spis (rovnako ako jeho papierový ekvivalent). Bude slúžiť na zdieľanie 
alebo odovzdávanie informácií o danom prípade medzi jednotlivými zložkami v procese spracovania. 
Elektronický spis musí umožniť jednoduché, efektívne a rýchle vyhľadávanie, sprístupnenie v zmysle 
prístupových práv a podporu procesného spracovania dokumentov. Bude nadväzovať na existujúcu 
legislatívu a existujúci spôsob práce s papierovými dokumentmi.  

Dokladovateľnosť	(elektronické 	parafy) 	

Systém umožní vysokú mieru dokladovateľnosti všetkých dôležitých úkonov. Elektronická parafa je 
jednoduchý spôsob elektronického parafovania dokumentov, vhodný pre vnútrorezortné využitie ako 
ekvivalent podpisu v papierovej forme. Systém musí ponúknuť preddefinované typy podpisov (paráf), 
napr. Schvaľujem, Zamietam a pod., ktoré používateľ bude môcť v danom kontexte použiť.  
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Popis zmeny aplikácie na centrálnych serveroch: 

 Zmena –nová/modifikovaná aplikácia - inštalovaná na jednom zo serverov technologickej 
infraštruktúry (testovací server, pričom tento  testovací server môže byť fyzický alebo virtuálny) 
a následné sprístupnenie aplikácie pre skupinu testovacích používateľov. 

 V prípade úspešného testovania musí byť takto testovaný server a aplikácie rozdistribuované na 
vybrané fyzické a/alebo virtuálne servery infraštruktúry, pričom zmenu je potrebné realizovať 
naraz pre všetky servery, na ktorých bola daná aplikácia modifikovaná resp. inštalovaná 

 Riešenie musí zabezpečiť možnosť návratu technologických serverov do pôvodného stavu  pred 
upgrade/pridaním aplikácie 

Prístup ku virtualizovaným aplikáciám musí byť prostredníctvom web interface, ktorý musí umožniť 
overenie používateľa a následné zobrazenie zdrojov pre používateľa prostredníctvom internet 
browsera, alebo priamo v softvérovom klientovi. Riešenie musí podporovať koncové zariadenia 
s operačným systémom:  

- WinXP, Win Vista, Win7, Win8, Win 8.1, Windows CE, Windows Mobile, 

- Windows server 2003 a vyššie, 

- Linux OS (minimálne Fedora, Ubuntu, SuSE, RedHat, Debian, Mandriva), 

- iOS 5.x a vyššie, Android 2.1. a vyššie, 

- NetBSD Unix. 

Pokiaľ bude pristupujúci používateľ z externého prostredia (z internetu), musí byť komunikácia 
používateľa s centrálnou infraštruktúrou štandardne kryptovaná SSL (2048 bit). SSL enkrypciu 
protokolu musí byť realizovaná minimálne dvojicou hardvérových zariadení, ktoré zabezpečujú SSL 
enkrypciu z 2 rôznych datacentrál. Uvedené zariadenia musia byť zapojené v redundantnom zapojení 
tak, aby garantovali transparentný prístup ku aplikáciám aj v prípade výpadku jednej z datacentrál.  

Pripojenie sa používateľa z externého prostredia musí byť detekované prístupovou infraštruktúrou  
technologickej infraštruktúry tak, aby bolo možné používateľovi poskytovať len tie zdroje, ktoré 
v danom prípade/scenári bude Obstarávateľ považované sa bezpečné. Riešenie musí umožňovať 
detailné dynamické nastavenie práv používateľa na používanie zdrojov koncového zariadenia 
a aplikácií v závislosti od scenára prístupu koncového používateľa.  

Zhotoviteľ musí pripraviť metodológiu pre presun používateľa z lokálne inštalovaných aplikácií na 
centralizovanú technologickú infraštruktúru aplikačnej virtualizácie, čo znamená presun:  

 používateľských dát 

 profilu používateľa (vyžaduje tzv. user profile management) 

 aplikácií používateľa 

Vyššie uvedené presuny musia byť realizované v rámci budovania centralizovanej technologickej 
infraštruktúry aplikačnej virtualizácie. 

 

Súčasťou dodávky VDI musia byť aj všetky potrebné SW licencie, ktoré budú pokrývať 
technickú architektúru a parametre kvalifikovaného odhadu viď.  Tabuľka 22, VDI Server v 
počte 90 ks  
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7.2 Požadované dodávky HW a SW komponentov 
konsolidovanej a virtualizovanej technickej 
infraštruktúry ICIS   

Zhotoviteľ pre každý komponent: 

 uvedie názov výrobcu, ponúkaný model a jeho produktové číslo, resp. inú jednoznačnú 
identifikáciu 

 pripojí detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu 
(part number, product code a pod...), 

 pripojí priamy weblink na internetovú stránku výrobcu s daným produktom pre možnú verifikáciu 
(kontrolu) popisu ponúkaného produktu (riešenia) s požiadavkou obstarávateľa 

 pripojí weblink na príslušnú internetovú stránku pre verifikáciu zhotoviteľom ponúkaného 
produktu s požiadavkou obstarávateľa vyjadrenou cez benchmark-y (platí len pre produkty 
ktorých požadované technické špecifikácie sú popísané cez benchmark-y), resp. certifikát 
kompetenčného centra dodávateľa / výrobcu 

Nižšie uvedené parametre sú kvalifikovaným odhadom minimálnych parametrov. 

Tabuľka 18: Virtualizačný server v počte 16 ks 

 

Parameter Minimálne požadované parametre  

Prevedenie Optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 5U 

Výkon 
Model servera so štyrmi procesormi typu x86 musí byť preukázateľne 
schopný dosiahnuť výkon aspoň 668 bodov podľa testu 
SPECint_rate_base2006. 

Požadovaný počet 
osadených 
procesorov 
(socket) a 
rozšíriteľnosť 
servera 

4 procesory osadené, možnosť rozšírenia servera na 8 procesorov 
(socket) rovnakého typu 

Systémová pamäť 
512GB, rozšíriteľná do min. 3TB pamäte prostredníctvom min. 96 
pamäťových slotov 

Diskový radič 
HW podpora RAID 0, 1, 5, 10, 50 s batériou zálohovanou cache s 
veľkosťou 512MB 

Subsystém 
interných pevných 
diskov 

2 x 300GB 15 000 rpm, hot swap 6Gbps SAS, celkovo minimálne 8 
diskových pozícií 2.5" Small form factor (SFF) hot-swap 

Rozširujúce sloty 
Min. 7 slotov PCI-Express plnej výšky, min. 6x PCI-Express x8 a min. 
1x PCI-Express x16 

Optická 
mechanika 

CD/DVD multiburner 

Sieťový adaptér 
2 x Ethernet adapter 4 port 1Gbps, 2 x 10Gb/s s podporou FCoE 
osadených príslušnými SFP+ (SR) 
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Parameter Minimálne požadované parametre  

SAN adaptér 
2 x Dual Port 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému prostrediu,  

Pred poruchová 
záruka 

Pred poruchová záruka na procesory, pamäťové moduly, regulátory 
napätia pre procesory, HDD, napájacie zdroje, ventilátory. 

Správa a 
manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, možnosť pripojenia 
vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, možnosť štartu, reštartu a 
shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru 

Napájanie Redundantné a hotswapove napájanie 

Ventilátory a 
chladenie Redundantné a hotswapove ventilátory 

Záruka 3 roky, v mieste inštalácie, 24x7 s dobou opravy do 24h 

 

 

Tabuľka 19: Databázový, aplikačný server v počte 6 ks 

 

Parameter Minimálne požadované parametre  

Prevedenie Optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 5U 

Výkon  
Model servera so štyrmi procesormi typu x86 musí byť preukázateľne 
schopný dosiahnuť výkon aspoň 668 bodov podľa testu 
SPECint_rate_base2006. 

Požadovaný počet 
osadených 
procesorov 
(socket) a 
rozšíriteľnosť 
servera  

4 procesory osadené, možnosť rozšírenia servera na 8 procesorov 
(socket) rovnakého typu 

Systémová pamäť 
256GB, rozšíriteľná do min. 3TB pamäte prostredníctvom min. 96 
pamäťových slotov 

Diskový radič 
HW podpora RAID 0, 1, 5, 10, 50 s batériou zálohovanou cache s 
veľkosťou 512MB 

Subsystém 
interných pevných 
diskov 

2 x 300GB 15 000 rpm, hot swap 6Gbps SAS, celkovo minimálne 8 
diskových pozícií 2.5" Small form factor (SFF) hot-swap 

Rozširujúce sloty 
Min. 7 slotov PCI-Express plnej výšky, min. 6x PCI-Express x8 a min. 
1x PCI-Express x16 

Optická CD/DVD multiburner 
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Parameter Minimálne požadované parametre  

mechanika 

Sieťový adaptér 
2 x Ethernet adapter 4 port 1Gbps, 2 x 10Gb/s s podporou FCoE 
osadených príslušnými SFP+ (SR) 

SAN adaptér 
2 x Single Port 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému prostrediu 

Pred poruchová 
záruka 

Pred poruchová záruka na procesory, pamäťové moduly, regulátory 
napätia pre procesory, HDD, napájacie zdroje, ventilátory. 

Správa a 
manažment 

Formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, možnosť pripojenia 
vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, možnosť štartu, reštartu a 
shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS, manažment hardvéru 

Napájanie Redundantné a hotswapove napájanie 

Ventilátory a 
chladenie Redundantné a hotswapove ventilátory 

Záruka 3 roky, v mieste inštalácie, 24x7 s dobou opravy do 24h 

 

Tabuľka 20: Backend server v počte 3 ks 

 

Parameter Minimálne požadované parametre  

Prevedenie Optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 2U 

Výkon  
Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť preukázateľne 
schopný dosiahnuť výkon aspoň 516 bodov podľa testu 
SPECint_rate_base2006. 

Požadovaný počet 
procesorov 
(socket) / max. 
počet procesorov 
(socket) 

2/2 

Systémová pamäť 
64 GB RAM, celkovo minimálne 24 využiteľných pamäťových slotov 
pri osadení servera 2 procesormi 

Subsystém 
pevných diskov 

6 x min. 300 GB SAS HDD, minimálne 15000 rpm, s možnosťou 
rozšírenia na 16 diskov 

Diskový radič 
HW podpora RAID 0, 1, 5, 10, 50 s zálohovanou flash pamäťou s 
veľkosťou 1024MB 

Sieťový adaptér 
4 x 1 Gb/s Ethernet pripojenie k externému prostrediu, podpora TCP/IP 
Offload Engine (TOE), Wake on LAN a iSCSI 
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Parameter Minimálne požadované parametre  

SAN adaptér 2 x Single Port 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému prostrediu 

Rozširujúce sloty 3 x PCI Express x8 sloty na každý nainštalovaný fizycky procesor. 

Optická 
mechanika 

CD/DVD multiburner 

Napájanie Redundantné, vymeniteľné za chodu, max. 750W na zdroj 

Ventilátory a 
chladenie 

Redundantné, vymeniteľné za chodu 

Správa a 
manažment 

Lokálne prostredníctvom KVM switcha a vzdialene s možnosťou 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, možnosť štartu, 
reštartu s shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS. 

Pred poruchová 
záruka 

Pred poruchová záruka na pamäťové moduly, napájacie zdroje, 
ventilátory a HDD 

Záruka 3 roky, v mieste inštalácie, 24x7 s dobou opravy do 24h 

Tabuľka 21: Connection Broker Server  v počte 2 ks 

 

Parameter Minimálne požadované parametre  

Prevedenie Optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 1U 

Výkon  
Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť preukázateľne 
schopný dosiahnuť výkon aspoň 516 bodov podľa testu 
SPECint_rate_base2006. 

Požadovaný počet 
procesorov 
(socket) / max. 
počet procesorov 
(socket) 

2/2 

Systémová pamäť 
96 GB RAM, celkovo minimálne 24 využiteľných pamäťových slotov 
pri osadení servera 2 procesormi 

Subsystém 
pevných diskov 

2 x min. 300 GB SAS HDD, minimálne 15000 rpm, s možnosťou 
rozšírenia na 8 diskov 

Diskový radič 
HW podpora RAID 0, 1, 5, 10, 50 s zálohovanou flash pamäťou s 
veľkosťou 1024MB 

Sieťový adaptér 
4 x 1 Gb/s Ethernet pripojenie k externému prostrediu, podpora TCP/IP 
Offload Engine (TOE), Wake on LAN a iSCSI 

SAN adaptér 2 x 8Gb/s Fibre Channel pripojenie  k externému prostrediu 

Rozširujúce sloty 1 x PCI Express x8 sloty na každý nainštalovaný fizycky procesor. 
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Parameter Minimálne požadované parametre  

Optická 
mechanika 

CD/DVD multiburner 

Napájanie Redundantné, vymeniteľné za chodu, max.550W na zdroj 

Ventilátory a 
chladenie 

Redundantné, vymeniteľné za chodu 

Správa a 
manažment 

Lokálne prostredníctvom KVM switcha a vzdialene s možnosťou 
pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, možnosť štartu, 
reštartu s shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS. 

Pred poruchová 
záruka 

Pred poruchová záruka na pamäťové moduly, napájacie zdroje, 
ventilátory a HDD 

Záruka 3 roky, v mieste inštalácie, 24x7 s dobou opravy do 24h 

Tabuľka 22: VDI Server v počte 90 ks 

Parameter Minimálne požadované parametre  

Prevedenie Optimalizovaný pre umiestnenie do 19" racku, výška max. 1U 

Výkon  
Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť preukázateľne 
schopný dosiahnuť výkon aspoň 516 bodov podľa testu 
SPECint_rate_base2006. 

Požadovaný počet 
procesorov 
(socket) / max. 
počet procesorov 
(socket) 

2/2 

Systémová pamäť 
96 GB RAM, celkovo minimálne 24 využiteľných pamäťových slotov 
pri osadení servera 2 procesormi 

Subsystém 
pevných diskov 

2 x min. 300 GB SAS HDD, minimálne 15000 rpm, s možnosťou 
rozšírenia na 8 diskov 

Diskový radič 
HW podpora RAID 0, 1, 5, 10, 50 s zálohovanou flash pamäťou s 
veľkosťou 1024MB 

Sieťový adaptér 
4 x 1 Gb/s Ethernet pripojenie k externému prostrediu, podpora TCP/IP 
Offload Engine (TOE), Wake on LAN a iSCSI 

Rozširujúce sloty 1 x PCI Express x8 sloty na každý nainštalovaný fizycky procesor. 

Optická 
mechanika 

CD/DVD multiburner 

Napájanie Redundantné, vymeniteľné za chodu, max.550W na zdroj 

Ventilátory a 
chladenie 

Redundantné, vymeniteľné za chodu 

Správa a Lokálne prostredníctvom KVM switcha a vzdialene s možnosťou 
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Parameter Minimálne požadované parametre  

manažment pripojenia vzdialených médií - CD-ROM,DVD-ROM, možnosť štartu, 
reštartu s shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS. 

Pred poruchová 
záruka 

Pred poruchová záruka na pamäťové moduly, napájacie zdroje, 
ventilátory a HDD 

Záruka 3 roky, v mieste inštalácie, 24x7 s dobou opravy do 24h 

 

Tabuľka 23: Univerzálny rack v počte 5 ks 

 

Komponent Typ / parameter - minimálna hodnota 

Prevedenie Universal rack-19“ dátový rozvádzač 

Výška 42U 

Šírka 600mm 

Hĺbka min. 1000mm 

Príslušenstvo Bočné panely, príprava na uzemnenie, stabilizátor 

Konzola 
Lokálna zasúvateľná konzola celkovej výšky 1U, ktorá pozostáva 
z klávesnice, myši / polohovacieho zariadenia a minimálne 17“ TFT 
monitora 

KVM prepínač 
KVM prepínač na minimálne 8 serverov pripojiteľný na blade šasi a 
kompletné príslušenstvo na pripojenie do infraštruktúry 

Napájanie 
Dve samostatné vetvy, istenie min. 32A, v každej vetve minimálne 6 
zásuviek typu IEC320-C19 a 14 zásuviek typu IEC320-C13 

Záruka 3 roky, v mieste inštalácie, 24x7 s dobou opravy do 24h 

Tabuľka 24: Virtualizačný SW – Hypervízor - v počte 64 ks 

 

Parameter Minimálne požadované parametre  

Funkcionalita Vysoká dostupnosť (HA) 

Fault tolerance (bezvýpadkové HA) 

Lokálne a zdieľané úložiská 

Podpora pre zálohovanie a obnovu 

Podpora pre 10G Ethernet 

Podpora VLAN 

Podpora optimalizácie fyzickej pamäte - transparent page sharing, 
memory compression, memory balooning 

Vytváranie šablón 

Migrácia virtuálnych serverov počas behu 
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Parameter Minimálne požadované parametre  

Transparentné zdieľanie pamäte 

RAM Overcommittment (presiahnutie veľkosti fyzickej RAM) 

Podpora virtuálneho switchu 

Rezervácia procesorového výkonu a pamäte 

Podpora pre logické združovanie zdrojov pre rôzne skupiny (na základe 
príslušnosti k systému alebo oddeleniu) 

Licencia na Suse Enterprise Linux pre VM 

Podpora "živej" migrácie VM, vrátane virtuálnych diskov 

Podpora automatického riadenia záťaže 

Podpora distribuovaných virtuálnych switchov (jeden virtálny switch 
distribuovaný cez viacero fyzických serverov) 

Podpora riadenia Vstupno/Výstupnej záťaže pre diskové polia a lokálne 
siete 

Podpora automatického riadenia zátaže pre diskové polia 

Max počet CPU 
per fyzický server 

64 

Max virtuálnych 
CPU per virtuálny 
server 

64 (dôležité pre virtualizáciu "business critical aplikácií napr. MS 
Exchange, SQL atď.) 

Max memory 1TB 

Podporované OS WINDOWS: MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS 
Windows XP, MS Windows 7 

LINUX: Ubuntu Linux, SUSE Linux, RedHat Linux, Oracle Enterprise 
Linux 

Technická 
podpora Poskytovaná od prvej úrovne výrobcom SW 24x7 

 

 

Tabuľka 25: Virtualizačný SW – Manažment konzola - v počte 1 ks 

 

Parameter Minimálne požadované parametre  

Funkcionalita Centrálna manažment konzola 

Web konzola 

Automatizácia operácií 
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Parameter Minimálne požadované parametre  

Bezpečný prístup a integrácia s Active Directory 

Proaktívne riadenie a škálovateľnosť 

Riadenie a dynamické prideľovanie zdrojov 

Automatický reštart virtuálnych strojov 

Hardware monitoring 

Nulová odstávka pri údržbe 

Technická 
podpora Poskytovaná od prvej úrovne výrobcom SW 24x7 

 

 

 

Tabuľka 26: SW licencie – Operačný systém 1- v počte 32 ks 

 

Parameter Minimálne požadované parametre  

Prevedenie pre 
virtualizačný HW 

Microsoft Windows Server Datacenter alebo ekvivalent 

Tabuľka 27: SW licencie – Operačný systém 2 – v počte 107 ks 

 

Parameter Minimálne požadované parametre  

Prevedenie pre 
databázový a 
aplikačný HW 

Microsoft Windows Server Standard alebo ekvivalent 

Prevedenie pre 
Backend HW 

Microsoft Windows Server Standard alebo ekvivalent 

Prevedenie pre 
VDI a Connection 
Broker HW 

Microsoft Windows Server Standard alebo ekvivalent 

 

SW komponenty a licencie musia pokrývať celé riešenie a byť v súlade s HW komponentami 
technickej infraštruktúry.  
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8 Príloha A Definície elektronických služieb 
projektu 

8.1 Prepúšťanie tovaru do colného režimu - bežný postup 

Tabuľka 28 – Prepúšťanie tovaru do colného režimu bežný postup 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby eGov Prepúšťanie tovaru do colného režimu - bežný postup 

Popis služby Služba elektronizuje proces prepustenia tovaru do požadovaného 
colného režimu od podania colného vyhlásenia až po samotné 
prepustenie tovaru. Colné vyhlásenie je podávané v bežnom 
postupe a služba sa skladá z nasledujúcich procesných krokov: 

 Podanie colného vyhlásenia 

 Spracovanie sprievodných dokladov 

 Colná kontrola 

 Riešenie zabezpečenia colného dlhu 

 Prepustenie tovaru do colného režimu 

 Služba tiež umožní opravu a zrušenia colného vyhlásenia 
deklarantom. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP. Kompletná eGov služba je 
realizovaná pre externý informačný systém. V prípade ak je na 
komunikáciu použitý CEP je eGov služba realizovaná 
v spolupráci s IS CEP, pričom rozšírenie sa týka automatizácie 
spracovania colného vyhlásenia. 

Výstupom služby bude prepustenie tovaru do požadovaného 
colného režimu alebo zamietnutie tejto žiadosti. 

Verzia  1.0 

Úroveň elektronizácie služby   4 – transakčná úroveň 

Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie 

 3 - s významným zabezpečením autentifikácie 

Notifikácia o priebehu 
konania 

 3 - zasiela sa notifikácia o začatí, priebehu a skončení 
konania 

Vyžadovanie platby  áno 
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Položka Hodnota 

Gestor  Ministerstvo financií SR 

Vstupné parametre  Žiadosť o prepustenie tovaru do colného režimu v bežnom 
postupe 

Typ vstupu   Elektronicky 

Výstupné parameter  Rozhodnutie o prepustení tovaru do požadovaného colného 
režimu 

Typ výstupu  Elektronicky 

Vzťahy 

Prístupové  komponenty  Vlastný portál alebo webové sídlo 

Používateľ služby eGov  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Životná situácia  Podnikateľ – B03 Podnikanie: 

 010 - Clá 

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim  na colné územie 
spoločenstva 

Služby IS 

Vstupné  Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru 
do voľného obehu v bežnom postupe 

 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru 
do aktívneho zušľachťovacieho styku  v bežnom postupe 

 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru 
do colného uskladňovania v bežnom postupe 

 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru 
do dočasného použitia v bežnom postupe 

 Podanie sprievodných dokladov k colnému vyhláseniu 

 Podanie potvrdenia o prijatí rozhodnutia o prepustení do 
colného režimu 

 Podanie žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia 

 Podanie žiadosti o opravu colného vyhlásenia 

Výstupné  Vydanie rozhodnutia o prijatí colného vyhlásenia 

 Vydanie výzvy na doplnenie údajov pre colné vyhlásenie 

 Vydanie rozhodnutia o colnej kontrole 

 Vydanie rozhodnutia o neprepustení tovaru 
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Položka Hodnota 

 Vydanie výzvy na zabezpečenie platnosti dovoznej platby 

 Vydanie rozhodnutia o prepustení do voľného obehu v 
bežnom postupe 

 Vydanie rozhodnutia o prepustení do aktívneho 
zušľachťovacieho styku v bežnom postupe 

 Vydanie rozhodnutia o prepustení do colného uskladňovania 
v bežnom postupe 

 Vydanie rozhodnutia o prepustení do dočasného použitia v 
bežnom postupe 

 Vydanie rozhodnutia o zrušení colného vyhlásenia 

 Vydanie oznámenia o prijatí žiadosti na opravu colného 
vyhlásenia 

 Vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti na opravu 
colného vyhlásenia 

Výkony 

Početnosť volaní služby – 
súčasný stav 

 N/A 

Početnosť volaní služby – 
cieľový stav 

 180 249 

8.1.1 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do voľného 
obehu v bežnom postupe 

Tabuľka 29 - Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do voľného obehu v bežnom 
postupe 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do 
voľného obehu v bežnom postupe

Popis služby 

Služba slúži deklarantovi na podanie colného vyhlásenia v 
prípade, že požaduje prepustenie tovaru do voľného obehu v 
bežnom postupe. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.
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Položka Hodnota 

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.2 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do aktívneho 
zušľachťovacieho styku  v bežnom postupe 

Tabuľka 30 – Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do aktívneho 
zušľachťovacieho styku v bežnom postupe 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do 
aktívneho zušľachťovacieho styku  v bežnom postupe 

Popis služby 

Služba slúži deklarantovi na podanie colného vyhlásenia v 
prípade, že požaduje prepustenie tovaru do aktívneho 
zušľachťovacieho styku v bežnom postupe. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 
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Položka Hodnota 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.3 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do colného 
uskladňovania v bežnom postupe 

Tabuľka 31 - Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do colného uskladňovania 
v bežnom postupe 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do 
colného uskladňovania v bežnom postupe

Popis služby 

Služba slúži deklarantovi na podanie colného vyhlásenia v 
prípade, že požaduje prepustenie tovaru do colného 
uskladňovania v bežnom postupe. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy   

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 
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Položka Hodnota 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.4 Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do 
dočasného použitia v bežnom postupe 

Tabuľka 32 - Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do dočasného použitia 
v bežnom postupe 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie úplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do 
dočasného použitia v bežnom postupe

Popis služby 

Služba slúži deklarantovi na podanie colného vyhlásenia v 
prípade, že požaduje prepustenie tovaru do dočasného použitia v 
bežnom postupe. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   
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8.1.5 Vydanie rozhodnutia o prijatí colného vyhlásenia 

Tabuľka 33 – Vydanie rozhodnutia o prijatí colného vyhlásenia 

 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o prijatí colného vyhlásenia 

Popis služby 

Prostredníctvom služby bude deklarantovi oznámené, že došlo k 
registrácii jeho colného vyhlásenia colným úradom. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.6 Podanie sprievodných dokladov k colnému vyhláseniu 

Tabuľka 34 – Podanie sprievodných dokladov k colnému vyhláseniu 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie sprievodných dokladov k colnému vyhláseniu 
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Položka Hodnota 

Popis služby 

Služba umožni deklarantovi podať sprievodné doklady k 
colnému vyhláseniu v prípade, že toto bude potrebné.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.7 Vydanie výzvy na doplnenie údajov pre colné vyhlásenie 

Tabuľka 35 – Vydanie výzvy na doplnenie údajov pre colné vyhlásenie 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie výzvy na doplnenie údajov pre colné vyhlásenie 

Popis služby 

V prípade ak pri kontrole sprievodných dokladov k colnému 
vyhláseniu zistí úrad, že je potrebné predložiť ďalšie informácie, 
oznámi to deklarantovi prostredníctvom tejto služby. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 
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Položka Hodnota 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.8 Vydanie rozhodnutia o colnej kontrole 

Tabuľka 36 – Vydanie rozhodnutia o colnej kontrole 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o colnej kontrole 

Popis služby 

Colný úrad prostredníctvom služby vydá rozhodnutie o 
vykonaní colnej kontroly. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 
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Položka Hodnota 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové sídlo 

8.1.9 Vydanie rozhodnutia o neprepustení tovaru 

Tabuľka 37 – Vydanie rozhodnutia o neprepustení tovaru 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o neprepustení tovaru 

Popis služby 

Služba bude slúžiť na vydanie rozhodnutia o neprepustení 
tovaru do požadované colného režimu v prípade, že výsledok 
colnej kontroly bude negatívny. Služba bude tiež použitá, ak 
deklarant v stanovenom termíne nezabezpečí úhradu 
vymeraného colného dlhu.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   
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8.1.10 Vydanie výzvy na zabezpečenie platnosti dovoznej platby 

Tabuľka 38 – Vydanie výzvy na zabezpečenie platnosti dovoznej platby 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS  Vydanie výzvy na zabezpečenie platnosti dovoznej platby 

Popis služby 

Prostredníctvom služby colný úrad vyzve deklaranta na 
zabezpečenie platnosti dovoznej platby. Súčasťou výzvy bude 
výška colného dlhu, ktorú je potrebné zabezpečiť a tiež aj lehota 
na jej uhradenie.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.11 Vydanie rozhodnutia o prepustení do voľného obehu v bežnom 
postupe 

Tabuľka 39 – vydanie rozhodnutia o prepustení do voľného obehu v bežnom postupe 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o prepustení do voľného obehu v bežnom 
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Položka Hodnota 

postupe

Popis služby 

Colný úrad prostredníctvom služby vydá rozhodnutie o 
prepustení tovaru do voľného obehu v bežnom postupe.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.12 Vydanie rozhodnutia o prepustení do aktívneho zušľachťovacieho 
styku v bežnom postupe 

Tabuľka 40 - Vydanie rozhodnutia o prepustení do aktívneho zušľachťovacieho styku v bežnom 
postupe 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o prepustení do aktívneho 
zušľachťovacieho styku v bežnom postupe

Popis služby 

Colný úrad prostredníctvom služby vydá rozhodnutie o 
prepustení tovaru do aktívneho  zušľachťovacieho styku v 
bežnom postupe.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 
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Položka Hodnota 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.13 Vydanie rozhodnutia o prepustení do colného uskladňovania v 
bežnom postupe 

Tabuľka 41 - Vydanie rozhodnutia o prepustení do colného uskladňovania v bežnom postupe 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o prepustení do colného uskladňovania v 
bežnom postupe

Popis služby 

Colný úrad prostredníctvom služby vydá rozhodnutie o 
prepustení tovaru do colného uskladňovania v bežnom postupe.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 
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Položka Hodnota 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.14 Vydanie rozhodnutia o prepustení do dočasného použitia v bežnom 
postupe 

Tabuľka 42 - Vydanie rozhodnutia o prepustení do dočasného použitia v bežnom postupe 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o prepustení do dočasného použitia v 
bežnom postupe

Popis služby 

Colný úrad prostredníctvom služby vydá rozhodnutie o 
prepustení tovaru do dočasného použitia v bežnom postupe.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   
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8.1.15 Podanie potvrdenia o prijatí rozhodnutia o prepustení do colného 
režimu 

Tabuľka 43 - Podanie potvrdenia o prijatí rozhodnutia o prepustení do colného režimu 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie potvrdenia o prijatí rozhodnutia o prepustení do 
colného režimu

Popis služby 

Deklarant prostredníctvom služby potvrdí, že prijal rozhodnutie 
o prepustení tovaru do požadovaného colného režimu.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.16 Podanie žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia 

Tabuľka 44 - Podanie žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia 
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Položka Hodnota 

Popis služby 

Služba umožní deklarantovi požiadať o zrušenie podaného 
colného vyhlásenia. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.17 Vydanie rozhodnutia o zrušení colného vyhlásenia 

Tabuľka 45 - Vydanie rozhodnutia o zrušení colného vyhlásenia 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o zrušení colného vyhlásenia 

Popis služby 

Úrad prostredníctvom tejto služby vydá svoje stanovisko k 
žiadosti deklaranta o zrušenie podaného colného vyhlásenia. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 
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Položka Hodnota 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.18 Podanie žiadosti o opravu colného vyhlásenia 

Tabuľka 46 - Podanie žiadosti o opravu colného vyhlásenia 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie žiadosti o opravu colného vyhlásenia 

Popis služby 

Služba umožní deklarantovi požiadať o opravu podaného 
colného vyhlásenia. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 
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Položka Hodnota 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.1.19 Vydanie oznámenia o prijatí žiadosti na opravu colného vyhlásenia 

Tabuľka 47 - Vydanie oznámenia o prijatí žiadosti na opravu colného vyhlásenia 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie oznámenia o prijatí žiadosti na opravu colného 
vyhlásenia

Popis služby 

Služba bude colnému úradu  slúžiť na oznámenie akceptácie 
deklarantovej požiadavky o opravu colného vyhlásenia. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   
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8.1.20 Vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti na opravu colného 
vyhlásenia 

Tabuľka 48 - Vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti na opravu colného vyhlásenia 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti na opravu colného 
vyhlásenia

Popis služby 

Úrad službou oznámi deklarantovi zamietnutie žiadosti o opravu 
podaného colného vyhlásenia. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.2 Prepúšťanie tovaru do colného režimu - zjednodušený 
postup – neúplné CV 

Tabuľka 49 - Prepúšťanie tovaru do colného režimu - zjednodušený postup – neúplné CV 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby eGov Prepúšťanie tovaru do colného režimu - zjednodušený postup – 
neúplné CV 
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Položka Hodnota 

Popis služby Služba elektronizuje proces prepustenia tovaru do požadovaného 
colného režimu od podania colného vyhlásenia až po samotné 
prepustenie tovaru. Colné vyhlásenie je podávané v 
zjednodušenom postupe - neúplné CV a služba sa skladá z 
nasledujúcich procesných krokov: 

Podanie colného vyhlásenia 

Spracovanie sprievodných dokladov 

Colná kontrola 

Riešenie zabezpečenia colného dlhu 

Prepustenie tovaru 

Vybavenie CR 

Služba tiež umožní opravu a zrušenia colného vyhlásenia 
deklarantom. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP. Kompletná eGov služba je 
realizovaná pre externý informačný systém. V prípade ak je na 
komunikáciu použitý CEP je eGov služba realizovaná 
v spolupráci s IS CEP, pričom rozšírenie sa týka automatizácie 
spracovania colného vyhlásenia. 

Výstupom služby bude prepustenie tovaru do požadovaného 
colného režimu alebo zamietnutie tejto žiadosti. 

Verzia  1.0 

Úroveň elektronizácie služby   4 – transakčná úroveň 

Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie 

 3 - s významným zabezpečením autentifikácie 

Notifikácia o priebehu 
konania 

 3 - zasiela sa notifikácia o začatí, priebehu a skončení 
konania 

Vyžadovanie platby  áno 

Gestor  Ministerstvo financií SR 

Vstupné parametre  Žiadosť o prepustenie tovaru do colného režimu v 
zjednodušenom postupe - neúplné CV 

Typ vstupu   Elektronicky 

Výstupné parameter  Rozhodnutie o prepustení tovaru do požadovaného colného 
režimu 

Typ výstupu  Elektronicky 
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Položka Hodnota 

Vzťahy 

Prístupové  komponenty  Vlastný portál alebo webové sídlo 

Používateľ služby eGov  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Životná situácia  Podnikateľ – B03 Podnikanie: 

 010 - Clá 

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Služby IS 

Vstupné  Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie 
tovaru do voľného obehu  

 Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie 
tovaru do aktívneho zušľachťovacieho styku 

 Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie 
tovaru do colného uskladňovania 

 Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie 
tovaru do dočasného použitia 

 Podanie sprievodných dokladov k colnému vyhláseniu 

 Podanie chýbajúcich údajov pre colné vyhlásenie 

 Podanie žiadosti o zrušenie colného vyhlásenia 

 Podanie žiadosti o opravu colného vyhlásenia 

Výstupné  Vydanie rozhodnutia o prijatí colného vyhlásenia 

 Vydanie výzvy na doplnenie údajov pre colné vyhlásenie 

 Vydanie rozhodnutia o colnej kontrole 

 Vydanie rozhodnutia o neprepustení tovaru 

 Vydanie výzvy na zabezpečenie platnosti dovoznej platby 

 Oznámenie lehoty na doplnenie údajov k neúplnému 
colnému vyhláseniu 

 Vydanie rozhodnutia o prepustení tovaru 

 Vydanie rozhodnutia o zrušení colného režimu 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení voľného obehu - neúplné 
CV 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení aktívneho 
zušľachťovacieho styku  - neúplné CV
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Položka Hodnota 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení colného uskladňovania - 
neúplné CV 

 Vydanie rozhodnutia o vybavení dočasného použitia - 
neúplné CV 

 Vydanie rozhodnutia o zrušení colného vyhlásenia 

 Vydanie oznámenia o prijatí žiadosti na opravu colného 
vyhlásenia 

 Vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti na opravu 
colného vyhlásenia 

Výkony 

Početnosť volaní služby – 
súčasný stav 

 N/A 

Početnosť volaní služby – 
cieľový stav 

 34 633 

8.2.1 Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do 
voľného obehu 

Tabuľka 50 - Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do voľného obehu 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru 
do voľného obehu

Popis služby 

Služba slúži deklarantovi na podanie neúplného colného 
vyhlásenia pre prepustenie tovaru do voľného obehu. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  
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Položka Hodnota 

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.2.2 Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do 
aktívneho zušľachťovacieho styku 

Tabuľka 51 - Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do aktívneho 
zušľachťovacieho styku 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru 
do aktívneho zušľachťovacieho styku

Popis služby 

Služba slúži deklarantovi na podanie neúplného colného 
vyhlásenia pre prepustenie tovaru do aktívneho 
zušľachťovacieho styku. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 
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Položka Hodnota 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.2.3 Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do colného 
uskladňovania 

Tabuľka 52 - Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do colného uskladňovania 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru 
do colného uskladňovania

Popis služby 

Služba slúži deklarantovi na podanie neúplného colného 
vyhlásenia pre prepustenie tovaru do colného uskladňovania. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   
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8.2.4 Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do 
dočasného použitia 

Tabuľka 53 - Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru do dočasného použitia 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie neúplného colného vyhlásenia pre prepustenie tovaru 
do dočasného použitia

Popis služby 

Služba slúži deklarantovi na podanie neúplného colného 
vyhlásenia pre prepustenie tovaru do dočasného použitia. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.2.5 Oznámenie lehoty na doplnenie údajov k neúplnému colnému vyhláseniu 

Tabuľka 54 - Oznámenie lehoty na doplnenie údajov k neúplnému colnému vyhláseniu 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Oznámenie lehoty na doplnenie údajov k neúplnému colnému 
vyhláseniu
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Položka Hodnota 

Popis služby 

Lehota, v ktorej je potrebné doplniť údaje do colného 
vyhlásenia, je colným úradom oznámená prostredníctvom tejto 
služby. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.2.6 Vydanie rozhodnutia o prepustení tovaru 

Tabuľka 55 - Vydanie rozhodnutia o prepustení tovaru 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o prepustení tovaru 

Popis služby 

Služba slúži colnému úradu na vydanie rozhodnutia o prepustení 
tovaru pri neúplnom colnom vyhlásení. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 
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Položka Hodnota 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.2.7 Podanie chýbajúcich údajov pre colné vyhlásenie 

Tabuľka 56 - Podanie chýbajúcich údajov pre colné vyhlásenie 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie chýbajúcich údajov pre colné vyhlásenie 

Popis služby 

Služba slúži deklarantovi na doplnenie chýbajúcich údajov pri 
procese vybavovania neúplného colného vyhlásenia. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 
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Položka Hodnota 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.2.8 Vydanie rozhodnutia o zrušení colného režimu 

Tabuľka 57 - Vydanie rozhodnutia o zrušení colného režimu 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o zrušení colného režimu 

Popis služby 

V prípade ak neboli deklarantom dodané chýbajúce údaje v 
neúplnom colnom vyhlásení alebo tieto údaje neboli doplnené v 
požadovanej kvalite alebo rozsahu, slúži IS služba na vydanie 
rozhodnutia o zrušení colného režimu deklarovaného tovaru.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   
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8.2.9 Vydanie rozhodnutia o vybavení voľného obehu - neúplné colné 
vyhlásenie 

Tabuľka 58 - Vydanie rozhodnutia o vybavení voľného obehu - neúplné CV 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o vybavení voľného obehu - neúplné colné 
vyhlásenie

Popis služby 

Po úspešnom ukončení procesu spracovania neúplného colného 
vyhlásenia bude colný úrad touto službou vydávať rozhodnutie 
o vybavení voľného obehu.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.2.10 Vydanie rozhodnutia o vybavení aktívneho zušľachťovacieho styku  
- neúplné colné vyhlásenie 

Tabuľka 59 - Vydanie rozhodnutia o vybavení aktívneho zušľachťovacieho styku  - neúplné colné 
vyhlásenie 

Položka Hodnota 

Základné parametre 
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Položka Hodnota 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o vybavení aktívneho zušľachťovacieho 
styku  - neúplné colné vyhlásenie

Popis služby 

Po úspešnom ukončení procesu spracovania neúplného colného 
vyhlásenia bude colný úrad touto službou vydávať rozhodnutie 
o vybavení aktívneho zušľachťovacieho styku.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.2.11 Vydanie rozhodnutia o vybavení colného uskladňovania - neúplné 
colné vyhlásenie 

Tabuľka 60 - Vydanie rozhodnutia o vybavení colného uskladňovania - neúplné colné vyhlásenie 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o vybavení colného uskladňovania - 
neúplné CV

Popis služby 

Po úspešnom ukončení procesu spracovania neúplného colného 
vyhlásenia bude colný úrad touto službou vydávať rozhodnutie 
o vybavení colného uskladňovania.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.
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Položka Hodnota 

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.2.12 Vydanie rozhodnutia o vybavení dočasného použitia - neúplné CV 

Tabuľka 61 - Vydanie rozhodnutia o vybavení dočasného použitia - neúplné CV 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o vybavení dočasného použitia - neúplné 
CV

Popis služby 

Po úspešnom ukončení procesu spracovania neúplného colného 
vyhlásenia bude colný úrad touto službou vydávať rozhodnutie 
o vybavení dočasného použitia.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  
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Položka Hodnota 

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Colné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.3 Prepúšťanie tovaru do colného režimu - zjednodušený 
postup – miestne colné konanie 

Tabuľka 62 - Prepúšťanie tovaru do colného režimu - zjednodušený postup – miestne colné konanie 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby eGov Prepúšťanie tovaru do colného režimu - zjednodušený postup – 
miestne colné konanie 

Popis služby Služba elektronizuje proces prepustenia tovaru do požadovaného 
colného režimu od podania colného vyhlásenia až po samotné 
prepustenie tovaru. Colné vyhlásenie je podávané v 
zjednodušenom postupe - miestne colné konanie a služba sa 
skladá z nasledujúcich procesných krokov: 

Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru 

Colná kontrola 

Spracovanie  zápisu do evidencie 

Služba tiež umožní opravu colného vyhlásenia. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP. Kompletná eGov služba je 
realizovaná pre externý informačný systém. V prípade ak je na 
komunikáciu použitý CEP je eGov služba realizovaná 
v spolupráci s IS CEP, pričom rozšírenie sa týka automatizácie 
spracovania colného vyhlásenia. 

Výstupom služby bude prepustenie tovaru do požadovaného 
colného režimu alebo zamietnutie tejto žiadosti. 

Verzia  1.0 
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Položka Hodnota 

Úroveň elektronizácie služby   4 – transakčná úroveň 

Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie 

 3 - s významným zabezpečením autentifikácie 

Notifikácia o priebehu 
konania 

 3 - zasiela sa notifikácia o začatí, priebehu a skončení 
konania 

Vyžadovanie platby  áno 

Gestor  Ministerstvo financií SR 

Vstupné parametre  Žiadosť o prepustenie tovaru do colného režimu v 
zjednodušenom postupe - miestne colné konanie 

Typ vstupu   Elektronicky 

Výstupné parameter  Rozhodnutie o prepustení tovaru do požadovaného colného 
režimu 

Typ výstupu  Elektronicky 

Vzťahy 

Prístupové  komponenty  Vlastný portál alebo webové sídlo 

Používateľ služby eGov  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Životná situácia  Podnikateľ – B03 Podnikanie: 

 010 - Clá 

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Služby IS 

Vstupné  Oznámenie zamýšľaného prepustenie tovaru do voľného 
obehu 

 Oznámenie zamýšľaného prepustenie tovaru do aktívneho 
zušľachťovacieho styku 

 Oznámenie zamýšľaného prepustenie tovaru do colného 
uskladňovania 

 Oznámenie zamýšľaného prepustenie tovaru do dočasného 
použitia 

 Podanie informácie o zápise do evidencie 

 Podanie žiadosti o opravu colného vyhlásenia 
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Položka Hodnota 

Výstupné  Vydanie rozhodnutia o colnej kontrole 

 Vydanie rozhodnutia o neprepustení tovaru 

 Vydanie oznámenia o potrebe opravy záznamu do evidencie 

 Vydanie potvrdenia o prijatí zápisu do evidencie 

 Vydanie výzvy na zabezpečenie platnosti dovoznej platby 

 Vydanie oznámenia o prijatí žiadosti na opravu colného 
vyhlásenia 

 Vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti na opravu 
colného vyhlásenia 

Výkony 

Početnosť volaní služby – 
súčasný stav 

 N/A 

Početnosť volaní služby – 
cieľový stav 

 16 176 

8.3.1 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do voľného obehu 

Tabuľka 63 - Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do voľného obehu 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do voľného obehu 

Popis služby 

Služba umožní deklarantovi oznámiť zamýšľané prepustenie 
tovaru do voľného obehu pri zjednodušenom postupe - 
miestnom colnom konaní. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  
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Položka Hodnota 

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.3.2 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do aktívneho 
zušľachťovacieho styku 

Tabuľka 64 - Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do aktívneho zušľachťovacieho styku 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do aktívneho 
zušľachťovacieho styku

Popis služby 

Služba umožní deklarantovi oznámiť zamýšľané prepustenie 
tovaru do aktívneho zušľachťovacieho styku pri zjednodušenom 
postupe - miestnom colnom konaní. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 
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Položka Hodnota 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.3.3 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do colného uskladňovania 

Tabuľka 65 - Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do colného uskladňovania 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Oznámenie zamýšľaného prepustenie tovaru do colného 
uskladňovania

Popis služby 

Služba umožní deklarantovi oznámiť zamýšľané prepustenie 
tovaru do colného uskladňovania pri zjednodušenom postupe - 
miestnom colnom konaní. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   
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8.3.4 Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do dočasného použitia 

Tabuľka 66 - Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do dočasného použitia 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Oznámenie zamýšľaného prepustenia tovaru do dočasného 
použitia

Popis služby 

Služba umožní deklarantovi oznámiť zamýšľané prepustenie 
tovaru do dočasného použitia pri zjednodušenom postupe - 
miestnom colnom konaní. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.3.5 Podanie informácie o zápise do evidencie 

Tabuľka 67 - Podanie informácie o zápise do evidencie 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie informácie o zápise do evidencie 
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Položka Hodnota 

Popis služby 

Službou bude deklarant podávať colnému úradu oznámenie o 
zápise tovaru do evidencie. Do evidencie je zapísaný tovar, pre 
ktorý mieni deklarant realizovať miestne colné konanie. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.3.6 Vydanie oznámenia o potrebe opravy záznamu do evidencie 

Tabuľka 68 - Vydanie oznámenia o potrebe opravy záznamu do evidencie 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie oznámenia o potrebe opravy záznamu do evidencie 

Popis služby 

Službou bude colný úrad deklaranta informovať o potrebe 
opravy zápisu do evidencie.  

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 
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Položka Hodnota 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.3.7 Vydanie potvrdenia o prijatí zápisu do evidencie 

Tabuľka 69 - Vydanie potvrdenia o prijatí zápisu do evidencie 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie potvrdenia o prijatí zápisu do evidencie 

Popis služby 

Colný úrad touto službou oznámi prijatie zápisu do evidencie, 
ktorý bol podaný deklarantom a úspešne prešiel kontrolou. 

Služba bude prístupná prostredníctvom externého informačného 
systému deklaranta a CEP.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 
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Položka Hodnota 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.4 Získavanie povolenia vykonávať miestne colné konanie 

Tabuľka 70 - Získavanie povolenia vykonávať miestne colné konanie 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby eGov Získavanie povolenia vykonávať miestne colné konanie 

Popis služby Služba elektronizuje proces získania povolenia vykonávať 
miestne colné konanie. 

Výstup služby bude vyjadrenie sa úradu k žiadosti o povolenie 
vykonávať miestne colné konanie. 

Verzia  1.0 

Úroveň elektronizácie služby   4 – transakčná úroveň 

Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie 

 3 - s významným zabezpečením autentifikácie 

Notifikácia o priebehu 
konania 

 3 - zasiela sa notifikácia o začatí, priebehu a skončení 
konania 

Vyžadovanie platby  áno 

Gestor  Ministerstvo financií SR 

Vstupné parametre  Žiadosť o povolenie vykonávať miestne CK 

Typ vstupu   Elektronicky 

Výstupné parameter  Vyjadrenie k žiadosti vykonávať miestne CK 

Typ výstupu  Elektronicky 

Vzťahy 
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Položka Hodnota 

Prístupové  komponenty  Vlastný portál alebo webové sídlo 

Používateľ služby eGov  Občan (G2C) 

 Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Životná situácia  Podnikateľ – B03 Podnikanie: 

 010 - Clá 

 Občan – C02 Financie: 

 062 - Clá 

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Služby IS 

Vstupné  Podanie požiadavky o povolenie vykonávať miestne CK 

Výstupné  Vydanie rozhodnutia o povolení vykonávať miestne CK 

Výkony 

Početnosť volaní služby – 
súčasný stav 

 N/A 

Početnosť volaní služby – 
cieľový stav 

 30 

8.4.1 Podanie požiadavky o povolenie vykonávať miestne CK 

Tabuľka 71 - Podanie požiadavky o povolenie vykonávať miestne CK 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Podanie požiadavky o povolenie vykonávať miestne CK 

Popis služby Subjekt prostredníctvom tejto služby bude môcť požiadať o 
povolenie vykonávať miestne colné konanie. 

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                     Číslo spisu 2013/43079                                 

Elektronické služby Finančnej správy – automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru                                                                                           

 

 

Súťažné podklady – Príloha č.1                             Bratislava, august 2013                                                  160/180 

 

 

Položka Hodnota 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Občan (G2C) 

 Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.4.2 Vydanie rozhodnutia o povolení vykonávať miestne CK 

Tabuľka 72 - Vydanie rozhodnutia o povolení vykonávať miestne CK 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o povolení vykonávať miestne CK 

Popis služby Colný úrad touto službou vydá rozhodnutie vo veci žiadosti 
deklaranta o povolenie vykonávať miestne CK. 

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Občan (G2C) 

 Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 
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Položka Hodnota 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.5 Získavanie povolenia na používanie aktívneho 
zušľachťovacieho styku 

Tabuľka 73 - Získavanie povolenia na používanie aktívneho zušľachťovacieho styku 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby eGov Získavanie povolenia na používanie aktívneho zušľachťovacieho 
styku 

Popis služby Služba elektronizuje proces získania povolenia používať aktívny 
zušľachťovací styk. 

Výstup služby bude vyjadrenie sa úradu k žiadosti o povolenie 
používať aktívny zušľachťovací styk. 

Verzia  1.0 

Úroveň elektronizácie služby   4 – transakčná úroveň 

Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie 

 3 - s významným zabezpečením autentifikácie 

Notifikácia o priebehu 
konania 

 3 - zasiela sa notifikácia o začatí, priebehu a skončení 
konania 

Vyžadovanie platby  áno 

Gestor  Ministerstvo financií SR 

Vstupné parametre  Žiadosť o povolenie používania aktívneho 
zušľachťovacieho styku 

Typ vstupu   Elektronicky 

Výstupné parameter  Vyjadrenie k žiadosť o povolenie používania aktívneho 
zušľachťovacieho styku 

Typ výstupu  Elektronicky 
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Položka Hodnota 

Vzťahy 

Prístupové  komponenty  Vlastný portál alebo webové sídlo 

Používateľ služby eGov  Občan (G2C) 

 Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Životná situácia  Podnikateľ – B03 Podnikanie: 

 010 - Clá 

 Občan – C02 Financie: 

 062 - Clá 

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Služby IS 

Vstupné  Podanie požiadavky o povolenie používať aktívny 
zušľachťovací styk 

Výstupné  Vydanie rozhodnutia o povolení používať aktívny 
zušľachťovací styk 

Výkony 

Početnosť volaní služby – 
súčasný stav 

 N/A 

Početnosť volaní služby – 
cieľový stav 

 27 

8.5.1 Podanie požiadavky o povolenie používať aktívny zušľachťovací styk 

Tabuľka 74 - Podanie požiadavky o povolenie používať aktívny zušľachťovací styk 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS  Podanie požiadavky o povolenie používať aktívny 
zušľachťovací styk 

Popis služby  Subjekt prostredníctvom tejto služby bude môcť požiadať o 
povolenie používať aktívny zušľachťovací styk. 
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Položka Hodnota 

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Vstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 

Používatelia služby  Občan (G2C) 

 Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   

8.5.2 Vydanie rozhodnutia o povolení používať aktívny zušľachťovací styk 

Tabuľka 75 - Vydanie rozhodnutia o povolení používať aktívny zušľachťovací styk 

Položka Hodnota 

Základné parametre 

Názov služby IS Vydanie rozhodnutia o povolení používať aktívny 
zušľachťovací styk

Popis služby 
Prostredníctvom IS služby úrad oznámi svoje stanovisko k 
žiadosti deklaranta o povolenie používania aktívneho 
zušľachťovacieho styku.

Klasifikácia služby 

Charakter služby  Výstupná 

Verzia  1.0 

Informačný systém  ICIS  

Agenda verejnej správy  Colný dohľad nad tovarom vstupujúcim na colné územie 
spoločenstva 
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Položka Hodnota 

Používatelia služby  Občan (G2C) 

 Inštitúcia verejnej správy (G2G) 

 Podnikateľ (G2B) 

Správca  Ministerstvo financií SR 

Prevádzkovateľ  Finančné riaditeľstvo SR 

Komunikačné kanály  webové služby   
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9 Príloha B Bezpečnostná politika projektov 
UNITAS 

 

1. Ciele bezpečnostnej politiky  

Bezpečnostná politika projektov programu UNITAS je chápaná ako všeobecné zásady 
bezpečnosti, ktoré sa budú primerane uplatňovať pre všetky projekty programu UNITAS 
s určením príslušných špecifických podmienok, ktoré si bude charakter projektu vyžadovať. 
Bezpečnostná politika je teda základom  pre projekty programu UNITAS. 

Hlavným cieľom je poskytnutie usmernení pri realizácii projektov vyvíjaných v rámci 
programu UNITAS, ktoré sú orientované na podporu informačnej bezpečnosti vymedzením 
smerov sledujúcich zaistenie informačnej bezpečnosti v podmienkach vývoja, zaobstarávania, 
prevádzky a zaistenia súladu s požadovanými požiadavkami. 

Cieľom je navrhnúť základné požiadavky na bezpečnosť projektov, ktoré spĺňajú podmienky 
legislatívy, noriem a štandardov bezpečnosti, aplikovaných na všetky etapy projektov vyvíjaných 
v rámci programu UNITAS ako celku, t. z. zabezpečiť ochranu vyvíjaných, resp. zaobstarávaných 
informačných systémov vzhľadom na ich technologické a systémové časti a chrániť nimi 
spracovávané informácie pred stratou a zneužitím ako i zabezpečiť dôvernosť, integritu 
a dostupnosť týchto informácií. 

Uvedené požiadavky by mali byť aplikované na všetky projekty a systémy vyvíjané  v rámci 
programu UNITAS, pričom organizáciou sa na účely tohto dokumentu rozumie colná správa, 
daňová správa, resp. iný orgán štátnej správy vzhľadom na obsah príslušného projektu. Tieto 
požiadavky by mali byť aplikované primerane vzhľadom na povahu konkrétneho projektu 
(dodávka softvéru, hardvéru atď.).  

Požiadavky na bezpečnosť sú rozdelené do nasledovných oblastí 
a) požiadavky na vývoj, 
b) požiadavky na produkt – informačný systém, 
c) požiadavky na prevádzku, 
d) požiadavky na súlad. 

2. Východiskové požiadavky 

Pri definovaní cieľov informačnej bezpečnosti je nevyhnutné postupovať v súlade 
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  a taktiež je potrebné rešpektovať 
používané praktiky a bezpečnostné mechanizmy zavedené v colnej a daňovej správe 
a príslušných organizačných útvaroch zúčastnených na realizácii programu UNITAS. Ide najmä 
o nasledujúce požiadavky 

2.1. Legislatívne požiadavky 
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Pre každý projekt vyvíjaný v rámci Programu UNITAS musia byť explicitne definované 
a dokumentované všetky relevantné štatutárne, regulatívne a kontraktačné požiadavky, 
špecifické opatrenia a individuálne zodpovednosti. 

Legislatívne treba pre každý vyvíjaný projekt v rámci programu UNITAS zohľadniť najmä 
požiadavky právnych predpisov 

a) príslušné colné a daňové predpisy, 
b) zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 
c) zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 
d) zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, 
e) zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 
f) zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 
g) zákon č. 215/2004 Z. z.  o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
h) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ochrana 

záznamov organizácie), 
i) zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
j) zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch v znení neskorších predpisov. 

2.2. Relevantné požiadavky medzinárodného bezpečnostného štandardu  ISO 27002 
(Pravidlá dobrej praxe manažérstva informačnej bezpečnosti) v rozsahu 

a) bezpečnostná politika, 
b) organizácia informačnej bezpečnosti, 
c) klasifikácia a riadenie aktív, 
d) bezpečnosť ľudských zdrojov, 
e) fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia, 
f) riadenie komunikácií a prevádzky, 
g) riadenie prístupu, 
h) obstarávanie informačných systémov, vývoj a správa, 
i) zvládanie bezpečnostných incidentov, 
j) riadenie kontinuity činnosti organizácie, 
k) súlad s požiadavkami. 

2.3. Požiadavky určené platnými zmluvnými vzťahmi 

2.4. Požiadavky schválené programovými dokumentmi Programu UNITAS 

3. Požiadavky na vývoj 
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Pre oblasť vývoja budú definované nasledujúce požiadavky za jednotlivé oblasti 
1.   riadenie projektu, 
2.   bezpečnostná dokumentácia projektu, 
3.   koncepcia bezpečnosti systému. 

3.1. Riadenie projektu 

V projektovom tíme musí byť určená zodpovednosť za riešenie požiadaviek na bezpečnosť 
aspoň jedného člena za dodávateľa a aspoň jedného člena za objednávateľa. 

Bezpečnosť bude riešená v nasledujúcich etapách 
1. koncepcia bezpečnosti – definícia požiadaviek a bezpečnostných mechanizmov, 
2. tvorba bezpečnostnej architektúry, 
3. implementácia bezpečnostných mechanizmov, 
4. posúdenie súladu. 

Ukončenie jednotlivých etáp projektu je možné len po splnení všetkých požiadaviek na 
bezpečnosť určených pre túto etapu. Podľa zložitosti systému a adekvátnych podmienok riešenia 
projektu je možné tieto etapy spojiť do jednej etapy a prípadné zmeny v jednotlivých etapách 
riešiť zmenovými konaniami pri zohľadnení časových požiadaviek na ukončenie jednotlivých 
etáp, resp. jednej etapy ako celku. 

V ponuke dodávateľa systému musí byť špecifikovaný, resp. dodávateľ v súčinnosti                        
s objednávateľom v úvodných fázach projektu navrhne časový harmonogram realizácie 
jednotlivých etáp pre vytvorenie bezpečnostnej dokumentácie projektu vzhľadom ku realizačným 
etapám vývoja systému. 

3.2. Bezpečnostná dokumentácia projektu 

Napĺňanie požiadaviek bezpečnosti bude realizované vo viacerých etapách. Každá z týchto 
etáp je uzavretá súhrnným dokumentom, ktorý podlieha vzájomnému schváleniu oboma 
zmluvnými stranami. Súhrnné dokumenty jednotlivých etáp spoločne tvoria bezpečnostnú 
dokumentáciu projektu, ktorá je súhrnom záverečných dokumentov jednotlivých etáp. 

Bezpečnostná dokumentácia projektu je vypracúvaná v nasledovných etapách 
1. formulácia koncepcie bezpečnosti, 
2. tvorba bezpečnostnej architektúry, 
3. implementácia bezpečnostných mechanizmov, 
4. posúdenie súladu. 

3.2.1. Koncepcia bezpečnosti systému 

Vo výslednom dokumente Koncepcia bezpečnosti budú určené strategické ciele bezpečnosti       
pre systém, identifikované a špecifikované požiadavky na bezpečnostné funkcie a požiadavky              
na úroveň bezpečnosti systému a základné princípy, ktorými budú tieto požiadavky dosiahnuté. 

Pri vypracúvaní Koncepcie bezpečnosti je treba zohľadniť najmä 
1. požiadavky organizácie,  
2. platnú legislatívu, normy, štandardy, 
3. riziká ohrozujúce bezpečnosť systému, 
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4. bezpečnostné mechanizmy už implementované v rámci systémov organizácie  a z nich 
vyplývajúce obmedzenia, 

5. skúsenosti odborníkov a overené bezpečnostné postupy, 
6. dostupnosť bezpečnostných komponentov, ich charakteristiky a ceny. 

V ponuke dodávateľa systému musí byť navrhnutá štruktúra dokumentu prípadne dodávateľ 
v súčinnosti s objednávateľom v úvodných fázach projektu navrhne štruktúru dokumentu 
Koncepcia bezpečnosti s uvedením strategických cieľov, ktoré budú sledované pri realizácii 
bezpečnosti systému. 

3.2.2. Tvorba architektúry bezpečnosti 

V rámci Architektúry bezpečnosti bude vykonaná analýza rizík systému a navrhnuté 
technologicky nezávislé bezpečnostné mechanizmy a funkcie, resp. na technológii nezávislé 
bezpečnostné postupy tak, aby boli pokryté všetky požiadavky vyjadrené v dokumente Koncepcia 
bezpečnosti a výsledná úroveň bezpečnosti z hľadiska integrity, dostupnosti a dôvernosti bola pre 
všetky komponenty systému konzistentná a dostatočná. 

Architektúra bezpečnosti musí relevantne pokrývať nasledovné oblasti 
1. určenie dôležitosti údajov, 
2. umiestnenie kľúčových prvkov, 
3. systém riadenia prístupu oprávnených používateľov k systému, 
4. spôsob zálohovania a ukladania údajov, nastavení a aplikácií, 
5. ochranu údajov pri komunikácii (medzi komponentmi systému a aj s okolím), 
6. riešenie havarijných situácií a núdzovej činnosti systému, 
7. detekciu neautorizovaného prieniku alebo prístupu k systému a monitorovanie systému, 
8. technickú bezpečnosť systému (prvky fyzickej bezpečnosti, EPS, EZS, režimové 

opatrenia), 
9. personálnu bezpečnosť, 
10. správu bezpečnostného subsystému (subsystémov). 

Formulácia navrhovaných mechanizmov a ich členenie má byť v súlade s normou ISO 
27002 (ISO/IEC 17799:2005). 

Pri tvorbe architektúry bezpečnosti je potrebné relevantne zohľadniť nasledujúce požiadavky 
1. Bezpečnostná architektúra musí byť 

a) vhodná a primeraná rozsahu vyvíjaných IT systémov, 
b) schopná definovať, umožňovať a manažovať otvorenú výmenu informácií medzi 

systémami, v organizácii i medzi partnermi, 
c) zameraná na hlavné procesy organizácie, 
d) zameraná podporovať zmeny ako základný postup vo finančných službách, 
e) podporujúca rýchle odozvy, 
f) poskytujúca robustný architektonický rámec pre integráciu služieb, 
g) umožňujúca rýchly a efektívny návrh a vývoj hlavných procesov, 
h) pripravená zvyšovať automatizáciu, 
i) budovaná na báze otvorených štandardov, protokolov, interface a rozhraní,  
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j) využívajúca servisne orientovanú architektúra (SOA štandard) tak, aby boli 
aplikácie dekomponovateľné na sadu opakovane použiteľných, na 
štandardných formátoch postavených a dodávateľsky nezávislých službách 
flexibilne priraditeľných                  do hlavných procesov organizácie. Sleduje 
sa tým dodávateľská nezávislosť a transparentnosť voči integrovaným 
aplikáciám, 

k) s prihliadnutím na využitie existujúcich odborných kapacít a typov produktov, 
ktoré sú súčasťou súčasnej platformy colnej a daňovej správy, 

l) využívajúca, pokiaľ je to vhodné, portálový prístup na realizáciu Single sign-on 
prístupu (SSO), Active directory a PKI. 

 
2. Bezpečnostné funkcie by mali byť smerované na každý operačný komponent 

architektúry, t. z. mali by sa realizovať prostredníctvom 
a) bezpečnostných funkcií zabudovaných v databázových, aplikačných a middlware 

serveroch, 
b) bezpečnostných funkcií a monitoringu zabudovaných v OS vo WAN a LAN, 

aktívnych a pasívnych sieťových prvkoch (firewaly, routre a switche, 
bezpečnostné sieťové algoritmy na jednotlivých sieťových OSI vrstvách,  
štruktúrovaná kabeláž a pod.), 

c) bezpečnostných zón (demilitarizované sieťové zóny), 
d) identifikácie a autentifikácie (účet, heslo, ČK s EP, token, kvalifikovaný certifikát), 
e) technológie SSO, 
f) kontrolou a riadením  prístupov cez prideľovanie prístupových práv, 
g) vytváraním auditných záznamov z definovaných auditovateľných udalostí, 
h) zakryptovaním dát pri sieťovej WAN komunikácii, 
i) centrálnych manažovacích bezpečnostných funkcií, 
j) aktiváciou bezpečnostných funkcií. 

 

3.2.3. Implementácia bezpečnostných mechanizmov 

Cieľom tejto etapy je správne implementovať bezpečnostné mechanizmy navrhnuté 
v Architektúre bezpečnosti. Súčasťou implementácie je aj opis režimu činnosti komponentov, opis 
nastavení a konfigurácií, návody pracovných postupov a príručky ovládania komponentov, ktoré 
sú nutné                  na správne použitie implementovaných bezpečnostných mechanizmov. 

3.2.4. Posúdenie súladu 

Cieľom tejto etapy je posúdenie, či systém, tak ako bol implementovaný dodávateľom, spĺňa 
deklarované charakteristiky v oblasti bezpečnosti a požadovanú úroveň bezpečnosti zo strany 
objednávateľa. Posúdenie súladu sa vykonaná prostredníctvom 

1. testovania aplikácie – akceptačné testy, 
2. akceptačného konania (akceptačný protokol),  
3. zváženia auditu bezpečnosti vykonaným nezávislou spoločnosťou (do úvahy treba zobrať 

zložitosť bezpečnostných mechanizmov, časové a finančné nároky). 

3.3. Špecifikácia kritických parametrov  
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Súčasťou katalógu požiadaviek na systém musí byť špecifikácia kritických výkonových 
parametrov systému a odhad nárokov systému. 

Môže ísť napríklad o nasledovné parametre 
1) predpokladané objemy údajov, počty udalostí určeného typu, komunikačná náročnosť, 
2) časové odozvy pri práci so systémom počas vysokého zaťaženia systému, 
3) maximálny možný počet používateľov súčasne pracujúcich so systémom. 

3.4. Testovanie aplikácie 

Realizované musia byť nasledovné formy akceptačných testov 
1) aplikačné testy, 
2) záťažové/výkonové testy, 
3) crash testy, 
4) bezpečnostné testy. 

3.4.1    Aplikačné testy zahŕňajú nasledovné aspekty činností 
1) otestovanie funkčnosti aplikácie na súlad so špecifikáciou – v testoch musia byť použité 

všetky funkcie a všetky možnosti, ktoré aplikácia má spĺňať. V týchto testoch nesmú byť 
zistené žiadne odchýlky správania aplikácie voči špecifikácii, 

2) otestovanie činnosti aplikácie pri neštandardnom správaní používateľa 
a)  test na vykonanie neštandardných operácií alebo vykonanie operácií 

v neštandardnom/nesprávnom poradí, 

b)  test na zadanie chybného alebo neštandardného vstupu od používateľa – 
v týchto prípadoch by mala byť aplikáciou realizovaná kontrola vstupu na 
prípustný rozsah a validácia jeho sémantiky všade tam, kde je to možné. Pri 
požiadavke na vykonanie citlivej operácie má byť užívateľovi zobrazené 
varovanie, resp. žiadosť o potvrdenie operácie a rovnako aj pri zadaní 
neštandardného vstupu. 

3.4.2     Záťažové/výkonové testy zahŕňajú nasledovné aspekty činností 
1) otestovanie zvládnutia maximálneho požadovaného (alebo projektovaného) výkonu 

aplikácie – za súčasnej prevádzky všetkých uvažovaných pracovných staníc. Tieto testy 
musí systém spĺňať s dostatočnou rezervou, t. z. takým stavom systému, v ktorom bude 
systém pracovať bez obmedzení pri súčasnej práci všetkých uvažovaných používateľov, 

2) otestovanie súčasného výkonu náročných operácií – je potrebné zistiť, či takáto 
kombinácia rutinne vykonávaných činností pri prevádzke a údržbe systému nemôže 
spôsobiť stav preťaženia. Výkonovo náročné operácie sú napr. proces archivácie, 
zálohovanie, tvorba výstupných zostáv. Ak bude testovaním zistená taká kombinácia 
operácií, ktorá spôsobí kritické preťaženie systému, je potrebné to uviesť v dokumentácii 
systému a stanoviť kroky ktoré tomu zabránia (napr. určenie poradia, resp. výlučnosti 
niektorých funkcií). Pod kritickým stavom preťaženia systému sa pritom rozumie 
preplnenie diskových kapacít, preťaženie servera a nedostupnosť systému pre užívateľa 
na viac ako kritickú hodnotu v závislosti od požadovanej funkčnosti systému (napr. 1-24 
hodín), 

3) overenie správania systému v preťažených podmienkach – pritom cieľom je vylúčenie 
nastania niektorého z kritických stavov opísaných vyššie. 
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3.4.3   Crash testy 

V rámci crash testov sa overuje činnosť systému pri zlyhaní niektorých komponentov. Pri 
havárii ľubovoľného jedného komponentu (či už HW alebo SW) nesmie nastať žiadny z kritických 
stavov opísaných vyššie. Po zlyhaní komponentu musí dôjsť ku aktívnemu upozorneniu správcu 
aplikácie alebo používateľa o vzniknutej situácii. 

V dokumentácii systému je potrebné uviesť spôsob prevádzky systému počas výpadku 
niektorého komponentu (napr. zlyhanie pevného disku, databázy, výpadok počítačovej siete 
atď.). 

3.4.3   Bezpečnostné testy 

V bezpečnostnom testovaní je modelovaný útok na systém (t. z. pokus o jeho vedomé 
zneužitie). Cieľom modelovaného útoku je dosiahnutie niektorého z kritických stavov opísaných 
vyššie alebo  narušenie prevádzky systému.  

Otestované, resp. overené musí byť 
1) overenie autentifikačných mechanizmov aplikácie a operačného systému, vrátane 

vyhodnotenia autentifikačných záznamových logov, 
2) overenie autorizačných mechanizmov aplikácie, 
3) zadávanie cielene vytvorených neočakávaných vstupov, 
4) ovplyvnenie činnosti aplikácie používateľom z operačného systému pracovnej stanice. 

Poznámka: Objednávateľ v súčinnosti s dodávateľom vyšpecifikuje testovacie scenáre 
jednotlivých druhov testov. 

 

3.5. Bezpečnosť u dodávateľa 

1) dodávateľ je viazaný mlčanlivosťou o skutočnostiach zistených počas vývoja, 
nasadzovania a podpory systému, 

2) dodávateľ zodpovedá za ochranu dôvernosti a integrity kódu a dokumentácie systému, 
3) do kontaktu s kódom a dokumentáciou systému môžu prichádzať iba určení pracovníci 

dodávateľa. Zoznam týchto pracovníkov musí byť s objednávateľom vopred 
prekonzultovaný, 

4) dodávateľ je povinný nahlásiť objednávateľovi všetky bezpečnostné incidenty, ktoré 
u neho nastanú, ak by mohli spôsobiť ohrozenie dôvernosti alebo integrity kódu alebo 
dokumentácie systému, 

5) dodávateľ je povinný vopred deklarovať, podľa akej vývojovej metodiky, resp. normy 
postupuje pri vývoji systému, tento postup musí byť schválený objednávateľom, 

6) objednávateľ má právo vykonať audit vývojového prostredia u dodávateľa. Účelom tohto 
auditu je súlad vývoja s deklarovanou metodikou, resp. normou.  

4. Požiadavky na produkt 

4.1. Identifikácia a autentifikácia 

Každý používateľ bude v systéme identifikovaný pomocou mena alebo osobného čísla. 
V systéme nebudú používané skupinové kontá. Kontá identifikované inak ako menom alebo 
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osobným číslom používateľa môžu byť používané iba na účely administrácie, nesmú však ich 
prostredníctvom byť realizované žiadne užívateľské interaktívne operácie. 

Pri každom prihlásení používateľa do systému musí prebehnúť príslušná autentifikácia, 
ktorá má spĺňať nasledovné kritériá 

1) štandardne realizovaná pomocou prihlasovacieho mena alebo osobného  čísla a hesla, 
2) pre administrátorov systému by mala byť používaná dvojfaktorová autentifikácia, 
3) pre bežných používateľov by mala byť analyzovaná možnosť použitia dvojfaktorovej 

autentifikácie. 

Pod dvojfaktorovou autentifikáciou rozumieme použitie prihlasovacieho mena a hesla spolu            
s autentifikačným predmetom (token, čipová karta s EP resp. ZEP), biometrickým údajom. 

Treba zvážiť možnosť prihlásenia používateľa na základe 
1) času/dňa, 
2) identifikácie pracovnej stanice (napr. IP adresa). 

Musí byť implementovaný mechanizmus jedného prihlásenia Single sign-on (SSO) na všetky 
služby systému. Analyzovaná musí byť možnosť realizácie SSO pomocou prebratia autentifikácie 
používateľa pracovnej stanice resp. z AD. SSO musí byť implementovaný na produkčné 
a školiace prostredie. Pre vývojové a testovacie prostredie SSO je možné zvážiť, resp. od tohto 
mechanizmu upustiť. 

Musí byť analyzovaná integrácia s doménou používateľov organizácie. 

V systéme musí (pre určenú rolu) existovať jednoduchá možnosť zablokovať používateľské 
konto, zistiť zoznam aktuálne prihlásených používateľov a okamžite ukončiť spojenie určeného 
prihláseného používateľa. 

Zdokumentovaná musí byť politika používania hesiel (a v prípade dvojfaktorovej 
autentifikácie aj politika používania ďalších autentifikačných prostriedkov). 

V systéme musia byť realizované podporné prostriedky pre audit stavu existujúcich 
používateľských účtov. 

Okrem štandardných logov správy údajov evidencií APV musia byť zaznamenávané  
nasledovné udalosti 

1) vytvorenie, zrušenie, zablokovanie, odblokovanie používateľa, 
2) zmena hesla používateľa, 
3) prihlásenie, odhlásenie používateľa, neúspešný pokus o prihlásenie. 

Musí existovať možnosť limitovať počet neúspešných pokusov o prihlásenie pre dané 
používateľské konto a pre danú pracovnú stanicu. 

Systém musí počas celého trvania spojenia zobrazovať meno prihláseného používateľa. 

Údaje používané na autentifikáciu musia byť v systéme uložené v tvare, ktorý neumožní ich 
zneužitie ani v prípade ich prezradenia (napr. zašifrované alebo uchovávanie iba neúplnej 
informácie – hash hesla). 

4.2. Autorizácia 
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Pred každým prístupom používateľa k objektu v systéme musí byť vyhodnocované, či má na 
túto operáciu oprávnenie. 

V systéme musí byť realizovaná autorizácia používateľov na základe priradenia rolí (RBAC – 
role based access control) resp. funkcionalít a pre určené role aj množinou kritérií definujúcich 
prístupové práva k jednotlivým záznamom. 

Používateľ, ktorý má priradené viaceré role, musí mať možnosť vybrať, ktorá rola, resp. 
funkcionalita bude pri použití konkrétnej funkčnosti systému použitá.  

Poznámka: Pojem rola v ďalšom bude zahrňovať aj pojem funkcionalita. 

V systéme musia byť vytvorené minimálne nasledovné skupiny rolí 
1) role administrácie systému, 
2) role správy používateľov, rolí a správy obsahu, 
3) používateľské role odvodené od procesov podporovaných systémom. 

Tam, kde je to z bezpečnostných dôvodov opodstatnené, musí byť pri návrhu rolí 
analyzovaná ich vzájomná nezlučiteľnosť. 

Musí byť zvážené vytvorenie role bezpečnostného správcu, ktorý bude kontrolovať činnosť 
administrátorských rolí. 

Požiadavky na riadenie prístupu v systéme musia byť zhrnuté v dokumente Politika 
riadenia prístupu. 

V systéme musia byť realizované podporné prostriedky pre audit nastavenia rolí jednotlivým 
používateľom. 

Zaznamenávaná musí byť každá zmena v pridelení rolí používateľovi a každá zmena 
v definíciách rolí. 

Každý používateľ musí mať možnosť zistiť, aké role sú mu pridelené, vysvetlenie oprávnení 
jednotlivých rolí a systém musí zobrazovať meno role, v ktorej používateľ vystupuje. 

4.3. Auditný a monitorovací subsystém 

V dokumentácii systému musia byť uvedené 
1) všetky udalosti, ktoré budú v systéme zaznamenávané, 
2) všetky miesta, kde sú ukladané zaznamenávané údaje, 
3) ktoré role majú prístup k údajom z auditného subsystému a aké sú predpokladané 

rutinné činnosti pri kontrole zaznamenaných údajov. 

Zaznamenávané majú byť aj chybové stavy a iné bezpečnostne významné udalosti. 

V systéme musia byť realizované prostriedky priebežného monitorovania výkonnosti 
systému, prebiehajúcich udalostí v systéme a aktuálne prihlásených používateľov. 

Analyzovaná musí byť možnosť aktívnej notifikácie určených rolí pri výskyte určenej udalosti 
predstavujúcej potenciálne ohrozenie funkčnosti alebo bezpečnosti systému. 

Pre každý bezpečnostne relevantný dátový objekt musí byť v súčinnosti dodávateľa 
s objednávateľom zvážená požiadavka pamätania si histórie jeho zmien. 
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Žiadne rutinne používané role a administračné účty nesmú mať oprávnenie meniť údaje 
z auditného subsystému (správa záznamových logov vykonáva rola bezpečnostného správcu 
systému). 

Zvážená musí byť požiadavka súbežného ukladania údajov z auditného subsystému na 
viacerých miestach (podľa možnosti fyzicky oddelených). 

4.4. Oddelenie prostredí 

Systém musí obsahovať vývojové,  testovacie, školiace a produkčné prostredie. 

A)   Vo vývojovom prostredí 
1) prebieha tvorba nových komponentov a modifikácie existujúcich, 
2) prebieha nastavenie systému (customizing), 
3) prebieha dohľadanie chýb, zistených v produkčnom prostredí. 

B)   V testovacom prostredí 
1) používa sa na testovanie nových komponentov, resp. na opätovné otestovanie funkčnosti 

zmenených komponentov, 
2) používa sa na dohľadávanie chýb systému,  
3) prístup majú iba určení používatelia nevyhnutní na prácu a testovanie zmien, 
4) prístup je možný aj pre pracovníkov dodávateľov za určených podmienok, 
5) môžu byť uložené údaje prevzaté z produkčného prostredia, avšak prístup do 

testovacieho prostredia  musí mať prísne a jasne stanovené procedúry a mechanizmy 
prideľovania prístupov a prístupových práv. 

C)   V školiacom prostredí 
1) používa sa na školenia používateľov na prácu v systéme, 
2) prístup majú všetci interní používatelia, 
3) obsahuje údaje odvodené od produkčného systému (údaje pre účely školenia na 

školiacom pracovisku musia byť pre každý typ školenia dostatočne anonymizované a 
nevypovedajúce). 

Do produkčného prostredia majú prístup iba interní používatelia. 

Jednotlivé prostredia musia byť vzájomne oddelené, produkčné prostredie musí byť 
prevádzkované v rámci samostatných HW komponentov. 

V súčinnosti dodávateľa s objednávateľom musí byť definovaná a implementovaná 
procedúra vytvorenia sady údajov pre testovacie a školiace prostredie z údajov v produkčnom 
prostredí, pričom dôraz v školiacom musí byť kladený na zmenenie údajov tak, aby boli 
anonymizované a nevypovedajúce pre každý typ školenia. 

Prostredie iné ako produkčné musí prihlásenému používateľovi na obrazovke trvalo 
zobrazovať výrazné označenie, že ide o školiace alebo testovacie prostredie. 

Riešená musí byť ochrana údajov aj v testovacom a školiacom prostredí. 

Poznámka: Všetky prostredia musia byť softvérovo identické, t z. na rovnakej systémovej 
(aplikačnej) platforme, vrátane verzií použitého softvéru. 

4.5. Sieťová bezpečnosť 
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V samostatnom sieťovom segmente musí byť umiestnené 
1) vývojové, testovacie a školiace prostredie, 
2) produkčné prostredie, 
3) komponenty, s ktorými sú vytvárané používateľské spojenia (portál). 

Rozhrania sieťových segmentov musia byť chránené firewallom 
1) štandardná politika „čo nie je povolené je zakázané“ (default deny all policy), 
2) povolená iba nevyhnutná komunikácia, 
3) iniciálne nastavenie firewallov musí byť zdokumentované, 
4) zaznamenávaná musí byť každá zmena v nastavení. 

Pre komunikáciu medzi viacerými serverovými komponentmi prebiehajúcu mimo dátové 
centrum (napr. prostredníctvom WAN) musí byť analyzovaná požiadavka na ochranu dôvernosti 
a integrity údajov (napr. kryptograficky - kryptografiou realizovanou na rôznych sieťových 
vrstvách, napr. VPN       s autentifikáciou). 

Týmto spôsobom musí byť riešený prístup používateľov s administrátorskými rolami, 
používateľov pristupujúcich k systému z prostredia mimo lokálnych sietí organizácie a ďalších 
vybraných skupín používateľov. 

Zaznamenávaná musí byť identifikácia pracovnej stanice pre každé spojenie používateľa. 

 V prípade možnosti sa odporúča nasadenie IDS/IPS systémov. 

Zodpovednosť za zaisťovanie bezpečnosti segmentov sietí súvisiacich so systémom musí 
byť explicitne priradená určeným pracovníkom. 

4.6. Bezpečnosť pracovnej stanice 

Musia byť špecifikované požiadavky na pracovnú stanicu, z ktorej sa má pristupovať ku 
systému, vrátane výkonových parametrov a bezpečnostných požiadaviek na hardvérové 
a softvérové vybavenie tejto stanice (napr. operačný systém na bezpečnostnej úrovni minimálne 
WIN XP SP2). 

V dokumentácii musí byť uvedené, ktoré údaje sú ukladané na pracovnej stanici (vrátane 
autentifikačných údajov). 

Pri návrhu práce so systémom a používateľských obrazoviek musí byť zohľadnená 
bezpečnostná zásada prázdnej obrazovky (je vhodné prázdnu obrazovku realizovať pomocou 
činnosti šetriča obrazovky s heslom, t. z. neprerušiť v rámci systému otvorenú reláciu). 

4.7. Integrácia systému 

Navrhnuté a implementované musia byť postupy kontroly zamerané na overenie integrity 
a validity údajov importovaných do systému. 

Analyzované a zdokumentované musia byť mechanizmy zaistenia bezpečnosti pri 
komunikácii systému s inými aplikáciami. 

Navrhnutá a zdokumentovaná musí byť časová následnosť prechodu prevádzky na nový 
systém. 

4.8. Bezpečnosť centrálnych komponentov 



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                                                     Číslo spisu 2013/43079                                 

Elektronické služby Finančnej správy – automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru                                                                                           

 

 

Súťažné podklady – Príloha č.1                             Bratislava, august 2013                                                  176/180 

 

 

Centrálne komponenty systému (servery, routre, firewally) musia byť chránené systémom 
UPS s cieľom umožniť korektné vypnutie systému pri výpadku napájania elektrickým prúdom, 
pričom UPS musí byť napojené na záložný generátor elektrickej energie. 

Pre všetky centrálne komponenty systému musí byť nasadená jednotná metóda 
synchronizácie času. 

Pre servery systému musí byť vykonaný a zdokumentovaný hardening (odinštalácia 
nepotrebných komponentov, minimálna konfigurácia) a musia byť realizované opatrenia na 
ochranu pred škodlivým kódom. 

Musí byť realizovaná centralizovaná správa kryptografických kľúčov, ktoré môžu byť 
používané na administráciu systému (napr. heslá od administrátorských účtov na úrovni OS, DB) 
alebo ako interné kľúče systému. 

Analyzovaná a zdokumentovaná musí byť metóda ochrany integrity pri prenose údajov 
medzi jednotlivými centrálnymi komponentmi systému. 

Systém musí zabezpečovať ochranu integrity bázy dát ich redundantným ukladaním (napr. 
využitím technológie RAID) a geografickou funkčnou zálohou. 

5. Požiadavky na prevádzku 

5.1. Prevádzková dokumentácia 

Súčasťou dodávky systému musí byť prevádzková dokumentácia, ktorá musí obsahovať 
najmä 

1) popis prevádzkových postupov, 
2) postupy zotavenia sa z bežných chýb, 
3) rozdelenie rolí pri prevádzke a administrácii systému, 
4) opis konfigurácie systému a umiestnenia jednotlivých fyzických, aplikačných a dátových 

komponentov, 
5) politiku použitia kryptografických opatrení, 
6) podrobný opis aktivít vyžadovaných pri administrácii systému, 
7) šablóny administrátorských a operátorských denníkov a uvedenie typov udalostí, ktoré sa 

do nich zapisujú. 

5.2. Používateľská dokumentácia 

Súčasťou dodávky musí byť používateľská dokumentácia, ktorá musí obsahovať najmä 
1) opis ovládania systému, 
2) scenáre činností so systémom pre jednotlivé role, 
3) pravidlá používania systému, 
4) opis bezpečnostných procedúr a ovládanie bezpečnostných mechanizmov, 
5) opis chybových hlásení. 

5.3. Školenia 

Súčasťou dodávky musia byť školenia pre nasledovné typy zamestnancov organizácie 
1) administrátori systému, 
2) metodici, 
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3) školitelia používateľov. 

Súčasťou školenia, okrem základného školenia, musí byť informovanie o bezpečnostných 
mechanizmoch, ktoré bude daný zamestnanec používať a pracovných postupoch súvisiacich 
s bezpečnosťou. 

5.4. Riadenie kontinuity a zvládanie incidentov 

Navrhnuté, zdokumentované a otestované musia byť plány zachovania kontinuity činností 
organizácie, ktoré musia pokrývať nasledovné aspekty 

1) určenie pravdepodobných havarijných situácií, 
2) vytvorenie katalógu havarijných procedúr, 
3) definovanie havarijných scenárov na základe katalógu havarijných procedúr, 
4) popis rolí a tímov zúčastnených na havarijnej situácii, 
5) rozdelenie úloh a kompetencií pri riešení havarijnej situácie pre role a tímy zúčastnené 

na havarijnej situácii, 
6) komunikačnú maticu pre jednotlivé zúčastnené strany, role a tímy. 

Do plánov zachovania kontinuity činností musia byť zahrnuté scenáre zvládania 
bezpečnostného incidentu, vrátane opatrení na obmedzenie šírenia incidentu a činnosti 
zhromažďovania dôkazov. 

5.5. Riadenie zmien 

Navrhnutý a zdokumentovaný musí byť systém riadenia zmien, v rámci ktorého musia byť 
definované 

1) postupy riadenia zmenového konania, 
2) proces testovania a nasadzovania zmeny do produkčného prostredia, 
3) mechanizmy, ktoré zaistia zachovanie bezpečnosti na požadovanej úrovni po aplikácii 

zmeny do produkčného prostredia. 

Súčasťou zmenového konania musí byť aktualizácia prevádzkovej a používateľskej 
dokumentácie. 

5.6. Podpora prevádzky systému 

Riešenie podpory prevádzky systému externou spoločnosťou musí byť analyzované najmä 
v oblastiach 

1) HW komponenty systému, 
2) oprava chýb identifikovaných v systéme a aplikáciách počas prevádzky, 
3) riešenie neštandardných situácií. 

Podpora musí byť zaistená na zmluvnom základe vždy na dostatočne dlhé časové obdobie. 
V rámci tohto zmluvného vzťahu musia byť dohodnuté 

1) časy realizácie servisných zásahov od nahlásenia, 
2) trvania zásahov do obnovenia prevádzky systému, 
3) dostupnosť určených náhradných hardvérových komponentov pre systém, 
4) pravidlá prístupu k IS/ICT colnej a daňovej správy. 

5.7. Zálohovanie 
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Musí byť spracovaná analýza zálohovania komponentov IS (OS nodov, clustre, databázové 
a aplikačné servery, služby atď.) a definovaný a zdokumentovaný musí byť plán zálohovania 
systému, ktorý zahŕňa nasledovné aspekty 

1) zálohované sú všetky dáta z produkčného prostredia a konfigurácie serverov (tak pre 
hardvér, ako pre softvér), 

2) inkrementálne zálohovanie musí prebehnúť podľa spracovanej analýzy, 
3) procesom zálohovania nesmie byť narušená možnosť práce so systémom, v opačnom 

prípade musí byť naplánovaný automatický proces zálohovania v nočných hodinách, 
4) určený musí byť plán rotácie a uloženia zálohovacích médií, 
5) zálohovanie musí prebiehať automaticky s následnou verifikáciou správnosti údajov 

a notifikáciou o výsledku zálohovania, 
6) zálohované musia byť tiež popisy hardvérových konfigurácií serverov a komponentov 

sietí LAN, 
7) zálohované musia byť aj všetky inštalačné médiá systému a príslušných podporných 

systémov, 
8) všetky zálohované dáta, inštalačné médiá a popisy musia byť uložené na bezpečnom 

mieste v dostatočnej vzdialenosti od pôvodného zdroja dát, 
9) pravidelne musí byť testovaná životnosť zálohovacích médií a realizácia procesu obnovy, 
10) zálohovanie musí byť realizované prostredníctvom exitujúcej platformy v rámci 

organizácie. 

5.8. Záložná prevádzka  

Analyzovaná musí byť možnosť mať v prípade výpadku komponentu produkčného 
prostredia systému pripravené zariadenia napojiteľné do záložnej prevádzky (napr. zariadenia 
testovacieho             a školiaceho prostredia núdzovo prekonfigurovať na použitie do 
produkčného systému). 

Pre takéto riešenie musia byť pripravené, zdokumentované a odskúšané postupy jeho 
realizácie. 

6. Požiadavky na súlad 

6.1. Súlad s legislatívou a vnútornými normami organizácie 

V rámci analýzy požiadaviek na systém musí byť vykonaná identifikácia legislatívnych 
noriem, ktoré majú dopad na systém, najmä v oblasti funkčnej, prevádzkovej a bezpečnosti. 

Špecificky je požadované riešenie súladu so zákonnými úpravami v nasledovných 
oblastiach 

1) ochrana osobných údajov, 
2) informačné systémy verejnej správy, 
3) elektronický podpis, 
4) ochrana utajovaných skutočností, 
5) ochrana duševného vlastníctva (vo vzťahu ku systému – napr. autorský zákon), 
6) ochrana záznamov organizácie (napr. doby uchovávania údajov z účtovníctva). 

Miera súladu s jednotlivými legislatívnymi normami musí byť zdokumentovaná. 
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6.2. Súlad s technickými normami 

Pri návrhu bezpečnostných opatrení a procedúr pre systém je za referenčný rámec 
považovaná medzinárodná norma ISO 27002 (ISO/IEC 17799:2005). Pre každé relevantné 
opatrenie uvedené v tejto norme musí byť (v rámci analýzy rizík, ktorej výstup je súčasťou 
dokumentu Architektúra bezpečnosti) uvedený spôsob jeho riešenia v systéme, resp. 
odôvodnené jeho nepoužitie. 

V nasledovných oblastiach sú v systéme preferované riešenia založené na technických 
normách a štandardoch 

1) komunikačné protokoly, 
2) dátové formáty, 
3) kryptografické operácie. 

V uvedených oblastiach musí byť nepoužitie štandardov odôvodnené. 

Použitie štandardov a miera súladu s nimi musí byť uvedená v dokumentácii systému. 

Poznámka: Objednávateľ v súčinnosti s dodávateľom vyšpecifikuje relevantné bezpečnostné 
opatrenia realizované na základe normy ISO 27002. 

6.3. Záruky 

Dodávateľ systému musí poskytnúť záruky, ktorých cieľom je s dostatočnosťou vyhnúť sa 
nasledovným situáciám, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť systému 

1) dodávateľ sa stane neschopným konať (napr. z dôvodu likvidácie firmy), 
2) dodávateľ nebude schopný vykonávať servis počas dostatočne dlhej doby, 
3) dodávateľ nebude schopný zvládnuť projekt s daným rozsahom a zložitosťou (najmä 

s ohľadom na legislatívne požiadavky, počet používateľov a štruktúru údajov), 
4) systém nebude možné rozšíriť o ďalšie moduly (napr. moduly pre správu daní), resp. 

nebude možná dostatočná vzájomná integrácia systémov (prostredníctvom stanovenej 
integračnej platformy). 

6.4. Súlad s implementáciou bezpečnostných požiadaviek  

Súlad s implementáciou bezpečnostných požiadaviek sa bude realizovať na základe auditu 
súladu. 

Ciele súladu 
1) posudzovanie dostatočnosti, účinnosti a využívania bezpečnostných opatrení, 
2) vyhodnocovanie súladu aktuálneho stavu informačnej bezpečnosti aplikácie a prostredia,           

v ktorej je prevádzkovaná a aplikovateľných prvkov legislatívy, bezpečnostných politík, 
predpisov a smerníc, ktoré sa bude realizovať v prevádzkovom prostredí, 

3) iniciovanie návrhov nových bezpečnostných opatrení. 

6.4.1. Audit súladu 

Pôjde o špeciálny prípad auditu súladu, ktorý bude vykonaný na základe akceptačných 
testov (uvedených v časti 3.4 – Testovanie aplikácie) ako súčasti preberania dodávky a 
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posúdenie zhody         s bezpečnostnou dokumentáciou projektu. Za týmto účelom musia byť 
posúdené nasledovné okruhy 

1) kontrola činnosti a dokumentácie bezpečnostných funkcií 
a) identifikácia a autentifikácia a jej parametre (napr. možnosti stanovenia 

zložitosti hesiel, periodicity ich zmeny) 
 na úrovni operačných systémov, 
 na úrovni subsystémov aplikácií, 

b) prideľovania a riadenie prístupov 
 na úrovni operačných systémov, 
 na úrovni subsystémov aplikácií, 

c) špecifikácia procesu zálohovania, 
d) auditný subsystém 
 rozsah aktivovania tvorby auditných záznamov (čo a kde sa loguje) a ich 

ohraničenie na úrovni operačného systému a aplikácie, 
 viazanie činností užívateľa k jeho identifikácii, 
 zaznamenávanie prístupov do IS a využívania jeho služieb, 
 zaznamenávanie ostatných činností (zálohovanie, zmeny prístupových práv a 

pod.), 
 práca s logmi, ich prístupové práva a mechanizmy vyhodnocovania, 

e) kontroly integrity (databáz, aplikačného prostredia, operačného systému), 
2) odinštalovanie/zablokovanie 

a)    štandardne vytvorených, ale v IS nepotrebných používateľov operačného 
systému,  

b)    štandardne povolených, ale v IS nevyužívaných služieb operačného systému, 

                      c)    užívateľov, aplikácií, služieb, sieťových portov, ktoré slúžili na testovanie a 
ladenie IS, 

3) vymazanie testovacích údajov, 
4) popis denne vykonávaných rutinných činností súvisiacich IS,  
5) popis pre reštart a zotavenie systémov IS, 

popis činností 
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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
Adresa sídla: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
Krajina: Slovenská republika 
Právna forma: Rozpočtová organizácia 
IČO: 42499500 
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk so záujemcami/uchádzačmi:  
PaedDr. Kornélia Černá, Kristína Juhászová 
telefón +421 2 4827 3368 /4827 3342   fax +421 2 4341 3326, e-mail: kristina.juhaszova@financnasprava.sk,  
kornelia.cerna@financnasprava.sk  
 
Doručovanie písomností poštou:  
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11  Bratislava, odbor centrálneho obstarávania                 
a nákupu. 
Doručovanie písomností osobne: 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho obstarávania 
a nákupu. 
 

2 PREDMET ZÁKAZKY 
2.1 Názov zákazky: Elektronické služby Finančnej správy – automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru 

  Predmetom zákazky je:  
Predmetom zákazky, zámerom a hlavným cieľom projektu - Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad 
dovozom tovaru je vytvorenie integrovaného colného informačného systému, ktorý bude obsahovať funkcionalitu pre elektronizáciu a 
automatizáciu procesov súvisiacich s colných dohľadom nad dovozom tovaru (ďalej ICIS). Prostredníctvom zavedenia ICIS za 
maximálneho využitia funkčných a technologických prvkov existujúcich a pripravovaných informačných systémov finančnej správy 
budú  riešené  životné situácie súvisiace s colným konaním alebo s vydávaním povolení, do ktorých sa dostáva právnická alebo 
fyzická osoba – subjekt pri dovoze tovaru, v klasifikácií životných situácii eGov služieb v rámci okruhov životných situácii pre 
podnikateľov a občanov – clá. Z pohľadu implementácie elektronického colníctva na úrovni európskeho spoločenstva je kľúčovou 
stratégiou MASP (Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan), plnenia projektu sú determinované medzinárodnou legislatívou 
ako Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, Nariadenie komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 
júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, Rozhodnutie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme, Nariadenie 
Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 450/2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) 
a národnou legislatívou ako pripravovaným zákonom o e_Governmente, Zákon 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vrátane príslušných vyhlášok NBÚ, Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, Zákon č. 45/2011 
Z. z. o kritickej infraštruktúre, Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vrátane príslušných vyhlášok NBÚ, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, Národná stratégia pre informačnú 
bezpečnosť v SR (uznes. vlády SR č. 570/2008) a úlohy Akčného plánu na roky 2009 až 2013 (uznes. vlády č. 46/2010). Cieľom 
verejného obstarávateľa je dosiahnuť znížene administratívnej náročnosti výkonu spracovania colných vyhlásení v dovoze  
prostredníctvom elektronizácie, dosiahnutie  významných úspor na strane colnej sekcie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
ako aj podstatných časových úspor na strane verejnej správy optimalizáciou používateľského rozhrania a rozvojom Národného 
systému analýzy rizík, pri celkovom znížení prevádzkových nákladov, čím sa zabezpečí úspora nákladov, zvýši sa efektívnosť a 
zabezpečí sa transparentnosť a včasnosť plnenia zákonných povinností a nárokov podnikateľov a občanov. ICIS zabezpečí 
výkonovými parametrami a funkciami podporu výkonu colného konania v dovoze. Hlavnými úlohami projektu elektronického colného 
konania v dovoze je vytvoriť komunikačné rozhranie pre obchodníkov externej domény komunikujúcich s colným úradom dovozu v 
štandardnom a zjednodušenom postupe pre všetky režimy vrátane ekonomických režimov a evidencie neobchodného tovaru, ako aj 
vytvoriť komunikačné rozhranie medzi deklaračným systémom pre dovoz, záručným systémom a finančným systémom, v ktorom sú 
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evidované platby. Bude potrebné vytvoriť dokumentáciu pre tvorcov deklaračných modulov s podrobným opisom scenárov výmeny 
správ medzi deklarantom a CÚ dovozu, štruktúrou vymieňaných správ, pravidlami a podmienkami ako aj opisom havarijných 
postupov.  Základnými cieľmi projektu z hľadiska vecného je automatizácia a elektronizácia procesov súvisiacich s colným dohľadom 
nad dovozom tovaru  (vrátane príslušnej integrácie na národný systém analýzy rizík - NSAR), rozvoj systému NSAR, rozvoj systému 
EMCS (systém monitorujúci pohyb tovaru podliehajúci spotrebnej dani), procesná integrácia s daňovou oblasťou finančnej správy,  
procesná integrácia colných informačných systémov so systémom spisu povinného subjektu. Z hľadiska aplikačného ide o 
zavedenie jednotných pravidiel pre užívateľské rozhranie a optimalizáciu užívateľského rozhrania spôsobom, aby bolo možné riešiť 
procesy z jedného prostredia, vytvorenie pravidiel pre vnútornú integráciu a pre komunikáciu medzi komponentmi, centralizáciu 
a konsolidáciu registrov subjektov pre colné informačné systémy, z hľadiska technologického ide o konsolidáciu hardvérovej 
platformy, na ktorej sú prevádzkované informačné systémy sekcie colnej.  Po nasadení ICIS do rutinnej prevádzky sa dosiahne 
zavedenie sofistikovaných elektronických služieb Finančnej správy súvisiacich s elektronizáciou a automatizáciou colného dohľadu 
nad dovozom tovaru, umožní sa: podávanie dovozných colných vyhlásení elektronickým spôsobom pre všetky colné režimy a 
postupy; skrátenie času deklarantov potrebného na vybavenie colnej agendy; optimalizácia procesov pre colný dohľad nad dovozom 
tovaru a zníženie prevádzkových nákladov informačného systému prostredníctvom konsolidácie technologickej platformy, 
optimalizácia a automatizácia procesu colného konania; integrácia so systémom pre správu spisu povinného subjektu; konsolidácia 
registrov FS, virtualizácia aplikačnej platformy. Projekt má cieľ sprístupniť občanom, podnikateľom, verejnej správe a ďalším 
spolupracujúcim subjektom elektronické služby Finančnej správy v rámci realizácie konceptu integrovaného riešenia informatickej 
podpory colného dohľadu elektronického dovozu, ako plnohodnotnej súčasti e-Governmentu Slovenskej republiky. V súlade s vyššie 
uvedeným dodávka Integrovaného colného informačného systému zahŕňa: analýzu, návrh architektúry, vývoj aplikačných modulov, 
implementáciu, integráciu na relevantné registre informačných systémov verejnej správy, testovanie, školenie administrátorov a 
používateľov, dodanie a poskytnutie výhradných licencií pre vyvinutý aplikačný softvér a dodanie všetkých technológií, licencií pre 
základné technologické softvérové vybavenie nevyhnutné pre testovanie a sprevádzkovanie Integrovaného colného informačného 
systému. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka služieb správy, údržby, technickej podpory a prevádzky ICIS po prevzatí 
odberateľom po dobu 4 rokov.  

Podrobnejší opis predmetu zákazky  je uvedený v súťažných podkladoch. 

2.2   Celkové množstvo alebo rozsah: 
Predpokladané množstvo:  Podľa časti B.1 súťažných podkladov 
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 43.000.000,00 € bez DPH   
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

        Hlavný predmet:    

         72222300-0-Služby informačných technológií  

         Doplňujúce predmety: 

         30210000-4- Stroje na spracovanie údajov 

30211300-5 – Počítačové konfigurácie 

30213000-5 – Osobné počítače 

48000000-8- Softvérové balíky a informačné systémy 

30216000-6 – Magnetické alebo optické snímače 

30231000-7 – Počítačové monitory a konzoly 

30216110-0 – Skenery na používanie s počítačom 

30232100-5 – Tlačiarne a zapisovače 

30237131-6 –Elektronické karty 

30233130-1 – Pamäťové jednotky s magnetickým diskom 

30236000-2- Zariadenia informačnej technológie 
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30230000-0- Zariadenia súvisiace s počítačmi 

30240000-3- Programové vybavenie (softvér) 

30210000-4- Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 

30241100-1- Databázové programové vybavenie 

72320000-4- Databázové služby 

30261000-6- Sieťové servery 

72590000-7 – Profesionálne služby súvisiace s počítačmi 

72322000-8 – Správa údajov 

72611000-6 – Technické počítačové podporné služby 

72700000-7 – Služby pre počítačové siete 

72312000-5 – Vstup údajov 

72263000-6 – Implementácia softvéru 

72262000-9 – Vývoj softvéru 

72254100-1 – Testovanie systémov 

72254000-0 - Testovanie softvéru 

72252000-6 – Počítačová archivácia 

72310000-1- Spracovanie údajov 

72268000-1- Dodávky softvéru 

72314000-9-Zhromažďovanie a triedenie údajov 

72311100-9- Konverzia údajov 

72316000-3- Analýza údajov 

72317000-0- Ukladanie údajov 

72318000-7- Prenos údajov 

72319000-4- Poskytovanie údajov 

72224000-1- Poradenstvo pri riadení projektov 

72246000-1- Systémové poradenstvo 

79342200-5- Propagačné služby 

72250000-2- Služby týkajúce sa podpory systému 

72251000-9- Odstraňovanie porúch 
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72253200-5- Systémové podporné služby 

                                                              
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU 

ZÁKAZKY. 

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 
4.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené,           

sa neprihliada. 

5 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
Miesto dodania predmetu zákazky: Finančné riaditeľstvo SR:  Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský 
samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, 
Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj 

   NUTS kód: SK01 

6 TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA 
6.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania zmluvu na poskytnutie služby podľa 

ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s príslušnými 
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní s jedným uchádzačom. 

6.2    Trvanie zmluvy:  72 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
6.3   Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.3 

OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY, vrátane časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU        

ZÁKAZKY a časti súťažných podkladov B.2 SPÔSOB URČENIA CENY. 

7 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

7.1 Predmet zákazky v rozsahu implementácie integrovaného colného informačného systému a jeho uvedenia do 
prevádzky sa bude financovať z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci realizácie 
projektu Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru 
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 1: Elektronizácia VS a rozvoj 
elektronických služieb a Opatrenie: 1.2. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a 
regionálnej úrovni a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Podpora, údržba a rozvoj integrovaného colného 
informačného systému bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

7.2 Podmienky financovania a platobné dojednania budú uvedené v  súťažných podkladoch. Predmet zákazky sa    
        bude financovať formou  bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry po   
        dodaní služieb. Splatnosť faktúry  je 30 dní odo dňa jej doručenia. 

7.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 

8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
8.1     Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty    
          viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.03.2014. 
8.2     V prípade uplatnenia revíznych postupov proti postupu verejného obstarávateľa zo strany záujemcov/uchádzačov   
          alebo z iných vážnych dôvodov na strane verejného obstarávateľa môže dôjsť k predĺženiu stanovenej lehoty   
          viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi záujemcom/uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

9 ZÁUJEMCA/UCHÁDZAČ 
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9.1 Záujemca podľa § 13 zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto 
osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť                  
vo verejnom obstarávaní. 

9.2 Uchádzač podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto 
osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku. 

10    KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI 
10.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo 

k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Oznámenie, 
odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi            
sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iným prepravcom, doručením písomnosti osobne, 
faxom, elektronicky (e-mailom), telefonicky alebo ich kombináciou. 

10.2 Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk, oznámením                  
o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu 
s odôvodnením sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty alebo osobným doručením. 

10.3 V prípade použitia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu alebo námietka doručená na adresu verejného 
obstarávateľa v listinnej podobe prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobným doručením. 

10.4 Ostatná komunikácia okrem komunikácie uvedenej v bodoch 10.2 a 10.3 sa bude uskutočňovať poštou, faxom,  
e-mailom. Z komunikácie musí byť zrejmá identifikácia záujemcu alebo uchádzača. 

10.5 Telefonická komunikácia sa bude uskutočňovať v pracovných dňoch od 8.30 h. do 14.30 h. iba v prípade overenia 
doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností s kontaktnou osobou verejného 
obstarávateľa. 

10.6 Jazykom dorozumievania je štátny jazyk Slovenskej republiky, t. j. slovenský jazyk. 
 

11      VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
11.1   Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti                     

vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie 
verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr šesť   dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk 

11.2   Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme   najne   
skôr do 09.10.2013 

11.3   Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré  
preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk. 

12    JAZYK PONUKY 
12.1   Ponuka vo verejnom obstarávaní sa predklada v štátnom jazyku Slovenskej republiky, t. j. v slovenskom jazyku. 
12.2   Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia  

byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka ( vyžaduje sa úradný 
preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade, ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci 
je úradný predklad v štátnom jazyku. 

13 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
13.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke bude vyjadrená v eurách. 
13.2 Cena bude spracovaná podľa časti súťažných podkladov B.2 SPÔSOB URČENIA CENY. 

14    ZÁBEZPEKA 
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14.1 Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 300.000,00 eur (tristotisíc eur). Doklad 
o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. 

14.2 Spôsoby zloženia zábezpeky: 
14.2.1 zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke, 
14.2.2 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača (ďalej len „banková záruka“). 

14.3 Podmienky zloženia zábezpeky: 
14.3.1 Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke 

Finančné prostriedky  v sume podľa bodu 14.1 musia byť zložené prevodným príkazom na účet 
verejného obstarávateľa v Štátnej pokladnici, číslo účtu 7000437933/8180, konštantný symbol 0558, 
variabilný symbol 201343079, špecifický symbol (IČO uchádzača), SWIFT: SUBASKBX, IBAN: 
SK4181800000007000437933 najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Účet v Štátnej 
pokladnici nie je úročený. 

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa v banke najneskôr 
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. 

Uchádzač v ponuke predloží doklad o zložení zábezpeky – kópiu dokladu o prevode finančných 
prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke. 

14.3.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 

Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  
zákonník. Uchádzač predloží písomné vyhlásenie banky v záručnej listine, v ktorom banka písomne 
vyhlási, že uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky zábezpeky 
podľa bodu 14.1 v prípade, ak dlžník (uchádzač) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk. 
Doba platnosti bankovej záruky musí byť v záručnej listine obmedzená minimálne do uplynutia lehoty 
viazanosti ponúk. V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade predĺženia lehoty viazanosti 
ponúk banka predĺži platnosť bankovej záruky na základe žiadosti dlžníka (uchádzača) o predĺženú 
lehotu viazanosti ponúk. Ďalej musí byť v bankovej záruke uvedené, že pred uvedeným dátumom 
platnosti, resp. predĺženým termínom platnosti môže byť platnosť tejto bankovej záruky ukončená 
v prípade, že sa veriteľ vzdá akéhokoľvek nároku z bankovej záruky a uvedenú bankovú záruku 
považuje za bezpredmetnú a ukončenú. Taktiež musí byť v bankovej záruke uvedené, že banková 
záruka nemôže byť postúpená na tretiu osobu a platí len pre veriteľa. 

Banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej 
banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Ak bankovú záruku vystaví zahraničná 
banka so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, záručná listina musí byť predložená v pôvodnom 
jazyku a súčasne musí byť preložená do štátneho jazyka okrem záručnej listiny vystavenej v českom 
jazyku. Verejný obstarávateľ požaduje úradný preklad záručnej listiny. V prípade, ak bankovú záruku 
vystaví zahraničná banka so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a banková záruka bude 
vystavená ako originál v slovenskom jazyku, za pôvodný jazyk v tomto prípade sa považuje ten jazyk, 
v ktorom bol vydaný originál dokladu. 

Uchádzač v ponuke predloží originál bankovej záruky, alebo overenú kópiu.. 

14.4 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uzavretí zmluvy najneskôr do siedmich dní                 od 
uzavretia zmluvy: 
14.4.1 vrátenie zložených finančných prostriedkov uchádzačom na účet uchádzača 

Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku - finančné prostriedky zložené na účte verejného 
obstarávateľa v Štátnej pokladnici, bez úrokov, nakoľko účet verejného obstarávateľa v Štátnej 
pokladnici nie je úročený. 

14.4.2 uvoľnenie bankovej záruky 
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Banková záruka zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená (vrátane predĺženia lehoty 
viazanosti ponúk). Pred uvedeným dátumom platnosti, resp. predĺženým termínom platnosti bankovej 
záruky verejný obstarávateľ môže využiť ustanovenie bankovej záruky, že sa ako veriteľ vzdá 
akéhokoľvek nároku z bankovej záruky a uvedenú bankovú záruku bude považovať za bezpredmetnú 
a ukončenú. 

14.5 Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní  , 
ak: 
14.5.1 uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil 

z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa 
v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, 

14.5.2 vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného 
obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

14.6 Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačom 
postupom podľa bodu 14.4. 

14.7 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 14.2. 
14.8 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia 

predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
14.9 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač: 

a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, 
b) v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nepredloží doklady v čase a spôsobom 
určených verejným obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak,                    
že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného 
a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho 
prospech alebo 
c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona verejnom obstarávaní. 

15    VYHOTOVENIE A OBSAH PONUKY 
15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  
15.2 Ponuka predložená uchádzačom – časť „Ostatné“ obsahuje najmä: 

15.2.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov): 
obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu/členov 
štatutárneho orgánu uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú 
osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa, 

15.2.2 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti 
súťažných podkladov A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV,  

15.2.3 obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy vrátane príloh v jednom vyhotovení) 
podľa časti súťažných podkladov B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY, pričom 
uchádzač v návrhu zmluvy neuvedie zmluvné ceny. 

15.2.4 doklad o zložení zábezpeky ponuky podľa bodu 14. 
 

15.3 Ponuka, predložená uchádzačom – časť „Kritériá“ obsahuje : 
15.3.1 návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti súťažnných podkladov A.3 KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA. 
15.4 Odporúča sa, aby doklady a dokumenty v ponuke  - časti „Ostatné“ boli zoradené podľa bodu 15.2 a doklady 

a dokumenty v ponuke – v časti „Kritériá“ boli zoradené podľa bodu 15.3 a aby všetky strany ponuky v oboch 
častiach boli pevne zviazané a očíslované. 
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15.5 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

16   PREDLOŽENIE PONUKY 
16.1 Uchádzač predkladá ponuku (časť „Ostatné“ aj časť „Kritériá“) v listinnej podobe prostredníctvom poštovej 

prepravy alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 17.1 v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 17.2.  

16.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje okrem predloženia ponuky v origináli v listinnej podobe aj predloženie kópie 
ponuky v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (napr. CD, DVD, USB) s tým, že v prípade dokumentov, 
ktoré budú podpísané alebo budú obsahovať odtlačok pečiatky, budú predložené v elektronickej podobe 
s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu bez uvedenia podpisu týchto 
osôb a odtlačku pečiatky. Kópia ponuky predložená v elektronickej podobe podľa predchádzajúcej vety bude 
verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu 
zadávania zákazky odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, 
ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje 
anonymizovať v súlade s platnými právnymi predpismi. 

16.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej prepravy, pre dodržanie lehoty                       
na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia tejto ponuky verejnému obstarávateľovi. 

16.4 Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, 
čas a miesto prevzatia ponuky.  

16.5 Uchádzač predloží ponuku podľa bodu 16.1 spolu v uzavretom obale. Na obale uvedie:  
16.5.1 názov a adresu verejného obstarávateľa, 
16.5.2 obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača; v prípade skupiny 

dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny dodávateľov, 
16.5.3 označenie „súťaž – neotvárať“ a heslo súťaže „Elektronické služby Finančnej správy“. 

16.6 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky 
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne 
členom skupiny dodávateľov.  

 

17 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 
17.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť nasledovne:  

Doručovanie poštou:  
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho 
obstarávania a nákupu 
Doručovanie osobne: 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho 
obstarávania a nákupu. 

    Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 21.10.2013 do 8:00 hod. 
17.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
17.3 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, 

zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 21 zákona o verejnom obstarávaní. 

18  OTVÁRANIE PONÚK 
18.1 Otváranie ponúk – časti „Ostatné“ sa uskutoční dňa 21.10. 2013 o 10:00 hod. na adrese Finančné riaditeľstvo 

Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11  Bratislava, odbor centrálneho obstarávania a nákupu.   
18.2 Otváranie ponúk – časti „Kritériá“ sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
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Otváranie ponúk bude v súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, vzhľadom na nepoužitie 
elektronickej aukcie, bude otváranie ponúk verejné. 

19 DÔVERNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
19.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených 

ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol., na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú 
obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické 
riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak 
sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Tým nie sú dotknuté 
ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia 
podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov a ustanovenia podľa § 49a zákona o verejnom obstarávaní. 

20 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  UCHÁDZAČOV 
20.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením 

o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi.  
20.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým 

uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný 
rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 

20.3 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov  
záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam 
všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov, nie  starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena 
a priezviska, obchodného mena, alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla, alebo dátumu 
narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. Ak ide o nadlimitnú zákazku , ktorej predpokladaná hodnota je 
najmenej 10 miliónov eur, verejný obstarávateľ je povinný pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní požiadať uchádzačov, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov  a všetkých 
akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto spoločnosti, pričom ak spoločníkom alebo známym 
akcionárom je právnická osoba, aj všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 
30 % akcií tejto právnickej osoby. . 

20.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 
keď z predložených dokladov nnemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.  Ak ide 
o doplnenie dokladov podľa § 26 uchádzač doplní doklady spôsobom podľa § 132 a ak ide o doplnenie iných 
dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch 
prípadoch je povinný tak urobiť do: 

20.4.1 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu 
komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo 

20.4.2 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom 
elektronickú formu komunikácie. 

20.5 Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak:  
20.5.1 nesplnil podmienky účasti, 
20.5.2 predložil neplatné doklady, 
20.5.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 20.3 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

v určenej lehote alebo  
20.5.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

20.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť 
podaná  námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.  

20.7 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce 
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a 
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
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21 VYHODNOTENIE PONÚK 
21.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnocuje ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky 

účasti, z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči 
ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. Komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči 
ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. 

21.2 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť                       
k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

21.3  Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje 
cenu plnenia , ktorá je najmenej o 
a) 30% nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk, 
b) 15% nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň 
c) 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom. 

Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia  môže písomne 
požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí 
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.. Tieto podrobnosti sa 
môžu týkať najmä: 
21.3.1 hospodárnosti poskytovaných služieb, 
21.3.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii                       

na dodanie tovaru a/alebo poskytnutie služieb, 
21.3.3 osobitosti tovaru a/alebo služby navrhovaných  uchádzačom, 
21.3.4 súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste 

dodania tovaru a/alebo poskytnutia služby, 
21.3.5 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

 
21.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 21.2 alebo odôvodnenie 

mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení 
mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia 
predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.  
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač: 
21.4.1 nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 21.2 v lehote piatich 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie.  
21.4.2 predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 21.2, 
21.4.3 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa bodu 21.3, 
21.4.4 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 

mimoriadne nízkej ponuky alebo 
21.4.5 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou 

podľa bodu 21.3. 
21.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej 

lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym 
predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku. 

21.6 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením:  
22.6.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, 

výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným 
obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

22.6.2 lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 
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21.7 Ponuky, ktoré neboli vylúčené, komisia vyhodnocuje podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti súťažných podkladoch A.3 KRITÉRIÁ                          

NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA. 

22    INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
22.1  V prípade ak uchádzač splnenie podmienok účasti preukáže čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ                       

po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí               
sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, a to podľa bodov 20.1 až 20.7. Verejný obstarávateľ vyzve 
uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote 10 pracovných dní odo 
dňa doručenia výzvy. Nepredloženie dokladov v tejto lehote bude považované za nesplnenie podmienok účasti.  

22.2    Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok  
          účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. 
22.3   Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 22.1 a po odoslaní všetkých 

oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o 
výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom 
oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi  oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o 
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť  podaná námietka podľa § 
138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk   
preukazuje verejný obstarávateľ. 

23    UZAVRETIE ZMLUVY NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB 
23.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu  na poskytnutie služieb s úspešným uchádzačom v zmysle § 45 zákona 

o verejnom obstarávaní v lehote viazanosti ponúk. 
23.2 V prípade, ak budú uplatnené v tomto verejnom obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

24    ĎALŠIE INFORMÁCIE 
24.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase            

od 8.30 h. do 14.30 h., kedy je možné doručovať písomnosti osobne. 
24.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, 

najmä v zozname dodávok ako je predmet zákazky, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 
24.3 Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady, sa riadi príslušnými 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI  UCHÁDZAČOV 

1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní v súlade s § 128 ods. 1 a ods.3. Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní, a to: 
1.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený                  
za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, 
alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu 
a niektorých foriem účasti na terorizme a že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním (§ 26 ods. 1 písm. a) a b) 
zákona o verejnom obstarávaní), 

1.2 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné 
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona 
o verejnom obstarávaní), 

1.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 
písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia               

(§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní), 
1.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. d) 

zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní), 

1.5 dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa          
§ 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce, alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač 
ponuku (§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní). 

1.6 čestným vyhlásením preukazujúcicm, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
alebo nie je osobou, 

1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je 
osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je 
osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

2.a  spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcocou 
osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2. b  právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní, 

3   ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

1.7     ČESTNÝM VYHLÁSENÍM PREUKAZUJÚCIM, ŽE  NEMÁ NESPLNENÚ POVINNOSŤ VYPLATENIA ODMENY ALEBO ODPLATY ZO           

ZMLUVY S OSOBOU, KTORÁ JE ALEBO BOLA SUBDODÁVATEĽOM VO VZŤAHU K ZÁKAZKE ZADANEJ PODĽA TOHTO ZÁKONA,  
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            KTORÁ SA VYMÁHA VÝKONOM ROZHODNUTIA (§ 26 ODS. 1 PÍSM. I) ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ).  

1.8   ČESTNÝM VYHLÁSENÍM PREUKAZUJÚCIM, ŽE NEMÁ NESPLNENÚ POVINNOSŤ VYPLATENIA MZDY PLATU, ALEBO INEJ 

ODMENY ZA PRÁCU, NÁHRADY MZDY, ALEBO ODSTUPNÉHO, NA KTORÝCH VYPLATENIE MÁ ZAMESTNANEC NÁROK, KTORÉ 

SA VYMÁHAJÚ VÝKONOM ROZHODNUTIA (§ 26 ODS. 1 PÍSM. J) ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ).  

Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje podnikateľa preukázať                 
vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. 
j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné 
obstarávanie (ďalej len „úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný 
v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. 
j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať 
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj 
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj 
potvrdenie neobsahuje. 
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na 
preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. 
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v krajine jeho sídla. 

Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje 
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou 
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla 
uchádzača. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku,                  
t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, 
t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako 
originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 
Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie: 
2.1 podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, 

ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti 
uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie,              
že uchádzač za roky 2010, 2011 a 2012 až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, resp. len za tie roky, za ktoré                
je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti: 

- nebol v nepovolenom debete, 
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
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- jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie. 

V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu 
od každej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, 
jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu              
sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi 
podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 

Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky           
a skúma jeho finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky 
vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania 
zákazky z dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé 
finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov 
a musí preto preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

2.2 podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní  prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom 
o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú 
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka na výšku obratu  za 
obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnúť predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na 
obdobie 12 mesiacov, ak ide o nadlimitnú zákazku. 

  Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky 
týka (služby informačných technológií), podpísanom štatutárnym orgánom uchádzača, v ktorom uchádzač 
preukáže objem obratu v min. výške 20 000 000,00 EUR bez DPH spolu za posledné tri hospodárske roky 
(2010,2011,2012).  

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi 
podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 

 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate z dôvodu, aby vedel určiť stav 
ekonomickej a finančnej situácie uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať dosiahnutý obrat z dôvodu 
uistenia sa, že víťazný uchádzač bude schopný znášať náklady spojené so zabezpečovaním potrebných činností v 
lehote splatnosti faktúr. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu 
zákazky. 

Uchádzač požadovaný prehľad podloží výkazom ziskov a strát, resp. výkazov príjmov a výdavkov (alebo ich ekvivalent) 
za uvedené hospodárske roky potvrdený príslušným správcom dane alebo audítorom alebo ekvivalentným orgánom 
štátu sídla uchádzača. V prípade, ak uchádzač podal príslušnému správcovi dane podľa § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. 
oznámenie, v ktorom uviedol novú lehotu, v ktorej podá daňové priznanie, predloží toto oznámenie (zahraničný 
uchádzač predloží ekvivalentný doklad, ktorým preukáže požadovanú skutočnosť) a čestné vyhlásenie o odhadovanom 
dosiahnutom obrate za rok 2012 podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača.   

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu 
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude 
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok 
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas 
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celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje 
uchádzačovi poskytnuté. 
 
Ak uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, 
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej 
osoby, písomnou zmluvou, s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.      
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného                    
a ekonomického postavenia odbornej spôsobilosti spoločne za celú skupinu dodávateľov. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

3 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť: 
3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb 

za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, s uvedením 
cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 

      1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 
      2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; 

ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, 
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.       

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je daný 
predmet zákazky. Zoznamom poskytnutých služieb musí uchádzač za posledné 3 roky (2010, 2011, 2012) 
preukázať:  
 

3.1.1.Minimálne 1 (jeden) projekt, ktorého predmetom bola dodávka informačného systému s automatizovanou výmenou 
informácií s inými subjektmi na báze technológie webových služieb s počtom minimálne 1000 užívateľov systému 
a minimálnom počte spravovaných záznamov 1.000.000 ročne, a ktorý zahŕňa analýzu a detailný technický návrh, 
vyhotovenie aplikačného programového vybavenia, implementáciu riešenia, školenie užívateľov, prezentáciu 
štatistických a reportingových dát. Hodnota  1 (jedného) projektu bola minimálne 5.000.000,- EUR bez DPH. 

3.1.2 Minimálne 1 (jeden) projekt, ktorého predmetom bola dodávka centralizovaného informačného systému 
s architektúrou klient-server na báze technológie webových služieb s počtom minimálne 1000 aktívnych 
užívateľov, minimálnym počtom 1.000.000 prenesených štruktúrovaných dokumentov ročne (napr. XML), pričom pri 
výmene elektronických dokumentov sa využíva zaručený elektronický podpis a predmetom dodávky bola detailná 
funkčná špecifikácia, implementácia riešenia, projektové riadenie a nasadenie systému do produkčnej prevádzky. 
Hodnota 1 (jedného) projektu bola minimálne 700.000,- EUR bez DPH. 

3.1.3 Minimálne 1 (jeden) projekt, ktorého predmetom bola dodávka a implementácia systému na vytváranie a 
overovanie elektronických podpisov, pre spracovanie elektronickej komunikácie pre elektronické dokumenty typu XML, 
vytváranie a overovanie zaručeného elektronického podpisu ZEP na báze bezpečnostných prostriedkov certifikovanými 
NBU alebo príslušným orgánom v danom štáte, pričom funkčnosť vytvárania elektronických podpisov musí byť v súlade 
s požiadavkami legislatívy, pričom systém umožňuje prijatie a následné spracovanie minimálne 25 elektronických 
dokumentov za sekundu v bežnej prevádzke. 
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3.1.4. Minimálne 1 (jeden) projekt, ktorého predmetom bola dodávka a vývoj portálového riešenia managementu 
prístupových práv užívateľov pre minimálne 1000 koncových lokalít, s minimálnym počtom užívateľov 1000, s 
centrálnym riešením bezpečnosti a centrálnym monitoringom a reportingom využívania systému. Hodnota  1 (jedného) 
projektu bola minimálne 2.000.000,- EUR bez DPH. 

3.1.5. Minimálne 1 (jeden) projekt, ktorého predmetom bola implementácia Systému pre správu dokumentu (DMS) a 
registratúry, ktorej hodnota bola minimálne 4.000.000 EUR bez DPH, pričom minimálny rozsah a podmienky poskytnutej 
služby boli nasledovné:  

a) implementované funkcionality z tohto zoznamu: 

- automatizovaná správa registratúry v súlade s platnou legislatívou SR, alebo s legislatívou platnou v krajine 
uchádzača, alebo inej krajine mimo sídla uchádzača, 
- workflow obehu elektronických dokumentov; 
- systém hromadného skenovania 
- integrácia interných IS  
- integrácia na externé IS 
b) implementovaný informačný systém bol do dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
Publikačnému úradu uvedený do produktívnej prevádzky  
c) počet používateľov min. 2000 
 

3.1.6. Minimálne 1 (jeden) projekt, ktorého predmetom bola implementácia Systému pre správu dokumentu (DMS)  a 
registratúry, ktorej hodnota bola minimálne 1.000.000 EUR bez DPH; pričom minimálny rozsah a podmienky poskytnutej 
služby boli nasledovné:  

a) implementované funkcionality z tohto zoznamu: 
- automatizovaná správa registratúry v súlade s platnou legislatívou SR, , alebo s legislatívou platnou v krajine 
uchádzača, alebo inej krajine mimo sídla uchádzača, 
 
- vybavovanie sťažností, 
- evidencia a schvaľovací proces normatívnych aktov, 
- workflow obehu elektronických dokumentov; 
- podpora skenovania 
b) implementovaný informačný systém bol do dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
Publikačnému úradu uvedený do produktívnej prevádzky;  
c) počet používateľov min. 2000 
 
Zo zoznamu poskytnutých služieb, predloženého uchádzačom, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé 
požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia v súlade s  
ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti (každá jednotlivo) vyplývajú z potreby preukázania minimálnych 
praktických skúseností uchádzača s analýzou, návrhom architektúry SW/HW riešenia, implementáciou a testovaním 
SW/HW riešenia, nasadením do prevádzkového prostredia, zaškolením.  
Náročnosť podmienok dodávky tohto projektu, hodnoty referencií, počtov používateľov vyplýva najmä: 

- z predpokladaného rozsahu projektu;  
- z počtu budúcich užívateľov interných ako aj externých; 
- zo štruktúry samotného projektu a funkčných špecifík vyvíjaného IS, zohľadňujúc najmä  význam zaručeného 

elektronického podpisu, portálového riešenia; 
- z počtu spravovaných záznamov v rámci IS, ktorý má byť výsledkom projektu; 
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- zo špecifickej povahy projektu, kde konečnými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby; 
- z rozsiahleho návrhu, vývoja nových SW komponentov, ich testovania a nasadzovania; 
- z konsolidácie vysoko dostupnej centrálnej hardvérovej a sieťovej infraštruktúry s dodržaním vysokej úrovne 

štandardov ISVS v zmysle zákona NRSR č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v 
prevádzkovej a bezpečnostnej oblasti;  

- z rozsiahlej integrácie v rámci novobudovaných komponentov ako aj integrácie s ostatnými systémami; 
- z nutnosti koordinovať rozsiahle množstvo projektových aktivít podložených reálnymi skúsenosťami s obdobnými 

projektami v prostredí veľkého počtu koncových prijímateľov; 
- z potreby mať úspešne zvládnutú implementáciu a inštaláciu takýchto rozsiahlych projektov. 
 
Podmienky účasti (každá jednotlivo) sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia  skutočnosti, či uchádzači 
disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho dodať.  Splnenie týchto 
podmienok účasti (každej jednotlivo) by malo zaručiť, že uchádzač ovláda problematiku nevyhnutnú na poskytnutie tohto 
predmetu zákazky. Hlavným zámerom verejného obstarávateľa je, aby precíznym a dôkladným definovaním podmienok 
účasti na samotného uchádzača vo verejnom obstarávaní eliminoval v maximálne možnej miere vecné a technické riziká 
pri plnení zmluvy na strane záujemcov/uchádzačov. 
3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 29 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ vyžaduje v 

súlade s § 29  zákona o VO predloženie platného certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa 
potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom t. j. platný certifikát na systémy manažérstva 
kvality podľa normy STN EN ISO 9001 v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky, alebo porovnateľného certifikátu, 
pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem alebo z noriem členských štátov 
Európskeho spoločenstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi 
členských štátov vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ a príjme aj iné dôkazy predložené 
uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie 
príslušného certifikátu. 

 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia v súlade s  
ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet 
zákazky v požadovanej kvalite. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože 
uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri úprave, vývoji a nasadzovaní dodaného predmetu 
zákazky a kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu zákazky. Preukázanie certifikácie sa požaduje v zmysle štandardov 
EÚ. 
 
3.3 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje predloženie údajov o 

vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služieb (kľúčoví 
experti). 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Z uchádzačom predložených dokladov musia byť minimálne zrejmé: 
údaje o vzdelaní a odbornej praxi kľúčových expertov, čo uchádzač u týchto kľúčových expertov preukáže predložením 
profesijných životopisov a zoznamom zmlúv kľúčových expertov (referencie o aktívnej účasti na riešení projektov/zmlúv) 
alebo ekvivalentnými dokladmi a príslušnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní školenia tam, kde 
to prichádza do úvahy. 
 
Z každého uchádzačom predloženého profesijného životopisu príslušného kľúčového experta alebo ekvivalentného 
dokladu musia byť zrejmé nasledovné skutočnosti: 
- meno a priezvisko príslušného kľúčového experta, 
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného kľúčového experta (inštitúcia, od-do, získaný titul/certifikát), 
- prehľad zamestnania/odbornej praxe príslušného kľúčového experta (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného 

pomeru/trvanie poskytovaných služieb, pozícia, ktorú príslušný kľúčový expert zastával),  
- praktické skúsenosti príslušného kľúčového experta (názov referencie/projektu, odberateľ, popis referencie/projektu, 

pozícia na projekte, obdobie rok od - do, meno a meno aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu a/alebo email 
odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie),  

- dátum a podpis príslušného kľúčového experta.  
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Z každého uchádzačom predloženého zoznamu zmlúv príslušného kľúčového experta  (referencie o aktívnej účasti na 
riešení projektov/zmlúv) alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti: 
- meno, priezvisko a pozícia kľúčového experta, 
- obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania zmluvného partnera, pre ktorého kľúčový expert  poskytol služby, 

t.j. zúčastnil sa na riešení projektu/zmluvy, 
- predmet zmluvy/projektu, na ktorej sa kľúčový expert  zúčastnil na riešení a stručný rozsah činností, ktoré príslušný 

kľúčový expert zabezpečoval,  
- realizačné obdobie zmluvy/projektu, na ktorej/ktorom sa kľúčový expert zúčastnil na riešení  (od – do; mesiac, rok), 
- zmluvná cena v EUR bez DPH zmluvy/projektu, 
- kontaktná osoba zmluvného partnera poverená poskytnutím informácií (meno a priezvisko, tel. číslo a e-mail tejto 

osoby), 
- potvrdenie kľúčového experta (dátum a podpis).  
 

Certifikáty požadované pri určitých pozíciách kľúčových expertov možno predložiť v podobe obyčajnej fotokópie 
a v pôvodnom jazyku, v ktorom boli vystavené. 
 
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek na kľúčových 
expertov č. 1 až 13: 
 
Kľúčový expert č. 1: Projektový manažér - vedúci projektu 

1. minimálne 7-ročná profesionálna praktická skúsenosť/odborná prax v oblasti riadenia projektov v oblasti 
informačných technológií; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným 
profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom; 
2. minimálne 1 (jedna) profesionálna praktická skúsenosť s riadením projektov za posledných 5 rokov v pozícii 
vedúceho tímu/riadiaceho zamestnanca s aplikovaním metodiky riadenia IPMA, PRINCE2 alebo ekvivalentnej, 
pričom tento 1 (jeden) projekt bol zameraný na poskytovanie elektronických služieb občanom a bol v hodnote min. 
20.000.000,- EUR pričom kľúčový expert poskytoval služby spojené s manažmentom tohto projektu podľa príslušných 
pravidiel určených poskytovateľom finančných prostriedkov na tento projekt; túto podmienku účasti uchádzač u 
kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným 
dokladom; 

3. platný certifikát projektového manažéra podľa PRINCE2 na úrovni Practitioner, resp. IPMA na úrovni A alebo 
B, resp. PMI na úrovni PgMP alebo inej metodiky pre riadenie projektov alebo ekvivalent certifikátu; túto podmienku 
účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu. 

4. minimálne 3 (tri) profesionálne praktické skúsenosti s poskytnutím služieb projektového manažéra pre IT 
projekt v časovom trvaní minimálne 24 mesiacov; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže 
prostredníctvom zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom; 
 

Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: Požiadavky na experta sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania 
predmetu zákazky bude vytvorený projektový výbor zložený zo zástupcov verejného obstarávateľa a uchádzača, ktorý 
bude riadiť poskytovanie tohto predmetu zákazky. Taktiež bude potrebná rozsiahla koordinácia prác na strane verejného 
obstarávateľa ako aj uchádzača, zabezpečenie kvality, riadenie rizík. Hlboká znalosť metodiky a skúsenosti s riadením 
projektov bude potrebná aj kvôli zvládnutiu implementačnej fázy projektu. 

Kľúčový expert č. 2: IT manažér 

1. minimálne 7-ročná profesionálna praktická skúsenosť/odborná prax v oblasti riadenia prevádzky 
informačných technológií; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným 
profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom; 
 
2. minimálne 1 (jedna) profesionálna praktická skúsenosť s   poskytnutím služieb IT manažéra pre projekt v 
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časovom trvaní minimálne 12 mesiacov, pričom tento 1 (jeden) projekt bol zameraný na poskytovanie elektronických 
služieb občanom; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným zoznamom 
kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom 
 
3. minimálne 2 (dve) profesionálne praktické skúsenosti s  realizáciou projektov/zmlúv so zameraním na návrh 
procesov, optimalizáciu procesov a procesnej dokumentácie v oblasti informačných systémov v pozícii IT 
manažéra; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným zoznamom kľúčového 
experta alebo ekvivalentným dokladom 
 
4. certifikát profesijnej spôsobilosti v oblasti riadenia a správy služieb informačných a  komunikačných 
technológií ITIL (Information Technology Infrastructure Library) podľa EXIN (Examination Institute For Information 
Science) na úroveň "Managers Certificate in ITSM", alebo jeho ekvivalent; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového 
experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu 
 
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona:Požiadavky na experta sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania 
predmetu zákazky bude vytvorený projektový výbor zložený zo zástupcov verejného obstarávateľa a uchádzača, ktorý 
bude riadiť poskytovanie tohto predmetu zákazky. Prípravu, implementáciu projektu vytvoreného riešenia musí 
uchádzač realizovať v súlade so štandardnými a všeobecne uznávanými princípmi pre riadenie projektov IT (napr. 
PRINCE2, PMI a pod.), riadenie prevádzky IT (napr. ITIL). Okrem štandardov a metodických pokynov treba dodržiavať 
jednotný spôsob návrhu a dohľadu nad architektúrou, na ktoré sa v praxi používajú overené architektonické rámce, napr. 
TOGAF. Požiadavka na certifikáty je odôvodnená potrebou dodržania kvality a návrhu procesov pre komunikačné, 
infraštruktúrne ako aj aplikačné služby. 
 

Kľúčový expert č. 3: Expert na informačnú bezpečnosť 

1. minimálne 7-ročná profesionálna praktická skúsenosť/odborná prax v oblasti riadenia a implementácie 
bezpečnostných projektov postavených na štandardoch ISO13335, ISO17799/ISO27002, ISO 27001, ISO 21827, 
ITIL, ISM3 alebo ekvivalentných; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným 
profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.  
 
2. minimálne 1(jedna) profesionálna praktická skúsenosť s poskytnutím služieb odborného dozoru/QA (Quality 
Assurance) pre projekt v časovom trvaní minimálne 12 mesiacov; túto podmienku účasti uchádzača u kľúčového 
experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom. 
 
3. platný certifikát v oblasti informačnej bezpečnosti (napríklad - CISM (Certified Information Security Manager), 
alebo CISA (Certified Information Security Auditor), alebo CISSP (Certified Information Systems Security Professional), 
vydávaných ISACA (Information Systems Audit and Control Association),resp. (ISC)2 (International Information Systéms 
Security Certification Consortium) a CGEIT alebo ekvivalent certifikátu, daného certifikátu od inej akreditovanej autority; 
túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu. 
 
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: Požiadavky na experta sú primerané a potrebné pre získanie dostatočných 
profesionálnych praktických skúseností v tejto oblasti. Riešenie bezpečnosti, ktorá je súčasťou predmetu zákazky, si 
bude vyžadovať detailné znalosti v oblasti bezpečnosti IT systémov. Taktiež požiadavka na predloženie platného 
certifikátu CISM alebo ekvivalentu je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebná pre preukázanie spôsobilosti 
spracovať komplexný program informačnej bezpečnosti. 

Kľúčový expert č. 4: Architekt technickej infraštruktúry  
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1.minimálne 7-ročná profesionálna praktická skúsenosť/odborná prax v oblasti návrhu a implementácie 
informačných systémov a HW a SW infraštruktúry; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže 
vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom. 
 
2. minimálne 3 (tri) profesionálne praktické skúsenosti v oblasti návrhu technickej architektúry informačných 
systémov; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu 
kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom. 
 
3. certifikát profesijnej spôsobilosti preukazujúci znalosť architektonického rámca pre návrh podnikovej 
architektúry napr. TOGAF, alebo ekvivalent   vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou 
autoritou; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu. 
 
4. platný certifikát profesijnej spôsobilosti v oblasti IKT riešení  napr. CompTIA , alebo ekvivalentný vydaný 
medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou, alebo jeho ekvivalent; túto podmienku účasti 
uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu. 
 
5. platný certifikát profesijnej spôsobilosti v oblasti virtualizácie  potvrdený výrobcom virtualizačnej  platformy 
preukazujúci spôsobilosť návrhu virtualizovanej technickej infraštruktúry; túto podmienku účasti uchádzač u 
kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu. 
 

Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: 

Požiadavky na experta sú primerané a potrebné, nakoľko v rámci dodania predmetu zákazky bude dodávaný technický 
návrh vrátane návrhu technickej infraštruktúry IS postavenej na modernej, virtualizovanej a „cloud ready“ architektúre. 
Okrem štandardov a metodických pokynov treba dodržiavať jednotný spôsob návrhu a dohľadu nad architektúrou, na 
ktoré sa v praxi používajú overené architektonické rámce, napr. TOGAF. 

Kľúčový expert č. 5: Expert pre dátovú komunikáciu  

1.minimálne 7-ročná profesionálna praktická skúsenosť/odborná prax v oblasti sieťovej komunikácie 
integrovanych informačnych systémov, túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie 
uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom. 
 
2.  platný certifikát alebo doklad o vykonaní skúšky najvyššej úrovne od výrobcu dátových komunikačných 
zariadení, platný certifikát alebo doklad o vykonaní skúšky od výrobcu dátových komunikačných zariadení 
osvedčujúci kvalifikáciu na dizajnovanie bezpečnostných sieťových riešení, platný certifikát alebo doklad o vykonaní 
skúšky od výrobcu dátových komunikačných zariadení osvedčujúci kvalifikáciu na dizajnovanie sieťových architektúr pre 
dátové centrá; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného 
certifikátu. 
 

Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: 

Požiadavky na experta sú primerané a potrebné, nakoľko v rámci dodania predmetu zákazky bude dodávaný technický 
návrh vrátane návrhu technickej infraštruktúry IS postavenej na modernej, virtualizovanej a „cloud ready“ architektúre 
ako aj konsolidácie dátovej komunikačnej infraštruktúry dátových centier a ich bezpečnosti. 
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Kľúčový expert č. 6: Hlavný systémový architekt 

1. minimálne 7-ročná prax v oblasti návrhu, budovania a prevádzky informačných systémov, túto podmienku 
účasti záujemca u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným 
dokladom. 
 
2. platný certifikát v oblasti návrhu podnikovej architektúry TOGAF, alebo ekvivalent daného certifikátu od inej 
akreditovanej autority, túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného 
certifikátu. 
 
3.minimálne 2 (dve) profesionálne praktické skúsenosti v oblasti návrhu architektúry informačných systémov;  
túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového 
experta alebo ekvivalentným dokladom. 
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: 

Požiadavky na experta sú nevyhnutné nakoľko v rámci dodania predmetu zákazky bude dodávaný tímom vývojárov 
rozsiahly IS, ktorý je potrebné architektonicky navrhnúť a integrovať do prostredia ostatných komponentov IS verejnej 
správy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy (NKIVS) a za podmienok dodržania štandardov a 
najvyššej kvality dodávky. Požiadavka na certifikáty je odôvodnená , pretože v rámci dodania predmetu zákazky bude 
dodávaný návrh architektúry IS ako aj prepojenia na iné informačné systémy. Príprava a implementácia takéhoto typu 
projektu, ako aj prevádzka vytvoreného riešenia musí byť realizovaná v súlade s metodológiami a architektonickými 
rámcami (napr. TOGAF), integráciou informačných systémov zo vzájomne previazanými procesmi (napr. SOA 
architektúra) a so stanoveným výnosom Ministerstva financií SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy. 

 

Kľúčový expert č. 7: Systémový inžinier a administrátor 

1.minimálne 7 rokov odbornej praxe v oblasti budovania a prevádzky informačných systémov; túto podmienku 
účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným 
dokladom; 
 
2.certifikát o spôsobilosti správy a administrácie systémového software: Microsoft Certified Systems Engineer 
(MCSE), Microsoft Certified IT Professional (MCITP), alebo jeho ekvivalent; túto podmienku účasti uchádzač u 
kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu. 
 

Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: 

Požiadavky na experta sú nevyhnutné nakoľko dodávaný IS bude rozsiahly a ako takýto vyžaduje správcu, ktorý je 
zodpovedný za činnosti ako: inštalovanie, správu systému, user management, update, padges, back-up, analýzu 
systémových logov, performance tunning. V rámci dodania predmetu zákazky bude dodávaný IS , ktorý bude 
prevádzkovaný v prostredí vybudovanom na platforme systémového software, čo vyžaduje odbornú spôsobilosť experta 
na produkty systémovej platformy dodávaného riešenia potvrdenú úspešnou certifikáciou v predmetnej oblasti. 

 
Kľúčový expert č. 8: Vedúci vývoja 
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1.minimálne 7 rokov odbornej praxe v oblasti vývoja, implementácie a nasadenia informačných systémov do 
produkčnej prevádzky na platforme Microsoft alebo ekvivalentnej; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového 
experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom. 
 
2. platný  certifikát  spôsobilosti vývoja a implementácie aplikačného software a riešení: Microsoft: Microsoft 
Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) alebo jeho ekvivalent; 
túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom prostredníctvom kópie platného 
certifikátu. 
 
3. minimálne 1 (jedna) profesionálna praktická skúsenosť  v oblasti návrhu, vývoja a prevádzky informačných 
systémov na platforme Microsoft BizTalk alebo ekvivalentu; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta 
preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom. 
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: 

Požiadavky na experta sú nevyhnutné nakoľko v rámci dodania predmetu zákazky bude dodávané aplikačné 
programové vybavenie vyvíjané a implementované uchádzačom na platforme systémového software a využitím 
vývojových nástrojov. Využitie prvkov technickej, systémovej a aplikačnej infraštruktúry vyžaduje odbornú spôsobilosť 
experta na vývojové nástroje a pracovné postupy vývoja riešení na systémovej platforme dodávaného riešenia 
potvrdenú úspešnou certifikáciou. Platforma Microsoft BizTalk je v súčasnosti implementovaná v prostredí 
obstarávateľa. V rámci realizácie predmetu zákazky bude potrebná integrácia jednotlivých modulov na túto konkrétnu 
platformu. 

Kľúčový expert č. 9: Databázový expert     

1. minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu, implementácie a administrácie databázových systémov 
napr. na platforme Microsoft SQL, ORACLE Database alebo ekvivalentnej v pozícii databázového experta; túto 
podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo 
ekvivalentným dokladom. 
 
2. platný certifikát znalosti pokročilej administrácie RDBMS vydaný producentom príslušnej RDBMS alebo 
osobou, ktorá je oprávnená tento certifikát vydávať napr. Microsoft MCDBA, Oracle Database Administrator 
certified professional alebo jeho ekvivalent; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže 
prostredníctvom kópie platného certifikátu. 
 
3. minimálne 3 (tri) profesionálne praktické skúsenosti  v projektoch v pozícii databázového experta; túto 
podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového 
experta alebo ekvivalentným dokladom a prostredníctvom kópie platného certifikátu. 
 
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: 
Požiadavky na experta sú primerané, potrebné a zároveň sú nevyhnutnou zárukou toho, že expert s požadovanými 
skúsenosťami bude skutočným odborníkom/profesionálom vo svojom odbore, ktorý sa dlhodobo a opakovane venuje 
realizácii projektov v oblasti databázových systémov. Vysoká odbornosť experta je nevyhnutným predpokladom pre 
realizáciu tohto projektu, pričom sa počíta s využitím znalostí pokročilej administrácie RDBMS, ktorá predstavuje 
garanciu používania štandardov pri tvorbe návrhu databázových IS. 
 
Kľúčový expert č. 10: Analytik IS 

1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti procesnej analýzy a návrhu architektúry informačných systémov 
túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo 
ekvivalentným dokladom. 
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2.platný certifikát alebo doklady o vykonaní skúšky potvrdzujúci spôsobilosť kľúčového experta na prácu s 
modelovacími analytickými softvérovými nástrojmi UML Proffesional Intermediate, alebo ekvivalent daného 
certifikátu od inej akreditovanej autority, túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom 
kópie platného certifikátu. 
 
3.minimálne 3 (tri) profesionálne praktické skúsenosti v oblasti procesnej analýzy a návrhu architektúry 
informačných systémov, túto podmienku účasti z uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie 
uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom. 
 

Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: 

Požiadavky na experta sú potrebné a primerané hlavne s ohľadom na potrebu znalosti v oblasti analytického 
modelovania IS. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude spracovanie a úprava podrobnej analýzy požiadaviek na IS 
a dokumentácie funkčnej špecifikácie a technického návrhu IS. To všetky v súlade s medzinárodnými štandardami UML 
pre tvorbu rozsiahlych integrovaných aplikácií. 

Kľúčový expert č. 11: Konzultant pre oblasť colného výkonu 

1. minimálne 5 rokov odbornej praxe v Colnej správe súčasnej členskej krajiny EÚ v oblasti budovania a prevádzky 
informačných systémov automatizujúcich procesy súvisiace so zabezpečením colného výkonu; so znalosťami 
fungovania IS národných a európskych, znalosťami z automatizácie colných procesov a colnej legislatívy, z integrácie 
s IS členských štátov EÚ a EK; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným 
profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom. 
 
2. minimálne 3 (tri) profesionálne praktické skúsenosti v oblasti budovania a prevádzky informačných systémov 
automatizujúcich procesy súvisiace so zabezpečením colného výkonu, túto podmienku účasti z uchádzač u 
kľúčového experta preukáže prostredníctvom vyššie uvedeného zoznamu kľúčového experta alebo ekvivalentným 
dokladom. 
 

Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: 

Požiadavky na experta sú primerané, potrebné a zároveň sú nevyhnutnou zárukou toho, že expert s požadovanými 
skúsenosťami bude odborníkom/profesionálom predmetnej oblasti, ktorý sa dlhodobo a opakovane venuje realizácii 
projektov v oblasti colnej správy. Vysoká odbornosť experta je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú realizáciu 
projektu, pričom sa predpokladá využitie expertných znalostí colných procesov, národnej  a európskej legislatívy 
v oblasti colnej správy, ktoré predstavujú garanciu používania národných, európskych (EK) a celosvetových (WCO) 
štandardov pri tvorbe návrhu procesného modelu IS.  

Kľúčový expert č. 12: Konzultant pre elektronický podpis 

 
1. minimálne 7 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu, budovania a prevádzky informačných systémov 
integrujúcich (zaručený) elektronický podpis; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie 
uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom. 
 
2.minimálne 3 (tri) profesionálne praktické skúsenosti  v oblasti návrhu, vývoja a implementácie zaručeného 
elektronického podpisu integrovaného v rámci informačného systému  túto podmienku účasti uchádzač u 
kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným zoznamom kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom; 
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: 
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Požiadavky na experta sú primerané, potrebné a zároveň sú nevyhnutnou zárukou toho, že expert s požadovanými 
skúsenosťami bude odborníkom/profesionálom v predmetnej oblasti, ktorý sa dlhodobo a opakovane venuje realizácii IS 
s integrovaným (zaručeným) elektronickým podpisom. Vysoká odbornosť experta je nevyhnutným predpokladom pre 
realizáciu tohto projektu, nakoľko v rámci existujúcej elektronickej komunikácie je požadovaná implementácia riešenia s 
využitím ZEP.          

Kľúčový expert č. 13: Konzultant pre oblasť správy a registratúry 

 
1.minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti analýzy a návrhu riešenia v oblasti správy dokumentov a 
registratúry; túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom 
alebo ekvivalentným dokladom. 

2.platný certifikát alebo doklady o vykonaní skúšky potvrdzujúci spôsobilosť kľúčového experta pre návrh, dizajn v 
oblasti technológií DMS alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority, túto podmienku účasti 
uchádzač u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu. 

3.minimálne 5 (päť) profesionálnych praktických skúseností  v oblasti analýzy a návrhu riešenia v oblasti správy 
dokumentov a registratúry,  túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným 
zoznamom kľúčového experta alebo ekvivalentným dokladom; 
 

Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: 

Požiadavky na experta sú primerané, potrebné a zároveň sú nevyhnutnou zárukou toho, že expert s požadovanými 
skúsenosťami bude odborníkom/profesionálom v predmetnej oblasti, ktorý sa dlhodobo a opakovane venuje analýze a 
návrhu riešenia v oblasti správy dokumentov a registratúry.  

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom            
ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené 
do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej                   
alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity 
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať,  
že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva                          na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu                      k 
tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
 
Ak uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas 
trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, 
alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa 
tým nie je dotknutá.     

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

3.4 podľa § 28 ods. 1 písm. k) v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) č. 1 zákona o verejnom obstarávaní uvedením podielu 
plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením 
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identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa 
pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. 

Splnenie podmienky účasti možno preukázať podľa časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI  UCHÁDZAČOV alebo podľa § 32 
ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

ĎALŠIE OSOBITNÉ PODMIENKY 

Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam   

Opis osobitných podmienok: 
1. Povinnosťou úspešného uchádzača je strpieť výkon kontroly/auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a 
súvisiacimi službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
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A.3  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
 

1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 

2 V tomto kritériu sa bude hodnotiť celková cena za celý predmet zákazky v eurách s DPH zaokrúhlená                       
na 2 desatinné miesta, vypočítaná a vyjadrená podľa A.1 Pokyny pre uchádzačov/záujemcov a podľa časti 
súťažných podkladov B.2 Spôsob určenia ceny. 

3 Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritéria podľa priloženého vzoru k tejto časti súťažných 
podkladov. 

4 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky 
vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol 
za  poskytnutie služieb najnižšiu cenu v eur s DPH.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Predmet zákazky  Cena bez DPH DPH  .............% Cena s DPH 

vyjadrené v eur 

Cena celkom za  
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NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK – vzor 
 

Verejný obstarávateľ:  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,  
   Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica 
 

 

Názov predmetu zákazky: „Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru“ 
 
Údaje:    Obchodné meno uchádzača   ...................................................................................... 
 
               Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  ...................................................................................... 

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov) 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk: 
Cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách (EUR) ako cena v zmysle  príslušných ustanovení zákona                       
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky                       
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a podľa časti  Spôsob určenia ceny.  
 

 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V .................................dňa ............................ 
                                                                                                    ............................................................... 
                                                                                                      čitateľne meno, priezvisko, titul, funkcia  
                                                                                                       osoby/osôb štatutárneho orgánu alebo  

                       zástupcu oprávneného konať v mene  
                      uchádzača  v záväzkových vzťahoch  

                                                                                     
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
.......................................................                                               ................................................... 
odtlačok pečiatky (napr. podľa spôsobu                                                 vlastnoručný podpis 
v zmysle výpisu z obchodného registra) 

Predmet zákazky  
Cena bez DPH DPH  .............% Cena s DPH 

vyjadrené v eur 

CENA CELKOM 
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Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk – časť: cenová ponuka - aktivity rozpočet 
 

P.č.  Názov aktivity 

 ICIS 

eDovoz  EMCS NSAR MDM ASR/DMS VDI  HW 
 

SW
licencie 

Celkom

v EUR s DPH

Hlavné aktivity 

   Analýza a dizajn                            

   Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií                            

   Implementácia                             

   Testovanie                            

  
Nasadenie, Migrácia (vrátane školení) a 
stabilizácia riešenia                            

   Podporné aktivity 

   Publicita a informovanosť                            

   Riadenie projektu                            

   Celkom v EUR s DPH                            

 
 
 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk – časť: služby správy, údržby, technickej 
podpory a prevádzky rozpočet 

 

Rok 

 ICIS 

eDovoz  EMCS  NSAR MDM ASR/DMS VDI HW SW 
licencie 

Celkom

v EUR s DPH

1. rok podpory                            

2. rok podpory                            

3. rok podpory                            

4. rok podpory                            

Celkom                             
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Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk – časť: podrobný rozpočet 
 

P.č./UID  Skupina aktivít  Názov aktivity 

Skupina  výdavkov 

Názov výdavku  MJ 
Jednotková cena 

bez DPH (v EUR) 

Počet 

jednotiek  

Spolu s 

DPH (v 

EUR) podpoložka 

1  Hlavná aktivita  Analýza a dizajn IS  711003  eDovoz  projekt      1    

2  Hlavná aktivita  Analýza a dizajn IS  711003  EMCS  projekt      1    

3  Hlavná aktivita  Analýza a dizajn IS  711003  NSAR  projekt      1    

4  Hlavná aktivita  Analýza a dizajn IS  711003  MDM  projekt      1    

5  Hlavná aktivita  Analýza a dizajn IS  711003  ASR/DMS  projekt      1    

6  Hlavná aktivita  Analýza a dizajn IS  711003  VDI  projekt      1    

7  Hlavná aktivita  Analýza a dizajn IS  711003  Bezpečnosť  projekt      1    

8  Hlavná aktivita  Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  713002/633002  Virtualizačný server  ks     16    

9  Hlavná aktivita  Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  713002/633002 
Databázový, 

aplikačný server  
ks     6    

10  Hlavná aktivita  Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  713002/633002  Backend server  ks     3    

11  Hlavná aktivita  Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  713002/633002 
Connection Broker 

Server   
ks     2    

12  Hlavná aktivita  Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  713002/633002  VDI Server   ks     90    

13  Hlavná aktivita  Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  713002/633002  Univerzálny rack   ks     5    

14  Hlavná aktivita  Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  711003/633013 
Virtualizačný SW– 

Hypervízor  
ks     64    
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P.č./UID  Skupina aktivít  Názov aktivity 

Skupina  výdavkov 

Názov výdavku  MJ 
Jednotková cena 

bez DPH (v EUR) 

Počet 

jednotiek  

Spolu s 

DPH (v 

EUR) podpoložka 

15  Hlavná aktivita  Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  711003/633013 
Virtualizačný SW – 

Manažment konzola 
ks     1    

16  Hlavná aktivita  Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  711003/633013 
SW licencie – 

Operačný systém 1 
ks     32    

17  Hlavná aktivita  Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  711003/633014 
SW licencie – 

Operačný systém 2 
ks     107    

18  Hlavná aktivita  Implementácia IS  711003  eDovoz  projekt      1    

19  Hlavná aktivita  Implementácia IS  711003  EMCS  projekt      1    

20  Hlavná aktivita  Implementácia IS  711003  NSAR  projekt      1    

21  Hlavná aktivita  Implementácia IS  711003  MDM  projekt      1    

22  Hlavná aktivita  Implementácia IS  711003  ASR/DMS  projekt      1    

23  Hlavná aktivita  Implementácia IS  711003  VDI  projekt      1    

24  Hlavná aktivita  Implementácia IS  711003  Bezpečnosť  projekt      1    

25  Hlavná aktivita  Testovanie IS  711003  eDovoz  projekt      1    

26  Hlavná aktivita  Testovanie IS  711003  EMCS  projekt      1    

27  Hlavná aktivita  Testovanie IS  711003  NSAR  projekt      1    

28  Hlavná aktivita  Testovanie IS  711003  MDM  projekt      1    

29  Hlavná aktivita  Testovanie IS  711003  ASR/DMS  projekt      1    
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P.č./UID  Skupina aktivít  Názov aktivity 

Skupina  výdavkov 

Názov výdavku  MJ 
Jednotková cena 

bez DPH (v EUR) 

Počet 

jednotiek  

Spolu s 

DPH (v 

EUR) podpoložka 

30  Hlavná aktivita  Testovanie IS  711003  VDI  projekt      1    

31  Hlavná aktivita  Testovanie IS  711003  Bezpečnosť  projekt      1    

32  Hlavná aktivita  Nasadenie IS  711003  eDovoz  projekt      1    

33  Hlavná aktivita  Nasadenie IS  711003  EMCS  projekt      1    

34  Hlavná aktivita  Nasadenie IS  711003  NSAR  projekt      1    

35  Hlavná aktivita  Nasadenie IS  711003  MDM  projekt      1    

36  Hlavná aktivita  Nasadenie IS  711003  ASR/DMS  projekt      1    

37  Hlavná aktivita  Nasadenie IS  711003  VDI  projekt      1    

38  Hlavná aktivita  Nasadenie IS  711003  Bezpečnosť  projekt      1    

39  Podporné aktivity  Riadenie projektu  637004  Projektový manažér  človekodeň     375    

40  Podporné aktivity  Riadenie projektu  637004  Finančný manažér  človekodeň     375    

41  Podporné aktivity  Riadenie projektu  637004  Projektový asistent  človekodeň     375    

42  Podporné aktivity  Riadenie projektu  637004  Manažér monitoringu človekodeň     125    

43  Podporná aktivita  Publicita a informovanosť  637004  Reklamná tabuľa  ks     1    

44  Podporná aktivita  Publicita a informovanosť  637004 
Trvalá vysvetľujúca 

tabuľa 
ks     1    

45  Podporná aktivita  Publicita a informovanosť  637003  Tlačová správa  ks     2    
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P.č./UID  Skupina aktivít  Názov aktivity 

Skupina  výdavkov 

Názov výdavku  MJ 
Jednotková cena 

bez DPH (v EUR) 

Počet 

jednotiek  

Spolu s 

DPH (v 

EUR) podpoložka 

46  Podporná aktivita  Publicita a informovanosť  637003 
Nálepky (na 

označenie IKT) 
ks     150    

47  Podporná aktivita  Publicita a informovanosť  637003 
Tlačený informačný 

materiál 
ks     1000    

SPOLU                         

 
Pre výdavky č. 14 až 16 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií: Zaradenie EKO kódov závisí od jednotkovej ceny obstaraného SW. Pre zaradenie výdavkov medzi 
kapitálové výdavky (s EKO kódom 711003) je vstupná cena za kus nad hranicou 2400,00 EUR bez DPH, pre bežné výdavky (s EKO kódom 633013) je vstupná jednotková 
cena do 2400,00 EUR bez DPH. Dodávateľ v stĺpci Skupina výdavkov podpoložka uvedie len jedno číslo zodpovedajúceho EKO kódu v tabuľke podrobného rozpočtu 
a prílohe č.3 Návrhu zmluvy. 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1. VYMEDZENIE PREDMETU  ZÁKAZKY A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE STANOVENÉ  VEREJNÝM  OBSTARÁVATEĽOM: 

 Predmetom zákazky, zámerom a hlavným cieľom projektu - Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu 
nad dovozom tovaru je vytvorenie integrovaného colného informačného systému, ktorý bude obsahovať funkcionalitu pre 
elektronizáciu a automatizáciu procesov súvisiacich s colných dohľadom nad dovozom tovaru (ďalej ICIS). Prostredníctvom 
zavedenia ICIS za maximálneho využitia funkčných a technologických prvkov existujúcich a pripravovaných informačných systémov 
finančnej správy budú  riešené  životné situácie súvisiace s colným konaním alebo s vydávaním povolení, do ktorých sa dostáva 
právnická alebo fyzická osoba – subjekt pri dovoze tovaru, v klasifikácií životných situácii eGov služieb v rámci okruhov životných 
situácii pre podnikateľov a občanov – clá. Z pohľadu implementácie elektronického colníctva na úrovni európskeho spoločenstva je 
kľúčovou stratégiou MASP (Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan), plnenia projektu sú determinované medzinárodnou 
legislatívou ako Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, Nariadenie komisie (EHS) č. 
2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, 
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme, 
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 450/2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný 
Colný kódex) a národnou legislatívou ako pripravovaným zákonom o e_Governmente, Zákon 275/2006 Z.z. o informačných 
systémoch verejnej správy, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane príslušných vyhlášok NBÚ, Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, 
Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vrátane príslušných vyhlášok NBÚ, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, Národná stratégia pre 
informačnú bezpečnosť v SR (uznes. vlády SR č. 570/2008) a úlohy Akčného plánu na roky 2009 až 2013 (uznes. vlády č. 46/2010). 
Cieľom verejného obstarávateľa je dosiahnuť znížene administratívnej náročnosti výkonu spracovania colných vyhlásení v dovoze  
prostredníctvom elektronizácie, dosiahnutie  významných úspor na strane colnej správy ako aj podstatných časových úspor na 
strane verejnej správy optimalizáciou používateľského rozhrania a rozvojom Národného systému analýzy rizík, pri celkovom znížení 
prevádzkových nákladov, čím sa zabezpečí úspora nákladov, zvýši sa efektívnosť a zabezpečí sa transparentnosť a včasnosť 
plnenia zákonných povinností a nárokov podnikateľov a občanov. ICIS zabezpečí výkonovými parametrami a funkciami podporu 
výkonu colného konania v dovoze. Hlavnými úlohami projektu elektronického colného konania v dovoze je vytvoriť komunikačné 
rozhranie pre obchodníkov externej domény komunikujúcich s colným úradom dovozu v štandardnom a zjednodušenom postupe pre 
všetky režimy vrátane ekonomických režimov a evidencie neobchodného tovaru, ako aj vytvoriť komunikačné rozhranie medzi 
deklaračným systémom pre dovoz, záručným systémom a finančným systémom, v ktorom sú evidované platby. Bude potrebné 
vytvoriť dokumentáciu pre tvorcov deklaračných modulov s podrobným opisom scenárov výmeny správ medzi deklarantom a CÚ 
dovozu, štruktúrou vymieňaných správ, pravidlami a podmienkami ako aj opisom havarijných postupov.  Základnými cieľmi projektu 
z hľadiska vecného je automatizácia a elektronizácia procesov súvisiacich s colným dohľadom nad dovozom tovaru  (vrátane 
príslušnej integrácie na národný systém analýzy rizík), rozvoj systému NSAR, rozvoj systému EMCS (systém monitorujúci pohyb 
tovaru podliehajúci spotrebnej dani), procesná integrácia s daňovou oblasťou finančnej správy,  procesná integrácia colných 
informačných systémov so systémom spisu povinného subjektu. Z hľadiska aplikačného ide o zavedenie jednotných pravidiel pre 
užívateľské rozhranie a optimalizáciu užívateľského rozhrania spôsobom, aby bolo možné riešiť procesy z jedného prostredia, 
vytvorenie pravidiel pre vnútornú integráciu a pre komunikáciu medzi komponentmi, centralizáciu a konsolidáciu registrov subjektov 
pre colné informačné systémy, z hľadiska technologického ide o konsolidáciu hardvérovej platformy, na ktorej sú prevádzkované 
informačné systémy sekcie colnej.  Po nasadení ICIS do rutinnej prevádzky sa dosiahne zavedenie sofistikovaných elektronických 
služieb Finančnej správy súvisiacich s elektronizáciou a automatizáciou colného dohľadu nad dovozom tovaru, umožní sa: 
podávanie dovozných colných vyhlásení elektronickým spôsobom pre všetky colné režimy a postupy; skrátenie času deklarantov 
potrebného na vybavenie colnej agendy; optimalizácia procesov pre colný dohľad nad dovozom tovaru a zníženie prevádzkových 
nákladov informačného systému prostredníctvom konsolidácie technologickej platformy, optimalizácia a automatizácia procesu 
colného konania; integrácia so systémom pre správu spisu povinného subjektu; konsolidácia registrov FS, virtualizácia aplikačnej 
platformy.Projekt má cieľ sprístupniť občanom, podnikateľom, verejnej správe a ďalším spolupracujúcim subjektom elektronické 
služby FS v rámci realizácie konceptu integrovaného riešenia informatickej podpory colného dohľadu elektronického dovozu, ako 
plnohodnotnej súčasti e-Governmentu Slovenskej republiky. V súlade s vyššie uvedeným dodávka Integrovaného colného 
informačného systému zahŕňa: analýzu, návrh architektúry, vývoj aplikačných modulov, implementáciu, integráciu na relevantné 
registre informačných systémov verejnej správy, testovanie, školenie administrátorov a používateľov, dodanie a poskytnutie 
výhradných licencií pre vyvinutý aplikačný softvér a dodanie všetkých technológií, licencií pre základné technologické softvérové 
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vybavenie nevyhnutné pre testovanie a sprevádzkovanie Integrovaného colného informačného systému. Súčasťou predmetu 
zákazky je aj dodávka služieb správy, údržby, technickej podpory a prevádzky ICIS po prevzatí odberateľom po dobu 4 rokov. 
Uchádzač preukáže splnenie podmienok zadania opisom informačného systému a služieb v rámci požadovaných aktivít a splnením 
požiadaviek definovaných podrobne v prílohe č.1. Technická špecifikácia predmetu zákazky. 
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                         B.2   SPÔSOB URČENIA CENY  
 
1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR                       
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách. 

2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Cena musí obsahovať aj všetky náklady uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti 
B.3 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov. Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať aj všetky náklady 
uchádzača vyplývajúce z plnenia podmienok pre realizáciu predmetnej zákazky. 

 
3. Celková cena, ktorá je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk, je súčtom cien jednotlivých položiek, ktoré tvoria 

predmet zákazky. 
 

4. Uchádzač vyplní tabuľku podľa jednotlivých položiek, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou ponuky. Tabuľku nie je 
prípustné meniť (doplniť položku, zmeniť vecný rozsah položky, opomenúť ocenenie položky, rozšírenie položky, 
rozčlenenie položky, integrovanie položky, atď.).  

5. Uchádzač uvedie celkovú ponúkanú cenu v tabuľke „Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk“ uvedenej v časti 
súťažných podkladov A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, pričom všetky ceny                       
sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. 

 
B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1. Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy na poskytnutie služieb s jedným uchádzačom.                   

2. Zmluva na poskytnutie služieb bude uzavretá podľa slovenského právneho poriadku a na prípadné riešenie sporov 
budú príslušné slovenské súdy a slovenské právne predpisy. 

3. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na poskytnutie služieb v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva na 
poskytnutie služieb nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom. 

4. Uchádzač vo svojej ponuke predloží Návrh zmluvy na poskytnutie služieb, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. 
Verejný obstarávateľ požaduje v plnej miere akceptovať záväzky zmluvných strán, ktoré sú uvedené v Návrhu 
zmluvy na poskytnutie služieb. Návrh zmluvy na poskytnutie služieb musí byť súčasťou ponuky uchádzača. 

5. V prípade skupiny dodávateľov úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy na poskytnutie služieb predložiť 
originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu preukazujúcu vytvorenie požadovaných právnych vzťahov. 
 

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť zmluvu na poskytnutie služieb tak, aby mohla nadobudnúť 
platnosť a účinnosť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. Uchádzači berú na vedomie 
skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších 
predpisov podlieha povinnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok a berú na vedomie právne účinky 
vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony a predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov 
uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje. 
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Príloha č.2  Návrh zmluvy na poskytnutie služieb 
 

PREDMET ZÁKAZKY 

Elektronické služby Finančnej správy – automatizácia dohľadu nad 
dovozom tovaru 

 
Civilná nadlimitná zákazka podľa § 51 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



VEREJNÁ   SÚŤAŽ                                                                                                      Číslo spisu 
2013/43079                                                                                                                                            
Elektronické služby Finančnej správy – automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru                                                                           

 

Súťažné podklady – Príloha č.2                             Bratislava, august 2013                          
2/34 
 
 

 
Zmluva o vytvorení, dodávke, implementácii a servisnej podpore Integrovaného colného 

informačného systému ICIS 
podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(návrh) 
 
číslo zmluvy 
 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 
Sídlo:   Lazovná č.63, 974 01 Banská Bystrica 
 
Zastúpený:  Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy 
 
 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, 

číslo účtu:  
 
IČO:   42 499 500 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 a 
 
Zhotoviteľ:    
(V prípade skupiny dodávateľov resp.konzorcia uvedie požadované údaje každý zhotoviteľ 
resp. člen konzorcia) 
 
Sídlo:    
Zastúpený:   
 
Bankové spojenie:  
 
IČO:    
 
IČ DPH:    
Zapísaný :   

 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 
 

 
uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z., autorský zákon, v znení neskorších predpisov, túto 
 

   
Zmluvu o vytvorení, dodávke, implementácii a servisnej podpore Integrovaného colného 

informačného systému ICIS  
 (ďalej „Zmluva“) 
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Čl. I Základné ustanovenia  
1. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku: „Elektronické služby 

finančnej správy – automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru“  realizovanú podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2. Ojednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté. 

3. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté. 

4. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria prílohy: 

 

Príloha č.1 Opis predmetu zákazky, ktorý bol prílohou č.1 predmetných súťažných podkladov 

Príloha č.2  Ponuka zhotoviteľa (uchádzača), obsahuje vlastný návrh zhotoviteľa na plnenie záväzkov tejto 
Zmluvy tak ako boli predložené vo verejnom obstarávaní 

Príloha č.3  Podrobný rozpočet projektu: obsahuje záväzný rozpočet ceny, tak ako bol predložený vo 
verejnom obstarávaní vrátane jednotkových cien a cien celkom 

Príloha č.4 Zmenové konanie: popis zmenového konania v rámci plnenia predmetu zmluvy 

Príloha č.5 Akceptácia a preberanie: popis akceptácie predmetu zmluvy 

Príloha č.6 Akceptačné testy a testovacie scenáre: popis akceptácie a klasifikácia chýb 

Príloha č.7 Služby správy, údržby, technickej podpory a prevádzky: popis a podmienky  

Príloha č.8 Rozdelenie a určenie zodpovednosti jednotlivých zhotoviteľov za plnenie zmluvy za 
predpokladu, že zhotoviteľ je tvorený skupinou dodávateľov resp. konzorciom. 

5. Definície: 
Objednávateľ: verejný obstarávateľ vo Verejnom obstarávaní označený v hlavičke Zmluvy.  
Zhotoviteľ: osoba alebo skupina zhotoviteľov resp. konzorcium, ktorá bola vo Verejnom obstarávaní vybraná ako 
úspešný uchádzač; v prípade keď ako zhotoviteľ vystupuje skupina dodávateľov resp. konzorcium, označujú sa 
v Zmluve jednotliví členovia skupiny resp. konzorcia spoločne ako zhotoviteľ alebo jednotlivo ako zhotoviteľ 1. , 
zhotoviteľ- 2., … teda poradovými číslami podľa toho ako sú členovia skupiny resp. konzorcia uvádzaní v poradí 
v záhlaví Zmluvy. 
Projektový manažér: fyzická osoba, ktorá riadi projektový tím pri realizácii plnení zmluvy. Voči poskytovateľovi je 
kontaktnou osobou za objednávateľa. Projektový manažér objednávateľa v súlade s rozhodnutiami riadiaceho 
výboru v mene objednávateľa podľa Zmluvy kontroluje činnosť zhotoviteľa vrátane ukladania úloh a preberania 
dokončených plnení zmluvy, monitoruje plnenie podrobného časového harmonogramu a plní ďalšie úlohy v mene 
objednávateľa podľa Zmluvy. Projektový manažér má na základe poverenia alebo na základe výkonu funkcie u 
objednávateľa dostatočné právomoci na všetky úkony v mene objednávateľa podľa Zmluvy; projektový manažér 
nemá oprávnenie na podpis dodatku k Zmluve resp. na uzavretie akejkoľvek dohody so zhotoviteľom, ktorá by 
znamenala zmenu tejto zmluvy. Projektový manažér akceptuje dokončené plnenia zmluvy až po 
predchádzajúcom schválení riadiacim výborom. 
Kľúčoví experti: osoby označené zhotoviteľom ako rozhodujúci experti na plnenie zmluvy, najmä osoby, 
prostredníctvom ktorých preukazoval zhotoviteľ podmienky účasti vo Verejnom obstarávaní. 
Riadiaci výbor: orgán riadenia realizácie predmetu Zmluvy zložený zo zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa 
Globálny harmonogram finančného a vecného plnenia: je predkladaný Riadiacemu výboru projektu 
a sumarizuje hlavné míľniky projektu na úrovni: obsah dodávky, čas (kedy je míľnik plánovaný) a fakturovaná 
výška prostriedkov v míľniku. Globálny harmonogram finančného a vecného plnenia a jeho zmeny odsúhlasuje 
riadiaci výbor. Spoločným menovateľom možných zmien je snaha o zladenie dodávaných plnení (v zmysle 
progresu prác na projekte). 
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Detailný harmonogram dodávky: je používaný na úrovni projektového manažmentu za účelom operatívneho 
riadenia projektu, jeho zmena je operatívna bez potreby schvaľovania, pokiaľ nemá vplyv na rozsah projektu 
alebo finančné riadenie projektu. 
Fakturačný míľnik: termín, v ktorom je zhotoviteľ oprávnený fakturovať v zmysle plnenia predmetu zmluvy v 
súlade s globálnym harmonogramom finančného a vecného plnenia na základe podpísaného akceptačného 
protokolu.  
 
Čl. II Základný účel a predmet zmluvy 
1. Účelom Zmluvy je upraviť práva a  povinnosti zmluvných strán pri vytvorení, dodávke a implementovaní 

Integrovaného colného informačného systému s cieľom vytvoriť taký systém, ktorý  bude obsahovať 
funkcionalitu pre elektronizáciu a automatizáciu procesov súvisiacich s colných dohľadom nad dovozom 
tovaru pri optimálnom využívaní zdrojov a nákladov, vďaka konsolidáciám na úrovni užívateľského rozhrania, 
integračnej platformy a hardvérovej platformy, pri naplnení medzinárodných záväzkov a zvýšenia 
konkurencieschopnosti podnikov vďaka efektívnejšej colnej deklarácii a následne upraviť práva a  povinnosti 
zmluvných strán pri poskytovaní služieb jeho správy, údržby, technickej podpory a prevádzky. 

2. Zhotoviteľ sa Zmluvou zaväzuje vytvoriť, dodať a implementovať pre objednávateľa Integrovaný colný 
informačný systém (ICIS) a odovzdať ho objednávateľovi (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „ICIS“) ako aj 
poskytnúť služby správy, údržby, technickej podpory a prevádzky ICIS na základe špecifikácie prác 
uvedených v prílohách č. 1 (opis predmetu zákazky ) a č. 2 (ponuka uchádzača) Zmluvy, ktoré tvoria jej 
neoddeliteľnú súčasť. 

3. Predmetom zmluvy je poskytnutie nasledovných plnení zmluvy v súlade s prílohou č. 1 a 2 Zmluvy zo strany 
zhotoviteľa objednávateľovi z hľadiska funkčných celkov: 

3.1 Elektronizácia a automatizácia dovozu 

3.2 EMCS ako modul systému pre správu nepriamych daní 

3.3 Národný systém analýzy rizík – evidencia rizík subjektu v oblasti spotrebných daní 

3.4 MDM – správa kmeňových údajov 

3.5 Automatizovaná správa registratúry DMS 

3.6 VDI technologická infraštruktúra pre virtualizáciu klientskych staníc ICIS 

3.7 Bezpečnosť a bezpečnostný projekt ICIS 

3.8 Hardvérové a softvérové komponenty infraštruktúry ICIS 

3.9 Publicita a informovanosť 

3.10 Riadenie projektu 

 

4. Predmet zmluvy definovaný v bode 3 tohto článku bude pozostávať z nasledovných aktivít v prípade, že sú 
pre daný funkčný celok relevantné v súlade s Prílohou č.1 a 2 Zmluvy: 

4.1 Aktivita 1: Analýza a dizajn 

a) vykonať analýzu zoznamu požiadaviek objednávateľa uvedeného v prílohe  č. 1 Zmluvy a na   jej 
základe vypracovať detailnú funkčnú špecifikáciu (ďalej ako „DFŠ“)  ICIS v súlade s prílohou č. 2 
Zmluvy, 
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b) vypracovať návrh technického  riešenia ICIS (ďalej ako „TN“) vychádzajúceho z navrhnutého 
technického vybavenia uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy v súlade s prílohou č.1 Zmluvy,  

c) vypracovať implementačný plán (projektový plán), plán testovania aplikačného programového vybavenia 
(ďalej len „APV“) vrátane harmonogramu plnenia (ďalej len „harmonogram“),  

4.2 Aktivita 2: Obstaranie a nasadenie hardvéru a softvérových licencií 

a) dodať licenčné programové vybavenie (systémový a technologický softvér ), 

b) dodať technické vybavenie podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.2 Zmluvy v súlade s prílohou č.1 
Zmluvy a DFŠ  a vykonať   jeho implementáciu, 

c)  inštalovať a nakonfigurovať licenčné programové vybavenie (systémový a technologický softvér), 

4.3 Aktivita 3: Implementácia 

a) vytvoriť aplikačné programové vybavenie (ďalej len APV), vykonať jeho inštaláciu a testovanie a udeliť 
k nemu licenciu za podmienok definovaných v článku IX. Zmluvy, 

b) prepojiť ICIS s ostatnými subjektami v zmysle požiadaviek objednávateľa uvedeného v prílohe  č. 1 
Zmluvy, 

4.4 Aktivita 4: Testovanie 

Počas vykonávania predmetu zmluvy podľa tohto bodu sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať priebežné testovacie 
práce (najmä pri dodávke a uvádzaní ICIS do prevádzky) príslušných produktov/komponentov uvedených v tomto 
článku, ako aj v súvisiacich článkoch Zmluvy, 
 

4.5 Aktivita 5: Nasadenie a Migrácia vrátane školení a stabilizácie riešenia 

a)  vyhotoviť dokumentáciu ICIS, vrátane dokumentácie k APV, bezpečnostnému projektu 

 použivateľská dokumentácia  - návod na použivanie, 
 administrátorská dokumentácia  - návod na správu a prevádzku, 
 prevádzková dokumentácia  - architektúra, konfigurácie a väzby, 

 
b) uskutočniť školenia zamestnancov objednávateľa, resp. ním určených osôb na prácu s ICIS. 

4.6 Aktivita 6: Publicita a informovanosť 

Počas vykonávania predmetu zmluvy podľa tohto bodu sa zhotoviteľ zaväzuje priebežne  zabezpečovať aktivitu 
Publicita a informovanosť v zmysle prílohy č.1 Zmluvy a prílohy č.2  Zmluvy. 
 

4.7 Aktivita 7: Riadenie projektu 

Počas vykonávania predmetu zmluvy podľa tohto bodu sa zhotoviteľ zaväzuje priebežne  zabezpečovať aktivitu 
Riadenie projektu v zmysle prílohy č.1 Zmluvy a prílohy č.2 Zmluvy. 
 

4.8 Aktivita 8: Služby správy, údržby, technickej podpory a prevádzky ICIS 

Zhotoviteľ bude po dobu 4 rokov od zavedenia ICIS  do prevádzky poskytovať objednávateľovi služby správy, 
údržby, technickej podpory pre zabezpečenie prevádzky systému v rozsahu: 
 Servisný hotline, 
 Prevádzkové zásahy (správa systému), 
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 Pravidelné preventívne zásahy (profylaktika a monitoring), 
 Servisné zásahy v prípade nefunkčnosti systému alebo jeho komponentov (riešenie incidentov), 
 Servisné zásahy podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie), 
 Ostatné služby súvisiace s prevádzkou systému na základe požiadaviek objedávateľa. 
 
5. Záväzku zhotoviteľa poskytnúť plnenia zmluvy podľa bodu 3. a 4. tohto článku Zmluvy zodpovedá záväzok 

objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa tejto Zmluvy. 

   

Čl. III Plnenie zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok stanovených Zmluvou a jej prílohami realizovať riadne a včas všetky 

plnenia špecifikované v Zmluve. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou a jej prílohami poskytnúť objednávateľovi 
riadne a včas všetky plnenia vyplývajúce z ustanovení čl.II bodov 3. a 4. tejto Zmluvy, opisu predmetu 
zákazky uvedeného v prílohe č.1 Zmluvy a vlastného návrhu plnenia uvedeného ponuke uchádzača 
v prílohe č.2 Zmluvy.   

3. Každé čiastkové plnenie predmetu zmluvy sa bude považovať za dokončené po jeho odovzdaní a prevzatí. 
Zmluvné strany o tom podpíšu akceptačný protokol. Predmet zmluvy ako celok sa bude považovať za 
dokončený po prevzatí posledného čiastkového plnenia. Zmluvné strany o tom podpíšu finálny akceptačný 
protokol, v ktorom potvrdia funkcionalitu ICIS v súlade so zadaním, t.j. vyhotovenie a odovzdanie ICIS  
v súlade so Zmluvou a jeho špecifikáciou.  

4. Pri vykonávaní predmetu zmluvy postupuje zhotoviteľ samostatne a v súlade s pokynmi objednávateľa. 
Pokyny pre výkon predmetu zmluvy budú odsúhlasené zmluvnými stranami pri ich zadaní na úvodnom 
stretnutí. 

5. Ak jednotlivé plnenia predmetu zmluvy podľa čl.II bodu 3. a 4. budú poskytovať jednotliví zhotovitelia 
v súlade s rozdelením a určením zodpovednosti podľa prílohy č. 8 Zmluvy, potom zhotoviteľ určený v prílohe 
č. 8 Zmluvy ako zodpovedný za určité plnenie predmetu zmluvy je povinný toto riadne realizovať v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy. V prípade ak nie je možné v súlade s prílohou č. 8 určiť, ktorý zo zhotoviteľov 
zodpovedá za určité plnenie, má sa za to, že všetci zhotovitelia zodpovedajú objednávateľovi pri tomto 
plnení spoločne a nerozdielne. 

6. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov na 
vykonanie predmetu zmluvy vydaných objednávateľom na úvodnom stretnutí, ak zhotoviteľ mohol túto 
nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. V prípade, ak zhotoviteľ zistí nevhodnosť pokynov pri 
realizácii predmetu zmluvy,  je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby 
zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní predmetu 
zmluvy s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú je potrebné vykonávanie predmetu zmluvy prerušiť, sa 
predlžuje lehota určená na vykonanie predmetu zmluvy.  

7. Ak si zhotoviteľ splní povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia 
predmetu zmluvy alebo za vady dokončeného ICIS spôsobené nevhodnými pokynmi, ak objednávateľ na ich 
použití pri vykonávaní predmetu zmluvy písomne trval. 

Čl. IV Cena za predmet zmluvy  
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR  

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Celková cena za plnenie a za vykonanie predmetu zmluvy je ...EUR (slovom ... EUR a  ..centov), z toho cena 
bez DPH ...,.. EUR (slovom ... EUR a .. centov).  
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3. Cena celkom hradená z prostriedkov OPIS je …,…EUR  bez DPH. Cena celkom hradená z prostriedkov 
štátneho rozpočtu je …,..EUR bez DPH. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu s pripočítaním DPH v zákonom stanovenej výške po protokolárnom 
prevzatí časti predmetu zmluvy a to na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Akceptačný protokol bude 
tvoriť prílohu k faktúre. 

5. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 3.1 tejto zmluvy bola stanovená vo výške …,… EUR bez 
DPH v zmysle prílohy č.3 Zmluvy -  Podrobný rozpočet projektu a je financovaná z OPIS. 

6. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 3.2 tejto zmluvy bola stanovená vo výške …,… EUR bez 
DPH v zmysle prílohy č.3 Zmluvy -  Podrobný rozpočet projektu a je financovaná z OPIS. 

7. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 3.3  tejto zmluvy bola stanovená vo výške …,… EUR bez 
DPH v zmysle prílohy č.3 Zmluvy -  Podrobný rozpočet projektu a je financovaná z OPIS. 

8. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 3.4 tejto zmluvy bola stanovená vo výške …,… EUR bez 
DPH v zmysle prílohy č.3 Zmluvy -  Podrobný rozpočet projektu a je financovaná z OPIS. 

9. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 3.5 tejto zmluvy bola stanovená vo výške …,… EUR bez 
DPH v zmysle prílohy č.3 Zmluvy -  Podrobný rozpočet projektu a je financovaná z OPIS. 

10. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 3.6 tejto zmluvy bola stanovená vo výške …,… EUR bez 
DPH v zmysle prílohy č.3 Zmluvy -  Podrobný rozpočet projektu a je financovaná z OPIS. 

11. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 3.7 je tejto zmluvy bola stanovená vo výške …,… EUR 
bez DPH v zmysle prílohy č.3 Zmluvy -  Podrobný rozpočet projektu a je financovaná z OPIS. 

12. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 3.8 tejto zmluvy bola stanovená vo výške …,… EUR bez 
DPH v zmysle prílohy č.3 Zmluvy -  Podrobný rozpočet projektu a je financovaná z OPIS. 

13. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 3.9 tejto zmluvy bola stanovená vo výške …,… EUR bez 
DPH v zmysle prílohy č.3 Zmluvy -  Podrobný rozpočet projektu a je financovaná z OPIS. 

14. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 3.10 je tejto zmluvy bola stanovená vo výške …,… EUR 
bez DPH v zmysle prílohy č.3 Zmluvy -  Podrobný rozpočet projektu a je financovaná z OPIS. 

15. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 4.8  tejto zmluvy bola stanovená vo výške …,… EUR bez 
DPH v zmysle prílohy č.3 Zmluvy -  Podrobný rozpočet projektu a je financovaná zo štátneho rozpočtu. 

16. Cena za plnenie predmetu zmluvy v zmysle bodu 15. tohto článku bola stanovená ako 48 násobok 
mesačného paušálneho poplatku vo výške …,..EUR bez DPH . Táto cena bude uhrádzaná mesačne 
paušálnym poplatkom v uvedenej výške po dobu 48 mesiacov odo dňa finálnej akceptácie prebratia ICIS. 

17. Cena bude zhotoviteľom fakturovaná a objednávateľom uhradená v súlade s globálnym harmonogramom 
finančného a vecného plnenia. 

18. Podrobný rozpočet projektu je uvedený v prílohe č.3 Zmluvy. 

Čl. V Platobné podmienky a fakturácia 
1. Objednávateľ zaplatí cenu zmluvy zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou a jej prílohami. 

2. Zhotoviteľovi vznikne právo na vyfakturovanie ceny vždy za odovzdanie jednotlivých častí plnenia maximálne 
vo výške definovanej v prílohe č. 3 tejto zmluvy po dosiahnutí fakturačných míľnikov v zmysle globálneho 
harmonogramu finančného a vecného plnenia.  
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3. Súčasťou každej faktúry bude objednávateľom podpísaný akceptačný protokol, vyhotovený v dvoch 
origináloch, z ktorého každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. Akceptačný protokol musí 
obsahovať:  

c) Číslo akceptačného / preberacieho protokolu 
d) Meno odberateľa 
e) Meno dodávateľa 
f) Názov projektu 
g) Projektový manažér odberateľa 
h) Projektový manažér dodávateľa 
i) Popis akceptácie (zhrnutie akceptácie) 
j) Predmet akceptácie  
k) Popísané komponenty v zhode so schválenou ponukou (platí aj pre službové komponenty) 
l) V prípade HW/SW obsahujú S/N  
m) Počet akceptovaných komponentov (množstvo) 
n) Dátum akceptácie 
o) Meno a Podpis 

 

4. Pri dosiahnutí fakturačného míľnika je zhotoviteľ oprávnený fakturovať dohodnutú cenu za poskytnuté 
plnenie zmluvy. 

5. Fakturačným míľnikom pre plnenie podľa čl. II bodu 4.10. Zmluvy je posledný deň príslušného kalendárneho 
mesiaca, za ktorý sa príslušná faktúra vystavuje,  

6. Splatnosť faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, je 30 kalendárnych dní a začne plynúť po jej 
obdržaní objednávateľom.  

7. Ak je zhotoviteľ na účely dane z pridanej hodnoty zdaniteľnou osobou podľa príslušných právnych predpisov, 
bude ku všetkým cenám podľa tejto zmluvy pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške. 

8. Daň z pridanej hodnoty zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Podkladom pre zaplatenie ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vždy po akceptácii čiastkového plnenia. V deň 
fakturácie bude fakturovaná DPH v sadzbe podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty. 

9. Ak bude faktúra obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, má objednávateľ právo v lehote splatnosti 
faktúru vrátiť zhotoviteľovi s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov. Zhotoviteľ daňový doklad – 
faktúru opraví, alebo vystaví novú a doručí objednávateľovi. Dňom vystavenia opravenej alebo novo-
vystavenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti. 

10. Platby, ktoré má zaplatiť objednávateľ, sa uhradia na bankový účet zhotoviteľa.  

11. Úhrada poslednej platby je podmienená tým, že zhotoviteľ si splní všetky svoje záväzky týkajúce sa 
realizácie všetkých plnení zmluvy vyplývajúcich z predmetu zmluvy, dohodnutých aktivít a/alebo podaktivít, 
ako aj schválením konečnej správy projektovým manažérom.  

12. Povinný podklad faktúr tvorí príslušný akceptačný protokol.  

13. V prípade ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov resp. konzorcium, faktúru vystavuje za jednotlivé plnenie 
ten zo zhotoviteľov, ktorý je v zmysle prílohy č. 8 za realizáciu plnenia zodpovedný. 

14. Zhotoviteľ môže prerušiť plnenie, ak objednávateľ ani po písomnom upozornení neuhradí akúkoľvek splatnú 
čiastku podľa Zmluvy ani v náhradnej lehote určenej zhotoviteľom v takom upozornení. 
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Čl. VI Doba, miesto a spôsob plnenia 
1. Predmet zmluvy bude zhotoviteľom vykonaný v termíne do 72 mesiacov od  nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

ktorá vzniká nasledujúci deň po dni zverejnenia Zmluvy v v Centrálnom registri zmlúv  a to nasledovne: 

a) predmet zmluvy v zmysle čl. II bodu 3 a čl. II. bodu 4.1 až 4.7. Zmluvy bude objednávateľovi odovzdaný 
po etapách (čiastkových plneniach) v termínoch pre jednotlivé čiastkové plnenia, ako to vyplýva 
z globálneho harmonogramu finančného a vecného plnenia vypracovaného zhotoviteľom podľa článku 
II. bod 4.1 písm. c) Zmluvy, ktorého počiatočný míľnik je deň podpisu Zmluvy a ukončenie do 24 
mesiacov odo dňa podpisu Zmluvy, 

b) predmet zmluvy v zmysle čl. II bodu 4.8 Zmluvy bude objednávateľovi odovzdávaný po etapách 
(mesačných plneniach), pričom počiatočný míľnik je deň odovzdania predmetu zmluvy v zmysle tohto čl. 
Zmluvy bodu 1.a) až po obdobie nasledujúcich 48 mesiacov, 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenia podľa Zmluvy v súlade s globálnym časovým harmonogramom 
schváleným riadiacim výborom ako súčasť úvodnej správy, najneskôr však do 24 mesiacov odo dňa 
účinnosti zmluvy, ktorá vzniká nasledujúci deň po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv pre 
predmet plnenia podľa čl. II bod 3 Zmluvy. Podrobný harmonogram plnenia zmluvy musí byť vypracovaný 
v súlade s prílohou č. 1 a prílohou č.2 tejto Zmluvy. 

3. S plnením predmetu zmluvy podľa čl.II bodu 4.8 Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje začať deň po dni finálnej 
akceptácii ICIS. Požiadavka objednávateľa na plnenie podľa tohto bodu Zmluvy sa stanovuje na dobu 
štyroch rokov, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.  

4. Zhotoviteľ bude plnenie zmluvy realizovať v priestoroch objednávateľa a/alebo v iných priestoroch, ak to 
bude nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy.  

5. Po ukončení realizácie plnenia zmluvy zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia zmluvy objednávateľovi. 
Zhotoviteľ za prítomnosti projektového manažéra objednávateľa vykoná akceptačné a kontrolné testy. 
Akceptačné kritériá budú schválené ako súčasť úvodnej správy riadiacim výborom. Zhotoviteľ je povinný pri 
odovzdávaní predmetu plnenia zmluvy predložiť projektovému manažérovi výsledky testov preukazujúcich 
splnenie požiadaviek na realizované plnenie zmluvy. V prípade zistenia vád plnenia zmluvy je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne tieto vady odstrániť.  

6. Vlastníctvo k plneniu zmluvy, ktoré je tovarom prechádza na objednávateľa momentom prevzatia 
predmetného plnenia zmluvy. Nebezpečenstvo škody na plnení zmluvy, ktoré je tovarom prechádza 
zhotoviteľa na objednávateľa prevzatím plnenia zmluvy v mieste plnenia. 

7. Obal, označenie a priložená dokumentácia k plneniu zmluvy, ktoré sú tovarom musia spĺňať požiadavky 
výslovne určené v súťažných podkladoch a ponuke poskytovateľa. 

8. Projektový manažér podpíše samostatný akceptačný protokol pre jednotlivé plnenia zmluvy podľa čl.II. bod 3 
Zmluvy.  

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní plnenia zmluvy poskytnúť objednávateľovi na CD/DVD/USB nosiči 
a v listinnej podobe všetky diela vytvorené výlučne na účely plnenia tejto zmluvy.  
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10. Dodržanie harmonogramu je závislé na včasnom a riadnom splnení si povinností objednávateľa 
vyplývajúcich z článku XIV. Zmluvy, ktoré sú potrebné alebo odôvodnene požadované zhotoviteľom,  ako i v 
poskytnutí ďalšej primeranej súčinnosti 

11. Bližší popis preberania predmetu plnenia je uvedený v prílohách č. 4, 5 a 6 Zmluvy. 
 

 
Čl. VII Vady plnenia zmluvy 
1. Poskytnuté plnenie zmluvy má vady, ak je realizované v rozpore so špecifikáciou definovanou v prílohe č. 1 

Zmluvy a v prílohe č.2 Zmluvy. 

Čl. VIII Zmenové konanie 
1. Zmena Zmluvy je možná iba v prípade: 

a) zmeny zákonnej sadzby DPH, pri zmene colných a daňových predpisov, v dôsledku legislatívnych 
zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán v zmysle 
zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z., 

b) zmeny legislatívy Slovenskej republiky alebo Európskej únie súvisiacej s predmetom zmluvy, ktorá má 
priamy dopad na vykonanie predmetu zmluvy,  

c) zmeny technického riešenia vykonania diela, ktorá vyplynula z DFŠ a/alebo z vykonaných analýz 
zhotoviteľa, pričom sa nesmie meniť predmet zmluvy, ktorý bol uvedený v prílohe č.1 súťažných 
podkladov. 

2. Pokiaľ nie je stanovené inak v tejto Zmluve, zmeny Zmluvy s dopadom na cenu Zmluvy a/alebo   termín 
finálnej akceptácie predmetu zmluvy, budú dohodnuté vždy iba písomnými dodatkami k Zmluve, 
podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.   

3. Požiadavky na zmenu Zmluvy, ktoré nemajú dopad na predmet zmluvy alebo termín finálnej akceptácie 
Zmluvy schvaľuje riadiaci výbor. Žiadna zmena rozsahu dodávky nebude účinná pokiaľ nebude dohodnutá v 
súlade s touto Zmluvou. Bližší postup zmenového konania je popísaný v prílohe č. 4 Zmluvy, ktorá tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť.  

4. Zhotoviteľ bude realizovať zmeny či doplnky v predmete zmluvy  iba v tom prípade, že bude dosiahnutá 
dohoda v otázkach zmien termínov a zvýšenia či zníženia ceny predmetu zmluvy, alebo ďalších podmienok 
zmeneného plnenia zhotoviteľa. Bez ohľadu na iné ustanovenia, v prípade zmeny inej ako menšieho 
rozsahu, bude zmena realizovaná až na základe samostatného postupu, výsledkom ktorého bude uzavretie 
písomného dodatku, alebo uzavretie samostatnej zmluvy na také zmenené plnenie, a to v prípade ak tak 
rozhodne objednávateľ.  

 
Čl. IX. Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Objednávateľ je na základe Zmluvy oprávnený užívať aplikačné  programové vybavenie dodané na základe 

tejto Zmluvy vrátane projektovej a užívateľskej dokumentácie bez časového obmedzenia a spôsobom 
uvedeným v tomto článku Zmluvy, v súlade s príslušnými ustanoveniami autorského zákona. 

2. Objednávateľ je oprávnený: 

a) používať aplikačné programové vybavenie na svojich pracovných staniciach a serveroch a pracovných 
staniciach a serveroch osôb bez obmedzenia počtu používateľov aplikačného programového vybavenia, 
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b) zhotoviť a udržiavať zálohové kópie originálneho aplikačného programového vybavenia len pre 
zabezpečovací účel, alebo na nahradenie oprávnene nadobudnutej inštalácie aplikačného 
programového vybavenia, ak sa pôvodná inštalácia  zničila alebo inak poškodila. 

3. Objednávateľ sa spolu so zhotoviteľom stáva nositeľom autorského práva k aplikačnému programovému 
vybaveniu vytvorenému v rámci Zmluvy, vrátane projektovej a užívateľskej  dokumentácie a ostatných 
predmetov tvoriacich súčasť diela chráneného autorskými právami.  

4. Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú  oprávnení bez predbežného súhlasu druhej strany: 

a) prenajímať, vypožičiavať alebo iným spôsobom sprístupňovať aplikačné programové vybavenie tretím 
stranám, alebo poskytovať oprávnenie na jeho užívanie; súhlas nie je potrebný, ak treťou stranou je 
inštitúcia verejnej správy, používajúca ICIS, 

b) poskytovať resp. sprístupňovať tretím stranám projektovú a užívateľskú dokumentáciu vytvorenú v 
súvislosti s tvorbou aplikačného programového vybavenia; súhlas nie je potrebný, ak treťou stranou je 
inštitúcia verejnej správy, používajúca ICIS, 

c) vykonávať, alebo si objednať spätnú analýzu aplikačného programového vybavenia realizovaného 
zhotoviteľom s cieľom vytvoriť konkurenčný produkt. 

5. Autorské práva k aplikačnému programovému vybaveniu v prípade zániku právneho subjektu zhotoviteľa 
prechádzajú v plnej miere na nástupnícky právny subjekt. Ak takýto subjekt v deň zániku právneho subjektu 
nebude ustanovený, alebo k takémuto dňu objednávateľ práva k aplikačnému programovému vybaveniu 
neprevedie na iný subjekt, prevádzajú sa autorské práva k aplikačnému programovému vybaveniu v plnej 
miere na objednávateľa, a to ku dňu zániku zhotoviteľa bez právneho nástupcu. 

6. Cena za nadobudnuté licencie k systémovému a technologickému softvéru, cena za licencie v rámci 
programu Microsoft enterprise a odplata za udelenie licencie oprávňujúcej na používanie aplikačného 
programového vybavenia je zahrnutá v celkovej cene predmetu zmluvy. Licencie nadobúda objednávateľ 
dňom zaplatenia ceny za jednotlivé čiastkové plnenia podľa článku II. bod 3. Zmluvy. Vlastnícke právo 
k súčastiam ICIS, ktoré sa majú podľa Zmluvy stať vlastníctvom objednávateľa, nadobúda objednávateľ 
dňom zaplatenia ceny za jednotlivé čiastkové plnenia podľa článku II. bod 3 Zmluvy. 

7. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, na udelenie súhlasu použiť ICIS sa použijú primerane ustanovenia 
zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

8. Zhotoviteľ bude postupovať podľa procesného modelu projektového riadenia, v zmysle metodík Ministerstva 
financií SR.(Metodický pokyn č.MF/28999/2009-132). 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení Zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy 
Slovenskej republiky, ako aj právne akty EÚ v oblasti štrukturálnych fondov EÚ a primerane v rozsahu 
vzťahujúcom sa na zhotoviteľa, aj rešpektovať ostatné pravidlá vydané na ich základe (napr. Systém 
finančného riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, Systém 
riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a pod). Zhotoviteľ 
berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych 
predpisov SR a EÚ vykonávať kontrolu u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej 
osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov 
EÚ (RO, SORO), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany 
zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov 

Čl. X Náhrada škody 
1. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým 

spôsobenú druhej zmluvnej strane. Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie a škodu, ktorá vznikla v dôsledku 
okolností vylučujúcich zodpovednosť. 
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2. Pri uplatňovaní nárokov na náhradu spôsobenej škody sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení o náhrade škody. 

 
Čl. XI Omeškanie a sankcie 
1. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy alebo jeho 

časť, môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,04 % za každý 
deň omeškania z ceny tej časti predmetu zmluvy vrátane DPH, s ktorou je v omeškaní. 

2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením služieb zadefinovaných v prílohe č.7 podľa článku II. bod 4.8 
Zmluvy, môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške výške 0,04 % za 
každý deň omeškania z ceny tej časti predmetu zmluvy vrátane DPH, s ktorou je v omeškaní. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi vyhlásenie o splnení požiadaviek podľa platnej legislatívy, 
najmä výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, a to pre každú takúto 
požiadavku osobitne, vrátane spôsobu implementácie. Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetné 
vyhlásenie, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny 
predmetu zmluvy vrátane DPH. 

4. Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením povinnosti uhradiť faktúru v lehote splatnosti, môže zhotoviteľ 
požadovať od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,04% za každý deň omeškania. 

5. Celková suma všetkých zmluvných pokút a úrokov z omeškania, ktoré bude mať zhotoviteľ a/alebo 
objednávateľ povinnosť zaplatiť podľa Zmluvy, neprekročí 10 % z ceny predmetu zmluvy vrátane DPH. Na 
zmluvné pokuty nad tento limit sa nebude prihliadať. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu spôsobenej škody. 

6. Žiadna zo zmluvných strán nebude v omeškaní a zmluvná pokuta ani úrok z omeškania  neprináleží, ak je 
omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo ak omeškanie vzniklo úplne alebo 
čiastočne okolnosťami na strane oprávnenej zmluvnej strany alebo inak mimo kontrolu povinnej strany.  

 
Čl. XII Záväzok mlčanlivosti a ochrana údajov 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa dozvedel počas realizácie 

predmetu zmluvy, pokiaľ ho objednávateľ v konkrétnom prípade tejto povinnosti písomne nezbaví, alebo 
pokiaľ predmetné informácie nie sú verejne známe. Táto povinnosť bude platiť aj pre subdodávateľov 
zhotoviteľa. V  rozsahu zaisťujúcom možnosť splnenia takej povinnosti zhotoviteľ uzatvorí s každým 
subdodávateľom dohodu o mlčanlivosti, pokiaľ obdobný záväzok nevyplýva pre takého subdodávateľa zo 
zákona. Zhotoviteľ vyhlasuje, že oboznámil svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení Zmluvy 
s povinnosťou mlčanlivosti v zmysle Zmluvy a/alebo, že zabezpečí také oboznámenie. 

2. Záväzok mlčanlivosti a  ochrana údajov môže podliehať zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov a Obchodnému zákonníku v platnom znení a pre prípad, že informácie 
poskytnuté pri plnení Zmluvy takým právnym predpisom podliehajú, zaväzujú sa ich zmluvné strany 
dodržiavať.  

3. Problematika klasifikácie  informácií musí byť v súlade s vypracovaným bezpečnostným projektom ICIS.  

4. Zhotoviteľ v súlade s § 17 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci spolupráce so 
zhotoviteľom majú prístup k informačným systémom objednávateľa, a to najmä s dôrazom na povinnosť 
mlčanlivosti (§ 18) a sankciami za porušenie tejto mlčanlivosti (§ 49 ods. 5 písm. c).  

5. Za informáciu podliehajúcu ustanoveniam tohto článku nebude považovaná taká informácia, ktorá je už 
známa, alebo je verejne dostupná, či bola vyvinutá, alebo zákonne získaná od tretej strany bez obmedzenia 
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s jej nakladaním v zmysle Zmluvy, ako aj informácia, ktorú je objednávateľ povinný sprístupniť podľa zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) .  

6. Objednávateľ súhlasí, že zhotoviteľ môže sprístupniť všetky informácie, vrátane informácií, ktoré sú dôverné 
podľa tohto článku, v rozsahu nevyhnutnom k plneniu Zmluvy svojim subdodávateľom. 

7. Každá zo zmluvných strán je tiež oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu povinnosti mlčanlivosti 
podľa tohto článku v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu 
alebo právnymi predpismi SR. Pred takým sprístupnením informuje o požiadavke na sprístupnenie druhú 
zmluvnú stranu a vykoná primerané opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií druhej zmluvnej 
strany.  

8. Za dôverné informácie sa považujú informácie, ktoré podliehajú povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku 
alebo podľa príslušných právnych predpisov.  

9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez 
zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

10.  Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou starostlivosťou 
ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej 
odbornej starostlivosti a v súlade s vypracovaným bezpečnostným projektom pre ICIS. 

11. Ustanovenia bodov 1. až 10. tohto článku sú platné aj po dobe jej platnosti, a to až do doby, kedy sa 
informácie  stanú verejne známymi. 

 
Čl. XIII Záruka a zodpovednosť za vady 
1. V prípade, ak plnenie Zmluvy má vady podľa článku VII. Zmluvy, je zhotoviteľ povinný vady bezplatne 

odstrániť. Projektový manažér objednávateľa je povinný vadu doporučeným listom, faxom, elektronickou 
poštou alebo iným preukázateľným spôsobom oznámiť zhotoviteľovi, najneskôr však do 5 pracovných dní po 
tom, čo takúto vadu plnenia zmluvy zistí. 

2. Zhotoviteľ poskytne na plnenia podľa tejto zmluvy, záruku v trvaní 24 mesiacov, odo dňa podpisu každého 
akceptačného protokolu. Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe na svoje náklady poskytovať objednávateľovi 
záručný servis, ktorý spočíva v bezplatnom odstránení vád plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ 
začne s odstraňovaním vád v súlade s požiadavkami definovanými v opise predmetu zákazky . 

3. Záručná doba na technické vybavenie zhotoviteľom riadne a včas dodané a objednávateľom prevzaté je  
2 roky s tým, že v uvedenej dobe bude technické vybavenie spôsobilé na použitie na účel zodpovedajúci 
jeho určeniu. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím technického vybavenia  objednávateľom.  

4. Zhotoviteľ zaručuje, že v záručnej dobe bude APV spôsobilé na účel zodpovedajúci jeho určeniu a zabezpečí 
48 mesačnú podporu od uvedenia ICIS do prevádzky. Bližší postup služieb správy, údržby, technickej 
podpory a prevádzky ICIS  je popísaný v prílohe č. 7 tejto Zmluvy.  Záručná doba začne plynúť, keď 
vytvorené APV vrátane jeho inštalácie bude odovzdané a prevzaté objednávateľom.  

5. Servis vzťahujúci sa k dodávanému ICIS je vymedzený nasledovne: 

a) štandardný záručný servis na odstraňovanie porúch hardvéru a softvéru, prípadne pomoc pri náhradnom 
riešení, 

b) chyby sa diagnostikujú a odstraňujú okamžitým telefonickým poradenstvom, 

c) a/alebo nasadením špecialistu na mieste plnenia, ak to odstránenie chyby vyžaduje, 
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d) objednávateľ bude hlásiť závady a problémy týkajúce sa ICIS a získavať súvisiace informácie na mieste 
zriadenom Zhotoviteľom, 

e) pokiaľ nie je uvedené inak, servis bude trvať v čase od pondelka do piatku od 8.00 hod. do 17.00 hod. 
(okrem dní pracovného voľna a pracovného pokoja), 

f) pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, cena servisných výkonov poskytovaných podľa tohto bodu je 
zahrnutá v cene ICIS počas záručnej doby jednotlivých produktov tvoriacich súčasť ICIS, 

g) servis sa nevzťahuje na chyby a poškodenia ICIS spôsobené nedostatočne kvalifikovanou obsluhou, 
alebo nesprávnou manipuláciou obsluhy vykonanou v rozpore s odovzdanou dokumentáciou projektu, 

h) zhotoviteľ zaručuje, že nedôjde k nespusteniu, alebo k chybnej prevádzke programových inštrukcií ICIS 
v dôsledku chyby v médiách a spracovaní pri správnej inštalácii a používaní na zariadení určenom 
zhotoviteľom; ak bude zhotoviteľ upozornený na takéto chyby v priebehu záručnej doby, poskytne 
bezplatný servis, v rámci ktorého tieto buď opraví alebo nahradí tie médiá, ktoré v dôsledku vyššie 
uvedených porúch programovacie pokyny nevykonávajú. 

6. Zhotoviteľ zaručuje, že odovzdaný ICIS nemá právne vady, predovšetkým nie je zaťažený právami  tretích 
osôb z priemyslového alebo iného duševného vlastníctva. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi 
škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich chránených práv súvisiacich s 
plnením zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľov podľa Zmluvy.  

7. Záruka sa nevzťahuje na vady ICIS, alebo jeho časti, vzniknuté v dôsledku:  

a) nevhodnej alebo nesprávnej údržby, alebo kalibrácie produktov/komponentov a/alebo ICIS 
(customizácie produktov/komponentov) zo strany objednávateľa alebo ním poverených osôb, alebo 
iných osôb neschválených zhotoviteľom, ak bola vykonaná v rozpore s pokynmi zhotoviteľa (uvedenými 
v odovzdanej a akceptovanej dokumentácii o nastavení systému), 

 
b) nesprávneho, alebo neadekvátneho používania produktov/komponentov  a/alebo ICIS ako celku, t.j. 

používania, ktoré je v rozpore s pokynmi k používaniu daných produktov/komponentov a/alebo ICIS 
obsiahnutými v zhotoviteľom dodanej dokumentácii alebo v dokumentácii  výrobcu 
produktov/komponentov alebo s tým, čo je pre používanie daných produktov/ komponentov obvyklé, 

c) neautorizovanej modifikácie, operácie, opravy, alebo využitia produktov/komponentov  a/alebo ICIS, 

d) využitia produktov/komponentov a/alebo ICIS v prostredí inom než dodanom alebo odporučenom 
zhotoviteľom, 

e) nesprávnej prípravy a údržby miesta využívania produktov/komponentov a/alebo ICIS alebo ich častí, 

f) použitia softvéru, rozhraní, alebo náhradných dielov nedodaných, alebo neodporučených zhotoviteľom, 
alebo zo vzájomnej neznášanlivosti medzi takým softvérom, rozhraním, alebo náhradným dielom 
a produktovm/komponentom dodaným zhotoviteľom, 

g) zneužitia, nedbalosti, straty, alebo poškodenia pri preprave zo strany iných osôb ako zhotoviteľa alebo 
osôb ním poverených,  

h) zásahu pracovníka tretej strany do ICIS bez súhlasu zhotoviteľa, 

i) poruchy alebo vady produktov/komponentov, ktoré musia byť zhotoviteľom preukázateľné. 
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Čl. XIV Súčinnosť a iné záväzky zmluvných strán 
1. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie ICIS podľa Zmluvy. Objednávateľ 

odovzdá zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy všetky podklady potrebné na 
vykonanie ICIS. 

2. Pred inštaláciou vykonávanou zhotoviteľom je objednávateľ povinný zabezpečiť prípravu jej miesta v súlade 
s pokynmi vydanými zhotoviteľom, ktoré musia byť zhotoviteľom vydané v dostatočnom časovom predstihu, 
ktorý umožní objednávateľovi splniť uvedený záväzok. 

3. Pokiaľ  zhotoviteľ vykonáva inštaláciu produktov/komponentov, platia nasledujúce podmienky: 

3.1 Objednávateľ bude povinný pred inštaláciou: 

a)  riadne zaobchádzať s produktami/komponentami v súlade s dokumentáciou výrobcu takých 
produktov/komponentov, 

b) zaistiť všetky veci potrebné pre inštaláciu a primerane pripraviť miesto inštalácie v súlade s odporučením 
zhotoviteľa, 

c)  včas umožniť zhotoviteľovi prístup k produktom/komponentom za účelom ich inštalácie. 

 
4. Inštalácia softvéru (počítačových programov) bude vykonaná v súlade s príslušným popisom vlastností 

programových produktov/komponentov ICIS.  

5. Dodržanie harmonogramu je závislé aj na včasnom a riadnom poskytnutí primeranej súčinnosti. Pre 
zamedzenie pochybností sa stanovuje, že súčasťou primeranej súčinnosti objednávateľa nie sú plnenia, 
ktoré má zhotoviteľ poskytnúť ako súčasť predmetu zmluvy. Ak si objednávateľ nebude plniť svoje 
povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy, má sa za to, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojich 
záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ bude oprávnený primerane predĺžiť (oddialiť) termíny 
svojho plnenia alebo implementácie ICIS alebo jeho jednotlivých častí. Také predĺženie – oddialenie 
termínov bude prerokované a schválené na najbližšom zasadaní riadiaceho výboru .  V prípade, ak by také 
predĺženie malo dopad na konečný termín dodania predmetu zmluvy, riadiaci výbor predloží oprávneným 
zástupcom zmluvných strán návrh dodatku k Zmluve. Predĺženie čiastkových termínov plnenia je 
v kompetencii riadiaceho výboru. 

6. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi identifikačné údaje o každom z použitých subdodávateľov 
a definovať druh a rozsah činností, ktoré bude pri plnení tejto Zmluvy daným subdodávateľom zabezpečovať. 
Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet zmluvy 
vykonával sám.     

7. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, tak aby mal 
predmet zmluvy za podmienok stanovených v tejto Zmluve požadovanú funkcionalitu. 

8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať bezpečnostnú politiku objednávateľa. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy nebude po  vytvorení obsahovať nevyžiadané fukcie, najmä 
také, ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť. 

10. Zhotoviteľ je povinný pri finálnom odovzdaní ICIS predložiť vyhlásenie o splnení požiadaviek platnej 
legislatívy, najmä výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, a to špecificky pre 
každú takúto požiadavku  osobitne, vrátane spôsobu implementácie (čl. XI. ods. 3 tejto Zmluvy). 
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11. Zhotoviteľ sa ako súčasť svojho plnenia zaväzuje prevádzkovať klientské pracovisko pre predmet plnenia v 
zmysle čl.II bodu 4.8 s najmenej 2 stálymi zamestnancami 24x7. Doba odozvy  je max. do 1 hod. od prijatia 
požiadavky.  

12. Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi počas poskytovania plnenia podľa čl. II bod 3. Zmluvy 
mesačné priebežné monitorovacie správy, a to vždy do 5-teho dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom 
období. Prvú Priebežnú monitorovaciu správu predloží v mesiaci, v ktorom bola podpísaná táto Zmluva. 

13. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu 
svojich kontaktných údajov. Kontaktné adresy pre písomnú komunikáciu sú: 

 

Za objednávateľa: 
Finančné riaditeľstvo SR 
Ing. Igor Kmetík 
GR Kompetenčného centra finančných operácií 
Mierová 23, 815 11 Bratislava  
Slovenská republika 
Tel.:  +421 2 482 73320 
igor.kmetik@financnasprava.sk 
 
Za zhotoviteľa: 
 

 
 

Čl. XV. Ukončenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy     
1. Táto Zmluva môže byť ukončená vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou v  

3-mesačnej výpovednej lehote s uvedením výpovedného dôvodu.  

2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, pokiaľ druhá zmluvná strana závažným 
spôsobom poruší svoju Zmluvou určenú povinnosť a ani po písomnej výzve dotknutej zmluvnej strany, 
obsahujúcej aj určenie dodatočnej primeranej lehoty na splnenie predmetnej zmluvnej povinnosti, svoju 
povinnosť nesplní.  

3. Odstúpenie od Zmluvy je jednostranným právnym úkonom. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, 
musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od Zmluvy odstupuje. 

4. Odstúpením od Zmluvy nebudú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom čiastkových plnení 
zhotoviteľa, ktoré boli do tej doby zhotoviteľom riadne a včas vykonané a objednávateľom riadne prevzaté 
(akceptované).  

5. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nárokov strán na náhradu škody vyplývajúcich zo Zmluvy.  

 
Čl. XVI. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa všeobecne záväzných predpisov platných v čase podpisu 
zmluvy. 

2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorou je doba splnenia záväzkov v nej dohodnutých. 

3. Táto Zmluva sa riadi: 
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a) § 269 ods. 2 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, ako aj jeho inými súvisiacimi ustanoveniami, vždy 
pokiaľ také ustanovenia dispozitívnej povahy nie sú upravené ustanoveniami Zmluvy, 

b) príslušnými ustanoveniami autorského zákona. 

 
4. Nevykonanie akéhokoľvek práva z tejto Zmluvy neznamená zrieknutie sa, alebo zrušenie takého práva. Ak 

akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude vyhlásené za neplatné, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť jej 
ostatných ustanovení. 

5. Ustanovenia Zmluvy týkajúce sa záruky, zodpovednosti za škodu, poskytnutia užívacích práv a dôverných 
informácií druhej zmluvnej strany ostávajú v platnosti i po ukončení záväzkového vzťahu touto Zmluvou 
upraveného. 

6. Túto Zmluvu je možné meniť iba formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. 

7. Práva z tejto Zmluvy nie sú prevoditeľné bez predchádzajúceho písomného súhlasu zmluvných strán, okrem 
prevodu užívacích práv na Finančné riaditeľstvo SR, ktoré objednávateľ nadobudol na základe tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ bude oprávnený postúpiť neuhradené pohľadávky vždy len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom objednávateľa. Práva a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

8. Všetky oznámenia s právnym alebo zmluvným účinkom sa budú písať v slovenskom jazyku a posielať druhej 
strane doporučene (alebo na doručenku) na jej horeuvedenú alebo dodatočne písomne oznámenú adresu. 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie vzájomných sporov vzniknutých na 
základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s touto Zmluvou a k ich vyriešeniu predovšetkým prostredníctvom 
jednania kontaktných osôb, alebo poverených zástupcov. 

10. Všetky spory zo Zmluvy budú podľa dohody obidvoch zmluvných strán riešiť príslušné súdy Slovenskej 
republiky. 

11. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, pričom objednávateľ dostane tri a každý zhotoviteľ dva 
exempláre. 

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali a na dôkaz svojho súhlasu s celým 
obsahom tejto Zmluvy pripájajú osoby k tomu oprávnené každou zo strán svoje podpisy. 

  

 

 Bratislava, dňa      Bratislava, dňa 
 
...............................................  ................................................                 

Ing. František Imrecze 
prezident finančnej správy 
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Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky 
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Príloha č.2 – Ponuka zhotoviteľa (uchádzača) 
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Príloha č.3 – Podrobný rozpočet projektu 

 

P.č./UID Skupina aktivít Názov aktivity 

Skupina  výdavkov 

Názov výdavku MJ 
Jednotková 

cena bez DPH 
(v EUR)  

Počet 
jednotiek  

Spolu s 
DPH (v 
EUR) podpoložka 

1 Hlavná aktivita Analýza a dizajn IS 711003 eDovoz projekt    1   

2 Hlavná aktivita Analýza a dizajn IS 711003 EMCS projekt    1   

3 Hlavná aktivita Analýza a dizajn IS 711003 NSAR projekt    1   

4 Hlavná aktivita Analýza a dizajn IS 711003 MDM projekt    1   

5 Hlavná aktivita Analýza a dizajn IS 711003 ASR/DMS projekt    1   

6 Hlavná aktivita Analýza a dizajn IS 711003 VDI projekt    1   

7 Hlavná aktivita Analýza a dizajn IS 711003 Bezpečnosť projekt    1   

8 Hlavná aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 713002/633002 Virtualizačný server ks   16   

9 Hlavná aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 713002/633002 
Databázový, 
aplikačný server  

ks   6   

10 Hlavná aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 713002/633002 Backend server ks   3   

11 Hlavná aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 713002/633002 
Connection Broker 
Server   

ks   2   

12 Hlavná aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 713002/633002 VDI Server  ks   90   

13 Hlavná aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 713002/633002 Univerzálny rack  ks   5   

14 Hlavná aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 711003/633013 
Virtualizačný SW– 
Hypervízor  

ks   64   

15 Hlavná aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 711003/633013 
Virtualizačný SW – 
Manažment 
konzola 

ks   1   
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P.č./UID Skupina aktivít Názov aktivity 

Skupina  výdavkov 

Názov výdavku MJ 
Jednotková 

cena bez DPH 
(v EUR)  

Počet 
jednotiek  

Spolu s 
DPH (v 
EUR) podpoložka 

16 Hlavná aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 711003/633013 
SW licencie – 
Operačný systém 1 

ks   32   

17 Hlavná aktivita Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 711003/633014 
SW licencie – 
Operačný systém 2 

ks   107   

18 Hlavná aktivita Implementácia IS 711003 eDovoz projekt    1   

19 Hlavná aktivita Implementácia IS 711003 EMCS projekt    1   

20 Hlavná aktivita Implementácia IS 711003 NSAR projekt    1   

21 Hlavná aktivita Implementácia IS 711003 MDM projekt    1   

22 Hlavná aktivita Implementácia IS 711003 ASR/DMS projekt    1   

23 Hlavná aktivita Implementácia IS 711003 VDI projekt    1   

24 Hlavná aktivita Implementácia IS 711003 Bezpečnosť projekt    1   

25 Hlavná aktivita Testovanie IS 711003 eDovoz projekt    1   

26 Hlavná aktivita Testovanie IS 711003 EMCS projekt    1   

27 Hlavná aktivita Testovanie IS 711003 NSAR projekt    1   

28 Hlavná aktivita Testovanie IS 711003 MDM projekt    1   

29 Hlavná aktivita Testovanie IS 711003 ASR/DMS projekt    1   

30 Hlavná aktivita Testovanie IS 711003 VDI projekt    1   

31 Hlavná aktivita Testovanie IS 711003 Bezpečnosť projekt    1   

32 Hlavná aktivita Nasadenie IS 711003 eDovoz projekt    1   

33 Hlavná aktivita Nasadenie IS 711003 EMCS projekt    1   

34 Hlavná aktivita Nasadenie IS 711003 NSAR projekt    1   

35 Hlavná aktivita Nasadenie IS 711003 MDM projekt    1   

36 Hlavná aktivita Nasadenie IS 711003 ASR/DMS projekt    1   

37 Hlavná aktivita Nasadenie IS 711003 VDI projekt    1   
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P.č./UID Skupina aktivít Názov aktivity 

Skupina  výdavkov 

Názov výdavku MJ 
Jednotková 

cena bez DPH 
(v EUR)  

Počet 
jednotiek  

Spolu s 
DPH (v 
EUR) podpoložka 

38 Hlavná aktivita Nasadenie IS 711003 Bezpečnosť projekt    1   

39 Podporné aktivity Riadenie projektu 637004 Projektový manažér človekodeň   
375 

  

40 Podporné aktivity Riadenie projektu 637004 Finančný manažér človekodeň   
375 

  

41 Podporné aktivity Riadenie projektu 637004 Projektový asistent človekodeň   
375 

  

42 Podporné aktivity Riadenie projektu 637004 
Manažér 
monitoringu 

človekodeň   
125 

  

43 Podporná aktivita Publicita a informovanosť 637004 Reklamná tabuľa ks   
1 

  

44 Podporná aktivita Publicita a informovanosť 637004 
Trvalá vysvetľujúca 
tabuľa 

ks   
1 

  

45 Podporná aktivita Publicita a informovanosť 637003 Tlačová správa ks   
2 

  

46 Podporná aktivita Publicita a informovanosť 637003 
Nálepky (na 
označenie IKT) 

ks   
150 

  

47 Podporná aktivita Publicita a informovanosť 637003 
Tlačený informačný 
materiál 

ks   
1000 

  

SPOLU                 
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Rok 
Aktivita 8 - Služby správy, údržby, technickej podpory a prevádzky ICIS 

eDovoz EMCS NSAR MDM ASR/DMS VDI Bezpečnosť HW SW Celkom 

  

1. rok podpory                     

2. rok podpory                     

3. rok podpory                     

4. rok podpory                     
Celkom v EUR s DPH                     
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Príloha č.4 – Zmenové konanie 
1. Ak je potrebné uskutočniť akúkoľvek zmenu v rozsahu dodávky, budú sa uplatňovať postupy zmenového 

konania popísané v tejto prílohe, ako aj ostatné relevantné ustanovenia Zmluvy. 

2. Požiadavku na zmenu môže projektovému manažérovi zhotoviteľa (objednávateľa) predložiť výlučne 
projektový manažér objednávateľa (zhotoviteľa). Projektový manažér zhotoviteľa vedie evidenciu došlých 
požiadaviek na zmenu a zabezpečuje rámcové posúdenie požiadavky na zmenu najneskôr do troch 
pracovných dní od dátumu prevzatia požiadavky na zmenu. 

3. Výsledkom rámcového posúdenia požiadavky na zmenu je jej kategorizovanie na zmenu „menšieho 
rozsahu“ alebo zmenu „väčšieho rozsahu“. Zmena menšieho rozsahu je klasifikovaná ako zmena, kde 
uvedená zmena nespôsobí zvýšenie ceny a nepredĺži celkový (globálny) časový harmonogram o viac ako 10 
pracovných dní. V prípade zmeny, kde dôsledkom jej vykonania bude zvýšenie ceny predmetu plnenia alebo 
predĺženie termínu dodávky o viac ako 10 pracovných dní, bude táto považovaná za zmenu väčšieho 
rozsahu. 

4. V prípade zmeny menšieho rozsahu zabezpečí projektový manažér zhotoviteľa detailné posúdenie 
predloženej požiadavky na zmenu do troch pracovných dní od dátumu rámcového posúdenia zmeny. V 
prípade zmeny väčšieho rozsahu si projektoví manažéri zmluvných strán dohodnú a písomne (e-mailom) 
potvrdia termín detailného posúdenia navrhnutej zmeny. 

5. Výsledkom detailného posúdenia požiadavky na zmenu je stanovisko projektového manažéra zhotoviteľa k 
vhodnosti, potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných úprav spolu s ich finančným a časovým ocenením, 
resp. ďalšími predpokladmi ich uskutočnenia. V závere stanoviska použije projektový manažér zhotoviteľa 
nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny: 

a) je možné realizovať bez dopadu na náklady alebo harmonogram plnenia, 
b) je možné realizovať, ale s dopadom na náklady alebo harmonogram plnenia, 
c) neodporúča realizovať, 
d) nie je možné realizovať, 
e) nie je možné realizovať v rámci existujúcej zmluvy, odporúča sa evidovať ako námet pre nový projekt. 
 

6. Po vypracovaní detailného posúdenia požiadavky na zmenu projektovým manažérom zhotoviteľa vykoná 
posúdenie požiadavky na zmenu projektový manažér objednávateľa s návrhom na riešenie. 

7. Požiadavku na zmenu spolu s jej posúdením v zmysle vyššie uvedeného textu predkladá Oprávnená osoba 
zhotoviteľa Oprávnenej osobe objednávateľa, ktorý po jeho posúdení zabezpečí jeho predloženie vždy na 
najbližšie zasadnutie Riadiaceho výboru ICIS, ktorý  následne odporučí resp. neodporučí oprávneným 
zástupcom zmluvných strán navrhovanú zmenu akceptovať. 
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Príloha č. 5  Akceptácia a preberanie ICIS  
Vykonanie predmetu zmluvy – časť DFŠ a TN 
 
1. Návrh DFŠ a Technický návrh musí zodpovedať opisu predmetu zákazky uvedenému v Prílohe č. 1 Zmluvy 

a v Prílohe č.2 Zmluvy.   

2. Ak predložený návrh DFŠ a TN bude zodpovedať opisu predmetu zmluvy uvedenému v Prílohe č. 1 Zmluvy 
a v Prílohe č.2 Zmluvy, tak projektový manažér objednávateľa písomne oznámi projektovému manažérovi 
zhotoviteľa schválenie návrhu, a to najneskôr do 15 pracovných dní od predloženia návrhu. Následne sa 
uplatní postup z bodu 3 tejto prílohy č.5. Ak v tejto lehote projektový manažér objednávateľa písomne 
oznámi projektovému manažérovi zhotoviteľa námietky k nesúladu návrhu DFŠ a/alebo TN so špecifikáciami 
uvedenými v Prílohe č. 1 Zmluvy a v Prílohe č.2 Zmluvy, projektový manažér zhotoviteľa najneskôr do 10 
pracovných dní od oznámenia námietok predloží projektovému manažérovi objednávateľa upravený návrh 
DFŠ a/alebo TN. Ak projektový manažér objednávateľa najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia 
návrhu DFŠ a/alebo TN písomne neoznámi projektovému manažérovi zhotoviteľa ani schválenie návrhu ani 
námietky k vyššie uvedenému nesúladu, posledným dňom uvedenej lehoty sa návrh DFŠ a/alebo TN 
považuje za schválený projektovým manažérom objednávateľa. Projetový manažér objednávateľa je 
oprávnený písomným oznámením predĺžiť lehotu na schválenie DFŠ a/alebo TN o ďalších 10 kalendárnych 
dní, ak má k návrhu DFŠ a/alebo TN naďalej námietky v rámci nesúladu návrhu DFŠ a/alebo TN so 
špecifikáciami uvedenými v Prílohe č. 1 Zmluvy a v Prílohe č.2 Zmluvy. 

3. Návrh DFŠ a TN schválený proektovými manažérmi zmluvných strán bude predložený na schválenie 
Riadiacemu výboru. 

4. Pri vykonávaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľ postupovať podľa objednávateľom schválenej DFŠ a TN 
v zmysle globálneho harmonogramu schváleného riadiacim výborom.  
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Príloha č.  6  Akceptačné testy, testovacie scenáre 
1. Akceptačné testy sa realizujú v rámci čiastkových plnení predmetu zmluvy, pri ktorých sú tieto testy 

relevantné. 

2. Akceptačné testy overujú, že predmet zmluvy spĺňa požiadavky objednávateľa, funkcionalitu vrátane 
výkonnostných požiadaviek, technické riešenie, a to v rozsahu definovanom Zmluvou a jej prílohami. 

3. Akceptačné testy sa uskutočnia na základe špecifikácie akceptačných testov, ktorá obsahuje popis častí 
akceptačných testov, testovacie dáta, príslušné prostredie, poradie vykonávania akceptačných testov, 
testovacie kritériá a časový plán akceptačných testov. 

4. Cieľom akceptácie je dokumentovať úspešnosť realizácie, integrácie odovzdaného predmetu zmluvy alebo 
jeho časti a zdokumentovať inštaláciu u objednávateľa. Výsledkom akceptácie je akceptačný protokol 
podpísaný projektovým manažérom objednávateľa a zhotoviteľa v zmysle Zmluvy. Oprávnenou osobou na 
podpisovanie akceptačného protokolu je projektový manažér za stranu objednávateľa alebo ním poverená 
osoba a projektový manažér za stranu zhotoviteľa alebo ním poverená osoba. 

5. Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa vyžaduje obojstranné podpísanie protokolu, môže ktorákoľvek zmluvná 
strana odmietnuť podpísanie protokolu iba písomne, s uvedením oprávnených dôvodov, ktoré predstavujú 
porušenie tejto Zmluvy druhou zmluvou stranou. Toto písomné odôvodnenie bude zmluvná strana povinná 
doručiť druhej zmluvnej strane do 5 pracovných dní odo dňa pôvodného termínu na podpísanie protokolu. 
Pokiaľ nebude protokol podpísaný a nebudú druhej zmluvnej strane do 5 pracovných dní doručené také 
dôvody, protokol sa považuje za podpísaný s tým, že účinky podpísaného protokolu nastali dňom pôvodného 
termínu na podpísanie protokolu. Posledným termínom na podpísanie protokolu je 30. deň akceptačného 
konania (30. deň po stanovenom termíne akceptačných testov), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

6. Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za výhrady k funkčnosti, ktoré neboli špecifikované alebo identifikované 
v Detailnej funkčnej špecifikácii, ktorá vychádza z požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ je však nápomocný 
pri riešení plánovaných alebo neplánovaných zmien a definuje rozsah prác a náklady pre objednávateľa. 
Vyriešenie požadovaných zmien môže byť riešené prostredníctvom zmenového konania. 

7. V prípade, že sa pri testovaní rozhrania so systémom, ktorý nie je dodávaný zhotoviteľom dokázateľne 
preukáže, že chyba je na strane takéhoto systému, vykoná sa akceptácia s výhradou, testovanie sa ukončí  

8. po odstránení chyby. Uvedené platí okrem prípadov, keď chyba v systéme dodávaného iným zhotoviteľom 
vznikla z dôvodu nesprávnych dát, informácií, postupov definovaných zhotoviteľom ICIS. 

9. Akceptačné testy systému vyžadujú testovanie systému samotného, ak vyžadujú aj testovanie rozhraní pre 
zariadenia, ktoré nie sú dodávané zhotoviteľom a nie sú súčasťou zmluvy, Objednávateľ musí ukončiť testy 
všetkých systémov, ktoré nie sú podporované zhotoviteľom pred začatím akceptačných testov, a to 
v prípade, že je možné takéto testy uskutočniť. V prípade, že testy príslušných externých systémov nie sú 
kompletné alebo ich nebolo možné uskutočniť, objednávateľ bude garantovať zhotoviteľovi úľavu a vylúčenie 
ovplyvneného testu. 

 
Klasifikácia chýb: 
 
1. Vada systému kategórie 1 – vada systému brániaca akceptácií 

Podstatná vada systému - riadna prevádzka systému nie je možná alebo je znížená do neprijateľnej miery touto 
chybou viac ako 24 hodín. Chybu zároveň nie je možné obísť využitím iného náhradného postupu alebo 
objednávateľom akceptovateľného náhradného postupu.   
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Príklad: informačný systém nepracuje a  opätovne nenabieha, strata/zničenie dát, chybné výsledky pri spracúvaní 
dát. 

2. Vada systému kategórie 2 – chyba, ktorá nebráni akceptácií 

Nepodstatná vada systému - riadna prevádzka nie je ovplyvnená natoľko, aby to zabránilo fungovaniu ICIS.   

Takéto vady budú odstránené počas testovania funkčnosti ak sa tak dohodnú projektoví manažéri, pokiaľ to bude 
možné a následne skontrolované. V tomto prípade zhotoviteľ na seba preberá zodpovednosť za správnosť 
fungovania tých častí systému, ktoré do opravy takejto vady boli funkčné a opravou tejto vady došlo k ich 
chybnému fungovaniu. Za definovanie komplexnosti postupu testovania po takomto odstránení vady počas 
testovania funkčnosti je zodpovedný zhotoviteľ. Zvyšné nedostatky budú uvedené v samostatnom zozname, ktorý 
bude prílohou k akceptačnému protokolu s výhradami. Objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú termín, do ktorého 
budú nedostatky odstránené. Takáto vada systému nezabráni akceptácii ICIS a nie je ani dôvodom pre odloženie 
testovania funkčnosti v prípade, že zistená vada neovplyvní ďalšie testovanie. 
Príklad: mierne nižší výkon informačného systému ako bol dohodnutý, hromadenie krátkodobých závad 
prevádzky, chyby pohybujúce sa v rámcoch tolerancie definovaných pri akceptačných kritériách. 
Malá vada systému - neovplyvňuje riadnu prevádzku. Takáto vada systému nie je dôvodom pre odloženie 
testovania funkčnosti a ani nezabráni prevzatiu ICIS. Jedná sa  o problémy drobného charakteru a vady, ktoré 
nebránia  efektívnemu používaniu systému. Môžu to byť menšie vady na obrazovkách alebo drobné odchýlky od 
očakávanej prevádzky. 
Príklad: nesprávne chybové hlásenia (softvér prejde do stavu čakania a dá sa aktivovať iba stlačením klávesy). 

 
Akceptačné testy 
  
1. Príprava testovacích scenárov je v zodpovednosti zhotoviteľa. Testovacie scenáre budú pokrývať všetky 

funkcie uvedené v Detailnej funkčnej špecifikácii a Technickom návrhu. Pokrytie funkcií testovacími scenármi 
bude prezentované súhrnným zoznamom testovacích scenárov. Testovacie scenáre podliehajú schváleniu 
objednávateľom.  

2. Súčasťou plánu akceptačných testov je popis ako sa budú funkcie testovať a tiež budú definované 
podmienky testovania.  

3. Správa o akceptačných testoch (záznam kvality) sa použije na oficiálne zaznamenanie výsledkov testov a 
primerane podrobne určí všetky odchýlky medzi dodaným systémom a funkciami uvedenými v DFŠ a v TN.  
Pokiaľ niektoré odchýlky od DFŠ a TN vyžadujú iba malé opravy a zásadne neovplyvnia funkčnú prevádzku 
systému alebo jeho modulu, potom bude systém považovaný za prijatý a odchýlky budú opravené v rámci 
dohodnutého obdobia po prevzatí (akceptácii, t.j. po vystavení a podpísaní akceptačného protokolu). 

4. Ak sa počas testu odhalí alebo objaví nejaká chyba, test bude pokračovať ak sa na tom dohodli projektoví 
manažéri, nezastaví sa, ani sa nereštartuje, okrem prípadu, keď ďalšie testovanie nie je možné zabezpečiť, 
napr. z dôvodu možného vplyvu chybnej funkcie na ostatné časti odovzdaného ICIS. Ak sa zistia počas 
akcpetačného testu vady, príslušná pracovná skupina na vykonávanie akceptačných testov písomne 
zaznamená a nahlási všetky vady podľa postupov, na ktorých sa dohodli projektoví manažéri 

5. Definitívne opravy oznámených vád sa vykonajú čo najskôr ako to bude  možné. Po opakovanom odovzdaní 
ICIS alebo jeho časti znovu začína proces preberacieho konania a následne akceptačného konania.   

 

Akceptácia dokumentácie 
 
Dokument odovzdávaný zhotoviteľom ako súčasť plnenia podľa zmluvy predloží projektový manažér zhotoviteľa 
projektovému manažérovi objednávateľa elektronickou formou (zaslanie e-mailom) a jednu kópiu doručí 
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v tlačovej forme na revíziu a pripomienkovanie. Projektový manažér objednávateľa je zodpovedný za distribúciu 
kópií finálnej verzie dokumentu členom užšieho projektového tímu objednávateľa pre interné pripomienkovanie 
realizované v rámci akceptačného konania. Projektový manažér  objednávateľa je zodpovedný za konsolidáciu 
pripomienok objednávateľa a zabezpečí jasné označenie nedostatkov a pripomienok a zašle ich projektovému 
manažérovi zhotoviteľa vo forme zoznamu vád brániacich akceptácii, resp. vo forme akceptačného protokolu s 
výhradami. Projektový manažér objednávateľa bude mať podľa kategórie dokumentu adekvátny počet 
pracovných dní na zaslanie zoznamu vád projektovému manažérovi zhotoviteľa. Zhotoviteľ zapracuje vady 
a opätovne odovzdá dokumenty projektovému manažérovi objednávateľa, čím sa začína proces akceptačného 
konania.  
 
Kategórie dokumentu: 
 
Dokument jednoduchý (typický rozsah do 50 strán): 
5 pracovných dní na zaslanie pripomienok zo strany objednávateľa a rovnaká lehota na ich zapracovanie zo 
strany zhotoviteľa. 
 
Dokument zložitý (typický rozsah nad 50 strán): 
10  pracovných dní na zaslanie pripomienok zo strany objednávateľa a 8 pracovných dní na ich zapracovanie zo 
strany zhotoviteľa. 
 
Uvedené počty dní platia v prípadoch, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
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Príloha č.7 – Služby správy, údržby, technickej podpory a prevádzky 
Zhotoviteľ bude po dobu 4 rokov od zavedenia ICIS  do prevádzky poskytovať objednávateľovi služby technickej 
podpory pre zabezpečenie prevádzky systému. 
 
I. Predmet poskytovania služby technickej podpory 

a) Servisný hotline, 

b) Prevádzkové zásahy (správa systému), 

c) Pravidelné preventívne zásahy (profylaktika a monitoring), 

d) Servisné zásahy v prípade nefunkčnosti systému alebo jeho komponentov (riešenie incidentov), 

e) Servisné zásahy podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie), 

f) Ostatné služby súvisiace s prevádzkou systému na základe požiadaviek objednávateľa. 
 
V rámci poskytovania služieb technickej podpory prevádzky bude zhotoviteľ vykonávať tieto činnosti: 
 
1. Poskytovanie služieb servisného hotline: 
a) Poskytovanie služieb servisného hotline zahŕňa služby kontaktného centra prostredníctvom 
komunikačných kanálov: 
 i) telefonicky na telefónnom čísle kontaktného centra zhotoviteľa,  
 ii) alebo faxom na telefónnom čísle kontaktného centra zhotoviteľa, 
 iii) alebo emailom na emailovej adrese kontaktného centra zhotoviteľa. 
b) Všetky vyžiadané požiadavky na služby technickej podpory bez ohľadu na primárny spôsob 
nahlásenia (telefón, fax) musia byť následne nahlásené zhotoviteľovi aj formou emailu na emailovej adrese 
kontaktného centra zhotoviteľa. 
c) Zhotoviteľ je povinný formou emailu potvrdiť doručenie požiadavky na poskytnutie služieb technickej 
podpory na pracovisko centrálnej technickej podpory objednávateľa. 
2. Realizácia prevádzkových zásahov (správa systému), ktorými sú: 
a) podpora, resp. aktualizácia konfigurácie systému, 
b) inštalácie aktualizácií a patchov štandardného systémového software (objednávateľ garantuje 
vlastníctvo príslušných licencií): 
 i) podľa Vzorových pracovných postupov pre realizáciu aktualizácie štandardného 
programového vybavenia, 
 ii) na požiadanie objednávateľa, 
 iii) na základe potreby plynúcej z aktualizácie aplikačného programového vybavenia. 
c) inštalácie aktualizácií a patchov aplikačného programového vybavenia (bez rozšírenia funkcionality 
systému), 
d) ladenie výkonnosti systému, 
e) ostatné činnosti bežnej podpory prevádzky systému: 

i) spracovať a priebežne aktualizovať vzorovú konfiguráciu systému, súčasne so zaškolením 
zamestnancov, 
ii) spracovať a priebežne aktualizovať vzorové pracovné postupy pre aktualizáciu systému, 
iii) spracovať a priebežne aktualizovať vzorové pracovné postupy pre realizáciu preventívnych 

zásahov, 
iv)  spracovať a priebežne aktualizovať vzorové pracovné postupy pre riešenie incidentov, 
v) integrácia systémovej podpory, pre ktorú existuje štandardná podpora dodávateľov 

jednotlivých prvkov prevádzkovej infraštruktúry a ktorú môže vykonať Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa. 
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3. Realizácia pravidelných preventívnych zásahov (profylaktika a monitoring) podľa Vzorových pracovných 
postupov pre realizáciu preventívnych zásahov: 
a) Možné spôsoby realizácie preventívnych zásahov: 

i) automatizovaným spôsobom, pomocou SW vybavenia na to určeného, 
ii) vzdialeným prístupom pomocou služby Remote Access Server v súlade s bezpečnostnou 
politikou objednávateľa, 

              iii) osobne, na mieste prevádzky systému. 
b) Primárnym cieľom preventívnych zásahov je  

i) kontrola konzistencie konfigurácie a databáz ICIS, 
ii) identifikácia potenciálnych rizík, ohrozujúcich funkcionalitu, dostupnosť a prevádzku  ICIS, 
spôsobujúcich výpadky systému, resp. obmedzenia funkcionality a dostupnosti systému. 

c) Predmetom preventívnych zásahov je predkladanie návrhov na servisné zásahy s cieľom eliminovať 
identifikované potenciálne riziká. 
4. Servisné zásahy v prípade nefunkčnosti systému alebo jeho komponentov (riešenie incidentov): 
a) Incident je: 

i) výpadok systému – prerušenie prevádzky ICIS sprevádzané nedostupnosťou služieb 
aplikačného a databázového software (aplikačného a/alebo databázového servera) pre jeho 
používateľov a integrované informačné systémy, spôsobené výlučne v dôsledku poruchy 
aplikačného alebo databázového  software, 
ii) porucha funkčnosti ICIS sprevádzaná nedostupnosťou alebo nesprávnou funkčnosťou tak, 
že sa ICIS nedá využívať pre pôvodne plánovaný účel a spôsobuje nepoužiteľnosť systému na 
stanovený účel. 

b) V prípade identifikácie incidentu, bude Zhotoviteľ riešiť incidenty, súvisiace s prevádzkou systému : 
i) telefonicky, v spolupráci s technickou podporou objednávateľa, 
ii) vzdialeným prístupom pomocou služby Remote Access Server, 
iii) osobne, na mieste vzniku incidentu. 

c) Riešenie incidentu sa realizuje:  
i) zmenou konfigurácie systému, 
ii) reinštaláciou pôvodnej verzie aplikačného programového vybavenia,  
iii) reinštaláciou pôvodnej verzie alebo inštaláciou aktualizácie systémového software, 
iv) dodaním novej verzie aplikačného programového vybavenia. 

d) V rámci riešenia incidentu sa realizuje: 
i) analýza identifikovaných incidentov a problémov v prevádzkovom prostredí objednávateľa 
(aktuálna hardware infraštruktúra, systémový software, aplikačné programové vybavenie a obsah 
príslušných databáz), 
ii) odstraňovanie chýb v ICIS, ktoré boli spôsobené nekorektným zásahom užívateľov,  
iii) dokumentovanie konfiguračných zmien a servisných zásahov súvisiacich s odstraňovaním 
incidentov a problémov. 

e) Predpokladom odstránenia incidentu je: 
i) že sa jedná o poruchu funkčnosti systému,  
ii) sú splnené všetky technické predpoklady uvedené v dokumentácii pre prevádzku ICIS, 
iii) objednávateľ poskytol pri riešení incidentu požadovanú súčinnosť. 

5. Servisné zásahy podľa požiadaviek (riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie): 
a) V prípade, že o to centrálna technická podpora objednávateľa požiada, bude Zhotoviteľ riešiť 
požiadavky na zmenu konfigurácie, súvisiace s prevádzkou systému: 

i) telefonicky, v spolupráci s technickou podporou objednávateľa, 
ii) vzdialeným prístupom pomocou služby Remote Access Server, 
iii) osobne, na mieste vzniku Incidentu. 

b) Riešenie požiadavky na zmenu konfigurácie sa realizuje:  
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i) zmenou konfigurácie systému,  
ii) reinštaláciou pôvodnej verzie aplikačného programového vybavenia,  
iii) reinštaláciou pôvodnej verzie alebo inštaláciou aktualizácie systémového software. 

c) V rámci riešenia požiadavky na zmenu konfigurácie sa realizuje: 
i) analýza identifikovaných požiadaviek na zmenu konfigurácie v prevádzkovom prostredí 
objednávateľa (aktuálna hardware infraštruktúra, systémový software, aplikačné programové 
vybavenie a obsah príslušných databáz), 
ii) dokumentovanie konfiguračných zmien a servisných zásahov súvisiacich s realizovaním 
požiadavky na zmenu konfigurácie. 

6. Ostatné služby súvisiace s prevádzkou systému na základe požiadaviek objednávateľa, a to: 
a) dodávka licencií štandardného systémového software a aplikačného programového vybavenia 
nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky ICIS v jeho prevádzkovom prostredí, 
b) analýza požiadaviek, špecifikácia, analýza, návrh, vývoj a nasadenie rozšírenia, vylepšenia a/alebo 
modifikácie funkcionality ICIS na základe požiadaviek objednávateľa, 
c) konzultácie technologické (z oblasti jednotlivých technológií, ktoré sú súčasťou technickej, 
systémovej a aplikačnej infraštruktúry ICIS) alebo metodické (z oblasti príslušných pracovných postupov), 
d) školenia koncových používateľov, školenia školiteľov, administrátorov, metodikov v oblasti 
pracovných postupov, 
e) obnova prevádzkových dát na nosičoch poškodených technickou poruchou alebo nesprávnou 
manipuláciou, 
f) servisný zásah v prípade incidentu spôsobeného poškodením technológie neodbornou obsluhou 
a/alebo poškodením technológie v dôsledku vyššej moci, 
g) opravy škôd, ktoré vznikli porušením podmienok prevádzky, stanovených zhotoviteľom 
a definovaných v manuáloch dodaných k jednotlivým technológiám, 
h) odstránenia chybových stavov databáz po chybnom spracovaní,  
i) úpravy číselníkov a konfigurácie systému, 
j) prípadné iné služby, podľa požiadaviek objednávateľa. 
 
 
 
II. Princípy poskytovania služby podpory: 
 
Zhotoviteľ bude poskytovať služby podpory za nasledovných podmienok : 
 Základná doba (ďalej len „Základné časové pokrytie“) pre poskytovanie služieb je od 8:00 do 16:00 hod., od 

pondelka do piatku, s výnimkou štátom uznaných sviatkov (ďalej len „8x5“), pokiaľ nie je explicitne uvedené 
inak pre vybrané služby. 

 Zhotoviteľ bude poskytovať služby a vykonávať nasledovne: 
 
 
 
 

Servisná služba 

Úroveň časového pokrytia  

Kritické 
problémy a 
požiadavky 

Ostatné 
problémy 
a požiadavky 
s normálnou 
prioritou 
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Servisná služba 

Úroveň časového pokrytia  

Kritické 
problémy a 
požiadavky 

Ostatné 
problémy 
a požiadavky 
s normálnou 
prioritou 

Servisný hotline 24x7 24x7 
Prevádzkové zásahy (správa systému) 24x7 8x5 
Pravidelné preventívne zásahy (profylaktika a monitoring) 8x5 8x5 
Servisné zásahy (riešenie incidentov a riešenie požiadaviek na zmenu 
konfigurácie) 24x7 8x5 
 
 Zhotoviteľ začne so servisným zásahom kritického problému a požiadavky (riešením Incidentu 

kompetentným zamestnancom podpory) v lehote do 1 hodiny od nahlásenia Incidentu takto: 
o telefonicky sa spojí s technickou podporou objednávateľa, 
o v prípade potreby je schopný okamžite sa vzdialene pripojiť na infraštruktúru objednávateľa, 
o v prípade potreby je schopný osobne sa dostaviť do priestorov prevádzky systému u objednávateľa. 

 Zhotoviteľ začne so servisným zásahom normálneho problému a požiadavky (riešením Incidentu 
kompetentným zamestnancom podpory) bez zbytočného odkladu v lehote najneskôr do najbližšieho 
pracovného dňa od nahlásenia Incidentu takto: 

o telefonicky sa spojí s technickou podporou objednávateľa, 
o v prípade potreby je schopný okamžite sa vzdialene pripojiť na infraštruktúru objednávateľa, 
o v prípade potreby je schopný osobne sa dostaviť do priestorov prevádzky objednávateľa,  
o v prípade potreby bude zhotoviteľ v súčinnosti s technickou podporou objednávateľa okamžite riešiť 

Incident až do: 
i) jeho vyriešenia, alebo 
ii) zabezpečenia dočasného režimu funkčnosti systému (funkcia a plánovaná použiteľnosť 
systému je v zmysle požiadaviek a funkčnej špecifikácie síce poskytovaná odlišne, avšak nie je 
podstatne ovplyvňované jej pôvodne plánované použitie) vytvorením náhradného postupu alebo 
dočasného riešenia 

 
Zhotoviteľ bude všetky prevádzkové a servisné zásahy realizovať v súlade s Plánom prevádzkových zásahov a 
preventívnych zásahov, alebo na základe požiadania poverených zamestnancov objednávateľa. Výnimku tvoria 
servisné zásahy v prípadoch, kedy je ohrozená prevádzkyschopnosť a dostupnosť systému. V tomto prípade 
zhotoviteľ realizuje zásah okamžite a súčasne informuje poverených zamestnancov objednávateľa. 
V prípade realizácie prevádzkového zásahu zhotoviteľ poskytne súhrnnú informáciu formou protokolu o 
realizovaní prevádzkového zásahu obsahujúci popis realizovaných servisných úkonov. 
V prípade realizácie preventívneho zásahu zhotoviteľ poskytne súhrnnú informáciu formou protokolu o 
realizovaní preventívneho zásahu obsahujúci výsledky preventívneho zásahu a podnety pre aktualizáciu 
systému, návrhy pre úpravu pracovných postupov pre realizáciu preventívnych zásahov. 
V prípade realizácie servisného zásahu z dôvodu identifikovaného a/alebo hláseného incidentu zhotoviteľ 
poskytne súhrnnú informáciu formou protokolu o servisnom zásahu vrátane informácií o príčinách incidentu a 
spôsobe jeho odstránenia. 
V prípade realizácie servisného zásahu z dôvodu požiadavky na zmenu konfigurácie zhotoviteľ poskytne súhrnnú 
informáciu formou protokolu o servisnom zásahu. 
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III. Popis služieb podľa bodov I.a) až e): 
 

Druh činnosti Položka Rola  

Poskytovanie služieb servisného hotline Manažment Konzultant 

Poskytovanie služieb servisného hotline 
Pohotovosť všetkých uvedených 

systémov 
Pohotovosť expertov 

16/24x7 

Poskytovanie služieb servisného hotline 
Pohotovosť všetkých uvedených 

systémov 
Pohotovosť expertov  8x5 

Realizácia prevádzkových zásahov 
(správa systému) 

On-site support Mladší (junior) konzultant 

Realizácia pravidelných preventívnych 
zásahov (profylaktika a monitoring) 

On-site support Technik podpory 

Realizácia servisných zásahov (riešenie 
incidentov) v prípade nefunkčnosti 
systému alebo jeho komponentov 

Asistenčná podpora Mladší (junior) konzultant 

Realizácia servisných zásahov podľa 
požiadaviek (riešenie požiadaviek na 
zmenu konfigurácie) 

Asistenčná podpora Konzultant 
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Príloha č.8 Rozdelenie a určenie zodpovednosti jednotlivých zhotoviteľov členov skupiny zhotoviteľov 
resp. konzorcia, ktorá je uchádzačom, za plnenie zmluvy 
 
 

  
Identifikácia plnení predmetu zákazky, za ktoré je príslušný člen skupiny 

zhotoviteľov zodpovedný  

Skupina zhotoviteľov Funkčný modul Aktivita Rozsah 

Zhotoviteľ 1       

        

        

        

        

        

        

        

        

Zhotoviteľ n       
 


