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Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia SORO OPIS č. 12/2014 Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre
Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „SORO OPIS“) je usmerniť prijímateľov implementujúcich
projekty v rámci OPIS o vybraných spôsoboch realizácie platieb za poskytovanie elektronických služieb verejnej
správy.
Pri vypracovaní dokumentu boli využité schválené výstupy OPIS projektov a príslušná legislatíva, najmä:
 Zákon č. 305/2013 (zo 4. Septembra 2013) o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente);
 Integračný manuál modulu MEP pre UPVS verzia 1.6 (Autor: NASES), zo dňa 11.04.2014;
 Integračný manuál modulu MEP pre akreditovaných platcov verzia 1.1 (Autor: NASES), zo dňa 7.2.2014.
Pri implementácii rôznych typov platieb za elektronické služby verejnej správy, pri ktorých sa podľa zákona
o eGovernmente vyžaduje (štátna správa) alebo umožňuje (samospráva) napojenie na spoločný modul ÚPVS Modul Elektronických Platieb (MEP), môžu implementátori vychádzať z integračných manuálov k ÚPVS1. Tieto
poskytujú popis jednotlivých otvorených rozhraní, detailný popis vstupných a návratových hodnôt a nasledovné
spracovanie. Pri implementácii však neraz chýba predstava o naviazaní jednotlivých metód dostupných rozhraní
modulu MEP na vysokoúrovňový popis najpoužívanejších scenárov platieb. Práve túto medzeru sa snaží vyplniť
aktuálny dokument, ktorý slúži ako usmernenie, kedy a v ktorých prípadoch aké metódy a rozhrania modulu MEP
využívať.
Usmernenie je záväzné pre prijímateľov prioritnej osi 1 OPIS, pričom sú povinní vybrať si2 relevantné
scenáre platieb k požiadavkám daného projektu a implementovať riešenie najneskôr pred dňom
predloženia formulára „Oznámenie o plánovanom ukončení realizácie aktivít projektu“ v zmysle
usmernenie SORO OPIS č. 11/2014, a to spôsobom uvedenom v usmernení SORO OPIS č. 8/2013
k integrácii informačných systémov verejnej správy. Splnenie náležitostí usmernenia každý prijímateľ
demonštruje v rámci integračnej dokumentácie.

1

Integračné manuály k ÚPVS sú zverejnené v Aplikačnom systéme programového riadenia.
Pre samosprávu v prípade originálnych kompetencií platí len v prípade, ak sa tak dohodnú s MF SR podľa §42 zákona č. 305/2013 o eGovernmente –
identifikácia a spracovanie úhrady bude zabezpečené prostredníctvom ÚPVS MEP.
2
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Výklad pojmov

Pri popisoch jednotlivých scenárov boli použití nasledovní účastníci (ľudia, systémy):
 Žiadateľ o službu - vo všetkých scenároch zhodný s poskytovateľom úhrady.
 Poskytovateľ úhrady - vo všetkých scenároch zhodný so žiadateľom o službu.
 Prijímateľ úhrady - v scenároch je zaujímavá najmä jeho banka (banka prijímateľa), kam dorazia
peňažné prostriedky.
 Poskytovateľ služby – v scenároch je zaujímavý najmä jeho informačný systém, ktorý danú službu
poskytuje.
 Platobný kanál – pomocou neho poskytovateľ úhrady vykonáva úhradu po ktorej zväčša do niekoľko
dní prichádza z VPS zaručená informácia o úhrade a službu je možné poskytnúť.
 AP – pomocou ktorého poskytovateľ úhrady vykonáva úhradu po ktorej zväčša do niekoľko sekúnd
prichádza zaručená informácia o úhrade a službu je možné poskytnúť.
 Systém VPS – poskytuje funkcionalitu monitoringu účtu v ŠP, evidenciu požiadaviek na úhradu a ich
párovanie (vysporiadanie) cez došlé peňažné prostriedky na monitorovaný účet v ŠP.
 ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy, v scenároch sa najmä využíva funkcionalita jednotného
prístupového bodu a funkcionalita elektronických schránok (do ktorých sa doručuje platobný pokyn
a informácia o úhrade)
 ÚPVS MEP – platobný modul ÚPVS, ktorý scenáre platieb integruje.
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Zoznam použitých skratiek

AIS/ISVS
AP
IOM
IS
MEP
POSP
ŠP
ÚPVS
VPS
OPIS
SORO

Agendový informačný systém/Informačný systém verejnej správy
Akreditovaný platca
Integrované obslužné miesto
Informačný systém
Modul elektronických platieb (jeden zo spoločných modulov ÚPVS)
Postup spracovania podania na ÚPVS
Štátna pokladnica
Ústredný portál verejnej správy
Všeobecná pokladničná správa
Operačný program Informatizácia spoločnosti
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
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Použitá kategorizácia platieb a zoznam účastníkov scenárov

Pri popise scenárov platieb za elektronické služby verejnej správy, uplatňujeme nasledovnú dvojúrovňovú
kategorizáciu.:
1. Prijímateľom úhrady a poskytovateľom služby je organizácia štátnej správy.
a) Úhrada platby nie je podmienkou poskytnutia služby
b) Úhrada platby je podmienkou poskytnutia služby
2. Prijímateľom úhrady je miestne príslušná samospráva a platba je v rámci poskytovania služieb
originálnych kompetencií samospráv.:
a) Úhrada platby nie je podmienkou poskytnutia služby
b) Úhrada platby je podmienkou poskytnutia služby
3. Prijímateľom úhrady je miestne príslušná samospráva a platba je v rámci poskytovania služieb
prenesených kompetencií výkonu verejnej moci.
a) Úhrada platby nie je podmienkou poskytnutia služby
b) Úhrada platby je podmienkou poskytnutia služby
Uvedenú kategorizáciu využíva aj tento dokument pri organizácii popisov jednotlivých scenárov platieb. Tu je
však potrebné uviesť, že druhá úroveň kategorizácie (či platba je alebo nie je podmienkou poskytnutia služby) nie
je určujúca z pohľadu poskytovateľa úhrady (teda toho kto platí) pre to – aký kanál pre svoju úhradu zvolí – najmä
či zvolí úhradu pomocou akreditovaného platcu, alebo nie. Kým úhrada pomocou akreditovaného platcu síce
z pohľadu doménových procesov nemá zmysel pri platbe, kde úhrada nie je podmienkou poskytnutia služby –
neznamená to, že si poskytovateľ úhrady nezvolí v online svete práve tento spôsob aj pri takomto type platby,
kvôli jeho pohodlnosti a dostupnosti na ÚPVS. Platí to aj opačne, teda používateľ sa môže rozhodnúť aj v prípade
scenárov platby, kde úhrada je podmienkou poskytnutia služby zaplatiť nie cez akreditovaného platcu (napríklad
jeho banka nefiguruje v zozname akreditovaných platcov) – čo v princípe znamená, že sa v prípade úhrady
platby ktorá je podmienkou poskytnutia služby použije scenár ako v prípade platby ktorá nie je podmienkou
poskytnutia služby. Poskytovatelia služieb a ich informačné systémy musia byť pripravení na oba spôsoby platby
v prípade oboch typov platieb.
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Platby, kde prijímateľom úhrady a poskytovateľom služby je organizácia
štátnej správy

Pre jednotlivé organizácie štátnej správy sú vedené príjmové účty v Štátnej pokladnici. Tieto účty sú k nim ako
prijímateľom zaevidované na ÚPVS (modul MEP), to znamená v prípade vzniku platobného predpisu cez
rozhranie MEP je automaticky do vygenerovaných pokynov na úhradu dosadený tento účet. Zároveň nad účtami
v ŠP poskytuje dnes VPS funkcionalitu účtovania a zúčtovania prijatých platieb, rozhranie pre párovanie
nespárovaných platieb a funkcionalitu automatického exportu o zúčtovaných platbách, ktorá slúži modulu MEP
pre vysporiadanie daného platobného predpisu.

5.1

Scenár platby, kde jej prijímateľom je organizácia štátnej správy a úhrada
platby nie je podmienkou poskytnutia služby
1. Žiadateľ o službu (ktorý je zároveň aj poskytovateľom úhrady) cez portál (jednotný bod prístupu) pristúpi
na obrazovku danej služby.
2. Na danej obrazovke žiadateľ o službu nakonfiguruje svoju požiadavku na službu (parametre služby) nad
biznis logikou systému poskytovateľa služby (AIS).
3. Agendový systém poskytovateľa služby - AIS (alebo ÚPVS v rámci POSP ako je vidieť v príklade
scenára 4.2) vygeneruje cez MEP pokyn na úhradu. Následne môže poskytovateľ služby danú službu
poskytnúť, nakoľko jej poskytovanie nie je závislé od úhrady.
4. MEP po prijatí požiadavky na vygenerovanie pokynu na úhradu zaregistruje pokyn na úhradu na VPS
(volanie integračnej web služby), kde sa požiadavka na úhradu plynúca z pokynu zaeviduje.
5. MEP vygeneruje a vloží pokyn na úhradu do schránky poskytovateľa úhrady.
6. MEP vygeneruje a vloží kópiu pokynu na úhradu do schránky prijímateľa úhrady (inštitúcie štátnej
správy), ktorý je zároveň poskytovateľ služby.
7. Cez schránku sa dostane informácia o pokyne do informačného systému poskytovateľa služby (AIS).
8. Poskytovateľ úhrady po čase zaplatí cez sprostredkovateľa platby – napríklad svoj Internet Banking
(alebo cez registrovaného poskytovateľa poštových služieb, IOM a pod.).
9. Následne o niekoľko dní (zväčša dva dni) peňažné prostriedky fyzicky dorazia na účet prijímateľa úhrady
v Štátnej pokladnici (VPS), kde je spárovaná s evidovanou požiadavkou na úhradu a táto požiadavka je
následne vysporiadaná.
10. VPS v dennej dávke pošle do MEP-u informáciu o uhradení daného pokynu.
11. MEP vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky poskytovateľa úhrady.
12. MEP vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky prijímateľa úhrady a zároveň poskytovateľa
služby.
13. Opäť cez integráciu (schránka) so systémom poskytovateľa služby je poslaná informácia o úhrade do
informačného systému poskytovateľa služby (AIS).
14. Na záver neskôr v čase AIS pošle informáciu o uzavretí konania do MEP-u.
15. Následne posiela MEP informáciu o ukončení konania do VPS.

Pri implementácii je potrebné pamätať aj na možnosť, že poskytovateľ úhrady pri tomto type platby zaplatí
pomocou akreditovaného platcu – viď kapitola 4.2. Nasleduje sekvenčný diagram popisovaného scenára.:
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5.2

Scenár platby, kde jej prijímateľom je organizácia štátnej správy a úhrada
platby je podmienkou poskytnutia služby

V prípade platieb, kde úhrada je podmienkou poskytnutia služby - je potrebné do agendového systému doručiť
čo najskôr po vykonaní úhrady platiteľom (občanom) zaručenú informáciu o úhrade. Túto informáciu doručuje do
agendového systému modul MEP, ktorý na to využíva tesnejšiu integráciu s platobnou inštitúciou platiteľa – tzv.
inštitút akreditovaného platcu, ktorý definuje zákon č. 305/2013.
1. Žiadateľ o službu (ktorý je zároveň aj poskytovateľom úhrady) cez portál (jednotný bod prístupu) pristúpi
na obrazovku danej služby.
2. Na danej obrazovke žiadateľ o službu nakonfiguruje svoju požiadavku na službu (parametre služby) nad
biznis logikou systému poskytovateľa služby (AIS).
3. ÚPVS v rámci POSP (alebo AIS ako je vidieť v predchádzajúcom scenári) vygeneruje cez MEP pokyn
na úhradu..
4. MEP následne zaregistruje pokyn na úhradu na VPS (volanie integračnej web služby), kde sa
požiadavka na úhradu plynúca z pokynu zaeviduje.
5. MEP vygeneruje a vloží pokyn na úhradu do schránky poskytovateľa úhrady.
6. MEP vygeneruje a vloží kópiu pokynu na úhradu do schránky prijímateľa úhrady (inštitúcie štátnej
správy), ktorý je zároveň poskytovateľ služby.
7. Cez schránku sa dostane informácia o pokyne do informačného systému poskytovateľa služby (AIS).
8. Poskytovateľ úhrady zaplatí cez rozhranie akreditovaného platcu (napríklad je to jeho banka alebo cez
IOM).
9. AP následne (do niekoľkých sekúnd) pošle garantovanú informáciu do MEP-u o vykonanej úhrade.
10. MEP na základe zaručenej informácie o úhrade vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky
poskytovateľa úhrady.
11. MEP ďalej vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky prijímateľa úhrady a zároveň
poskytovateľa služby.
12. Opäť cez integráciu (schránka) so systémom poskytovateľa služby je poslaná informácia o úhrade do
informačného systému poskytovateľa služby (AIS), ktorý môže poskytovať službu.
13. Neskôr v čase dôjde k fyzického prevodu peňažných prostriedkov od AP na účet prijímateľa v Štátnej
pokladnici (VPS), kde dôjde k spárovaniu s požiadavkou na platbu a táto požiadavka je následne
vysporiadaná.
14. VPS v dennej dávke pošle do MEP-u informáciu o uhradení daného pokynu – tá už slúži len pre
evidenčné účely (prípadne ako záložný scenár, ak zaručená informácia kvôli technickým problémom od
AP do MEP-u nedorazila).
15. AIS na záver neskôr v čase pošle informáciu o uzavretí konania.
16. Následne posiela MEP informáciu o ukončení konania do VPS.
Pri implementácii je potrebné pamätať aj na možnosť, že poskytovateľ úhrady pri tomto type platby nezaplatí
pomocou akreditovaného platcu – viď kapitola 4.1. Nasleduje sekvenčný diagram popisovaného scenára.:
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Platby, kde prijímateľom úhrady je miestne príslušná samospráva a platba je
v rámci poskytovania služieb originálnych kompetencií samospráv

Podľa § 42 zákona č. 305/2013, ak je prijímateľom úhrady vyšší územný celok alebo obec a nejde o prenesený
výkon štátnej správy - môže byť - na základe dohody vyššieho územného celku alebo obce s ministerstvom
financií - identifikácia a spracovanie úhrady zabezpečené prostredníctvom platobného modulu (MEP). V
takomto prípade, prichádzajú do úvahy scenáre prezentované v rámci aktuálnej kapitoly.
Obce, na rozdiel od štátnej správy vedú svoje účty v komerčných bankách. Tieto účty sú k nim ako prijímateľom
zaevidované na ÚPVS (MEP), to znamená v prípade vzniku platobného predpisu cez rozhranie MEP je
automaticky do vygenerovaných platobných pokynov dosadený tento účet. Zároveň informačné systémy obcí (či
už v rámci DCOM, eMestá alebo vlastné informačné systémy) zastrešujú funkcionalitu a procesy okolo evidencie
a párovania prijatých úhrad a funkcionalitu notifikácie modulu MEP o uhradených platbách - ktorá slúži pre
vysporiadanie daného platobného pokynu.

6.1

Scenár platby, kde jej prijímateľom je miestne príslušná samospráva,
platba je v rámci originálneho výkonu verejnej moci a jej úhrada nie je
podmienkou poskytnutia služby
1. Žiadateľ o službu (ktorý je zároveň aj poskytovateľom úhrady) cez portál (jednotný bod prístupu) pristúpi
na obrazovku danej služby.
2. Na danej obrazovke žiadateľ o službu nakonfiguruje svoju požiadavku na službu (parametre služby) nad
biznis logikou IS poskytovateľa služby - danej samosprávy.
3. IS poskytovateľa služby zaeviduje požiadavku na úhradu.
4. IS poskytovateľa služby vygeneruje cez MEP pokyn na úhradu. Následne môže poskytovať službu,
nakoľko jej poskytovanie nie je závislé od úhrady.
5. MEP vygeneruje a vloží pokyn na úhradu do schránky poskytovateľa úhrady.
6. MEP vygeneruje a vloží kópiu pokynu na úhradu do schránky prijímateľa úhrady, ktorý je zároveň
poskytovateľ služby.
7. Cez schránku sa dostane informácia o pokyne do informačného systému poskytovateľa služby.
8. Poskytovateľ úhrady po čase zaplatí cez sprostredkovateľa platby – napríklad svoj Internet Banking
(alebo cez registrovaného poskytovateľa poštových služieb, IOM a pod.).
9. Následne o niekoľko dní (zväčša dva dni) peňažné prostriedky fyzicky dorazia na účet prijímateľa úhrady
(samospráva) v jeho (komerčnej) banke.
10. Cez dohodnutú integráciu bankového IS a IS poskytovateľa služby sa druhý systém dozvie informáciu
o prevode peňažných prostriedkov.
11. IS poskytovateľa služby zaeviduje uhradenie evidovanej požiadavky na úhradu.
12. IS poskytovateľa služby notifikuje MEP o úhrade pokynu.
13. MEP vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky poskytovateľa úhrady.
14. MEP vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky prijímateľa úhrady, ktorý je zároveň aj
poskytovateľ služby.
15. Opäť cez integráciu (schránka) so systémom poskytovateľa služby je poslaná informácia o úhrade do
informačného systému poskytovateľa služby.
16. Na záver, neskôr v čase systém poskytovateľa služby pošle informáciu o uzavretí konania do MEP-u.

Pri implementácii je potrebné pamätať aj na možnosť, že poskytovateľ úhrady pri tomto type platby zaplatí
pomocou akreditovaného platcu – viď kapitola 5.2. Nasleduje sekvenčný diagram popisovaného scenára.:
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6.2

Scenár platby, kde jej prijímateľom je miestne príslušná samospráva,
platba je v rámci originálneho výkonu verejnej moci a jej úhrada je
podmienkou poskytnutia služby
1. Žiadateľ o službu (ktorý je zároveň aj poskytovateľom úhrady) cez portál (jednotný bod prístupu) pristúpi
na obrazovku danej služby.
2. Na danej obrazovke žiadateľ o službu nakonfiguruje svoju požiadavku na službu (parametre služby) nad
biznis logikou IS poskytovateľa služby - danej samosprávy.
3. IS poskytovateľa služby zaeviduje požiadavku na úhradu.
4. IS poskytovateľa služby vygeneruje cez MEP pokyn na úhradu.
5. MEP vygeneruje a vloží pokyn na úhradu do schránky poskytovateľa úhrady.
6. MEP vygeneruje a vloží kópiu pokynu na úhradu do schránky prijímateľa úhrady, ktorý je zároveň
poskytovateľ služby.
7. Cez schránku sa dostane informácia o pokyne do informačného systému poskytovateľa služby.
8. Poskytovateľ úhrady zaplatí cez rozhranie akreditovaného platcu (napríklad je to jeho banka alebo cez
IOM).
9. AP následne (do niekoľkých sekúnd) pošle garantovanú informáciu do MEP-u o vykonanej úhrade.
10. MEP na základe zaručenej informácie o úhrade vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky
poskytovateľa úhrady.
11. MEP ďalej vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky prijímateľa úhrady a zároveň
poskytovateľa služby.
12. Opäť cez integráciu (schránka) so systémom poskytovateľa služby je poslaná informácia o úhrade do
informačného systému poskytovateľa služby (samosprávy), ktorý môže poskytovať službu.
13. Neskôr v čase dôjde k fyzického prevodu peňažných prostriedkov od AP na účet prijímateľa
(samospráva) v jeho (komerčnej) banke.
14. Cez dohodnutú integráciu bankového IS a IS poskytovateľa služby sa druhý systém dozvie informáciu
o prevode peňažných prostriedkov.
15. IS poskytovateľa služby zaeviduje uhradenie evidovanej požiadavky na úhradu.
16. IS poskytovateľa služby notifikuje MEP o úhrade pokynu – toto už slúži len pre evidenčné účely
(prípadne ako záložný scenár, ak zaručená informácia kvôli technickým problémom od AP do MEP-u
nedorazila).
17. IS poskytovateľa služby na záver neskôr v čase pošle informáciu o uzavretí konania.

Pri implementácii je potrebné pamätať aj na možnosť, že poskytovateľ úhrady pri tomto type platby nezaplatí
pomocou akreditovaného platcu – viď kapitola 5.1. Nasleduje sekvenčný diagram popisovaného scenára.:
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7

Platby, kde prijímateľom úhrady je miestne príslušná samospráva a platba je
v rámci poskytovania služieb prenesených kompetencií výkonu verejnej moci

Samosprávy na rozdiel od organizácii štátnej správy vedú svoje účty v komerčných bankách, preto nie je možné
pripojiť ich na existujúcu, centralizovane poskytovanú problematiku zúčtovania a účtovania a hlavne
automatického posielania informácie o zúčtovaní predpisu – čo je informácia, ktorú nad účtami v ŠP posiela
funkcionalita VPS_BATCH_CONFIRM. Riešenie v prípade prenesených kompetencií, je založené na koncepte
zberného účtu agregátora. V krátkej charakteristike tento koncept znamená, že peňažné prostriedky budú
posielané na zberný účet, odkiaľ budú následne tieto peňažné prostriedky na jednotlivé účty obciam, pričom
informáciu o zaručenej úhrade by do MEP-u práve poskytoval systém agregátora, ktorý by takýto zberný účet
spravoval. Riešenie bude navrhnuté tak, aby čas za ktorý sú obciam pripísané prostriedky bol porovnateľný s
bežnou praxou v bezhotovostných platbách – to znamená aby sa peňažné prostriedky posielali na ich účty cez
zberný účet agregátora bez zbytočného zadržiavania.

7.1

Scenár platby, kde jej prijímateľom je miestne príslušná samospráva,
platba je v rámci preneseného výkonu verejnej moci a jej úhrada nie je
podmienkou poskytnutia služby
1. Žiadateľ o službu (ktorý je zároveň aj poskytovateľom úhrady) cez portál (jednotný bod prístupu) pristúpi
na obrazovku danej služby.
2. Na danej obrazovke žiadateľ o službu nakonfiguruje svoju požiadavku na službu (parametre služby) nad
biznis logikou poskytovateľa služby – danej agendy (AIS).
3. AIS (alebo ÚPVS v rámci POSP) vygeneruje cez MEP pokyn na úhradu. Následne môže poskytovať
službu, nakoľko jej poskytovanie nie je závislé od úhrady.
4. MEP zaregistruje informáciu o pokyne na úhradu na Agregátora (volanie integračnej web služby) – VPS,
kde je následne požiadavka na úhradu zaevidovaná.
5. MEP vygeneruje a vloží pokyn na úhradu do schránky poskytovateľa úhrady (ktorý je zároveň používateľ
služby).
6. Cez schránku sa dostane informácia o pokyne do informačného systému poskytovateľa služby.
7. MEP vygeneruje a vloží kópiu pokynu na úhradu do schránky poskytovateľa služby (inštitúcie štátnej
správy).
8. MEP vygeneruje a vloží kópiu pokynu úhradu do schránky prijímateľa úhrady (príslušnej samosprávy).
9. Poskytovateľ úhrady po čase zaplatí cez sprostredkovateľa platby – napríklad svoj Internet Banking
(alebo cez registrovaného poskytovateľa poštových služieb, IOM a pod.).
10. Následne o niekoľko dní (zväčša dva dni) peňažné prostriedky fyzicky dorazia na účet agregátora, kde
sú spárované s evidovanou požiadavkou na úhradu.
11. Následne systém agregátora (VPS) pošle zaručenú informáciu o úhrade do MEP-u.
12. MEP vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky poskytovateľa úhrady.
13. MEP vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky poskytovateľa služby.
14. Opäť cez integráciu (schránka) so systémom poskytovateľa služby je poslaná informácia o úhrade do
informačného systému poskytovateľa služby.
15. MEP vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky prijímateľa úhrady.
16. Neskôr v čase systém poskytovateľa služby (AIS) pošle informáciu o uzavretí platby do MEP-u.
17. O maximálne deň/dva po tom, čo dorazili prostriedky na účet agregátora a prebehlo zúčtovanie
a odoslanie zaručenej informácie o úhrade – dorazia preposlané prostriedky na účet samosprávy v jej
banke.

Pri implementácii je potrebné pamätať aj na možnosť, že poskytovateľ úhrady pri tomto type platby zaplatí
pomocou akreditovaného platcu – viď kapitola 6.2. Nasleduje sekvenčný diagram popisovaného scenára.:
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7.2

Scenár platby, kde jej prijímateľom je miestne príslušná samospráva,
platba je v rámci preneseného výkonu verejnej moci a jej úhrada je
podmienkou poskytnutia služby
1. Žiadateľ o službu (ktorý je zároveň aj poskytovateľom úhrady) cez portál (jednotný bod prístupu) pristúpi
na obrazovku danej služby.
2. Na danej obrazovke žiadateľ o službu nakonfiguruje svoju požiadavku na službu (parametre služby) nad
biznis logikou poskytovateľa služby – danej agendy (AIS).
3. AIS (alebo ÚPVS v rámci POSP) vygeneruje cez MEP pokyn na úhradu.
4. MEP zaregistruje informáciu o pokyne na úhradu na Agregátora (volanie integračnej web služby) – VPS,
kde je následne požiadavka na úhradu zaevidovaná.
5. MEP vygeneruje a vloží pokyn na úhradu do schránky poskytovateľa úhrady (ktorý je zároveň používateľ
služby).
6. Cez schránku sa dostane informácia o pokyne do informačného systému poskytovateľa služby.
7. MEP vygeneruje a vloží kópiu pokynu na úhradu do schránky poskytovateľa služby (inštitúcie štátnej
správy).
8. MEP vygeneruje a vloží kópiu pokynu úhradu do schránky prijímateľa úhrady (príslušnej samosprávy).
9. Poskytovateľ úhrady zaplatí cez rozhranie akreditovaného platcu (napríklad je to jeho banka alebo cez
IOM).
10. AP následne (do niekoľkých sekúnd) pošle garantovanú informáciu do MEP-u o vykonanej úhrade.
11. MEP na základe garantovanej informácie vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky
poskytovateľa úhrady.
12. MEP vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky poskytovateľa služby.
13. Opäť cez integráciu (schránka) so systémom poskytovateľa služby je poslaná informácia o úhrade do
informačného systému poskytovateľa služby.
14. MEP vygeneruje a pošle informáciu o úhrade do schránky prijímateľa úhrady.
15. Neskôr v čase dôjde k fyzického prevodu peňažných prostriedkov od AP na účet agregátora (VPS), kde
sú spárované s evidovanou požiadavkou na úhradu.
16. Následne systém VPS pošle zaručenú informáciu o úhrade do MEP-u – toto už slúži len pre evidenčné
účely (prípadne ako záložný scenár, ak zaručená informácia kvôli technickým problémom od AP do
MEP-u nedorazila).
17. O maximálne deň/dva po tom, čo dorazili prostriedky na účet agregátora a prebehlo zúčtovanie
a odoslanie zaručenej informácie o úhrade – dorazia preposlané peňažné prostriedky na účet
samosprávy v jej banke.
18. Neskôr v čase systém poskytovateľa služby pošle informáciu o uzavretí platby do MEP-u.

Pri implementácii je potrebné pamätať aj na možnosť, že poskytovateľ úhrady pri tomto type platby nezaplatí
pomocou akreditovaného platcu – viď kapitola 6.1. Nasleduje sekvenčný diagram popisovaného scenára.:
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