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Rozšíření systému na sledování státní a veřejné podpory pro Ministerstvo financí

 Prostřednictvím nového systému 
dokázalo MF SR splnit všechny 

legislativní požadavky v souvislosti  
s minimální a státní pomocí  

-  
tak požadavky Slovenské republiky, jakož  

i Evropské unie. 



Výchozí situace

Do agendy Ministerstva financí Slovenské republiky jako ústředního orgánu státní správy 

patří mimo jiné i zpráva a monitorování minimální pomoci.

Tuto agendu provádělo MF SR prostřednictvím k tomu určených subjektů, tzv. poskyto-

vatelů a vykonavatelů.

Z informačního hlediska byl proces řízen systémem IS SAMA, který byl postaven na 

platformě PHP a Oracle databázi. Systém byl však zastaralý a neposkytoval automatický 

reporting - reporty a sledování stropu minimální pomoci bylo nutné zpracovávat manuálně 

prostřednictvím excel souborů.

V platnost vstoupilo nařízení Evropské unie, podle kterého má MF SR od roku 2016 

povinnost udržovat i rejstřík státní podpory a informace z registru mají být zpřístupněny 

veřejnosti na internetu.

I s ohledem na tuto změnu dospělo MF SR k rozhodnutí vybudovat nový informační systém 

pro správu a monitorování minimální a státní podpory.

Profil klienta

Ministerstvo financí Slovenské republiky (MF SR) je orgánem státní správy, do 

jehož kompetence spadá oblast financí a rozpočtu.

Mezi hlavní úkoly MF SR patří zajištění souladu příjmů a výdajů veřejné správy 

s cíli politik vlády, sledování efektivního využívání veřejných financí, fiskální 

konsolidace, dlouhodobá udržitelnost veřejných financí v eurozóně, a mnohé 

další.

Své úkoly vykonává i prostřednictvím svých podřízených organizací. Mezi 

konečné uživatele výstupů MF SR patří zejména občané, fyzické a právnické 

osoby, státní, evropské a mezinárodní instituce.
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Ve spolupráci s Ministerstvem financí SR jsme si stanovili následující cíle:

 • vybudování komplexního systému pro správu a monitorování minimální a státní 

podpory;

 • zpřístupnění údajů o státní podpoře prostřednictvím webového portálu;

 • vytvoření platformy pro integraci Microsoft produktů ve státním datovém centru;

 • bezproblémové přenesení všech existujících dat do nového systému;

 • snížení chybovosti výkazů při čerpání státní a minimální pomoci;

 • odlehčení zaměstnanců MF SR od takového manuálního zpracování dat, které 

může být automatizované prostřednictvím nového systému.

Řešení
Řešení nového systému pro správu a monitorování státní a veřejné podpory má tři 

základní komponenty, resp. podsystémy:

1. První podsystém slouží pro samotné MF SR. Je v něm dostupná kompletní agenda 

státní a veřejné podpory, registr organizací, registr čerpání finančních prostředků 

napojen na Státní pokladnu a přístup k reportům. Jde o backend celého řešení, 

jehož základem je MS Dynamics CRM 2013.

2. Data, která nepodléhají zákonu o ochraně osobních údajů a mají být přístupné 

veřejnosti, jsou součástí druhého podsystému. Ten tato data zobrazuje veřejnosti 

online s přístupem na čtení. Dostupné jsou také reporty ke stažení v Excel souborech.

3. Prostřednictvím třetího podsystému dokáží subjekty přerozdělující finance spra-

vovat agendu minimální a státní podpory. Všechny poskytnuté finanční prostředky 

jsou evidovány automaticky integrací na Státní pokladnu a po kontrole a schválení 

finálně zaevidované k danému případu. Díky tomu je možné sledovat celkové 

čerpání finančních prostředků a dosáhnout maximální transparentnost celého 

systému poskytování minimální a státní podpory.

Systém je v provozu ve státním datovém centru, ve kterém bylo nutné vybudovat novou 

infrastrukturu, která je postavena na Microsoft produktech. Pro potřeby projektu byla 

vybudována testovací a produkční farma.
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Průběh projektu
Projekt jsme realizovali s naším partnerem společností MIM, s.r.o., 

která zajišťovala konzultační služby a připravovala Reporting 

nástroj. Projekt jsme realizovali klasickým waterfallovým pří-

stupem a probíhal v období od března 2014 do listopadu 2015.

Po studii proveditelnosti se MF SR rozhodlo pustit do řešení 

nového systému.

Březen - červenec 2014

V první fázi, od března do června 2014, jsme realizovali analýzu, 

jejímž výsledkem bylo sepsání funkční specifikace projektu.

Srpen - prosinec 2014

Po jejím schválení jsme se v srpnu 2014 pustili do realizace 

složené ze dvou částí. V rámci první části, která skončila v 

prosinci 2014, jsme implementovali základní CRM systém, 

webové portály a integraci na Státní pokladnu.

Leden - listopad 2015

Druhá část zahrnovala migraci a čištění historických dat do 

nového systému. V rámci druhé části jsme připravili i integrační 

rozhraní pro Reporting nástroj.

Po akceptačních testech jsme 1.listopadu 2015 spustili systém 

do pilotního provozu.

Použité technologie
Nový systém pro MF SR jsme postavili na platformě Microsoft 

Dynamics CRM 2013, moderním a kvalitním produktu splňující 

mnohé náročně požadavky. Za databázové řešení jsme zvolili 

Microsoft SQL Server 2012.

1. Snížili jsme zatížení zaměstnanců MF SR prostřednictvím 
automatizace některých činností, které byly do té doby 
prováděny manuálně.

2. Zvýšili jsme efektivitu kontrolních mechanismů nad celým 
procesem řízení státní a minimálně pomoci.

3. Snížili jsme rozsah chyb při čerpání pomoci ze strany pří-
jemců, protože kontrolní osoby nyní dokážou toto čerpání 
sledovat v online prostředí mnohem efektivněji.

4. Díky novému systému došlo k úspoře nákladů na zpracování 
žádostí o poskytnutí pomoci.

5. Všechny zúčastněné strany jsou díky současnému řešení 
informovány v reálném čase o průběhu poskytování pomoci.

6. Prostřednictvím nového systému dokázalo MF SR splnit 
všechny legislativní požadavky v souvislosti s minimální a 
státní pomocí - tak požadavky Slovenské republiky, jakož 

i Evropské unie.

Dosáhli jsme  
významné benefity
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