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Register of Public Sector Partners: 
Do you need to register?

• Access to funds from public resources 
is from 1st February 2017 conditional upon 
the registration in the Register of Public Sector 
Partners.

• A public sector partner is any individual or any legal 
person receiving financial means, assets or other 
property rights from public resources, for example 
from national and municipal budgets, EU funds, 
including state aid.

• The obligation to register in the Register 
of Public Sector Partners applies under specific 
circumstances also to individuals and legal 
persons that directly or through other 
persons supply goods or services to public 
sector partners.

• The registration can be carried out only by 
an authorized person, such as an attorney-at-law, 
auditor or tax advisor.

• A violation of the obligations under the Act 
on the Register of Public Sector Partners may 
result in fines and withdrawal of the state or 
municipalities from the concluded contracts.

• The fines imposed for non-compliance 
amount to the economic benefit. If this cannot 
be determined, the fines range from € 10,000 up 
to € 1,000,000. The fines imposed on statutory 
bodies of non-compliant public sector partners 
may be imposed up to € 100,000 and up to 
€ 10,000 on the ultimate beneficial owners.

• Entities registered in the current Register 
of the ultimate beneficial owners are 
considered public sector partners. However, 
they are required to arrange for a verification 
of the ultimate beneficial owner by 31 July 
2017 at the latest. A failure to comply with 
this obligation will result in the deletion from 
the Register of Public Sector Partners with 
all consequences.

• The verification of the ultimate beneficial owner 
must be performed on an annual basis.

How can we help you

• Determine your obligation to register 
as the public sector partner.

• Identify and verify your ultimate beneficial owner.
• Assist you with the registration in the Register 

of Public Sector Partners and assume the role 
of the authorized person.

Register partnerov verejného sektora: 
Máte povinnosť zaregistrovať sa?

• Od 1. februára 2017 je prístup k prostriedkom 
z verejných zdrojov podmienený registráciou 
v Registri partnerov verejného sektora.

• Partnerom verejného sektora je akákoľvek fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné 
prostriedky, majetok, alebo iné majetkové práva 
z verejných zdrojov napr.: štátneho a obecných 
rozpočtov, eurofondov, vrátane štátnej pomoci.

• Povinnosť zaregistrovať sa v Registri partnerov 
verejného sektora sa vzťahuje za určitých 
okolností tiež na fyzické a právnické osoby, 
ktoré priamo alebo nepriamo dodávajú tovar 
alebo služby partnerom verejného sektora.

• Registrácia môže byť vykonaná iba 
oprávnenou osobou, napríklad advokátom, 
audítorom alebo daňovým poradcom.

• Následkom porušenia povinností vyplývajúcich 
zo Zákona o registri partnerov verejného sektora 
môže byť uloženie pokút a odstúpenie štátu 
alebo obce od uzatvorených zmlúv.

• Pokuta za nedodržanie zákona sa rovná výške 
získaného hospodárskeho prospechu. Ak tento 
nie je možné určiť, pokuta sa pohybuje v rozmedzí 
od 10 000 € až do 1 000 000 €. Osobe, ktorá 
je štatutárnym orgánom partnera verejného 
sektora, môže byť uložená pokuta až do výšky 
100 000 €, osobe, ktorá je konečným užívateľom 
výhod, môže byť uložená pokuta až do výšky 
10 000 €.

• Subjekty registrované v existujúcom Registri 
konečných užívateľov výhod sa považujú 
za partnerov verejného sektora. Sú však povinné 
zabezpečiť overenie konečného užívateľa 
výhod najneskôr do 31. júla 2017. Nesplnenie 
tejto povinnosti je dôvodom na výmaz subjektu 
z Registra partnerov verejného sektora 
so všetkými dôsledkami.

• Overenie konečného užívateľa výhod musí 
byť vykonávané každoročne.

Ako Vám môžeme pomôcť

• Určíme či máte povinnosť zaregistrovať sa 
ako partner verejného sektora.

• Identifikujeme a overíme Vášho konečného 
užívateľa výhod.

• Budeme Vám asistovať pri registrácii v Registri 
partnerov verejného sektora a budeme pôsobiť 
ako Vaša oprávnená osoba podľa zákona.
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