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Elektronické schránky

V súvislosti s postupujúcou informatizáciou a
zavedením elektronickej komunikácie s orgánmi
verejnej moci dňa 1. augusta 2016 začala v zmysle
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov („Zákon o e-
Governmente“) aktivácia elektronických schránok
právnických osôb a zapísaných organizačných
zložiek („majitelia schránok“). Aktivácia
elektronických schránok sa naopak netýka fyzických
osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov.

Proces aktivácie elektronických schránok sa vykoná
v dvoch fázach:

(i) od 1. augusta 2016 do 31. decembra 2016
(„prechodné obdobie“), sa elektronické schránky
aktivujú prihlásením osoby oprávnenej na prístup a
disponovanie s elektronickou schránkou;

(ii) od 1. januára 2017 sa všetky elektronické
schránky aktivujú automaticky.

Elektronické schránky umožnia orgánom verejnej
moci elektronicky doručovať úradné dokumenty
majiteľom schránok. Elektronické doručovanie bude
fungovať aj naopak, t.j. zo strany majiteľov schránok
orgánom verejnej moci.

Prístup do elektronickej schránky

S elektronickou schránkou môže disponovať iba
oprávnená osoba, a to:

(a) v prípade právnickej osoby štatutárny orgán alebo
jeho člen;

(b) v prípade zapísanej organizačnej zložky vedúci
organizačnej zložky a štatutárny orgán (alebo jeho
člen) právnickej osoby (zriaďovateľa organizačnej
zložky).

Majiteľ elektronickej schránky môže udeliť
oprávnenie na prístup a disponovanie aj tretej osobe,
a to prostredníctvom na to určenej funkcie
elektronickej schránky alebo na základe písomnej
žiadosti s úradne osvedčeným podpisom majiteľa
elektronickej schránky adresovanej Úradu vlády
Slovenskej republiky.

Prihlásenie do elektronickej schránky sa uskutočňuje
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
(www.slovensko.sk). Pre prihlásenie do elektronickej
schránky je potrebný:

(i) občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID
karta) /prípadne doklad o pobyte s elektronickým
čipom/;

(ii) bezpečnostný osobný kód (BOK);

(iii) čítačka kariet;

(iv) príslušné aplikácie a ovládače (dostupné na
https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie).

V prípade štatutárov, ktorí nemajú slovenský
občiansky preukaz alebo doklad o pobyte, musí, za
účelom úplného prístupu k elektronickej schránke,
majiteľ elektronickej schránky udeliť oprávnenie tretej
osobe.

Doručovanie

Elektronické schránky umožňujú obyčajné
doručovanie alebo doručovanie do vlastných rúk. Pri
elektronickom doručovaní platí, že elektronická
úradná správa sa považuje za doručenú:

(i) v prípade obyčajného doručovania v deň
bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej
úradnej správy (s výnimkou ustanovenou v Zákone o
e-Governmente);

(ii) v prípade doručovania do vlastných rúk v deň,
hodinu, minútu a sekundu uvedenú na elektronickej
doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj v
prípade, ak sa adresát o tom nedozvedel (s
výnimkami ustanovenými v Zákone o e-
Governmente);

(iii) ak je adresátom orgán verejnej moci, vždy
uložením elektronickej úradnej správy.

Pre úplnosť dodávame, že úložná lehota je 15 dní, ak
osobitný predpis neustanovuje inú lehotu (počas jej
plynutia sa správa považuje za nedoručenú). Úložná
lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni
uloženia elektronickej úradnej správy, pokiaľ osobitný
predpis neustanovuje inak.
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Záver

Keďže doručenie úradného dokumentu do
elektronickej schránky bude mať rovnaké účinky, ako
doručenie listinnej zásielky, v praxi bude nevyhnutné
pravidelné monitorovanie elektronickej schránky.

V prípade Vášho záujmu Vám radi poskytneme
detailnejšie informácie týkajúce sa aktivácie a
používania elektronickej schránky.

—
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Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej
konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby. Hoci našou snahou je poskytnúť presné a
aktuálne informácie, ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj v budúcnosti. Neodporúčame
konať na základe týchto informácii bez príslušnej profesionálnej rady a dôkladnej
analýzy konkrétnej situácie.

Legal Alert 2016 / 11

mailto:mdzuroska@kpmg.sk

	Legal �Alert
	Legal Alert 
	Legal Alert 

