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Komunikácie s orgánmi
verejnej moci povinne
aktivované elektronické
schránky

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že s účinnosťou od 1.

júla 2017  Vám budú na účel doručovania úradných

dokumentov a komunikácie s orgánmi verejnej moci

povinne aktivované elektronické schránky (ďalej len

„ES“)  podľa  zákona  č.  305/2013  Z.  z.,

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov

verejnej moci.

ES budú zriadené okrem iného pre:

• právnické osoby,

• organizačné zložky.

Osoba oprávnená na prístup do ES
Osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s ES:

• právnickej osoby je právnická osoba, ktorej bola
ES zriadená:

o jej štatutárny orgán, alebo
o člen jeho štatutárneho orgánu,
o osoba poverená štatutárnym

orgánom právnickej osoby alebo
členom štatutárneho orgánu
právnickej osoby, ktorej bola ES
zriadená, a to v rozsahu ním
určenom

• zapísanej organizačnej zložky:
o vedúci tejto organizačnej zložky,

o štatutárny orgán právnickej
osoby alebo

o člen štatutárneho orgánu
právnickej osoby, o ktorej
zapísanú organizačnú zložku ide,

o osoba poverená vedúcim tejto
organizačnej zložky alebo
štatutárnym orgánom právnickej
osoby alebo členom štatutárneho
orgánu právnickej osoby, o ktorej
zapísanú organizačnú zložku ide.

Spôsob prístupu oprávnenej osoby
do ES
Osoba oprávnená na prístup do ES sa môže prihlásiť

iba občianskym preukazom s elektronickým čipom

a osobným bezpečnostným kódom (ďalej len

„BOK“), čítačkou elektronických kariet – zdarma pri

aktivácii BOK na príslušnom okresnom riaditeľstve

policajného zboru, a príslušným softvérom ktorý je

možné si stiahnuť na webovej adrese

www.slovensko.sk.

Občiansky preukaz s elektronickým čipom a BOK je

možné si vybaviť na oddelení dokladov Okresného

riaditeľstva Policajného zboru, prípadne cudzinci

môžu požiadať o vydanie dokladu o pobyte s čipom,

na príslušnom policajnom útvare cudzineckej polície

SR. Cudzinci, ktorý sú členmi štatutárnych orgánov

spoločnosti, alebo vedúci organizačných zložiek

spoločnosti môžu využiť možnosť požiadať o

alternatívny autentifikátor, ktorý slúži konkrétne

pre tieto typy osôb, a umožňuje prístup do ES.

Bez občianskeho preukazu s elektronickým čipom,



dokladu o pobyte cudzinca s čipom, alebo

alternatívneho autentifikátora a s osobným

bezpečnostným kódom, a čítačky elek. kariet prístup

do ES nebude možný.

Pre efektívnu komunikáciu je vhodné v tomto

kontexte zriadiť si zároveň bezplatne na Polícii

rovno aj elektronický podpis.

Štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu – zahraničná
osoba

V prípade, že štatutárny orgán alebo člen

štatutárneho orgánu právnickej osoby je

zahraničnou osobou bez slovenského štátneho

občianstva, dokumentu o pobyte cudzinca s čipom,

alternatívneho autentifikátora, na úplný prístup k ES

právnickej osoby musí udeliť oprávnenie fyzickej

osobe – občanovi SR s občianskym preukazom s

elektronickým čipom, preukazom o pobyte cudzinca

s elektronický čipom, alebo alternatívnym

autentifikátorom.

Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a

disponovanie s ES (ďalej len „Žiadosť“) sa zasiela v

listinnej podobe s úradne overeným podpisom

majiteľa ES právnickej osoby na adresu:

Úrad vlády SR
P.O.BOX 11
Námestie slobody 1
810 05 Bratislava 15

Žiadosť musí byť v prípade úradného osvedčovania

podpisu majiteľa elektronickej schránky mimo

územia SR doplnená o apostillu alebo

superlegalizáciu.

V prípade, že chce zahraničný štatutár, ktorý

disponuje dokladom o pobyte pre cudzincov podľa

zákona č. 404/2011 Z. z., o pobyte cudzincov,

pristupovať do ES právnickej osoby, podať Žiadosť

o zriadenie ES fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym

občanom SR na príslušnom policajnom útvare

cudzineckej polície SR.

Treťou možnosťou je zriadenie si tzv. alternatívneho

identifikátora, ktorý taktiež umožní prístup do ES

zahraničným osobám, ktorým nemôže byť vydaný

doklad o pobyte s čipom. Žiadosť sa podáva na

príslušnom pracovisku Policajného zboru, pokiaľ ide

o cudzinca bez pobytu na SR, tak na celom území

SR. Toto platí aj pre občana SR, bez trvalého

bydliska v SR.

Fikcia doručenia

Záverom  Vás  upozorňujeme,  že  od  1.  júla  2017

úradné dokumenty doručené do ES právnický osôb

sa budú považovať za doručené, aj keď reálne

nedôjde k ich prečítaniu, tj. uplatní sa fikcia

doručenia.
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Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány

na základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků

získaných v době, kdy byl tento text dán do tisku.

Nicméně konkrétní informace vztahující se k tématům

uvedeným v tomto bulletinu by měly být konzultovány

dříve, než na jejich základě bude učiněno jakékoliv

rozhodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu

současně nelze chápat jako vyčerpávající popis

relevantní problematiky a veškerých možných

konsekvencí. Dále si dovolujeme poznamenat, že na

některé záležitosti v tomto bulletinu uváděné mohou

existovat různé právní názory.

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím,

partnera / manažera, s nímž jste obvykle ve spojení,

nebo níže uvedené advokáty týmu Weinhold Legal:
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