SK: PRÁVNE NOVINKY VO VZŤAHU
PODNIKATEĽA SO ŠTÁTOM
INFORMÁCIE K E-SCHRÁNKAM PRÁVNICKÝCH OSÔB A
K REGISTRÁCII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Vážená pani / Vážený pán,
Proces zavádzania digitálnej evidencie a komunikácie so štátom naberá na obrátkach. Dňa 1. 7. 2017 dôjde
k plánovanej automatickej aktivácii elektronických schránok právnických osôb.
Zároveň dňa 1. 2. 2017 nadobudol účinnosť zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý nahrádza
doterajšiu právnu úpravu a tzv. register konečných užívateľov výhod. Súčasne stanovuje nové povinnosti pre osoby
označené ako partneri verejného sektora.
Pripravte svoju spoločnosť na elektronizáciu komunikácie so štátom, ako aj na plnenie povinností registrácie
v registri partnerov verejného sektora.
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o. Vám v prípade záujmu okrem právnych služieb poskytne
•

podrobné informácie k prístupu a aktivácii elektronickej schránky Vašej spoločnosti;

•

spravovanie elektronickej schránky Vašej spoločnosti;

•

služby oprávnenej osoby pri registrácii partnerov verejného sektora a pravidelnej identifikácii konečného
užívateľa výhod.

1.

Povinná elektronická schránka

Najneskôr od 1. 7. 2017 sa budú úradné dokumenty každej právnickej osobe doručovať elektronicky do jej
elektronickej schránky s rovnakými právnymi účinkami ako pri ich doručovaní v listinnej podobe.
Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby získa jej štatutárny orgán použitím jednej z nasledovných
možností:
a)

Elektronický občiansky preukaz s čipom, tzv. eID karta, ktorý sa používa s čítačkou čipových kariet
pripojenou k počítaču;

b)

Alternatívny autentifikátor – zahraničný štatutári získali od 1. 3. 2017 elegantnú možnosť prístupu do
e-schránky svojej spoločnosti;

c)

Udelí súhlas a plnú moc na prístup a nakladanie s elektronickou schránkou inej osobe.

2.

Povinnosť registrácie partnerov verejného sektora

Nemenej významnou skutočnosťou ovplyvňujúcou vzťah podnikateľa so štátom je aj povinnosť registrácie partnerov
verejného sektora, za ktorých sa v stručnosti považujú:
•

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo prijímajú finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu, európskych štrukturálnych a investičných fondov, rozpočtov obcí, VÚC,
prípadne od týchto subjektov nadobudli majetok;

•

Dodávateľ partnera verejného sektora;

•

Osoby určené podľa osobitných predpisov (napr. držiteľ banského oprávnenia, zhotoviteľ geologických
prác, držiteľov povolenia na podnikanie v energetike, atď.);

•

Fyzické a právnické osoby zapísané v registri konečných užívateľov podľa predpisov účinných do 31. 12. 2016.

Partner verejného sektora sa do registra môže zapísať len prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá spoluzodpovedá za správnosť zapísaných údajov. Tou osobou je o. i. advokát.
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o. je svojím profesionálnym prístupom pripravená
poskytnúť Vám plnú mieru podpory pri plnení všetkých uvedených povinností.
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