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Po viacerých posunutých termínoch dochádza od 1. augusta 2016 k aktivácii elektronických 

schránok právnických osôb a organizačných zložiek podľa zákona č. 305/2013 Z. z. 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“). Elektronické schránky budú slúžiť 

na komunikáciu s verejnou správou a doručovanie úradných rozhodnutí od inštitúcií a orgánov 

verejnej moci. Dôležité úradné rozhodnutia viac nebudú doručované výlučne v listinnej podobe 

ale aj elektronicky! 

1. Zriadenie elektronickej schránky 

Elektronické schránky sa zriaďujú na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk              

pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, organizačné zložky, orgány verejnej moci, 

subjekty medzinárodného práva a vymedzené organizácie. Zriadenie elektronických schránok 

je bezplatné a v prípade právnických osôb a organizačných zložiek sa uskutočňuje 

automaticky, v nadväznosti na ich registráciu v príslušnom registri (spravidla obchodný 

register).  

2. Povinná aktivácia 

Elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek sú postupne povinne 

aktivované od 1. augusta 2016 do 1. januára 2017 (dobrovoľná aktivácia bola možná aj 

doteraz). 

Počnúc 1. augustom 2016 sú elektronické schránky aktivované prvým prihlásením oprávnenej 

osoby na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Oprávnenými osobami na tieto 

účely sú štatutárny orgán alebo jeho člen (napr. člen predstavenstva, konateľ), resp.  

štatutárny orgán zriaďovateľa a vedúci organizačnej zložky pri organizačných zložkách (ďalej 

len „oprávnené osoby“). Oprávnené osoby môžu poveriť na prístup a disponovanie 

s elektronickou schránkou aj inú osobu.  

Ak sa oprávnené osoby do elektronickej schránky neprihlásia ani do 31. decembra 2016, 

elektronická schránka dotknutej právnickej osoby a organizačnej zložky bude automaticky 

aktivovaná 1. januára 2017.  

3. Prístup 

Prístup do elektronických schránok majú oprávnené osoby. Na účely autentifikácie však 

potrebujú slovenský občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód, 
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prípadne slovenský doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód. 

V prípade, ak je oprávnenou osobou zahraničná osoba, ktorá nedisponuje žiadnym z vyššie 

uvedených dokladov, je potrebné, aby na prístup do elektronickej schránky udelila oprávnenie 

inej fyzickej osobe, ktorá má občiansky preukaz s elektronickým čipom.  

4. Elektronické doručovanie 

Po aktivácii elektronickej schránky môžu byť do elektronickej schránky doručované úradné 

rozhodnutia s rovnakými právnymi účinkami, ako v prípade doručenia v listinnej podobe. 

Orgány verejnej správy nie sú síce povinné doručovať a komunikovať prostredníctvom 

elektronických schránok, ak sa však tak rozhodnú, následne doručenie v listinnej podobe nie 

je potrebné. 

Pri doručovaní do vlastných rúk sa správa považuje za doručenú: (i) v deň a čas, uvedený na 

elektronickej doručenke, ktorou prijímateľ potvrdil doručenie elektronickej správy alebo (ii) 

márnym uplynutím 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia správy do elektronickej 

schránky, a to aj v prípade, že sa o tom adresát nedozvedel (fikcia doručenia). Ak sa 

nedoručuje do vlastných rúk, správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po jej uložení 

do elektronickej schránky. Oznámenie o tom, že do elektronickej poštovej schránky bola 

doručená správa sa zasiela na e-mailovú adresu len v tom prípade, že si oprávnená osoba 

takúto možnosť v elektronickej poštovej schránke nastavila.  

5. Záver 

Po aktivácii elektronickej schránky je potrebné jej obsah pravidelne kontrolovať, keďže pri 

elektronickom doručovaní platí fikcia doručenia. Zahraničným členom štatutárnych orgánov 

a vedúcim organizačných zložiek odporúčame, aby svojmu zamestnancovi alebo inej fyzickej 

osobe, disponujúcej občianskym preukazom s elektronickým čipom, udelili oprávnenie na 

prístup k elektronickej schránke. Mohlo by sa totiž ľahko stať, že právnickej osobe či 

organizačnej zložke bude kvalifikovane doručené úradné rozhodnutie, a to napriek tomu, že 

sa o doručení nedozvedela. Skúsenosti zo susednej Českej republiky, kde elektronické 

schránky fungujú už niekoľko rokov ukazujú, že spoločnosti často sú často prekvapené, že 

úradné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Dôvodom pritom je, že si nezabezpečili prístup 

do elektronickej schránky alebo ju pravidelne nekontrolovali. 
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Tento materiál je rozosielaný obchodným partnerom                       

a zamestnancom spoločnosti. Ďalšia distribúcia alebo 

kopírovanie akýchkoľvek častí bez predchádzajúceho 

súhlasu nie je povolená. Naším úmyslom je upozorniť                                         

na témy, ktoré sú v súčasnosti zaujímavé, nie však 

poskytovať úplnú analýzu týchto tém.   

 

Užívatelia by si k uvedeným informáciám mali vždy 

vyžiadať príslušné profesionálne služby. Spoločnosť 

nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za konanie alebo 

zdržanie sa konania na základe informácii obsiahnutých 

v tomto materiáli. 
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