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Po několika změnách termínu dochází od 1. srpna 2016 k aktivaci elektronických schránek 

právnických osob a organizačních složek podle zákona č. 305/2013 Z. z., o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(dále jen „zákon o e-Governmentu“). Elektronické schránky budou sloužit ke komunikaci 

s veřejnou správou a k doručování úředních rozhodnutí od institucí a orgánů veřejné moci. 

Důležitá úřední rozhodnutí již nebudou doručována výlučně v listinné podobě, ale i 

elektronicky! 

1. Zřízení elektronické schránky 

Elektronické schránky se zřizují na Ústředním portálu veřejné správy www.slovensko.sk pro 

fyzické osoby, podnikatele, právnické osoby, organizační složky, orgány veřejné moci, 

subjekty mezinárodního práva a vymezené organizace. Zřízení elektronických schránek je 

bezplatné a v případě právnických osob a organizačních složek se uskutečňuje automaticky, 

v návaznosti na jejich registraci v příslušném rejstříku (zpravidla obchodním rejstříku). 

2. Povinná aktivace 

Elektronické schránky právnických osob a organizačních složek jsou postupně povinně 

aktivovány od 1. srpna 2016 do 1. ledna 2017 (dobrovolná aktivace byla možná i doposud). 

Počínaje 1. srpnem 2016 jsou elektronické schránky aktivovány prvním přihlášením osoby 

oprávněné k přístupu a disponování s elektronickou schránkou. Oprávněnými osobami jsou 

pro tyto účely statutární orgán nebo jeho člen (např. člen představenstva, jednatel), resp. 

statutární orgán zřizovatele a vedoucí organizační složky při organizačních složkách (dále jen 

„oprávněné osoby“). Oprávněné osoby mohou pověřit přístupem a disponováním 

s elektronickou schránou i jinou osobu. 

Jestliže se oprávněné osoby do elektronické schránky nepřihlásí do 31. prosince 2016, 

elektronická schránka dotyčné právnické osoby a organizační složky bude automaticky 

aktivována 1. ledna 2017. 

3. Přístup 

Přístup do elektronických schránek mají oprávněné osoby. Pro účely autentizace však 

potřebují slovenský občanský průkaz s elektronickým čipem a bezpečnostní osobní kód, 

případně slovenský doklad o pobytu s elektronickým čipem a bezpečnostní osobní kód. 

V případě, že je oprávněnou osobou cizinec, který nedisponuje žádným z výše uvedených 
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dokladů, je třeba, aby k přístupu do elektronické schránky udělil oprávnění jiné fyzické osobě, 

který má občanský průkaz s elektronickým čipem. 

4. Elektronické doručování 

Po aktivaci elektronické schránky mohou být do elektronické schránky doručována úřední 

rozhodnutí se stejnými právními účinky, jako v případě doručení v listinné podobě. Orgány 

veřejné správy nejsou sice povinny doručovat a komunikovat prostřednictvím elektronických 

schránek, ale v případě, že se tak rozhodnou, není následné doručení v listinné podobě třeba. 

Při doručování do vlastních rukou se zpráva považuje za doručenou: (i) v den a čas, uvedený 

na elektronické doručence, kterou příjemce potvrdil doručení elektronické zprávy, nebo (ii) 

marným uplynutím 15 dní ode dne následujícího po dni uložení zprávy do elektronické 

schránky, a to i v případě, že se o tom adresát nedozvěděl (fikce doručení). Jestliže se 

nedoručuje do vlastních rukou, zpráva se považuje za doručenou v den následující po dni 

jejího uložení do elektronické schránky. Oznámení o tom, že do elektronické schránky byla 

doručena zpráva, se zasílá na e-mailovou adresu pouze v případě, že si oprávněná osoba 

takovou možnost v elektronické schránce nastavila. 

5. Závěr 

Po aktivaci elektronické schránky je třeba její obsah pravidelně kontrolovat, neboť při 

elektronickém doručování platí fikce doručení. Zahraničním členům statutárních orgánů a 

vedoucím organizačních složek doporučujeme, aby svému zaměstnanci nebo jiné fyzické 

osobě, disponující občanským průkazem s elektronickým čipem, udělili oprávnění k přístupu 

k elektronické schránce. Mohlo by se totiž snadno stát, že právnické osobě či organizační 

složce bude kvalifikovaně doručeno úřední rozhodnutí, a to navzdory tomu, že se o doručení 

nedozvěděla. Zkušenosti ze sousední České republiky, kde elektronické schránky fungují již 

několik let, ukazují, že jsou společnosti často překvapeny, že úřední rozhodnutí nabylo právní 

moci. Důvodem je přitom to, že si nezabezpečili přístup do elektronické schránky nebo ji 

pravidelně nekontrolovali. 
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Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům a 

zaměstnancům společnosti. Další distribuce nebo 

kopírování jakýchkoliv částí bez předchozího souhlasu je 

zakázáno. Naším úmyslem je upozornit na témata, která 

jsou v současné době zajímavá, nikoliv však poskytování 

úplné analýzy těchto témat. 

 

Uživatelé by si k uvedeným informacím měli vždy vyžádat 

příslušné profesionální služby. Společnost nepřebírá 

jakoukoliv odpovědnost za jednání nebo zdržení se 

jednání na základě informací obsažených v tomto 

materiálu. 
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