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Neziskové organizáce všeobecne: Manuál k aktivácií elektronických schránok MVO organizácií
Právny stav k 16. 1. 2018 

Podľa súčasného znenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej len „
zákon o e-Governmente) sú právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra oprávnené dobrovoľne si aktivovať elektronickú
schránku za účelom doručovania úradných rozhodnutí. Pôjde najmä o právnické osoby, ktorými sú občianske združenia, neziskové
organizácie, nadácie a pod.

Pre tieto subjekty platí termín povinnej aktivácie elektronických schránok na 1. máj 2018. Pokiaľ si v tomto termíne dobrovoľne neaktivujú
elektronickú schránku, vykoná túto aktiváciu automaticky Úrad vlády Slovenskej republiky, a to aj bez súhlasu právnickej osoby.

Hneď ako sa stane elektronická schránka aktívnou, orgány verejnej moci do nej môžu doručovať poštu, t. j. úradné rozhodnutia. Aktivovaním
elektronickej schránky teda právnické osoby nemajú povinnosť zasielať svoje dokumenty výlučne prostredníctvom aktivovanej
elektronickej schránky, no úradné rozhodnutia, s výnimkou tých, o ktorých zákon ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v
listinnej podobe, budú doručované do aktivovanej elektronickej schránky podľa § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente.

Čo je teda potrebné spraviť ak chce právnická osoba dobrovoľne aktivovať elektronickú schránku?

1.  Na prihlásenie do elektronickej schránky je potrebné v prvom rade vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobným kódom (ďalej len „BOK“). Oprávnenou osobou za právnickú osobu bude jej štatutárny orgán alebo člen jej
štatutárneho orgánu podľa § 13 ods. 4 písm. c) zákona o e-Governmente, teda bude potrebné, aby mali v prvom rade tieto osoby vybavený
vyššie spomenutý občiansky preukaz s čipom.

V prípade, že chce štatutárny orgán občiansky preukaz používať aj na elektronické podpisovanie dokumentov, je potrebné zároveň
požiadať aj o nahratie kvalifikovaného certifikátu na jeho elektronický čip. Takýto podpis následne v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. o
dôveryhodných službách v platnom znení môže nahradiť vlastnoručný podpis na listinných papieroch.

Vybaviť si elektronický občiansky preukaz je možné na oddelení dokladov ktoréhokoľvek okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov je 4,50 €.1 Jednou cestou štatutárny orgán
zvolí aj BOK, ktorý predstavuje šesť až desať miestny číselný kód, ktorý slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu podľa
§ 4b zákona č. 224/2006 o občianskych preukazoch. BOK sa taktiež volí na oddelení dokladov pri preberaní občianskeho preukazu.
Zároveň na základe žiadosti o občiansky preukaz s elektronickým čipom štatutárny orgán dostane aj čítačku elektronických kariet, ktorá je
nevyhnutná na prihlásenie sa do systému.

2.  Po vybavení občianskeho preukazu s elektronickým čipom je potrebné si na svojom počítači stiahnuť príslušný softvér na
prihlasovanie (tzv. eID klient) na podpisovanie prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Softvér je pre každého
dostupný na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy, TU.

3.    Ďalším krokom je aktivácia elektronickej schránky priamo na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Prihlásenie nájdete v
pravom hornom rohu na webovej stránke pod políčkom „Prihlásiť sa na portál“. Pre ľahšiu orientáciu je pre právnické osoby pripravený
podrobný videonávod.

Prístup do elektronickej schránky bude mať automaticky štatutárny orgán, ktorý však môže udeliť toto oprávnenie aj ďalším osobám. Na žiadosť
o udelenie prístupu je možné využiť tlačivo, ktoré je dostupné TU.

Prístup do elektronickej schránky je možný na základe:

a. občianskeho preukazu s čipom a BOK-om,
b. dokladom o pobyte s elektronickým čipom a BOK-om alebo

c. prostredníctvom alternatívneho autentifikátora, ktorý je dostupný pre zahraničné osoby.2

Po úspešnom aktivovaní elektronickej schránky budú do nej môcť orgány verejnej moci doručovať elektronické úradné rozhodnutia. V tejto súvislosti
upozorňujeme na dôslednú kontrolu doručenej pošty v elektronických schránkach, nakoľko sa pri niektorých rozhodnutiach môže uplatňovať fikcia
doručenia, a teda nebude rozhodujúce, či sa adresát o doručenom rozhodnutí dozvedel alebo nie. 

Mgr. Lenka Michalovičová 

1 Ministerstvo vnútra SR- správne poplatky za vydanie občianskeho preukazu, dostupné TU

2 Prístup k elektronickej schránke, dostupné TU
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