Elektronické schránky
právnických osôb
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení neskorších predpisov
Dňa 1.8.2016 boli všetkým právnickým osobám zriadené elektronické schránky.
Povinná aktivácia sa týka len právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek,
ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky a sú zapísané v obchodnom registri.
Netýka sa však fyzických osôb – podnikateľov ako aj právnických osôb, ktoré nie sú
zapísané v obchodnom registri.
Elektronická schránka sa právnickej osobe zapísanej v obchodnom registri automaticky
aktivuje prvým prihlásením. V prípade, že sa štatutárny zástupca do nej neprihlási do
30.06.2017, od 1. júla 2017 bude jeho schránka aktivovaná na doručovanie automaticky.
Od momentu aktivácie elektronickej schránky musia úrady doručovať písomnosti
právnickej osobe len v elektronickej forme (t. j. namiesto doručovania poštou), a
doručenie písomnosti do elektronickej schránky sa bude považovať za účinné, bez
ohľadu na to, či sa štatutár o doručení do elektronickej schránky dozvie. Úrady takto
môžu doručovať rozhodnutia, upovedomenia, výzvy a iné listiny. Momentom doručenia
začnú plynúť lehoty a neskorým zistením doručenia listiny bude právnická osoba
vystavená riziku zmeškania lehoty.
Pre prístup do elektronickej stránky je nevyhnutné mať nový občiansky preukaz s čipom
a bezpečnostný osobný kód, tzv. BOK (na občianskom preukaze musí byť aktivovaná
eID funkcia). 1
Toto školenie je určené všetkým štatutárnym orgánom právnických osôb, ktorý
ešte neprišli do styku s eID, portálom slovensko.sk a elektronickou schránkou, chcú
sa naučiť ich obsluhovať a poznať svoje práva a povinnosti súvisiace
s elektronickým doručovaním, aby sa tak vyhli rizikám a následkom spojeným
s neznalosťou zákona a obsluhy svojej schránky.
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Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) - 4,50 €;
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa – 20,€ + základný poplatok

Program školenia:
•
•
•
•
•
•

Krátke predstavenie zákona o e-Governmente
Právna úprava elektronického doručovania, elektronickej schránky, konverzie
dokumentov
Kompletná inštalácia všetkých komponentov pre prihlásenie sa do elektronickej
schránky (účastníci za asistencie lektora)
Zoznámenie sa s portálom slovensko.sk a jeho funkcionalitami a možnosťami
Práca s elektronickou schránkou – najmä nastavenie notifikácií, ako potvrdiť prijatie
úradného rozhodnutia, prideľovanie oprávnení, návrh na neúčinnosť doručovania
Podpisovanie a zasielanie podaní orgánom verejnej moci

Každý účastník by si na školenie mal priniesť:
• Notebook (OS MS WINDOWS, iné OS po dohode s lektorom)
• Aktivovaný nový občiansky preukaz s čipom
• Čítačka na občiansky preukaz
Trvanie: cca 4 hod.
Cena: 55 EUR s DPH (v cene sú zahrnuté: odborná prednáška, pracovné materiály,
občerstvenie)
Prednášajúci:

Ľubomír Lukič / Advokát
•

viac ako 5 rokov vykonávania aktívnej právnej praxe

•

expert na právo duševného vlastníctva, softvérové právo, ochranu osobných údajov,
počítačovú kriminalitu, právo týkajúce sa elektronického prenosu dát, telekomunikácií,
elektronického obchodu a kybernetickej bezpečnosti, ľudské práva a slobody, ochranu
osobnosti

•

bohaté skúsenosti s právnym poradenstvom pre startupy, podnikateľov a so
sprostredkovaním a analyzovaním rôznych obchodných príležitostí, potencionálnych
obchodných partnerov či podnikateľských plánov, projektov

•

konzultant a lektor pre European Information Society Institute, o.z. (EISi) mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej
spoločnosti; neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného
vlastníctva a popri tom aktívne bojuje za ochranu práv a slobôd internetových
užívateľov, spotrebiteľov a poskytovateľov služieb

•

bývalý rozhodca Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných
technológií (ACIPiT)

•

expert a koordinátor Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov

