
Povinnosť pre neziskovky používať elektronické
schránky od 1. júna 2020
Občianskym združeniam a iným nepodnikateľským právnickým osobám budú úrady povinne
doručovať dokumenty len do ich elektronickej schránky od 1. júna 2020.
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Občianskym združeniam a iným nepodnikateľským
právnickým osobám budú úrady povinne
doručovať dokumenty len do ich elektronickej
schránky už od 1. júna 2020 podľa § 60b ods. 3
zákona 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 (ďalej
len „zákon o e-Governmente“).
Aktivácia elektronickej schránky je proces, ktorý
umožní využívať elektronickú schránku na
doručovanie elektronického podania,
elektronického úradného dokumentu a doručenky.
Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné prijímať od orgánov verejnej moci
elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok, ako keby boli doručené v listinnej forme.
Proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb prebieha postupne, pričom platná
právna úprava rozlišuje dva termíny povinnej aktivácie schránok, a to v závislosti od toho, či
právnické osoby:

a. sú zapísané do obchodného registra alebo
b.  nie sú zapísané do obchodného registra.

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného
registra bude, podľa platného právneho stavu, elektronická schránka automaticky aktivovaná
pri prvom vstupe oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím
desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok. Celý
proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude
prebiehať postupne v tzv. prechodnom období do 1. júla 2017:

do 30. júna 2017 sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na
doručovanie, a to momentom prvého prístupu osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za
právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej
schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu
elektronických schránok, alebo
najneskôr 1. júla 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky
právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia
vstúpené).

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú
dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom registri,
začne 1. júna 2020 a skončí prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr
však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu, a teda 11. júna 2020. Ide napr. o
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občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne. Tieto subjekty si budú môcť do
uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí
dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky.
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Súvisiace komentované ustanovenia

Komentár k § 11 zákona 305/2013 Z. z.
Komentár k § 12 zákona 305/2013 Z. z.
Komentár k § 13 zákona 305/2013 Z. z.

Súvisiace odborné články

Elektronické schránky pre právnické osoby a ich dosah a účinok
Elektronické schránky pre právnické osoby a ich dosah a účinok
Zdaňovanie neziskoviek a darovanie 2% dane počas obdobia COVID-19

Súvisiace aktuality

Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie e-schránok pre právnické osoby

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
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