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Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb 

sa odkladá na júl 2017 

V auguste tohto roku sme Vás prostredníctvom nášho News Flash informovali o povinnej aktivácii 

elektronických schránok právnických osôb. V tejto súvislosti by sme Vám chceli oznámiť, že sa 

presúva koniec prechodného obdobia automatickej aktivácie schránok na júl 2017. 

 

Novela Zákona o e-Governmente 

Na základe novelizovaného zákona o e-

governmente, ktorý vstúpil do platnosti 1.7.2015 

a ktorého cieľom je elektronizácia komunikácie 

s orgánmi verejnej správy, malo dôjsť 

k automatickému aktivovaniu elektronických 

schránok všetkých právnických osôb 

a zapísaných organizačných zložiek. Proces 

aktivácie sa mal skončiť k 1.1.2017. 

Avšak, prechodné obdobie, v ktorom budú 

postupne aktivované všetky elektronické 

schránky, sa presúva a skončí k 1.7.2017.  

To znamená, že: 

 do 30.6.2017 sa budú - podobne ako 

doteraz - schránky (fakultatívne) 

aktivovať momentom prvého 

(fakultatívneho) prihlásenia osoby 

oprávnenej pristupovať do schránky 

 a 1.7.2017 budú automaticky 

aktivované všetky elektronické 

schránky, a to aj tie, ktoré neboli počas 

prechodného obdobia aktivované 

(fakultatívnym) prvým prihlásením.  

 

 

 

Prístup do schránky 

Na prístup do elektronickej schránky potrebujete 

elektronický občiansky preukaz (s čipom) a 

s osobným bezpečnostným kódom (BOK). 

Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom 

newslettri. 

Pokiaľ nemáte možnosť zabezpečiť si prístup do 

elektronickej schránky právnickej osoby alebo 

zapísanej organizačnej zložky (napr. z dôvodu 

že nemáte slovenský elektronický občiansky 

preukaz), radi Vám poskytneme služby v tejto 

oblasti pričom na základe Vami udeleného 

poverenia budeme schránku monitorovať a 

informovať Vás o pravidelne o jej obsahu, 

prípadne zabezpečíme ďalšie súvisiace kroky 

a služby. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 

zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených v 

newsletteri. 
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O Accace  

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti 

spracovania účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva. S viac ako 330 zamestnancami a 

1400 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nie len na Slovensku             

ale aj v regióne strednej a východnej Európy.  

Aktuálne má Accace 7 pobočiek v Európe a prostredníctvom siete partnerov rozširuje svoje globálne 

pôsobenie. Kancelárie Accace nájdete na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, 

Rumunsku, Poľsku a na Ukrajine.  

Viac na www.accace.sk 

Kontakt  

Patrícia Kráľová     

Senior Associate     

Patricia.Kralova@accace.com    

Tel: +421 2 325 53 000     

http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://www.facebook.com/AccaceSlovensko
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
http://accace.sk/?utm_source=Logo&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flashhttp://www.accace.sk/

