News Flash
1. Augusta, 2017

5 základných otázok a odpovedí
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5 základných otázok a odpovedí o novom Zákone o registri
partnerov verejného sektora
Dňa 1. februára 2017 vstúpil do účinnosti Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora,
ktorý prináša nové povinnosti pre právnické ale aj fyzické osoby, ktoré spolupracujú alebo chcú
spolupracovať so štátom alebo ním ovládanými subjektami. Nový Zákon bol prijatý ako protikorupčné
opatrenie, ktoré má pomôcť odhaliť konečných užívateľov výhod najmä pri prijímaní finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako aj plnení ktorého predmetom je majetok štátu. Prečítajte si
odpovede na 5 najčastejších otázok spojených s týmto Zákonom, ktoré pre Vás pripravili naši odborníci.

1.) Aké povinnosti prináša nový
zákon o Registri PVS?

B. prijíma plnenie, ktorého predmetom je
majetok, práva k majetku alebo iné
majetkové práva štátu

Povinnosť registrácie



verejnoprávnej inštitúcie

V prípade, ak subjekt spolupracuje so štátom,
územnou jednotkou alebo nimi ovládanými
subjektmi,
má
zákonnú
povinnosť
registrovať sa v Registri partnerov verejného
sektora („Register PVS“).



obce, vyššieho územného celku



právnickej osoby zriadenej zákonom
alebo od právnickej osoby, ktorá je
úplne alebo z väčšej časti
financovaná štátom, obcou, vyšším
územným celkom alebo právnickou
osobou zriadenou zákonom, ktorá je
kontrolovaná štátom, obcou, vyšším
územným celkom

V zmysle Zákona, štát, územné jednotky a nimi
ovládané subjekty, môžu vo všeobecnosti
spolupracovať len s osobami, a to či už
právnickými alebo fyzickými:
 ktoré sú registrované vo verejnom Registri
PVS; a
 ktorých koneční užívatelia výhod (fyzické
osoby) sú registrovaní v Registri PVS a
teda sú „odokrytí“.
Uvedená spolupráca sa vzťahuje najmä na
situácie, keď osoba (právnická alebo fyzická):
A. prijíma finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu alebo z rozpočtu, najmä


verejnoprávnej inštitúcie



obce, vyššieho územného celku



od právnickej osoby zriadenej
zákonom, od právnickej osoby,
ktorá je úplne alebo z väčšej časti
financovaná štátom, obcou, vyšším
územným celkom alebo právnickou
osobou zriadenou zákonom, ktorá je
kontrolovaná štátom, obcou, vyšším
územným celkom



z európskych štrukturálnych
investičných fondov

C. priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb
dodáva vyššie uvedeným osobám tovary
alebo služby alebo nadobúda od nich
majetok, práva k majetku alebo iné
majetkové práva a súčasne vie alebo má
vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo
nadobúdaný majetok súvisia so zmluvou, na
základe ktorej sú prijímané štátne finančné
prostriedky alebo nadobúdaný majetok od
štátu.
Vo vyššie uvedených prípadoch sa daná osoba
považuje za Partnera verejného sektora.
Za Partnera verejného sektora
nepovažuje najmä subjekt, keď

a

sa

ale

 poskytnuté finančné prostriedky sú najviac
v sume 100 000 eur jednorazovo
 poskytnuté peňažné prostriedky sú najviac
v sume 250 000 eur v kalendárnom roku
 hodnota
jednorazovo
nadobúdaného
majetku neprevyšuje spolu sumu 100 000
eur.
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Povinnosť registrácie aj subjektov, ktoré už
dlhodobo spolupracujú s verejným sektorom
Registrácia sa vzťahuje aj na osoby, ktoré
dlhodobo spolupracujú s verejným sektorom,
nakoľko Zákon sa týka aj existujúcich právnych
vzťahov.
Entity,
ktoré
boli
zapísané
v Registri
konečných užívateľov výhod (Register, ktorý
bol
prevádzkovaný
Úradom
pre verejné
obstarávanie, odlišný od Registra PVS) sa
považujú za partnerov verejného sektora a sú
automaticky preklopené do Registra PVS. Na
tieto entity sa ale vzťahuje iná zákonná
povinnosť (a teda nie povinnosť registrácie,
nakoľko
registrované
sú
automaticky)
v súvislosti s novým Zákonom, a to obligatórne
podanie Návrhu na zápis zmeny, nakoľko
v Registri
konečných
užívateľov
výhod
a v Registri PVS sú údaje registrované
v rozdielnom rozsahu. A teda všetky entity, ktoré
boli preklopené do nového Registra PVS sú
povinné do 31. júla podať Návrh na zápis
zmeny a priložiť požadované prílohy k Návrhu.
Nesplnenie tejto povinnosti má zákonné
následky.
Registrácia
sa
subdodávateľov

vzťahuje

aj

na

Povinnosť registrovať sa do Registra PVS sa
vzťahuje za určitých podmienok aj na
subdodávateľov (ako uvedené vyššie, pod
bodom C.) a to vtedy, keď subdodávateľ
dodáva Partnerovi verejného sektora tovary
alebo služby alebo nadobúda od neho majetok a
súčasne vie alebo má vedieť, že ním
poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok
súvisia so zmluvou ktorá je uzatvorená
s verejným sektorom. V takomto prípade sa aj
subdodávateľ považuje za Partnera verejného
sektora a teda vzniká mu povinnosť registrácie.
Aj zahraničné subjekty sa musia registrovať
Nový Zákon sa vzťahuje na všetky subjekty bez
ohľadu na ich sídlo, miesto podnikania alebo
pobyt. A teda aj zahraničná entita, ak
spolupracuje s verejným sektorom a spĺňa
vyššie uvedenú zákonnú definíciu, je Partnerom
verejného sektora a má povinnosť registrácie.

2.) Kto je konečným užívateľov výhod
Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba
„stojaca na konci reťazca“, a teda vo
všeobecnosti fyzická osoba, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje danú entitu, pričom
medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä
fyzická osoba, ktorá:
 má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich
súčet najmenej vo výške 25% na
hlasovacích právach v entite alebo na jej
základnom imaní
 má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v
entite alebo akéhokoľvek člena tohto
orgánu
 ovláda entitu (iným spôsobom, ako je
uvedený v prvom a druhom bode)
 má právo na hospodársky prospech
najmenej 25% z podnikania entity alebo z
inej jej činnosti
 sama síce nespĺňa kritériá vyššie, avšak
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v
zhode alebo spoločným postupom, spĺňa
niektoré z daných kritérií
 za určitých podmienok aj členovia jej
vrcholového manažmentu registrovanej
entity (Partnera verejného sektora), pričom
za člena vrcholového manažmentu sa
považuje
štatutárny
orgán,
člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci
zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu.

3.) Ako sa zaregistrovať?
Partner verejného sektora sa neregistruje do
Registra PVS sám. Požiadavkou Zákona je, že
registráciu môže uskutočniť len tzv.
Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou
v zmysle Zákona môže byť napríklad advokát,
audítor alebo daňový poradca. Oprávnená
osoba nemusí byť špeciálna zaškolená, nakoľko
sa predpokladá že Oprávnené osoby z danej
profesie majú dostatok odborných znalostí
a skúsenosti.
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Zápis nie je spoplatnený
Registrácia nie je spoplatnená, pričom
registračné konanie prebieha na Okresnom
súde Žilina a je možné ho uskutočniť len
elektronicky.
Zmluva s Oprávnenou osobou
Medzi
Partnerom
verejného
sektora
a Oprávnenou osobou musí byť uzatvorená
písomná zmluva o výkone činností Oprávnenej
osoby, ktorá je jednou z povinných príloh pri
registrácii Partnera verejného sektora do
Registra PVS.
Zodpovednosť
Oprávnenej
registrované údaje

osoby

za

Za správnosť údajov zapísaných v Registri PVS
zodpovedá Partner verejného sektora a
Oprávnená osoba. Preto Oprávnená osoba nie
je viazaná pokynmi Partnera verejného sektora
a je povinná konať nestranne a s odbornou
starostlivosťou.
Dobrovoľná registrácia
Do Registra PVS sa môžu dobrovoľne
registrovať aj osoby, ktoré nespĺňajú zákonné
predpoklady na to, aby boli Partnermi verejného
sektora. Dobrovoľná registrácia a dobrovoľné
„odkrytie“ konečných užívateľov výhod, teda
fyzických osôb stojacich na konci reťazca, však
môže byť pre tieto subjekty využité ako výhoda
v rámci ich obchodných vzťahov.

4.) Ako často sa musí vykonávať
verifikácia konečných užívateľov
výhod

Verifikácia končených užívateľov výhod musí
byť povinne vždy na ročnej báze, a to k 31.12.
kalendárneho roka, pričom verifikáciu musí
uskutočniť opäť len Oprávnená osoba.
Zároveň verifikácia konečných užívateľov výhod
musí byť uskutočnená vždy aj v súvislosti s:
 uzatvorením zmluvy s verejným sektorom
alebo zmenou takejto zmluvy,
 plnením zo zmluvy, ktoré je vyššie ako 1
000 000 eur za 30 dní.

5.) Aké pokuty hrozia v prípade
nesplnenia povinností?
Porušenie povinností zo Zákona môže mať
viaceré následky, ako napríklad:


pokuty


pre Partnera verejného sektora aj
do sumy 1 000 000 eur



pre štatutára Partnera verejného
sektora aj do sumy 100 000 eur

 výmaz
Partnera
z Registra PVS

verejného

sektora

 právo verejného sektora zastaviť plnenie
povinností z už uzatvorenej zmluvy
 právo verejného sektora ukončiť už
uzatvorenú zmluvu s Partnerom verejného
sektora
 povinnosť verejného sektora neuzatvoriť
zmluvu (uzatvorením zmluvy s takýmto
subjektom by sa verejný sektor dopustil
porušenia zákonných predpisov, pričom na
takéto porušenie sú naviazané následky
pre samotný subjekt verejného sektora)
 zákaz
vykonávania
funkcie
člena
štatutárneho orgánu alebo dozorného
orgánu
v
obchodnej
spoločnosti.

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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Kontakt
Patrícia Kráľová
Senior Associate
E-Mail: Patricia.Kralova@accace.com
Tel: +421 2 325 53 000

O Accace
S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných
poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.
Accace má vlastné pobočky v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej
hore, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku
a na Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých
partnerov.
Viac na www.accace.sk

