Spravodajca 02/2017
V tomto Spravodajcovi Vám chceme poskytnúť najdôležitejšie informácie, týkajúce sa zákona
o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon), ktorý je účinný od 1.2.2017, a
ktorý určuje pre firmy, ktoré chcú obchodovať so štátom, povinnosť do 31.7.2017 sa registrovať v
registri partnerov verejného sektora.
Súčasne upozorníme na povinnú elektronickú komunikáciu vyplývajúcu so zákona o e –
Governmente.

1. Zákon o registri partnerov verejného sektora (protischránkový zákon)
Protischránkový zákon zavádza register partnerov verejného sektora. Do tohto registra sa musí
zapísať každá firma (partner verejného sektora), ktorá sa uchádza o verejné zdroje jednorázovo
vo výške 100.000,00 EUR alebo opakovane v sume celkom viac ako 250.000,00 EUR za
kalendárny rok, alebo získava majetok alebo majetkové práva vo výške 100.000,00 EUR. Firmy
(fyzické a právnické osoby) musia zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného
užívateľa výhod, teda zverejní skutočné fyzické osoby, ktoré profitujú zo zisku spoločnosti, ktorá
uzatvorila zmluvu so štátom.
Zákon sa týka všetkých foriem nakladania s verejnými peniazmi, teda okrem verejného
obstarávania aj predaja majetku, prijímania peňazí z eurofondov, uplatňovania pohľadávok voči
štátu, používania prostriedkov zo zdravotného poistenia. Povinnosť registrovať sa platí pre tých,
ktorí majú prijať peniaze zo štátneho rozpočtu, obecného rozpočtu, zo zdravotných poisťovní
(napr. lekárne, súkromné ambulancie), zo štátnych fondov, zo štátnych a obecných akciových
spoločností a tiež aj od dcérskych spoločností, ktoré sú vlastnené štátom alebo obcami, alebo
týmto inštitúciám a spoločnostiam predávajú alebo od nich obstarávajú majetok (napr.
obstarávateľ majetku vo vlastníctve štátu, kraja a obce pri verejnej aukcii), alebo si majetok
prenajímajú.
Zákon definuje, že partnerom verejného sektora sú aj tí podnikatelia, ktorí sa v postavení
dodávateľov a subdodávateľov podieľajú na verejných zákazkách, ak im bude poskytnuté
plnenie vo výške 100.000,00 EUR alebo opakovane v sume celkom viac ako 250.000,00 EUR
za kalendárny rok.
Register je sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Registrovým súdom s pôsobnosťou pre celé Slovensko je pre tieto účely Okresný súd v Žiline.
Návrh na zápis alebo výmaz údajov z/do registra sa podáva výlučne elektronickými
prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Žilina ako registrujúceho
orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.
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Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať, pričom je
možné získať z registra výpis.
Návrh na zápis partnera verejného sektora do registra podáva oprávnená osoba (advokáti,
audítori, banky, notári, daňoví poradcovia) a oprávnená osoba aj spoluzodpovedá za pravdivosť
údajov zapísaných v registri a zároveň aj ručí za zaplatenie prípadnej sankcie. Registrový súd je
oprávnený preskúmať údaje zapísané v registri pri dôvodnom podozrení, že v registri zapísané
údaje o firme nie sú pravdivé.
Do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú predovšetkým údaje o danom
partnerovi (meno a priezvisko alebo názov, bydlisko alebo sídlo, IČO a pod.) spoločne s
údajmi o konečnom užívateľovi výhod.
Konečným užívateľom výhod (KUV) je fyzická osoba, ktorá partnera verejného sektora
skutočne ovláda. Je to najčastejšie spoločník, ktorého podiel na hlasovacích právach v
spoločnosti je aspoň 25 %, tichý spoločník s právom na podiel na zisku vo výške aspoň 25 %,
osoba, ktorá má právo ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, ale aj ďalšie skupiny osôb,
ktoré partnera verejného sektora ovládajú alebo na ňom profitujú inými spôsobmi. Bližšie
vymedzenie konečného užívateľa výhod je obsiahnuté v § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Identifikácia KUV sa preukazuje verifikačným dokumentom, ktorý obsahuje:
-

odôvodnenie na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala KUV,
uvedie vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická
osoba,
uvedie zoznam verejných funkcionárov, ak sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej
štruktúry partnera,
preukáže splnenie podmienky na zápis iba vrcholného manažmentu do registra,
vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne
zistenému stavu.

Ktokoľvek, kto má pochybnosti o zapísaných a zverejnených údajoch, môže podať podnet na ich
preskúmanie. Podnetom sa súd musí zaoberať.
Partner verejného sektora má byť zapísaný v registri vždy najneskôr ku dňu uzavretia
zmluvy, na základe ktorej čerpá verejné prostriedky (návrh na zápis tak musí byť podaný s
dostatočným predstihom predtým).
Pri porušení povinností vyplývajúcich zo zákona hrozí partnerovi verejného sektora sankcia vo
výške od 10.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR, alebo prepadnutie materiálneho prospechu
z dotknutej zmluvy; oprávnenej osobe pri porušení povinností vyplývajúcich zo zákona hrozí
sankcia od 10.000,00 EUR do 100.000,00 EUR. Zákon určuje aj iné typy sankcií, ako napr.
výmaz z registra partnerov verejného sektora.
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Záverom konštatujeme, že praktický dosah zákona je pomerne rozsiahly, pretože zákon
novelizuje aj niekoľko ďalších právnych predpisov spojených s verejným obstarávaním,
poskytovaním príspevkov a dotácií alebo nakladaním s verejným majetkom a môže sa týkať
veľmi širokej skupiny podnikateľských subjektov, napr. prevádzkovateľa siete lekární, stavebnej
spoločnosti, ktorá sa podieľa priamo alebo ako subdodávateľ na realizácii verejnej zákazky,
obchodnej spoločnosti, ktorá vo verejnom obstarávaní dodá jednorazovo tovar alebo službu v
hodnote nad 100 000,00 EUR alebo opakovane v hodnote prevyšujúcej 250 000,00 EUR za rok.
Týka sa aj nadobúdateľov majetku alebo práv k majetku vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej
inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od
právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná, ovládaná alebo kontrolovaná
štátom (napr. SPP), obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou
zákonom. Teda môže sa týkať aj výrobných alebo obchodných spoločností, ktoré obstarávajú od
dodávateľov ovládaných štátom energie a prekročia zákonom určené hranice.

2. Zákon o e - Governmente, elektronické schránky
Upozorňujeme, že od 1.7.2017 bude definitívne zavedená povinná elektronická komunikácia
právnických osôb s orgánmi verejnej správy. O všetkých povinnostiach súvisiacich s aktiváciou
elektronickej schránky a jej používaním sme informovali v Spravodajcovi 3/2016.

Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo.
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.
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