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Protischránkový zákon  
 
1. Koho sa týka? 
 

Tzv. Protischránkový zákon* sa od 1. februára 2017 týka 

všetkých partnerov verejného sektora (PVS). Za PVS sa 
považuje akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
prijíma finančné prostriedky, majetok, alebo iné majetkové 
práva z verejných zdrojov alebo od zdravotnej poisťovne 
nad zákonom určený finančný limit.  
 
V praxi ide najmä o: 
a) prijímateľov štátnej pomoci a eurofondov,  
b) dodávateľov vo verejnom obstarávaní a ich 

subdodávateľov,  
c) poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
d) zdravotné poisťovne, 
e) nadobúdateľov pohľadávok voči verejnému sektoru, 
f) niektoré farmaceutické spoločnosti, napr. tie, ktoré 

dodávajú lieky nemocniciam priamo alebo v 
subdodávke. 

 
2. Aké prináša povinnosti?  
 
Zákon prináša povinnosť registrácie PVS v Registri 
partnerov verejného sektora (RPVS), ktorý je verejný 
https://rpvs.gov.sk/rpvs/ 
 
RPVS obsahuje, okrem iného, údaje o PVS a jeho 
konečných užívateľoch výhod, ktorí (nepriamo) benefitujú 
z verejných zdrojov. Má teda prispieť k tomu, aby tieto 
prostriedky čerpali subjekty s odkrytou vlastníckou 
štruktúrou a nie tzv. schránkové spoločnosti.  
 
Informácie uvedené v RPVS má PVS povinnosť priebežne 
aktualizovať a pravidelne si ich nechávať overovať 
u oprávnenej osoby. 
 

3. Koho osloviť, ak sa Vás povinnosti týkajú?  
 
PVS sa teda nezapisuje do RPVS sám, ale 
prostredníctvom oprávnenej osoby, na základe zmluvy. 
Oprávnenou osobou  je napríklad daňový poradca. Môže 
ňou byť len osoba, ktorá je nestranná vo vzťahu 
k partnerovi. 
 
* Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“) 

 
Úlohou oprávnenej osoby je identifikovať a priebežne 
overovať konečného užívateľa výhod, podávať návrh na 
zápis PVS do RPVS a uskutočnenie zmien v zapísaných 
údajoch PVS v RPVS.  
 
4. Aké sú sankcie? 
 
Sankcie za porušenie zákona sú: 
a) pre PVS vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý 

získal z verejných prostriedkov. Ak tento nemožno 
zistiť, uloží sa sankcia od 10 000 eur do 1 000 000 
eur, 

b) zároveň sa sankcia uloží aj osobe, ktorá je 
štatutárnym orgánom, alebo každému členovi 
štatutárneho orgánu PVS v čase porušenia 
povinností, a to od 10 000 eur do 100 000 eur, 

c) rovnako koneční užívatelia výhod môžu byť 
sankcionovaní, ak nesplnia povinnosti vyplývajúce 
z ich postavenia. 

 
5. Boli ste zapísaní v Registri konečných užívateľov 
výhod? 
 
Osoby zapísané v Registri konečných užívateľov výhod, 
ktorý fungoval do 31. januára 2017, sú povinné zabezpečiť 
overenie identifikácie konečného užívateľa výhod 
a podanie návrhu na zápis do RPVS do 31. júla 2017 
prostredníctvom svojej oprávnenej osoby.  
 
V prípade nesplnenia tejto povinnosti im hrozí zastavenie 
čerpania prostriedkov z verejných zdrojov. 
 
6. Ako Vám vieme pomôcť? 

 
 zistíme, či je pre Vašu spoločnosť potrebný zápis 

v RPVS, 
 pripravíme verifikačný dokument, ktorý je podkladom 

na zápis do RPVS, 
 identifikujeme Vášho konečného užívateľa výhod, 
 budeme Vás ako Vaša oprávnená osoba zastupovať 

v konaniach vo veciach RPVS. 
 

NEWSFLASH  
 
Úvodný text... 

Snaha o transparentnosť pri čerpaní prostriedkov z verejných zdrojov priniesla nedávno 
vznik Registra partnerov verejného sektora. Pre mnohé spoločnosti, ktoré dodávajú tovar 
alebo služby verejnému sektoru tak vzniká povinnosť registrácie a ďalšie povinnosti. Pri 
základnej orientácii v tejto oblasti Vám pomôže náš Newsflash. 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/

