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     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 
 
 

Informácia 
pre užívateľov elektronickej komunikácie o novom nastavení rozsahu 

oprávnení autorizovaných osôb a právnych titulov 
 
 
Oznamujeme všetkým používateľom portálu finančnej správy (Portálu FS), že pre služby 
obojsmernej elektronickej komunikácie (OBK) boli pre všetkých používateľov v osobnej 
internetovej zóne (OIZ)  implementované nové oprávnenia, ktoré umožnia nastavenie a 
spravovanie požadovaného rozsahu dostupnosti týchto služieb. 
 
Existujúca sada oprávnení bola rozšírená o nasledovné oprávnenia, ktoré budú slúžiť na 
správu konkrétnych služieb obojsmernej komunikácie (saldokonto, spis subjektu, 
doručovanie)  autorizovaných osôb subjektu:  

- Oprávnenie na prijímanie písomností doručovaných elektronickými prostriedkami 
- Oprávnenie na prístup k spisu subjektu 
- Oprávnenie na prístup k výpisu z osobného účtu daňového subjektu (saldokontu) 

 
Existujúci číselník právnych titulov  konania bol rozšírený o novú položku s názvom 
„Splnomocnená osoba“ pre rozlíšenie tých používateľov, ktorí konajú za subjekty na základe 
udeleného plnomocenstva od tých používateľov, ktorí konajú za subjekty na základe poverenia 

 
- v tejto súvislosti nedošlo k žiadnym automatickým úpravám právnych titulov konania. 

 
Pre všetkých používateľov s právnym titulom konania „osobné konanie / štatutárny orgán / 
zákonný zástupca“ boli automaticky nastavené tieto oprávnenia: 

- Podávanie všeobecné 
- Oprávnenie na udeľovanie oprávnení na podávanie elektronickými prostriedkami 
- Oprávnenie na prijímanie písomností doručovaných elektronickými prostriedkami 
- Spis subjektu – úplný prístup 
- Spis subjektu – vytváranie výstupov 
- Osobný účet – prístup k údajom 
- Osobný účet – vytváranie výstupov 

Nastavenie týchto oprávnení umožňuje tzv. neobmedzený prístup k službám PFS 
 
Používateľom s právnym titulom konania „poverená osoba“ bolo automaticky odobrané 
oprávnenie „Oprávnenie na udeľovanie oprávnení na podávanie elektronickými 
prostriedkami“ (predtým nazývané „Splnomocnenie na splnomocňovanie“) 

Na PFS neboli modifikované oprávnenia, ktoré mali používatelia s právnym titulom konania 
„poverená osoba“ nastavené pre podávanie, t.j. všetci používatelia s týmto právnym titulom 
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konania môžu naďalej podávať v takom rozsahu, ako to bolo aj doteraz (všeobecne, resp. pre 
definované agendy).  

Jediným reálnym obmedzením voči stavu pred nasadením riešenia je už vyššie uvádzané 
automatické odobranie oprávnenia „Oprávnenie na udeľovanie oprávnení na podávanie 
elektronickými prostriedkami“ (predtým nazývané „Splnomocnenie na splnomocňovanie“) 
pre používateľov s právnym titulom konania „poverená osoba“, čím sa mohla skomplikovať 
správa autorizácií  pre niektoré subjekty (t.j. len pre subjekty, ktoré v súčasnosti nemajú 
autorizovaného žiadneho používateľa s právnym titulom konania „osobné konanie / štatutárny 
orgán / zákonný zástupca“).  

Ak autorizovaná osoba, ktorej bolo systémovou modifikáciou odobraté oprávnenie 
„Oprávnenie na udeľovanie oprávnení na podávanie elektronickými prostriedkami“ má mať aj 
naďalej na PFS takéto oprávnenie,  je potrebné aby si zabezpečila  zmenu svojich oprávnení, 
resp. ich rozšírenie pre OBK podobne, ako inokedy, t.j. na základe splnomocnenia, resp. 
poverenia   predloženého  správcovi dane, ktorý zabezpečí nastavenie v systéme PFS. 

Druhou možnosťou, ako rozšíriť existujúcu sadu oprávnení autorizovaného používateľa o 
„Oprávnenie na udeľovanie oprávnení na podávanie elektronickými prostriedkami“, je 
rozšírenie  priamo v osobnej internetovej zóne (OIZ) daňového subjektu. Takúto zmenu môžu 
v OIZ daňového subjektu   vykonať autorizovaní používatelia s právnym titulom konania 
„osobné konanie / štatutárny orgán / zákonný zástupca“, ktoré môžu modifikovať všetky 
oprávnenia 

 
 
Upozornenie: 
Odobranie týchto oprávnení sa týka všetkých používateľov portálu bez ohľadu na OBK 
Samotné služby OBK (saldokonto, spis subjektu, doručovanie) sú dostupné v 1. etape len pre 
subjekty SPD v zmysle daňového poriadku. Pre ostatné subjekty budú služby OBK 
sprístupnené postupne. FS Vás bude o ich spustení informovať.  
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Odbor podpory a služieb pre verejnosť 
upravené február 2016 


