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Doručovanie listinných rovnopisov EUD prostredníctvom poštového 
podniku podľa §31a Zákona o eGOV

- Ak sa listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu doručuje 
prostredníctvom poštového podniku, správca modulu elektronického doručenia sa 
považuje za podávateľa a koná voči poštovému podniku na vlastný účet a v mene 
orgánu verejnej moci v rozsahu úkonov potrebných na zabezpečenie doručenia 
rovnopisu

- poštový podnik potvrdzuje doručenie formou informácie o výsledku doručenia 

- Ak poštovú zásielku s listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu 
nemožno dodať adresátovi, na účely doručenia podľa osobitných predpisov sa za 
deň vrátenia poštovej zásielky odosielateľovi považuje deň doručenia informácie o 
výsledku doručovania.

- poštová zásielka, ktorej obsahom je listinný rovnopis tohto dokumentu, nemá byť 
OVM vrátená; poštový podnik takú poštovú zásielku, ak ju nemožno dodať 
adresátovi, zničí do 30 dní odo dňa doručenia informácie o výsledku doručenia

- Ak sa má doručovať do zahraničia, poštový podnik doručuje listinný rovnopis len 
ako doporučenú zásielku a informáciu o výsledku doručenia nevyhotovuje



Centrálne úradné doručovanie – logická architektúra
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Centrálne úradné doručovanie – poštové služby proces

• Automatizovaná tlač 
listinného rovnopisu spolu 
s doložkou o autorizácii

• Obálkovanie

• Automatizované 
vytvorenie EPH

• Fyzický podaj 

1. Vytvorenie poštovej zásielky
Hlavné
aktivity

Detail

3. Zaslanie informácie o 
výsledku doručenia alebo 

dôvodu nedoručenia

• Zaslanie potvrdenia doručenia v 
elektronickej podobe alebo

• zaslanie dôvodov nedoručenia v 
elektronickej  podobe

2. Distribúcia poštovej 
zásielky

• Preprava

• Doručovanie podľa druhu zásielky 
a poskytnutých služieb

• Získanie podkladov pre vytvorenie 
informácie o výsledku doručenia 
alebo dôvodoch nedoručenia

4. Zničenie nedoručiteľnej 
zásielky

• Preverenie stavu zásielky (určená na 
zničenie / nie)

• Zničenie

• Report zoznamu zničených zásielok



Najdôležitejšie, čo sa zmení pre OVM?

Súčasný stav Nový stav
UZ Úradná zásielka Úradná zásielka - rovnopis
RsD Doporučený list s doručenkou Doporučený list - rovnopis

podací lístok / podací hárok
informácia o odoslaní na doručovanie, 
elektronický podací lístok / hárok

doručenka v listinnej podobe (späť na 
úrad doručená)

elektronická informácia o výsledku 
doručenia / nedoručenia

fyzické vrátenie nedoručenej zásielky skartácia

lehota podľa dátumu s podacieho 
lístka / hárku na pošte

lehota OVM splnená momentom 
odoslania EUD cez UPVS



Centrálne úradné doručovanie – pohľad verejnosti (občan a podnikateľ)

Úradná zásielka Úradná zásielka - rovnopis
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