Vysvetlivky k vymenovaniu za zodpovedných splnomocnencov
Za dodržiavanie správnych predpisov, ktoré sú platné pre firmy je spravidla zodpovedná tá fyzická osoba, ktorá je
vymenovaná na zastupovanie navonok (teda samotný podnikateľ alebo napr. v prípade s. s r.o. obchodnoprávny
konateľ).
Táto zodpovednosť MÔŽE byť prenesená na adekvátnu osobu (napr. vedúcu osobu pobočky, stavbyvedúcu osobu
alebo vedúcu osobu oblasti). Tak ako v prípade podnikateľa ako jednotlivca, ako aj v prípade právnickej osoby,
existuje možnosť (Avšak žiadna povinnosť!), vymenovať pre výnimočné prípady zodpovednosti „zodpovedných
splnomocnencov‟. Spravidla to má zmysel v prípade firiem s väčším rozsahom pôsobnosti alebo v prípade väčšieho
počtu prevádzok resp. pracovísk.
Centrálny koordinačný úrad je výhradne kompetentný pre nasledovné:
• vymenovanie zodpovedne splnomocneného za účelom dodržiavania zákona o zamestnávaní cudzincov (AuslBG).
Vymenovanie vydáva vnútroštátna (rakúska) firma (formulár ZKO1-I) alebo
• je vymenovanie vydávané podľa zákona o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu (LSD-BG).
Toto vymenovanie sa týka firiem so sídlom v zóne EÚ-EHP (formulár ZKO1-A)
Poznámka:
Za vymenovanie podľa LSD-BG sú v prípade vnútroštátnych firiem zodpovední príslušní poistenci nemocenského
poistenia.
Predpokladmi platného vymenovania zodpovedného splnomocnenca sú:
• riadne písomné oznámenie o vymenovaní
(to je možné elektronicky, prostredníctvom WEBOVEJ aplikácie)
• vrátane preukázateľného súhlasu splnomocnenca a spravidla aj zamestnávateľa
• včasné doručenie Centrálnemu koordinačnému úradu
Centrálny koordinačný úrad je zodpovedný za príjem a správu vymenovania. Rozhodnutie, či je prijaté vymenovanie
za zodpovedného splnomocnenca právoplatné, prislúcha v súvislosti so správnym trestným konaním Správnemu
úradu s trestnou právomocou.
Ďalej musíte dbať na to, že odchod vymenovanej osoby z firmy resp. odvolanie vymenovania podlieha povinnosti
ohlásenia. K tomu máte k dispozícii formulár ZKO1-W.
Upozornenie:

www.bmf.gv.at

Obdobné ustanovenia platia pre vymenovanie zodpovedných splnomocnencov podľa predpisov o ochrane
zamestnancov (§ 23 zákona o inšpektoráte práce – ArblG) alebo podľa Všeobecného zákona o sociálnom
poistení (ASVG). Myslite prosím na to, že vymenovania sa stávajú právoplatnými až vtedy, keď tieto budú spolu
s dôkazom súhlasu vymenovaného podané na príslušnom úrade. Ak preto budete vykonávať vymenovania pre
viaceré právne normy, musíte tieto vymenovania doručiť na všetky príslušné miesta.
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