
Milí členovia a priatelia, 
 
Na začiatku roka došlo opäť k niekoľkým 
zmenám v autorskom tíme newslettra 
Právo & dane. Vítame firmu Crowe Advartis 
Consulting, ktorá sa v tomto roku bude 
zaoberať novinkami a otázkami z oblasti práva 
obchodných spoločností. Taktiež vítame 
právnickú kanceláriu Prosman a Pavlovič, 
ktorá bude objasňovať tému DPH a clá. 
 
Okrem toho sa tešíme, že právnická 
kancelária Giese & Partner po nástupe  
v minulom lete zostáva aj v roku 2018 verná 
autorskému tímu newslettra Právo & dane. 
Počnúc týmto vydaním sa právni experti 
Giese & Partner pravidelne detailne pozrú na 
obchodné právo. 
 
Aktuálne vydanie Vám dá kompaktný prehľad 
o početných právnych zmenách, ktoré 
nadobudli platnosť k 1. januáru. Okrem toho 
hrozia spoločnostiam na Slovensku v roku 
2018 nové dane. „Exit Tax“, ktorej účinok 
detailne predstaví firma FAL-CON Business 
Consulting vo svojom článku, je už realitou. 
Čo nová daň z poistenia od nastávajúcej 
jesene prinesie, vysvetlí špecialista na 
poistenie Insurance Service v osobitnom 
príspevku. 
  
Vaša Katharina Getlik 
Vedúca oddelenia trhové 
a právne poradenstvo 
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Vyvlastnenie kvôli environmentálnej záťaži  

Ten, kto šetrí, platí dvakrát. Uvedené príslovie sa týka všetkých, ktorí poverujú živnostníka 
vykonávaním závislej práce a zastierajú pritom pracovný pomer. Dočasné úspory, ktoré môžu byť 
získané takzvaným „švarc-systémom“, často nakoniec vyjdú zamestnávateľov draho. Po prvé sa 
zamestnávatelia musia podrobiť eventuálnym kontrolám zameraným na preverenie zmluvnej 
úpravy právnych vzťahov a odhaľovanie existencie faktických pomerov, ktoré poukazujú na 
nelegálne zamestnávanie. V prípade dodatočného zistenia zastretého pracovného pomeru hrozí 
zamestnávateľovi peňažná pokuta vo výške až do 200.000 €. Po druhé je zamestnávateľ vystavený 
aj eventuálnym nárokom zamestnanca na vyplatenie finančnej náhrady za predchádzajúce 
obdobia. 
Práve spomenuté nároky na vyplatenie finančnej náhrady predstavujú najväčšie riziko. Rozhodujúci 
zvrat v problematike priniesol nový rozsudok Súdneho dvora EÚ, v ktorom súd uznal kumuláciu 
nárokov na náhradu mzdy za dovolenku pripadajúcu na 13 odpracovaných rokov. V dôsledku toho 
sa zamestnávatelia až do ukončenia predmetných zastretých pracovných pomerov nebudú môcť 
spoliehať na časovo podmienené prepadnutie nárokov na vyplatenie finančnej náhrady. Pritom 
nezáleží na tom, či živnostník v priebehu rokov dovolenku požadoval alebo nie. I keď k uplatneniu 
možných nárokov na vyplatenie finančnej náhrady môže dôjsť len na návrh oprávnenej osoby, 
očakáva sa razantný nárast počtu žalôb odkazujúcich na nové rozhodnutie. 
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PRACOVNÉ PRÁVO 
Pozor pri zamestnávaní živnostníkov 

 
  

 

Parlament schválil dňa 7.2.2018 novelu geologického zákona, ktorá zavádza možnosť vyvlastnenia 
nehnuteľnosti ako krajný prostriedok na zabezpečenie odstránenia environmentálnej záťaže. Nová 
úprava má slúžiť na zabezpečenie prechodu vlastníckeho práva v tých prípadoch, v ktorých je na 
odstránenie environmentálnej záťaže nevyhnutná realizácia stavebných prác a kde nie je možná 
dohoda s vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti. Ako vždy, vyvlastnenie sa môže uskutočniť, len ak 
jeho cieľ nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom a za primeranú náhradu. Znamená to, 
že vyvlastnenie za účelom sanácie environmentálnej záťaže nemožno realizovať tam, kde stačí 
obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, situáciu zabezpečiť vecným bremenom alebo 
obmedzením či zrušením práva tretej osoby k nehnuteľnosti. 
Novela tiež umožňuje pri prebiehajúcom vyvlastňovacom konaní súvisiacim so sanáciou 
environmentálnej záťaže založiť dočasný právny titul k nehnuteľnosti predbežnou držbou. 
Predbežná držba bola doteraz možná len v rámci vyvlastňovacieho konania pri výstavbe diaľnic a je 
oprávnene kritizovaná ako nesystematický prvok prejudikujúci výsledok vyvlastňovacieho konania. 
Zákon je reakciou Ministerstva životného prostredia na komplikácie v konkrétnych a mediálne 
známych prípadoch sanácie environmentálnych záťaží. Pokiaľ ho prezident podpíše, nadobudne 
účinnosť už zverejnením v Zbierke zákonov. 
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Nové konanie podľa zákona o vodách a možnosť vyvlastnenia 

Otázka problémov cezhraničného vysielania zamestnancov je v súčasnej dobe veľmi aktuálna téma 
vzhľadom ku komplikovaným právnym inštitútom krajiny prijímateľa, z ktorých vyplývajú povinnosti 
v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, daní, ale aj v oblasti iných právnych 
predpisov. K závažným zmenám v úprave vysielania zamestnancov došlo v Zákonníku práce SR  
v júni 2016. Zákonník práce upravuje tri možnosti cezhraničného vyslania: 1. vysielanie pod vedením 
a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa, ktorý poskytuje prostredníctvom vyslaných 
zamestnancov službu v zahraničí svojmu odberateľovi (zákazníkovi); 2. koncernové vyslanie, t.j. 
vyslanie medzi materskou a dcérskou spoločnosťou alebo medzi sesterskými spoločnosťami;  
3. dočasné pridelenie (prenájom) zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi, u ktorého 
pracuje pod jeho vedením. 
Od inštitútu vyslania je potrebné odlíšiť miesto výkonu práce v zahraničí a zahraničnú pracovnú 
cestu. Na rozdiel od miesta výkonu práce v zahraničí, pri vysielaní zamestnanec vykonáva prácu 
v zahraničí iba dočasne a po skončení výkonu sa spravidla vracia späť na územie štátu, kde obvykle 
vykonáva prácu. Pri zahraničnej pracovnej ceste neexistuje príjemca služby t.j. podnik, kde je 
zamestnanec vyslaný.  
Bližšie informácie k jednotlivým modelom vysielania a súvisiacich daňových otázok nájdete  
v nasledujúcich číslach. 
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ZDANENIE VYSLANÝCH 
Vysielanie zamestnancov vo všeobecnosti 

 
  

 

Novela zákona o vodách: 
Dňa 15. marca 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o vodách, ktorá okrem iného zavádza nové 
konanie na posúdenie vplyvov plánovanej činnosti na vody. Rozhodnutie z tohto konania bude 
podkladom stanoviska vodnoprávneho orgánu v územnom konaní, resp. v konaní o povolení danej 
činnosti. 
Novely vyhlášok k zákonu o odpadoch: 
Dňa 1. januára 2018 nadobudli účinnosť novely piatich vyhlášok k zákonu o odpadoch. Toto viedlo 
k zmene evidenčných povinností, odstráneniu zoznamu neobalových výrobkov a k povinnosti 
predkladať dodatočné podklady pri cezhraničnej preprave odpadov. 
Novela zákona o environmentálnych záťažiach: 
Od 28. februára 2018 je účinná novela zákona o environmentálnych záťažiach a súvisiacich 
predpisov, ktorá umožňuje vyvlastnenie a predbežnú držbu pozemkov za účelom ich sanácie. 
Verejné konzultácie k preprave odpadu: 
Do 27. apríla 2018 má verejnosť možnosť podieľať sa na verejných konzultáciách ku nariadeniu 
o preprave odpadu v každom jazyku EÚ.  
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Štatutár po novom 

Ďalšou novelou Obchodného zákonníka bola zavedená zodpovednosť osoby povinnej podať návrh 
na vyhlásenie konkurzu za škodu spôsobenú veriteľom dlžníka porušením povinnosti podať návrh 
na vyhlásenie konkurzu včas. Preto člen štatutárneho orgánu ako osoba povinná podať v mene 
dlžníka, ktorý je v predlžení, návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý si túto povinnosť nesplní, bude 
povinný jednak (i) zaplatiť spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 12.500,- EUR a zároveň (ii) nahradiť 
veriteľom spoločnosti škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti, ktorej výška sa prezumuje  
v rozsahu neuspokojenej pohľadávky veriteľa. 
Okrem toho každý dotknutý veriteľ je oprávnený požiadať o diskvalifikáciu takéhoto štatutára, ktorý 
následne nebude môcť vykonávať funkciu štatutára v obchodnej spoločnosti alebo v družstve 
počas troch rokov od jeho diskvalifikácie. 
Dôležitou zmenou je aj skutočnosť, že nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu včas sa 
štatutárny orgán dopustí trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania, 
ktorého horná hranica trestnej sadzby je 5 rokov. 
Preto je dôležité, aby štatutári zodpovedne a s náležitou starostlivosťou posúdili ekonomický  
a hospodársky stav spoločnosti a riadne a včas podali návrh na vyhlásenie konkurzu v zákonom 
stanovených prípadoch. 
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PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ 
Zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu 

 
  

 

Posledná novela Obchodného zákonníka priniesla o.i. sprísnenie povinností štatutárnych orgánov 
obchodných spoločností. 
Podľa novej právnej úpravy (účinnej od 1.1.2018) platí, že ak sa jediný štatutár vzdá svojej funkcie  
a spoločnosť ostane bez štatutára cca. viac ako 5 mesiacov od účinnosti tohto vzdania sa funkcie, je 
posledný štatutár povinný podať návrh na zrušenie spoločnosti do 30 dní. Každý bývalý štatutár je 
zároveň povinný poskytovať súčinnosť vymedzeným orgánom a osobám v rozsahu, v akom možno 
predpokladať, že môže prispieť k bližšiemu objasneniu veci. Voči spoločnosti má však právo na 
náhradu s tým súvisiacich nákladov. 
Novela zavádza novinky pre podnikateľov, ktorí podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. 
Vo všeobecnosti platí, že ich štatutári musia spĺňať podmienky podľa živnostenského zákona (o.i. 
bezúhonnosť). Po novom funkcia takého štatutára zanikne, ak prestal spĺňať tieto podmienky.  
Osobitným spôsobom sa novela dotkla pôsobenia tzv. bielych koní a  faktických štatutárov, t.j. osôb, 
ktoré v pozadí spoločnosť fakticky riadia i keď nie sú jej štatutármi. Podľa novej právnej úpravy 
majú faktickí štatutári obdobné povinnosti ako štatutári a sú povinní konať s odbornou 
starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Okrem toho, takáto 
osoba taktiež zodpovedá za porušenie svojich povinností podľa rovnakých pravidiel ako zapísaný 
štatutár. 
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Už len 2 mesiace do GDPR 

Novelou zákona o dani z príjmov sa zaviedli rozsiahle zmeny v oblasti podnikových kombinácií. 
Právny nástupca môže umoriť daňové straty, ktoré  vykázala zanikajúca spoločnosť. Podmienkou 
však je, že transakcia má ekonomické opodstatnenie. Uvedené obmedzenie platí tak pre tuzemské 
ako aj pre cezhraničné transakcie. 
Pri cezhraničných transakciách vzniká navyše ešte aj povinnosť zdanenia tichých rezerv 
jednorazovo, na rozdiel od tuzemských reorganizácií. Pre zahraničné subjekty neexistuje ani 
možnosť platenia dane v splátkach tak, ako je to v prípade novozavedenej exit tax. Vzniká teda 
otázka, či je okamžité zdanenie tichých rezerv pri cezhraničných reorganizáciách v súlade so 
základnými slobodami, ktoré sú garantované Zmluvou o fungovaní EÚ. 
Na druhej strane v určitých cezhraničných prípadoch (ak na území SR ostáva stála prevádzkareň 
a zároveň prijímajúci štát je členom EÚ a uplatňuje pre daňové účely výlučne pôvodné ceny), je 
možné aplikovať režim pôvodných cien, t.j. bez zdanenia tichých rezerv. Za určitých okolností tak 
môžu mať cezhraničné transakcie výhodnejší daňový režim ako tuzemské. Takéto zvýhodnenie je 
však v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ ako aj so smernicou EÚ o cezhraničnom zlúčení (Merger 
Directive). 
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MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ PRÁVO 
Zdaňovanie pri cezhraničných reorganizáciách  

 
  

 

Tak, ako si športovci pred (zimnými) olympijskými hrami nastavili záverečnú fázu príprav, sa pre 
podnikateľov začína záverečná etapa príprav na „nový režim“ ochrany osobných údajov. K 25.5.2018 
vstupuje v EÚ do platnosti Nariadenie o GDPR, ktoré prinesie množstvo zmien ovplyvňujúcich 
takmer každého, kto spracúva osobné údaje. 
Slovenská republika pristúpila k „záverečnej GDPR fáze“ neobvykle pro-aktívne, keď namiesto často 
chaotického novelizovania platného zákona, prijala úplne nový zákon o ochrane osobných údajov. 
Nový zákon napríklad rozširuje okruh osobných údajov o nové typy údajov ( IP adresa, cookies), 
sprísňuje náležitosti súhlasu so spracovaním osobných údajov a možnosti spracúvania osobných 
údajov detí do 16 rokov, zavádza povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu a nahlasovať 
bezpečnostné incidenty Úradu na ochranu osobných údajov do 72 hodín od zistenia incidentu 
a pod. 
Práve teraz nastáva ideálne obdobie na podrobenie vypracovaných nástrojov a postupov 
efektívnemu testovaniu a zaťažkávacím skúškam z pohľadu ich súladu s GDPR predpismi. 
Zanedbanie záverečnej etapy príprav môže mať, rovnako ako v športe, za následok výrazné straty 
za konkurentmi na trhu. Takéto zaváhanie sa môže, pod hrozbou vysokých pokút za nedodržanie 
povinností podľa GDPR, podpísať aj na budúcom hospodárskom živote podnikateľa. 
Kto teda doteraz s úpravou a kontrolou GDPR procesov váhal, má posledné 2 mesiace na 
„vyladenie formy pred GDPR finišom“. 
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Rozhodcovské konanie podľa Viedenských pravidiel—poplatky 

Ak dôjde k úmrtiu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.), ktorý je fyzickou osobou, 
jeho obchodný podiel sa dedí, pokiaľ to spoločenská zmluva nevylučuje. Nakoľko je vylúčenie 
dedenia obchodného podielu skôr ojedinelé (a v prípade jediného spoločníka s.r.o. aj zakázané), tak 
možno v zásade rátať s tým, že po úmrtí spoločníka sa jeho obchodný podiel zdedil, a to podľa 
zásad Občianskeho zákonníka už okamihom jeho smrti. O niečo zložitejšie to je, keď bol poručiteľ  
v manželskom zväzku. V podnikateľskom prostredí dochádza často k tomu, že obchodný podiel je 
často písaný, respektíve zdanlivo patrí, iba jednému z manželov, napríklad iba mužovi, ktorý 
podniká prostredníctvom svojej s.r.o., ktorú založil počas manželstva. Jeho obchodný podiel preto 
spadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), a v prípade jeho úmrtia je potrebné  
s ním nakladať ako pri vyporiadaní BSM po smrti jedného z manželov. Nakoľko je v praxi potrebné 
zastúpiť zomrelého spoločníka v s.r.o. v čo najkratšom čase, je dôležité zabezpečiť aktualizáciu 
zápisu v Obchodnom registri čo najskôr, s uvedením správnych údajov podľa skutočných 
dedičských podielov, aby v budúcnosti nedochádzalo k nezrovnalostiam alebo sporom. Osobitnú 
pozornosť je potrebné venovať dokladom, ktoré sa musia predložiť Obchodnému registru   
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FÚZIE A AKVIZÍCIE 
Dedenie obchodných podielov v spoločnostiach s r.o.  

 
  

 

V tomto článku sa bližšie pozrieme na výšku poplatkov v rozhodcovských konaniach podľa 
Viedenských pravidiel (www.viac.eu) a porovnáme ich s poplatkami na štátnych súdoch  
v Slovenskej republike. Podnikatelia sa spravidla môžu dohodnúť, že prípadné spory budú riešiť 
pred rozhodcovským súdom vo Viedni. Posúďte však sami.  
Pri porovnaní poplatkov treba zobrať do úvahy, že ak sa strany nedohodnú inak, sú konania pred 
rozhodcovským súdom jednostupňové. Zároveň, konania pred slovenskými súdmi sú pri 
obchodných sporoch väčšinou dvojstupňové. Počítame teda minimálne aj so súdnymi trovami za 
prvostupňové ako aj za odvolacie konanie. Rozhodcovské konanie môže byť tiež vedené  
v ľubovoľnom jazyku, zvyčajne v angličtine. Strany sa však môžu dohodnúť aj na konaní  
v nemeckom alebo v slovenskom jazyku. Súdne konanie na Slovensku sa vždy vedie v slovenskom 
jazyku. Tiež platí, že strany v rozhodcovskom konaní si môžu sami zvoliť rozhodcu.  
Prehľad predpokladaných trov konania podľa kalkulačky na VIAC – celková hodnota sporu pri 
maximálne jednom rozhodcovi a dvoch stranách. 
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Hodnota sporu Súd v SR Rozhodcovský súd Viedeň 

25.000 € 2x 1.500 € = 3.000 € 5.200 € 

100.000 € 2x 6.000 € = 12.000 € 11.400 € 
500.000 € 2x 30.000 € = 60.000 € 33.225 € 
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Exit Tax 

Poznáme frázu "obchod nepozná hranice." Obchodníci urobia všetko preto, aby vzájomne výhodný 
obchod zrealizovali. V mezinárodnom obchode však túto slobodu narúšajú obmedzenia spojené  
s prestupom tovaru cez colné hranice. Množstvo colných formalít a rôznych obmedzení dokáže 
zmeniť akýkoľvek biznis plán. Za účelom zlepšenia tejto situácie sa zaviedol do colných predpisov 
prvok, ktorý je spôsobilý odbúrať tieto "hranice". Ide o status AEO, ktorého držiteľ sa považuje za 
nadmerne spoľahlivého a dôveryhodného, čím je spôsobilý požívať priznané privilégia v colnom 
konaní. Držitelia povolenia AEO podliehajú priaznivejšiemu zaobchádzaniu ako iné hospodárske 
subjekty, vrátane menšieho počtu fyzických kontrol, kontrol dokladov, atď. Colné predpisy rozlišujú 
dva druhy povolení, a to AEO pre zjednodušené colné postupy a AEO pre oblasť bezpečnosti  
a ochrany (počas colných kontrol v priebehu colného konania). Samozrejmosťou je možnosť 
disponovania s obidvoma druhmi povolenia naraz. Význam AEO pre zjednodušené postupy sa 
odzrkadľuje v ľahšom získaní colných zjednodušení, kde sa opätovne už raz preverené kritéria 
neoverujú. Za spomenutie stojí možnosť zníženia celkovej záruky za dovozné platby na 30%, 50% 
alebo dokonca až jej upustenie, čo má pozitívny dopad na cash flow každej spoločnosti. Moderné 
colné predpisy navyše najvýznamnejšie colné zjednodušenia priznávajú už len držiteľom AEO.   

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 1/2018 

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A CLÁ 
Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO) 

 
  

 

Slovenský zákon o dani z príjmov od 1.1.2018 zaviedol tzv “exit tax”. Exit tax je daň, ktorú štát ukladá 
tým daňovníkom (fyzickým osobám alebo právnickým osobám - vrátane ich stálym 
prevádzkárňam) ktoré migrujú resp. presúvajú svoj majetok, podnik alebo časť podniku z jednej 
jurisdikcie do inej jurisdikcie. Predmetom dane je presun aktíva alebo "biznisu". Exit tax tak zdaňuje 
nárast hodnoty majetku daňovníka ku dňu zmeny jurisdikcie, ktorá sa chápe v kontexte exit tax ako 
fikcia predaja.  
Osobitný základ dane, ktorý podlieha exit tax, predstavuje rozdiel medzi príjmom a výdavkom.  
Príjmom je: 

 reálna (trhová) hodnota presunutého majetku, prípadne záväzkov v čase odchodu 
Výdavkom je: 

 obstarávacia cena akcií, cenných papierov a obchodných podielov 
 daňová zostatková cena hmotného a nehmotného majetku, resp. jeho vstupná cena 
(neodpisovaný majetok) 
 hodnota pohľadávky, hodnota zásob 

Sadzba dane je 21%, pričom daň sa platí v lehote na podanie daňového priznania alebo v splátkach 
počas 5 rokov (pri 10% p.a. úročení).       
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Rozšírenie definície závislých osôb v transferovom oceňovaní 

Podnikatelia by mali pri príprave ponuky dbať na všeobecné pravidlo: Ponuka sa predkladá 
v slovenskom jazyku. Ak ponuka obsahuje cudzojazyčný dokument (napr. výpis z obchodného 
registra týkajúci sa subdodávateľa so sídlom mimo Slovenskej republiky, výpis z registra trestov 
týkajúci sa zahraničného konateľa), je potrebné predložiť daný dokument spolu s jeho úradným 
prekladom do slovenského jazyka. 
Uchádzači by mali dávať pozor aj pri výbere úradného prekladateľa. Ak sa zistí obsahový rozdiel 
medzi cudzojazyčným dokumentom a prekladom, platí preklad. 
Dokumenty vyhotovené v českom jazyku sú zvýhodnené: Podľa zákona o verejnom obstarávaní nie 
je potrebný žiadny preklad českých dokumentov. Ďalšiu výnimku môžu stanoviť samotní verejní 
obstarávatelia: V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania môžu výslovne umožniť predloženie 
ponuky aj v inom cudzom jazyku. Podnikateľom preto možno odporúčať, aby verejných 
obstarávateľov požiadali o vysvetlenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. V žiadosti  
o vysvetlenie môžu požiadať o objasnenie, či určité doklady smú byť predložené v cudzom jazyku 
(napr. technický certifikát v anglickom jazyku). Podnikatelia tým môžu ušetriť čas a náklady potrebné 
pre obsiahle úradné preklady.      

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 1/2018 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
Zahraničné doklady v ponuke       

 
  

 

Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť nová definícia závislých osôb na účely transferového 
oceňovania. Za závislé osoby sa od roku 2018 považuje omnoho širší okruh osôb a subjektov ako 
tomu bolo doteraz. 
Pomerne dôležitou zmenou je zavedenie nového pojmu „subjekt“, ktorý sa často používa v definícii 
závislých osôb. Závislou osobou je aj osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou 
konsolidovaného celku. 
Najväčšie zmeny v definícii závislých osôb na účely transferového oceňovania postihli ekonomické 
a personálne prepojenie. Novinkou je, že od roku 2018 je ekonomicky prepojená s danou osobou 
alebo subjektom aj osoba alebo subjekt, ktorý síce nemá aspoň 25 % podiel na základnom imaní 
alebo hlasovacích právach tejto osoby alebo subjektu, ale má takýto 25 % podiel na zisku tejto 
osoby alebo subjektu. 
Od roku 2018 navyše platí, že ak niekto v súvislosti s hlasovacími právami alebo základným imaním 
koná spoločne s inou osobou alebo subjektom, na účely posudzovania závislých osôb považuje aj 
tieto hlasovacie práva a podiely na základnom imaní inej osoby alebo subjektu za svoje. 
Iné prepojenie, rovnako ako prepojenie blízkych osôb, zostalo bez zmeny.   
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Záručné plnenie zmluvy po zistení vady  

Od októbra 2018 by mala byť zavedená nová daň z poistenia. Ministerstvo Financií zverejnilo návrh 
zákona, ktorý obsahuje nasledovné sadzby dane:  

 8% poistenie prepravy,  
 6% poistenie majetku vrátane havarijného poistenia,  
 4% úrazové a zdravotné poistenie,  
 18% poistenie lodí a lietadiel .  

Prekvapením je zdanenie dôchodkového a životného poistenia vo výške 2%.  
Ešte nie je isté, či sa daň vyrubí dodatočne k doteraz platenému poistnému, alebo ju budú platiť 
poisťovne z doterajšieho objemu poistného. V každom prípade to povedie k zvýšeniu poistného. 
Poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel PZP ostáva bezo zmeny zaťažené 
odvodom vo výške 8%, ktorý platia poisťovne už od roku 2002.   

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 1/2018 

MIMORIADNY PRÍSPEVOK  
Nová daň z poistenia od jesene 2018 

 
  

 

V prípade, že platí slovenské právo (pokiaľ nemá prednosť medzinárodné obchodné právo OSN), sú 
dôležité predovšetkým nariadenia o záručnom plnení zmluvy podľa slovenského obchodného 
zákonníka (OZ, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník). 
Centrálny východiskový bod pre nariadenia o záručnom plnení zmluvy je pojem vady. Podľa 
slovenského OZ, v tomto bode odlišne v porovnaní s nariadením v slovenskom občianskom 
zákonníku, sa hovorí o vade už vtedy, keď sa stav tovaru odchyľuje od nariadení stanovených 
v zmluve (§ 422 OZ). 
Pri nariadeniach ohľadom záručného plnenia, ktorých platnosť sa vyvolá dodávkou vadného tovaru, 
rozlišuje slovenské obchodné právo medzi porušením zmluvy podstatným a nepodstatným 
spôsobom.  
V prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom môže kupujúci podľa vlastnej voľby uplatniť 
viacero práv rovnakej úrovne (§ 436 OZ):  

odstránenie vady prostredníctvom dodania náhradného tovaru,  
odstránenie vady prostredníctvom dodania chýbajúceho tovaru,  
odstránenie vady opravou, 
odstránenie vady primeranou zľavou z kúpnej ceny, alebo nakoniec  
odstúpením od zmluvy.  

Bol na druhej strane dodaný tovar s vadami, ktoré bazírujú na porušení zmluvy iba nepodstatným 
spôsobom, nie je hneď možné okamžite odstúpiť od zmluvy: avšak nebude táto vada odstránená 
v stanovenej lehote, je odstúpenie od zmluvy dodatočne možné (§ 437 odsek 1 a 5 OZ). 
Okrem toho je možné uplatniť aj pri dodaní tovaru s vadami, ktoré bazírujú na porušení zmluvy 
nepodstatným spôsobom, hore uvedené práva – dodanie náhradného tovaru za závadný tovar, 
prípadne dodanie chýbajúceho tovaru ako aj uplatnenie primeranej zľavy z kúpnej ceny.  
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