
Milí členovia a priatelia, 
 
Tohtoročné výsledky prieskumu konjunktúry 
SNOPK priniesli pre oblasť práva a daní ako 
pozitívne, tak aj negatívne poznatky. Najprv tá 
dobrá správa: všetky lokálne faktory, 
zamerané na právne a daňové rámcové 
podmienky, hodnotilo 127 oslovených firiem  
v roku 2019 bez výnimky o čosi lepšie, ako 
ešte v minulom roku. Trend, ktorý naznačil už 
prieskum v roku 2018, teraz konzekventne 
pokračoval. Zákonodarcovia sú teda svojimi 
opatreniami principiálne na správnej ceste. 
  
Avšak táto cesta je ešte dlhá, a to je tá zlá 
správa. Pretože v porovnaní s inými 15-timi 
krajinami strednej a východnej Európy,  
v ktorých sa konal ten istý prieskum, obstálo 
Slovensko pri týchto lokálnych kritériách bez 
výnimky horšie, ako je nadregionálny priemer. 
Najdôležitejší faktor – právnu istotu – hodnotili 
kritickejšie ako na Slovensku už len investori  
v balkánskych krajinách. Naopak, susednej 
Českej republike sa v nadregionálnom 
porovnaní podarilo v oblastiach právnej istoty, 
transparentnosti pri verejnom obstarávaní  
a boji s korupciou dosiahnuť vždy štvrté 
najlepšie miesto.  
 
Autori newslettra Právo & Dane Vás budú  
o tom, čo sa deje v legislatíve, každopádne 
priebežne informovať.   
 
Váš Markus Halt   
Zástupca konateľa  
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Prevod poľnohospodárskej pôdy  

Európska únia prijala v roku 2018 novelu smernice o vysielaní pracovníkov pri poskytovaní služieb, 
ktorou sa zmenia aj pravidlá vysielania zamestnancov zo Slovenskej republiky do iných štátov 
Európske únie. Členské štáty sú povinné transponovať smernicu do svojich právnych poriadkov do 
30.7.2020. Už dnes by sa však mali zamestnávatelia pripraviť na nové pravidlá.  
Najdôležitejšie zmeny sa týkajú najmä (i) obmedzenia doby vyslania, ktorá nebude môcť presiahnuť 
12 mesiacov, v odôvodnených prípadoch najviac 18 mesiacov a (ii) odmeňovania vyslaných 
zamestnancov. Počas tejto doby vyslania už nebude mať zamestnanec nárok len na minimálnu 
mzdu ako doteraz, ale na odmenu, poskytovanú v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. 
Pod odmenou sa rozumie mzda, príplatky a všetky plnenia za prácu, na ktorú vzniká 
zamestnancom v členskom štáte vyslania nárok podľa právnych predpisov, kolektívnych zmlúv, ale 
aj všeobecne uplatniteľných arbitrážnych nálezov. Do doby vyslania 12 (18) mesiacov sa pritom 
bude započítavať aj čas vyslania ďalšieho zamestnanca, ktorým zamestnávateľ nahrádza pôvodne 
vyslaného zamestnanca, ak vykonáva tú istú prácu na tom istom mieste.  
Táto smernica sa nebude zatiaľ vzťahovať na odvetvie cestnej dopravy, a to až do okamihu, kým 
nebudú prijaté zmeny smernice o vysielaní vodičov v odvetví cestnej dopravy.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 2/2019 

PRACOVNÉ PRÁVO 
Nové pravidlá pri vysielaní zamestnancov  

 
  

 

Vo februári 2019 nadobudol účinnosť nález Ústavného súdu SR, ktorý zásadným spôsobom zmenil 
doterajší proces nadobúdania vlastníctva podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva  
k poľnohospodárskemu pozemku. V praxi to znamená, že celý proces kúpy a predaja 
poľnohospodárskej pôdy sa tak vrátil do stavu spred roka 2014, čiže pri predaji pozemku sa už 
nebude zohľadňovať lokalita prevádzaného pozemku či trvanie podnikania kupujúceho  
v poľnohospodárstve. Od februára 2019 je postačujúce iba uzavrieť kúpnu zmluvu na 
poľnohospodársky pozemok a podať na katastri nehnuteľností návrh na vklad. Je však možné 
predpokladať, že je len otázkou času, kedy tento spôsob prevodu bude nanovo upravený  
a obmedzený.  
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PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ  

Autor:     JUDr. Zuzana Chudáčková  
E-mail:    zuzana.chudackova@bnt.eu  
Internet: www.bnt.eu 

Autor:      Mgr. Dana Marton   
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„Smart Contracts“  

Slovenský úrad na ochranu osobných údajov v marci 2019 zverejnil zoznam spracovateľských 
operácií, pri ktorých je potrebné vykonať tzv. posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. 
Zverejnený zoznam však nie je taxatívny, teda nepredstavuje vymenovanie všetkých takýchto 
situácií. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (nazývané aj DPIA) je vyžadované 
všeobecne v prípadoch spracúvania osobných údajov, ktoré môžu viesť k vysokému riziku pre 
práva a slobody fyzických osôb.  
K situáciám, ktoré vyžadujú vypracovanie DPIA patrí monitoring zamestnancov, ako aj systematické 
kamerové monitorovanie verejných priestorov (napr. v mestách, v dopravných prostriedkoch)  
a sledovanie osôb súkromnými detektívmi, resp. bezpečnostnými službami.   
Vypracovanie DPIA vyžaduje tiež posúdenie platobnej schopnosti, profilovanie, alebo posúdenie 
dôveryhodnosti osoby, ako činností pri ktorých dochádza k systematickému hodnoteniu osobných 
údajov alebo hodnoteniu osobných údajov vo veľkom rozsahu. Zoznam obsahuje aj ďalšie situácie, 
napr. za stanovených podmienok spracúvanie biometrických, genetických a lokalizačných údajov. 
Pri posúdení vplyvu sa postupuje podľa vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky (č. 158/2018 Z.z.).  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 2/2019 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Zoznam spracovateľských operácií  

 
  

 

S témou „blockchain“ sa v posledných rokoch stretol asi každý, kto sa pohyboval v digitálnom svete. 
Napriek tomu ide u mnohých podnikateľov stále o pomerne neznámu tému, ktorú si nevedia 
predstaviť z pohľadu jej výhod a aplikácie do ich podnikateľského života. 
Jedným z mnohých lákavých a jednoducho porozumiteľných využití technológie blockchain je 
aplikácia pri tzv. „smart contracts“. 
„Smart contract“ si možno predstaviť ako počítačový kód, ktorý obsahuje súbor pravidiel, podľa 
ktorých program pracuje. Ak sú preddefinované pravidlá splnené, dohoda medzi zmluvnými 
stranami sa automaticky uplatní. Zmluvy sú konvertované do počítačového kódu, uložené a riadené 
sieťou počítačov, ktoré spravujú blockchain. Je to najjednoduchšia forma decentralizovanej 
automatizácie. Všetko sa to deje bez ľudskej prítomnosti, bez sprostredkovateľov a nutnosti dôvery 
daným osobám. 
Práve „smart contracts“ môžu byť tým správnym katalyzátorom pre celý Priemysel 4.0, ktorý so 
sebou prinesie vznik „nesfalšovateľnej“ zmluvy v odvetviach, kde je veľký tlak na optimalizáciu 
nákladov. 
„Smart contracts“ vyzerajú skutočne perfektne, avšak aj s nimi sú spojené určité neistoty. Práve kvôli 
nim je pri ich využívaní potrebná veľká miera opatrnosti. Avšak tí, ktorí sa neboja, získajú rozhodujúci 
náskok pred konkurenciou. 
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DIGITAL BUSINESS 
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Doručenie výpovede zmluvy poštou  

Vo februári 2019 bola schválená Stratégia environmentálnej politiky SR „Envirostratégia 2030“. 
Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnutie lepšej kvality životného prostredia a udrža-
teľného obehového hospodárstva, založeného na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia  
a využívajúceho čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok. Enviro-
stratégia 2030 bola prijatá po 26 rokoch od prijatia predchádzajúcej stratégie environmentálnej 
politiky Slovenskej republiky. Najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku je problematika 
odpadového hospodárstva, kvality ovzdušia a ochrany biotopov a druhov, hlavne v lesných, lúč-
nych a mokraďových ekosystémoch. Envirostratégia 2030 je rozdelená do troch základných častí:  

Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov 
Zmena klímy a ochrana ovzdušia 
Zelené hospodárstvo. 

Časť "Zelené hospodárstvo" upravuje plány a ciele v oblasti obehového hospodárstva, odpadov  
a energetiky. V oblasti obehového hospodárstva boli stanovené napríklad nasledovné ciele:  
Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné 
použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 2/2019 

ENERGETIKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Stratégia environmentálnej politiky SR  

 
  

 

Vo všeobecnosti platí, že prejav vôle, zaslaný druhej strane pomocou moderných komunikačných 
prostriedkov, ako sú napr. pošta, kuriér alebo e-mail (tzv. prejav vôle medzi neprítomnými), pôsobí 
voči adresátovi od okamihu, keď mu dôjde – t. j. odkedy má adresát objektívne možnosť oboznámiť 
sa s obsahom zásielky. 
Najvyšší súd SR v jednom zo svojich posledných rozhodnutí judikoval, že v prípade doporučenej 
zásielky je rozhodujúcim okamihom deň, kedy bolo oznámenie o uložení doručovanej zásielky na 
pošte vhodené do poštovej schránky adresáta (a to bez ohľadu na to, kedy si adresát uloženú 
zásielku vyzdvihne, resp. či si ju vôbec vyzdvihne). 
V danom prípade bolo medzi stranami sporné, kedy výpovedná lehota začala plynúť. Oznámenie 
bolo totiž doručené adresátovi koncom novembra, adresát si však zásielku vyzdvihol v prvej 
polovici decembra. 
Adresát argumentoval, že z obsahu oznámenia sa nedá objektívne zistiť obsah zásielky, t. j. že mu 
zásielka došla až okamihom, kedy ju prevzal na pošte. Najvyšší súd tento záver jednoznačne 
odmietol a za okamih dôjdenia zásielky považoval vhodenie oznámenia do schránky adresáta. 
Odchylný výklad by totiž podľa názoru súdu viedol ku vzniku situácií, kedy by adresát zásielky 
vytváral neprimerané obštrukcie pri jej preberaní a spôsoboval tak nerovnosť vo vzájomných 
právach a povinnostiach zmluvných strán.  
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OBCHODNÉ PRÁVO 
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Geoblocking v praxi  

Slovenská republika ratifikovala v roku 2018 Mnohostranný dohovor OECD, ktorý pomáha efektívne 
a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS t.j. Boj proti narúšaniu základov daní a presunu 
ziskov do jednotlivých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Primárnym cieľom týchto opatrení je 
zamedziť umelému presúvaniu ziskov nadnárodnými skupinami za účelom znižovania daňových 
základov. 
Zmeny sa týkajú hlavne pravidiel vzniku stálej prevádzkarne, časového testu pri výplate dividend  
a predaji obchodného podielu, zmeny definície daňovej rezidencie právnických osôb.  
Mnohostranný dohovor mení a dopĺňa niektoré zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, uzatvo-
rené Slovenskou republikou, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou, v zmysle výhrad  
a oznámení, uplatnených pri ratifikácii. Mnohostranný dohovor nadobudol platnosť 01.01.2019.  
Zmluvné štáty, na ktoré sa začal vzťahovať mnohostranný dohovor od 01.01.2019 sú: Austrália, 
Francúzsko, Izrael, Japonsko, Litva, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, UK, Srbsko, Švédsko.      

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 2/2019 

MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ PRÁVO 
Mnohostranný dohovor OECD  

 
  

 

Pri nakupovaní cez internet je zákazník často presmerovaný na lokálnu webovú stránku, ktorá je 
zriadená pre určitú krajinu, napriek tomu, že u toho istého obchodníka našiel spravidla na 
inojazyčnej rovnakej stránke pre iné krajiny výhodnejšie ponuky. 
Nariadenie EÚ č. 302/2018 ukončuje od 03.12.2018 v priestore EÚ tento tzv. Geoblocking. 
Nová právna úprava odstraňuje neodôvodnenú diskrimináciu zákazníkov pri online nakupovaní  
z dôvodu štátnej príslušnosti, bydliska alebo sídla zákazníkov. 
Presmerovanie alebo zablokovanie zákazníka je v súčasnosti buď vylúčené alebo možné len s jeho 
výslovným súhlasom, inak sa také presmerovanie alebo zablokovanie zákazníka považuje za 
neprípustné. Aj v prípade presmerovania musí zostať webová stránka obchodníka, ktorú zákazník 
pôvodne navštívil, pre tohto zákazníka spätne ľahko dostupná. 
Rôzne podmienky používania, podmienky doručovania, ako aj rôzne platobné prostriedky sú pre 
zákazníkov z iných členských štátov EÚ v zásade neprípustné. 
Online nakupovanie má v posledných rokoch rastúcu tendenciu. EÚ má preto za cieľ zabezpečiť 
rovnaký prístup pri online nakupovaní pre všetkých zákazníkov EÚ. 
V zmysle Nariadenia nie sú zákazníci len spotrebitelia, ale aj podnikatelia, ktorí tovar alebo služby 
nakupujú cez internet.  
Prevádzkovatelia e-shopov tak musia upraviť podmienky používania, ako aj prispôsobiť technické 
nastavenia požiadavkám Nariadenia.  
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PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
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Nová možnosť riešenia daňových sporov  

M&A transakcie so sebou prinášajú mnoho dôležitých právnych, obchodných, osobných  
a finančných aspektov. Jedným z mnohých kľúčov k úspešnej M&A transakcii je uzatvorenie dobre 
pripravenej a vyváženej kúpnej zmluvy, ktorá, v rámci možností, rovnako chráni obe zmluvné strany. 
Nižšie uvádzame niektoré z najdôležitejších ustanovení, ktoré by mali M&A zmluvy obsahovať:  

určenie kúpnej ceny a s ňou spojené finančné otázky 
podmienky pre úpravu kúpnej ceny 
presné určenie časových bodov alebo iných udalostí alebo inak podmienené vyplatenie častí 
kúpnej ceny 
druh a rozsah finančných záruk 
úpravu s kúpou súvisiacich otázok práv duševného vlastníctva a s ním spojených záruk 
úpravu nákladov a zodpovednosti za získanie potrebných povolení najmä tých, ktoré sa týkajú 
ochrany hospodárskej súťaže  
rozdelenie rizika najmä pri neznámych alebo sporných záväzkoch 
úpravu odstúpenia od kúpnej zmluvy 

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 2/2019 

FÚZIE A AKVIZÍCIE 
Ktoré ustanovenia by mali byť v M&A zmluvách zvlášť zohľadnené 

 
  

 

Koncom minulého roka bol schválený návrh zákona, upravujúci oblasť dvojitého zdanenia  
a riešenia sporov, týkajúcich sa zamedzenia dvojitého zdanenia medzi SR a inými štátmi. Zákon 
implementuje Smernicu EÚ o mechanizmoch riešenia sporov, týkajúcich sa zdanenia v EÚ.  
Pri rozdielnom výklade a uplatňovaní zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia na úrovni členských 
štátov, sa bude môcť daňovník obrátiť so žiadosťou namiesto súdu priamo na Ministerstvo financií. 
Zároveň však bude povinný podať takúto žiadosť aj príslušnému orgánu dotknutého štátu. Týka sa 
to prevažne sporov v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov, transferového oceňovania 
alebo priraďovania ziskov stálej prevádzkarne, ktoré neboli v minulosti riešené. Tieto spory môžu 
vzniknúť medzi SR na jednej strane a členským štátom EÚ alebo zmluvným štátom na strane 
druhej. 
Hlavným účelom zákona je úprava pravidiel pre riešenie takýchto sporov. Zákon zároveň zavádza 
informácie o formálnych a vecných náležitostiach, o postupe daňovníka, ako aj príslušných orgánov 
pri riešení sporov formou vzájomnej dohody, prostredníctvom poradnej komisie alebo komisie pre 
alternatívne riešenie sporov. 
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DAŇOVÉ AUDITY A SÚDNE SPORY  
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Zdaňovanie nových benefitov pre zamestnancov  

Odchod Británie z EÚ sa blíži, pričom odchod bez dohody je aktuálne viac pravdepodobný, čo 
bude mať dopad na plnenie colných povinností. No-deal Brexit znamená, že vstup tovaru do 
Británie sa bude považovať za dovoz a výstup tovaru z Británie za vývoz. Dovoz  
a vývoz tovaru môžu realizovať len podnikatelia s prideleným colným registračným číslom EORI.  
No-deal Brexit ovplyvní najmä nasledovné oblasti:  

vydávanie colného povolenia  
záväzné informácie o tovare a pôvode  
určovanie colných kvót  
colnú hodnotu  
oslobodenie od cla a DPH  
preferenčný pôvod tovaru  
dôkazy o pôvode tovaru  
colné kvóty  
záručné vyhlásenia pre tranzit  
teritoriálnu platnosť AEO povolení.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 2/2019 

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A CLÁ 
Brexit a colné povinnosti  

 
  

 

O 13. a 14. plate sme písali podrobne už v priebehu roka 2018, keď táto zmena vstúpila do platnosti. 
Od 1. marca 2019 sa mení pravidlo pre uplatnenie oslobodenia od dane pri 13. plate: doteraz platilo, 
že ak bol 13. plat poskytnutý vo výške priemerného mesačného zárobku, bolo pri splnení ďalších 
podmienok od dane oslobodených 500 EUR. Pri výplate 13. platu v mesiaci jún 2019 bude možné 
uplatniť oslobodenie od dane 500 EUR, ak bude poskytnutý 13. plat v sume minimálne 500 EUR.     
Od 1. apríla 2019 sa zdvojnásobuje daňový bonus na deti do 6 rokov (z 22 EUR na 44 EUR mesačne). 
Príspevky na rekreáciu zamestnancov, ktoré majú zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami 
povinnosť poskytovať, vyvolali začiatkom roka taktiež veľkú diskusiu. Jednou z otázok bolo, ako túto 
povinnosť zvládnuť administratívne. V súčasnosti sú na poskytovanie príspevku na rekreáciu dve 
možnosti: 

zamestnanci o príspevok požiadajú zamestnávateľa a sú povinní predložiť faktúru za rekreáciu 
zamestnávatelia môžu využiť rekreačné poukazy, ktoré fungujú podobným spôsobom ako 
poskytovanie stravných lístkov   
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