
Milí členovia a priatelia, 
 
je tu leto a podobne horúce sú aj témy  
v newslettri Právo&Dane. Keďže riziko tvrdého 
Brexitu, v týždňoch po európskych voľbách 
znovu stúplo, autori skúmali možné dôsledky 
pre firmy na Slovensku. Zatiaľ čo advokátska 
kancelária bnt attorneys in CEE opisuje 
pracovnoprávne dôsledky, audítorská 
spoločnosť BDR sa venuje daňovým 
dôsledkom Brexitu – povinné čítanie pre 
všetky firmy s obchodmi vo Veľkej Británii. 
  
SENKOVIC Law Office naproti tomu 
poukazuje na jednu z mnohých výhod 
členstva v EÚ: vnútorný trh sa viac digitalizuje. 
Autor vysvetľuje, ako najnovšia reforma práva 
obchodných spoločností EÚ posilní konku-
rencieschopnosť vnútorného trhu a zníži 
byrokratické zaťaženie pre podniky.  
     
Pre čisto národnú úroveň nám kancelária 
Giese & Partner vo svojom príspevku 
vysvetľuje najdôležitejšie body novely 
obchodného zákonníka, ktorá prednedávnom 
vstúpila do platnosti. Táto novela sa týka 
predovšetkým akciových spoločností, ktoré  
v budúcnosti musia byť opatrnejšie pri 
právnych úkonoch so svojimi vedúcimi 
pracovníkmi a prokuristami. 
  
Želám Vám príjemné čítanie a pekné leto.  
 
Váš Markus Halt   
Zástupca konateľa  
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Ak Veľká Británia vystúpi z Európskej únie bez dohody, Slovensko má od 27.3.2019 riešenie pre 
jednotlivé hospodárske odvetvia. Zákon č. 83/2019 Z.z. obsahuje aj ustanovenia dotýkajúce sa 
zamestnávateľov. 
Zamestnávateľ bude môcť zamestnávať občanov Veľkej Británie, ktorí sa pred brexitom zdržiavali na 
Slovensku a boli zamestnaní, maximálne 90 dní po brexite. Následne si tieto osoby, za účelom 
výkonu práce, budú musieť na Slovensku vybaviť prechodný pobyt na účel zamestnania alebo 
povolenie na zamestnanie. Briti, ktorí majú na Slovensku dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt aspoň  
5 rokov, budú mať aj po brexite prístup na slovenský trh práce bez obmedzenia. 
Verejné zdravotné poistenie Slovákov vo Veľkej Británii a Britov na Slovensku sa do 31.12.2020 
nebude meniť, ak bude zaručená vzájomnosť zo strany Veľkej Británie. Za predpokladu zaručenia 
vzájomnosti ostane na rovnakom stupni ako doteraz aj ochrana sociálneho zabezpečenia. 
Zákon nadobudne účinnosť dňom, kedy Veľká Británia prestane byť členom Európskej únie, bez 
dohody o podmienkach vystúpenia z Európskej únie.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 3/2019 

PRACOVNÉ PRÁVO 
Slovensko pripravené na „tvrdý brexit“    
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Autori:    JUDr. Zuzana Chudáčková   Mgr. Nina Šťastná  
E-mail:    zuzana.chudackova@bnt.eu  nina.stastna@bnt.eu 
Internet: www.bnt.eu 
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Obrazové dáta (fotografie a videozáznamy), na ktorých sú zachytené osoby, môžu vypovedať  
o mnohom, vrátane napr. zdravotného stavu osoby alebo jej náboženského vyznania. Takéto údaje 
sú pritom "citlivými údajmi", tzv. osobitnou kategóriou osobných údajov a možno ich spracovávať iba 
vo výnimočných prípadoch. Samotná skutočnosť, že takéto informácie z fotografií alebo 
videozáznamov môžu vyplývať, ale nepredurčuje, že ich vo všeobecnosti je potrebné považovať za 
osobitnú kategóriu osobných údajov.  
Rovnako nemožno považovať obrazové dáta samé o sebe za biometrické dáta, pokiaľ tieto nie sú 
spracovávané (alebo určené na spracovávanie) špeciálnymi technickými prostriedkami, určenými 
na jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby.  
Je to najmä účel spracovania obrazových dát, ktorý určuje, či ich možno považovať za osobitnú 
kategóriu osobných údajov. Obrazové dáta (fotografie a videozáznamy) vo všeobecnosti preto sami 
osebe nespadajú pod osobitnú kategóriu osobných údajov. 
Úrad na ochranu osobných údajov SR nedávno zverejnil usmernenie, týkajúce sa fotografií  
a videozáznamov, v zmysle ktorého nie je dôvod fotografie a videozáznamy plošne zaraďovať do 
osobitnej kategórie osobných údajov, bez bližšieho skúmania ich účelu a použitia.  

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Sú obrazové dáta osobitnou kategóriou osobných údajov?  

Autor:     Mgr. Zuzana Dzilská   
E-mail:    zuzana.dzilska@bpv-bp.com 
Internet: www.bpv-bp.com 



Big Data = (big) problém alebo príležitosť?  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 3/2019 

 
  

 

Dáta predstavujú v 21. storočí často rozhodujúci faktor úspechu podnikateľa a stávajú sa 
najcennejšou komoditou sveta. Napriek tomu, že ich komerčný potenciál je v podstate 
neobmedzený, sú „big data“ vo výsledku viac vnímané ako problém než ako príležitosť. 
Termínom „big data“ nenazývame určitý objem dát v príslušných jednotkách (napr. terabyte), ale vo 
všeobecnosti sa ním rozumie spracúvanie veľkých a komplexných množstiev údajov, ktoré môžu 
podnikateľovi pridávať hodnotu pomocou strojovej analýzy (napr. dáta zo sociálnych sietí, internetu, 
text, obraz alebo logy a hlásenia priemyselných senzorov). 
Pri využívaní big data je potrebné nastaviť vnútorné procesy čo možno najprísnejšie tak, aby 
pokrývali nasledovné oblasti: ochrana údajov (právne, organizačné a technické opatrenia), 
bezpečnosť údajov, pravidlá spolupráce s inými stranami, pravidlá využívania údajov. 
Právna ochrana spočíva predovšetkým v správnom nastavení štruktúr jednotlivých zmluvných 
dokumentov, týkajúcich sa zberu a využitia big data a plynulo prechádza k právnej úprave 
mechanizmov, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a kvalitu poskytnutých a získaných dát. 
Big Data dosiahli, vzhľadom na rozsiahle využitie v podnikaní, v posledných rokoch nový rozmer  
a budú sa aj naďalej rýchlo vyvíjať. (Ne)zanedbanie ich využívania môže pre podnikateľa 
predstavovať rozhodujúcu (ne)výhodu voči konkurencii. 
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DIGITAL BUSINESS 

Autori:    JUDr. Pavol Rak, PhD.     Mgr. Martin Baraniak 
E-mail:    pavol.rak@noerr.com     martin.baraniak@noerr.com 
Internet: www.noerr.com 
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Posledné roky boli v energetike poznačené dvoma veľkými kauzami. Jednou bolo odňatie podpory 
na rok 2015 pre veľký počet výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov, tzv. 15/08, a druhou spory 
o vrátenie poplatku za prístup do sústavy, tzv. G-komponent. I keď obe tieto kauzy začali ešte  
v rokoch 2014 - 2015, finálne rozhodnutia súdov ešte nie sú. V nedávnej dobe však boli v oboch 
kauzách vydané súdne rozhodnutia, ktoré doterajší vývoj výrazne menia.  
V prípade kauzy 15/08 Ústavný súd SR v rámci rozhodovania o ústavnej sťažnosti 
Východoslovenskej distribučnej, a.s. v januári 2019 zrušil rozsudok Krajského súdu v Košiciach, 
podľa ktorého postačovalo, ak oznámenie o uplatnení podpory bolo voči distribučnej spoločnosti, 
ako aj URSO, podané na poštovú prepravu najneskôr dňa 15.8.2014. Krajský súd v Košiciach musí 
teda vyhodnotiť závery Ústavného súdu a opäť rozhodnúť. Zároveň v identickej veci rozhoduje aj 
Najvyšší súd SR. 
V kauze G-komponent sa Okresný súd Bratislava I. koncom apríla 2019 odklonil od doterajšieho 
právneho názoru, ktorý zastával Okresný súd Košice I., ako aj Krajský súd v Košiciach. Podľa 
Okresného súdu Bratislava I nemá výrobca elektriny nárok na vrátenie G-komponentu. Keďže aj  
v tomto prípade na Najvyššom súde SR prebiehajú konania v obdobných veciach, finálne 
rozlúsknutie zostane asi na tomto súde.  

ENERGETIKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Najnovší vývoj judikatúry v energetike  

Autori:    Mag. Annamária Tóthová Mgr. Ján Macej, PhD.     
E-mail:    annamaria.tothova@eversheds-sutherland.sk 
Internet: www.eversheds-sutherland.com 



Pozor pri obchodoch medzi a.s. a ich vedúcimi zamestnancami  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 3/2019 

 
  

 

Novela Obchodného zákonníka, účinná od 1.7.2019, prináša zásadné zmeny pre akciové spoločnosti. 
Problematickým bodom sú najmä „významné obchodné transakcie verejných akciových 
spoločností“, ktoré predstavujú poskytnutie plnenia alebo zábezpeky v prospech spriaznenej osoby, 
pokiaľ hodnota plnenia alebo zábezpeky presahuje 10 % základného imania. 
Keďže s pojmom spriaznená osoba sa možno stretnúť aj v konkurznom konaní, je nevyhnutné 
upozorniť na to, že novela stanovuje samostatné vymedzenie pojmu „spriaznená osoba“, ktoré slúži 
len na tieto účely. V tomto zmysle môže byť spriaznenou osobou napr. prokurista alebo vedúci 
zamestnanec.  
V tejto súvislosti vznikajú spoločnosti nové povinnosti, najmä schválenie transakcie valným 
zhromaždením alebo vyhotovenie a uloženie oznámenia o transakcii do zbierky listín. Ak stanovené 
podmienky nie sú splnené, musí sa hodnota transakcie vrátiť spoločnosti späť. Za toto vrátenie ručia 
osobne členovia predstavenstva.  
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OBCHODNÉ PRÁVO 

Autori:    JUDr. Valter Pieger    Mgr. Renáta Sedliačková  
E-mail:   pieger@giese.sk         sedliackova@giese.sk 
Internet: www.giese.sk 
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Posledný rok je veľmi aktuálnou témou na európskej úrovni vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. 
V prípade, ak Spojené kráľovstvo neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o časovo dlhšie 
predĺženie členstva v EÚ, nastane 31.októbra 2019 jeho odchod z EÚ bez Dohody, tzv. tvrdý brexit. 
Čo sa týka medzinárodného zdaňovania, Brexit nebude mať vplyv na platnú Zmluvu o zamedzení 
dvojitého zdanenia uzatvorenú medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a 
SR, t. j. legislatívny rámec pre určenie, ktorý štát má právo na zdanenie príslušných príjmov 
zdaňovaných daňou z príjmov a v akom rozsah zostáva nezmenený. Na príjmy plynúce 
daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska) zo zdrojov na území SR sa naďalej uplatňuje ustanovenie § 16 (Zdroj 
príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou). Avšak, mení sa postavenie takéhoto 
daňovníka.  
Nakoľko daňovník Spojeného kráľovstva nebude po BREXIT-e považovaný za daňovníka členského 
štátu Európskej únie ani za daňovníka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, takýto 
daňovník bude zdaňovaný v súlade so zákonom o dani z príjmov ako daňovník tzv. „tretieho štátu“. 
Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré z toho vyplývajú je nemožnosť uplatniť oslobodenie 
úrokov a licenčných poplatkov podľa Smernice Matka- Dcéra.     

MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ PRÁVO 
Brexit a jeho dôsledky v oblasti medzinárodného zdaňovania  

Autor:     Mag. Martin Kiňo    
E-mail:    martin.kino@bdrbb.sk     
Internet: www.bdrbb.sk 



Právo obchodných spoločností EÚ „goes digital“  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 3/2019 

 
  

 

Európska únia je opäť o krok bližšie k dokončeniu „jednotného digitálneho trhu“. Schválenie zmien 
v Smernici o používaní digitálnych postupov a nástrojov, v rámci práva obchodných spoločností (EU 
2017/1132) je významnou súčasťou už predstaveného „Company Law Package“. Tento balík má 
poskytnúť digitálne riešenia pre byrokratické formality voči úradom, s ktorými sa podniky potýkajú 
počas celého cyklu svojej existencie.  
Po prijatí Európskou radou a Komisiou budú členské štáty zaviazané implementovať tieto riešenia 
krok za krokom na vnútroštátnej úrovni. Cieľom týchto nových pravidiel je uľahčiť zakladanie 
spoločností a ich pobočiek prostredníctvom online nástrojov, ako aj znížiť náklady, a tiež časovú  
a administratívnu záťaž pre podnikateľov.  
Zároveň by kontrola totožnosti, prostredníctvom online nástrojov, mala zvýšiť ochranu pred 
zneužívaním a prípadnými podvodmi.  
Zmeny zahŕňajú, okrem iného, aj poskytnutie vzorových dokumentov pre zakladanie spoločností 
online, online podávanie listín a poskytovanie informácií, online prenos relevantných informácií  
z obchodných a firemných registrov a mnohé ďalšie. 
Táto modernizácia a administratívna optimalizácia práva obchodných spoločností v EÚ by mala 
viesť ku konkurencieschopnému jednotnému trhu, v ktorom môžu podnikatelia začať svoju činnosť 
a expandovať do zahraničia bez zbytočného administratívneho zaťaženia.  
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PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

Autor:     Mgr. Martin Šenkovič, LL.M. 
E-mail:    martin@senkovic.com  
Internet: www.senkovic.com 
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Pri transakciách, bez ohľadu na to, či ide o tzv. share-deal alebo asset-deal, je medzičasom 
samozrejmosťou, že kupujúci vopred vloží kúpnu cenu do úschovy u notára alebo banky (escrow), 
ktorá bude vyplatená predávajúcemu po prevode predmetu kúpy na kupujúceho. Táto štruktúra 
poskytuje obom stranám požadovanú istotu. Ktoré eventuality sa však musia zohľadniť? Čo sa 
stane, ak sa napríklad kupujúci dostane do ťažkostí, a exekútor alebo dokonca konkurzný správca 
sa bude informovať o prípadných zostatkoch na účtoch u notára alebo banky? U notárov spočíva 
jasná výhoda v tom, že exekútori nemôžu siahnuť na peniaze v notárskej úschove. Ak však strany 
preferujú inštitucionálnu (bankovú) úschovu peňazí, tak je potrebné zohľadniť, že exekútori môžu 
siahnuť na peňažné prostriedky v bankovej úschove aj po uzavretí zmluvy o vinkulácii alebo  
o viazanom účte (escrow) i v tom prípade, ak sú peňažné prostriedky vložené na účet, zriadený 
bankou ako majiteľom účtu. Aby sa tieto riziká vylúčili, môže sa v rámci transakcie napríklad zriadiť 
záložné právo k uloženým peňažným prostriedkom, pričom je potrebné zohľadniť a vyriešiť všetky 
aspekty, týkajúce sa zálohu, záložcu, záložného dlžníka a úlohy banky v tejto súvislosti, aby boli 
splnené požiadavky všetkých zúčastnených strán.  

FÚZIE A AKVIZÍCIE 
Je kúpna cena v úschove chránená proti exekúciám?  

Autor:     JUDr. Timotej Braxator  
E-mail:    braxator@sconsultants.eu 
Internet: www.sconsultants.eu 



Zaujímavosti z kontrol transferových cien  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 3/2019 

 
  

 

V oblasti dane z príjmov sa daňová správa zameriava aj na kontroly transferových cien medzi 
prepojenými osobami. V roku 2018 bolo zverejnené nové Usmernenie k transferovej dokumentácii. 
Napriek tomu, že zákon predpokladá možnosť predložiť dokumentáciu aj v inom jazyku, je v praxi 
vyžadovaná dokumentácia prevažne v štátnom jazyku vrátane tzv. „Master file“. Dôkazné bremeno 
leží na pleciach daňovníka a úlohou kontrolóra podľa správy daní je iba verifikovať predložené 
dôkazy.  
Medzi najčastejšie kontrolované transakcie patrí poskytovanie služieb, pri ktorých len samotná 
faktúra a zmluva nepostačuje, avšak je potrebné preukázať skutočné poskytnutie služby a prospech 
prijímateľa služby, čo je v niektorých prípadoch viac než náročné.  
V súčasnosti sa kontrolujú transferové ceny hlavne z dôvodu odsúhlasenia použitej metódy zo 
strany daňovníka, resp. pri korešpondujúcich úpravách základu dane. V budúcnosti však bude 
predkladanie dokumentácie bez otvorenia kontroly žiadané vo väčšej miere. Vzhľadom na to, že od 
roka 2017 sa zdvojnásobili pokuty v súvislosti s transferovou dokumentáciou v niektorých prípadoch, 
odporúčame preveriť aktuálny stav dokumentácie a pripravenosť jej predloženia správcovi dane.  
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DAŇOVÉ AUDITY A SÚDNE SPORY  

Autori:    Ing. Anna Fábryová         Ing. Martin Michalides P LL.M  
E-mail:   anna.fabryova@leitnerleitner.sk  martin.michalides@leitnerleitner.sk  
Internet: www.leitnerleitner.com  
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Dôležitou zásadou Jednotného spoločného systému pri DPH je zaručenie plnej neutrality v systéme 
DPH, čomu však hospodárskym subjektom v jednotlivých členských štátoch často bráni 
vnútroštátna právna úprava, ktorá neprimerane zasahuje do práv hospodárskych subjektov, ktoré 
sú chránené zásadou neutrality pri systéme DPH. V tejto súvislosti sa ako prelomový, javí rozsudok 
ESD C–277/14, ktorý hovorí, že legislatíva EÚ sa má interpretovať v tom zmysle, že vnútroštátna 
právna úprava je prekážkou, keď zdaniteľnej osobe zamieta právo na odpočet dane z pridanej 
hodnoty, splatnej alebo zaplatenej za tovar, ktorý jej bol dodaný, a to z dôvodu, že faktúru vystavil 
subjekt, ktorý sa z hľadiska vnútroštátnej právnej úpravy, považuje za neexistujúci subjekt, a že je 
nemožné určiť totožnosť skutočného dodávateľa tovaru, okrem prípadu, že sa vzhľadom na 
objektívne skutočnosti a bez toho, aby sa od tejto zdaniteľnej osoby vyžadovali overovania, ktoré jej 
neprináležia, preukáže, že táto zdaniteľná osoba vedela alebo mala vedieť, že uvedené dodanie 
bolo súčasťou podvodu na DPH, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.  

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A CLÁ 
Zásada neutrality DPH  

Autor:     Mgr. Bc. Roman Šajgalík   
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V ostatných rokoch enormne vzrástol počet daňových kontrol, zameraných na transferové ceny, 
nadnárodné spoločnosti sú pod tlakom zo strany daňovej správy. Existujú však viaceré účinné 
nástroje na ochranu pred dvojitým zdanením, napr. APA (Advance Pricing Agreements), či konanie 
v zmysle Arbitrážnej konvencie EÚ. Výhodou týchto konaní je právne záväzná dohoda medzi 
daňovými správami štátov. Na druhej strane môžu tieto konania trvať dlhé roky a vyžiadať si veľa 
ľudských zdrojov. 
Preto prišlo OECD s pilotným projektom vo forme dobrovoľného programu (International 
Compliance Assurance Program, skrátene ICAP). Program by mal ponúknuť vyššiu istotu v daňovej 
oblasti pre nadnárodné spoločnosti, ktoré vystupujú otvorene a transparentne. ICAP síce nezaručuje 
právnu istotu ako vyššie spomenuté procedúry, ponúka však podobný komfort pre daňovníka, ktorý 
je zúčastnenými daňovými správami uznaný za nízko rizikového.  
Podobný komfort získavajú daňovníci i v lokálnych konaniach o ratingu subjektov, ktoré majú 
zavedené niektoré krajiny. Napr. v SR bol zavedený index daňovej spoľahlivosti (spoľahlivý daňovník 
= nízkorizikový profil). 
Výsledkom procesu ICAP je písomné uistenie od zúčastnených finančných správ, pričom časový 
rámec pre druhý pilot projektu odsúhlasený v marci 2019 sa odhaduje na menej ako 12 mesiacov. 
Subjekty budú predkladať najmä existujúce CbC reporty a dokumentáciu k transferovým cenám.  
Aktuálne je do ICAP Pilot 2.0 zapojených 17 krajín a podniky sa môžu o účasť uchádzať do konca 
júna 2019.    
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Pokuty za porušenie povinnosti používania eKasy odložené  

K 1. júlu 2019 bol zavedený nový systém on-line registračných pokladníc. Je to najdôležitejšia časť 
najväčšej reformy zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice od roku 1995.  
V podstate každá firma, ktorá prijíma platby za tovary alebo služby na Slovensku, musí viesť 
registračnú pokladňu.  
Daňové úrady od júla pôvodne už nemali akceptovať žiadne registrácie starších elektronických 
registračných pokladní. Firmy, ktoré s elektronickými registračnými pokladňami už pracujú, musia 
preto buď zainvestovať do aktualizácie existujúcich systémov alebo si zaobstarať nové zariadenie 
kompatibilné s eKasou. 
Novelou schválenou 19. júna Národná rada SR rozhodla, že pokuty za porušenie povinnosti 
používania eKasy sa odkladajú do konca roka. Ministerstvo financií SR ako dôvod uviedlo, že  
v súčasnosti nie je dostatok dodávateľov elektronických registračných pokladníc. Certifikátom 
daňového úradu ich disponuje len 31. Podmienkou pre neudelenie pokuty je, že príslušná firma sa 
na eKasu na svojom daňovom úrade zaregistrovala pred 1. júlom a do tohto dátumu si dokázateľne 
objednala certifikovaný systém.   

MIMORIADNY PRÍSPEVOK 
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