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EXKLUZÍVNI PARTNERI SNOPK

Milí členovia a priatelia,

Koniec	 roka	 sa	 pomaly,	 ale	 isto	 blíži	 a	 záko-
nodarca	už	pripravuje	reformy	na	budúci	rok.	
Či	už	je	to	plánovaná	novela	obchodného	zá-
konníka,	ktorej	vplyv	na	spoločnosti	predstaví	
kancelária	 bnt,	 prísnejšie	 predpisy	 na	 ochra-
nu	životného	prostredia,	ktorými	sa	bude	za-
oberať	 kancelária	 Dvořák	 Hager	 &	 Partners	
alebo	 najnovšie	 zmeny	 v	 korporačnej	 dani,	
ktoré	nám	priblížia	autori	z	TPA.	

Kancelária	 Šenkovič	 Law	 Office	 sa	 už	 zame-
riava	 na	 máj	 2018,	 kedy	 vstúpi	 do	 platnosti	
vyhláška	Európskej	únie	o	ochrane	dát.	Autor	
vo	 svojom	 príspevku	 vysvetlí	 dva	 podstatné	
koncepty,	ktoré	sú	základom	tejto	novely.	

Až	 v	 čase	 redakčnej	 uzávierky	 prišla	 správa	
o	 novom	 vládnom	 sociálnom	 balíku.	 V	 ňom	
oznamujú	 koaliční	 partneri	 ďalšie	 zvýšenie	
minimálnej	 mzdy	 ako	 aj	 zvýšenie	 príplatkov	
za	nočnú	prácu,	prácu	cez	víkend	a	vo	sviatky.	
Naopak	vyplácanie	13.	a	14.	platu	by	malo	byť	
v	 budúcnosti	 pre	 spoločnosti	 bez	 odvodovej	
povinnosti.	

Na	 záver	 ešte	 jedna	 dobrá	 správa:	 do	 autor-
ského	 tímu	 sa	 až	 do	 konca	 roka	 pripája	 kan-
celária Giese &	Partner.	Bude	nás	 informovať	
o	aktuálnom	vývoji	v	konkurznom	práve.	

Želám	 Vám	 príjemné	 čítanie	 aktuálneho	 vy-
dania	newslettra	Právo	a	dane	a	zároveň	som	
veľmi	zvedavá	na	ďalšie	vydanie.	

Vaša	Katharina	Getlik		
Vedúca	oddelenia	trhové	a	právne	poradenstvo

Právo&Dane
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Dôveruj,	ale	preveruj.	Toto	príslovie	možno	aplikovať	aj	na	vzťah	zamestnanca	a	zamestnávateľa,	kedy	sa	
zamestnávatelia	snažia	presadiť	svoje	oprávnené	záujmy.	Majú	totiž	zo	zákona	právo	na	monitorovanie	
svojich	zamestnancov,	ktorého	účelom	je	ochrana	pred	nelegálnymi	činnosťami,	ochrana	obchodného	
tajomstva,	či	zabezpečenie	bezproblémového	fungovania	spoločnosti.	Avšak	právo	na	monitorovanie	
na	jednej	strane	a	ochrana	súkromia	zamestnancov	na	druhej	strane	vytvárajú	rozporuplné	situácie.	Pri	
uplatňovaní	práva	na	monitorovanie	teda	ide	o	veľmi	citlivú	tému	vyvažovania	protichodných	záujmov.	
Riešenie	tejto	problematiky	spôsobuje	problémy	aj	súdom.	Samotný	Európsky	súdny	dvor	pre	ľudské	
práva	najnovšie	zrušil	pôvodné	rozhodnutie	svojej	štvrtej	komory	vo	veci	Bărbulescu	proti	Rumunsku	a	
určil,	že	predsa	len	ide	o	porušovanie	práv	zamestnanca	na	rešpektovanie	súkromia	a	listového	tajom-
stva.	Toto	rozhodnutie	posilňuje	práva	zamestnancov	a	pravdepodobne	bude	mať	priamy	dosah	aj	na	
rozhodovaciu	prax	slovenských	súdov.	Pokiaľ	má	teda	zamestnávateľ	v	pláne	zaviesť	a	vykonávať	moni-
torovanie	zamestnancov,	je	povinný	ich	vopred	informovať	o	uskutočnení	samotných	kontrol,	spôsobe	
ich	uskutočnenia,	rozsahu	a	dobe	trvania.	Všetky	ďalšie	prípadné	požiadavky,	ako	napríklad	zavedenie	
transparentných	vnútropodnikových	 smerníc,	 formulovanie	 zákazov,	 dôsledná	 implementačná	 politi-
ka,	riadna	informovanosť	zamestnancov	a	dôsledné	dodržiavanie	ochrany	osobných	údajov	si	vyžadujú	
špecifickú	expertízu	orientovanú	na	potreby	daného	podniku	a	konkrétnych	prípadov.

Nástrahy monitorovania zamestnancov

PRACOVNÉ PRÁVO 

Autori:     JUDr.	Pavol	Rak,	PhD.	 				JUDr.	Martin	Štelcl		
E-mail:    pavol.rak@noerr.com	 				martin.stelcl@noerr.com	  
Internet: www.noerr.com

Právo&Dane
Odborný newsletter Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Vypovedanie	nájomnej	zmluvy	je	zvyčajne	detailne	upravené	v	nájomnej	zmluve.	Spoliehať	sa	však	bez	
ďalšieho	na	existujúce	zmluvné	dojednania	sa	nevypláca.	Často	dochádza	k	situácii,	že	účastník	zmluvy,	
na	majetok	ktorého	nebol	vyhlásený	konkurz,	je	nútený	akceptovať		rozhodnutie	správcu	konkurznej	pod-
staty	o	tom,	že	drahý	alebo	nerentabilný	nájom	musí	byť	ukončený.	
Po	 vyhlásení	 konkurzu	 podlieha	 postup	 pri	 uplatnení	 práv	 z	 nájomnej	 zmluvy	 nehnuteľnosti	 a	 možné	
spôsoby	jej	skončenia	prednostne	právnej	úprave	obsiahnutej	v	zákone	o	konkurze	a	reštrukturalizácii.	To	 
v	praxi	vo	vzťahu	k	existujúcim	nájomným	vzťahom	znamená,	že	pri	skončení	zmluvy	sa	môže	uplatňovať	
aj	iná,	než	dohodnutá	(zmluvná)	úprava.	V	zásade	platí,	že	správca	konkurznej	podstaty	je	oprávnený	tak	
zo	strany	prenajímateľa	ako	aj	zo	strany	nájomcu	vypovedať	akúkoľvek	nájomnú	zmluvu	nehnuteľnosti	bez	
rozdielu,	t.	j.	či	už	bola	dohodnutá	na	dobu	určitú	alebo	neurčitú.	Výpovedná	lehota	činí	dva	mesiace,	ak	
zo	zmluvy	alebo	zo	zákona	nevyplýva	kratšia	lehota.	Správa	má	tak	v	rukách	kladivo	na	každú	nájomnú	
zmluvu.

Autori:     JUDr.	Pavol	Rak,	PhD.	 				Mgr.	Zuzana	Gregáňová
E-mail:    pavol.rak@noerr.com	 				zuzana.greganova@noerr.com	  
Internet: www.noerr.com

PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ 
Kladivo na nájomnú zmluvu
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Ministerstvá	spravodlivosti	a	vnútra	SR	začali	prípravy	na	reformu	právnej	úpravy	obchodného	registra	
v	SR,	ktorá	by	mala	zlepšiť	jeho	fungovanie	a	efektivitu.	Plánovaná	reforma	by	mala	prispieť	k	zlepšeniu	
podnikateľského	prostredia	v	Slovenskej	republike.	Reforma	by	tiež	mala	odbremeniť	súdy	od	nesporo-
vej	časti	agendy	obchodného	registra.	V	rámci	reformy	by	malo	prísť	k	užšiemu	prepojeniu	obchodného	
registra	s	inými	registrami	(napr.	živnostenský	register,	matriky).	
Návrh	počíta	s	tým,	že	konanie	vo	veciach	obchodného	registra	bude	možné	len	v	elektronickej	forme.	
Legislatívny	zámer	tiež	počíta	aj	s	digitalizáciou	zbierky	listín	podobne	ako	je	tomu	v	Českej	republike.	
V	návrhu	sa	tiež	objavuje	aj	zámer	preniesť	nesporovú	agendu	obchodného	registra	zo	súdov	na	exter-
ných	registrátorov.	V	súčasnosti	ešte	nie	je	možné	odhadnúť	rozsah,	v	ktorom	dôjde	k	presunu	nespo-
rovej	agendy	zo	súdov	na	externých	registrátorov,	prípadne,	na	aké	osoby	bude	táto	agenda	presunutá.	
V	rámci	reformy	by	malo	prísť	k	zníženiu	počtu	registrových	súdov.	Toto	opatrenie	má	za	cieľ	odstrániť	
rozdiely	rozhodovacej	praxi	jednotlivých	súdov.	Návrhy	legislatívnych	opatrení	by	mali	byť	vypracované	
v	priebehu	roka	2018.

Zamýšľaná reforma obchodného registra

CORPORATE GOVERNANCE 

Autor:    JUDr.	Ing.	Matej	Šebesta
E-mail:    sebesta@sconsultants.eu
Internet: www.sconsultants.eu
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PRÁVO V OBLASTI ENERGETIKY
„Envirobalíky“ s významnými zmenami pre podnikateľov

Odpady: Vláda	schválila	novelu	zákona	o	odpadoch,	prostredníctvom	ktorej	dochádza	k	zmene	zákona	
a	troch	vykonávacích	predpisov.
Obnoviteľná energia: Dňa	1.8.2017	nadobudla	účinnosť	novela	zákona	o	obnoviteľných	zdrojoch	energie,	
prostredníctvom	ktorej	bola	zmenená	a	doplnená	celá	úprava	o	biopalivách	(„bionafta“).	Okrem	toho	na-
dobudla	15.	septembra	2017	účinnosť	novela	vyhlášky	č.	373/2011,	ktorou	sa	zmenili	doterajšie	požiadavky	
na	biopalivá.
Údaje o životnom prostredí: 1.	 novembra	 2017	 nadobúda	 účinnosť	 novela	 zákona	 o	 zhromažďovaní,	
uchovávaní	a	šírení	informácií	o	životnom	prostredí,	ktorá	zmení	najmä	ustanovenia	týkajúce	sa	národné-
ho	registra	znečisťovania.
Balík envirorezortu: Ministerstvo	životného	prostredia	pripravilo	balík	predpisov	o	životnom	prostredí	za-
hrňujúci	zákon	o	odpadoch,	informovanie	o	smogových	situáciách,	prísnejšie	kontroly	pre	stredne	veľké	a	
veľké	spaľovacie	zariadenia,	zjednotené	nahlasovania	pre	prevádzkovateľov.	Balík	sa	nachádza	v	Národnej	
rade	SR.	
Obmedzenie GMO: Zaujímavým,	 s	 ohľadom	 na	 spoluprácu	 medzi	vnútroštátnymi	 orgánmi	 a	 orgánmi	
EÚ,	sa	stalo	rozhodnutie	Súdneho	dvora	EÚ	v	prípade	Giorgio	Fidenato	(C-111/2016	z	13.9.2017),	v	zmys-
le	ktorého	členské	štáty	nesmú	prijímať	okamžité	opatrenia	v	oblasti	geneticky	modifikovaných	potravín	 
a	krmív,	pokiaľ	sa	nepredpokladá	vážne	riziko	pre	zdravie	alebo	životné	prostredie.

Autori:     Mag.	Bernhard	Hager,	LL.M	 					Mag.	Annamária	Tóthová
E-mail:    bernhard.hager@dhplegal.com				annamaria.tothova@dhplegal.com
Internet: www.dhplegal.com
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V	pripomienkovom	konaní	je	ďalší	návrh	novely	Obchodného	zákonníka.	Prinášame	Vám	prehľad	najdô-
ležitejších	zmien,	ktoré	navrhovaná	novela	so	sebou	prináša.
Po	novom	sa	bude	vyžadovať	na	menovanie	do	funkcie,	či	už	štatutárneho	orgánu	alebo	dozornej	rady,	
súhlas	dotknutej	osoby,	a	to	písomný.	Zavádza	sa	aj	tzv.	„piercing	the	corporate	veil“,	čo	znamená	že	
materská	spoločnosť	môže	za	stanovených	podmienok	ručiť	za	záväzky	svojej	dcérskej	spoločnosti.
Novinky	neobišli	ani	zlúčenia,	splynutia	a	rozdelenia	(„premeny“),	pri	ktorých	bude	potrebné	splniť	via-
ceré	nové	podmienky,	a	to	najmä:	(i)	vlastné	imanie	nástupníckej	spoločnosti	po	premene	bude	musieť	
byť	kladné;	(ii)	spoločnosti	zúčastnené	na	premenách	nesmú	byť	ani	v	likvidácii,	ani	v	konkurze;	(iii)	návrh	
predmetných	dokumentov	(zmluva	o	zlúčení,	projekt	rozdelenia)	sa	musí	predložiť	daňovému	úradu	na	
schválenie	vopred.
Zakázaný	by	mal	byť	prevod	obchodného	podielu	na	spoločnosti	s	ručením	obmedzeným,	ak	spoloč-
nosť	nebude	mať	v	obchodnom	registri	zapísané	orgány	(konateľ,	dozorná	rada),	alebo	ak	nebude	mať	
splnenú	povinnosť	uloženia	účtovnej	závierky	do	zbierky	listín.	Okrem	toho,	všetky	prevody	obchodných	
podielov	na	s.r.o.	budú	účinné	až	zápisom	do	obchodného	registra.
Ostáva	nám	len	s	napätím	sledovať	výsledok	medzirezortného	pripomienkového	konania	a	hlasovania	
o	novele	v	parlamente.

Zmeny v  Obchodnom zákonníku – Čo nás čaká a čo neminie?

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Autor:      Mgr.	Ing.	Dávid	Oršula					
E-mail:    david.orsula@bnt.eu							
Internet: www.bnt.eu
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Dňa	1.	marca	2017	nadobudla	účinnosť	novela	zákona	o	konkurze	a	reštrukturalizácii,	ktorá	priniesla	balík	
významných	zmien	v	tzv.	osobnom	bankrote.	Hlavným	cieľom	novely	je	uľahčiť	fyzickým	osobám	oddl-
ženie.
Pôvodná	 právna	 úprava	 totiž	 umožňovala	 oddlženie	 až	 po	 dlhom	 a	 ťažkopádnom	 procese.	 Každý	 dlž-
ník	bol	navyše	pri	podaní	návrhu	povinný	zaplatiť	preddavok	na	odmenu	predbežného	správcu	vo	výške	 
664	eur	a	musel	disponovať	majetkom	vo	výške	minimálne	1	600	eur,	aby	súd	oddlženie	povolil.
Medzi	novinky	v	rámci	oddlženia	patrí	(i)	možnosť	úplnej	likvidácie	majetku	dlžníka,	po	ktorej	bude	nasle-
dovať	rýchle	oddlženie	(vhodná	pre	dlžníkov	s	nepatrným	majetkom	a	nízkym	príjmom)	alebo	(ii)	reštruk-
turalizácia	dlhov	podľa	splátkového	kalendára	(vhodná	pre	dlžníkov	s	väčším	majetkom).
Každý	dlžník	(s	výnimkou	dlžníkov	s	právnickým	vzdelaním)	musí	byť	okrem	toho	povinne	zastúpený	ad-
vokátom	 alebo	 Centrom	 právnej	 pomoci.	 Ďalšou	výraznou	 zmenou	 je	 zavedenie	 tzv.	 nepostihnuteľnej	
hodnoty	obydlia.	Dlžník	bude	od	teraz	vždy	(až	na	výnimky	stanovené	zákonom)	oprávnený	ponechať	si	
časť	svojho	majetku	(obydlie	s	hodnotou	do	10	000	eur),	aby	si	mohol	zabezpečiť	miesto	na	bývanie.	

Autor:    JUDr.	Zuzana	Francúzová		
E-mail:    francuzova@giese.sk			
Internet: www.giese.sk	

KONKURZNÉ PRÁVO
Osvieženie v osobnom bankrote
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V	minulom	vydaní	sme	Vás	informovali	o	prelomovom	kroku	v	oblasti	medzinárodného	zdanenia	v	podo-
be	podpísania	Mnohostranného	dohovoru	krajinami	OECD,	ktorý	je	zameraný	proti	presunu	základov	dane	
a	ziskov	súvisiacich	s	daňovými	zmluvami.
Opatrenia	 z	 Mnohostranného	 dohovoru	 (napr.	 vyhnutie	 sa	 efektu	 hybridných	 schém	 a	 statusu	 stálych	
prevádzkarní,	 zneužívanie	 daňových	 zmlúv)	 ako	 aj	 povinnosť	 implementácie	 Smernice	 proti	vyhýbaniu	
sa	daňovým	povinnostiam	(ATAD)	viedli	k	návrhu	historicky	prevratných	zmien	aj	v	slovenskom	zákone	
o	dani	z	príjmov.	Ďalšie	prerokovanie	novely	zákona	je	naplánované	v	polovici	októbra	tohto	roka.	Medzi	
najvýznamnejšie	navrhované	zmeny	patria	nasledovné	oblasti:
• Nové	definície	daňovej	rezidencie
• Rozšírenie	zdaňovania	príjmov	nerezidentov
• Rozsiahle	zmeny	v	zdaňovaní	reorganizácií
• 	Zavedenie	zdanenia	pri	odchode	zo	Slovenska	(tzv.	Exit	taxation)
• 	Zavedenie	pravidiel	CFC
Jedinou	jednoznačne	pozitívnou	navrhovanou	zmenou	sú	pravidlá	pre	oslobodenie	v	oblasti	R&D	a	Patent	
Box.	O	schválených	zmenách	Vás	budeme	informovať.

Vplyv zmien v medzinárodnom zdaňovaní už čoskoro aj u nás

MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ PRÁVO

Autori:     Renáta	Bláhová,	FCCA,	LL.M.				Martin	Michalides	P	LL.M.	
E-mail:    renata.blahova@bmbleitner.sk		martin.michalides@bmbleitner.sk
Internet: www.leitnerleitner.com	
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Nové	 nariadenie	 o	 ochrane	 osobných	 údajov	 („Nariadenie“)	 prináša	 dva	 nové	 koncepty,	 ktoré	 nenáj-
deme	v	súčasnej	smernici,	a	ktorých	cieľom	je	vytvoriť	funkčný	a	efektívny	systém	ochrany	osobných	
údajov.	Pre	prevádzkovateľov	predstavujú	dodatočné	povinnosti	pri	spracovávaní	osobných	údajov	aj	 
v	technickej	oblasti.
Privacy	by	design	(čl.	25	ods.	1	Nariadenia)	znamená	zaručenie	ochrany	súkromia	na	všetkých	úrovniach	
už	počas	vývoja	produktu,	aplikácie	alebo	služby.	Ak	je	napr.	internetová	stránka	alebo	e-shop	progra-
movaný	od	začiatku	tak,	že	poskytuje	používateľom	maximálnu	ochranu	ich	osobných	údajov,	znižujú	
sa	 tým	 možné	 náklady	 spojené	 s	 nedodržaním	 požiadaviek	 Nariadenia.	V	 zmysle	 tohto	 konceptu	 je	
prevádzkovateľ	povinný	prijať	primerané	technické	a	organizačné	opatrenia	pred	a	počas	spracúvania	
osobných	údajov	(čl.	24	Nariadenia).	Súčasne	sa	tým	majú	obmedziť	dodatočné	požiadavky	na	„Com-
pliance“.
Privacy	by	default	(čl.	25	ods.	2	Nariadenia)	sa	zameriava	na	prednastavenie	online-služieb.	Spracúvanie	
osobných	 údajov	 musí	 byť	 prednastavené	 tak,	 aby	 sa	 minimalizovalo	 množstvo	 získaných	 osobných	
údajov,	rozsah	ich	spracúvania,	doba	ich	uchovávania	a	ich	dostupnosť.	Osobné	údaje	majú	byť	úsporne	
spracovávané	len	v	prípadoch,	keď	je	to	nevyhnutné	pre	konkrétny	účel.	Zároveň	používateľ	musí	mať	
možnosť	rozhodnúť	o	tom,	či	aj	tretie	osoby	budú	mať	prístup	k	jeho	osobným	údajom.

Autor:      Mgr.	Martin	Šenkovič,	LL.M.
E-mail:    martin@senkovic.com	
Internet: www.senkovic.com

PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Privacy by Design & Privacy by Default
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Rada	Protimonopolného	úradu	Slovenskej	republiky	vydala	dňa	25.	8.	2017	rozhodnutie,	ktorým	zmenila	
prvostupňové	rozhodnutie	odboru	kartelov	zo	dňa	11.	9.	2015.
Rada	úradu	výrazným	spôsobom	znížila	výšky	pokút,	ktoré	odbor	kartelov	uložil	jednotlivým	podnikate-
ľom,	dealerom	automobilov	značky	Škoda,	za	účasť	na	dohodách	v	procese	verejného	obstarávania	(tzv.	
bid	rigging).
Dôvodom	je	zmena	metodiky	úradu	(protichodne	s	doterajšou	praxou)	pri	určovaní	relevantného	obratu	
každého	z	podnikateľov	na	účely	výpočtu	pokút.
Existuje	odôvodnená	obava,	či	takto	znížené	pokuty	a	iný	spôsob	ich	výpočtu	budú	napĺňať	preventívnu	a	
represívnu	funkciu	sankcií,	ktorá	je	dôležitou	súčasťou	súťažného	práva.
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Autor:     Mgr.	Peter	Demčák
E-mail:   p.demcak@taylorwessing.com
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KARTELOVÉ PRÁVO
Zmena metodiky výpočtu pokút pri bid-riggingu

Odborný newsletter Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

PROCESNÉ PRÁVO 
Je prípustná arbitráž o ochrane investícií v rámci EÚ?

V	roku	2008	iniciovala	holandská	Achmea	voči	Slovenskej	republike	arbitráž	na	základe	dohody	o	pod-
pore	a	vzájomnej	ochrane	investícií	(BIT)	medzi	Holandskom	a	Slovenskom	a	bola	jej	priznaná	náhrada	
škody	 vyše	 21	 mil.	 EUR.	 Dôvodom	 bol	 zákonný	 zákaz	 vyplácania	 zisku	 a	 predaja	 poistného	 portfólia	
zdravotných	poisťovní.	Voči	arbitrážnemu	rozsudku	sa	Slovenská	republika	odvolala	pred	nemeckými	
súdmi.	Prípad	sa	dostal	až	pred	Súdny	dvor	EÚ,	ktorý	posudzuje	súlad	rozhodcovskej	doložky	s	európ-
skym	právom.
Kým	členské	štáty,	ako	sú	Nemecko,	z	ktorých	spravidla	investori	prichádzajú,	podporujú	platnosť	roz-
hodcovských	doložiek,	štáty,	do	ktorých	zväčša	investície	smerujú,	vrátane	Slovenska,	považujú	rozhod-
covské	doložky	v	BIT	zmluvách	medzi	členskými	štátmi	EÚ	za	neplatné.
Generálny	advokát	SD	EÚ	sa	pred	niekoľkými	dňami	vo	svojich	návrhoch	vyslovil,	že	uvedené	doložky	
nepredstavujú	zakázanú	diskrimináciu	investorov	na	základe	štátnej	príslušnosti,	nakoľko	európske	prá-
vo	vyžaduje	rovnaké	zachádzanie	s	investormi	štátu	investície,	a	nie	s	investormi	z	tretieho	členského	
štátu,	ktorí	BIT	zmluvu	so	štátom	investície	nemajú.	Argumentuje	ďalej,	že	európske	právo	nevylučuje	
systém	ochrany	investícií	prostredníctvom	BIT	zmlúv.
Medzi	členskými	štátmi	EÚ	existuje	196	BIT	zmlúv.	Bude	teda	veľmi	zaujímavé	sledovať,	ako	nakoniec	
SD	EÚ	tento	prípad,	relevantný	pre	ich	platnosť	v	rámci	EÚ,	rozhodne.

Autor:      JUDr.	Igor	Augustinič,	Ph.D.	
E-mail:    igor.augustinic@bpv-bp.com
Internet: www.bpv-bp.com
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Zákon	o	DPH	definuje	striktné	pravidlá	na	uplatnenie	práva	na	odpočítanie	DPH.	
Vo	všeobecnosti	platí,	že	platiteľovi	dane	vzniká	právo	na	odpočet	DPH:
• v	deň,	keď	pri	tomto	tovare	alebo	službe	vznikla	daňová	povinnosť
• ak	platiteľ	dane	použije	prijaté	zdaniteľné	plnenia	na	uskutočnenie	svojich	zdaniteľných	plnení	podlie-

hajúcich	DPH	na	výstupe
• má	k	dispozícii	doklad,	ktorý	obsahuje	zákonom	stanovené	náležitosti
V	zmysle	rozsudku	Najvyššieho	súdu	SR	(5Sžf/61/2016)	ak	platiteľ	dane	nárok	na	odpočítanie	DPH	z	tova-
rov	a	služieb	spoľahlivo	nepreukáže	nielen	po	formálnej	ale	aj	po	materiálnej	stránke,	nemôže	byť	nárok	na	
odpočet	DPH	uznaný	ako	oprávnený.	Preto	fakt,	že	doklad	(faktúra)	spĺňa	všetky	zákonom	stanovené	ná-
ležitosti	a	je	riadne	zaúčtovaný	v	účtovníctve,	ešte	nie	je	postačujúcou	skutočnosťou	na	uplatnenie	nároku	
na	odpočítanie	DPH	z	tohto	dokladu.	Pokiaľ	si	platiteľ	uplatňuje	nárok	na	odpočítanie	dane	z	dokladu,	musí	
byť	schopný	preukázať,	že	zdaniteľné	obchody	boli	reálne	uskutočnené,	a	to	práve	osobou	uvedenou	na	
doklade.	Dôkazné	bremeno	preukázania	dodávok	tovaru	a	služieb	je	vždy	na	strane	platiteľa	dane,	ktorý	si	
právo	na	odpočítanie	dane	z	tovarov	a	služieb	uplatňuje.	Doklady	tak	musia	mať	povahu	faktu,	musia	byť	
vystavené	na	materiálnom	podklade	a	ako	právna	skutočnosť	byť	aj	preukázané.

Autori:     Mag.	Helmut	Röhle	 	 Ing.	Marcela	Bartkovská			
E-mail:    office.bratislava@fal-con.eu				 marcela.bartkovska@fal-con.eu
Internet: www.fal-con.eu
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Uplatnenie práva na odpočítanie dane

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Odborný newsletter Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

ZDANENIE PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB 
Novela zákona o dani z príjmov

Predmetom	návrhu	zákona	o	dani	z	príjmov	je	stanovenie	ďalších	pravidiel	s	cieľom	posilnenia	úrovne	
ochrany	proti	agresívnemu	daňovému	plánovaniu	a	pravidiel	proti	narúšaniu	základu	dane	a	presunu	
ziskov	mimo	územia	SR.	Účinnosť	predkladanej	novely	zákona	o	dani	z	príjmov	bude	od	1.	januára	2018,	
niektoré	ustanovenia	budú	účinné	od	1.	januára	2019.	Novela	bola	prerokovaná	a	schválená	na	schôdzi	
vlády	SR	a	je	momentálne	posunutá	do	prvého	čítania	v	parlamente.
Medzi	najvýznamnejšie	navrhované	zmeny	patria:
• realizácia	 nepeňažných	 vkladov	 a	 podnikových	 kombinácií	 bude	 pre	 daňové	 účely	 možná	 iba	 

v	reálnych	hodnotách;	
• upresnenie	daňového	režimu	cezhraničných	fúzií;
• zavedenie	zdanenia	pri	odchode	(exit	tax)	a	zavedenie	pravidiel	pre	kontrolované	zahraničné	spo-

ločnosti	(s	účinnosťou	od	1.1.2019);
• zadefinovanie	pojmu	digitálna	platforma	a	rozšírenie	vzniku	stálej	prevádzkarne	aj	na	podnikanie	

prostredníctvom	digitálnych	platforiem;
• zvýšenie	superodpočtu	výdavkov	na	výskum	a	vývoj;	
• oslobodenie	časti	vymedzených	príjmov	týkajúcich	sa	komerčného	využívania	nehmotných	aktív	

ako	napríklad	príjmov	z	licenčných	poplatkov.
S	účinnosťou	od	1.	januára	2018	sa	ruší	povinnosť	platenia	daňovej	licencie	právnickou	osobou.

Autori:     Ing.	Peter	Ďanovský	 	 	 MMag.	Klaus	Krammer
E-mail:    peter.danovsky@tpa-group.sk		 klaus.krammer@tpa-group.com
Internet: www.tpa-group.sk
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Zmluva	uzavretá	medzi	(verejným)	obstarávateľom	a	úspešným	uchádzačom	by	v	zásade	nemala	byť	ná-
sledne	upravovaná,	pretože	vznikla	na	základe	súťažných	podmienok	platných	pre	všetkých	záujemcov.	
Zmluvné	ustanovenia	by	mali	odzrkadlovať	ponuku	úspešného	uchádzača.
Zmeny	 zmluvy	 sú	výnimočne	 prípustné	 len	v	 zákonom	 stanovených	 prípadoch.	 Zaoberá	 sa	 nimi	 nové	
všeobecné	metodické	usmernenie	Úradu	pre	verejné	obstarávanie	(“ÚVO”)	č.	5/2017	zo	dňa	11.9.2017,	kto-
ré	uvádza	aj	početné	príklady.
Všeobecne	 sa	 rozlišujú	 dve	 hlavné	 katgórie	 zmien	 zmluvy.	 Prvú	 kategóriu	 predstavujú	 zmeny	 zmluvy	
na	základe	pravidiel	a	podmienok	upravených	priamo	v	pôvodnej	zmluve.	Druhú	kategóriu	tvoria	zmeny	
zmluvy,	ktoré	nie	sú	upravené	v	zmluve.	Pritom	sa	odporúča	zmluvná	prax,	ktorá	predvída	podmienky	pre	
úpravy	zmluvy	v	závislosti	od	predmetu	zákazky	s	čo	najlepšou	možnou	presnosťou.
Sankcie	v	prípade	uzavretia	dodatku	v	rozpore	so	zákonom	o	verejnom	obstarávaní	sú	prísne.	ÚVO	môže	
podať	návrh	na	určenie	neplatnosti	dodatku	na	príslušný	súd.	Navyše,	ÚVO	môže	uložiť	(verejným)	obsta-
rávateľom	peňažné	pokuty.

Autor:      Dr.	Ľubica	Stelzer	Páleníková
E-mail:    lubica.palenikova@wolftheiss.com
Internet: www.wolftheiss.com
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Zmeny zmluvy bez nového verejného obstarávania

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Odborný newsletter Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

PREVODNÉ CENY
Výrobné modely z pohľadu transferového oceňovania 

Výrobné	 aktivity	v	 skupine	 môžu	 byť	 organizované	 rôznou	 formou.	Vo	všeobecnosti	 rozlišujeme	 štyri	
základné	modely	a	to:	plnohodnotný	výrobca,	výrobca	s	obmedzenými	právomocami,	zmluvný	výrobca	
a	práca	vo	mzde.	
Plnohodnotný	výrobca	vykonáva	všetky	činnosti	spojené	s	výrobou,	od	fázy	návrhu	výrobku	až	po	jeho	
predaj	 finálnemu	 zákazníkovi.	 Tento	 typ	 výrobcu	 znáša	 všetky	 riziká	 spojené	 s	 výrobou	 a	 predajom.	
Vlastní	významné	nehmotné	aktíva	ako	napr.	patenty,	návrhy.	
Výrobca	s	obmedzenými	právomocami	je	tiež	zodpovedný	za	všetky	fázy	výrobného	procesu,	s	tým	
rozdielom,	že	nehmotné	aktíva	nemá	vo	vlastníctve,	ale	sú	prenajímané	formou	licencií.	
Zmluvný	výrobca	je	zodpovedný	len	za	výrobné	činnosti	a	kontrolu	kvality.	Výroba	sa	vykonáva	podľa	
špecifikácie	principála.	Je	pre	neho	charakteristické,	že	jeho	výroba	je	vopred	predaná.	Má	vlastnícke	
právo	k	vyrobeným	výrobkom.	Nezapája	sa	do	návrhu	výrobkov,	distribučných	a	predajných	aktivít.	Je	
možné	ho	pokladať	za	poskytovateľa	služieb.	
Najmenej	rizikový	profil	predstavuje	práca	vo	mzde.	Tento	model	je	podobný	modelu	zmluvného	vý-
robcu	s	tým	rozdielom,	že	pri	práci	vo	mzde	výrobca	nemá	vlastnícke	právo	k	zásobám	a	k	hotovým	
výrobkom.		
V	teórii	a	praxi	transferového	oceňovania	platí	základné	pravidlo,	čím	viac	znášaných	rizík	a	vykonáva-
ných	právomocí,	tým	vyššia	očakávaná	odmena.
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