
Milí členovia a priatelia, 
 
Hneď prvý článok v tomto vydaní newslettra 
Právo & Dane sa venuje horúco diskutovanej 
téme týchto dní: od roku 2019 má byť 
dovolenka na Slovensku podporovaná tzv. 
rekreačnými poukazmi. Presné detaily sa 
dozviete v príspevku kancelárie Noerr.  
V princípe to pre stredne veľké a veľké 
spoločnosti znamená, že sú povinné prispieť 
zamestnancovi sumou do výšky 275 eur za 
rok.  
 
Podľa názoru pracovnej skupiny Pracovné 
právo sa dajú tieto príplatky z viacerých 
pohľadov vyhodnotiť ako diskriminujúce:  
v súvislosti s veľkosťou firmy, dobou 
príslušnosti zamestnanca k podniku a cieľom 
dovolenky, lebo zahraničné cesty už nebudú 
podporované. S tým súvisí, že táto 
nesystémová úprava predstavuje zásah do 
autonómie pri kolektívnom vyjednávaní.  
U väčších spoločností sa môžu ročné výdavky 
rýchlo priblížiť až k šesťmiestnej Euro hranici. 
Taktiež sa nedá vylúčiť ani zneužitie 
rekreačných poukazov. 
 
SNOPK vydala v spojení s ďalšími zväzmi 
zamestnávateľov stanovisko proti tomuto 
legislatívnemu zámeru.  
 
Vaša Katharina Getlik 
Vedúca oddelenia trhové 
a právne poradenstvo 
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Návrh na zápis práv do katastra nehnuteľností po novom  

Skupina poslancov predložila do NRSR návrh, ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z., o podpore 
cestovného ruchu a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátane Zákonníka práce. Cieľom 
návrhu má byť podpora domáceho cestovného ruchu. Navrhuje sa prijatie nového inštitútu do 
Zákonníka práce – príspevku na rekreáciu zamestnancov, ktorý má motivovať zamestnancov a ich 
rodinných príslušníkov stráviť dovolenku na Slovensku.  
Podľa návrhu zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na jeho žiadosť príspevok vo výške 55 % 
oprávnených výdavkov rekreácie až do sumy 275 Eur ročne, a to aj prostredníctvom rekreačného 
poukazu. Pri zamestnancoch s kratším pracovným časom sa príspevok poskytne pomerne.  
Za oprávnené sa budú považovať vlastné výdavky a výdavky na manžela a vlastné dieťa alebo dieťa 
zverené do náhradnej starostlivosti a osvojené dieťa, ktoré budú vynaložené na ubytovanie na 
území Slovenskej republiky alebo na pobytové balíčky obsahujúce prenocovanie a stravovacie 
a iné služby.  
Predkladaná novela prináša niekoľko nejasností, ktoré môžu spôsobiť zamestnávateľom aplikačné 
problémy. Nie je napríklad zrejmé, či sa do oprávnených výdavkov zarátajú výdavky na stravovanie 
či služby wellness centra mimo balíčka resp. mimo ubytovania, či akým spôsobom sa vypočíta 
alikvotná časť nákladov, ak pobyt využije zamestnanec s druhom či s rodičmi.  
O schválenom znení zákona Vás budeme informovať. 
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PRACOVNÉ PRÁVO 
Rekreácia zamestnancov 

 
  

 

Novela katastrálneho zákona spresňuje od 01.10.2018 náležitosti, ktoré musí obsahovať návrh na 
začatie katastrálneho konania, napríklad v súvislosti s prevodom nehnuteľností. 
Vyžaduje sa podrobnejšia identifikácia účastníkov konania, právneho úkonu a nehnuteľností,  
v prípade zahraničnej osoby napríklad uvedenie adresy na doručovanie v Slovenskej republike a pri 
povinne zverejňovaných zmluvách, uzatváraných s verejným sektorom, aj údaj o mieste a čase 
zverejnenia zmluvy.  
Keď sa nehnuteľnosti rozdeľujú, zlučujú alebo sa zriaďuje vecné bremeno, k návrhu netreba už 
prikladať geometrický plán, postačuje odkázať na číslo katastrom úradne overeného geometrického 
plánu. K návrhu je treba priložiť aj niektoré nové prílohy, napríklad vyhlásenie o splnení podmienok 
prevodov majetku medzi spriaznenými osobami podľa § 59a Obchodného zákonníka, ktorý sa týka 
akciových spoločností, alebo vyhlásenie o tom, že sa tieto podmienky neaplikujú. Kataster môže 
vyžadovať aj predloženie ďalších listín, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad.  
Chyby v zmluve, predloženej katastru, je možné po novom opraviť výlučne vo forme dodatku  
k zmluve. 
Upravujú sa aj niektoré lehoty: po novom tak bude záložné právo k nehnuteľnosti vymazané do  
5 pracovných dní od podania návrhu na výmaz, zatiaľ čo doteraz bola lehota až 60 dní.  
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EÚ a vláda požadujú väčšie angažmá v oblasti odpadov  

Od inštitútu vyslania je potrebné odlíšiť situácie, kde je miesto výkonu práce priamo dojednané tak, 
že je na území iného štátu a otázka dočasnosti (a návratu), hoci sa nevylučuje, nie je smerodajná.  
V prípade, ak slovenský rezident vykonáva závislú činnosť len v zahraničí (či už u slovenského alebo 
zahraničného zamestnávateľa), v zmysle medzinárodných zmlúv je právo na zdanenie v tom štáte, 
v ktorom sa činnosť fyzicky vykonáva. Uplatní sa teda všeobecné pravidlo - najčastejšie článok 15.1 
zmluvy. V danom prípade sa netestuje dĺžka pobytu (pravidlo viac ako 183 dní), lebo závislá činnosť 
sa vykonáva iba v jednom štáte. 
Zdaňovanie celosvetových príjmov takého zamestnanca závisí od toho či sa bude naďalej 
považovať za rezidenta SR. Ak áno, jeho predmetom dane je príjem plynúci zo Slovenka ako aj zo 
zahraničia. To znamená, že takýto zamestnanec má povinnosť podať daňové priznanie na Slovenku 
bez ohľadu na to, či mu plynul iný zdaniteľný príjem na území Slovenska. Jeho príjmy z výkonu 
závislej činnosti v zahraničí budú následne vyňaté alebo započítané v zmysle zákona o dani  
z príjmov. Aby bolo možné dané aplikovať, predmetný zamestnanec musí preukázať, že dané 
príjmy boli preukázateľne zdanené v zahraničí.  
Upozorňujeme, že ak je miesto výkonu práce v cudzine, slovenský Zákonník práce presne definuje 
náležitosti, ktoré má slovenský zamestnávateľ uviesť v pracovnej zmluve.     
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ZDANENIE VYSLANÝCH 
Miesto výkonu práce v zahraničí  

 
  

 

Dňa 22.8.2018 schválila vláda novelu zákona o odpadoch, ktorú má ešte tento rok schváliť aj 
parlament. Dňa 24.9.2018 zverejnila Európska komisia "správu včasného varovania", v ktorej varuje 
pred nesplnením cieľa recyklácie/opätovného použitia 50% komunálneho odpadu v roku 2020  
a navrhuje 19 opatrení. Keďže máme už neskorú jeseň 2018, jedná sa pri navrhnutých opatreniach  
o akútne a krátkodobé opatrenia (ako sankcie, rozšírenú zodpovednosť výrobcov, finančné 
podnety), ktoré sa vo veľkej miere dotýkajú priamo podnikateľov a obcí. 
Spomínaná novela obsahuje 107 bodov a jej cieľom je zmeniť neustále Európskou úniou kritizovanú 
prax skládkovania na Slovensku a predísť tak ďalším negatívnym rozsudkom Súdneho dvora EÚ. 
Preto musia skládky predložiť nové plány úprav a ich uzatvárania. V oblasti rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov bude obciam doplnená možnosť vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti 
výrobcov (OZV) aj počas roka a pre OZV sa zavedú zmeny a upresnenia ohľadom hlásení  
a preukazovaní množstiev. Zjednodušená má byť možnosť výrobcov obalov zabezpečovať plnenie 
povinností individuálne bez OZV. Zvýšené budú ciele zberu pre obaly a neobalové výrobky  
z komunálneho odpadu. Okrem toho vláda schválila aj nový zákon o poplatkoch za uloženie 
odpadu na skládku.  
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Modernizácia obchodného registra 

Ostatnou novelou Obchodného zákonníka bola upravená povinnosť získať súhlas správcu dane a 
Sociálnej poisťovne v prípadoch založenia spoločnosti, pri prevodoch obchodného podielu  
a v prípade výmazu spoločnosti z obchodného registra. S účinnosťou od 01.09.2018 bola zrušená 
povinnosť získať súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne so založením spoločnosti, okrem 
prípadu, kedy je zakladateľ obchodnej spoločnosti vedený v zozname dlžníkov daňového úradu 
alebo Sociálnej poisťovne. 
V prípade prevodu väčšinového obchodného podielu spoločnosti je potrebné získať súhlas správcu 
dane len vtedy, ak je prevodca alebo nadobúdateľ vedený v zozname dlžníkov daňového úradu.  
V opačnom prípade sa predkladá písomné vyhlásenie o tom, že sa táto povinnosť na spoločnosť 
neaplikuje. 
Ak zakladá spoločnosť zahraničná osoba, alebo ak je prevodcom či nadobúdateľom obchodného 
podielu zahraničná osoba, nemá povinnosť získať súhlas správcu dane a  Sociálnej poisťovne. To 
preukazuje čestným vyhlásením. 
V prípade zániku spoločnosti je potrebné získať súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti. Ak je 
spoločnosť vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, je potrebné získať aj súhlas Sociálnej 
poisťovne.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 5/2018 

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ 
Súhlas správcu dane a súhlas Sociálnej poisťovne  

 
  

 

Vláda schválila programové vyhlásenie, v zmysle ktorého má dôjsť k zásadnej modernizácii 
obchodného registra. Hlavným účelom pripravovaných zmien je zlepšenie podnikateľského 
prostredia a zvýšenie efektívnosti súdov. Opatrenia by mali byť realizované v dvoch fázach (prvá do 
31.12.2018 a druhá do 31.12.2020).  
Prvá fáza by so sebou mala priniesť najmä nasledovné zmeny: 

zabezpečenie efektívnej opravy neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri (napr.  
o trvalom pobyte štatutárov) a vyriešenie problematiky tzv. „neaktívnych spoločností“, t.j. 
spoločností, ktoré si neplnia svoje záväzky voči obchodnému registru, 
zavedenie výlučne elektronickej podoby podávania návrhov, a 
digitalizácia zbierky listín. 

V druhej fáze by malo dôjsť k: 
presunu časti agendy na tzv. externých registrátorov (t.j. pravdepodobne notárov), 
zníženiu počtu registrových súdov, a 
zjednodušeniu elektronických formulárov na podanie návrhov. 

Plánované zmeny by mali prispieť k tomu, aby sa rozhodovacia činnosť obchodného registra 
zjednotila, konania zjednodušili a aby sa zamedzilo povinnosti oznamovať tú istú skutočnosť dvom 
rozličným úradom.  
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Novela zákona o ochranných známkach  

Pred letom sa na rokovaniach ECOFIN dohodli pravidlá, ktoré ukladajú platiteľom dane ako aj tzv. 
sprostredkovateľom (najmä daňoví poradcovia a advokáti) povinnosť poskytovať informácie 
o cezhraničných, z hľadiska daňového plánovania potenciálne agresívnych štruktúrach.  
Tieto informácie majú byť následne súčasťou medzinárodnej výmeny informácií, predpokladá sa 
štvrťročné reportovanie na úrovni daňových správ. 
Nové pravidlá sú súčasťou Smernice o administratívnej spolupráci, ktorá bola novelizovaná už šiesty 
krát, preto je zaužívaný pracovný názov DAC 6. Jej implementácia do legislatívy jednotlivých 
členských krajín by mala prebehnúť do konca roka 2019, prístup slovenského Ministerstva financií 
zatiaľ nie je zrejmý, proces začne až v 4Q tohto roka. 
Zástupcovia Komory požadujú, aby sa administratívna záťaž spojená s informovaním netýkala 
malých a stredných subjektov. Zástupcovia advokátov a daňových poradcov zas žiadajú klásť čo 
najväčší dôraz na zásadu mlčanlivosti.   

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 5/2018 

MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ PRÁVO 
Výmena informácií ohľadne agresívneho daňového plánovania  

 
  

 

Schválenou novelou zákona o ochranných známkach č. 506/2009 Z. z. (ďalej len „novela“) prišlo 
v rámci slovenského právneho poriadku k transpozícii novej legislatívy EÚ. Tzv. „revíziu známkového 
práva“ so sebou priniesla Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436. 
S účinnosťou od 14. 1. 2019 sa do slovenského právneho poriadku zavedie viacero zmien v oblasti 
ochranných známok, čím sa rozšíria možnosti ich registrácie pre ich budúcich majiteľov. 
Jedna zo zásadných zmien, ktoré so sebou novela priniesla, sa týka zmeny jedného zo základných 
predpokladov na to, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka. Novelou sa vypúšťa 
podmienka grafického (vizuálneho) znázornenia. Táto podmienka už v súčasnosti nezodpovedá 
trendom v oblasti ochranných známok a je ju už potrebné považovať za zastaranú. 
V zmysle schválenej novely bude môcť byť označenie známky vyjadrené v akejkoľvek primeranej 
forme, pokiaľ takéto vyjadrenie bude mať atribúty jasnosti, presnosti, samostatnosti, ľahkej 
dostupnosti, zrozumiteľnosti, trvácnosti a objektívnosti. Táto podmienka teda otvára priestor na zápis 
netradičných označení, ale súčasne nastavuje zreteľné limity. 
V súvislosti s priestorom na zápis netradičných označení sa napríklad výslovne pripúšťa existencia 
zvukovej známky. 
Majiteľov, resp. budúcich majiteľov bude popri ďalších zmenách týkajúcich sa ostatných definičných 
znakov ochranných známok a podmienok registrácie ochranných známok určite zaujímať novinka 
týkajúca sa informovania majiteľa o blížiacom sa uplynutí platnosti zápisu zo strany Úradu 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 
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Byť zelený sa oplatí nielen pred súdom  

Ako posudzovať úkon, napríklad kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, ktorú uzatvorí 
spoločnosť (napr. s.r.o.) zastúpená určitým konateľom, s týmto konateľom ako druhou zmluvnou 
stranou (ktorá niečo kupuje, prenajíma, poskytuje alebo prijíma službu)? Na takejto zmluve budú 
dva podpisy tej istej osoby, a preto vzniká otázka legitímnosti tohto konania a platnosti takéhoto 
úkonu. Judikatúra v tejto otázke potvrdila základné zákonné pravidlá, že konateľ je pri výkone svojej 
pôsobnosti predovšetkým povinný zohľadniť záujmy spoločnosti, ktorú zastupuje, a je samozrejme 
povinný konať s odbornou starostlivosťou. Ak uzatvára zmluvy so spoločníkom, ktorým je on sám, 
tak jedine v písomnej forme. Ak došlo k uzavretiu zmluvy medzi spoločnosťou a jej konateľom ako 
fyzickej osoby, tak je „v konkrétnom prípade vždy treba skúmať, či nedochádza k stretu záujmov 
medzi spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom a či tento stret je riešiteľný“. Inými slovami, ak je 
možné stret záujmov vyriešiť, resp. odstrániť (uzavretím dodatku, zmenou podmienok, zavedením 
iných opatrení), tak ostáva takáto zmluva bez ďalšieho platná a obojstranné podpisovanie tou istou 
osobou nie je problematické. Iba v prípade, že náprava (vyriešenie stretu záujmov) nie je možná, 
bude sa postupovať podľa Občianskeho (nie Obchodného) zákonníka, ktorý kategoricky zakazuje 
zastupovanie v prípadoch existencie rozporu záujmov.  
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FÚZIE A AKVIZÍCIE 
Právne úkony a ich (ne)platnosť 

 
  

 

V konaniach pred súdmi platí súdne poplatky štandardne každý. Sú ale rôzne kategórie subjektov, 
ktoré sú od platenia súdnych poplatkov oslobodené. Napríklad je to štát, či navrhovateľ v konaní 
o určenie výživného, alebo diplomatickí zástupcovia, prípadne spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany 
svojho práva. Avšak, od platenia súdneho poplatku sú oslobodené aj tzv. ekologické organizácie.  
V tejto súvislosti najnovšie Ústavný súd riešil otázku kto sú to ekologické organizácie, a či sú 
ekologické organizácie paušálne oslobodené od platenia súdnych poplatkov. Ústavný súd pri 
riešení tejto otázky vychádzal zo zásady, že verejnoprávne činnosti, teda činnosti, ktoré sa 
vykonávajú vo verejnom záujme subjektmi na ten účel zriadenými, sú od poplatku oslobodené. 
Dospel pritom k záveru, že súd ktorý vyrubuje súdny poplatok musí skúmať jednak postavenie 
a podstatu činnosti, ktorú takto zaradený subjekt (ekologická organizácia) vykonáva, ako aj vecné 
hľadisko konkrétneho prípadu, najmä hľadisko, či v danom prípade ide o ochranu verejného záujmu. 
Napríklad, ekologická organizácia nebude platiť súdny poplatok, ak by sa sporila s továrňou kvôli 
nelegálnemu vypúšťaniu odpadu do vody. Ak sa však bude ekologická organizácia súdiť so svojím 
prenajímateľom z dôvodu neuskutočnenia potrebných opráv predmetu nájmu súdny poplatok 
zaplatí.  
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Strata z predaja nehnuteľností    

Poznanie pôvodu tovaru má významnú úlohu v colnom konaní pri dovoze tovaru, t.j. jeho 
umiestnenia na vnútorný trh Únie. Od pôvodu tovaru závisí, aké colné sadzby a colné zvýhodnenia, 
resp. preferencie je možné získať a využívať pri jeho prepúšťaní do voľného obehu. Predpokladom 
výberu náležitej colnej sadzby alebo priznania akéhokoľvek colného zvýhodnenia alebo preferencie 
je preukázanie krajiny pôvodu tovaru. Z hľadiska pôvodu rozlišujeme "nepreferenčný"  
a "preferenčný" pôvod tovaru. 
Pôvod tovaru treba dôsledne odlišovať od colného statusu tovaru. Pôvod tovaru je vlastnosť, pre 
ktorú je určujúce, v ktorej krajine je tovar úplne získaný alebo v ktorej bolo uskutočnené posledné 
ekonomicky odôvodnené opracovanie na účely získania nepreferenčného pôvodu, alebo 
dostatočne opracovanie, alebo spracovanie na účely získania preferenčného pôvodu. Táto 
vlastnosť určuje, z ktorej krajiny tovar pochádza, a túto vlastnosť si tovar ponecháva počas celej 
doby svojej existencie bez ohľadu na to, kde, v ktorej krajine sa momentálne nachádza alebo sa 
spotrebuje. 
Od pôvodu tovaru treba rovnako rozlišovať označenie tovaru značkou "Made in", ktorá má vlastné 
pravidlá.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 5/2018 

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A CLÁ 
Význam poznania pôvodu tovaru v colnom konaní  

 
  

 

V prípade predaja budov a stavieb zaradených do 6 odpisovej skupiny zákon o dani z príjmov 
limituje uznateľnosť daňovej zostatkovej ceny maximálne do výšky predajnej ceny (príjmov/
výnosov z predaja) zahrnutej do základu dane. Strata z predaja takýchto nehnuteľností nie je 
daňovým výdavkom (par. 19 ods. 3 písm b ZDP). 
Uvedené ustanovenie sa neaplikuje na prípad, kedy sa jedná o predaj takýchto nehnuteľností 
(budovy a stavby zaradené do 6 odpisovej skupiny), o ktorých je účtované ako o tovare.  
O nehnuteľnostiach ako o tovare účtuje účtovná jednotka, ktorá obstaráva nehnuteľnosť za účelom 
ďalšieho predaja, a to či už v zmenenom stave (po rekonštrukcii) alebo nezmenenom stave (par. 30d 
ods. 7 ZU). V takomto prípade je strata z predaja uznaná. 
V prípade predaja pozemkov zákon o dani z príjmov tiež limituje uznateľnosť daňovej zostatkovej 
ceny maximálne do výšky predajnej ceny (príjmov/výnosov z predaja) zahrnutej do základu dane. 
Strata z predaja takýchto nehnuteľností je vždy nedaňovým výdavkom a to bez ohľadu na to, či je  
o pozemku účtované ako o dlhodobom majetku alebo o tovare (par. 19 ods. 3 písm e ZDP).  
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Benchmark v transferovom oceňovaní – čo to znamená?  

Pre (verejných) obstarávateľov ako aj pre záujemcov a uchádzačov prichádza „revolúcia“ s názvom 
plná elektronizácia. Vo všetkých podlimitných aj nadlimitných postupoch zadávania zákaziek bude 
odo dňa 19.10.2018 platiť povinná elektronická komunikácia – bez ohľadu na dátum vyhlásenia 
daného postupu zadávania zákazky. 
Čo znamená plná elektronická komunikácia? Výmena informácií vo všetkých fázach postupu 
verejného obstarávania musí prebiehať prostredníctvom elektronických prostriedkov. Zahŕňa to 
napr. povinné zasielanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v elektronickej forme, 
elektronickú dostupnosť súťažných podkladov, elektronické zasielanie žiadostí o vysvetlenie 
súťažných podkladov ako aj elektronické predkladanie žiadostí o účasť a ponúk. 
(Verejní) Obstarávatelia musia zverejniť podrobnosti o zvolenom informačnom systéme. Jeho 
technické parametre majú byť nediskriminačné a všeobecne dostupné. V praxi možno 
predpokladať prevažné používanie informačného systému EVO, pretože Úrad pre verejné 
obstarávanie sprístupňuje špeciálne programové vybavenie na zabezpečenie elektronickej 
komunikácie.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 5/2018 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
Plná elektronizácia verejného obstarávania od 19.10.2018  

 
  

 

Správne nastavenie transferových cien v skupine spoločností musí byť aj obhájiteľné. Najlepším 
nástrojom na tento účel je analýza porovnateľnosti (nazývaná benchmark), ktorá je súčasťou 
ekonomickej analýzy, kde sa po výbere najvhodnejšej metódy transferového oceňovania overí 
správnosť nastavenia a uplatňovania transferovej ceny.  
Podstatou analýzy porovnateľnosti je porovnanie podmienok v kontrolovaných transakciách medzi 
závislými subjektami s podmienkami v porovnateľných nekontrolovaných transakciách 
prebiehajúcich na voľnom trhu. Transakcie sú pre účely transferového oceňovania porovnateľné, ak 
žiaden rozdiel zistený medzi porovnávanými transakciami zásadne neovplyvní cenu. Pri 
porovnávaní sa berú do úvahy viaceré faktory:  vlastnosti majetku, charakteristika tovarov a služieb, 
vykonávané funkcie a znášané riziká, zmluvné podmienky, hospodárske okolnosti a podniková 
stratégia.  
Použitie interných porovnateľných údajov je vždy uprednostňované pred externými. To znamená, 
že ak spoločnosti realizujú porovnateľné transakcie v rámci skupiny a aj s nezávislými subjektami, 
cena v takýchto transakciách musí byť tiež porovnateľná. Zodpovednosť za porovnateľnosť nesie 
vždy daňovník. 
Návod ako správne vykonávať analýzu porovnateľnosti poskytuje aktualizovaná Smernica OECD  
o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní.  
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