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Riešenie krízových situácií 

na finančnom trhu a nepriama 

novela zákona o dani z príjmov

Vláda predložila na rokovanie 

parlamentu návrh zákona o riešení 

krízových situácií na finančnom trhu, 

ktorý nepriamo novelizuje zákon o dani 

z príjmov. Návrh zákona vznikol 

v dôsledku potreby implementácie 

legislatívy EÚ, ktorá upravuje riešenie 

krízových situácií úverových inštitúcií 

a investičných spoločností.

Navrhovaný systém krízového 

manažmentu pozostáva z troch fáz: 

(1) vypracovania plánu ozdravenia,

(2) intervencie s cieľom zabránenia 

zhoršenia finančnej situácie a jej 

vyriešenia v prípade počiatočných 

problémov a (3) opatrení na riešenie  

krízových situácií, ak záchrana 

inštitúcie je vo verejnom záujme 

a nedajú sa aplikovať ozdravné 

opatrenia v primeranom časovom 

rámci. Na riešenie krízových situácií by 

mala byť zriadená nová inštitúcia –

Rada pre riešenie krízových situácií 

(ďalej len „Rada“) s právomocou 

zasiahnuť vo verejnom záujme 

do vlastníckych práv v rámci 

tzv. rezolučného konania.

Nepriama novela zákona o dani 

z príjmov by s účinnosťou 

od 1. januára 2015 mala priniesť 

nasledovné zmeny:

• od dane budú oslobodené príjmy 

z odpisu záväzkov na základe 

rozhodnutia Rady,

• daňovým výdavkom bude aj 

výdavok do výšky odpisu menovitej 

hodnoty pohľadávky alebo 

neuhradenej časti pohľadávky 

vrátane príslušenstva zahrnutého 

do základu dane, ak to vyplýva 

z rozhodnutia Rady,

• daňovým výdavkom bude aj tvorba 

opravných položiek

k nepremlčaným pohľadávkam voči 

osobám v rezolučnom konaní, a to 

do výšky menovitej hodnoty 

pohľadávky alebo neuhradenej časti 

pohľadávky vrátane príslušenstva 

zahrnutého do základu dane, 

• daňovým výdavkom nebudú 

peňažné príspevky platené 

na zabezpečenie účinného 

uplatňovania opatrení na riešenie 

krízových situácií.
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Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy

Vítame Vás v našom novembrovom vydaní Daňových a právnych aktualít, v ktorom Vám prinášame 

informácie v nasledujúcich oblastiach:

• Riešenie krízových situácií na finančnom trhu a nepriama novela zákona o dani z príjmov,

• Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice,

• Novela Obchodného zákonníka,

• Spotrebiteľské rozhodcovské konanie.

Prajeme Vám príjemné čítanie.
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Novela zákona o používaní 

elektronickej registračnej 

pokladnice

Dňa 30. októbra 2014 schválil 

parlament novelu zákona č. 289/2008 

o používaní elektronickej registračnej 

pokladnice v znení neskorších 

predpisov („Zákon“).

Zhrnutie hlavných zmien účinných 

od 1. apríla 2015 uvádzame nižšie:

Kompetencia certifikácie 

elektronických registračných pokladníc 

sa prideľuje Colnému úradu Bratislava, 

ktorý by mal konať v zmysle 

príslušných procesných ustanovení 

Zákona. Podľa Dôvodovej správy by 

tieto certifikáty mali byť vydávané 

bezodplatne. 

Certifikáty vydané akreditovanou 

osobou pred 1. aprílom 2015 zostávajú 

naďalej v platnosti. Súčasne, ak proces 

certifikácie bol akreditovanou osobou 

začatý pred 1. aprílom 2015, dokončí 

sa podľa Zákona účinného 

do 31. marca 2015.

Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje 

povinnosť používania elektronickej 

registračnej pokladnice (uvedené 

v Prílohe č. 1 Zákona) bol výrazne 

rozšírený (napr. o taxislužby, právne 

činnosti, účtovnícke a audítorské 

činnosti, daňové poradenstvo, činnosti 

cestovných kancelárií/cestovných 

agentúr, architektonické činnosti, 

činnosti agentúr sprostredkujúcich 

zamestnania, a pod.).

Definícia pokladničného dokladu bola 

doplnená o doklad o vrátení platby 

za neposkytnutú službu a doklad 

za vrátené zálohové obaly vyhotovený 

elektrickou registračnou pokladňou. 

Pokladničným dokladom je aj doklad 

vyhotovený virtuálnou registračnou 

pokladňou.

Zaviedla sa možnosť voľby používania 

elektronickej registračnej pokladnice 

alebo virtuálnej registračnej 

pokladnice. Podnikatelia budú môcť 

používať virtuálnu registračnú 

pokladnicu, ak počet vydaných 

pokladničných dokladov nepresiahne 

v jednom kalendárnom mesiaci počet 

1 000 ks. Možnosť používať virtuálnu 

registračnú pokladnicu sa bude 

vzťahovať na všetky služby uvedené

v Prílohe č. 1 Zákona.

Virtuálnou registračnou pokladnicou sa 

rozumie elektronické prostredie 

zriadené Finančným riaditeľstvom 

Slovenskej republiky na jeho webovom 

sídle, pracujúce prostredníctvom 

koncového zariadenia. Koncovým 

zariadením sa rozumie elektronické 

zariadenie, ktoré umožňuje prístup 

do prostredia virtuálnej registračnej 

pokladnice a tlač pokladničných 

dokladov a iných dokladov v zmysle 

Zákona. Podľa Dôvodovej správy je 

koncovým zariadením v podstate 

akýkoľvek počítač, notebook, tablet, 

či mobilný telefón a tlačiareň.

V prípade poruchy koncového 

zariadenia bude podnikateľ povinný 

obnoviť jeho prevádzku do 48 hodín 

od vzniku poruchy.

Tlačiareň komunikujúca s virtuálnou 

registračnou pokladnicou musí 

umožňovať vytlačenie tlačových 

výstupov (napr. pokladničného 

dokladu, intervalovej uzávierky, 

prehľadovej uzávierky) čitateľných

po dobu piatich rokov od konca 

kalendárneho roka, v ktorom boli 

vyhotovené. 

Virtuálna registračná pokladnica bude 

podnikateľovi prístupná po registrácii 

na daňovom úrade. Registráciu bude 

môcť uskutočniť ktorýkoľvek daňový 

úrad. Na jedno predajné miesto môže 

byť vytvorený len jeden prístup 

do virtuálnej registračnej pokladnice.

Podnikateľ používajúci virtuálnu 

registračnú pokladnicu bude môcť 

vytlačiť iba jeden originál 

pokladničného dokladu. Pokladničný 

doklad vyhotovený virtuálnou 

registračnou pokladnicou musí 

obsahovať povinné náležitosti 

definované v Zákone a unikátny 

identifikačný kód vygenerovaný 

virtuálnou registračnou pokladnicou.

Podnikateľ, ktorý bude používať 

virtuálnu registračnú pokladnicu, 

nebude musieť zhotovovať dennú 

uzávierku.

Možnosť používať virtuálnu registračnú 

pokladnicu sa odsúva najskôr 

na 1. január 2016 pre tých 

podnikateľov, ktorým povinnosť 

používať elektronickú registračnú 

pokladnicu (i) vznikla pred 

1. januárom 2015 alebo (ii) prvýkrát 

vznikne v období od 1. januára 2015 

do 31. marca 2015 pri predaji tovaru 

alebo služby uvedených v Prílohe č. 1 

Zákona účinného do 31. marca 2015.

V prípade, že sa prekročí prah 

1 000 ks vydaných pokladničných 

dokladov, Finančné riaditeľstvo ukončí 

používanie virtuálnej registračnej 

pokladnice posledný deň mesiaca, 

ktorý nasleduje po skončení mesiaca, 

v ktorom došlo k prekročeniu tohto 

prahu. V takom prípade bude 

podnikateľ povinný začať používať 

elektronickú registračnú pokladnicu 

najneskôr v deň nasledujúci 

po ukončení používania virtuálnej 

registračnej pokladnice. Opätovné 

používanie virtuálnej registračnej 

pokladnice nebude možné.

Novelou sa tiež sprísnili sankcie

pre podnikateľov v určitých prípadov

a to spôsobom, že ak daňový úrad 

alebo colný úrad uloží pokutu 

na mieste, uloží zároveň zákaz 

predávať tovar alebo službu, na ktoré 

sa vzťahuje povinnosť používať 

elektronickú / virtuálnu registračnú 

pokladnicu na predajnom mieste. 

Zákaz bude platiť od okamihu 

doručenia rozhodnutia osobe, s ktorou 

sa spísala zápisnica o porušení 

Zákona, najviac však na 72 hodín.
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Novela Obchodného zákonníka

Novela zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len 

“Zákon”), ktorá bola schválená NR SR 

zavádza s účinnosťou 

od 1. januára 2015 viaceré významné 

zmeny a inštitúty týkajúce sa nie len 

spoločností s ručením obmedzeným. 

Zákon bol však dňa 

18. novembra 2014 vrátený 

prezidentom Slovenskej republiky 

na opätovné prerokovanie NR SR. 

Stručný prehľad najdôležitejších 

zmien, ktoré prináša Zákon, ako aj 

výhrad prezidenta Vám prinášame 

nižšie:

Zriadenie registra 

diskvalifikovaných osôb

Právoplatnosťou rozhodnutia súdu 

môže byť určené, že po určitú dobu 

nesmie fyzická osoba vykonávať 

funkciu štatutárneho alebo dozorného 

orgánu v obchodnej spoločnosti, 

družstve, alebo aj funkciu vedúceho 

organizačnej zložky podniku 

zahraničnej osoby alebo prokuristu 

(Zákon používa pojem vylúčený 

zástupca). Medzi takéto rozhodnutia o 

vylúčení môžeme zaradiť napr. (i) 

rozhodnutie súdu vydané v trestnom 

konaní ako zákaz činnosti, alebo (ii) 

rozhodnutie súdu vydané v rámci 

konkurzného konania konštatujúce, že 

osoba porušila povinnosť podať včas 

návrh na vyhlásenie konkurzu ( v 

tomto prípade bude osoba navyše
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Povinná znášať súkromnoprávne 

následky – napr. zaplatenie zmluvnej 

pokuty).

Právne úkony, ktoré uskutoční 

vylúčený zástupca v čase 

diskvalifikácie nebudú postihnuté 

absolútnou neplatnosťou. Zákon však 

zakotvuje osobné ručenie vylúčeného 

zástupcu za takéto právne úkony. 

Súdom s agendou (neverejného) 

registra diskvalifikácií bude Okresný 

súd Žilina.

Spoločnosť v kríze

Zákon prináša nový pojem a to 

tzv. spoločnosť v kríze. Za spoločnosť 

v kríze sa bude považovať spoločnosť, 

ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí 

(t.j. ak pomer vlastného imania             

a záväzkov je menej ako 8 ku 100 

od roku 2017, pre rok 2015 to bude 4 

ku 100 a pre rok 2016 to bude pomer 6 

ku 100). Štatutárny orgán, ktorý zistí, 

že je spoločnosť v kríze, je povinný 

v rámci odbornej a náležitej 

starostlivosti vykonať všetko potrebné 

na jej odvrátenie, pričom musí najmä 

zvolať najvyšší orgán spoločnosti 

a vypracovať návrh opatrení 

na prekonanie krízy.

Zákon zakotvuje, aby sa cudzie zdroje 

financovania (úvery, pôžičky alebo 

obdobné plnenia) poskytnuté 

spoločnosti v kríze považovali za 

plnenia nahradzujúce vlastné zdroje jej 

financovania. Zákon zároveň 

ustanovuje zákaz vrátanie takýchto 

plnení nahradzujúcich vlastné zdroje 

(spolu s príslušenstvom a zmluvnou 

pokutou), a to v prípade, ak (i) je 

spoločnosť v kríze, alebo (ii) by sa 

do krízy dostala v dôsledku vrátenia.

Dve kategórie spoločnosti 

s ručením obmedzeným

Zavádza sa rozlišovanie spoločností             

s ručením obmedzeným na dve 

kategórie v závislosti od výšky 

základného imania. Prvou bude 

spoločnosť s ručením obmedzeným, 

ktorej hodnota základného imania 

nedosahuje výšku 25 000 eur. Táto 

bude povinná uvádzať na obchodných 

dokumentoch výšku základného 

imania a rozsah jeho splatenia a bude 

môcť mať na rozdiel štandardnej 

spoločnosti najviac piatich 

spoločníkov. Druhým typom bude 

spoločnosť s ručením obmedzeným, 

ktorej hodnota základného imania 

dosahuje uvedenú výšku.

Čo sa týka výšky základného imania 

spoločností, Zákon tiež zakotvuje 

možnosť založiť spoločnosť s ručením 

obmedzeným so základným imaním 

vo výške 1 euro.

Vyplácanie podielov na zisku

Spoločnosť, ktorá má základné imanie 

menšie ako 5 000 eur bude môcť 

svojim spoločníkom vyplácať podiely 

na zisku len z 3/4 čistého zisku. 

Pre spoločnosti so základným imaním 

vyšším alebo rovným 5 000 eur platí 

doterajšia právna úprava. Zmena 

nastala v tom, že spoločnosť nemôže 

vyplatiť podiel na zisku, ak by si tým 

spôsobila úpadok. Zákon zároveň 

explicitne upravuje, že za vrátenie 

vkladu sa nebudú považovať platby 

spoločníkom poskytnuté pri znížení 

základného imania alebo pri rozdelení 

iných vlastných zdrojov (za splnenia 

ďalších zákonných podmienok).

Výhrady prezidenta Slovenskej 

republiky k Zákonu

Prezident vyjadril k Zákonu najmä 

nasledovné výhrady: 

• limitácia počtu spoločníkov 

v spoločnosti s ručením 

obmedzeným so základným imaním 

nižším ako 25 000 eur na piatich je 

arbitrárna a bezdôvodne sťažuje 

uplatnenie začínajúcich spoločností;  

• duplicita úpravy nahrádzania 

vlastných zdrojov spoločnosti 

cudzími zdrojmi vo vzťahu k úprave 

všeobecnej podriadenosti 

pohľadávok v konkurze;

• úprava zákazu vrátenia vkladov 

vo vzťahu k spoločnosti s ručením 

obmedzeným nie je dostatočná 

a poskytuje široký priestor na jej 

obchádzanie.
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Spotrebiteľské rozhodcovské 

konanie

Dňa 21.10.2014 Národná rada 

Slovenskej republiky schválila vládny 

návrh zákona o spotrebiteľskom 

rozhodcovskom konaní, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. 

o rozhodcovskom konaní (ďalej len 

„ZoRS“) . V zmysle ZoRS budú 

s účinnosťou od 1. januára 2015 spory 

v spotrebiteľských veciach mimosúdne 

prejednávané a rozhodované 

v tzv. spotrebiteľskom rozhodcovskom 

konaní. Dôvodom prijatia takejto 

úpravy je snaha zákonodarcu 

o posilnenie právneho postavenia 

spotrebiteľa vo vzťahu k dodávateľovi, 

berúc do úvahy rozhodovaciu činnosť 

súdov v tejto oblasti.  

ZoRS vymedzuje spôsobilosť sporu 

byť predmetom spotrebiteľského 

rozhodcovského konania pozitívne, 

ale i negatívne. V spotrebiteľskom 

rozhodcovskom konaní je možno 

rozhodovať len spotrebiteľské spory, 

ohľadom ktorých možno uzatvoriť 

dohodu o urovnaní v zmysle § 585 

Občianskeho zákonníka , vrátane 

sporov o určenie, či tu právo alebo 

právny vzťah je alebo nie je (§ 1 ods. 

2). Naopak, v spotrebiteľskom 

rozhodcovskom konaní nemožno 

rozhodovať spory o vzniku, zmene 

alebo zániku vlastníckeho práva 

a iných vecných práv 

k nehnuteľnostiam, spory o osobnom 

stave, spory súvisiace s núteným 

výkonom rozhodnutí a spory, ktoré 

vznikli v priebehu alebo súvisia                      

s konkurzným a reštrukturalizačným 

konaním.

Spotrebiteľské spory môžu byť 

v rozhodcovskom konaní rozhodované 

len na základe spotrebiteľskej 

rozhodcovskej zmluvy, ktorá je 

definovaná ako dohoda medzi 

dodávateľom a spotrebiteľom o tom, 

že všetky alebo niektoré spory, ktoré 

medzi nimi vznikli alebo vzniknú               

zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s touto 

spotrebiteľskou zmluvou súvisia, 

rozhodne v rozhodcovskom konaní 

určený stály rozhodcovský súd 

zapísaný určený v tejto spotrebiteľskej 

rozhodcovskej zmluve. Takáto zmluva 

musí byť písomná , obsahovo 

a formálne oddelená od spotrebiteľskej 

zmluvy a nesmie obsahovať 

dojednania, ktoré nesúvisia                   

s rozhodcovským konaním. Ďalšie 

náležitosti spotrebiteľskej 

rozhodcovskej zmluvy sú obsiahnuté 

v ust. § 3 ZoRS. Významnou zmenou 

oproti štandardnému rozhodcovskému 

konaniu je vylúčenie ad hoc 

rozhodcovských súdov, t. j. 

spotrebiteľské rozhodcovské súdy 

môžu prejednávať iba stále 

rozhodcovské súdy zapísané               

v zozname Ministerstva spravodlivosti, 

pričom samotná  spotrebiteľská 

rozhodcovská zmluva nesmie 

obsahovať dohodu o osobe 

konkrétneho rozhodcu.

Spotrebiteľské konanie sa skončí 

vydaním rozhodcovského rozsudku 

alebo rozhodcovského uznesenia. 

Rozhodcovský rozsudok sa vydáva v 

prípade rozhodovania vo veci samej
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alebo na základe uzavretého zmieru. 

Rozhodcovské uznesenie sa vydá             

v ostatných prípadoch. Doručený 

rozhodcovský rozsudok je                   

pre účastníkov spotrebiteľského 

rozhodcovského záväzný a má 

rovnaké účinky ako právoplatný 

rozsudok súdu, t. j. po uplynutí lehoty 

na plnenie sa stane exekučným 

titulom.

Z dôvodov uvedených v ust. § 45            

ods. 1 ZoRS sa bude možné žalobou 

na súde domáhať zrušenia 

rozhodcovského rozsudku v lehote             

3 mesiacov odo dňa jeho doručenia. 
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Jednou vetou 

• Dňa 19. novembra 2014 Prezident 

Slovenskej republiky podpísal 

novelu zákona o dani z príjmov 

schválenú parlamentom dňa 

30. októbra 2014.

• S účinnosťou od 1.1.2015 budú 

výnosy z umiestnenia prostriedkov 

technických rezerv, ktoré sa 

vyplácajú poberateľom starobného 

dôchodku, oslobodené od dane 

z príjmov.

• S účinnosťou od 1.1.2016 budú 

odmeny za výkon funkcie 

vo volebnej komisii a komisii 

pre referendum oslobodené 

od dane z príjmov.

• Dňa 3. novembra 2014 OECD 

vydala diskusný návrh k Opatreniu 

č. 10 (Navrhované zmeny kapitoly 

VII. Smernice OECD 

o transferovom oceňovaní týkajúce 

sa poskytovania služieb s nízkou 

pridanou hodnotou poskytovaných 

v rámci skupiny) Akčného plánu 

boja proti erózii základov dane 

a presunom ziskov (BEPS), pričom 

ústrednou navrhovanou zmenou je 

pridanie definície „služieb s nízkou 

pridanou hodnotou poskytovaných 

v rámci skupiny“ a stanovenie 

„zjednodušenej metódy“ 

posudzovania týchto služieb.

• Návrh je dostupný na nasledujúcom 

odkaze: 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-

pricing/discussion-draft-action-10-

low-value-adding-intra-group-

services.pdf

• Dňa 31. októbra 2014 OECD 

oznámila vydanie diskusného 

návrhu k Opatreniu č. 7 Akčného 

plánu boja proti erózii základov 

dane a presunom ziskov (BEPS) –

Prevencia proti umelému vyhýbaniu 

sa vzniku stálej prevádzkarne, ktorý 

zahŕňa predbežné výsledky činnosti 

uskutočnenej v nadväznosti 

na umelé vyhýbanie sa statusu 

stálej prevádzkarne, rovnako ako 

návrh úpravy definície stálej 

prevádzkarne uvedenej vo Vzorovej 

zmluve OECD.

• Návrh je dostupný na nasledujúcom 

odkaze: 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/acti

on-7-pe-status-public-discussion-

draft.pdf

• Finančná akčná skupina (the

Financial Action Task Force –

FATF) vydala Usmernenie 

k transparentnosti a skutočnému 

vlastníctvu, ktoré objasňuje 

požiadavky týkajúce sa poskytnutia 

pravdivých informácií ohľadom 

právneho a skutočného vlastníka, 

zdroja majetku spoločnosti a jej 

činností.

• Usmernenie je k dispozícii na 

nasledujúcom linku: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/styleassets/imag

es/Guidance-beneficial-ownership-

transparencyl.pdf

• V dňoch 28.- 29. októbra 2014 sa 

v nemeckom Berlíne uskutočnila 

v poradí 7. schôdza Globálneho 

fóra OECD o transparentnosti 

a výmene informácií na daňové 

účely, počas ktorej 51 jurisdikcií 

pretransformovalo svoj záväzok 

na čin prostredníctvom hromadného 

podpísania Multilaterálnej dohody 

kompetentných orgánov, ktorá 

uvedie do chodu automatickú 

výmenu informácií. Sumarizáciu 

záverov zo schôdze je možné nájsť 

na nasledujúcom odkaze: 

http://www.oecd.org/tax/transparenc

y/statement-of-outcomes-

gfberlin.pdf

• Globálne fórum OECD vyzvalo 

rozvojové krajiny, aby sa pripojili 

k automatickej výmene informácií, 

v dôsledku čoho predstavitelia 

afrických krajín súhlasili 

so zavedením „Africkej iniciatívy“, 

ktorá má zvýšiť povedomie 

o význame transparentnosti 

v Afrike.

• Finančné riaditeľstvo SR vydalo 

v oblasti DPH: 

• Metodický pokyn k uplatňovaniu 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov pri dodaní 

a nadobudnutí tovarov, ktoré sú 

predmetom spotrebnej dane;

https://www.financnasprava.sk/_

img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pro

fesionalna_zona/Dane/Metodick

e_pokyny/Nepriame_dane/2014/

2014.11.04_MP_SD_internet.pd

f

• Usmernenie k zániku ručenia za 

DPH v prípade úhrady dane 

ručiteľom na OUD svojho 

dodávateľa, ktorý je zverejnený 

v zozname vedenom na portáli 

finančnej správy podľa § 69 ods. 

15 zákona o DPH.

https://www.financnasprava.sk/_

img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pro

fesionalna_zona/Dane/Metodick

e_usmernenia/Nepriame_dane/

2014/2014.10.21_Ruc_usmern_

portal.pdf
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Informácie tu uvedené majú všeobecný 

charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej 

konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby.  Hoci 

našou snahou je poskytnúť presné a aktuálne 

informácie, ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj 

v budúcnosti. Neodporúčame konať na základe 

týchto informácii bez príslušnej profesionálnej 

rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie.
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