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Neprehliadnite legislatívne zmeny, ktoré 
môžu ovplyvniť aj vaše podnikanie!  
 

Od 1. januára 2016 vstúpili do platnosti novelizácie väčšiny zákonov ovplyvňujúcich kvalitu 

podnikateľského prostredia, vrátane zákona o dani z príjmov, zákona o DPH, zákona o účtovníctve, 

Obchodného zákonníka a iných. Zaviedli sa nové povinnosti pre podnikateľov a zároveň sa sprísnili 

pravidlá pri ukladaní pokút za daňové a účtovné delikty. Od 1.1.2016 sa zvýšila aj minimálna mzda, 

zmenil sa výpočet exekučných zrážok a výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia pri 

odpočítateľnej položke. 

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien platných od roku 2016, ktorým by ste určite mali venovať 

pozornosť. 

 

Daňový poriadok 

Zákon o DPH 
Zákon o dani z príjmov 

 
 

Zákon o účtovníctve 
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Zvýšenie minimálnej mzdy Zákon o cezhraničnej spolupráci 

Exekučné zrážky   Zákon o sociálnom poistení 

Zákon o zdravotnom poistení Zákon o podpore najmenej rozvinutých regiónov 

 
 

Obchodný zákonník  Zákon o trestnej zodpovednosti PO  

Zákon o liekoch   Občiansky súdny poriadok, nové civilné kódexy 
Zákon o súdnych poplatkoch Autorský zákon 

 

2 
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Účtovníctvo  
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Mzdy a odvody 



 
 

 

1.1. Daňový poriadok 

Od 1.1.2016 vstúpila do platnosti novela Daňového poriadku, ktorej hlavným cieľom je motivovať daňové 

subjekty pristupovať zodpovednejšie k svojim daňovým povinnostiam. Súčasne sa novelizovali pravidlá 

ohľadom elektronického doručovania písomností správcom dane smerom k daňovým subjektom. 

Zavedenie časového prvku pri vyrubovaní pokút 

Od 2016 platí, že ak správca dane vyrubí daň alebo rozdiel dane na základe výsledkov daňovej kontroly, 

uloží pokutu vypočítanú ročnou sadzbou 10% (berúc do úvahy súčasnú výšku sadzieb ECB) 

z dorubenej sumy dane za každý deň odo dňa pôvodnej splatnosti dane. T.j. čím neskôr bude 

dodatočná daň vyrubená, tým vyššia bude pokuta. 

Nový spôsob určenia pokuty pri podaní dodatočného daňového priznania 

V prípade podaného dodatočného daňového priznania, ktorým si daňovník prizná vyššiu daň, sa výška 

pokuty bude počítať nižšou sadzbou, a to vo výške 3% p.a. pri podaní dodatočného daňového priznania 

do doručenia oznámenia o začatí daňovej kontroly a 7% p.a. pri podaní dodatočného daňového priznania 

do 15 dní po doručení uvedeného oznámenia. 

Možnosť podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí kontroly 

Po novom majú daňovníci možnosť podať dodatočné daňové priznanie i po zahájení daňovej 
kontroly, a to do 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o 
daňovej kontrole alebo rozšírení daňovej kontroly. Takéto podanie bude „odmenené“ výhodnejšou 
výškou pokuty, ktorá bude s ohľadom na súčasnú úroveň úrokových sadzieb ECB na úrovni 7% p.a.  

Zavedenie absorpčnej zásady, t.j. jednej úhrnnej pokuty za porušenie viacerých povinností 

Od 1.1.2016 je možné uložiť v prípade súbehu viacerých správnych deliktov, za ktoré je výška pokuty 
určená rozpätím, len jednu pokutu vzťahujúcu sa na delikt najprísnejšie postihnuteľný. Podmienkou 
je, aby sa osoba dopustila viacerých správnych deliktov v rámci jedného zákona, pričom príslušný na 
uloženie pokuty je ten istý správca dane.  

Elektronická komunikácia smerom k daňovým subjektom 

Od januára 2016 sa začína s prechodom na doručovanie písomností od správcu dane smerom k 

daňovým subjektom elektronickými prostriedkami. Prechod na elektronické doručovanie písomnosti od 

správcu dane bude prebiehať postupne, a to vo vzťahu k jednotlivým druhom daní podľa oznámení 

Finančného riaditeľstva SR (FR SR), ktoré by mali byť zverejňované na jeho webovom sídle. 11. januára 

2016 sa začalo s obojsmernou elektronickou komunikáciou pri spotrebných daniach.  

Podrobnejšie informácie o prijatých zmenách nájdete TU. 
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1.2. Daň z príjmov 

Novela Zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2016 priniesla najmä zmenu pri zdaňovaní príjmu fyzických 
osôb z predaja cenných papierov, ktorej zámerom je snaha motivovať nepodnikateľov investovať na 
kapitálovom trhu a podporiť tak jeho rozvoj. 
 

Oslobodene príjmu FO pri predaji cenných papierov od dane 

Od 1.1.2016 je od dane oslobodený aj príjem FO z predaja cenných papierov obchodovaných na 
regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne 1 rok (za podmienky, že 
neboli zahrnuté v obchodnom majetku). Oslobodenie od dane od 1.1.2016 pokrýva aj príjmy z predaja 
cenných papierov, opcií a príjmy z derivátových operácií plynúce z dlhodobého investičného 
sporenia vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia. 
Podmienkou je, aby cenné papiere neboli zahrnuté do obchodného majetku daňovníka. 

Zavedenie osobitného základu dane na kapitálové príjmy FO 

Od roku 2016 sa už príjmy z kapitálového majetku nezahŕňajú pod spoločný základ dane z príjmov FO ale 
sa zdaňujú v rámci osobitného základu dane samostatne, a to sadzbou dane vo výške 19 %. 

Nezdaňovanie sociálnej výpomoci vyplatenej zamestnancovi zo sociálneho fondu 

Od dane z príjmov FO je oslobodená aj sociálna výpomoc vyplatená zo sociálneho fondu zamestnávateľa, 

a to v prípade úmrtia blízkej osoby zamestnanca, odstraňovania následkov živelných udalostí a dlhodobej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca. Oslobodená od dane je vyplatená suma sociálnej výpomoci v 

úhrnnej výške max. 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa. 

Zmena periodicity pri zdaňovaní nepeňažných príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  

Mení sa aj periodicita na zrazenie dane a súčasne aj na oznamovacie povinnosti pre poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti ako i pre držiteľov lieku zo štvrťroka na kalendárny rok. 

Dividendy 

Príjmy z dividend plynúcich zo ziskov vykázaných po 1.1.2004 naďalej nie sú predmetom dane. V rámci 
implementácie novely Smernice EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade 
materských spoločností a dcérskych spoločností sa však do zákona zaviedlo, že ak u daňovníka 
vyplácajúceho podiel na zisku bola celá suma alebo časť sumy vyplácaného podielu na zisku zahrnutá do 
daňových výdavkov, potom zodpovedajúca suma podielu na zisku u príjemcu - právnickej osoby ostáva 
súčasťou základu dane. Cieľom uvedeného je postihnúť najmä hybridné finančné nástroje, ktoré sú v 
štáte výplaty považované za úverový finančný nástroj a v SR za dividendu. 

Podrobnejšie informácie o prijatých zmenách nájdete TU. 
 

1.3. Daň z pridanej hodnoty 

Novela Zákona o DPH účinná od 1.1.2016 priniesla viacero významnejších zmien. Ich súčasťou je aj 

zavedenie osobitného režimu DPH pre malých podnikateľov, ktorí (ak sa pre tento režim rozhodnú) budú 

platiť DPH len z faktúr, ktoré im už odberateľ uhradil. Nemenej významnou zmenou je i zavedenie tzv. 

tuzemského prenesenia daňovej povinnosti v sektore stavebníctva. 

Zavedenie osobitného režimu DPH na základe platieb 

Podstatou osobitného režimu je, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vzniká až 

momentom prijatia platby za plnenie od odberateľa. Ide o dobrovoľnú úpravu, ktorú môžu využiť 

platitelia dane, ak ich ročný obrat v zmysle zákona o DPH je nižší ako 100 000 eur a nebol na nich 

vyhlásený konkurz alebo nevstúpili do likvidácie. Platitelia, ktorí sa pre osobitnú úpravu rozhodnú, majú 
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povinnosť túto skutočnosť oznámiť správcovi dane. Aplikácia osobitného režimu platiteľom musí byť 

zreteľne uvedená na faktúre spôsobom „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.  

Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác  

S účinnosťou od 1.1.2016 sa zaviedol prenos daňovej povinnosti pri poskytovaní stavebných prác 

z platiteľa – poskytovateľa stavebných prác na platiteľa – príjemcu stavebných prác. Prenos 

daňovej povinnosti sa bude týkať dodania stavebných prác, ale aj dodania stavby alebo časti stavby na 

základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy patriacich do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov 

podľa činností v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 a taktiež sa bude vzťahovať na dodania 

tovaru, ktoré sú dodané dodávateľom spolu s montážou alebo inštaláciou, ak táto montáž alebo inštalácia 

patrí do spomínanej sekcie F klasifikácie produktov. 

Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach tovaru zahraničnou osobou 

Od 1.1.2016 sa prenos daňovej povinnosti uplatňuje na všetky dodania tovarov v tuzemsku 
zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území SR, s výnimkou zásielkového predaja. Pre 
zahraničných dodávateľov môže mať táto zmena (v závislosti od dodaní, ktoré uskutočňujú) vplyv na 
systém odpočtu slovenskej DPH na vstupe (odpočet prostredníctvom daňového priznania verzus odpočet 
v rámci systému vrátenia dane). 

Zmeny pri tzv. dobrovoľnej registrácii 

Za účelom podpory začínajúcich podnikateľov sa s účinnosťou od 1.1.2016 vypúšťa povinnosť zložiť 

zábezpeku na DPH z dôvodu, že žiadateľ o registráciu pre DPH je zdaniteľnou osobou, ktorá sa zatiaľ 

len pripravuje na podnikanie. 

Odpočet DPH pri registrácii 

Pre zdaniteľnú osobu sa rozširuje možnosť odpočítania dane v súvislosti s registráciu pre DPH 

viažucou sa na služby a tovary, ktoré nakúpila predtým, ako jej bolo pridelené IČ DPH. Podmienkou 

pre odpočítanie dane je, že platiteľ tieto nakúpené tovary a služby neskôr použije na uskutočnenie svojich 

zdaniteľných plnení ako platiteľ.  

Zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu 

Od 1.1.2016 sa zmiernili podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej 30-dňovej lehote po 

uplynutí lehoty na podanie daňového priznania tým, že nedoplatky (na daniach, cle a odvodoch) do 

1 000 eur sa nebudú brať pre tieto účely do úvahy a posudzovať sa budú len za uplynulých 6 

kalendárnych mesiacov.  

Zmena odkazu na faktúre pri trojstrannom obchode 

Pri fakturácii prvým odberateľom na druhého odberateľa sa od 1.1.2016 má v zmysle prijatých zmien 

uvádzať na faktúre namiesto odkazu „trojstranný obchod“ nový odkaz „prenesenie daňovej povinnosti“.  

Rozpísanie zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze 

S účinnosťou od 1. apríla 2016 sa súčasne zavádza, že ak bude za zdaňovacie obdobie celková suma 

odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, platiteľ bude povinný uviesť 

v kontrolnom výkaze celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane 

v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich IČ DPH. V nadväznosti na túto 

zmenu dôjde aj k zmene formulára kontrolného výkazu. 

Rozšírenie zoznamu tovarov so zníženou sadzbou dane 

Od 1.1.2016 sa zaviedla znížená sadzba dane (10%) aj na vybrané druhy potravín. 

Podrobnejšie informácie o prijatých zmenách nájdete TU. 
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2.1. Zákon o účtovníctve 
Zákon o účtovníctve bol v roku 2015 viackrát novelizovaný. Niektoré zmeny nadobudli účinnosť už 

1.7.2015. Ostatné zmeny nadobudli účinnosť 1.1.2016 (pár zmien nadobudne účinnosť až 17.6.2016 resp. 

od 1.1.2017). Prijaté zmeny sa týkajú predovšetkým transpozície smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich 

správach určitých druhov podnikov. Určité zmeny vyplynuli z prijatia osobitného zákona o štatutárnom 

audite. Prijaté zmeny sa okrem iného dotkli oceňovania majetku, zavedenia lehoty pre uloženie 

schválenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok a zatrieďovania účtovných jednotiek do 

veľkostných skupín. 

Oceňovanie reálnou hodnotou vo viacerých prípadoch 

Od 1.1.2016 sa zrušilo oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenou. Majetok oceňovaný 

reprodukčnou obstarávacou cenou do 31.12.2015 sa od 1.1.2016 oceňuje reálnou hodnotou (napr. 

bezodplatne nadobudnutý majetok, novozistený majetok pri inventarizácii). 

Oceňovanie cenných papierov a podielov určených na predaj 

Od 1.1.2016 má účtovná jednotka pri prvotnom ocenení cenných papierov a podielov určených na 

predaj možnosť vybrať si medzi ocenením obstarávacou cenou alebo reálnou hodnotou. Zvolená 

metóda ocenenia pri prvotnom ocenení bude ovplyvňovať spôsob oceňovania cenného papiera, resp. 

podielu určeného na predaj pri následnom oceňovaní. Ak sa účtovná jednotka rozhodne pri prvotnom 

ocenení pre obstarávaciu cenu, pri následnom ocenení (napr. ku dňu zostavenia účtovnej závierky) 

nemôže preceniť tento cenný papier, resp. podiel na reálnu hodnotu. Ak sa účtovná jednotka 

rozhodne pre prvotné ocenenie v reálnej hodnote, následné preceňovanie na reálnu hodnotu bude 

možné. 

Zmena definície reálnej hodnoty 

Po novom sa reálnou hodnotou rozumie trhová cena. Ak trhová cena nie je známa, použije sa hodnota 

zistená oceňovacím modelom (trhový prístup, výdavkový prístup, príjmový prístup). Ak nie je dostupný 

ani oceňovací model, použije sa posudok znalca. 

Uloženie schválenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok 

Od 1.1.2016 sa ustanovila lehota na uloženie schválenej účtovnej závierky alebo oznámenia o dátume 

schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok, a to najneskôr do jedného roka od 

skončenia účtovného obdobia.  

Zatrieďovanie účtovných jednotiek do veľkostných skupín 

S účinnosťou od 1.7.2015 boli novelizované pravidlá o zatrieďovaní účtovných jednotiek do veľkostných 

skupín (mikro/ malá/ veľká účtovná jednotka). Podrobnejšie informácie o kritériách pre zatriedenie 

účtovnej jednotky nájdete TU.  

Upozorňujeme, že novelou zákona o účtovníctve schválenou v novembri 2015 boli tieto pravidlá čiastočne 

upravené, a to v tom zmysle, že s účinnosťou od 1.1.2016 sa posudzuje splnenie podmienok pre 

zatriedenie k 1. dňu účtovného obdobia za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia.  

Sprísnené sankcie za účtovné delikty 

S účinnosťou od 1.7.2015 boli novelizované pravidlá o ukladaní pokút za účtovníctvo a zmeny sa uplatnia 

na konania začaté po 30.6.2015. Za nevedenie účtovníctva alebo vedenie v rozpore so zákonom 

o účtovníctve alebo nezostavenie účtovnej závierky môže byť účtovnej jednotke uložená pokuta až do 

výšky 3.000.000 eur.  
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3.1. Zvýšenie minimálnej mzdy 

Od 1. januára 2016 sa zvýšila minimálna mesačná  mzda z aktuálnych 380 
eur na 405 eur, t.j. od nového roka došlo k zvýšeniu hodinovej minimálnej 
mzdy z 2,184 EUR na 2,328 EUR. 

Zvýšenie minimálnej mzdy znamená v praxi aj zvýšenie minimálneho 
mzdového nároku v závislosti od stupňa náročnosti práce. 
Zvýšenie minimálnej mzdy ovplyvní aj výšku príplatkov pre mzdové 
zvýhodnenie za nočnú prácu, za sťažený výkon práce a neaktívnu pracovnú 
pohotovosť, ktoré sa počítajú z minimálnej mzdy.  

Viac informácií o zvýšení minimálnej mzdy a jej dopadoch nájdete TU. 

3.2. Zákon o cezhraničnej spolupráci 

Vláda schválila nový Zákon o cezhraničnej spolupráci, ktorý bude platný 
od 18.06.2016. Účelom tohto zákona je zefektívniť kontrolu a zamedziť 
nelegálne zamestnávanie.  Zákon má prehĺbiť spoluprácu medzi členskými 
štátmi EÚ v oblasti vysielania zamestnancov v podobe spolupráce pri 
poskytovaní informácií, doručovania písomností, kontrolnej činnosti. Spolu 
s týmto zákonom sa upravil aj zákon o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní, zákon o inšpekcii práce  a  Zákonník práce v oblasti vyslaní 
zamestnanca.  

Pravidlá vyslania zamestnanca nesmú byť dohodnuté menej výhodnejšie ako 
mnohé ustanovenia Zákonníka práce. Vyslanie zamestnanca je presnejšie 
špecifikované v Zákonníku práce, posudzovať vyslanie bude na slovenskej 
strane  Inšpektorát práce. Vysielajúci zamestnávateľ bude mať nové 
administratívne povinnosti ako je nahlasovanie údajov o zamestnávateľovi. 

3.3. Zákon o sociálnom poistení 

Zmenou Zákona o sociálnom poistení sa upravuje materské, ktoré sa zvýšilo 
od januára 2016 z 65% denného vymeriavacieho základu na 70% denného 
vymeriavacieho základu.  

Zvýšenie sa týka nových žiadostí o materské a rovnako aj už priznaných 
materských. Zvýšenú materskú dostanú poberatelia prvýkrát za mesiac január 
2016. 

3.4. Zákon o zdravotnom poistení 

Novelou Zákona o zdravotnom poistení sa mení výpočet ročného 
zúčtovania zdravotného poistenia pri odpočítateľnej položke. Táto novela 
nadobudla účinnosť od 1.1.2016. Táto zmena bude prvýkrát uplatnená už pri 
RZZP za rok 2015. 

Pri výpočte odpočítateľnej položky v RZZP sa zmenil postup jednotlivých 
krokov, po novom bude poisťovňa z príjmu zamestnanca najprv odpočítavať 
príjem z dohôd a až následne bude krátiť odpočítateľnú položku podľa výšky 
príjmu poistenca.  

Podmienky nároku na odpočítateľnú položku ostali pre poistencov rovnaké a suma odpočítateľnej 
položky sa oproti minulému roku nezmenila a ostáva vo výške 380 eur. 
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Od 2.1.2016 sa novelou Zákona o zdravotnom poistení ruší povinnosť odvádzať poistné na 
zdravotné poistenie z podielov na zisku plynúci z akcií spoločností obchodovaných na regulovanom 
domácom trhu. Zároveň sa zrušila povinnosť odvádzať poistené na zdravotné poistenie z likvidačného 
zostatku. 

3.5. Zákon o podpore najmenej rozvinutých regiónov 

S účinnosťou od 15.12.2015 prijala vláda nový zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov, tzv. 
“hladových dolín“. Nárok na odvodovú úľavu majú uchádzači o zamestnanie vedení na ÚPSVaR 
najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Novelou zákona sa rozšíril okruh zamestnancov 
s nárokom na odvodovú úľavu o tých, ktorí boli vedení na ÚPSVaR ako uchádzači o zamestnanie 
najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, avšak zároveň musia mať trvalý pobyt v najmenej 
rozvinutom okrese.  

Zoznam najmenej rozvinutých okresov bude zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke 
UPSVaR.   

3.6. Exekučné zrážky 

Vláda schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, na základe 
spomínaného nariadenia sa od januára 2016 upravil výpočet nepostihnuteľných súm. 

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok sa zmenili nasledovne: 

 

Základné 
nepostihnuteľné 
sumy 

Základné 
nepostihnuteľné sumy, 
ak je povinným 
poberateľ dôchodku 

Základné 
nepostihnuteľné 
sumy pri 
pokutách za 
priestupky 

Základné 
nepostihnuteľné 
sumy pri zrážke 
výživného na 
maloleté dieťa 

Na povinného 198,09 € 198,09 € 99,04 € 83,19 € 

Na vyživovanú 
osobu 49,52 € 99,04 € 49,52 € 34,66 € 

Nad sumu 297,13 eur sa zráža bez obmedzenia. 
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4.1.Obchodný zákonník 

Zmeny Obchodného zákonníka účinné od 1.1.2016 vykonané novelou č. 87/2015 
Z.z., prinášajú viacero dôležitých noviniek. Najväčšou zmenou súvisiacou aj 
s aktuálnym vývojom ohľadom problematického uspokojenia veriteľov spoločností je 
urýchlené prijatie rozsiahlych ustanovení týkajúcich sa spoločností v kríze. 

Zavedenie registra diskvalifikovaných osôb  

Register diskvalifikovaných osôb bude neverejným registrom, ktorý bude 
obsahovať informácie o osobách, ktorým súd zakázal výkon funkcie štatutárneho 
orgánu, člena dozornej rady, vedúceho organizačnej zložky, prokuristu a iné, a to až 
na obdobie do 3 rokov. Dôvodom na diskvalifikáciu môže byť porušenie povinnosti 
štatutárneho orgánu  podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu alebo rozhodnutie 
súdu o zákaze činnosti v rámci trestného konania. 

Spoločnosť v kríze  

Krízou sa v zmysle novely rozumie situácia, ak je spoločnosť v úpadku alebo 
jej úpadok hrozí. Za spoločnosť v kríze sa bude považovať spoločnosť s ručením 
obmedzeným, akciová spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom 
nie je žiadna fyzická osoba.  

Novela zavádza aj osobitné povinnosti štatutárnych orgánov a pojem „plnenie 
nahradzujúce vlastné zdroje“. Takýmito plneniami sú úver, pôžička alebo iné 
obdobné plnenie, ktoré im hospodársky zodpovedajú, ak by boli poskytnuté 
spoločnosti v kríze od vymedzeného okruhu osôb, ako napr. člen štatutárneho 
orgánu, osoby ktorá má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na 
základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti, tichý 
spoločník a iné osoby. Počas obdobia, kedy sa spoločnosť nachádza v kríze, 
bude mať táto spoločnosť zákaz vrátiť plnenia nahradzujúce vlastné zdroje 
vrátane ich príslušenstva a zmluvných pokút. Zavádza sa vyslovený zákaz 
vrátenia vkladov spoločníkov.  

Upravené pravidlá pre transakcie s konfliktom záujmov  

Za transakcie s konfliktom záujmom sa považujú transakcie, pri ktorých obchodná 
spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom 
alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10% hodnoty. Pravidlá pre 
transakcie s konfliktom záujmov  sa budú vzťahovať len na akciové spoločnosti. 

Výpis z bankového účtu pri zakladaní spoločností už nebude potrebný  

S cieľom znížiť administratívnu náročnosť pri zakladaní spoločností, bude na 
preukázanie splatenia peňažných vkladov opätovne postačovať iba písomné 
vyhlásenie správcu vkladu o ich splatení.  

Vzdanie sa funkcie v rámci obchodnej spoločnosti  

Ak by nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je 
oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena takéhoto orgánu, bude sa 
vyžadovať vzdanie sa vo forme písomnej listiny s notársky overeným 
podpisom. 

Zlúčenie spoločností 

K zlúčeniu spoločností bude od 1.1.2016 potrebné priložiť aj čestné prehlásenie 
navrhovateľa s úradne osvedčeným podpisom o tom, že ani zanikajúca ani 
nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze. Ak je niektorá spoločnosť v kríze, je potrebné 
doložiť písomnú správu nezávislého expert.  

Viac informácií o novelizácii Obchodného zákonníka nájdete TU. 
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4.2. Zákon o súdnych poplatkoch  

Od 1.1.2016 sa znižuje výška poplatkov za podanie návrhov do Obchodného registra v zmysle 
Položky č. 17 Prílohy (Sadzobník súdnych poplatkov) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, 
v znení neskorších predpisov. 

Porovnanie zmien poplatkov s účinnosťou od 1.1.2016: 

Položka 17  do 31.12.2015 od 1.1.2016 

Vo veciach obchodného registra   

a) z návrhu na prvý zápis   

    1. akciovej spoločnosti 829,50 eura 750 eur 

    2. iných právnických osôb 331,50 eura 300 eur 

    3. fyzickej osoby podnikateľa 165,50 eura 150 eur 

    4. organizačnej zložky podniku právnickej osoby 331,50 eura 300 eur 

    5. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa 33 eur 30 eur 

    6. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej 

právnickej osoby 

331,50 eura 300 eur 

    7. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej 

fyzickej osoby 

165,50 eura 150 eur 

b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej 

spoločnosti (družstva) 

331,50 eura 330 eur 

c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie 

akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej 

zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov 

v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice 

alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým 

súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, 

ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo 

bydliska 

66 eur 66 eur 

d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného 

zhromaždenia 

99,50 eura 99 eur 

Horeuvedené poplatky sa týkajú tzv. „papierového podania“.  Pokiaľ sa podanie podáva elektronicky, 
platí stále, že sadzba poplatku vo veciach týkajúcich sa obchodného registra je 50% z pevnej sumy 
ustanovenej v sadzobníku. 

V zmysle prechodných ustanovení platí, že z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a 
právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. 
decembra 2015, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2015. 
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4.3. Občiansky súdny poriadok 

Zrušenie zmenkového a šekového platobného rozkazu 

Novela Občianskeho súdneho poriadku č. 438/2015 Z.z. s účinnosťou od 23.12.2015 prináša ešte pred 
účinnosťou nových civilných kódexov (ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2016) viaceré zmeny 
týkajúce sa najmä zrušenia zmenkového platobného rozkazu a šekového platobného rozkazu. 

Novela vypúšťa ustanovenie § 175 Občianskeho súdneho poriadku upravujúce zmenkový 
platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz. V tejto súvislosti je však dôležité spomenúť prechodné 
ustanovenia - § 372y Občianskeho súdneho poriadku, v zmysle ktorého na konania začaté pred dňom 
účinnosti novely sa použijú predpisy účinné odo dňa účinnosti tejto novely. Ak však bol zmenkový 
platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz doručený do dňa účinnosti novely, súd postupuje podľa 
doterajších predpisov. Zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz, ktorý nebol doručený 
niektorému z odporcov do dňa účinnosti tohto zákona, súd vo vzťahu k tomuto odporcovi zruší a nariadi 
pojednávanie. 

Nové civilné kódexy 

Výsledkom rekodifikácie občianskeho práva procesného sú 3 nové civilné procesné kódexy, ktoré 
nadobudnú účinnosť dňa 1.7.2016 a v plnom rozsahu nahradia súčasný Občiansky súdny poriadok. 
Týmito predpismi sú: 

 zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok - nová právna úprava by mala zefektívniť, 
zhospodárniť a zrýchliť spravodlivú ochranu práv a právom chránených záujmov strán v 
procesnom konaní a tým aj skvalitniť rozhodovanie súdov a okrem iného aj podstatne prispieť k 
zlepšeniu vymožiteľnosti práva v civilnom súdnom konaní. 

 zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok - mimosporovými konaniami sú 
konania s osobitnou povahou, ktoré nechávajú širší priestor pre integritu štátu a realizáciu 
verejnej moci pri poskytovaní právnej ochrany, a to z úradnej povinnosti s cieľom ochrany práva 
účastníkov pri súčasnom presadzovaní verejného záujmu (môžu sa začať aj bez návrhu). Pre 
takéto konania nie je charakteristický spor o konkrétne právo (napr. sa môže jednať o konania 
o ustanovenie opatrovníka, vyhlásenie za mŕtveho, vo veciach výchovy maloletého, výživného, v 
konaní o dedičstve a iné). 

 zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok – prijatie Správneho súdneho poriadku si 
vyžiadal predovšetkým stav, v ktorom súdy v konaní o súkromnoprávnych nárokoch používajú 
rovnaký právny predpis ako v konaní o žalobách z verejného práva, čo si vyžiadalo odčlenenie 
úpravy procesného postupu pri verejnom práve do samostatného kódexu upravujúceho otázku 
správneho súdnictva. 

4.4. Autorský zákon 

S účinnosťou od 1.1.2016 bol nahradený predchádzajúci autorský zákon č. 618/2003 Z.z. novým 
zákonom č. 185/2015 Z.z.. Nový autorský zákon v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci, pričom 
v zmysle dôvodovej správy je jeho prijatie dôsledkom zvýšenej potreby ochrany autorských práv 
a taktiež odzrkadlením rýchleho vývoja, hlavne týkajúceho sa používania autorských diel na 
internete. Zákon tiež prináša výrazné zlepšenie vymožiteľnosti autorského práva a práv súvisiacich s 
autorským právom, zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv, ako aj 
vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov s nastavením vhodných podmienok prístupu 
používateľov k chránenému obsahu.  

Medzi zmeny, ktoré nový autorský zákon zavádza, patria aj zmeny zmluvných foriem súvisiacich s 
tvorbou chránených diel a licenčných zmlúv. Ruší sa doterajšia úprava zmluvy o vytvorení diela 
a zavádza sa nový zmluvný typ – zmluva o vytvorení diela na objednávku. Ďalej sa zavádzajú nové 
zmluvné typy ako rozšírená hromadná licenčná zmluva a multiteritoriálna licenčná zmluva na online 
použitie hudobných diel. 
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4.5. Zákon o liekoch 

Dňa 1.1.2016 nadobudla účinnosť novela Zákona o liekoch, ktorej účelom je najmä zvýšenie 
transparentnosti vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi. 
Novelizovaný Zákon o liekoch ustanovuje nové požiadavky pre všetky hospodárske subjekty 
zaobchádzajúce s humánnymi liekmi. 

Zákon zrušuje povinnosť oznamovať výšku peňažných a nepeňažných príjmov prijatých od držiteľa 
povolenia na výrobu liekov, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa registrácie humánneho 
lieku alebo prijatých prostredníctvom tretej osoby. Táto povinnosť sa prenáša na hospodárske 
subjekty zaobchádzajúce s humánnymi liekmi. 

Hospodárske subjekty majú na základe vyššie uvedeného povinnosť oznamovať v elektronickej podobe 
Národnému centru zdravotníckych informácii najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roku 
správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažne plnenia za predchádzajúci 
kalendárny polrok. V prípade, že hospodárske subjekty nemali žiadne výdavky na propagáciu, marketing 
a na peňažné a nepeňažné plnenie za predchádzajúci kalendárny polrok, musia oznámiť aj túto 
skutočnosť. 

Viac informácií o novelizovanom Zákone o liekoch nájdete TU. 

4.6. Zákon o trestnej zodpovednosti PO 

Od 1.júla 2016 vstupuje do platnosti nový Zákon o trestnej zodpovednosti PO, ktorý zavádza do nášho 
právneho systému priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb.  

Predpokladom trestnej zodpovednosti PO je, že došlo k spáchaniu trestného činu uvedeného v § 3 
Zákona o trestnej zodpovednosti PO. Druhým predpokladom je spáchanie trestného činu v prospech 
PO, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal štatutárny orgán alebo člen 
štatutárneho orgánu, osoby, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby 
a to aj keď nemajú vzťah k právnickej osobe, iné osoby, ktoré vykonávajú rozhodujúci vplyv na riadenie 
právnickej osoby (tzv. tieňoví manažéri), alebo osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli 
zverené právnickou osobou. 

Viac informácií o novom Zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb nájdete TU. 

  

12 

http://accace.sk/newsroom/aktualne-novinky/~/114909/104968/novy-zakon-o-liekoch-ucinny-od-112016-news-flash
http://accace.sk/newsroom/aktualne-novinky/~/114909/104970/zakon-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob-ucinny-od-172016-news-flash


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

O  Accace  
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