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Dňa 01.02.2018 bol schválený zákon č. 52/2018 Z.z., ktorý implementuje do slovenského 

práva Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, tzv. Štvrtú AML smernicu. 

Zákon prináša viacero nových nástrojov na boj s praním špinavých peňazí. Okrem iného 

ukladá slovenským právnickým osobám povinnosť viesť a uchovávať  údaje o vlastnom 

konečnom užívateľovi výhod (UBO) a registrovať konečných užívateľov výhod v príslušnom 

verejnom registri. 

1. Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod 

Slovenské právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy, ako aj účelové združenia 

majetku bez právnej subjektivity, sú počnúc 15.03.2018 povinné identifikovať svojho 

konečného užívateľa výhod a viesť a priebežne aktualizovať, v listinnej alebo elektronickej 

podobe, identifikačné údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod v nasledovnom rozsahu: 

a) meno, priezvisko,  

b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,  

c) trvalý alebo iný pobyt, 

d) štátna príslušnosť, 

e) druh a číslo dokladu totožnosti. 

Tieto subjekty musia tiež evidovať údaje a disponovať dokumentami, ktoré preukazujú 

postavenie konkrétnej osoby ako konečného užívateľa výhod. Nemusia tak robiť len subjekty, 

ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora („RPVS“) a uvedenú údaje sú 

súčasťou verifikačného dokumentu dostupného v RPVS. 

Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť uložená pokuta až do 200.000 EUR.   

2. Registrácia konečných užívateľov výhod 

Slovenské právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy, ako aj účelové združenia 

majetku bez právnej subjektivity majú povinnosť údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod 

dať zapísať do príslušného registra (napr. obchodný register, register nadácií, register 

neziskových organizácií či register neinvestičných fondov).  

Povinnosť evidovať svojho konečného užívateľa výhod v obchodnom registri nebudú mať 
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právnické osoby, ktoré sú subjektmi verejnej správy alebo sú emitenti cenných papierov 

prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie 

informácií podľa osobitného predpisu. 

Zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú prístupné každému, ale len 

vymedzenému okruhu orgánov verejnej moci a ďalším povinným osobám podľa AML 

legislatívy. 

Pre nové subjekty platí táto povinnosť počnúc 01.11.2018. Už existujúce subjekty sú povinné 

podať návrh na zápis údajov o svojom konečnom užívateľovi výhod do príslušného registra 

najneskôr do 31.12.2019. 

3. Kto je konečným užívateľom výhod? 

Kľúčovým pojmom novej legislatívy je končený užívateľ výhod. Je ním každá fyzická osoba, 

ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje dotknutý subjekt a každá fyzická osoba, v prospech 

ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Posúdenie treba vykonať vždy 

s ohľadom na štruktúru konkrétneho subjektu, zákon však stanovuje kritériá, ktoré je nutné 

zohľadniť. Pri právnických osobách, zapisovaných do obchodného registra, ktoré nie sú 

obchodované na regulovanom trhu, sem patria najmä fyzické osoby, ktoré samostatne alebo 

s inou fyzickou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom: 

a) majú priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo 

základnom imaní dotknutého subjektu, 

b) majú právo vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo 

kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, 

c) ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, 

d) majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti 

právnickej osoby.  

Ak nie je možné identifikovať takúto fyzickú osobu, za konečných užívateľov výhod sa 

považujú členovia vrcholového manažmentu dotknutej právnickej osoby, teda členovia 

štatutárneho orgánu, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti 

štatutárneho orgánu. 

4. Vzťah k RPVS 

Zákon zavádza nové povinnosti, ktoré sa dotknú takmer každého podnikateľa na Slovensku. 

Povinnosť zapísať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod v príslušnom registri budú 

mať aj subjekty už registrované v RPVS, teda v registri, v ktorom musia byť zapísané všetky 

domáce aj zahraničné subjekty, obchodujúce s verejným sektorom nad zákonom stanovené 
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limity (100.000 EUR jednorazové plnenie alebo 250.000 EUR opakované plnenie za obdobie 

jedného roka).  
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Tento materiál je rozosielaný obchodným partnerom                       

a zamestnancom spoločnosti. Ďalšia distribúcia alebo 

kopírovanie akýchkoľvek častí bez predchádzajúceho 

súhlasu nie je povolená. Naším úmyslom je upozorniť                                         

na témy, ktoré sú v súčasnosti zaujímavé, nie však 

poskytovať úplnú analýzu týchto tém.   

 

Užívatelia by si k uvedeným informáciám mali vždy 

vyžiadať príslušné profesionálne služby. Spoločnosť 

nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za konanie alebo 

zdržanie sa konania na základe informácií obsiahnutých 

v tomto materiáli. 
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