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 • zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania 
u dlžníka (zaúčtované do 31.12.2019 zostávajú nedaňovým ná-
kladom), 

 • odstupné u oprávnenej osoby. 

Zmeny boli v nasledovných existujúcich oblastiach: 

 • náklady na poradenské a právne služby sa rozšírili o ďalšie po-
radenské služby, od roku 2020 treba v podstate rátať s tým, že 
všetky podmienke zaplatenia podliehajú (kód 70.1 vedenie fi-
riem a 70.22 poradenské služby v oblasti podnikania),

 • pri výdavkoch na marketingové a iné štúdie bola vypustená 
podmienka prijatia platby u dodávateľa; u odberateľa zostáva 
podmienka zaplatenia platná,

 • náklady na sprostredkovanie zostávajú podmienené zaplate-
ním, vypustila sa však limitácia najviac do výšky 20 % z hodnoty 
sprostredkovaného obchodu, 

 • z podmienky zaplatenia boli vypustené náklady na získanie no-
riem a certifikátov. 

Zmeny v umorovaní strát

Zvýhodňujú sa pravidlá pre odpočet daňovej straty. Straty vzniknu-
té po 1.1.2020 bude možné umorovať 5 rokov (doteraz 4 roky), a 
to aj nerovnomerne, najviac do výšky 50 % základu dane. Pre tzv. 
mikrodaňovníkov platia špeciálne predpisy, ktoré sú zhrnuté nižšie.

Upravujú sa pravidlá pre hybridné nesúlady

Od 1.1.2020 sa zavádza nový § 17i, ktorý rieši zamedzenie hyb-
ridným nesúladom aj voči tretím krajinám, a to v nadväznosti na 
európsku legislatívu (ATAD 2). Zákon vymedzuje okruh daňovní-
kov, na ktorých sa uplatňujú pravidlá pre zamedzenie hybridným 
nesúladom (právnické osoby a ich závislé osoby, ale aj nezávislé 
osoby, ktoré sú súčasťou štruktúrovanej schémy). Tiež sa definuje, 
čo môže byť výsledkom hybridného nesúladu (odpočet výdavkov/
nákladov alebo straty bez zohľadnenia príjmov/výnosov alebo viac-
násobný odpočet výdavkov/nákladov u viacerých závislých osôb).

Zákon vymedzuje aj situácie, kedy napriek tomu, že hybridný ne-
súlad vznikne, sa tento nepovažuje za nesúlad. Samostatnou té-
mou sú štrukturované pravidlá ako eliminovať dopad hybridných 
nástrojov a aj špeciálne pravidlo na započítavanie dane zaplatenej 
v zahraničí. 

Veľkorysejšie pravidlá pre odpisovanie majetku

Zavádza sa nová odpisová skupina 0 pre zvýhodnené odpisovanie 
elektrických a hybridných automobilov s dobou odpisovania 2 roky. 
Táto odpisová skupina sa prvýkrát použije pri podaní daňového pri-
znania po 31.12.2019, a to aj pri „starom“ majetku. 

Novembrová novela zákona s účinnosťou od 1.1.2020 upravuje 
možnosť odpisovania budov, ktoré slúžia na ubytovanie zamest-
nancov (možnosť odpisovania budov zaradených do 6. odpisovej 
skupiny počas 6 rokov, ak je budova v rozsahu minimálne 70 % vyu-
žívaná na ubytovanie zamestnancov v pracovnom pomere).

Superodpočet nákladov na výskum a vývoj 

Možnosť uplatňovať superodpočet nákladov na výskum a vývoj 
máme na Slovensku od roku 2015, avšak podmienky, ktoré prináša 

novela, sú výrazne atraktívnejšie. V roku 2018 predstavoval supe-
rodpočet 100%, za rok 2019 je to 150% a od 1.1.2020 sa superod-
počet zvyšuje až na 200% oprávnených nákladov, čo umožňuje viac 
než 40% daňovú úsporu výdavkov na výskum a vývoj. Vzhľadom 
na relatívne nízku administratívnu záťaž by táto zmena mala pri-
niesť nárast počtu podnikateľov, ktorí budú motivovaní vykonávať 
výskum a vývoj a budú si uplatňovať túto úľavu. 

Zvyšuje sa limit pre platenie preddavkov

Zvyšuje sa hranica pre povinnosť platenia preddavkov z 2 500 eur 
na 5 000 eur pre právnické aj fyzické osoby. 

Výhodné zdanenie pre malých podnikateľov 

Zníženie sadzby dane z príjmov z 21 % na 15 % pre malých podni-
kateľov sa týka právnických aj fyzických osôb (živnostníkov a SZČO) 
s ročným obratom do 100 tis. eur. Znížená sadzba dane nadobúda 
účinnosť od 01.01.2020.

Mikrodaňovník – špecifické pravidlá

Ustanovenia ohľadom mikrodaňovníka sú účinné až od 01.01.2021. 
Mikrodaňovník je zadefinovaný ako fyzická osoba s príjmami podľa 
§ 6 ods. 1 a 2 (podnikateľ) alebo právnická osoba s výnosmi maxi-
málne 49 790 eur za zdaňovacie obdobie. 

Mikrodaňovník je vymedzený aj negatívne a nie je ním daňovník, 
ktorý je závislou osobou a realizuje kontrolovanú transakciu za 
uvedené zdaňovacie obdobie, daňovník, na ktorého bol vyhlásený 
konkurz, stúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalen-
dár alebo daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (s výnimkou fyzickej 
osoby podnikateľa, ktorá zomrela v priebehu roka). 

Mikrodaňovník bude mať priaznivejší daňový režim. Zmeny sa tý-
kajú oblastí:

 • odpisovania, 
 • tvorby opravných položiek k pohľadávkam vrátane príslušen-

stva v súlade s účtovníctvom, 
 • odpočtu daňovej straty (počas 5 nasledujúcich období, do výšky 

základu dane).

2. Daň z príjmov fyzických osôb
V oblasti dane z príjmov fyzickej osoby sa s účinnosťou od 1.1.2020 
ponecháva na zamestnávateľovi, aký spôsob výpočtu brutácie (na-
vyšovania) nepeňažného plnenia použije.

Oslobodené príjmy

Oslobodenie nepeňažného plnenia zamestnávateľa na ubytovanie, 
ktorého prevažujúca činnosť je výroba vo viaczmennej prevádzke, 
sa od 1.1.2020 zvyšuje zo súčasných 60 eur na 100 eur mesačne. 
Novelou zákona z 28.11.2019 sa toto oslobodenie zvyšuje až na 
350 eur mesačne u zamestnancov, ktorých pracovný pomer u tohto 
zamestnávateľa trvá nepretržite minimálne 24 mesiacov. 

Oslobodenie sa rozširuje aj na náklady vynaložené zamestnávate-
ľom na vzdelávanie zamestnanca, ak pôjde o zvyšovanie vzdelania 
zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo podnikaním zamest-

návateľa (podmienka - trvalý pracovný vzťah nepretržite minimálne 
24 mesiacov). Na strane zamestnávateľa ide o daňový náklad. 

Od 1.1.2021 sa mení prepočet oslobodenia pri poskytnutej doprave 
zamestnancov do zamestnania a späť. Oslobodenie bude maximál-
ne 60 eur mesačne, pričom pre účely nákladov sa bude vychádzať 
z nákladov na jedno miesto v motorovom vozidle. Doterajší kompli-
kovaný systém rozpočítavania nákladov na jedného zamestnanca 
sa teda výrazne zjednoduší.

Oslobodený bude aj príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, 
ak je poskytnutý zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku 
nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi.

Nové oslobodenie pre iné nepeňažné benefity od všetkých zamest-
návateľov do 500 eur za rok bude možné uplatniť s účinnosťou od 
1.1.2022, ak na strane zamestnávateľa pôjde o nedaňové náklady 
(napr. parkovanie zadarmo, vianočný večierok atď). 

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Už v januárovej mzde roku 2020 si zamestnanci môžu uplatniť zvý-
šenú nezdaniteľnú časť na daňovníka. Doterajší vzorec na výpočet 
sumy nezdaniteľnej čiastky na daňovníka sa zmenil. Suma nezda-
niteľnej čiastky na daňovníka v roku 2020 prestavuje 4 414,20 eur.

Dovoľujeme si upozorniť, že vzorec na výpočet nezdaniteľnej čiast-
ky na manželku upravovaný nebol, táto nezdaniteľná čiastka sa 
teda aj v roku 2020 bude počítať podľa starých pravidiel. 

Mzdová agenda

Od 1.1.2020 sa zjednodušujú procesy mzdovej agendy: 

 • vypúšťa sa povinnosť zamestnanca každoročne podpisovať vy-
hlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti na daňovníka, ak 
nedochádza k zmene podmienok, 

 • umožňuje sa dokumenty k mzdovej agende vybavovať elek-
tronicky, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú inak 
(napr. nahlasovanie zmeny podmienok pri uplatňovaní daňové-
ho bonusu, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane), 

 • elektronické dokumenty bude môcť vystavovať a doručovať aj 
zamestnávateľ (napr. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ročné 
zúčtovanie preddavkov na daň).

Spresňuje sa platenie preddavkov u ekonomického zamestnávateľa 
(odvod dane za zamestnancov, ktorí sú v právnom pracovnom po-
mere s iným zahraničným zamestnávateľom).

Katarína Hoppe
Daňový poradca, Partner BMB Partners s.r.o.

Renáta Bláhová
Daňový poradca, Partner BMB Partners s.r.o.

Aktuálny stav a vyhliadky 
v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí
Skratku „AML“, ktorá pochádza z anglického výrazu „Anti Money 
Laundering“ pozná čím ďalej tým viac podnikateľov. Znamená boj 
s praním špinavých peňazí, či boj proti legalizácii príjmov z trestnej 
činnosti. Táto oblasť právneho poriadku je vzhľadom na reguláciu 
na nadnárodnej úrovni aktuálne v pomerne živelnom vývoji aj v Slo-
venskej republike.

Problematiku AML na Slovensku upravuje hlavne zákon 
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej čin-
nosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „AML zá-
kon“), ktorý bol v roku 2019 novelizovaný, no v súvislosti s proble-
matikou AML došlo k zmenám aj vo viacerých súvisiacich právnych 
predpisoch. Azda najväčší ohlas mala vo vzťahu k podnikateľom 
novela viacerých zákonov prijatá ešte v roku 2018, ktorej hlavné 
dopady sa však prejavili až v roku 2019. Do 31.12.2019 boli všetky 
právnické osoby zapísané v obchodnom registri, okrem niekoľkých 
výnimiek, povinné podať návrh na zápis svojho konečného užívateľa 
výhod do obchodného registra. Štatutárovi právnickej osoby, ktorá 
si túto svoju povinnosť nesplnila, môže byť uložená pokuta až do 
výšky 3.310,- EUR.

Pre množstvo podnikateľov nie je správne určenie konečného uží-
vateľa jednoduché. Zjednodušene sa dá povedať, že za konečné-
ho užívateľa výhod možno považovať každú fyzickú osobu, ktorá 
skutočne ovláda alebo kontroluje dotknutý subjekt a každú fyzickú 
osobu, v prospech ktorej dotknutý subjekt vykonáva svoju podnika-
teľskú činnosť alebo obchod. Posúdenie treba vykonať vždy s ohľa-
dom na vlastnícku a riadiacu štruktúru konkrétneho subjektu a AML 
zákon bližšie spresňuje kritériá, ktoré je nutné pri určovaní konečné-
ho užívateľa výhod zohľadniť. 

Ak osobu konečného užívateľa výhod nemožno určiť podľa krité-
rií vyššie, tak za určitých podmienok možno za konečného užíva-
teľa výhod považovať aj členov štatutárneho orgánu konkrétneho 
subjektu. Toto vymedzenie konečného užívateľa výhod je taktiež 
novinkou účinnou len od 01.09.2019. V tomto prípade ide o ta-
kzvaného „fiktívneho konečného užívateľa výhod“, nakoľko štatutár 
právnickej osoby nie je jej vlastníkom a v jeho prospech nie sú ani 
vykonávané žiadne obchody. Do 31.08.2019 bolo možné za fiktív-
neho konečného užívateľa výhod, po splnení podmienok uvedených 
v AML zákone, považovať oveľa širší okruh osôb, a to všetkých čle-
nov vrcholového manažmentu právnickej osoby. Teda nie len členov 
štatutárneho orgánu, ale aj prokuristov a vedúcich zamestnancov 
v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. V praxi sa tak 
pomerne často stávalo, že za fiktívnych konečných užívateľov výhod 
bolo nutné považovať desiatky osôb pri jednej právnickej osobe, čo 
spôsobovalo neprimerané požiadavky na všetky zúčastnené strany.
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Vzhľadom na fakt, že povinnosť registrovať svojho konečného uží-
vateľa výhod v obchodnom registri sa vzťahovala na obrovský počet 
právnických osôb, tak došlo v praxi k tomu, že si množstvo povin-
ných subjektov splnenie tejto povinnosti ponechalo na poslednú 
chvíľu a podalo návrh na zápis svojho konečného užívateľa výhod na 
konci roka 2019, čo malo za následok zahltenie príslušných súdov, 
ktoré sa stali na konci roka 2019 prakticky nefunkčnými.

Stanú sa údaje o konečnom 
užívateľovi výhod v roku 2020 
verejné?
Je zrejmé, že osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod často ne-
majú záujem na tom, aby bolo verejne známe, že tú-ktorú konkrét-
nu spoločnosť skutočne ovládajú. Aktuálna právna úprava vychádza 
tejto požiadavke v ústrety, nakoľko údaje o konečnom užívateľovi 
výhod, zapisované do obchodného registra a zároveň uvedené aj 
v registri právnických osôb, nie sú spravidla prístupné verejne, ale 
len určitému okruhu oprávnených osôb. Táto právna úprava prame-
ní zo 4. európskej AML smernice (č. 2015/849).

Aktuálne platný právny stav sa ale v dohľadnej dobe zmení, a to 
z dôvodu transpozície 5. európskej AML smernice (č. 2018/843). 
Po transpozícii 5. AML smernice budú údaje o mene, priezvisku, 
dátume narodenia, štátnej príslušnosti a adrese pobytu konečného 
užívateľa výhod verejné. Zároveň bude verejná aj informácia o tom, 
prečo je daná osoba považovaná za konečného užívateľa výhod 
konkrétnej právnickej osoby. Táto zmena prinesie do vlastníckych 
štruktúr právnických osôb viac svetla a verejnosti bude známe, kto 
skutočne vlastní a ovláda konkrétnu právnickú osobu. Účelom zve-
rejnenia týchto údajov je aj posilnenie verejnej kontroly, ktorá môže 
zohrať značnú úlohu pri predchádzaní legalizácie príjmov z trestnej 
činnosti a zvýšiť tak celkovú transparentnosť podnikateľského pro-
stredia. Na druhej strane je pochopiteľné, že doteraz neznámym 
skutočným vlastníkom konkrétnych právnických osôb, teda koneč-
ným užívateľom výhod, nemusí byť takýto stav po vôli. Keďže však 
táto zmena vychádza priamo z európskej právnej úpravy, ktorá je 
zas založená na dohodách na úrovní OSBE, je nutné si uvedomiť, 
že takýto stav bude, resp. už je platný v každej členskej krajine Eu-
rópskej únie. 

Údaje o konečnom užívateľovi výhod mali byť v zmysle 5. AML 
Smernice verejne prístupné už 10.01.2020. V Slovenskej republike 
však k dnešnému dňu ešte nebol prijatý zákon, ktorý by túto prob-
lematiku upravoval. Napríklad v susednom Rakúsku sú tieto údaje 
už prístupné. 

Vzťah k Registru partnerov 
verejného sektora
Na Slovensku funguje už niekoľko rokov aj Register partnerov ve-
rejného sektora (ďalej len „RPVS“), ktorého úlohou je odkryť ekono-
mickú vlastnícku štruktúru osôb obchodujúcich so štátom a záro-
veň aj odkryť konečných užívateľov výhod týchto osôb. Povinnosť 
byť zapísaný v RPVS majú len tie osoby, ktoré obchodujú s verejným 
sektorom v rozsahu nad 100.000 EUR, resp. 250.000 EUR. Štát sa 
aj prostredníctvom tohto registra snaží zvýšiť transparentnosť 

nakladania s verejnými prostriedkami a dať odbornej ale aj laickej 
verejnosti priestor na lepšiu kontrolu toho, komu sú financie z ve-
rejných zdrojov vyplácané. Osoby zapísané v RPVS nie sú povinné 
mať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod zapísané aj v ob-
chodnom registri, nakoľko takýto zápis by bol duplicitný voči zápisu 
v RPVS. Zápis v RPVS je zároveň od vzniku tohto registra verejný 
a jeho správnosť musí byť periodicky potvrdzovaná.

Budúcnosť v oblasti AML
AML je oblasť práva, ktorá je aktuálne v intenzívnom vývoji. Už dnes 
vieme, že AML zákon a iné súvisiace predpisy budú v blízkej dobe 
novelizované z dôvodu transpozície 5. AML smernice. Z vyjadrení 
Európskej komisie je však zrejmé, že ani prijatie 5. AML smernice 
stále neprinieslo pravidlá dostatočne silné na boj proti legalizácii 
príjmu z trestnej činnosti, a tak možno očakávať sprísnenie re-
gulácie v tejto oblasti. Európska komisia sa zároveň vyjadrila, že 
v budúcnosti bude klásť dôraz na lepšiu implementáciu právnych 
predpisov v oblasti AML zo strany členských štátov a na bližšiu 
spoluprácu medzi orgánmi dohľadu týchto členských štátov. Pre 
podnikateľov to pochopiteľne bude znamenať, že tejto oblasti budú 
musieť venovať viac pozornosti.

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., LL.M. 
bpv Braun Partners, s.r.o., o. z.

Mgr. Juraj Gazda
bpv Braun Partners, s.r.o., o. z.

 

Najdôležitejšie zmeny 
Obchodného zákonníka 
a Zákona o obchodnom 
registri
1. Úvod
Novela Obchodného zákonníka a Zákona o obchodnom registri, 
účinná od 1. januára 2020, prináša viaceré zaujímavé zmeny. Naj-
dôležitejšie zmeny však nadobudnú účinnosť až 1.októbra 2020. 

Významné sú predovšetkým zmeny v oblasti obchodného registra. 
Cieľom je väčšia efektivita a transparentnosť obchodného registra 
a prečistenie registra od spoločností, ktoré sú dlhodobo neaktívne. 
Nadbytok neaktívnych spoločností je z časti spôsobený výrazným 
nepomerom medzi nákladmi na založenie spoločnosti a jej likvidá-
ciu. Kým založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne 
jednoduchý a nenákladný proces, jej likvidácia môže byť zdĺhavá a 
nákladná. Preto je často jednoduchšie a výhodnejšie pre majiteľov 
spoločností podávať každý rok nulové daňové priznanie, ako vydať 
značné finančné prostriedky na proces likvidácie. Novinky, ktoré 
zavádza táto novela, by aspoň čiastočne mali túto situáciu riešiť. 
Nemenej dôležitou zmenou sú nové obmedzenia v nadobúdaní a 
prevádzaní obchodného podielu pre osoby, proti ktorým je vedené 
exekučné konanie.

2. Novinky v oblasti 
obchodného registra 
2.1 Výlučne elektronické podania 

Prvou dôležitou praktickou zmenou je prechod na výlučne elek-
tronické podávanie návrhov na zápis, zmenu alebo výmaz údajov. 
Cieľom je zefektívnenie fungovania obchodného registra. Vo vše-
obecnosti sa dá očakávať, že zmena nebude až tak signifikant-
ná, nakoľko v súčasnosti je už elektronické podanie o 50 percent 
zvýhodnené oproti listinným podaniam, preto už aj v súčasnosti je 
väčšina podaní riešená elektronicky. Podávanie námietok proti za-
mietnutiu návrhu na zápis do obchodného registra už bude taktiež 
možné iba v elektronickej forme. V prípade, že rozsah alebo povaha, 
znemožňujú elektronické podanie, bude listinné podanie prípustné . 
Takéto podanie musí byť ale zdôvodnené vo vyhlásení priloženom k 
podaniu. Ak tak navrhovateľ neurobí, súd nebude na takéto podanie 
prihliadať.

2.2 Rozsah zapisovaných údajov 

Novela ukladá povinnosť zapísať okrem bydliska, priezviska a mena, 
ako to bolo doteraz, po novom aj rodné číslo spoločníka. V prípade, 
že spoločník nemá rodné číslo (zvyčajne ak je spoločníkom zahra-
ničná fyzická osoba), zapíše sa dátum narodenia. Spoločnosti musia 
doplniť tieto údaje s najbližším podaním návrhu na zápis údajov do 
obchodného registra. Tieto údaje musia byť doplnené najneskôr do 
30.9.2021. Aj keď tieto údaje budú zapísané v obchodnom registri, 
zverejňované nebudú. 

V prípade, že spoločnosť je založená na dobu určitú (ak je to ex-
plicitne určené pri založení), podľa novej úpravy sa bude zapisovať 
do obchodného registra aj dohodnutá doba, na ktorú je spoločnosť 
založená. 

Na druhej strane zaniká možnosť zapísať do obchodného registra 
obmedzenie oprávneného štatutárneho orgánu konať. Tento typ 
zápisu ale nemá účinok voči tretím osobám už podľa dnešnej úpra-
vy. Lehota na zmenu týchto zapísaných údajov je tiež 30.9.2021.

2.3 Notárske overenie súhlasu so zriadením síd-
la spoločnosti

Administratívnou prekážkou, ktorá vzniká pre ďalšie zakladanie 
schránkových firiem, je povinnosť notársky overovať súhlas so zria-

dením sídla spoločnosti. Nejedná sa o prehnané zaťaženie, pretože 
ide len o jeden podpis overený notárom. V praxi to však bude zna-
menať nutnosť prítomnosti ďalšej osoby, či už jeho splnomocnené-
ho zástupcu alebo priamo majiteľa nehnuteľnosti.

2.4 Výmaz fyzických osôb z obchodného registra

Po novom bude výpočet subjektov zapisovaných do obchodného 
registra obmedzený na vymenované právnické osoby. Z tohto vy-
plýva, že všetky ostatné subjekty majú byť z obchodného registra 
vymazané. Vzhľadom na to, že vo výpočte subjektov, ktoré môžu 
byť zapísané v obchodnom registri, nie sú zahrnuté fyzické osoby, 
budú z obchodného registra vymazaní živnostníci. Fyzické osoby 
(podnikatelia živnostníci) sa doposiaľ mohli dobrovoľne zapísať do 
obchodného registra. Týmto táto možnosť zaniká. Fyzické osoby, 
ktoré sú už registrované v obchodom registri budú do 1.7.2020 sú-
dom z obchodného registra vymazané.

2.5 Zrušenie spoločnosti pre neuloženie účtovnej 
závierky a výmaz neaktívnych spoločností

Novela taktiež upravuje zrušenie spoločnosti z dôvodu omeška-
nia uloženia účtovej závierky. Podľa novej právnej úpravy bude súd 
môcť zrušiť spoločnosť už pri 6-mesačnom omeškaní. 

Na naplnenie celkového cieľu sprehľadnenia, zefektívnenia a prečis-
tenia obchodného registra, budú súdmi vymazané neaktívne spo-
ločnosti, ktoré si neplnia svoje povinnosti.

3. Novinky v oblasti nadobúdania 
obchodného podielu
3.1 Obmedzenie nadobúdania obchodného podielu 
pre osoby, proti ktorým je vedené exekučné konanie

Okrem výrazných zmien ohľadom obchodného registra je vý-
znamnou zmenou obmedzenie zakladania a nadobúdania podielu 
v spoločnostiach s ručením obmedzeným pre osoby, proti ktorým 
je vedené exekučné konanie. Po novom nebudú môcť nadobudnúť 
obchodný podiel a taktiež sa nebudú môcť stať konateľom spoloč-
nosti. Osobám, proti ktorým je vedená exekúcia, bude taktiež zne-
možnené previesť podiel v spoločnosti na inú osobu. Toto platí aj 
na prevod obchodného podielu na spoločníka v danej spoločnosti. 

Podľa starej právnej úpravy nemôže s.r.o. založiť osoba, ktorá má 
daňové nedoplatky alebo nedoplatky voči sociálnej poisťovni. V nie-
ktorých prípadoch však daňový úrad a sociálna poisťovňa mohli 
vydať súhlas na založenie spoločnosti. Podľa novej úpravy nebudú 
môcť s.r.o. založiť nielen osoby s daňovými alebo odvodovými ne-
doplatkami, ale aj osoby, proti ktorým je vedená exekúcia. 

Ako bolo vyššie spomenuté, osoby, proti ktorým je vedené exekuč-
né konanie, sa nebudú môcť stať konateľmi. Obmedzenie možnosti 
stať sa konateľom spoločnosti pre takéto osoby, vychádza z pred-
pokladu, že osoby, ktoré nie sú schopné efektívne nakladať s vlast-
ným majetkom, nemôžu naplniť zákonom vyžadované vlastnosti 
odbornej starostlivosti. V zmysle dôvodovej správy sa toto nevzťa-
huje na konateľov, ktorí už boli ustanovení do funkcie.


