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Novela Obchodného zákonníka



Repetitórium
Zmeny v Obchodnom zákonníku 

Účinnosť novely 264/2017 Z. z.: 
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Podnikové kombinácie

Prevody obchodných podielov

Súhlas správcu dane len s prevodom 
väčšinového podielu spoločníkom, alebo 
na nadobúdateľa, zo zoznamu daňových 
dlžníkov; zakázané prevody v 
zrušovaných spoločnostiach

Ostatné zmeny 
Kapitálové fondy, zvýšená zodpovednosť 
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Určenie rozhodného dňa, oznámenie 
správcovi dane 60 dní pred VZ, správa 
audítora

Zakázané podnikové 
kombinácie
Záporné vlastné imanie, likvidácia, 
konkurz, reštrukturalizácia

Kapitálové fondy, zvýšená zodpovednosť 
spoločníkov, nekalá likvidácia, obchodné 
tajomstvo, súčinnosť členov orgánov aj po 
zániku funkcie, súhlas Sociálnej poisťovne 
pri zániku spoločnosti



Akvizícia / exit projektu
Scenár 1: share deal

Prevod 
obchodného 

podielu

► Prevod OP podľa SK práva, Short-form SPA vs
Long-form SPA

► Prevod OP na iného spoločníka vždy možný so 
súhlasom VZ (SZ určí bez súhlasu)

Prevod akcií

► Podľa ObZ a Zákona o CP

► Listinné akcie 

 Zmluva
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Prevod OP na iného spoločníka vždy možný so 
súhlasom VZ (SZ určí bez súhlasu)

► Prevod OP na inú osobu, len ak to SZ dovoľuje 

► Súhlas VZ potrebný, len ak to vyžaduje SZ

► Zápis do OR pri väčšinovom podiele (spojenom 
aspoň s polovicou všetkých hlasov)

► Súhlas správcu dane pri daňových dlžníkoch

► Spoločník nemôže previesť obchodný podiel:

 V spoločnosti, ktorá sa zrušuje súdom

 V spoločnosti, na ktorú je vyhlásený 
konkurz / povolená reštrukturalizácia

► Zákaz reťazenia jednoosobových s.r.o. 

 Zmluva

 Rubopis

 Odovzdanie

 Zápis v zozname akcionárov 

► Zaknihované akcie 

 Zmluva

 Registrácia na CDCP



Akvizícia / exit projektu
Scenár 2: asset deal

Predaj podniku 
alebo jeho časti Predaj aktív

► Potrebná individuálna špecifikácia aktív

► Komplexná zmluva individualizovaná podľa 
povahy aktív

► Rozhoduje VZ

► Zápis do OR 

► Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza 
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povahy aktív

► Na kupujúceho prechádzajú len určené práva a 
záväzky 

► Súhlas veriteľa potrebný pri záväzkoch

► Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza 
až vkladom do KN (nie zápisom v OR)

► SPV, ktorá predala podnik tvoriaci jej imanie, 
môže byť vymazaná z OR najskôr po 1 roku od 
predaja

► Zmluva o predaji podniku

► Veci, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré 
slúžia prevádzkovaniu podniku

► Význam správnej účtovnej evidencie 

► Na kupujúceho prechádzajú všetky práva a 
záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje

► Na prechod záväzku sa nevyžaduje súhlas 
veriteľa

► Prechod obchodného mena možný



Reorganizácia v skupine

► Rozhoduje VZ

► Zápis do OR

► Povinnosť splatiť NV pred zápisom do OR 

► Rozhoduje VZ

► Zápis do OR

► Zlúčenie

Zlúčenie
Splynutie

Rozdelenie
Rozdelenie 
zlúčením

Nepeňažný vklad
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► Povinnosť splatiť NV pred zápisom do OR 

► Pri nehnuteľnostiach potrebný zápis do KN

► Iné peniazmi oceniteľné hodnoty 

► Len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa 
dá určiť (vklady spočívajúce v záväzku vykonať 
práce alebo poskytnúť služby sú zakázané)

► Môže to byť aj pohľadávka voči spoločnosti

► Hodnotu určuje znalec (ObZ určuje výnimky) 

► Podnik alebo jeho časť možno vložiť do SPV aj 
ako nepeňažný vklad

► Zlúčenie

 Zaniká SPV(s) a jej imanie prechádza na 
inú už jestvujúcu SPV (právny nástupca) 

► Splynutie

 Zanikajú dve a viac SPV a ich imanie 
prechádza na inú novozaloženú SPV 
(vznikne právny nástupca)

► Rozdelenie

 Zaniká SPV a jej imanie prechádza na iné 
už jestvujúce SPV (právni nástupcovia) 

► Rozdelenie spoločnosti zlúčením 

 Zaniká SPV a jej imanie prechádza na iné 
novozaložené SPV (vzniknú právni 
nástupcovia)



Podnikové kombinácie z hľadiska 
dane z príjmov



Podnikové kombinácie 2017/2018
Posledné [nezdaniteľné] „retrofúzie“ 

Zdanenie ziskov z precenenia počas 
najviac 7 rokov

Povinne zdaniteľné fúzie s účtovným 
rozhodným dňom po 1.1.2018

Odpisovanie [nehnuteľností]
počas 20/40 rokov)
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2018: Posledné 
[nezdaniteľné] 
„retrofúzie“ – pozor na 
schválenie ÚZ 2017

počas 20/40 rokov)

Pozor na daňové straty



Podnikové kombinácie
Dokedy sa môžem rozhodnúť pre spätné zlúčenie?

6 mesiacov6 mesiacov

Možnosť vykonať spätné zlúčenie je naviazaná na 
schválenie poslednej účtovnej závierky
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1.1.2018 30.6.2018

Lehota na 
zostavenie a 

uloženie ÚZ 2017

31.12.2018

Lehota na
schválenie  

ÚZ 2017

ÚZ 2017



Oslobodenie príjmov z predaja podielov



Oslobodenie príjmov z predaja 
obchodných podielov a akcií

Seller

SK 
PropCo2

SK 
PropCo3

SK 
PropCo1

Buyer

SK 
PropCo2

Exit z realitného projektu s využitím holdingovej spoločnosti
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► Právo výpovede nájomnej zmluvy pri zmene vlastníka
► Adresnejšie kovenanty pri bankovom financovaní
► Samostatné sledovanie ziskovosti/stratovosti projektov
► Flexibilita pri „joint ventures“

Príklady komerčných dôvodov holdingovej štruktúry



Oslobodenie príjmov z predaja 
obchodných podielov a akcií

► Po uplynutí 24 kalendárnych mesiacov odo dňa 
nadobudnutia priameho podielu

► Lehota sa počíta od 1.1.2018, NIE spätne

Kedy bude možné uplatniť oslobodenie?
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1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019

24 kalendárnych mesiacov
Od 1.1.2020 možnosť 
uplatniť oslobodenie

1.1.2020 1.1.2021 1.1.2022

Nadobudnutie 
podielu 



vykonáva podstatné funkcie, riadi a 
znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií 
alebo OP

Kto bude môcť uplatniť oslobodenie?

Oslobodenie príjmov z predaja 
obchodných podielov a akcií
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Právnická 
osoba

disponuje potrebným personálnym a 
materiálnym vybavením
(nie je schránková firma)

má najmenej 10 % priamy podiel na 
základnom imaní dcérskych spoločností



Akvizície a reorganizácie v praxi
Vybrané dôsledky akvizičných scenárov

► Zdaniteľná transakcia u predávajúceho
► Daňové riziká neprechádzajú na 

kupujúceho
► Daňové straty zostanú predávajúcemu
► Zmena daňovej hodnoty majetku (tax

step-up)
Možnosť DPH režimu TOGC /bez DPH/

Asset deal Share deal

► Možnosť oslobodenia od DzP
► Prechod rizík => daňové DD a SPA
► Daňové straty prejdú na kupujúceho –

avšak: pozor na ich nízku 
životnosť/využiteľnosť                           
(4 roky/proporčne)

► Nezmenená daňová hodnota 
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► Možnosť DPH režimu TOGC /bez DPH/
► Riziko nárokov zo strany veriteľov SPV 

poškodených predajom
► Prechod UR, SP a KR spojených s 

nehnuteľnosťami v rozsahu podľa 
Stavebného zákona

► Riziko výpovede nájomných zmlúv 
nájomcom NP 

► Prevod zmluvných vzťahov závislý od 
spolupráce 3. strán

► Nezmenená daňová hodnota 
odpisovaného majetku (no tax step-up)

► Nadobudnutie práv a záväzkov, 
zmluvných vzťahov bez ohľadu na 
vedomosť predávajúceho

► Riziko pri SPV v kríze 



Judikatúra ČR k zneužitiu práva
(Prípad CTP) - zjednodušene

HoldCo1

(NL)

HoldCo

(NL)

PropCo

(CZ)
HoldCo1

(NL)

HoldCo

(NL)

PropCo

(CZ)

Východisková štruktúra Konečná štruktúra
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NewCo

(CZ)

PropCo

(CZ)

2. Zlúčenie

1. Predaj 
obch. podielu 

za dlh



► Oddeliť aktíva generujúce stabilný 
výnos od iných aktivít skupiny

► Zosúladiť korporátnu štruktúru s 
holandským a európskym právom

► Vytvoriť jasnú riadiacu štruktúru
► Umožniť zamestnancom získať podiel 

na výsledkoch skupiny

CTP Najvyšší správny súd ČR

► Daňové výhody v nepomere k ostatným 
admin výhodám

► Neekonomické chovanie (rovnaký 
účinok sa dal dosiahnuť fúziou bez 
zadĺženia)

► Netrhové podmienky úveru + splácanie 
prebiehalo iba formou zápočtu

Judikatúra ČR k zneužitiu práva
(Prípad CTP) - zjednodušene
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na výsledkoch skupiny
► Oddelenie aktivít pre účely vstupu na 

burzu (nezrealizoval sa kvôli kríze)

Štruktúrovanie akvizícií 
a reorganizácií musí 

korešpondovať s 
ekonomickou realitou 

(„substance“)

prebiehalo iba formou zápočtu
► Nestačí, že reorganizácia ako celok 

dáva pre skupinu zmysel, každý jeden 
krok musí mať ekonomické 
opodstatnenie 



Q&A



Ďakujeme za pozornosť



Kontaktné údaje

Richard Panek
Partner, EY 
Tel.: +421 2 3333 9109
E-mail: richard.panek@sk.ey.com

Soňa Hanková
Advokátka, Senior Manager, EY Law
Tel.: +421 2 3333 9202
E-mail: sona.hankova@sk.ey.com



Upozornenie

Informácie uvedené v tejto prezentácii majú všeobecný charakter a ich 
výhradným cieľom je poskytovať len rámcový prehľad príslušných tém. 
Tieto informácie nie je možné považovať za úplné alebo dostatočné pre 
rozhodovanie, ani sa nedajú použiť namiesto poradenstva 
poskytovaného odborným poradcom. Ernst & Young, s.r.o. ani Ernst & 
Young Law s. r. o. nepreberajú žiadnu zodpovednosť za straty Young Law s. r. o. nepreberajú žiadnu zodpovednosť za straty 
spôsobené konaním či opomenutím zo strany osôb využívajúcich 
informácie obsiahnuté v tejto prezentácii.



EY | Audit | Dane | Transakcie | Poradenstvo

Informácie o EY
EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce 
odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, 
transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a 
kvalitou služieb prispievame k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a 
ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, 
ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k 
všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k 
lepšie fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu.

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, 
ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global 
Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym 
subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo 
klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach 
ey.com.

© 2018 EYGM Limited.
Všetky práva vyhradené.

ey.com/sk


