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Novela Obchodného 
zákonníka



Podnikové kombinácie
Rozhodný deň, oznámenie správcovi 

dane, správa audítora

Prevody obchodných 
podielov

Súhlas správcu dane, zakázané 
prevody

Ostatné zmeny

Zmeny v Obchodnom zákonníku
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Kapitálové fondy
Tvorba, zrušenie, rozdelenie

Zvýšená zodpovednos ť 
spolo čníkov

Zodpovednosť za úpadok dcérskej 
spoločnosti, predpoklady a následky

Ostatné zmeny
Nekalá likvidácia, obchodné 

tajomstvo, súčinnosť členov orgánov 
aj po zániku funkcie, súhlas Sociálnej 

poisťovne pri zániku spoločnosti

7. november 2017 Ernst & Young Law s. r. o.

Účinnos ť novely : 
► Podnikové kombinácie 

dňom vyhlásenia
► 1. január 2018
► 1. september 2018



Záväzky presahujú 

majetok
(nástupnícka spoločnosť)

Likvidácia

Oznámenie 

správcovi dane

dní 
pred VZ60

Podnikové kombinácie

Správa audítora
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Schválená
účtovná 
závierka

Konkurz / Reštrukturaliz.

60
Správa audítora

Doterajšia právna úprava sa použije na tie podnikové kombinácie, pri ktorých bol 
návrh zmluvy schválený VZ pred dňom vyhlásenia novely v Zbierke zákonov

Nová právna úprava podnikových kombinácií je účinná dňom vyhlásenia v Zbierke 
zákonov



Tvorba

Ostatné kapitálové fondy z príspevkov
Zrušenie

► Prerozdelenie medzi 
akcionárov/spoločníkov

► Zvýšenie ZI

Nezákonné prerozdelenie 
spolo čníkom / akcionárom

► Pri vzniku spoločnosti

► Kedykoľvek počas 
života spoločnosti 
(schválenie VZ)

► Plnenie sa musí vrátiť 
(výnimka: dobromyseľné prijatie)

► Spoločné a nerozdielne 
ručenie členov štatutárneho 
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Podmienky:

► Len splatené kapitálové 
fondy

► Ustanovenie v 
zakladateľskej 
zmluve/stanovách + 
rozhodnutie VZ

► Test krízy
► Zverejnenie oznámenia 

60 dní vopred

(schválenie VZ)

► Príspevkom môže 
byť všetko, čo môže 
byť predmetom 
vkladu do ZI

► Za kapitálový fond sa 
príspevky považujú 
až okamihom 
splatenia

ručenie členov štatutárneho 
orgánu za vrátenie plnenia

► Ručenie voči spoločnosti aj 
voči jej veriteľom

► Ručenie voči veriteľom zaniká 
vrátením plnenia spoločnosti



Zodpovednos ť za úpadok dcérskej 
spolo čnosti

Predpoklady

► Kvalifikovaný spoločník

► Vlastné aktívne konanie, ktoré 
podstatne prispelo k úpadku

► Príčinná súvislosť medzi konaním a 
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► Príčinná súvislosť medzi konaním a 
úpadkom

Následok

► Spoločník zodpovedá veriteľom 
dcérskej spoločnosti

Zbavenie sa zodpovednosti - ak 
ovládajúca osoba preukáže, že:

► Postupovala informovane a

► V dobrej viere, že koná v prospech 
ovládanej osoby



Prevody obchodných 
podielov

Spoločník nemôže previesť obchodný podiel:

► V spoločnosti, ktorá sa zrušuje súdom

► V spoločnosti, na ktorú je vyhlásený 
konkurzu / povolená reštrukturalizácia

Zjednodušenie pravidiel – súhlas správcu dane 
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Zjednodušenie pravidiel – súhlas správcu dane 
potrebný len:

► V prípade väčšinového obchodného 
podielu, a zároveň 

► Spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v 
zozname daňových dlžníkov



Čo sa ešte zmení?

► povinnosť súčinnosti bývalého člena 
štatutárneho orgánu

► nový trestný čin nekalá likvidácia

► súhlas Sociálnej poisťovne s výmazom 
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► súhlas Sociálnej poisťovne s výmazom 
spoločnosti z OR alebo s jej založením 
v odôvodnených prípadoch

► úprava inštitútu obchodného tajomstva 
– nové pojmy ako majiteľ obchodného 
tajomstva, či rušiteľ obchodného 
tajomstva, rozšírenie prostriedkov 
ochrany obchodného tajomstva
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GDPR



Čo je to GDPR?

Nová úprava trestnej zodpovednosti PO

Vytváranie jednotného európskeho 
katastra nehnute ľností
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Nová európska úprava ochrany osobných 
údajov

Ernst & Young Law s. r. o.7. november 2017



Čo je to GDPR?

► GDPR = General Data Protection Regulation

► Účinnosť: 25 máj 2018 (už len 198 dní )

► Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov
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a o voľnom pohybe takýchto údajov

► Má priamu účinnosť na území členských štátov (prednosť pred vnútroštátnou 
legislatívou)

► Aplikuje sa na spolo čnosti (aj mimo EÚ), ktoré spracúvajú osobné údaje ( OÚ) o 
občanoch EÚ

► Pokuty do výšky EUR 20 mil. alebo 4% ro čného celosvetového obratu (podľa 
toho, ktorá zo súm je vyššia)
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Veľmi jednoducho ...

► Princípy GDPR – transparentnosť, minimalizácia spracúvania, obmedzenie účelov 
a uchovávania, správnosť a aktuálnosť 

► Osobné údaje sú akékoľvek informácie, na základe ktorých možno priamo alebo 
nepriamo identifikovať fyzickú osobu, napr. meno, fotografia, identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje či online identifikátor
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lokalizačné údaje či online identifikátor

► Súhlas so spracúvaním údajov musí byť jasný, zrozumiteľný v jednoduchom jazyku 
a jeho poskytnutie musí byť jednoznačne odlíšiteľné od iných úkonov. Vzatie 
súhlasu späť musí byť rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie

► Spracúvanie sú rôznorodé operácie, napr. získavanie, zaznamenávanie, 
usporadúvanie, prehliadanie, vymazanie alebo prenos OÚ napr.: 
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► o úhrade nájomného a spotrebe energií
► o príchodoch a odchodoch do/z budovy 

alebo parkoviska

► snímaných prostredníctvom senzorov
► o stranách zmlúv so správcami 

nehnuteľností
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► Stále viac 
prepojených zariadení 
v rámci procesov

► Zmena procesov v  
organizácii na 
digitálny systém 

► Prepojenie organizácií 
navzájom

Súčasné trendy
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v rámci procesov

► Generovanie veľkého 
objemu dát 
(digitalizácia, lepšia 
komunikácia so 
zákazníkom)

► „Smart“ technológie
(Smart Cities a Smart
Building)

digitálny systém 
založený na dátach

► Opakované použitie 
dát

► Zdieľanie analýz 
spracovaných na 
základe získaných 
OÚ

► Dáta musia byť 
zdieľané v prostredí, v 
ktorom sa dodržiavajú 
regulatórne
požiadavky

EY Daňový seminár7. november 2017 Ernst & Young Law s. r. o.



Nové práva subjektov 
údajov
► Právo by ť zabudnutý – právo 

požiadať o výmaz OÚ a zastavenie ich 
ďalšieho šírenia a spracovania tretími 
stranami 
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► Právo na portabilitu – právo žiadať o 
prenos OÚ k inému prevádzkovateľovi, 
pokiaľ je to technicky možné

► Právo na prístup - právo žiadať 
informácie či, kde a za akým účelom 
sa OÚ spracúvajú a žiadať ich kópiu v 
elektronickej podobe bezplatne 
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Nové povinnosti 
prevádzkovate ľov
► Povinnos ť ohlási ť porušenie - dotknutá 

osoba musí ohlásiť porušenie do 72 
hodín od momentu, kedy sa o ňom 
dozvedela
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► Data Protection Officer – povinné 
zriadenie funkcie pre vybraných 
prevádzkovateľov

► Zodpovednos ť – spoločnosť musí 
preukázať, že zaviedla procesy na 
ochranu OÚ, monitoruje ich a 
dokumentuje
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Pripravte sa
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Vlastníctvo a 
kontrola dát
• Kontinuálne 

vzdelávanie 
stakeholderov a 
zamestnancov

• Priradenie 
kompetencií z 
hľadiska ochrany 
OÚ

• Zodpovedná osoba
• Biznis procesy
• Kontrola prístupu
• Kvalita dát

Vzťah ku klientovi
• Transparentnosť 

informácií
• Žiadosti a námietky 

dotknutých osôb a 
interný reakčný 
mechanizmus

• Súhlasy a zmluvná 
dokumentácia

Bezpečnos ť dát
• „Privacy by design“ 

a „Privacy by 
default“ 

• PIA (posúdenie 
vplyvu na ochranu 
OÚ)

• Primerané 
bezpečnostné 
opatrenia 
(technické, 
organizačné, 
personálne)

Povinnosti vo či 
regulátorovi a 
možné sankcie
• Sankčný 

mechanizmus až 
do výšky 20 mil. 
Eur alebo 4% z 
celosvetového 
obratu

• Reputačné riziko

Zmluvné vz ťahy a 
cezhrani čný prenos
• Aktualizácia 

existujúcich zmlúv
• Prerozdelenie 

zodpovedností
• Adekvátne 

opatrenia v 
súvislosti s 
cezhraničným 
prenosom
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3. Q&A



Ďakujem za pozornos ť



Kontaktné údaje

Soňa Hanková
Advokátka, Senior Manager, EY Law
Tel.: +421 2 3333 9202
E-mail: sona.hankova@sk.ey.com
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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 
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Young Law s. r. o. nepreberajú žiadnu zodpovednosť za straty 
spôsobené konaním či opomenutím zo strany osôb využívajúcich 
informácie obsiahnuté v tejto prezentácii.
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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.

© 2017 EYGM Limited.
Všetky práva vyhradené.

ey.com/sk


