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Vážení klienti, 

novela slovenského zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane 
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu, sa dotkne každej právnickej 
osoby v SR. Od 15. 3. 2018 je potrebné bezodkladne zaistiť 
a viesť internú dokumentáciu o totožnosti konečného 
užívateľa výhod a od 1. 11. 2018 obchodným spoločnostiam 
navyše pribúda povinnosť zapísať konečného užívateľa 
výhod do obchodného registra. Už teraz je najvyšší čas sa na 
tieto zmeny pripraviť. 

 

JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. 
advokát 
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Povinné zápisy konečných užívateľov výhod do 
obchodného registra od 1. 11. 2018 
Mgr. Tomáš Vavro  
vavro@vozab.com 

V súvislosti s nedávnou novelou zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML 
zákona) došlo k prijatiu niekoľkých nových opatrení. 

Nižšie uvádzame stručný prehľad tých povinností, ktoré sa v praxi dotknú takmer každého podnikateľa: 

- Povinnosť identifikovať tzv. konečného užívateľa výhod 
- Povinnosť viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v 

listinnej alebo v elektronickej podobe 
- Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra 

Posledná povinnosť bude pre právnické osoby administratívne najnáročnejšia, nakoľko vyžaduje 
niekoľko krokov zakončených zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra. 

Na splnenie tejto povinnosti budú mať právnické osoby čas do 31. 12. 2019, avšak v záujme 
bezproblémovej účasti vo verejnom obstarávaní alebo bezproblémového čerpania rôznych dotácií 
odporúčame, aby ste konečného užívateľa výhod zapísali čo najskôr. 

Pripomíname, že ide o povinnosť nezávislú na povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do 
registra partnerov verejného sektora (RPVS). Klienti, ktorí majú konečného užívateľa výhod zapísaného 
v RPVS, budú musieť zaistiť ďalší zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. 

Zápis bude možné vykonať iba prostredníctvom k tomu určeného formulára na zápis údajov do 
obchodného registra, pričom na rozdiel od iných zápisov pôjde o podanie, za ktoré sa nebude vyrubovať 
žiaden súdny poplatok. 

Klienti, ktorí majú obchodnú spoločnosť so sídlom v Českej republike, musia analogickú povinnosť splniť 
na území Českej republiky najneskôr do 1.1.2019. Bližšie informácie o zápisoch do tzv. evidencie 
skutočných majiteľov právnických osôb na území Českej republiky môžete nájsť tu www.vozab.com. 

Kto je konečným užívateľom výhod? 

Za konečného užívateľa výhod podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa 
považuje: 

1. každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – 
podnikateľa alebo združenie majetku, 

2. každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo 
združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod. 
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 Konečným užívateľom výhod teda môže byť: 

• Fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na 
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, predovšetkým spoločníci 
a akcionári obchodných spoločností 

• Fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z 
inej činnosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, napríklad tichý spoločník 

• Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, 
kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov 

• Fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku 

Určenie konečného užívateľa výhod môže byť pomerne náročné hlavne pri obchodných spoločnostiach 
s komplikovanou vlastníckou štruktúrou, kedy je potrebné zohľadniť viacero premenných.   

Odporúčania 

Každá právnická osoba by mala mať od 15. 3. 2018 k dispozícii aktuálnu dokumentáciu totožnosti 
konečného užívateľa výhod ako novú súčasť korporátnej dokumentácie, čo obnáša doloženie 
vlastníckej štruktúry právnickej osoby až na úroveň fyzických osôb na vrchole skupiny. Na žiadosť 
Zákonom stanovených úradov bude potom potrebné totožnosť konečného užívateľa výhod doložiť či 
upresniť. 
Všetky obchodné spoločnosti musia po 1. 11. 2018 navyše zaistiť zápis konečného užívateľa výhod do 
slovenského obchodného registra. 

 (príspevok je dostupný taktiež na http://law.vozab.com/czech-cs/publications)



 

 

 


