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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou zdanenia spoločnosti. Cieľom práce je 

pomocou analýzy spoločnosti KHF GROUP, s.r.o. navrhnúť opatrenia, ktoré budú viesť 

k daňovej optimalizácii. 

 

Abstract 

This master´s thesis concerns optimalization of company taxation. The aim is, through 

analysis of the company KHF GROUP, s.r.o., suggest steps to optimalization of 

taxation. 
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ÚVOD 

Daňová sústava, ako Slovenskej, tak aj Českej republiky prechádza intenzívnym 

procesom novelizácií a dá sa predpokladať, že tento trend pretrvá aj naďalej. V takto sa 

meniacich podmienkach je dôležitá sústavná verifikácia zákonného rámca. Tendencia 

vyhnúť sa, alebo aspoň minimalizovať svoju daňovú povinnosť a poplatky, existuje už 

pradávna. Daňoví poplatníci sa snažia rôznymi spôsobmi uniknúť vysokým daniam, 

ktoré sú v ich jurisdikcii stanovené. Každý štát ma odlišný daňový systém a táto 

diverzita láka spoločnosti k daňovej optimalizácii pomocou využívania daňového 

systému inej krajiny. Hneď ako sa v zdanení spoločnosti objaví medzinárodný prvok, je 

nutné sa riadiť taktiež medzinárodnými predpismi. Nižšia daňová záťaž samozrejme nie 

je jediným aspektom ekonomickej prosperity. Jej úspešná optimalizácia však môže 

výrazne podporiť hospodársky výsledok každej spoločnosti, pretože dôsledkom 

zníženia daní je zníženie nákladov. 

Hlavným cieľom diplomovej práce je daňová optimalizácia slovenskej spoločnosti KHF 

GROUP, s.r.o. Prvá časť je teoretická a obsahuje 4 kapitoly. Práca sa bude zaoberať 

zmenou sídla spoločnosti zo Slovenska na Českú republiku. Keďže novovytvorená 

česká spoločnosť bude pokračovať v podnikaní na Slovensku, vzniká v tomto prípade 

medzinárodný prvok. Teoretická časť teda objasní medzinárodné zdanenie príjmov a 

ako slovenskú, tak aj českú daň z príjmov právnických osôb. Posledná teoretická časť sa 

venuje rôznym metódam analýzy spoločnosti. Po objasnení si jednotlivých pojmov 

potrebných pre pochopenie problematiky, je konkrétna spoločnosť KHF GROUP, s.r.o. 

podrobená vonkajšej, vnútornej a odborovej analýze. Zo SLEPTE analýzy vyplynulo, že 

spoločnosť podlieha vysokej sadzbe dani z príjmov právnických osôb a taktiež 

minimálnej dani, tzv. daňovej licencii. Toto sú dva hlavné dôvody, kvôli ktorým sa 

bude spoločnosť snažiť optimalizovať svoje zdanenie. V praktickej časti je navrhnutý 

postup, ktorý ak by spoločnosť realizovala, optimalizovala by svoje výslednú daňovú 

povinnosť. Jednotlivé kroky sú podrobne rozpísané a vyúsťujú do záverečného 

porovnania. V tomto porovnaní je znázornená výsledná daňová povinnosť spoločnosti 

v roku 2017 ak bude bezo zmeny pokračovať v doterajšom podnikaní a taktiež jej 

výsledná daňová povinnosť ak by aplikovala navrhnutý plán optimalizácie zdanenia. 
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CIEĽ 

Cieľom diplomovej práce je teoreticky vysvetliť spôsob zdaňovania právnickej osoby 

v Českej a Slovenskej republike a taktiež jej zdanenie v medzinárodnom merítku. 

Praktická časť má za cieľ navrhnúť konkrétne opatrenia, ktoré budú viesť k daňovej 

optimalizácii vybranej právnickej osoby. 

METODIKA RIEŠENIA 

V prvej teoretickej časti budú použité poznatky, čerpané z odbornej literatúry, 

elektronických zdrojov, článkov a zákonov. Všetky tieto informácie sa následne využijú 

v praktickej časti. Tá sa bude skladať z analýzy makroprostredia (SLEPTE analýza), 

mikroprostredia (Porterov model piatich síl) a vnútornej analýzy (marketingový mix). 

Na základe analýzy získaných dát budú navrhnuté opatrenia, ktorých aplikácia by 

prispela k daňovej optimalizácii spoločnosti. 

Hlavným podnetom písania diplomovej práce práve na túto tému bolo zavedenie 

minimálnej dane, tzv. daňovej licencie a vysoká sadzba dane z príjmov právnických 

osôb na Slovensku. Daňová licencia a jej účinky budú podrobne rozobrané z pohľadu 

právnych predpisov a verejnosti. Konkrétnou spoločnosťou, ktorej sa daňová licencia 

a vysoká sadzba dane z príjmov právnických osôb týka je spoločnosť KHF         

GROUP, s.r.o. a práve pre ňu bude nájdený spôsob, akým sa daňovej licencii vyhnúť 

a optimalizovať zdanenie spoločnosti. V závere práce bude porovnané výsledné 

zdanenie slovenskej a českej spoločnosti. 
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1 Medzinárodné zdanenie príjmov 

Medzinárodné zdanenie príjmov je veľmi aktuálnou témou, pretože ako Česká 

republika, tak aj Slovensko sú zapojené do globalizovanej ekonomiky. Na týchto 

územiach funguje množstvo malých aj veľkých firiem, patriacich zahraničným 

vlastníkom. Veľký počet z nich je súčasťou nadnárodných korporácií. 

1.1  Medzinárodné dvojité zdanenie príjmov 

Medzinárodné dvojité zdanenie príjmov znamená, že jeden príjem alebo majetok je 

podrobený dani (rovnakej alebo podobnej) v dvoch alebo viacerých krajinách. Takéto 

zdanenie je negatívnym javom, ktorý znižuje záujem o ekonomické aktivity. Je 

výsledkom kolízie daňových zákonov dvoch a viac štátov.
1
 

Právne a ekonomické dvojité zdanenie 

Právne dvojité zdanenie znamená, že dva štáty podrobujú príjem alebo majetok 

u jedného daňového subjektu. Takéto dvojité zdanenie vzniká na základe toho, že jeden 

štát zdaní príjem z dôvodu považovania sa za zdroj príjmu a druhý štát z dôvodu 

považovania daňového subjektu za rezidenta tohto druhého štátu. 
2
 

Ekonomické dvojité zdanenie znamená, že jeden príjem alebo majetok je podrobený 

dani v rukách dvoch subjektoch v dvoch štátov. Príkladom je zdaňovanie podielov na 

zisku medzi materskou a dcérinou spoločnosťou. Podiely na zisku vyplácané dcérinou 

spoločnosťou so sídlom v štáte A, podliehajú zrážkovej dani v tomto štáte. Zároveň ale 

príjem materskej spoločnosti (so sídlom v štáte B) z titulu podielov na zisku je 

podrobený dani z príjmu v tomto štáte B.
3
  

 Opatrenia zabraňujúce dvojitému zdaneniu/nezdaneniu 

K zamedzeniu dvojitého zdanenia sa prijímajú jednostranné, dvojstranné alebo 

viacstranné opatrenia. Toto rozdelenie je na základe počtu zainteresovaných strán. 

                                                 
1
 BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, P. KOTÁB a kol. Finanční právo. 

2
 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 

3
 Tamtiež. 
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Jednostranné opatrenia prijíma jeden štát, ktorý sa snaží eliminovať negatívne dopady 

dvojitého zdanenia.
4
 

V českom zákone č. 586/1992 Sb. o dani z príjmov (ďalej len čZDP) je to napríklad: 

 § 24 odst. 2 písm. ch) čZDP, ktorý za zákonom stanovených podmienok dáva 

možnosť uznania dani zaplatenej v zahraničí ako daňovo účinného nákladu. 

 § 38f odst. 4 čZDP je vyjadrením vôle českého zákonodarca v zmysle zvolenia 

si odlišnej metódy zamedzenia dvojitého zdanenia ako určuje zmluva 

o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len SZDZ).
5
 

Dvojstranné opatrenia sú opatrenia medzi dvoma štátmi. Patria sem napríklad SZDZ, 

memorandá o vzájomnej spolupráci alebo dohody o výmene informácií.
6
 

Za viacstranné opatrenia sa považujú predpisy Európskej Únie (nariadenia, smernice) 

a taktiež SZDZ uzavreté medzi viac ako dvoma štátmi. Patrí sem napríklad Nordic 

Treaty a Andean Treaty.
7
 

1.1.1  Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sú medzinárodnými zmluvami a teda 

dvojstranným opatrením pre zamedzenie dvojitého zdanenia. Ich vzťah s tuzemskou 

právnou úpravou zakotvuje článok 10 Ústavy Českej republiky a § 37 čZDP. V oboch 

sa uvádza, že ak medzinárodná zmluva stanoví niečo iné ako zákon, použije sa 

medzinárodná zmluva. Tento vzťah sa nazýva aplikačná prednosť. 
8
 

Zmyslom SZDZ nie je iba zamedzenie dvojitého zdanenia ale aj dvojitého nezdanenia. 

SZDZ určuje ktorý štát má právo zdaniť , v akom rozsahu a taktiež rieši kolízne situácie 

v rezidentstve poplatníka.
9
 

                                                 
4
 BRYCHTA, K. Mezinárodní daňové systémy. 

5
 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z 

příjmů. 
6
 BRYCHTA, K. Mezinárodní daňové systémy. 

7
 Tamtiež. 

8
 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z 

příjmů. 
9
 Tamtiež. 
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Úlohou SZDZ je taktiež poskytovanie právnej istoty poplatníkom, pretože oni práve 

vďake zmluve už dopredu poznajú režim zdanenia danej transakcie. Ďalšou dôležitou 

úlohou je boj proti daňovým podvodom, hlavne prostredníctvom spolupráce daňových 

správ.
10

 

Historicky prvou SZDZ bola zmluva uzatvorená v roku 1899 medzi Pruskom 

a Rakúsko-Uhorskom. Až o niekoľko desaťročí neskôr, po prvej svetovej vojne, bol 

vytvorený úplne prvý model daňovej zmluvy.
11

 

Česká republika ich začala uzatvárať už v medzivojnovom období, za čias 

Československej republiky. Ako prvé boli uzatvorené zmluvy s Nemeckom, Rakúskom, 

Poľskom a Maďarskom kvôli početným medzinárodným obchodom s týmito 

krajinami.
12

 Aktuálne (3. decembra 2015) má Česká republika uzavretých 83 zmlúv 

o zamedzení dvojitého zdanenia.
13

 

Existujú dva modely podľa ktorých sa zmluvy tvoria. Sú nimi: 

 Model OECD – zmluvy uzavreté medzi rozvinutými štátmi na podobnej 

hospodárskej úrovni. Podľa tohto modelu uzavrela Česká republika zmluvy 

napríklad s Belgickom, Francúzskom alebo Holandskom. 

 Model OSN – zmluvy uzavreté s rozvojovými krajinami a teda s ekonomicky 

slabším štátom. Zmluvy zdôrazňujú ochranu príjmov v krajine zdroja, kde sú aj 

zdaňované. Uzavieranie zmlúv podľa modelu OSN už neprebieha. V súčasnosti 

sa uzatvárajú zmluvy len podľa modelu OECD. Československá socialistická 

republika uzavrela takúto zmluvu napríklad s Čínou, Nigériou alebo Srí 

Lankou.
14

 

SZDZ má tri rôzne pôsobnosti: 

 Osobná pôsobnosť je vymedzená v článku 1 a určuje na koho sa zmluva 

vzťahuje. 

                                                 
10

VYŠKOVSKÁ, M. Umíme používat smlouvy o zamezení dvojímu zdanění? In: Bulletin Komory 

daňových poradců. 
11

 KOSTERS, B. The United Nations Model Tax Convention and Its Recent Developments. Asia-Pacific 

tax bulletin. 
12

 NERUDOVÁ, D. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v Evropě a ve světě. Daně a právo v praxi. 
13

 Ministerstvo financí ČR. Přehled platných smluv. [online]. 
14

 KLEIN, Š. a K. ŽÍDEK. Mezinárodní daňové plánování, 
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 Vecná pôsobnosť určuje typ daní, ktorými sú priame dane. Konkrétne druhy 

daní sú vymenované v článku 2. 

 Časovú pôsobnosť vymedzuje článok o Vstupe v platnosť. V SZDZ so 

Slovenskou republikou je to článok 27.
15

 

Kľúčovým aspektom je určenie štátu zdroja a štátu rezidencie. Štát rezidencie je štát, 

v ktorom je daňovým rezidentom vlastník príjmu alebo štát, kde sa nachádza skutočné 

sídlo právnickej osoby. Štátom zdroja sa nazýva štát, z ktorého daný príjem pochádza. 

To znamená štát, v ktorom bola činnosť vykonávaná, výrobok vyrobený alebo kde je 

umiestnený majetok, z ktorého plynie daný príjem.
16

 

Veľmi dôležitým článkom je článok o vylúčení dvojitého zdanenia. Ten upravuje 

metódu aká sa použije v konkrétnom prípade. Existujú 4 metódy:
17

 

a) Metóda úplneho zápočtu 

Zápočet dane 

b) Metóda prostého zápočtu 

c) Metóda úplneho vyňatia  

Vyňatie príjmov 

d) Metóda vyňatia s výhradou progresie
18

 

Zápočet dane (Credit system) funguje na princípe zahrnutia si všetkých príjmov           

(z tuzemska aj zahraničia), ktoré sú predmetom dane, do daňového priznania 

a následnom započítaní si dane zaplatenej v zahraničí. V českom zákone o dani 

z príjmov sa metódy zápočtu dane nachádzajú v § 38f odst. 2 čZDP. 

a) Metóda úplneho zápočtu (Full credit) sa používa napríklad v SZDZ so Srí 

Lankou. Zaväzuje zmluvné štáty, aby navzájom akceptovali celú daň zaplatenú 

z určitého príjmu v štáte zdroja. 

                                                 
15

 BRYCHTA, K. Mezinárodní daňové systémy. 
16

 VYŠKOVSKÁ, M. Umíme používat smlouvy o zamezení dvojímu zdanění? In: Bulletin Komory 

daňových poradců. 
17

 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z 

příjmů. 
18

 BRYCHTA, K. Mezinárodní daňové systémy. 
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b) Metóda prostého zápočtu (Ordinary credit) taktiež povoľuje započítať si daň 

zaplatenú v zahraničí, ale len v pomernej výške vzhľadom na pomer 

dosiahnutého príjmu v zahraničí voči celkovému príjmu. Vo väčšine SZDZ 

uzavretých Českou republikou sa nachádza táto metóda. Je tomu napríklad aj 

v prípade SZDZ so Slovenskom.
19

 

Princípom vyňatia príjmov (Exemption) je, že štát rezidenta nepodrobí určité príjmy 

dosiahnuté v štáte zdroja žiadnemu zdaneniu. Tieto metódy sa vyskytujú zväčša 

v starších zmluvách ako napríklad SZDZ s Nemeckom alebo Veľkou Britániou. 

c) Metóda úplneho vyňatia (Full exemption) znamená, že sa príjem zo zdroja 

v zahraničí vôbec neberie do úvahy v zemi rezidenta. Takéto vyňatie existuje 

v SZDZ s Brazíliou a uplatňuje sa len pri niektorých druhov príjmov. V českom 

zákone o dani z príjmov sa táto metóda bližšie rozoberá v § 38f odst. 6 čZDP. 

d) Metóda s výhradou progresie (Exemption with progression) sa používa 

v podmienkach progresívneho zdaňovania príjmov, podľa majetkovej situácie 

príslušného poplatníka. Táto metóda je obsiahnutá v SZDZ s Nemeckom a českí 

zákonodarci ju upresňujú v § 38f odst. 7 čZDP.
20

 

SZDZ so Slovenskou republikou ďalej obsahuje všeobecné definície, vymedzenie 

rezidentstva, stálu prevádzkareň, príjmy z nehnuteľností, zisky podnikov, medzinárodnú 

dopravu, združené podniky. Taktiež upravuje pasívne príjmy ako dividendy, úroky a 

licenčné poplatky. Aktívne príjmy a teda príjmy zo závislej činnosti a tantiémy. Ďalej 

vymedzuje zisky zo scudzenia majetku, umelcov a športovcov, penzie, štátnu službu, 

študentov a žiakov učilíšť, ostatné príjmy a majetok.
21

 

Záver zmluvy je venovaný zásade rovného zachádzania, riešenia prípadov dohodou, 

výmene informácií, diplomatom a spôsobu výpovede zmluvy.
22

 

 

                                                 
19

 SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z 

příjmů. 
20

 S Tamtiež. 
21

 Oznámenie MZV SR č. 238/2003 Z.z. Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia 

a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. 
22

 Tamtiež. 
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1.2  Stála prevádzkareň 

Výraz stála prevádzkareň je pomenovaním povinnosti daňového rezidenta k dani. Stála 

prevádzkareň vzniká z dôvodu splnenia zákonných kritérií určitých činností daňového 

nerezidenta v štáte zdroja. Z toho vyplýva, že definícia stálej prevádzkarne je kľúčová 

pri určovaní ktorý z dvoch zmluvných štátov bude mať právo zdaniť zisky podnikov.
23

 

1.2.1 Stála prevádzkareň podľa SZDZ 

Článok 5 SZDZ so Slovenskom – Stála prevádzkareň obsahuje základnú úpravu pojmu 

stálej prevádzkarne. Je označená ako „trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, 

ktorého prostredníctvom podnik úplne alebo čiastočne vykonáva svoju činnosť.“.
24

 

V článku sú vymedzené tzv. klasické prevádzkarne a prevádzkarne viažuce sa na časový 

test. Zoznam prevádzkarní je demonštratívny.
25

 

Za klasickú stálu prevádzkareň sa považuje napríklad miesto vedenia podniku, pobočka, 

kancelária, továreň, dielňa, dôl, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo akékoľvek 

miesto, kde sa ťažia  prírodné zdroje.
26

 

Stála prevádzkareň, ktorá sa viaže na časový test sa dá rozdeliť na dve podskupiny: 

a) Stavenisko, stavebný, montážny alebo inštalačný projekt  alebo dozor s tým 

spojený za podmienky trvania viac ako 12 mesiacov. 

b) Službová stála prevádzkareň.  

Službová stála prevádzkareň je vymedzená ako „poskytovanie služieb vrátane 

poradenských alebo riadiacich služieb podnikom jedného zmluvného štátu alebo 

prostredníctvom zamestnancov alebo iných pracovníkov najatých podnikom na takýto 

účel, ale len vtedy, ak činnosti takého charakteru trvajú na území druhého zmluvného 

štátu počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré presiahnu v úhrne šesť 

mesiacov v akomkoľvek dvanásťmesačnom období.“
27

 Službová stála prevádzkareň je 

                                                 
23

 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanění. 
24

 Oznámenie MZV SR č. 238/2003 Z.z. Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia 

a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. 
25

 Finančná správa. Zdaňovanie príjmov nerezidenta SR. [online]. 
26

 Tamtiež. 
27

 Oznámenie MZV SR č. 238/2003 Z.z. Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia 

a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku, čl. 5 odst. 3 písm. b). 
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relatívnou novinkou v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia. Jej 

zvláštnosťou je, že nemá spojenie s konkrétnym stálym miestom. 
28

 

České ministerstvo financií bolo prvým, ktoré sa snažilo o začlenenie službovej stálej 

prevádzkarne do svojich medzinárodných daňových zmlúv. Po čase sa k ČR pripojilo 

viacej štátov. Táto snaha vyústila do výhrady voči modelovej zmluve pri vstupe ČR do 

OECD. Výhrada spočívala v možnosti zahrnutia ustanovenia o službovej stálej 

prevádzkarne do ňou uzatváraných daňových zmlúv.
29

 

V článku 5 SZDZ je štvrtý odstavec venovaný zozname miest, ktoré stálou 

prevádzkarňou nie sú. Patria sem napríklad zariadenia využívané len za účelom 

uskladnenia, vystavenia a dodania alebo zhromažďovania informácií.
30

 

Za stálu prevádzkareň sa taktiež považuje závislý zástupca, ktorý jedná v mene podniku 

a má oprávnenia uzatvárať zmluvy v mene tohto podniku. Nesmie sa ale jednať 

o nezávislého zástupcu, ktorý vykonáva zastupovanie v rámci svojej pravidelnej 

obchodnej činnosti.
31

 

Na článok 5 SZDZ je veľmi úzko naviazaný článok 7 SZDZ – Zisky podnikov. 

Odstavec 1 článku 7 SZDZ určuje, že ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva 

svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne, môžu byť 

zisky podniku zdanené v tomto druhom štáte. Zisky podniku ale môžu byť zdanené len 

v takom rozsahu, v akom ich je možné pripísať stálej prevádzkarni.
32

 

Ak nastane situácia, že vznikne stála prevádzkareň v druhom zmluvnom štáte, 

prisudzujú sa jej zisky, ktoré by mohla docieliť, ak by ako samostatný podnik 

vykonávala rovnaké alebo obdobné činnosti  za rovnakých alebo obdobných podmienok 

a bola by úplne nezávislá v styku s podnikom, ktorého je stálou prevádzkarňou. Zmluva 

dáva možnosť odpočtu nákladov, ktoré boli vynaložené na účely stálej prevádzkarne, 

                                                 
28

 Finančná správa. Zdaňovanie príjmov nerezidenta SR. [online]. 
29

 Finanční správa. Sdělení Ministerstva financí ke vstupu ČR do OECD ve vztahu k daním přímým č. j.: 

251/15082/96. [online]. 
30

 Oznámenie MZV SR č. 238/2003 Z.z. Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia 

a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. 
31

 Tamtiež. 
32

 Tamtiež. 
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vrátane výloh na vedenie, vzniknutých v štáte kde je stála prevádzkareň umiestnená, 

alebo inde.
33

 

Článok 23 SZDZ – Zásada rovného zaobchádzania, zakazuje diskrimináciu. Odstavec 3 

tohto článku sa priamo dotýka stálej prevádzkarne zriadenej jedným zmluvným štátom 

v druhom zmluvnom štáte. Zakazuje zdanenie stálej prevádzkarne, ktoré by bolo 

nepriaznivejšie ako zdanenie tuzemského podniku druhého zmluvného štátu, ktorý 

vykonáva takú istú činnosť. Zákaz diskriminácie sa vzťahuje na dane všetkých druhov 

a označení.
34

 

1.2.2 Stála prevádzkareň podľa OECD 

Stálou prevádzkarňou sa aktívne zaoberá OECD, ktoré v roku 2010 vydalo Správu 

o prisudzovaní ziskov stálym prevádzkarniam. Podrobne skúma aké kritériá by mali byť 

použité pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni. Bola vytvorená z dôvodu značných 

odlišností pri prisudzovaní ziskov stálym prevádzkarniam členskými aj nečlenskými 

štátmi a odlišností v interpretácii článku 7 SZDZ. Touto aktivitou naväzuje a doplňuje 

Správu o prisudzovaní ziskov stálym prevádzkarniam z roku 2008.
35

 

1.2.3 Stála prevádzkareň podľa slovenských právnych predpisov 

Slovenský zákon č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov (ďalej sZDP) vymedzuje stálu 

prevádzkareň v § 16 odst. 2 sZDP ako trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činností 

daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky. 
36

 

Pokyn DR SR k zabezpečeniu jednotného postupu správcu dane pri posudzovaní vzniku 

tzv. „klasickej stálej prevádzkarne“ daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou 

umiestnenej na území Slovenskej republiky ďalej upresňuje geografickú a časovú 

stálosť stálej prevádzkarne. Geografickou stálosťou sa rozumie najmä miesto, z ktorého 

                                                 
33

 Oznámenie MZV SR č. 238/2003 Z.z. Zmluva medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia 

a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. 
34

 Tamtiež. 
35

 Výbor OECD pro fiskální záležitosti. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a 

majetku. 
36

 Zákon č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov. 
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je činnosť daňovníka organizovaná, pobočka, kancelária, dielňa, pracovisko, miesto 

predaja, technické zariadenie alebo miesto prieskumu a ťažby prírodných zdrojov.
37

 

Časová stálosť znamená, že miesto alebo zariadenie určené na výkon činností je trvalé, 

ak sa k výkonu danej činnosti využíva sústavne alebo opakovane. Pri jednorazovo 

vykonávanej činnosti sa miesto alebo zariadenie považuje za trvalé, ak doba výkonu 

činnosti presiahne 6 mesiacov v akomkoľvek 12 mesačnom období.
38

 

Prevádzkarňami na ktoré sa viaže časový test sú: 

 „Stavebná“ stála prevádzkareň - stavenisko, miesto vykonávania stavebných 

a montážnych projektov 

 „Službová“ stála prevádzkareň.
39

 

Pre oba typy platí podmienka splnenia časového testu. Vykonávaná činnosť musí trvať 

viac ako 6 mesiacov (súvisle alebo v niekoľkých obdobiach) v akomkoľvek období 

dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.
40

 

Za stálu prevádzkareň sa taktiež považuje závislý zástupca, tzv. „agentská“ stála 

prevádzkareň, ktorý jedná v mene daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou a 

uzatvára v jeho mene zmluvy na základe splnomocnenia.
41

 

Dva odseky v § 16 odst. 3 a 4 sZDP sú venované spoločníkom verejnej obchodnej 

spoločnosti, komplementárom komanditnej spoločnosti a členom európskeho 

zoskupenia hospodárskych záujmov so sídlom na území SR, ktorí sú daňovníkmi 

s obmedzenou daňovou povinnosťou. Odseky určujú, že príjem dosahovaný v stálej 

prevádzkarni je aj ich príjmom.
42

 

 

 

                                                 
37

 Finančná správa. Pokyn DR SR k zabezpečeniu jednotného postupu správcu dane pri posudzovaní 

vzniku tzv. „klasickej stálej prevádzkarne“ daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenej 

na území Slovenskej republiky. [online]. 
38

 Finančná správa. Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť stálej prevádzkarne nerezidentnej 

FO a PO. [online]. 
39

 Zákon č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov. 
40

 Zákon č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov. 
41

 Tamtiež. 
42

 Tamtiež. 
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Povinnosti stálej prevádzkarne 

Ak daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou vznikne stála prevádzkareň, viaže 

sa na ňu viacero povinností a pravidiel.  

Jedným z nich je registračná a oznamovacia povinnosť, vymedzená v § 49a sZDP. 

Podľa tohto paragrafu je fyzická alebo právnická osoba, ktorej vznikla stála 

prevádzkareň na území SR, povinná zaregistrovať sa u správcu dane do konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla stála prevádzkareň.
43

 

Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na špeciálnom tlačive vydanom 

ministerstvom. Existuje možnosť podania elektronickými prostriedkami so zaručeným 

elektronickým podpisom. Daňovník je povinný uviesť svoj názov, sídlo, identifikačné 

číslo, čísla všetkých účtov v bankách, ktoré súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou. 

Právnická osoba musí taktiež uviesť svoj štatutárny orgán a osoby, ktoré sú oprávnené 

rokovať v daňových veciach. V prípade, kedy má daňovník sídlo v zahraničí, uvedie aj 

svojho splnomocnenca v tuzemsku pre doručovanie. 
44

 

Pri akýchkoľvek nezrovnalostiach, pochybnostiach alebo neúplnosti, správca dane 

vyzve daňovníka o dodatočné vysvetlenie, zmenenie alebo doplnenie. V tejto výzve 

musí taktiež určiť lehotu, v ktorej je daňovník povinný odpovedať na výzvu.
45

 

V § 16 sZDP je obsiahnutý zoznam príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou 

povinnosťou, zo zdrojov na území Slovenskej republiky, pri ktorých si Slovensko 

uplatňuje nárok na ich zdanenie. Jedným z nich je aj príjem z činností vykonávaných 

prostredníctvom stálej prevádzkarne.
46

 

Slovenský zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok určuje v § 31 povinnosť oznámiť 

zrušenie stálej prevádzkarne do 30 dní pred zrušením.
47

 

 

 

                                                 
43

 Tamtiež. 
44

 Zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok. 
45

 Zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok. 
46

 Zákon č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov. 
47

 Zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok. 
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Základ dane stálej prevádzkarne  

Základ dane (resp. daňová strata) stálej prevádzkarne nesmie byť nižší (vyššia) ako by 

bol dosiahnutý nezávislou osobou vykonávajúcou rovnaké alebo podobné činnosti. 

Základ dane sa zisťuje a upravuje podľa § 17 až 29 sZDP.
48

 

Stála prevádzkareň zahrnie do základu dane všetky príjmy, ktoré sú vymedzené v § 16 

sZDP a teda zdaniteľné na Slovensku a ktoré je možné preukázateľne priradiť stálej 

prevádzkarni. Od zdaniteľných príjmov si odpočíta všetky výdavky, ktoré 

preukázateľne vynaložila na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Zákon 

povoľuje zahrnutie si do daňových výdavkov aj náklady vynaložené zriaďovateľom 

stálej prevádzkarne na jej vedenie a všeobecné správne výdavky.
49

 

V prípade, kedy nie je možné určiť základ dane ako rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami, nerezident si môže vybrať jednu z metód. Je ale povinný ju používať 

minimálne jedno zdaňovacie obdobie a nemôže ju v priebehu zdaňovacieho obdobia 

meniť. Daňovník môže požiadať o odsúhlasenie danej metódy správcom dane.
50

 

Metódami určenia základu dane sú: 

 metóda pomeru zisku alebo straty k nákladom pri porovnateľných činnostiach 

u porovnateľných daňovníkoch, 

 metóda pomeru zisku alebo straty k hrubým príjmom pri porovnateľných 

činnostiach u porovnateľných daňovníkoch, 

 metóda rozdelenia celkových ziskov podniku jeho rôznym častiam alebo 

organizačným zložkám.
51

 

Nerezident SR si svoju daňovú povinnosť z  príjmov plynúcich stálej prevádzkarni na 

území SR splní podaním daňového priznania v Slovenskej republike.
52

 

 

 

                                                 
48

 Zákon č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov. 
49

 Tamtiež. 
50

 Tamtiež. 
51

 Zákon č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov. 
52

 Finančná správa. Zdaňovanie príjmov nerezidenta SR. [online]. 
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2 Slovenská daň z príjmov právnických osôb 

Daň z príjmov fyzických a právnických osoby je upravená v sZDP, ktorý taktiež 

upravuje spôsob platenia a vyberania dane. V § 1 odst. 2 sZDP zákonodarca vyzdvihuje 

aplikačnú prednosť medzinárodnej zmluvy pred týmto zákonom. Zákon je rozdelený do 

piatich hlavných častí a to: 

 1. časť – základné ustanovenia (§ 1 - § 2 sZDP), 

 2. časť – daň fyzickej osoby (§ 3 - § 11 sZDP), 

 3. časť – daň právnickej osoby (§ 12 - § 14 sZDP), 

 4. časť – spoločné ustanovenia (§ 15 - § 31 sZDP), 

 5. časť – vyberanie a platenie dane (§ 32 - § 50 sZDP).
53

 

Daňovník 

Daňovníkom, podľa § 2 sZDP, je fyzická alebo právnická osoba. Právnická osoba môže 

byť daňovníkom s neobmedzenou alebo obmedzenou daňovou povinnosťou.
54

 

Daňový rezident 

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident) je právnická osoba, ktorá 

má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Miesto 

skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia 

orgánov.
55

 

Daňový nerezident 

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) je právnická osoba 

neuvedená v odseku a). Jeho predmetom sú príjmy (výnosy) plynúce len zo zdrojov na 

území Slovenskej republiky.
56

 

V § 2 sZDP je taktiež upravený pojem daňovník členského štátu Európskej únie. Je ním 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá podlieha zdaneniu na území tohto členského štátu 

                                                 
53

 Zákon č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov. 
54

 Tamtiež. 
55

 Tamtiež. 
56

 Tamtiež. 
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EU z príjmov plynúcich zo zdrojov z tohto štátu. Zároveň ale táto osoba nie je 

daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky.
57

 

Predmet dane 

Predmetom dane je výnos (príjem) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom 

daňovníka. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú 

príjmy (výnosy) plynúce nielen zo zdrojov na území Slovenskej republiky ale aj zo 

zdrojov v zahraničí. Zatiaľ čo predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou 

povinnosťou sú príjmy (výnosy) plynúce len zo zdrojov na území Slovenskej republiky. 

Predmet dane je závislý na právnej forme daňovníka. Všeobecne sa jedná o všetky 

príjmy plynúce z poskytovaných služieb, predaja produktov či majetku právnickej 

osoby. Na niektoré príjmy sa ale vzťahujú výnimky, ktoré sú  uvádzané v § 13 sZDP 

Oslobodenie od dane.
58

  

Príjmom sa rozumie peňažné a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené 

cenami bežne používanými v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, 

kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia.
59

 

Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane 

podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy 

Zdaňovacie obdobie 

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Ak došlo k zmene účtovného obdobia na 

hospodársky rok v súlade so zákonom o účtovníctve, je súčasne hospodársky rok aj 

zdaňovacím obdobím.
60

 

Daňové výdavky 

Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie 

príjmov. Musí byt preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve. 

Môže nastať situácia kedy v prípade využívania majetku môžu byť s ním súvisiace 

                                                 
57

 Tamtiež. 
58

 Zákon č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov. 
59

 Tamtiež. 
60

 Finančná správa. Daň z príjmov – Obchodné spoločnosti [online]. 
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výdavky (náklady) uznané len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, 

zabezpečenie a udržanie príjmov. Daňové výdavky upravuje § 19 sZDP.
61

 

Základ dane a daňová strata 

Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky. 

Nutnou podmienkou je rešpektovanie vecnej a časovej súvislosti v príslušnom 

zdaňovacom období. Daňovou stratou je naopak rozdiel, o ktorý daňové výdavky 

prevyšujú zdaniteľné príjmy.
62

 

U daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa pri zisťovaní základu 

dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia. Výsledok hospodárenia sa 

musí upraviť podľa § 17 až 29 sZDP týmto spôsobom: 

 zvýši o sumy, ktoré nemožno zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli 

do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške, 

 upraví o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona 

o dani z príjmov sú zahrnované do základu dane, 

 upraví o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona 

o dani z príjmov sa nezahrnú do základu dane.
63

 

Základ dane je možné taktiež znížiť o tzv. superodpočet, ktorý predstavuje odpočet 

výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.
64

 

Podľa sZDP dary nie sú odpočítateľnou položkou od základu dane. Slovenskí 

zákonodarci umožňujú poukázanie 2 % z výslednej daňovej povinnosti subjektom, ktoré 

sú uvedené v zozname prijímateľov.
65

 

Sadzba dane 

Sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu je 22 %.  Odpočet daňovej 

straty je možný počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, 
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a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, 

za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.
66

 

Prepočítací kurz 

Na prepočet cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz určený a 

vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platný ku 

dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve.
67

 

Preddavky na daň 

Preddavok na daň je povinnou platbou na daň. Platí sa v priebehu zdaňovacieho 

obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Výška a frekvencia 

preddavkov záleží od poslednej známej daňovej povinnosti a to nasledujúco: 

a) Mesačné preddavky na daň je povinný platiť daňovník, ktorého daň za 

predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 EUR vrátane. Výška 

preddavku bude 1/12 dane predchádzajúceho obdobia. 

b) Štvrťročné preddavky platí daňovník s predchádzajúcou daňovou povinnosťou 

medzi 2 500 – 16 600 EUR. Preddavok bude vo výške ¼ dane za 

predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

c) Žiadne preddavky  

 daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 

nepresiahla 2 500 EUR, 

 daňovník v likvidácii alebo v konkurze, 

 daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako 

zlúčením, splynutím alebo rozdelením, 

 daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát.
68
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Daňové priznanie 

Lehoty 

Daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane. Lehota na jeho podanie 

sú 3 kalendárne mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V tejto istej lehote musí 

daňovník aj zaplatiť daň. Na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane 

sa môže lehota predĺžiť najviac o 3 alebo 6 celých kalendárnych mesiacov. Predĺženie 

o 6 mesiacov sa týka daňovníka, ktorý mal časť zdaniteľných príjmov zo zdrojov 

v zahraničí. Daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je 

koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj 

daň splatná.
69

 

Podanie 

Daňové priznanie sa podáva k miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu), 

ktorý sa určuje podľa sídla právnickej osoby. Ak týmto spôsobom nie je možné určiť 

miestnu príslušnosť, je potrebné sa riadiť miestom umiestnenia organizačnej zložky 

alebo miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojich činností. 

V prípade, že stále nie je možné určiť miestnu príslušnosť, je príslušný Daňový úrad 

Bratislava.
70

 

Daňové priznanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Ak subjekt podáva 

daňové priznanie prostredníctvom elektronickej podateľne, musí byť podpísané 

zaručeným elektronickým podpisom.
71
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3 Česká daň z príjmov právnických osôb 

Českú daň z príjmov právnických osôb upravuje čZDP, ktorý zapracováva príslušné 

predpisy Európskej únie a upravuje taktiež odvod z úhrnu miezd na verejné poistenie. 

Zdaneniu právnických osôb sa venuje v druhej časti.
72

 

Poplatník 

Poplatníkmi dani z príjmu právnických osôb sú právnické osoby, organizačné zložky 

štátu, rôzne fondy, ako napríklad podielový alebo zverenecký. Poplatník môže byť 

daňových rezidentom Českej republiky alebo daňovým nerezidentom.
73

 

Daňový rezident 

Daňový rezident ČR má sídlo alebo miesto vedenia na území Českej republiky. 

Miestom vedenia je adresa, z ktorej je poplatník skutočne riadený. Rezident ČR má 

daňovú povinnosť vzťahujúcu sa na celosvetové príjmy, to znamená na príjmy zo 

zdrojov nielen na území ČR ale aj zo zdrojov v zahraničí.
74

 

Pri určovaní daňového rezidentstva podľa miesta vedenia právnickej osoby je možné 

vychádzať z výkladu Ministerstva Financií ČR č. j.: 251/122 867/2000, ktorý upresňuje 

miesto vedenia ako miesto, kde sú prijímané kľúčové rozhodnutia právnickej osoby.
75

 

Do roku 2000, české predpisy nedávali pojmu daňový rezident žiadny obsah a nespájali 

s ním žiadne daňové dôsledky. Až od 1. januára 2001 bol tento termín zavedený do 

zákona o dani z príjmov a tým sa česká právna úprava priblížila právnym úpravám 

ostatných štátov v rámci OECD.
76
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Daňový nerezident 

Daňový nerezident nemá na území ČR sídlo a nestanovuje to o ňom medzinárodná 

zmluva. Nerezident má daňovú povinnosť vzťahujúcu sa na príjmy len zo zdrojov na 

území Českej republiky.
77

 

Registračná povinnosť a miestna príslušnosť rezidenta 

Rezident je podľa § 39a čZDP povinný registrovať sa k dani z príjmu právnických osôb 

u príslušného správcu dane do 15 dní od svojho vzniku. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový 

rád (ďalej len daňový rád) stanovuje v § 72 povinnosť podania prihlášky k registrácii 

len na tlačive.
78

 

Daňový rád upravuje v § 13 miestnu príslušnosť správcu dane. Tá sa určí podľa sídla 

právnickej osoby, teda adresy, pod ktorou je zapísaná v obchodnom registri.
79

 

Predmet dane 

Predmetom dane sú príjmy z každej činnosti a z nakladania so všetkým majetkom. 

Zákon upravuje aj príjmy, ktoré predmetom dane nie sú (§ 18 ods. 2 čZDP) a príjmy, 

ktoré sú od dane oslobodené (§ 19 čZDP).
80

 

Zdaňovacie obdobie 

Zdaňovacím obdobím je: 

 kalendárny rok, 

 hospodársky rok, 

 účtovné obdobie – ak je toto účtovné obdobie dlhšie než nepretržite po sebe 

idúcich 12 mesiacov, 

 obdobie od rozhodného dňa fúzie alebo rozdelenia obchodnej korporácie alebo 

prevodu imania na spoločníka do konca roku, v ktorom sa stali účinnými.
81
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Výdaje (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov 

Tieto výdaje (náklady) sa taktiež nazývajú daňovo uznateľnými výdajmi (nákladmi). Sú 

to výdaje (náklady), ktoré znižujú základ dane a tým pádom aj výslednú daňovú 

povinnosť.
82

 

Základ dane  

Základom dane je rozdiel medzi príjmami, ktoré sú predmetom dane a ktoré nie sú 

oslobodené, a výdajmi (nákladmi). Na stanovenie základu dane sa poplatník riadi § 23 

až § 33 čZDP. Nutnou podmienkou je rešpektovanie ich vecnej a časovej súvislosti. Pri 

určovaní základu dane sa vychádza z výsledku hospodárenia (zisk alebo strata) 

zisteného v účtovníctve a to vždy bez vplyvu Medzinárodných účtovných štandardov. 

Následne sa výsledok hospodárenia zvyšuje o tzv. plus položky a znižuje o tzv. mínus 

položky.
83

 

Položky odčítateľné od základu dane 

Od základu dane je možné podľa § 34 čZDP odpočítať položky odpočítateľné od 

základu dane. Patria sem: 

 daňová strata, ktorá vznikla, alebo bola vymeraná za predchádzajúce obdobie, 

najneskôr však v piatich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich bezprostredne po 

období, za ktoré sa daňová strata vymeriava, 

 podpora výskumu a vývoja, 

 podpora odborného vzdelávania.
84

 

Položky znižujúce základ dane 

Základ dane, od ktorého sa odpočítali položky z § 34 čZDP je ďalej možné znížiť 

o položky znižujúce základ dane. Týmto položkám sa venuje § 20 ods. 8 až 12 čZDP. 

Patria sem napríklad dary.
85
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Sadzba a výpočet dane 

ČZDP upravuje 4 typy sadzieb: 

a) 19 % sadzba, 

b) 5 % sadzbu má základný investičný fond, 

c) 0 % sadzba sa týka fondu penzijnej spoločnosti alebo inštitúcie penzijného 

poistenia, 

d) 15 %  sadzba sa vzťahuje na samostatný základ dane podľa § 20b čZDP. 

Daň sa vypočíta ako súčin sadzby dane a základu dane, ktorý je znížený o položky 

znižujúce základ dane a o odpočítateľné položky a zaokrúhlený na celé tisíce Kč dole.
86

 

Zľava na dani 

Zľavu na dani upravuje § 35 čZDP, ktorý uvádza možnosť zníženia si daňovej 

povinnosti o: 

a) 18 000 Kč za každého zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorý nie je 

ťažšie zdravotne postihnutý, a pomernú časť tejto čiastky, ak priemerný ročný 

prepočítaný počet týchto zamestnancov je desatinné číslo, 

b) 60 000 Kč za každého zamestnanca s ťažším zdravotným postihnutím 

a pomernú časť tejto čiastky, ak priemerný ročný prepočítaný počet týchto 

zamestnancov je desatinné číslo.
87

 

Ďalšou možnosťou je využitie zliav podľa § 35a a § 35b čZDP, ktoré sa týkajú 

poplatníka, ktorému bol poskytnutý prísľub investičnej pobídky.
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Daňové priznanie 

Poplatník dane z príjmu právnických osôb je povinný podať daňové priznanie k dani 

z príjmu právnických osôb. Existuje niekoľko výnimiek z povinnosti podávania 

daňového priznania. Sú nimi: 

 Verejne prospešný poplatník a spoločenstvo vlastníkov, ktorí majú len príjmy, 

ktoré nie sú predmetom dane, sú od dane oslobodené alebo z ktorých daň je 

vyberaná zrážkou, 

 Verejná obchodná spoločnosť, 

 Zanikajúca alebo rozdeľovaná obchodná korporácia za obdobie od dňa premeny 

do dňa zápisu do obchodného registra.
89

 

Podanie daňového priznania 

Lehota 

Daňové priznanie sa podáva v lehote, ktorú určí Daňový rád, a teda najneskôr do 3 

mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Lehota sa predlžuje o ďalšie 3 mesiace, ak 

je daňový subjekt povinný mať účtovnú závierku overenú audítorom, alebo ak jeho 

daňové priznanie podáva daňový poradca.
90

 

Forma podania 

Daňový rád v § 72 stanovuje povinnosť podávania riadneho alebo dodatočného 

daňového priznania len na tlačive vydanom Ministerstvom financií, alebo na tlačovom 

výstupe z počítačovej tlačiarne, ktorý má údaje, obsah ale aj usporiadanie údajov 

zhodné s týmto tlačivom. Odsek 2 toho istého paragrafu stanovuje, že aj prílohy sú 

súčasťou daňového priznania. Toto podanie sa uloží u príslušného správcu dane buď 

osobne na územnom pracovisku alebo poštou. Ďalšou možnosťou je podanie daňového 

priznania prostredníctvom dátovej schránky.
91
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Zálohy 

Pri stanovovaní výšky a frekvencie záloh sa vychádza z poslednej známej daňovej 

povinnosti, pričom zálohy sa platia v priebehu zálohového obdobia. Zálohovým 

obdobím je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí posledného dňa lehoty 

pre podanie daňového priznania za minulé zdaňovacie obdobie do posledného dňa 

lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Zálohy 

môžu byť v rôznych výškach: 

a) Žiadne – ak posledná známa daňová povinnosť bola menej ako 30 000 Kč alebo 

ak je poplatníkom obec, kraj, alebo zostaviteľ odo dňa jeho smrti, 

b) 40 % poslednej známej daňovej povinnosti – ak posledná známa daňová 

povinnosť presiahla 30 000 Kč a zároveň nepresiahla 150 000 Kč. Prvá záloha je 

splatná do 15. dňa šiesteho mesiaca a druhá do 15. dňa dvanásteho mesiaca 

zdaňovacieho obdobia, 

c) 25 % poslednej známej daňovej povinnosti - ak posledná známa daňová 

povinnosť presiahla 150 000 Kč. Zálohy sú splatné do 15. dňa tretieho, šiesteho, 

deviateho a dvanásteho mesiaca zdaňovacieho obdobia.
92

 

Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia sa 

zálohy do tej doby splatné nemenia.
93

 

Vylúčenie dvojitého zdanenia príjmov zo zahraničia 

Ak plynú poplatníkom príjmy zo zahraničia, musia sa riadiť podľa príslušných 

ustanovení zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. § 38f čZDP bližšie upravuje 

jednotlivé metódy zamedzenia dvojitého zdanenia.
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4 Metódy analýzy spoločnosti 

Spoločnosť KHF GROUP, s.r.o. bude analyzovaná pomocou rôznych analýz, ako 

napríklad analýzou mikro, makroprostredia a vnútorného prostredia firmy. 

SLEPTE analýza 

Medzi analýzy makroprostredia patrí napríklad SLEPTE analýza. Cieľom tejto analýzy 

je odhalenie trendov budúceho vývoja v externom prostredí, ktoré pôsobí na firmu. 

Podrobne rozoberá 6 faktorov a bude podkladom pre súhrnnú SWOT analýzu, 

konkrétne pre príležitosti a hrozby. 

S – sociálne faktory – zahrňujú demografické (sledujeme veľkosť populácie, hustotu, 

mobilitu obyvateľov, sociálnu, príjmovú, vzdelanostnú a vekovú štruktúru), kultúrne 

(náboženstvo) a prírodné aspekty (hľadisko prírodných zdrojov a klimatických 

podmienok), 

L – legislatívne faktory – zákony o ochrane zdravia a bezpečnosti, daňové a hygienické 

kontroly, 

E – ekonomické faktory – skúmajú napríklad zmeny úrokovej miery, fázy 

hospodárskeho cyklu, nezamestnanosť, mieru inflácie, ceny energie, 

P – politické faktory – do akej miery zasahuje vláda do ekonomiky (politika 

zamestnanosti, stabilita politických pomerov, zahraničná politika), 

T – technologické faktory – nové technológie, inovácie, podpora výskumu, 

automatizácia, 

E – ekologické faktory -  nakladanie s odpadmi, miera podpory s využívaním 

obnoviteľných zdrojov energie, prístup k ochrane životného prostredia.
95

 

Porterov model piatich síl 

Mikroprostredie je zložené z rôznych činiteľov, medzi ktorých patria dodávatelia, 

zákazníci, konkurencia a najrôznejšie časti verejnosti.
96
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Cieľom analýzy mikroprostredia je identifikovanie základných hybných síl, ktoré 

pôsobia v odvetví a ovplyvňujú činnosť podniku. Porterov model piatich síl zachytáva 

faktory, ktoré ovplyvňujú chovanie podniku. Medzi 5 základných síl Porterovej analýzy 

konkurencie sa radí: 

1. Hrozba nových konkurentov – hrozba nových vstupov do odvetvia, 

2. Konkurencia v odbore – súperenie medzi firmami, 

3. Hrozba substitučných výrobkov a služieb – hrozba náhražiek, 

4. Vyjednávacia schopnosť odberateľov – dohadovacie schopnosti kupujúcich, 

5. Vyjednávacia schopnosť dodávateľov – dohadovacia schopnosť dodávateľov.
97

 

Analýza marketingového mixu 

Analýza vnútorného prostredia spoločnosti je veľmi dôležitá pre dosiahnutie firemných 

cieľov. Patrí sem napríklad analýza marketingového mixu, ktorá bude ďalej slúžiť ako 

podklad pre súhrnnú SWOT analýzu v časti silných a slabých stránok. 

Marketingový mix je súbor marketingových nástrojov. Skladá sa zo štyroch prvkov, 

ktorými sú produkt, cena distribúcia a komunikácia. Podnik sa snaží pomocou 

kombinácie týchto štyroch prvkov o dosiahnutie marketingových cieľov na cieľovom 

trhu. 
98

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je analýza silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránok, 

príležitostí (Opportunities) a hrozieb (Threats). Silné a slabé stránky sú výsledkami 

vnútornej analýzy. Naopak príležitosti a hrozby sa zisťujú rozborom vonkajších 

činiteľov. Táto analýza poskytuje prehľad o strategickej situácii podniku a vedie 

k zlepšeniu výkonnosti organizácie. SWOT analýza sa tvorí ako posledná, pretože 

obsahuje výsledky doterajších analýz a sumarizuje ich dohromady.
99
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5 Analýza spoločnosti 

V nasledujúcej kapitole bude predstavená spoločnosť KHF GROUP, s.r.o. a ich 

prevádzka BARsKDE. Spoločnosť bude podrobne rozobraná pomocou vnútornej, 

vonkajšej, odborovej a SWOT analýzy.  

5.1  Základné údaje o spoločnosti 

Názov KHF GROUP, s.r.o. 

Právna forma inštitúcie Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo spoločnosti Robotnícka 12, Bratislava 831 03 

Názov prevádzky BARsKDE 

IČO 46 604 359 

Telefónne číslo  +421 903 744 202 

e-mailová adresa info@barskde.sk 
 

Tabuľka č.  1: Základné informácie o podnikateľovi
100

 

 

 

Obrázok č.  1: Stánok BARsKDE101 

                                                 
100

 Vlastné spracovanie podľa KLIKÁČ, S . Interview. Podunajské Biskupice, Bratislava 10.januára 2016 

a podľa Ministerstvo spravodlivosti SR. Obchodný register na internete. [online]. 
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KHF GROUP, s.r.o. bola založená v roku 2012 troma kamarátmi, Samuelom Klikáčom, 

Cyrilom Holešom a Petrom Flaškárom. Pôvodným dôvodom, kvôli ktorému bola 

spoločnosť založená, bolo sprostredkovanie predaja automobilov. Bohužiaľ sa ale 

spoločnosti nepodarilo tento projekt zrealizovať a tak nevyvíjala žiadnu aktivitu. Kvôli 

novo zavedenej daňovej licencii v roku 2014 boli nútení sa rozhodnúť ako budú ďalej 

postupovať. Jednou možnosťou bolo zrušenie spoločnosti a tým pádom aj vyhnutie sa 

plateniu minimálnej dane vo výške 480 EUR ročne. Túto možnosť uprednostňoval Cyril 

Holeš. Zvyšní dvaja spoločníci s ďalšou kamarátkou Darinou Gubricovou sa rozhodli, 

že spoločnosť rušiť nebudú, ale naopak ju využijú k rozbehnutiu nového projektu. 

Z obchodného registru bol vymazaný Cyril Holeš a zapísaná Darina Gubricová.
102

 

Nový projekt, ktorý spoločníci vymysleli bol outdoor catering, ktorý pomenovali 

BARsKDE. Je to koncept mobilného baru s otvorenou kuchyňou. Boli nútení získať 

finančné zdroje na spustenie projektu. Peter Flaškár si vzal úver vo výške 25 000 EUR, 

kvôli výhodnejším úverovým podmienkam a spätne požičiava peniaze spoločnosti KHF 

GROUP, s.r.o. Požičané peniaze využili na zostrojenie pohyblivého baru a kuchyne. 

Kúpili si príves a auto, ktoré je schopné utiahnuť príves. Ten prerobili a uspôsobili 

svojim potrebám a hygienickým a technickým požiadavkám.
103

 

Prvou akciou, ktorej sa spoločnosť KHF GROUP, s.r.o. a jej stánok BARsKDE 

zúčastnili bol Pivný festival v Pezinku dňa 26. júna 2015.V jeseni sa zúčastnili 

mnohých trhov a ďalších podujatí.
104

 

Ich heslom je: „Viete kde, ale neviete ako ? Viete čo, ale neviete kde ? BARsKDE je 

naša odpoveď!“
105

 

5.2  SLEPTE analýza 

Medzi analýzy makroprostredia patrí napríklad SLEPTE analýza, ktorá rozoberá 

vonkajšie prostredie, v ktorom firma pôsobí. 
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S 

Nezamestnanosť v Bratislavskom kraji – 6,0 %
106

 

Priemerná mzda v Bratislavskom kraji – 1 107 EUR
107

 

Moderné trendy – fastfood, slowfood 

L 

Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník 

Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník 

Zákon č. 563/2009 Zb., Zákon o správe daní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 431/2002 Zb., Zákon o účtovníctve 

Zákon č. 595/2003 Zb., Zákon o daniach z príjmov 

Zákon č. 222/2004 Zb., Zákon o dani z pridanej hodnoty 

Zákon č. 250/2007 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa 

Zákon č. 311/2001 Zb., Zákonník práce 

Zákon č. 152/1995 Zb., Zákon o potravinách  

E 

Inflácia – -0,3 %
108

 

HDP – rastúca tendencia 

Daňové zaťaženie – DPH 10 %, 20 %, DPPO 22 %, daňová licencia
109

 

P 
Politický systém – ľavicovo - pravicová vláda  

Vláda - premiér Róbert Fico, korupčné škandály 

T Nenáročná technológia – pece, platničky na varenie, gratinovacia pištoľ 

E Recyklácia, ekologickí dodávatelia 

 

Tabuľka č.  2: SLEPTE analýza KHF GROUP, s.r.o.
110

 

S – sociálne faktory 

Demografický vývoj obyvateľstva 

V súčasnej dobe žije na Slovensku 5,4 milióna obyvateľov. Za posledné štyri roky je 

možné sledovať rastúci trend, ktorý by mal pretrvať aj v budúcnosti.
111

 Podľa štúdie 

nazvanej Demografický atlas je na Slovensku možné pozorovať jav starnutia 

obyvateľstva. To znamená, že počet obyvateľov nad 55 rokov sa zvyšuje a naopak počet 

obyvateľov do 55 rokov sa znižuje. Je to spôsobené klesajúcou pôrodnosťou. V roku 

2035 budú obyvatelia pribúdať len v 10 okresoch z celkových 79 okresov. 
112
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 Slovenský štatistický úrad. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2014 [online]. 
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 Tamtiež. 
108
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Miera nezamestnanosti a mzda 

KHF GROUP, s.r.o. nerealizuje všetky svoje aktivity len v Bratislavskom kraji. I keď sa 

zúčastňuje rôznych festivalov po celom Slovensku, najväčšia časť príjmov plynie práve 

z Bratislavského kraja. Zo 16 akcií uskutočnených počas obdobia jún – december 2015 

a následne január – máj 2016 bolo 10 v Bratislave. 

Výhodou podnikateľského prostredia v Bratislavskom kraji je fakt, že nezamestnanosť 

tu dosahuje najnižšie hodnoty (6,0 %) oproti celému Slovensku, kde je nezamestnanosť 

13,2 %. Priaznivé sú taktiež hodnoty priemernej nominálnej mesačnej mzdy, ktorá je 

o 249 EUR vyššia ako celoslovenský priemer.
113

 

Hodnoty miery nezamestnanosti oproti roku 2013 klesajú (celoslovenská miera 

nezamestnanosti klesla o 1 percentný bod) a hodnoty mesačnej mzdy oproti roku 2013 

sa zvyšujú (celoslovenská priemerná nominálna mesačná mzda o 34 EUR a priemerná 

nominálna mesačná mzda v Bratislavskom kraji o 58 EUR).
114

 

Pre spoločnosť to sú dobré signály, pretože sa zvyšuje počet ekonomicky aktívnych 

obyvateľov a veľkosť ich príjmov a tým pádom môžu utratiť viac za služby, ktoré 

poskytuje KHF GROUP, s.r.o.. 

Uponáhľaný životný štýl v Bratislavskom kraji podporuje moderný trend fastfood 

stravovania. V budúcnosti je možné očakávať zmenu a to vo forme slowfood 

stravovania.  
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Graf č. 1: Priemerná nominálna mesačná mzda v krajoch (2014)
115

 

L – Legislatívne faktory 

Slovenská republika je členom Európskej Únie a tým pádom legislatíva musela 

implementovať pravidlá stanovené Európskou Úniou. Zlepšili sa podmienky pre 

investorov, znížila sa korupcia a vstup do Menovej Únie stabilizoval menu.  

Tak ako každá firma, aj KHF GROUP, s.r.o. sa musí riadiť platnou legislatívou 

a sledovať prípadné zmeny, ktoré boli prijaté alebo ktoré majú nastať v budúcnosti 

a mohli by mať vplyv na spoločnosť. Základnými právnymi predpismi, ktorými sa firma 

musí riadiť sú nasledujúce: 

 Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, 

 Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, 

 Zákon č. 431/2002 Zb., Zákon o účtovníctve, 

 Zákon č. 595/2003 Zb., Zákon o daniach z príjmov, 

 Zákon č. 222/2004 Zb., Zákon o dani z pridanej hodnoty, 

 Zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, 

 Zákon č. 250/2007 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, 

 Zákon č. 311/2001 Zb., Zákonník práce, 

 Zákon č. 152/1995 Zb., Zákon o potravinách. 
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E - Ekonomické faktory 

HDP 

Jedným z ukazovateľov, ktoré merajú ekonomický rozvoj je hrubý domáci           

produkt (HDP). Je súhrnom pridaných hodnôt, ktoré vznikajú spracovaním vo všetkých 

odvetviach a činnostiach považovaných v systéme národného účtovníctva za 

produktívne. Za posledné roky má HDP na Slovensku rastúcu tendenciu a na konci roku 

2015 dosiahlo 78 281 miliónov eur. Táto situácia je pre podnikateľov priaznivá, pretože 

značí, že sa ekonomika začína oživovať a zvyšuje sa dopyt na trhu a spotrebitelia viac 

utrácajú.
116

  

Európska komisia odhaduje, že v roku 2016 dosiahne rast HDP Slovenskej republiky 

4,5 %. S takýmto vývoj by sa Slovensko (zároveň so Švédskom) stalo šiestou 

najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v Európe.
117

 

 

Graf č. 2: Vývoj HDP Slovenskej republiky v bežných cenách (v mld. eur)
118

 

Inflácia 

Inflácia je jedným z makroekonomických ukazovateľov. Stabilná cenová hladina má 

veľký vplyv na ceny vstupov a výstupov podniku. Okrem toho má samozrejme vplyv aj 
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na stabilitu ekonomického systému v krajine. Inflácia ovplyvňuje aj daňovú záťaž 

podniku, pretože majetok je vykazovaný v účtovníctve v historických cenách a to vedie 

k podhodnocovaniu odpisov.  

Inflácia, meraná indexom spotrebiteľských cien, od roku 2011 postupne klesá. V roku 

2015 dosiahla zápornú hodnotu -0,3 % (deflácia).
119

 Príčinou takto nízkej inflácie je 

hlboký prepad svetových cien minerálnych palív a obecne nízka inflácia v globálnom 

meradle. Počas celého roka 2015 spotrebiteľské ceny klesali. Táto informácia je pre 

KHF GROUP, s.r.o. pozitívna, pretože dochádza aj k znižovaniu cien vstupov, ako sú 

napríklad ceny za suroviny od dodávateľov, ktoré následne spracujú a ponúkajú svojim 

zákazníkom. Nasledujúci graf znázorňuje vývoj inflácie, meranej indexom 

spotrebiteľských cien, od roku 2010 do roku 2015. 

 

Graf č. 3: Vývoj inflácie v rokoch 2010-2015
120

 

Kurz CZK/EUR 

Zásah českej národnej banky do kurzu českej koruny spôsobil výrazné znehodnotenie 

českej koruny. Z pohľadu slovenskej firmy, ktorá ponúka svoje služby alebo produkty 

v Českej republike (importér) sa tieto produkty zdražia a tým pádom môžu byť menej 

konkurencieschopné ako produkty a služby domácich (českých) podnikov. Česká 
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národná banka plánuje udržovať kurz českej koruny voči euru na hladine 27 Kč za EUR 

do konca roku 2016. 
121

 

Daňové zaťaženie 

Novinkou v daňovom systéme Slovenskej republiky je zavedenie minimálnej dane, tzv. 

daňovej licencie. Daňová licencia bude jedným z hlavných dôvodov, prečo sa bude 

spoločnosť KHF GROUP, s.r.o. snažiť optimalizovať svoje zdanenie. 

Daňová licencia 

Schválenie novely zákona o dani z príjmov poslancami Národnej rady SR zaviedlo 

daňovú licenciu a zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb z 23 % na 22 %. 

Vzorom pri zostavovaní novely zákona bolo Rakúsko, Francúzsko a Belgicko, ktoré tiež 

aplikujú ročný poplatok štátu za licenciu.
122

 

Daňovú licenciu upravuje sZDP v § 46b ako minimálnu daň po odpočítaní úľav na dani 

podľa § 30a sZDP (úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci), § 30b sZDP 

(úľava na dani pre prijímateľa stimulov), § 52 odsek 3 a 4 sZDP a po zápočte dane 

zaplatenej v zahraničí. Túto minimálnu daň platí daňovník za každé zdaňovacie 

obdobie, za ktoré vykázal: 

 daňovú povinnosť nižšiu ako je stanovená výška daňovej licencie, 

 nulovú daňovú povinnosť, 

 daňovú stratu.
123

 

Výška daňovej licencie závisí od výšky ročného obratu k poslednému dňu zdaňovacieho 

obdobia a od toho, či je daňovník platiteľom DPH. 
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 Česká národní banka. Prohlášení bankovní rady na tiskové konferenci po skončení měnového 

zasedání.[online].   
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 Zákon č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov. 
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Daňovník Daňová 
licencia (v EUR) 

nie je platiteľ DPH a ročný obrat do 500 000 eur 480 

je platiteľ DPH a ročný obrat do 500 000 eur 960 

ročný obrat nad 500 000 eur 2 880 

 

Tabuľka č.  3: Výška daňovej licencie124 

Zníženie daňovej licencie umožňuje § 46b odsek 3 sZDP. Udáva, že daňovník, ktorý 

zamestnáva aspoň 20 % zamestnancov so zdravotným postihnutím z celkového počtu 

zamestnancov si môže daňovú licenciu znížiť na polovicu.
125

 

Jedným z pozitívov daňovej licencie je, že podľa § 50 sZDP môžu podnikateľské 

subjekty 2 % z poplatku za licenciu poukázať tretiemu sektoru.
126

 

Splatnosť daňovej licencie je rovnaká ako lehota na podanie daňového priznania. Ak 

bude firma v roku podnikať menej ako 12 mesiacov, zaplatí daňovú licenciu v pomernej 

výške a to podľa počtu mesiacov, počas ktorých podnikala.
127

 

Niektoré typy daňovníkov nie sú povinné platiť daňovú licenciu. Patrí sem napríklad 

daňovník: 

 ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie 

obdobie, v ktorom vznikol, 

 ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, napríklad občianske 

združenia, politické strany, náboženské spoločnosti, 

 ktorý je verejnou obchodnou spoločnosťou, Národnou bankou Slovenska 

a Fondom národného majetku Slovenskej republiky, 

 ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, 

 ktorý vstúpil do likvidácie alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz.
128
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125
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Daňovníkom vzniká možnosť započítania si kladného rozdielu medzi daňovou licenciou 

a daňou vypočítanou v daňovom priznaní, na daňovú povinnosť pred uplatnením 

preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích 

obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia 

zaplatená. Toto započítanie je možné len v tej čiastke daňovej povinnosti, ktorá 

prevyšuje sumu daňovej licencie.
129

 

Nárok na zápočet daňovej licencie avšak zaniká, ak daňovníkovi nevznikne možnosť 

odpočítať daňovú licenciu. Nárok taktiež zaniká ku dňu zrušenia daňovníka bez 

likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do 

likvidácie.
130

 

Ustanovenie § 46b sZDP sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 

najskôr 1. januára 2014.
131

 

Ciele daňovej licencie 

Pôvodné koncepty daňovej licencie mali za ciel obmedziť neželanú nadmernú daňovú 

optimalizáciu. Takáto optimalizácia predstavuje legálny spôsob zníženia daňovej 

povinnosti. Postupom času bol cieľom zavedenia daňovej licencie aj boj proti 

nelegálnym daňovým únikom a podvodom.
132

 

Daňovú licenciu zaviedlo Ministerstvo financií SR spoločne so znížením DPPO z 23 % 

na 22 %. Očakávaný výnos z daňovej licencie by mal viac než kompenzovať výpadok 

zo zníženia sadzby dane. Ministerstvo financií SR uviedlo v Návrhu rozpočtového 

plánu na rok 2014 ciele zavedenia daňovej licencie a zníženie sadzby DPPO na 22 %: 

 fiškálna konsolidácia, 

 zníženie daňových únikov, 

 zníženie administratívnych nákladov finančnej správy, 

                                                 
129

 Tamtiež. 
130

 Tamtiež. 
131

 Tamtiež. 
132

 SCHULTZOVÁ, A. a J. REMETA. Minimálna daň – nástroj daňovej politiky štátu. In: Nová 

ekonomika. 
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 zlepšenie podnikateľského prostredia.
133

 

Podľa článku v časopise Nová ekonomika je cieľom zavedenia daňovej licencie 

zdanenie aj tých spoločností, ktoré sa dlhodobo vyhýbajú plateniu daní. Trend 

neplatenia daní na Slovensku je zjavný pri porovnaní s trendom v Rakúsku. Každoročne 

približne 60 % slovenských právnických osôb neplatí DPPO, zatiaľ čo v Rakúsku ich je 

40 %. Odvetviami, ktoré najčastejšie vykazujú nulovú daňovú povinnosť sú ubytovanie, 

stravovanie, či obchodovanie s nehnuteľnosťami. 
134

 

Dôvody zavedenia daňovej licencie  

Minister financií Peter Kažimír sa vyjadril, že zavedenie daňovej licencie je aj kvôli 

zníženiu počtu firiem, ktoré sú platiteľmi DPH zo špekulatívnych dôvodov. Platitelia 

DPH budú musieť zaplatiť za licenciu 960 EUR ročne. Zároveň teda nižším poplatkom 

na úrovni 480 EUR ročne budú motivovať približne desaťtisíc podnikateľov s nízkym 

obratom stať sa neplatiteľmi DPH. Týmto spôsobom by sa vyčistil trh a daňoví 

kontrolóri by mali viac času na zameranie sa na zvyšné podniky.
135

 

Minister financií taktiež predpokladal, že vďaka zavedeniu daňovej licencie príde 

k čisteniu obchodného registra. V novembri 2013 uviedol, že existuje 10 000 mŕtvych 

podnikateľských subjektov, ktorí nijak nekomunikujú so štátom. Majitelia práve týchto 

spoločností budú motivovaní k zrušeniu svojich firiem.
136

 

Štát chce taktiež motivovať živnostníkov, ktorí začali vo veľkom zakladať spoločnosti 

s ručením obmedzeným, aby sa opäť vrátili k živnosti.
137

 

Daňová licencia bude bez pochýb nezanedbateľnou časťou príjmov do štátneho 

rozpočtu. Doposiaľ neexistujú presné informácie o výške zaplatených daní a teda ani 

daňovej licencie za rok 2014. Tieto dáta budú sprístupnené počas roku 2016. 

Najaktuálnejšie informácie sú zo dňa 27. júla 2015 a hovoria o 109 414 daňovníkoch 
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a výške deklarovanej daňovej licencie v čiastke približne 80 mil. EUR. Sú to informácie 

za doteraz spracované daňové priznania za rok 2014.
138

 

Výška daňovej 
licencie (v EUR) 

Počet daňovníkov Agregovaná suma daňovej 
licencie (v EUR) 

240 134 32 160 

480 27 274 13 091 520 

960 37 476 35 976 960 

1 440 29 41 760 

2 880 5 156 14 849 280 

iná suma 39 345 16 028 306 

Celkovo 109 414 80 019 986 
 

Tabuľka č.  4: Prehľad o daňovej licencii139 

Ministerstvo financií odhaduje, že zavedenie daňových licencií by mohlo do štátneho 

rozpočtu priniesť za rok vyše 110 mil. EUR ročne. 62 % z tejto sumy zaplatia 

spoločnosti, ktoré sú stratové, neaktívne alebo nedosahujúce žiaden zisk. Zvyšných 38 

% zo sumy uhradia spoločnosti, ktoré daň z príjmu platia, ale nie v dostatočnej výške.
140

 

Takýto spôsob platenia daní tiež umožní nezvyšovať dane pre bežných zamestnancov. 

V roku 2013 existovalo 172 tisíc slovenských firiem a z toho až štvrtina nezaplatila 

žiadnu daň za posledný rok. Ak majiteľ spoločnosti s ručením obmedzeným dokáže 

maximálne optimalizovať, zaplatí ročne iba minimálne zdravotné odvody a to v sume 

660 eur. V porovnaní s priemerným zamestnancom zaplatí štátu na daniach a odvodoch 

až desaťnásobne menej.
141

 

Dopad zavedenia daňovej licencie 

V období od 1. januára 2014 do 3. septembra 2014 bolo registrovými súdmi 

zaevidovaných 845 návrhov na zrušenie spoločnosti formou likvidácie. Za rovnaké 

obdobie v roku 2013 evidovali 359 návrhov na zrušenie spoločnosti formou 

likvidácie.
142
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Ďalším možným dopadom je orientovanie sa firiem na krajiny, kde budú od platenia 

daní oslobodené. Za prvé tri kvartály roku 2013, sa podľa štatistík, zvýšil počet 

slovenských firiem s vlastníkom z daňového raja o 179. Celkový počet bol 3 823 

vlastníkov. Najväčší záujem je o USA, Seychely a Panamu.
143

 

Prezident Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka tvrdí, že podľa 

analýz sa v roku 2014 zvýšil počet slovenských firiem so sídlom v Českej republike 

dvojnásobne. Pribudlo až 4 000 podnikov, ktoré si tam zaregistrovali firmy. V roku 

2015 očakávajú analytici ešte väčší nárast a to o ďalších päť až šesť tisíc firiem.
144

 

Reakcie na zavedenie daňovej licencie 

Vedúci právneho oddelenia JUDr. Ján Marônek sa vyjadril pre ekonomický časopis 

TREND, že štát by mal rozlišovať medzi tzv. živou a spiacou spoločnosťou. Živá 

spoločnosť je tá, ktorá sa snaží podnikať a tým pádom by mala byť postihovaná 

daňovou licenciou. Naopak spiaca je tá, ktorá nepodniká, ale stále je vedená 

v obchodnom registri, podáva nulové daňové priznania pretože zrušenie spoločnosti je 

príliš komplikované. Takáto spoločnosť je v konečnom dôsledku sankciovaná za to, že 

existuje a podnikaniu sa vôbec nevenuje. Trestný čin nezaplatenia dane by nemal slúžiť 

ako nátlak k tomu, aby sa neživé spoločnosti rušili a boli vymazávané z verejných 

registrov. Marônek namiesto tejto hrozby navrhuje aby štát radšej zvolil cestu 

jednoduchého výmazu z registra.
145

 

Agentúra Bloomberg Rankings zostavila prieskum o najlepších krajinách na podnikanie 

v regióne východnej Európy a centrálnej Ázie pre rok 2014. V rebríčku sa na prvom 

mieste umiestnilo Poľsko. Hneď za Poľskom nasledovala Česká republika a Maďarsko. 

Na štvrtom a piatom mieste bol Cyprus a Turecko. Slovensko obsadilo až 14. priečku. 

Medzi hodnotenými kritériami bol stupeň ekonomickej integrácie, náklady na zriadenie 

podniku, na prácu a prepravu tovarov, inflácia, korupcia a spotrebiteľská klíma 

v krajine. Spoločnosť Accace k.s. tiež zostavila podobný prieskum so zameraním sa na 

rýchlosť vybavenia agendy, cenu založenia s.r.o., daňové a odvodové zaťaženie 
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a taktiež kontrolu štátu a postihy spoločností. Spoločným výsledkom oboch prieskumov 

bolo to, že v Slovenskej republike sa zhoršujú podmienky na podnikanie.
146

 

Argumenty v prospech daňovej licencie Argumenty proti daňovej licencii 

Jej efektom je zmiernenie narušenia 

horizontálnej spravodlivosti cez uvalenie 

dane na optimalizujúce a daniam sa 

vyhýbajúce spoločnosti, ktoré sú 

v rovnakej situácii ako subjekty, ktoré 

platia dane zodpovedne. 

Je naopak v rozpore s horizontálnou 

spravodlivosťou, pretože všetky 

spoločnosti, či už ziskové/stratové platia 

rovnakú čiastku dane. Týmto sa vytvára 

ekonomická neefektívnosť. 

Vhodný spôsob, akým zákonodarcovia 

riešia daňovú optimalizáciu a úniky. 

Má vplyv aj na spoločnosti, ktoré sa 

legitímne dostali do stratovej situácie. 

Všetky spoločnosti, aj tie stratové 

profitujú z verejných služieb a statkov 

a preto je vhodné aby zaplatili akúsi 

hodnotu za tieto služby a statky. 

Môže vzbudzovať dojem, že vyhýbanie sa 

zaplateniu dane je v poriadku, pokiaľ 

firma už zaplatila minimálnu daň. Môže 

dôjsť k zníženiu vnímania dôležitosti 

vlády v boji proti daňovým únikom. 

Prináša pozitívne efekty v krátkom 

horizonte (na rozdiel od posilnenia 

kontrolnej činnosti finančnej správy). 

Slabý fiškálny nástroj, ktorý zvyšuje 

príjmy počas recesie a znižuje ich počas 

rastu. 

Vyčistenie obchodného registra od tzv. 

spiacich spoločností. 

Daňová licencia mierne zvyšuje 

administratívne náklad na správu dane. 

 

Tabuľka č.  5: Argumenty pre a proti zavedeniu daňovej licencie
147

 

Názory na zavádzanie daňových licencií vo svete nie sú jednoznačné. Diskusie 

o ekonomických dôsledkoch zavedenia daňovej licencie pokračujú neustále a to najmä 

v USA, ktoré ju zaviedli ako prvé a to už v roku 1969. Daňová licencia je vo svete 

bežným a akceptovaným, aj keď často kritizovaným nástrojom daňovej politiky štátu. 
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Nech už sú ohlasy na daňovú licenciu akékoľvek, jej zavedenie je plne v kompetencii 

vlády.
148

 

P – Politicko – právne faktory 

Na Slovensku sa firmy aj bežní občania stretávajú s nestabilným politickým prostredím 

v zmysle zmeny vlád. Toto striedanie rôzne zmýšľajúcich vlád spôsobuje, že sa zmeny 

nedejú koncepčne a dlhodobo, ale len v období piatich rokov dokým nebude zvolená 

nová vláda. Výsledkom je nie príliš stabilné prostredie v rámci zmien zákonov, podpory 

podnikania apod. Čo sa týka vojnových konfliktov a možného politického zvratu, 

Slovensko je stabilným štátom, ktorému nehrozia v najbližšej dobe závratné zmeny. 

T – Technologické faktory 

KHF GROUP, s.r.o. nepatrí medzi firmy, ktoré k úspechu potrebujú najnovšie 

technológie. Spoločnosť by ale mala sledovať najnovšie trendy v gastronómii a časom 

modernizovať vybavenie svojej kuchyne, ako napríklad pece, platničky na varenie, 

gratinovacia pištoľ alebo nože. 

E – Ekologické faktory 

V poslednej dobe sa na ekológiu kladie veľký dôraz. Od firiem sa očakáva, že sa budú 

snažiť o trvale udržateľný rozvoj. Predpokladá sa aktívne zapájanie spoločností do 

ekologických aktivít, poprípade,  aby svoje činnosti vykonávali s čo najnižším dopadom 

na prírodu. Podnik, ktorý svoje jedlá a nápoje ponúka buď v plastových alebo 

papierových nádobách, by sa mal týmito požiadavkami riadiť. Je vhodné aby podnik 

recykloval odpad alebo podporoval ekologických dodávateľov. 

5.3  Porterov model piatich síl 

Medzi skúmané subjekty a objekty v Porterovom modely piatich síl patria terajší 

konkurenti, potenciálni konkurenti, dodávatelia, zákazníci a substitúty. 
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Terajší konkurenti 

Konkurenti BARsKDE sa menia podľa akcie, ktorej sa stánok zúčastní. Stánkami 

s jedlom, ktoré sa zúčastnili väčšiny udalostí, na ktorých bol aj BARsKDE sú NYC 

Corner, Poľná kuchyňa, Salt ´n´ Pepa a Lokál u nás. NYC Corner sa špecializuje na 

veľké hot dogy s rôznymi prílohami. Poľná kuchyňa má väčší sortiment a ponúka 

napríklad kačacie šaláty, bravčové buny alebo parené placky s hovädzím mäsom. Salt 

´n´ Pepa väčšinou ponúka rôzne druhy hamburgerov. Lokál u nás ponúka rôznorodé 

druhy jedál so zameraním taktiež na hamburgery. Všetky stánky ponúkajú aj 

nealkoholické nápoje. Výhodou väčšiny týchto konkurentov je fakt, že na trhu pôsobia 

dlhšie ako BARsKDE a tým pádom si vytvorili istú základňu svojich stálych 

zákazníkov. BARsKDE má výhodu oproti NYC Corner, že ponúka širší sortiment jedál. 

Salt ´n´ Pepa má zase na druhej strane prepracovaný marketing a komunikáciu so 

zákazníkmi cez sociálne siete.
149

 

Potenciálni konkurenti 

Hrozba vstupu nových konkurentov je vyššia, pretože sa jedná o odbor podnikania, 

v ktorom nie sú veľké bariéry vstupu na trh. Ľudia stále obľubujú stravovanie sa mimo 

domu. Toto si samozrejme všímajú aj ľudia, premýšľajúci o založení svojho vlastného 

podnikania. Na trhu pôsobia ako malé, tak aj väčšie firmy, o ktorých počte sa dá 

predpokladať, že v nasledujúcich rokoch porastie. Pre firmu KHF GROUP, s.r.o. to 

predstavuje hrozbu, na ktorú by si mala dať pozor  a mala by sa snažiť odlíšiť a byť 

lepšia ako konkurencia. Za bariéru vstupu by sa dalo považovať vybavenie kuchyne, 

priestory stánku a taktiež znalosti a schopnosti v gastronómii.
150

 

Dodávatelia 

Dodávateľov sa snaží spoločnosť vyberať podľa ich kvality a originality. Herbert sirupy 

od spoločnosti Poctivé sirupy s.r.o. sú známe svojimi špeciálne namiešanými 

kombináciami chuti. Všetky druhy zeleniny, ktorú potrebujú do svojich jedál kupujú na 

portáli www.zeleninári.sk. Tento portál sústreďuje množstvo pestovateľov z celého 

Slovenska, ktorí tu ponúkajú svoj produkty. I keď väčšina surovín, ktoré firma 
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spracováva pochádza práve od zeleninárov, ich vyjednávacia sila nie je veľká, pretože 

ich je na portáli veľké množstvo. Silné postavenie má mäsiar z Ostravy, ktorý 

spoločnosti dodáva mäso na pastrami. Toto silné postavenie je spôsobené tým, že 

pastrami je veľmi ojedinelé, ťažko dostupné a cenovo náročné.
151

 

Zákazníci 

Zákazníkmi stánku BARsKDE sú koneční spotrebitelia. Vo svojej kuchyni ponúkajú 

ako tradičné tak aj netradičné jedlá a tým pádom sa snažia osloviť všetkých zákazníkov. 

Je pravda, že akcií typu Grape festival sa zúčastňujú zväčša mladí ľudia vo veku od 18 

do 35 rokov. Opakom je napríklad festival Pohoda, ktorého sa zúčastňujú všetky vekové 

kategórie. Streetfood parky sú určené pre vekovú ktegóriu 15 – 55 rokov.  Dá sa teda 

zhodnotiť, že malé deti a dôchodcovia nie sú cieľovou kategóriou spoločnosti. 

BARsKDE bohužiaľ nie je v pozícii, kedy by si mohla z titulu silnejšieho postavenia 

diktovať lepšie podmienky. Je to dané tým, že na trhu existuje veľké množstvo 

poskytovateľov rovnakých služieb, a teda by ich zákazníci mohli ľahko nahradiť.
152

 

Substitúty 

Druhov fastfoodového jedla existuje mnoho a BARsKDE zväčša ponúka na každej akcii 

zhruba 5 druhov jedál. Všetky jedlá spĺňajú svoj účel, ktorým je nasýtenie zákazníka. 

Rozdiel v jedlách je ale v ich zložení, množstve a chuti. Ak by sme ako hlavnú 

vlastnosť jedla predpokladali nasýtenie, produkt spoločnosti má mnoho substitútov. 

Napríklad na festivaloch existujú samostatné ohraničené miesta, určené len na 

stravovacie služby, tzv. food courty. Ak sa ale zameriame na chuť a jedinečnosť jedla, 

BARsKDE je jediným stánkom, ktorý ponúka pastrami v Bratislave. Taktiež ich tortila 

s kačacím mäsom je jedinečná a podobný produkt zatiaľ nikto iný neponúka.
153

 

5.4  Marketingový mix 

Vnútornou analýzou je napríklad analýza marketingového mixu. Marketingový mix 

podrobne rozoberá štyri prvky: produkt, cena, distribúcia a komunikácia. 
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Produkt 

KHF GROUP, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom možnosť stravovanie. To znamená, 

že sa zaraďuje k podnikom, ktoré poskytujú služby. Svoju ponuku jedál prispôsobujú 

ročnému obdobiu a surovinám, ktoré sa dajú nakúpiť čerstvé. To znamená, že na jeseň 

sa snažia pracovať s potravinami ako sú napríklad gaštany, tekvica alebo kačacie mäso. 

Okrem jedál ponúkajú aj limonády, balenú vodu, občas čapované pivo a na vianočných 

trhoch varené víno. Bazový sirup do limonád si pripravujú sami. Zvyšné príchute 

limonád sú od ich dodávateľa sirupov Poctivé sirupy s.r.o. Pripravujú  napríklad 

limonádu so šalviou, so zeleným korením alebo s čučoriedkami. V lete ponúkali aj 

vlastnú domácu mangovú zmrzlinu.
154

 

Vo svojich začiatkoch ponúkali hlavne veľké plnené zemiaky, ako jediný podnik na 

Slovensku. Tento druh  jedla je známy na pobrežných letoviskách. Jedná sa o extra 

veľký zemiak naplnený rôznymi surovinami, ako napríklad syrom, šunkou, klobásou 

alebo cibuľkou.  

 

Obrázok č.  2: Veľký plnený zemiak v BARsKDE155 

Veľký plnený zemiak spoločne s plnenými tortilami má BARsKDE v ponuke vždy. 

Náplň tortíl sa snažia obmieňať, čím vznikajú jedinečné chute. Nové nakombinované 

chute vždy prediskutujú so šéfkuchárom. Na niektorých akciách sú hlavným lákadlom 

hamburgery a na iných zasa sladké makrónky. Počas Slovenskej noci v Prahe ponúkali 
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bryndzové halušky a pirohy. Novinkou v ich sortimente je pastrami, ktoré prvý krát 

pripravovali na Majálese 2016 v Bratislave.
156

 

 

Obrázok č.  3: Pastrami v BARsKDE157 

Cena 

Cena je veľmi dôležitým prvkom marketingového mixu, pretože zákazník sa z veľkej 

časti rozhoduje práve podľa nej, aké stravovacie zariadenie navštívi. KHF           

GROUP, s.r.o. svoje ceny určuje pomocou kalkulačných jedníc, kedy vypočíta náklady 

na výrobu jedného konkrétneho pokrmu a k tomu pripočíta určitú cenovú prirážku. 

Marža je odhadovaná vo výške 300 %, aby pokryli všetky náklady ako napríklad 

suroviny, nájom, dovoz, energie. Táto prirážka sa mení v závislosti od druhu jedla, 

akcie, na ktorej jedlo ponúkajú a konkurencie, ktorá sa na akcii nachádza.
158

 

Napríklad cena za veľký plnený zemiak na festivale Pohoda 2015 bola 3,50 EUR a cena 

za pastrami na Majálese 2016 v Bratislave bola 6 EUR. Pol litrová limonáda s ovocím 

a ľadom na festivale Grape 2015 stála 2 EUR.
159

 

Distribúcia 

Stánok s jedlom, ako poskytovateľ služieb, na distribúciu svojho produktu využíva 

prevádzku BARsKDE. To znamená, že distribúcia sa uskutočňuje prostredníctvom 

priameho distribučného kanála (BARsKDE → zákazník). Z tohto hľadiska je veľmi 

dôležité miesto distribúcie, jeho priestory a dostupnosť. Priestory BARsKDE sa 
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nachádzajú v dodávke, ktorá obsahuje kompletnú kuchyňu so spotrebičmi a zásobami. 

Pomocou auta, ktoré dodávku ťahá sa dá BARsKDE presunúť na „barsaké“ miesto. Na 

kompletné poskytovanie služieb potrebujú prístup k zdroju vody a energie. Nevýhodou 

je absencia miest na sedenie. 

Vlastná presuvná kuchyňa je veľkou výhodou, pretože napríklad pri službách cateringu 

nie je BARsKDE odkázaný na vybavenie kuchyne klienta, ale všetko si dokáže 

pripraviť sám a na mieste. Počas roku 2016 sa bude spoločnosť snažiť získať viac 

cateringových akcií.
160

 

Komunikácia 

BARsKDE komunikuje so svojimi zákazníkmi prostredníctvom osobného predaja, 

a internetu. Keďže BARsKDE podniká ešte len necelý rok, nestihol si vytvoriť stálych 

zákazníkov. Je to spôsobené aj častou zmenou miesta predaja. 

Osobný predaj 

Celý proces zakúpenia si jedla/pitia prebieha formou osobného predaja. Zákazník si 

objedná, ktoré jedlo/pitie by chcel a zamestnanci BARsKDE mu ho pripravia na 

počkanie pred jeho očami, aby presne videl celý proces prípravy. 

Internet 

Marketingová komunikácia prostredníctvom internetu sa sústreďuje na dve stránky: 

 www.barskde.sk, 

 Funpage BARsKDE na sociálnej sieti Facebook, ktorá je hlavným 

zdrojom informácií o blížiacich sa akciách, ktorých sa zúčastnia 

a o ponúkanom jedle, 

 Aplikácia Instagram na zdieľanie fotografií. 

Spoločníci v KHF GROUP, s.r.o. si uvedomujú, že množstvo mladých ľudí využíva 

každodenne internet a sociálne siete. Preto sa snažia komunikovať hlavne 

prostredníctvom Facebooku. Pre potenciálnych klientov, ktorí by chceli využiť ich 
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cateringové služby na svadby alebo natáčania reklám, slúži webová domovská stránka 

s informáciami o poskytovaných službách, galériou a kontaktom. 

5.5  SWOT analýza 

Silné stránky: 

 možnosť presúvania kuchyne kamkoľvek, 

 obmieňanie ponúkaných jedál, 

 využívanie sezónnych surovín, 

 čerstvé a kvalitné suroviny. 

Slabé stránky: 

 malý výber nápojov, 

 absencia stálych zákazníkov, 

 nemožnosť posedenia si pri stánku. 

Príležitosti: 

 dobré podmienky na podnikanie v Bratislavskom kraji, 

 prevládajúci trend stravovania sa mimo domu, 

 nedostatok času u ľudí (šetrenie času), 

 výhodné podnikanie v ČR - nižšie daňové zaťaženie. 

Hrozby: 

 rastúca konkurencia, 

 trend slowfood, 

 riziko dodania zdravotne závadných potravín, 

 vysoké daňové zaťaženie na Slovensku v podobe daňovej licencie a vysokej 

sadzby DPPO. 
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6 Návrh optimalizácie zdanenia spoločnosti KHF GROUP, 

s.r.o. 

Daňová licencia a vysoká sadzba dane z príjmov právnických osôb núti podniky, aby 

uvažovali nad daňovou optimalizáciou. Táto situácia sa týka aj spoločnosti KHF 

GROUP, s.r.o., založenou troma vysokoškolskými študentmi v roku 2012. Činnosťou 

podnikania spoločnosti bolo sprostredkovanie výstavných automobilov. Kvôli 

technickým problémom a časovému vyťaženiu sa tento plán nepodarilo zrealizovať. 

Síce bola spoločnosť nečinná až do konca roku 2014, v marci 2015 museli zaplatiť 

daňovú licenciu vo výške 480 EUR. 

Do budúcna sa dá počítať s tým, že dvaja z troch spoločníkov využijú program 

Erasmus+ a pôjdu študovať do zahraničia na jeden alebo dva semestre. Je 

pravdepodobné, že z tohto dôvodu by museli obmedziť činnosť KHF GROUP, s.r.o. 

a tým pádom je možné, že by nedosiahli dostatočne veľký zisk a z neho odviedli daň, 

ktorá by nepokryla celú sumu daňovej licencie.
161

 

Toto sú dôvody, kvôli ktorým sa chce KHF GROUP, s.r.o. vyhnúť daňovej licencii. 

Spoločnosť ale zároveň tým, že podlieha slovenskému zdaneniu je podrobená vyššej 

sadzbe DPPO ako spoločnosť, ktorá podlieha českému zdaneniu. 

Riešením by bolo zrušenie spoločnosti na Slovensku a vytvorenie identickej spoločnosti 

so sídlom v Českej republike. Ak sa z KHF GROUP, s.r.o. stane česká spoločnosť 

s ručením obmedzeným, budú sa na ňu vzťahovať české daňové zákony. 

Daňovými výhodami podnikania v ČR sú: 

- absencia minimálnej dane tzv. daňovej licencie, 

- nižšia sadzba DPPO (SR – 22 %, ČR – 19%). 

Po založení spoločnosti v ČR by KHF GROUP, s.r.o. pokračovalo vo svojej činnosti 

ako doposiaľ. Zúčastňovali by sa slovenských a českých festivalov, hodov, trhov atd. 

Keďže by dosahovali príjmy zo zdrojov mimo ČR, museli by sa riadiť nielen českými 

daňovými zákonmi, ale taktiež medzinárodnými zmluvami (SZDZ). V prípade, že 
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spoločnosti nevznikne povinnosť zriadenia stálej prevádzkarne na Slovensku, nebude 

musieť zdaňovať príjmy zo zdrojov na Slovensku podľa slovenských daňových 

zákonov. Jej príjmy budú zdanené len v ČR, podľa českých daňových zákonov a tým 

pádom sa spoločnosť vyhne zaplateniu daňovej licencie a dokonca bude základ dane 

podrobený nižšej sadzbe dane, ako by bol na Slovensku. 

Celý tento postup bude podrobne rozobraný v nasledujúcich kapitolách. 

6.1  Zrušenie s.r.o. na Slovensku 

Obchodný zákonník vymedzuje dôvody, kvôli ktorým môže s.r.o. zaniknúť. V prípade 

KHF GROUP, s.r.o. by sa jednalo o rozhodnutie spoločníkov o zrušení spoločnosti. 

Keďže imanie spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu, zrušenie prebehne 

formou likvidácie. Rozsah podnikateľských aktivít a majetku KHF GROUP, s.r.o. nie je 

veľký a preto by boli spoločníci schopní si likvidáciu spoločnosti spraviť sami. Proces 

likvidácie je ale časovo a administratívne náročný a preto by im možno viac vyhovovalo 

využitie externej firmy, ktorá sa zaoberá likvidáciami spoločností. Obe možnosti budú 

v nasledujúcej časti podrobne rozobrané. 

Likvidácia spoločníkmi 

V prípade, že si spoločníci likvidáciu zrealizujú sami, jednotlivé kroky likvidácie budú 

nasledovné: 

1. Prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti. Spoločnosť bude zrušená k dátumu 

uvedenom na rozhodnutí spoločníkov alebo odo dňa, kedy bolo toto 

rozhodnutie prijaté.
162

 Rozhodnutie bude taktiež obsahovať vymenovanie 

likvidátora a určenie výšky jeho odmeny za likvidáciu a spôsobu jeho 

konania za spoločnosť. Za likvidátora bude vymenovaný jeden zo 

spoločníkov. Počas likvidácie bude likvidátor zastupovať spoločnosť pred 

súdmi a inými orgánmi a vykonávať všetky činnosť, ktoré budú viesť 

k likvidácii spoločnosti. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno 

spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.
163
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2. Vyhotovenie spoločenskej zmluvy spoločnosti v ktorej bude názov 

spoločnosti aj s dodatkom „v likvidácii“ – KHF GROUP, s.r.o. v likvidácii. 

3. Podanie návrhu na zapísanie zmien do obchodného registra. V návrhu budú 

obsiahnuté tieto zmeny: deň vstupu spoločnosti do likvidácie, zmena 

obchodného mena, vymenovaný  likvidátor, jeho osobné údaje a spôsob jeho 

konania v mene spoločnosti. Podpisy na návrhu nemusia byť overené 

notárom. Tento návrh je nutné podať do 30 dní od vzniku zmien. Zmeny budú 

zapísané v OR do 8 dní. Poplatok za podanie návrhu v elektronickej forme je 

33 EUR a stačí ak bude návrh naskenovaný.
164

 

4. Likvidátor ďalej oznámi všetkým svojím veriteľom, že spoločnosť vstúpila 

do likvidácie a vyzve ich na prihlásenie si svojich pohľadávok v lehote 

minimálne troch mesiacov.
165

 Túto informáciu je povinný zverejniť aj 

v Obchodnom vestníku v elektronickej forme na stránkach Ministerstva 

spravodlivosti, prostredníctvom www.justice.gov.sk. Poplatok za zverejnenie 

je 20 EUR.
166

 

5. Likvidátor sa taktiež musí venovať účtovníckym záležitostiam. Ku dňu 

predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie je povinný uzavrieť účtovné 

knihy, spraviť inventúru, vyhotoviť mimoriadnu účtovnú závierku a daňové 

priznanie. Mimoriadna účtovná závierka musí byť schválená spoločníkmi 

a uložená v obchodnom registri do tridsiatich dní od schválenia. Daňové 

priznanie je treba podať na príslušný daňový úrad do troch mesiacov odo dňa 

vstupu do likvidácie a prípadne zaplatiť alikvotnú časť daňovej licencie.
167

 

6. Zostavenie likvidačnej účtovnej súvahy a tým pádom otvorenie účtovnej 

knihy a zoznamu majetku spoločnosti je likvidátor povinný spraviť ku dňu 

vstupu spoločnosti do likvidácie.
168

 

7. Jedným z posledných krokov je uzavretie účtovnej knihy, pripravenie 

konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného 

zostatku, vyhotovenie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania. 
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Tieto úkony majú byť realizované ku dňu skončenia likvidácie a musia byť 

schválené spoločníkmi.
169

 Po schválení spoločníkmi je nutné ich do 30 dní 

uložiť do zbierky listín. Pre daňové priznanie je lehota 3 mesiace od 

schválenia.
170

 

8. Vyplatenie likvidačného zostatku spoločníkom treba uskutočniť bez 

zbytočného odkladu po schválení vyššie uvedených dokumentov.
171

 

9. Likvidátor musí oznámiť príslušnému daňovému úradu do 30 dní od 

schválenia konečných dokumentov, že spoločnosť bola zlikvidovaná 

a požiadať ho o potvrdenie, že voči nemu nemá spoločnosť žiadne 

nedoplatky. Tento krok je dôležitý, pretože až so súhlasom daňového úradu 

môže byť spoločnosť vymazaná z obchodného registra.
172

 

10. Po splnení všetkých vyššie uvedených krokov je likvidátor povinný podať 

návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Tento návrh musí byť 

podaný do 90 dní od schválenia konečných dokumentov.
173

 

Spoločnosť nemá povinnosť voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, pretože spoločníci 

zatiaľ pracujú na dobrovoľníckej báze. Peter Flaškár je poistený vo svojom zamestnaní, 

kde pracuje na hlavný pracovný pomer. Darina Gubricová a Samuel Klikáč sú 

študentmi a poistenie za nich platí štát. 

Po výmaze spoločnosti z obchodného registra netreba zabúdať na archiváciu 

dokumentov a dokladov po zákonom stanovenú dobu. 

Likvidácia externou firmou 

Ak sa KHF GROUP, s.r.o. rozhodne, že na likvidáciu využije špecializovanú firmu, 

cena likvidácie bude vyššia ako keby si spoločnosť zlikvidovali sami. Na druhej strane, 

ale špecializované firmy majú skúsenosti s likvidáciami a tým pádom sú schopné celý 

proces uskutočniť oveľa rýchlejšie.  
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Firmy a poplatky, za ktoré ponúkajú likvidáciu spoločností sú nasledujúce: 

- M2 Business s.r.o. ponúka likvidáciu v dvoch fázach. Prvá fáza je vstup firmy 

do likvidácie (poplatok 199 EUR s DPH) a druhá fáza je výmaz spoločnosti 

z obchodného registra (poplatok 399 EUR s DPH). Ak si KHF GROUP, s.r.o. 

objedná obe fázy, celá služba likvidácie bude stáť 498 EUR s DPH,
174

 

- Sroportal.sk ponúka službu kompletnej likvidácie za 499 EUR s DPH,
175

 

- Company Consulting s.r.o. ponúka kompletnú službu likvidácie spoločnosti za 

599 EUR s DPH.
176

 

Zhrnutie zrušenia s.r.o. na Slovensku 

Ako už bolo vyššie spomenuté, likvidácia firmy je náročný proces, či už z hľadiska 

administratívneho, finančného alebo časového. Vzhľadom na to, že všetci traja 

spoločníci sú časovo vyťažení a nemajú skúsenosti s administratívou likvidácie, budeme 

počítať s tým, že využijú služby externej firmy. Táto firma bude úzko spolupracovať 

nielen so spoločníkmi ale aj s účtovníčkou, ktorá spracováva účtovníctvo pre KHF 

GROUP, s.r.o. Ak si spoločnosť objedná likvidačné služby firmy M2 Business s.r.o., 

výdavkom bude 498 EUR s DPH. V prepočte na české koruny pomocou kurzu 

CZK/EUR, 27 Kč za 1 EUR by bola cena služby približne 13 500 Kč s DPH. 

V nasledujúcom grafe je znázornená časová náročnosť likvidácie. Ako dátum začatia 

likvidácie bol zvolený 1. november 2016, pretože spoločnosť sa určite bude chcieť 

zúčastniť hodov a vinobraní, ktoré prebiehajú približne do konca októbra. Na druhej 

strane, je ale vhodné uskutočniť likvidáciu čo najskôr, aby sa spoločnosť vyhla plateniu 

ďalšej alikvotnej čiastky za daňovú licenciu. Jednotlivé doby trvania boli určená podľa 

vyššie rozobratého postupu likvidácia a podľa e-mailovej komunikácie s firmou 

Company Consulting s.r.o. V ganttovom diagrame je vidieť, že spoločnosť by začala 

hľadať vhodnú firmu zaoberajúcu sa likvidáciami od 15. októbra 2016 a finálny výmaz 

z OR by prebehol o 6,5 mesiaca neskôr, teda 1. mája 2017. 
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Graf č.  4: Ganttov diagram časovej náročnosti likvidácie spoločnosti
177

 

6.2  Založenie s.r.o. v Českej republike 

Ďalším krokom v optimalizácii zdanenia spoločnosti bude založenie novej s.r.o. v ČR. 

Keďže rovnakú s.r.o. už mali založenú na Slovensku, niektoré dokumenty, ktoré sú 

potrebné na založenie s.r.o. už majú nachystané. Slovenská a česká legislatíva sú 

navzájom podobné, ale existujú nejaké rozdiely a preto bude rozobraný  celý postup 

založenia s.r.o. v ČR. 

Uzavretie spoločenskej zmluvy 

Spoločnosť sa zakladá zostavením a podpísaním spoločenskej zmluvy. Zmluva musí 

byť spísaná formou notárskeho zápisu.
178

 

Náležitosti, ktoré musí zmluva obsahovať sú nasledujúce: 

- firmu a sídlo spoločnosti, 

- určení spoločníkov (ich meno a bydlisko), 

- predmet podnikania (činnosti), 

                                                 
177

 Vlastné spracovanie. 
178

 Zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích. 

Hľadanie vhodnej likvidačnej spoločnosti

Prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti

Vyhotovenie spoločenskej zmluvy

Podpísanie a overenie dokumentov

Podanie návrhu na zapísanie zmien do OR

Zapísanie zmien do OR

Oznámenie veriteľom

Účtovnícke úkony ku dňu pred likvidáciou

Účtovnícke úkony počas likvidácie

Uzavretie účtovných dokumentov

Schválenie dokumentov

Komunikácia s daňovým úradom

Návrh na výmaz z OR a výmaz z OR



63 

 

- výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka (aj spôsob a lehota 

splatenia vkladu),  

- meno a bydlisko konateľov a taktiež spôsob akým budú jednať v mene 

spoločnosti, 

- meno a bydlisko členov dozornej rady, ak sa bude zriaďovať, 

- určenie správcu vkladu.
179

 

Firmu spoločnosti treba vybrať tak, aby bolo jedinečné. Spoločníci sa môžu inšpirovať 

názvom spoločnosti, ktorú mali založenú na Slovensku. Keďže iniciály Cyrila Holeša, 

ktorý už nie je spoločníkom KHF GROUP, s.r.o., boli v názve spoločnosti, tentoraz by 

mohli tento názov prispôsobiť novému zloženiu spoločníkov. Darina Gubricová bola do 

slovenského obchodného registra zapísaná mesiac po vymazaní Cyrila Holeša. Novou 

firmou spoločnosti by mohlo byť napríklad KFG GROUP, s.r.o. Po overení v českom 

registri možno potvrdiť, že tento názov spoločnosti zatiaľ nie je používaný žiadnou 

spoločnosťou. 

Sídlo spoločnosti nemusí byť v miestnosti/budove, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti. 

Spoločníci by mohli využiť adresu bytu, v ktorom jeden zo spoločníkov býva popri 

štúdiu v Brne. Aby mohli túto adresu využiť ako sídlo spoločnosti, budú potrebovať 

výpis z katastru nehnuteľností a súhlas vlastníka bytu.
180

 Poplatok za vyhotovenie 

výpisu z katastru nehnuteľností je 100 Kč.
181

 

Spoločníci spoločnosti KFG GROUP, s.r.o. budú: 

- Darina Gubricová s adresou Janka Kráľa 3, Bratislava 821 06, 

- Peter Flaškár, s adresou Robotnícka 12, Bratislava 831 03, 

- Samuel Klikáč, s adresou Tehelná 13, Bratislava 831 03. 

Predmetom podnikania spoločnosti KFG GROUP, s.r.o. bude, podľa prílohy číslo 4 

zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenském podnikání, sprostredkovanie obchodu 

a služieb a veľkoobchod, maloobchod.
182
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Podľa zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích je povinným základným imaním 

1 Kč. Zákon ale zároveň upravuje ochranu veriteľov inými prostriedkami, ako napríklad 

ustanoveniami o správe majetku spoločnosti, zvýšenou zodpovednosťou konateľov 

a taktiež testom insolvencie.
183

 Ak by spoločníci zložili podiely a tým pádom zvýšili 

základný kapitál, na verejnosť by to lepšie pôsobilo. Z tohto dôvodu by sa opäť mohli 

inšpirovať zrušenou slovenskou spoločnosťou KHF GROUP, s.r.o. a každý zo 

spoločníkov by vložil vklad 20 000 Kč. Týmto spôsobom by ich základné imanie malo 

hodnotu 60 000 Kč. Tento vklad taktiež zaistí financovanie počiatočných nákladov 

spojených so založením s.r.o. 

Štatutárnym orgánom a teda konateľmi by opäť boli všetci traja spoločníci. Spôsob, 

akým budú jednať v mene spoločnosti bude rovnaký ako v zrušenej s.r.o. a tým pádom 

nasledovný: „V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych 

úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti 

svoj podpis.“
184

 

Spoločnosť by dozornú radu nevytvárala a správcom vkladu by bol menovaný Peter 

Flaškár, pretože ako jediný z troch spoločníkov už neštuduje a má najväčšie skúsenosti 

s administráciou. 

Podľa informácií z internetovej stránky notárky Aleny Skoupé je cena za notársky zápis 

vrátane potrebných kópií približne 2 000 – 3 000 Kč bez DPH.
185

 

Zloženie vkladov 

Keďže spoločnosť bude uskutočňovať platby medzi dvoma štátmi s dvoma rôznymi 

menami, je rozumné, aby banka pôsobila ako na českom území, tak aj na slovenskom.  

Keď sú banky takto prepojené, poplatky za transakcie medzi dvoma účtami sú 

výhodnejšie. Napríklad založenie podnikateľského účtu v ČSOB trvá maximálne 7 dní 

a je zdarma. S využívaním účtu budú poplatky samozrejme pribúdať.
186
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Ďalej je potrebné požiadať banku o potvrdenie o zložení vkladov. Toto potvrdenie bude 

slúžiť ako jeden zo zakladateľských dokumentov, ktorý sa dokladá pri podávaní návrhu 

na zápis do obchodného registra.
187

 

Získanie živnostenských listov 

Spoločnosť musí získať príslušné oprávnenia k podnikaniu, ktorými sú živnostenské 

listy. Zrušená spoločnosť KHF GROUP, s.r.o. podnikala v nasledujúcich činnostiach: 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu, 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
188

 

Aby spoločníci mohli podnikať v týchto činnostiach, musia splniť všeobecné 

podmienky na prevádzku živnosti. Týmito podmienkami sú dosiahnutie 18 rokov, 

spôsobilosť k právnym úkonom a bezúhonnosť.
189

 Všetci traja spoločníci tieto 

podmienky spĺňajú. 

Podľa prílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenském podnikání sú všetky tieto 

činnosti živnosťou voľnou.  

Spoločníci by sa so žiadosťou na získanie príslušných oprávnení k podnikaniu obrátili 

na Živnostenský úrad mesta Brna na adrese Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno.
190

 

Správny poplatok za ohlásenie činnosti je 1 000 Kč.
191

 

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registru 

Tento návrh musí byť podaný na príslušnom registrovom súde a podpísaný všetkými 

konateľmi s tým, že podpisy musia byť notársky overené. Zákon č. 3014/2013 Sb., o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob stanovuje, že návrh na zápis musí 
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byť doložený listinami o skutočnostiach, ktoré majú byť do verejného registru zapísané 

a taktiež listinami, ktoré sa zakladajú do zbierky listín v súvislosti so zápisom.
192

 

Z toho vyplýva, že medzi prílohy, ktoré treba dodať na súd patria: 

- spoločenská zmluva, 

- oprávnenie k podnikateľskej činnosti – živnostenský list, poplatok 100 Kč za 

výpis,
193

 

- listina, ktorá osvedčuje právny dôvod užívania miestnosti/nehnuteľnosti – 

overenie sídla 

- osvedčenie o splatení vkladu – potvrdenie z banky 

- každý spoločník musí za seba dodať: 

o  výpis zo slovenského Registru trestov (výpis nesmie byť starší ako 3 

mesiace), poplatok je 4 EUR
194

 

o  čestné prehlásenie o spôsobilosti k právnym úkonom, o splnení 

podmienok na prevádzku živnosti.
195

 

Príslušným registrovým súdom je Krajský súd v Brne na adrese Husova 15, 601 95 

Brno.
196

 

Zápis spoločnosti do obchodného registra 

Od marca 2015 vstúpili v platnosť nové pravidlá, ktoré notárom povoľujú elektronické 

zapisovanie obchodných spoločností do obchodného registra.
197

 Táto zmena má za 

následok zlacnenie zápisu spoločnosti do OR. Ak si teda KFG GROUP, s.r.o. vyberie 

uskutočnenie zápisu prostredníctvom notára, za službu zaplatí 2 700 Kč. Kebyže si 

KFG GROUP, s.r.o. vyberie zápis klasicky, cez súd, služba bude stáť 6 000 Kč. Za 

faktické uskutočnenie týchto úkonov si notár zaúčtuje ďalších 1 300 Kč bez DPH.
198
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Doba trvania zápisu do obchodného registra záleží na konkrétnom registrovom súde. 

Konečné rozhodnutie o zápise je možné si osobne vyzdvihnúť na registrovom súde, 

alebo si ho nechať doručiť na adresu sídla spoločnosti. Zápisom do obchodného registra 

vzniká spoločnosť s ručením obmedzeným.
199

 

Povinnosti novo vzniknutej spoločnosti 

Odo dňa zápisu do obchodného registru, je spoločnosť povinná viesť podvojné 

účtovníctvo.
200

 Slovenská spoločnosť alebo živnostník, ktorý ponúka služby 

účtovníctva, môže viesť aj české účtovníctvo. Slovenské a české podvojné účtovníctvo 

sú vzájomne veľmi podobné, ale aj tak je potrebná znalosť českých zákonov 

a predpisov. Spoločnosť by teda mohla pokračovať vo využívaní služieb od ich terajšej 

účtovníčky pani Gelingerovej. Výsledná suma za službu vedenia účtovníctva závisí 

hlavne od počtu položiek v účtovnom denníku.
201

 

Ďalšou z povinností je zaregistrovanie sa na príslušnom finančnom úrade a to do 30 dní 

od získania oprávnenia k podnikateľskej činnosti. Miestna príslušnosť úradu sa určí 

podľa sídla spoločnosti.
202

 Sídlo KFG GROUP, s.r.o. bude na adrese Pellicova 49, Brno 

602 00 a tým pádom miestne príslušným finančným úradom bude Územní pracoviště 

Brno I, Příkop 25, 604 23 Brno.
203

 

Cestná daň sa bude na spoločnosť vzťahovať len v tom prípade, ak bude svoje služby 

poskytovať na území ČR. Spoločnosť by sa musela registrovať k cestnej dani a platiť na 

ňu zálohy. Tie sa platia štyri krát ročne, vždy k 15.-temu dňu každého štvrtého mesiaca.
 

204
 Podľa zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční by spoločnosť KFG GROUP, s.r.o. 

platila ročnú cestnú daň vo výške 3 600 Kč (zdvihový objem valcov motora 2 299 

cm3).
205

 

Spoločníci budú taktiež musieť zvážiť svoje sociálne a zdravotné poistenie. Spoločníci, 

tak ako doteraz, si nebudú vyplácať mesačnú mzdu, ale na konci roku si prípadne 
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rozdelia zisk. Tým pádom, podľa zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, sa 

nezúčastnia nemocenského ani dôchodkového poistenia v ČR. To znamená, že sa 

nebudú musieť prihlasovať a ani za nich nebude nutné odvádzať poistenie. Peter Flaškár 

má poistenie na Slovensku, pretože tam pracuje na trvalý pracovný pomer. V jeho 

prípade by sa jednalo o tzv. súbeh poistenia a prípadný odvod by bol do slovenského 

systému sociálneho poistenia. 
206

 Podobný prípad sa bude týkať aj ostatných dvoch 

spoločníkov, pretože po ukončení štúdií na univerzite sa tiež zamestnajú na trvalý 

pracovný pomer. Výška odvodov za zamestnancov je na Slovensku vo výške 35,20 % 

z hrubej mzdy.
207

 

Zhrnutie založenia s.r.o. v ČR 

Založenie s.r.o. je síce administratívne náročné, ale spoločníci so zakladaním s.r.o. na 

Slovensku už majú skúsenosti. Keďže v tomto prípade by sa jednalo o zakladanie s.r.o. 

v ČR, väčšinu dokumentov by zariaďoval Samuel Klikáč, pretože ako jediný študuje 

v Brne (na právnickej fakulte) a má najlepší prístup na české úrady. Založeniu s.r.o. 

bude predchádzať naštudovanie si potrebných zákonov, dokumentov a predpisov, 

ktorému sa môžu spoločníci venovať počas zimných prázdnin. Ideálne bude začať so 

zakladaním začiatkom januára, kedy sa ešte nezačalo skúškové obdobie.  

V Ganttovom diagrame boli určené jednotlivé doby trvania činností podľa vyššie 

uvedeného postupu zakladania s.r.o. a taktiež podľa článku, ktorý rozoberá časovú 

náročnosť založenia s.r.o.
208
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Graf č.  5: Ganttov diagram časovej náročnosti založenia spoločnosti
209

 

Po naštudovaní si potrebných zákonov a predpisov môže spoločnosť začať riešiť už 

konkrétne zakladanie s.r.o. Dátum začatia by bol 5. januára 2017 a konečný zápis do 

obchodného registra by sa uskutočnil 5. februára 2017. Celý proces študovania 

problematiky a založenia s.r.o. by dohromady trval 1,5 mesiaca. 

Finančná náročnosť založenia s.r.o. závisí aj od konkrétneho notára, ktorého si 

spoločnosť vyberie. Ceny za konkrétne úkony boli stanovené podľa vyššie uvedeného 

postupu zakladania s.r.o. a taktiež podľa článku Náklady na založení spoločnosti.
210
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Orientačná tabuľka s čiastkami za jednotlivé úkony je nasledujúca: 

Úkon Cena (v Kč s DPH) 

Spísanie zakladateľskej listiny u notára 4 000  

Overovanie podpisov a listín 1 200 

Otvorenie účtu v banke 0 

Výpis z katastru nehnuteľností 100 

Výpis z Registra trestov 100 

Ohlásenie živnosti 1 000 

Výpis zo živnostenského registru 100 

Zápis do obchodného registru 5 000 

Celkom 11 500 

 

Tabuľka č.  6: Poplatky za jednotlivé úkony potrebné na založenie s.r.o.
211

 

Po sčítaní všetkých výdajových položiek a poplatkov je možné skonštatovať, že 

založenie novej spoločnosti KFG GROUP, s.r.o. by stálo 11 500 Kč s DPH. Ako už 

bolo vyššie spomenuté, táto suma je len orientačná a skutočná výsledná cena bude 

závisieť od konkrétneho notára. 

6.3  Určenie či vzniká alebo nevzniká stála prevádzkareň na 

Slovensku 

Po úspešnom vzniku spoločnosti KFG GROUP, s.r.o. v ČR, môžu spoločníci začať 

podnikať. Keďže je spoločnosť založená v Českej republike, ale drvivú väčšinu svojich 

aktivít bude vykonávať na Slovensku, je dôležité zaoberať sa týmto medzinárodným 

prvkom podnikania. 

Zahraničné osoby, teda právnické osoby, ktoré majú sídlo mimo územia Slovenskej 

republiky, majú právo podnikať na Slovensku  za rovnakých podmienok a v rovnakom 

rozsahu ako slovenské osoby. Toto právo je priamo určené v § 21 až § 26 zákona č. 

513/1991 Zb.,  Obchodný zákon.
212
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212
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Hlavným cieľom daňovej optimalizácie spoločnosti je vyhnutie sa poplatku za daňovú 

licenciu. Keďže je spoločnosť KFG GROUP, s.r.o. českou spoločnosťou a ak by 

poskytovala svoje služby len na území ČR, bude platiť výslednú daň v ČR, kde 

minimálna daň nie je zavedená. Situácia by sa ale mohla zmeniť, ak spoločnosť začne 

podnikať na Slovensku. V takomto prípade musí spoločnosť aplikovať medzinárodnú 

zmluvu a zistiť, či jej nevzniká stála prevádzkareň na Slovensku. 

V nasledujúcej časti budeme predpokladať, že nová spoločnosť KFG GROUP, s.r.o. 

bude vykonávať obdobné činnosti ako vykonávala už zrušená spoločnosť KHF 

GROUP, s.r.o. Obdobnými činnosťami sa chápu činnosti vykonávané v rovnakých 

dátumoch a na rovnakých miestach, ale tentoraz v modelovom plánovanom roku 2017. 

Finančná správa Slovenskej republiky rozdeľuje stále prevádzkarne na rôzne druhy. Je 

nimi napríklad klasická, stavebná, službová alebo agentská stála prevádzkareň.
213

 Jediné 

dva typy stálej prevádzkarne, ktoré by sa teoreticky mohli týkať spoločnosti KFG 

GROUP, s.r.o. sú klasická a službová stála prevádzkareň.  

Klasická stála prevádzkareň  

Klasická stála prevádzkareň je trvalým miestom alebo zariadením na výkon činností, 

prostredníctvom ktorého nerezident SR vykonáva svoju činnosť na území SR. 

Podmienkou vzniku stálej prevádzkarne je jej geografická a časová stálosť.
214

 

Keďže BARsKDE je pohyblivou jednotkou, ktorá nemá jasne ukotvené miesto svojho 

pôsobenia, vznikli pochybnosti o geografickej stálosti prípadnej stálej prevádzkarne.  

V druhej polovici roka 2015 a prvej polovici roka 2016 sa stánok BARsKDE presúval 

po rôznych akciách po celom Slovensku. Väčšina akcií sa odohrávala v Bratislave na 

rôznych miestach a zvyšné akcie v Trenčíne, Piešťanoch a Pezinku.
215

  

Po e-mailovej komunikácii s pracovníčkou finančnej správy Slovenskej republiky bola 

pochybnosť objasnená: 
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 Finančná správa. Zdaňovanie príjmov nerezidenta SR. [online]. 
214

 Tamtiež. 
215

 KLIKÁČ, S. Interview. Podunajské Biskupice, Bratislava 15. mája 2016. 
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„Nie je však potrebné, aby zariadenia alebo prostriedky museli byť považované za 

geograficky stále vo vzťahu k určitému teritóriu. Prenosný novinový stánok, stan alebo 

dodávka, z ktorých je realizovaný predaj, môžu byť považované za trvalé miesto na 

výkon činnosti. Avšak ak tieto zariadenia sú pravidelne premiestňované na rôzne 

miesta, tieto rôzne miesta nemôžu tvoriť jeden geografický bod, jedno miesto na výkon 

činnosti.“
216

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že stánok BARsKDE  nie je geograficky stálym, pretože 

sa pravidelne premiestňuje na rôzne miesta. Ak teda budeme predpokladať podobné 

premiestňovanie stánku aj v roku 2017, vylučuje sa vznik klasickej stálej prevádzkarne. 

Časová stálosť klasickej stálej prevádzkarne je vymedzená rovnako ako časová stálosť 

službovej stálej prevádzkarne. Časová stálosť BARsKDE je teda odôvodnená 

v nasledujúcej časti. 

Službová stála prevádzkareň 

Službová stála prevádzkareň môže teoreticky zahrňovať spoločnosť KFG           

GROUP, s.r.o. Je to preto, že podľa článku 5 odseku 3b) SZDZ, spoločnosť poskytuje 

služby na území druhého zmluvného štátu, teda na území SR. Odsek ďalej definuje, že 

službová stála prevádzkareň vzniká po splnení časového testu. Podmienkou je, že počas 

jedného alebo viacerých období spoločnosť poskytuje služby v úhrne 6 mesiacov, 

v akomkoľvek období dvanástich po sebe idúcich mesiacov.
217

 

BARsKDE začalo oficiálne poskytovať svoje služby dňa 26. júna. 2015 na Pezinskom 

pivnom festivale.
218

 Ako dvanásť po sebe idúcich mesiacov bude vybraných 7 mesiacov 

roku 2015 (jún – december) a 5 mesiacov roku 2016 (január – máj) a bude sa 

predpokladať podobný časový harmonogram aj pre rok 2017. 

Informácie o akciách a podujatiach, ktorých sa spoločnosť zúčastnila počas rokov 2015 

a 2016 boli komunikované so spoločníkom Samuelom Klikáčom a taktiež pomocou 

facebookovskej stránky BARsKDE, v sekcii udalosti.  
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Aby sme boli schopní vytvoriť modelový rok 2017 spoločnosti, spojíme dva roky 2015 

a 2016 dohromady a to nasledujúcim spôsobom: 

- z roku 2016 zanalyzujeme mesiace január až máj, 

- z roku 2015 zanalyzujeme mesiace jún až december. 

Obdobie Akcia 
Počet 

dní 

10. februára 2016 
Catering na natáčanie videoclipu Celeste 

Buckingham v Bratislave 
1 

12. marca 2016 Coffeefestival v Bratislave 1 

2. apríla 2016 Burzoblšaák v Bratislave 1 

13. - 16. apríla 2016 
Pivný salón a Streetfood park vol. 4 pred Starou 

tržnicou v Bratislave 
4 

5. - 7. mája 2016 Bratislavský Majáles 3 

18. - 21. máj2016 
Streetfood park vol. 5 pred Starou tržnicou 

v Bratislave (v BA) 
4 

26. a 27. júna 2015 Pezinský pivný festival 2 

9. - 11. júla 2015 Pohoda festival v Trenčíne 3 

16.-  19. júla 2015 Festival Colours of Ostrava 4 

11. - 13. augusta 2015 Festival Grape v Piešťanoch 3 

14. - 16. augusta 2015 Kastrol festival v ČR (Raškovice) 3 

15. - 18. septembra 2015 Streetfood park vol. 1 pred Starou tržnicou v BA  4 

21. - 24. októbra Streetfood park vol. 2 pred Starou tržnicou v BA 4 

6. novembra 2015 Slovenská noc v Prahe pred klubom Hany Bany 1 

18. - 21. novembra 2015 Streetfood park vol. 3 pred Starou tržnicou v BA 4 

4. - 18. decembra 2015 Vianočné trhy na Miletičovej ulici v Bratislave 15 

Celkom  58 

 

Tabuľka č.  7: Rozpis akcií, ich dátumov a počtov dní.
219
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Počet jednotlivých dní, počas ktorých spoločnosť poskytovala služby stravovania sa, je 

dohromady 58. Za mesiace jún až december roku 2015 poskytovala služby 44 dní a za 

mesiace január až máj roku 2016 ich poskytovala 14 dní. Ako je ale vidieť, nie všetky 

akcie prebiehali na Slovensku. Z celkového počtu 58 dní bolo 51 na území Slovenskej 

republiky. 

Podmienkou vzniku službovej stálej prevádzkarne je poskytovanie služieb aspoň 180 

dní (6 mesiacov x 30 dní) ročne. Ak teda budeme predpokladať podobné množstvo 

a dĺžku akcií aj v roku 2017, vznik službovej stálej prevádzkarne spoločnosti KFG 

GROUP, s.r.o. sa vylučuje.  

Je pravdepodobné, že v roku 2017 sa spoločnosť zúčastní väčšieho počtu akcií, pretože 

každou akciou získava viac a viac kontaktov a otvárajú sa jej nové možnosti. Ak by sa 

jej v roku 2017 veľmi darilo a odrobila by dvojnásobný (alebo dokonca aj trojnásobný) 

počet dní ako za roky 2015 a 2016, ešte stále by jej stála prevádzkareň nevznikla.  

6.4  Podnikanie spoločnosti v roku 2017 

V tejto fáze je možné zhrnúť, že cieľ vyhnutia sa vzniku stálej prevádzkarne a tým 

pádom aj plateniu daňovej licencie, bol splnený. Ďalším krokom bude porovnanie 

daňového zaťaženia spoločnosti KHF GROUP, s.r.o. na Slovensku a daňového 

zaťaženia KFG GROUP, s.r.o. v Českej republike. 

Modelové finančné znázornenie aktivít spoločnosti v roku 2017 bude inšpirované 

aktivitami, ktoré vyvíjala počas 12 mesiacov rokov 2015 a 2016. Negatívom je, že 

zatiaľ nie sú dostupné finančné výkazy spoločnosti za rok 2015. Je to spôsobené tým, že 

účtovníčka spoločnosti je daňovou poradkyňou a účtovné výkazy a daňové priznanie 

bude spracovávať a odovzdávať až na konci júna 2016. Ako podklad na určenie 

výslednej daňovej povinnosti budú slúžiť informácie získané od spoločníkov, konkrétne 

od Samuela Klikáča, Dariny Gubricovej a Petra Flaškára. 
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Po konzultácii so spoločníkmi a po náhľade do ich poznámok o finančnej situácii sme 

zhodnotili, že prvé akcie, ktorých sa spoločnosť zúčastnila boli stratové. Bolo to 

spôsobené tým, že spoločnosť: 

- nemala veľa skúseností a tým pádom nedokázala odhadnúť množstvo surovín, 

ktoré sa spotrebujú, 

- stanovili nízku cenu za jednotlivé jedlá a nápoje, aby oslovili zákazníkov, 

- nemali dostatočne vyvinutú marketingovú komunikáciu. 

Postupom času, ale začali byť akcie ziskové. Streetfood park vol. 1 so sebou priniesol 

pozitívny výsledok, kedy tržby presiahli náklady na poskytované služby. Tri Streetfood 

parky počas roku 2015 priniesli spoločnosti zisk 3 600 EUR. Už v tejto chvíli sa ale dá 

povedať, že spoločnosť nedosiahla tak vysokého výsledku hospodárenia, aby mohla byť 

z neho odvedená DPPO za rok 2015. Hlavným dôvodom sú vysoké náklady, spojené so 

zostrojením a vybavením stánku BARsKDE a taktiež stratové akcie, ktorých sa 

zúčastnili počas leta. I keď spoločnosť dosiahla za rok 2015 stratu, bude povinná 

zaplatiť minimálnu daň vo forme daňovej licencie vo výške 480 EUR.
220

 

Rok 2016 sa ešte neskončil a tak nie je možné povedať aká bude výsledná daňová 

povinnosť spoločnosti. Spoločníci ale predpokladajú, že sa im v podnikaní bude dariť 

a teda budú ziskoví. Počítajú taktiež s tým, že ich výsledná daňová povinnosť bude 

vyššia ako minimálna daň 480 EUR.
221

 

Dá sa povedať, že rok 2015 bol veľmi špecifický, pretože sa jednal o prvý rok kedy 

začala spoločnosť KHF GROUP, s.r.o. podnikať so stánkom BARsKDE. S týmto 

rokom boli spojené vysoké počiatočné náklady. Z tohto dôvodu budeme pre rok 2017 

počítať s tým, že spoločnosť už nebude mať toľko stratových akcií a hlavne nebude mať 

veľké náklady spojené s rozbehnutím podnikania. Tým pádom im vznikne kladný 

výsledok hospodárenia a budú musieť odviesť DPPO.  
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Modelový rok 2017 bude inšpirovaný: 

-  počtom akcií, ktoré prebiehali počas obdobia jún – december 2015 s tým, že 

tento počet bude navýšený o cateringové akcie a upravený o akcie, o ktorých, už 

spoločnosť vie, že sa uskutočnia, 

- počtom akcií počas obdobia január – máj 2016, tiež navýšený o cateringové 

akcie. 

Počas roku 2015 bola jedna tretina akcií na Streetfood parku v Bratislave. Na rok 2016 

je už naplánovaných ďalších 5 Streetfood parkov. Z tohto pohľadu sa stáva Streetfood 

park nosnou akciou, ktorej sa spoločnosť zúčastní najviac dní.  

Každá jedna akcia spoločnosti sa vyznačovala rôzne veľkými nákladmi a taktiež 

tržbami. Pre zjednodušenie tohto modelového príkladu budeme počítať s priemernými 

ziskami, ktoré dosiahla spoločnosť počas Streetfood parkov. Absencia konkrétnych súm 

nákladových a tržbových položiek v tomto prípade nie je závažná, pretože pre 

vypočítanie výslednej daňovej povinnosti slovenskej a českej spoločnosti budeme 

vychádzať z približne rovnakých súm. Jediným rozdielom bude výška nákladov 

jednotlivých spoločností a to tak, že na rozdiel od slovenskej spoločnosti bude mať 

česká spoločnosť odlišné náklady, spojené s: 

- vedením bankového účtu v českej mene, 

- zakladaním s.r.o. 

Taktiež netreba zabúdať na výdavky spojené s likvidáciou slovenskej a založením 

českej spoločnosti. 

Ďalším zjednodušením modelového roku 2017 bude aplikácia zákonov platných k 31. 

decembru 2015. 

Tri Streetfood parky počas roku 2015 priniesli spoločnosti zisk 3 600 EUR. Do výpočtu 

tejto čiastky sú započítané len daňové uznateľné náklady (variabilné aj fixné).
222
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Do daňovo uznateľných nákladov, sú zahrnuté: 

- náklady na nájom miesta, pohonné hmoty, spotrebu energie a vody počas akcií, 

- nájom garáže, 

- služby účtovníčky, 

- poplatky za vedenie účtu v slovenskej banke, 

- náklady na suroviny, 

- náklady na drobný majetok, ktorý sa rýchlo opotrebuje – kuchynské potreby, 

obaly a príbory na jedlá, materiál na opravy stánku, 

- odpis automobilu, 

- cestná daň, 

- úrok za zapožičané peniaze od Petra Flaškára.
223

 

Zisk za jednu akciu na streetfood parku teda predstavuje 1 200 EUR (3 600 EUR/3). 

Jeden streetfood park trvá tri dni, tým pádom predpokladáme zisk za jeden deň 

poskytovania služieb v BARsKDE 400 EUR. 

Za 12 mesiacov pôsobenia BARsKDE počas rokov 2015 a 2016 sa spoločnosť 

zúčastnila 16-tich akcií s celkovým počtom dní 58. V roku 2017 budeme predpokladať 

väčší záujem o služby cateringu a preniknutie spoločnosti na nové akcie. Z týchto 

dôvodov by mohla spoločnosť počas roku 2017 odrobiť 80 dní. 

Ak počítame s denným ziskom 400 EUR a ročne odrobených 80 dní, ročný zisk 

spoločnosti bude 32 000 EUR.  

Spoločnosť neposkytuje dary (ale poukáže 2 % zo svojej výslednej daňovej povinnosti 

na dobročinný účel), nevytvára opravné položky, ani rezervy, neinvestuje do výskumu 

a vývoja a nezamestnáva zdravotne postihnutých ľudí.
224

 

Výsledná daňová povinnosť slovenskej spoločnosti za rok 2017 

Z vyššie uvedených informácií môžeme konštatovať, že zdaňovacím obdobím 

spoločnosti KHF GROUP s.r.o. bude kalendárny rok 2017. Jej predpokladaný výsledok 

hospodárenia a zároveň aj základ dane, z ktorého bude odvádzať daň z príjmu 
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právnických osôb je 32 000 EUR (v prepočte podľa devízového kurzu 27 CZK/EUR je 

864 000 Kč).  

Sadzba zo základu dane, zníženého o daňovú stratu je 22 %. Za roky 2012, 2013 a 2014 

dosiahla spoločnosť zisku vo výške 0 EUR. Spoločníci predpokladajú rovnaký výsledok 

aj v roku 2015. Z toho vyplýva, že si spoločnosť nemôže uplatniť daňovú stratu (bežne 

uplatniteľnú počas štyroch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach). 

Na druhej strane ale spoločnosť odviedla daňovú licenciu za roky 2014 a 2015. Ak daň, 

vypočítaná v daňovom priznaní, presiahne zaplatenú daňovú licenciu, spoločnosť si 

môže započítať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou 

v daňovom priznaní v najviac troch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Toto 

započítanie je možné len v tej čiastke daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej 

licencie.
225

 

Predpokladáme, že daňovú licenciu zaplatenú za rok 2014 si KHF GROUP, s.r.o. 

uplatní v daňovom priznaní podávanom za rok 2016 a daňovú licenciu zaplatenú za rok 

2015 si uplatní v daňovom priznaní podávanom za rok 2017. 

Výpočet teda pokračuje nasledovne. Daň vypočítaná v daňovom priznaní bude       

7 040 EUR (vypočítané ako 22 % z 32 000 EUR), prepočítaná na 190 080 Kč. Od tejto 

dane je možné odpočítať zaplatenú daňovú licenciu za rok 2015, v predpokladanej 

výške 480 EUR.  

Z toho vyplýva, že za zdaňovacie obdobie roku 2017 spoločnosť KHF GROUP, s.r.o. 

odvedie daňovému úradu daň vo výške 6 560 EUR (v prepočte podľa devízového kurzu 

27 CZK/EUR to vyjde 177 120 Kč). 

Výsledná daňová povinnosť českej spoločnosti za rok 2017 

Postup pre českú spoločnosť KFG GROUP, s.r.o. bude trošku odlišný od postupu pre 

slovenskú spoločnosť. 

Jedným z rozdielov bude napríklad dĺžka zdaňovacieho obdobia. Spoločnosť KFG 

GROUP, s.r.o. bude zapísaná do českého OR 5. februára 2017. 
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Pre ďalšie výpočty budeme počítať s devízovým kurzom vo výške 27 Kč/EUR. To by 

znamenalo, že predbežný výsledok hospodárenia by bol rovnaký ako výsledok 

hospodárenia slovenskej spoločnosti a teda 864 000 Kč.  

Od tejto sumy by si mohla spoločnosť odpočítať náklady spojené so zakladaním s.r.o. v 

ČR, vo výške 11 500 Kč. Ďalším dodatočným nákladom sú poplatky za vedenie 

bankového účtu v EUR. Tieto poplatky sa odhadujú vo výške približne 5 EUR mesačne 

(porovnanie so spoločnosťou Bagetka na Račku, ktorá má otvorený podnikateľský účet 

v ČSOB). Ročne tento náklad tvorí 60 EUR, po prepočte 1 620 Kč. 

Upraveným základom dane je tým pádom 850 880 Kč. Výsledná daň (19 %) 

spoločnosti KFG GROUP, s.r.o. bude na konci roku 2017 činiť 161 667 Kč. 

6.5  Porovnanie podnikania slovenskej a českej spoločnosti 

Odmena likvidačnej spoločnosti vo výške 498 EUR (13 446 Kč) je nákladom, ktorý 

museli spoločníci vynaložiť, aby zrušili slovenskú s.r.o. Do ďalšieho porovnania 

budeme predpokladať, že tento poplatok bol nákladom spoločnosti KFG GROUP, s.r.o., 

ktorý nevstupoval do výpočtu dani z príjmov právnických osôb. 

(V Kč) 

Slovenská  

KHF GROUP, s.r.o. 

Česká  

KFG GROUP, s.r.o. 

Výsledok hospodárenia 864 000 850 880 

Základ dane (VH po úpravách) 864 000 850 880 

Daň (SR – 22 %; ČR – 19 %) 190 080 161 667 

Daň znížená o daňovú licenciu za rok 

2015 (12 960 Kč) 
177 120 x 

Výsledná daňová povinnosť 177 120 161 667 

Výsledok hospodárenia bežného 

obdobia po dani 
686 880 689 213 

Čistý zisk spoločnosti po odpočítaní 

nákladov na likvidáciu (13 446 Kč) 
686 880 675 767 

 

Tabuľka č.  8: Porovnanie zdanenia slovenskej a českej spoločnosti za rok 2017
226
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Vo vyššie uvedenej tabuľke je vidno, že za rok 2017 česká spoločnosť odvedie o 15 453 

Kč nižšiu daň ako tá slovenská. Zároveň ale čistý zisk českej spoločnosti je o 11 113 Kč 

nižší ako tej slovenskej. 

Takáto situácia ale nie je štandardná, pretože česká spoločnosť mala vyššie náklady 

spojené so založením s.r.o. a taktiež zrušením slovenskej s.r.o. Ďalší neštandardný 

prvok spočíval v odpočte daňovej licencie slovenskej spoločnosti zaplatenej v roku 

2014. Je zjavné, že pri výpočte dane za rok 2018 už spoločnosť takýto odpočet nebude 

môcť využiť. 

Nižšie je uvedená tabuľka porovnania zdanenia slovenskej a českej spoločnosti za rok 

2018. Dôvodom je väčšia štandardnosť roku 2018 a teda lepšie znázornenie efektu 

daňovej optimalizácie spoločnosti. 

(V Kč) 

Slovenská  

KHF GROUP, s.r.o. 

Česká  

KFG GROUP, s.r.o. 

Výsledok hospodárenia 864 000 862 380 

Základ dane (výsledok hospodárenia po 

úpravách) 
864 000 862 380 

Daň (SR – 22 %; ČR – 19 %) 190 080 163 852 

Daň znížená o daňovú licenciu za rok 

2015 (0 Kč) 
0 x 

Výsledná daňová povinnosť 190 080 163 852 

Výsledok hospodárenia bežného účt. 

obdobia po dani 
673 920 698 528 

Čistý zisk spoločnosti po odpočítaní 

nákladov na likvidáciu (0 Kč) 
673 920 698 528 

 

Tabuľka č.  9: Porovnanie zdanenia slovenskej a českej spoločnosti za rok 2018
227

 

Vo vyššie uvedenej tabuľke, upravenej pre rok 2018 je vidno, že výsledná daňová 

povinnosť českej spoločnosti za rok 2018 je o 26 228 Kč nižšia ako výsledná daňová 

povinnosť slovenskej spoločnosti. Tento rozdiel predstavuje 3,75 %. V roku 2018 je už 

aj čistý zisk českej spoločnosti vyšší oproti tej slovenskej a to o 24 608 Kč (o 3,52 %).  

                                                 
227

 Vlastné spracovanie. 



81 

 

Z tohto uhla pohľadu je možné konštatovať, že ciel optimalizácie zdanenia spoločnosti 

bol splnený.  

Netreba zabúdať, že výsledky boli dosiahnuté vďaka zjednodušeniu množstva 

vstupných údajov a tým pádom nie sú reálne, ale iba sa snažia realite priblížiť. 

Výhody plynúce z premiestnenia sídla do ČR a nezmeneného podnikania na Slovensku: 

- Aj keď bude spoločnosť nečinná, nebude musieť platiť daňovú licenciu, 

- Nižšia sadzba DPPO (SR – 22 %, ČR – 19 %), 

- Nižšie výsledné daňové zaťaženie, 

Nevýhody z premiestnenia sídla do ČR a nezmeneného podnikania na Slovensku: 

- Vedenie českého účtovníctva a komunikácia s českými úradmi, 

- Administratívna, finančná a časová náročnosť likvidácie slovenskej spoločnosti 

a znovu založenie spoločnosti v ČR, 

- Znehodnotený kurz českej koruny voči euru (do konca roku 2016), 

- Poplatky za bankový účet vedený v českej banke, 

- Nutnosť sledovania ako českých, tak aj slovenských zákonov a predpisov. 
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ZÁVER 

Ako už bolo v úvode spomínané, táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou 

zdanenia spoločnosti KHF GROUP, s.r.o. Navrhnuté riešenie, ktorého výsledkom bude 

optimalizované zdanenie, zahŕňalo zmenenie sídla spoločnosti zo Slovenskej na Českú 

republiku. 

Prvá, teoretická časť sa zamerala na teoretické objasnenie problematiky 

medzinárodného zdanenia, stálej prevádzkarne, zdanenia právnickej osoby na 

Slovensku a v Českej republike a taktiež metód analýzy podniku. 

Druhá časť sa venovala analýze vybranej spoločnosti KHF GROUP, s.r.o. a návrhu 

optimalizácie jej zdanenia. Táto časť rozobrala spoločnosť z rôznych stránok, 

s využitím analýzy mikro a makro prostredia a taktiež vnútorného prostredia. Všetky 

analýzy boli zhrnuté v SWOT analýze spoločnosti. Zo SWOT analýzy vyplynulo, že 

spoločnosť KHF GROUP, s.r.o. podlieha vysokej sadzbe DPPO (slovenská DPPO je o   

3 percentné body vyššia ako česká DPPO) a taktiež sa na ňu vzťahuje minimálna daň vo 

forme daňovej licencie.  

Kapitola venovaná návrhu optimalizácie spoločnosti objasňuje celý postup, ktorý ak 

spoločnosť dodrží, bude optimalizovať svoje zdanenie. Prvým krokom je zrušenie 

spoločnosti na Slovensku pomocou likvidácie. Následne je potrebné založiť identickú 

spoločnosť v Českej republike. Keďže spoločnosť bude podnikať na Slovensku, musí sa 

riadiť aj príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenie, uzavretou 

medzi Českou a Slovenskou republikou.  

Ďalším krokom je overenie si, že spoločnosti nevzniká stála prevádzkareň na 

Slovensku. V tomto konkrétnom prípade stála prevádzkareň nevzniká a tak spoločnosť 

bude podrobená českým daňovým predpisom a nebude nútená podávať daňové 

priznanie na Slovensku.  

V závere kapitoly bol znázornený modelový rok 2017 a 2018 kedy sa počíta s určitými 

zjednodušeniami, takže ho nie je možné považovať za reálny, ale len realite sa 

približujúci. S prihliadnutím na náklady spojené so zrušením a znovu založením 

spoločnosti bola vypočítaná výsledná daňová povinnosť českej spoločnosti KFG 
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GROUP, s.r.o. podnikajúcej na Slovensku a taktiež výsledná daňová povinnosť 

slovenskej spoločnosti KHF GROUP, s.r.o. rovnako podnikajúcej na Slovensku. Po 

porovnaní týchto dvoch zdanení sa dá skonštatovať, že v roku 2018, ktorý je 

štandardnejší ako rok 2017, bude výsledná daňová povinnosť českej spoločnosti nižšia 

o 3,75 % oproti slovenskej spoločnosti. Kapitola obsahuje aj zhrnutie výhod a nevýhod, 

ktoré plynú z daného návrhu optimalizácie zdanenia. 

S prihliadnutím na dodatočné náklady, ktoré vzniknú so zrušením a zakladaním 

spoločnosti je možné konštatovať, že realizácia daného návrhu optimalizácie by bola 

pre spoločnosť výhodnou a to formou daňovej úspory. Netreba pritom ale zabúdať na 

časovú a administratívnu náročnosť celého procesu, ktorý bude od spoločníkov 

vyžadovať ich odhodlanie a istú časovú flexibilitu. 
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