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Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného 

registra majú všetci podnikatelia zapísaní do obchodného registra  

od 1. 11. 2018. Identifikovať KUV však vôbec nemusí byť 

jednoduché.  
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Všetci podnikatelia… 

Všetci podnikatelia a iné tzv. povinné osoby zapísané do obchodného registra budú mať od 1. 11. 2018 novú 

povinnosť, a to zapisovať do obchodného registra svojho konečného užívateľa výhod (ďalej len KUV).  

Medzi povinné osoby patria najmä: 

 spoločnosti s ručením obmedzeným, 

 akciové spoločnosti, 

 komanditné spoločnosti,  

 verejné obchodné spoločnosti, 

 Nadácie, 

 občianske združenia, 

 družstvá, 

 fyzické osoby - podnikatelia zapísaní do obchodného registra. 

Od 15. 3. 2018 je každá právnická osoba povinná poznať svojich KUV, t.j. mať ich identifikovaných, 

viesť a aktualizovať ich údaje. K tejto povinnosti podnikateľom pribudne od 1. 11. 2018 ďalšia 

povinnosť, a to v podobe zápisu údajov o KUV do obchodného registra. 

Kto je KUV? 

KUV je posledná fyzická osoba v reťazci majetkovej účasti danej entity, ktorá skutočne ovláda alebo 

kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, ako aj každá fyzická osoba, 

v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.  

Medzi KUV môžu teda patriť: 

a) spoločník alebo akcionár, 

b) tichý spoločník alebo osoba, ktorá v pozadí majetkovej štruktúry riadi danú entitu a jej podnikanie 

kvalifikovaným spôsobom, 

c) osoba, ktorá má majetkový prospech z podnikania danej entity (s podielom viac ako 25 %), 

d) zakladateľ, 

e) členovia štatutárneho orgánu alebo tzv. TOP manažmentu, členovia dozorného alebo kontrolného orgánu, 

prokuristi. 

Správna identifikácia KUV je kľúčová 

Zatiaľ čo identifikácia vo vnútri spoločnosti bola v podstate sankčne bezpečná, za správnosť údajov 

zapísaných v obchodnom registri zodpovedá štatutárny orgán, a to vrátane osobnej 

administratívnoprávnej zodpovednosti, premietnutej do možnosti dozorného orgánu uložiť pokutu nielen 

samotnej právnickej osobe, ale aj osobne členovi štatutárneho orgánu. Za nesprávne uvedené údaje tak 

hrozí spoločnosti, ako aj konateľovi, pokuta.  

Identifikácia KUV na úrovni členov štatutárnych orgánov alebo členov vrcholového manažmentu navyše 

vyžaduje úpravu aj v ďalšej internej dokumentácii spoločnosti. Ide o zákonom aprobovanú povinnosť 

oznamovať dáta KUV aj iným povinným osobám na základe ich žiadosti. Keďže identifikácia KUV obsahuje aj 

osobné údaje, nevyhnutnosťou je napĺňať aj zákonné požiadavky na ich ochranu, najmä s ohľadom na 

nariadenie GDPR. 
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Radi by sme upozornili, že identifikácia KUV môže byť pomerne náročný proces. Časová náročnosť je veľmi 

individuálna a pri zložitých majetkových štruktúrach môže trvať niekoľko mesiacov. Odporúčame preto začať 

s identifikáciou KUV a prípravou na zápis do obchodného registra čo najskôr. 

Ružička Csekes – líder v identifikácii KUV 

1. Od prijatia právnej úpravy vzťahujúcej sa na tzv. schránkové firmy sa naša kancelária intenzívne angažuje 

v prospech obchodných spoločností, ktorým táto úprava priniesla významné regulačné bremeno a 

aplikačné problémy. V rámci prípravy novely zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len 

RPVS) sme presadili zmeny, ktoré významným spôsobom znížia administratívnu záťaž obchodných 

spoločností.  

2. Aby sme vedeli presne identifikovať KUV a optimalizovali výkon tejto činnosti, využívame pri našej práci 

databázu Orbis, ktorá agreguje údaje z verejne dostupných zdrojov o spoločnostiach po celom svete, čo 

uľahčuje prácu pri identifikácii KUV. Táto databáza disponuje modulom, ktorý odkrýva vlastnícku štruktúru 

viac ako 300 miliónov spoločností a identifikuje ich KUV.  

3. Vykonávame činnosť oprávnenej osoby podľa zákona o RPVS pre viac ako 85 významných domácich i 

medzinárodných spoločností.  

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať! 

Pre Vašu spoločnosť radi zabezpečíme všetky zákonné povinnosti súvisiace s touto problematikou: 

 identifikáciu KUV,  

 vyhotovenie záznamov o ich identifikácii, 

 zápis KUV do obchodného registra, prípadne do RPVS, 

 úpravu zmluvnej a mimozmluvnej dokumentácie v súvislosti s KUV. 

 

 

 

 

 

 

  

Sylvia Szabó 

Partner  

T +421 2 3233 3422 

E sylvia.szabo@r-c.sk 

Ivan Šafranko 

Associate  

T +421 2 3233 3431 

E ivan.safranko@r-c.sk 

https://www.bvdinfo.com/en-gb/about-us/brochure-library/brochures/orbis


 

 

 

 

 

 

 

Ružička Csekes s. r. o. 

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva. 

 

Sídlo:   

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika 

Tel. číslo: +421 (0)2/32 33 34 44 

Fax. číslo: +421 (0)2/32 33 34 43 

Email: office-ba@r-c.sk 

IČ DPH: SK2022827620  

 

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360. 

Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 4. júna 2009. 

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o 

advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom 

Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika. 

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými 

predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby 

je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.  

Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.  

Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr International (Europe) Ltd. Sídlo poisťovateľa: 30 Frenchurch 

Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné číslo: 09654797, zastúpená na základe 

plnomocenstva: Starr Underwritting Agents Limited, so sídlom 30 Frenchurch Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené kráľovstvo Veľkej 

Británie a Severného Írska, konajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky Starr Underwritting Agents Limited Slovakia, organizačná 

zložka. Organizačná zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 3941/B, 

s registrovaným sídlom na adrese: Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a 

odborných služieb, č. z.: 7707024612. Limit poistného plnenia: 15 000 000,- eur na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby 

trvania 

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s 

vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.  

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.  

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.  
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