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Na suchý 
december 
nasleduje suchá 
jar.

n Domáca výroba ovoc-
ných destilátov pre vlast-
nú spotrebu bude naďalej 
ilegálna. Pri tomto návrhu 
zákona poslanci vychádza-
li z toho, že veľa ľudí v SR 
má sady či ovocné stro-
my vo svojich záhradách. 
Z ovocia si potom podo-
mácky pripravujú alko-
hol pre vlastnú spotrebu. 
Podľa súčasne platných 
zákonov je však niečo ta-
kéto možné len v registro-
vaných, takzvaných verej-
ných páleniciach. To ale 
znamená pre ľudí výdavky 
na platenie daní či poplat-
kov. Navrhli preto, aby si 
mohol majiteľ ovocia kúpiť 
certifikovanú aparatúru 
na destilovanie alkoholu, 
ktorú by si nechal zaregis-
trovať. Následne by si mo-
hol „vypáliť“ do 50 litrov 
ovocného destilátu ročne 
pre vlastnú spotrebu. Ten-
to návrh by pritom nemal 
vplyv na štátny rozpočet. 
Podľa Krajcera by sa záro-
veň takto zvýšila aj bez-
pečnosť, keďže poslanci 
navrhujú, aby ľudia mohli 
používať len autorizované 
zariadenia.                     (tasr)

Podvod na mladých farmároch
Pracujem ako výskumný 
a pedagogický pracovník 
na vysokej škole v oblasti 
financií malých a stred-
ných podnikov. Tejto 
tematike sa dlhoročne 
venujem a myslím, že sa 
v nej aj dobre orientujem.

Malí podnikatelia majú 
problémy so získaním dosta-
točného kapitálu na rozvoj 
svojho podnikania a preto 
podpora pre mladých podni-
kateľov, ktorá bola ohlásená 
v segmente poľnohospodár-
stva sa zdala byť na začiatku 
celkom dobrým, aj keď nie 
príliš systematickým, kro-
kom. Ale, zase tu platí staré 
...nie je všetko zlato, čo sa 
blyští!

Dlhé roky nás relevantné 
inštitúcie bombardujú sprá-
vami, že nevieme dobre čer-
pať štrukturálne fondy, že sú 
procesy pri nich prebyrokra-
tizované, že sa spájajú s ko-
rupciou a s častými zmena-
mi výziev pred ukončením 
termínov. 

Toto sa stalo aj mladým 
farmárom. Mesiace Minis-
terstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR a Pôdo-
hospodárska platobná agen-
túra robili promo projektu 
podpory mladým farmárom 
z opatrenia 6.1, ktorí mohli 
po splnení podmienok zís-
kať 50 000 eur na podporu 
začatia podnikania v poľno-
hospodárstve. A teraz na po-
slednú chvíľu menia zásad-

ným spôsobom podmienky 
výzvy, čo mnohým žiada-
teľom zabráni uchádzať sa 
o tieto peniaze.

Zásadná zmena

Situácia v poľnohospodár-
stve je na Slovensku zložitá, 
mladí ľudia v tomto sektore 
nechcú podnikať lebo je to 
veľmi investične náročné 
a hlavne nie je dostatok voľ-
nej pôdy. Táto 50 000-eurová 
pomoc síce bola iba kvapkou 
v mori, ale mohla aspoň nie-
ktorým pomôcť tento sek-
tor oživiť, no ministerstvo 
zase na plnej čiare zlyhalo. 
Na začiatku identifikovali 

mladého farmára, ako pod-
nik, ktorý má výnos 4 000 – 
50 000 eur. Ak ste chceli 
začať pestovať napr. struko-
viny, stačilo vám deklarovať 
„iba“ 4 hektáre pôdy. Mesiac 
pred odovzdaním projektu, 
ktorého termín bol 8. 1. 2016 
však zásadne zmenilo požia-
davky vo výzve. Mladým far-
márom je zrazu podnik s vý-
nosom minimálne 8 000 eur 
a po nových prepočtoch, keď 
chcete pestovať strukoviny, 
potrebujete mať namiesto 
predošlých 4 hektárov až 15 
hektárov čo je takmer štvor-
násobne viac. Stále sa ozý-
vajú hlasy, že mladí nemajú 
prístup ku pôde a kde majú 

teraz na poslednú chvíľu zís-
kať toľko hektárov? Vynára 
sa tu otázka, či podmienky 
výzvy neboli zmenené preto, 
aby sadli iba pre niektorých 
a zase sme na začiatku. Opa-
kujú sa scenáre, pre ktoré 
sme doteraz boli toľko ako 
štát kritizovaní, ale žiad-
na zmena sa nedeje. Týmto 
opatrením práve tie najmen-
šie podniky vyradili z hry. 
Toto sme chceli pomocou 
pre začínajúcich podnikate-
ľov dokázať?

Ministerstvo síce posu-
nulo dátum odovzdávania 
projektov na 8. marec 2016, 
ale čo s tými všetkými pro-
jektmi, ktoré boli zaslané? 

Agentúry, ktoré vypracúvajú 
projekty si za takýto pro-
jekt pýtajú tisíce eur a štát 
váš projekt pokojne vyhodí 
do koša. V prvom rade nik-
to v médiách neinformoval 
o tejto zásadnej zmene. Kto
si to nevšimol má, ako sa
hovorí, smolu – pár tisíc eur
za projekt sem, pár tisíc eur
tam, hore na ministerstve to
nikoho nebolí, keď to neplatí 
z vlastného vrecka. Aj ja som
na túto zmenu naďabila iba
náhodne.

Táto negatívna skúsenosť 
len potvrdzuje, že v našom 
štáte si stále ľudia na mi-
nisterstvách a v štátnych 
inštitúciách robia čo chcú, 
aj keď sú paradoxne platení 
z našich daní. Preto by sa 
dotknutí podnikatelia mali 
dostatočne razantne ozvať. 
Ministerstvo isto má prá-
vomoc zmeniť podmienky 
vo výzve, ale takto zásadne 
a na poslednú chvíľu? Už na 
začiatku bolo jasné, že výzva 
nie je dobre pripravená. Bola 
príliš nejednoznačne napísa-
ná a keď ste žiadali bližšie in-
formácie dostalo sa vám iba 
mailu, kde boli okopírovaný 
text z výzvy, aby nemohli nič 
pokaziť a nikomu nedávali 
žiadne záväzné stanovisko. 
Vôbec sa nečudujem húfom 
mladých ľudí, ktorí z tohto 
štátu utekajú, nechce sa im 
bojovať s chobotnicou, ktorá 
sedí tam hore.

Monika Sobeková Majková

pranostika
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Pasca v  nadobúdaní DPL „družstevnou s.r.o.“  (I.)
Často počúvam od farmá-
rov, že tan náš paragraf 
je pokrútený, nepochopi-
teľný a takí sú aj všetci 
právnici, ktorým nie je 
rozumieť a keď sa ich člo-
vek niečo opýta, tak aby si 
najali ďalšieho právnika, 
ktorý im vysvetlí to, o čom 
vlastne hovoril ten prvý.

Pokúsim sa dnes trochu 
trúfalo túto farmársku vše-
obecnú mienku napraviť 
a ako zástupca fiškálskej 
obce sa zrozumiteľne priho-
vorím k Vám obci farmár-
skej na dosť zložitú tému 
všeobecne používaných 
s.r.o., ktoré si zakladajú
družstvá na nákup vlastných 
družstevných podielnických
listov (DPL).

V úvode si najprv popíšme 
stav, ktorý budeme považo-
vať za typický a v ktorom sa 
bezpochyby nájde veľa pred-
staviteľov slovenských poľ-
nohospodárskych družstiev. 
Teda rovno k veci: družstvo si 
založí spoločnosť s ručením 
obmedzeným a má na danej 
s.r.o. obchodný podiel zvy-
čajne v rozsahu sto percent.
Ach prepáčte. Inak: je jej
stopercentným vlastníkom.
Konateľom takejto s.r.o. je
najčastejšie predseda samot-
ného družstva alebo osoby
z predstavenstva družstva.
Obľúbené sú z nejakého dô-
vodu aj ekonómky družstva.
Asi predseda vie prečo.

Jediným cieľom vzniku 

danej s.r.o. je nákup DPL 
toho družstva, ktoré je záro-
veň spoločníkom danej s.r.o. 
Peniaze na nákup DPL po-
skytuje s.r.o. samotné druž-
stvo a to ako pôžičku či úver, 
alebo aj ako vklad do základ-
ného imania „svojej“ s.r.o. 
No predpokladám, že ste sa 
mnohí z Vás v tomto našli 
a pýtate sa, čo je s danou s.r.o. 
teda nie s kostolným poriad-
kom.

S.r.o. ktorú založíte spôso-
bom vyššie uvedeným právo 
označuje za osobu ovládanú. 
Logicky družstvo, ktorú s.r.o. 
založilo ju ovláda fakticky aj 
právne a preto sa označuje 
ako osoba ovládajúca. To, že 
s.r.o. je zároveň členom druž-
stva, teda že ovládaná osoba,

je členom ovládajúcej osoby 
(družstva), je len taká čereš-
nička na torte, ktorou sa ale 
pre nedostatok priestoru ne-
budeme zaoberať. Aj keby to 
ozaj stálo za to! Škoda.

Aj pre s.r.o. a pre družstvo 
ako ovládajúcu osobu platí 
povinnosť zostaviť účtovnú 
závierku v súlade so záko-
nom o účtovníctve, ktorá vo 
všetkých významných súvis-
lostiach poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej si-
tuácie a výsledku hospodá-
renia.

Za predpokladu, že DPL 
vydané družstvom, nado-
budne samotné družstvo 
ako ich emitent (osprave-
dlňujem sa za tento právny 
termín ale nemám iný) DPL 

zaniknú priamo zo zákona, 
napriek tomu, že veľa druž-
stiev o takto získaných DPL 
účtuje ako o svojom majet-
ku. Samozrejme nesprávne 
a porušujú tým tú povinnosť, 
ktorú som uviedol v súvislos-
ti so zákonom o účtovníctve 
vyššie. Proste skresľujú svoj 
obchodný majetok o aktíva, 
ktoré de iure a de facto ne-
jestvujú. Tento aspekt je ešte 
síce trochu rozsiahlejší, ale 
zatiaľ sa uspokojme s týmto 
záverom.

Na družstvo sa primerane 
používa úprava všeobecných 
ustanovení o obchodných 
spoločnostiach teda naprí-
klad s.r.o. či a.s. A práve pri 
akciovej spoločnosti je ve-
novaná značná pozornosť 
situácii, kedy a.s. nadobúda 
vlastné akcie obdobne ako 
keď družstvo nadobúda 
vlastné DPL.

Ak by aj v prípade a.s. pla-
tilo, že akcie nadobudnuté 
samotnou a.s., bez ďalšieho 
zaniknú, ako v prípade DPL 
nadobudnutých družstvom 
ako emitentom, zákonodar-
covi by v súvislosti s úpravou 
a.s. odpadlo kopec roboty
a právnikom veľa paragrafov
na čítanie. Žiaľ, alebo snáď
naštastie akcie v majetku
emitujúcej a.s. nezanikajú
tak ako DPL v majetku druž-
stva. Rozsiahla právna úpra-
va je tak potrebná napríklad
kvôli tomu, aby v a.s. bola
zachovaná zásada reálneho
vytvárania a zachovania zá-

kladného imania, alebo aby 
sa zabránilo možnému zne-
užívaniu postavenia členov 
predstavenstva akciovej spo-
ločnosti, ktorí by bez potreb-
nej zákonnej úpravy de facto 
ovládali a.s. a boli by naprí-
klad neodvolatelní. To, že a.s. 
by cez vlastné akcie vlastnila 
samú seba ani radšej nespo-
mínam. A už vôbec nechcem 
písať o úprave, ktorá zakazu-
je a.s. poskytovať pôžičky, či 
úvery iným osobám na kúpu 
vlastných akcií, alebo o tom, 
že ak aj a.s. alebo jej dcérska 
spoločnosť (ovládaná osoba) 
má v majetku vlastné akcie, 
nepriznávajú sa na takého 
akcie hlasovacie práva.

No ale prečo som sa roz-
písal o a.s., keď sme na 
stránkach Roľníckych novín 
a väčšina fariem sú druž-
stvá? Pretože všetko to, čo 
som popísal v súvislosti s a.s. 
priamo súvisí s družstvami. 
Zdvihnite len zrak o pár 
stĺpcov vyššie, kde popisu-
jem typickú situáciu so zalo-
žením „družstevnej s.r.o.“

V družstvách bez rozpa-
kov s.r.o, ktorá je ovládaná 
osoba družstvom, nadobúda 
DPL ovládajúcej osoby, teda 
samotného družstva, pri-
čom družstvo poskytuje na 
takýto nákup peniaze. Kona-
nie predstavenstva družstva 
a štatutárneho orgánu s.r.o. 
bez pochýb právo označu-
je ako tzv. konanie v zhode 
a vyvodzuje z toho závažné 
právne dôsledky. Bodaj by 

aj nie, keď v našom prípade 
sa dostaví na členskú schôd-
zu družstva, ako ovládajúcej 
osoby, konateľ „družstvenej 
s.r.o.“ a za peniaze družstva
nakúpenými DPL sa zapre-
zentuje s najvyšším počtom
hlasov. Ako hlasuje si môžete 
domyslieť samy.

Na záver tejto prvej časti 
ešte jedna krátka poznámka 
o niečom čo súvisí s absolút-
nou neplatnosťou právnych
úkonov. Ak zákonodarca
v prípade družstiev neupra-
vil všetky tie okolnosti a si-
tuácie súvisiace s nákupom
vlastných DPL mal na to pád-
ny dôvod, ktorým je zánik
DPL. Proste nie je potrebné
regulovať niečo, čo zo záko-
na zaniká. Ak však predsta-
vitelia družstva vo svojom
právnom bezvedomí (ktoré
síce oslobodzuje ale nevy-
viňuje) navodia vznikom
„družstevnej s.r.o.“ situáciu,
ktorou obídu účel sledo-
vaný zákonom, teda zánik
DPL, potom musia rátať so
závažnými právnymi dôsled-
kami, o ktorých pojednáme
v druhej časti tohto príspev-
ku. Až potom budete môcť
zhodnotiť, či som sa k Vám
ozaj prihovoril zrozumiteľ-
ne, tak ako som sa zastrájal
v úvode článku. Zatiaľ Vám
za trpezlivosť patrí poďako-
vanie, aj ked niektorí z Vás
teraz škrípete zubami.

Daniel J. KraTKy
právny expert

KraTKy GlOBal: lawFarm, s.r.o.

Informačné semináre pre mladých farmárov sa tešili veľkému záujmu. 
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