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NEWS ALERT  11/2015 

 

SLOVENSKO: ZMENY V PRÁVE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ  

 

Dňa 23. apríla 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 

513/1991 Z.z., Obchodný zákonník.  

  

S účinnosťou k 01.01.2016 prináša novela Obchodného zákonníka nasledovné 

podstatné zmeny v práve obchodných spoločností, a to najmä pokiaľ ide o kapitálové 

spoločnosti: 

 

1. Register diskvalifikácií 

 

Počnúc 01.01.2016 má súd právomoc rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby z funkcie 

člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky 

alebo prokuristu a tiež o tom, že vylúčená osoba po dobu uvedenú v rozhodnutí, 

alebo ak taká doba v rozhodnutí uvedená nebude, po dobu troch rokov od 

právoplatnosti rozhodnutia, nemôže vykonávať vyššie uvedené funkcie.  

Právoplatnosťou rozhodnutia vylúčený zástupca prestane byť členom štatutárneho 

orgánu, dozorného orgánu, vedúcim organizačnej zložky alebo prokuristom vo 

všetkých obchodných spoločnostiach alebo družstvách, v ktorých pôsobí. Súd 

vykoná výmaz takej osoby z obchodného registra ex offo. 

Rozhodnutím o vylúčení môže byť i) rozhodnutie o uložení trestu zákazu činnosti 

(konkrétne výkonu funkcie), alebo ii) rozhodnutie súdu v súvislosti s porušením 

povinností štatutárneho orgánu včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. 

Vylúčený zástupca sa zapíše do novozriadeného „registra diskvalifikácii“. Register 

diskvalifikácií je  neverejný zoznam súdom vylúčených osôb. Vylúčený zástupca 

nesmie po dobu uvedenú v rozhodnutí  vykonávať funkciu člena štatutárneho 

orgánu, dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky, alebo prokuristu 

v žiadnej inej obchodnej spoločnosti alebo družstve. Registrový súd je povinný aj 

bez návrhu preveriť pred zápisom do obchodného registra, či navrhovaná osoba nie 

je zapísaná v registri diskvalifikácii. V prípade, že táto osoba bude figurovať 

v registri diskvalifikácii, súd návrh na jej zápis do obchodného registra zamietne.  
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Vylúčený zástupca: 

 má povinnosť oznámiť svoje vylúčenie dotknutým osobám,  

 má povinnosť upozorniť na opatrenia potrebné na odvrátenie hroziacich škôd,  

 konanie vylúčeného zástupcu aj naďalej zaväzuje spoločnosť, t.j. ním 

uskutočnené právne úkony sú platné, 

 v prípade, že v čase vylúčenia dojednal obchod, ručí za záväzky, ktoré z neho 

vzniknú. 

2.  Určenie hodnoty predmetu zmluvy znaleckým posudkom 

Povinnosť zakotvená v § 59a Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej musí byť 

hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom, ak išlo o zmluvu 

uzatváranú medzi spoločnosťou a jej spoločníkom alebo zakladateľom alebo im 

blízkymi osobami za protihodnotu vo výške 10% základného imania, pričom takáto 

zmluva nadobúda účinnosť až  jej uložením v zbierke listín, sa s účinnosťou od 

01.01.2016 vzťahuje výlučne na akciové spoločnosti, teda nie v s.r.o..  

 

3.  Splatenie peňažného vkladu pred vznikom spoločnosti 

Počnúc od 01.01.2016 zaniká povinnosť splácať peňažné vklady pred vznikom 

spoločnosti na osobitný bankový účet.  

  

4. Spoločnosť v kríze 

Právo obchodných spoločností bolo doplnené o nový inštitút, ktorým je   „spoločnosť 

v kríze“. Bude sa týkať spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností 

a komanditných spoločností, ktorých komplementárom nie je žiadna fyzická osoba. 

V zmysle definície je spoločnosť v kríze, ak je v úpadku v súlade s ustanoveniami 

zákona o konkurze a reštrukturalizácií alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosti má hroziť 

úpadok v prípade, ak pomer jej vlastného imania a záväzkov bude menej ako 4/100 

v roku 2015, 6/100 v roku 2016 a 8/100 počnúc rokom 2017.  

So situáciou keď je spoločnosť v kríze sú späté povinnosti štatutárnych orgánov- Ak 

štatutárny orgán zistí, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mal zistiť, že 
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spoločnosť je v kríze, má povinnosť bezodkladne zvolať najvyšší orgán spoločnosti 

(napr. valné zhromaždenie), vypracovať návrh opatrení na prekonanie krízy 

a predložiť ho na rokovanie tomuto orgánu. 

Novozavedeným  pojmom je aj „plnenie nahradzujúce vlastné zdroje“, teda úver 

alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, poskytnuté spoločnosti 

v kríze jej spoločníkov, resp. v zákone vymedzených osôb, vrátane tichých 

spoločníkov. Takéto plnenie, spravidla nemôže byť spoločnosťou vrátené, pokiaľ je 

spoločnosť v kríze alebo v dôsledku vrátenia takéhoto plnenia by sa do krízy 

dostala. 

5. Pôžičky spoločníkov 

Počnúc 01.01.2016  spoločník alebo s ním prepojená osoba definovaná v zákone, 

môže spoločnosti poskytnúť úver alebo obdobné plnenie len za podmienok, ktoré 

nie sú horšie ako sú obvyklé v bežnom hospodárskom styku. Takéto plnenie 

nemožno poskytnúť v hotovosti.  

6. Zákaz vrátenia vkladov 

Spresňuje sa aj doteraz platný všeobecný princíp zákazu vrátenia vkladov 

spoločníkom (bývalým a aj budúcim) počas trvania spoločnosti. Takémuto zákazu 

podliehajú počnúc 01.01.2016 aj akékoľvek plnenia, ktoré boli dojednané medzi 

spoločnosťou a jej spoločníkom resp. s ním prepojenými osobami, týkajú sa majetku 

spoločnosti a boli dohodnuté za menej výhodných podmienok, ako sú obvyklé 

v bežnom obchodnom styku (plnenie bez primeraného protiplnenia, plnenie 

spoločnosti z dôvodu ručenia, pristúpenia k záväzku, záložného práva, či inej 

zábezpeky). 

Plnenia poskytnuté spoločníkom v rozpore so zákazom vrátenia vkladov sa musia 

spoločnosti vrátiť, a to v rozsahu rozdielu medzi skutočným plnením a plnením obvyklým 

v bežnom obchodnom styku. Za splnenie tejto povinnosti ručia konateliaspoločnosti, pričom 

nároky voči nim si môže uplatňovať aj veriteľ spoločnosti, pokiaľ nemôže uspokojiť svoju 

pohľadávku z majetku spoločnosti. 
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bpv BRAUN PARTNERS 

Europeum Business Center, 

Suché mýto 1 

SK-811 03 Bratislava 

Tel.: (+421) 2 33 888 880 

www.bpv-bp.com 

bratislava@bpv-bp.com  

 

Tento materiál je rozosielaný obchodným partnerom a 

zamestnancom spoločnosti. Ďalšia distribúcia alebo 

kopírovanie akýchkoľvek častí bez predchádzajúceho 

súhlasu nie je povolená. Naším úmyslom je upozorniť na 

témy, ktoré sú v súčasnosti zaujímavé, nie však 

poskytovať úplnú analýzu týchto tém.   

 

Užívatelia by si k uvedeným informáciám mali vždy 

vyžiadať príslušné profesionálne služby. Spoločnosť 

nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za konanie alebo 

zdržanie sa konania na základe informácii obsiahnutých 

v tomto materiáli. 

 

Informácie obsiahnuté v tomto News Alerte majú len informatívny charakter a neposkytujú úplný popis všetkých zmien, ktoré má 

novela Obchodného zákonníka priniesť. V prípade záujmu Vám v tejto súvislosti radi poskytneme podrobnejšie informácie. 

http://www.bpv-bp.com/
mailto:bratislava@bpv-bp.com

