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SLOVENSKO
NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA:
PRÍSNEJŠIE PRAVIDLÁ
Dňa 12.10.2017 bol schválený zákon č. 264/2017 Z.z., ktorý prináša viacero zásadných zmien do práva
obchodných spoločností (ďalej len „zákon“).
Zákon má za cieľ najmä zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností, posilniť zodpovednosť
štatutárnych orgánov a spoločníkov obchodných spoločností a tak prispieť k vytvoreniu lepšieho
podnikateľského prostredia.
Účinnosť nadobúda 01.01.2018, s výnimkou zmien týkajúcich sa fúzií, ktoré vstúpili do účinnosti
08.11.2017.
1.

Fúzie a rozdelenia

Podľa novej úpravy nie je možná fúzia alebo rozdelenie spoločnosti, pokiaľ by bola hodnota vlastného
imania nástupníckej spoločnosti záporná. Nie je tiež možná fúzia alebo rozdelenie spoločností, ktoré sú
likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii alebo je voči nim vedené konanie o ich zrušenie.
Výslovne sa upravuje, že rozhodný deň fúzie môže byť určený spätne najskôr k prvému dňu aktuálneho
účtovného obdobia, avšak len v prípade, že riadna účtovná závierka za predchádzajúce účtovné
obdobie ešte nebola schválená.
Oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení/splynutí alebo projekt rozdelenia musí
byť predložený správcovi dane najneskôr 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má
tento návrh schváliť. Správca dane tento návrh neschvaľuje, musí však byť informovaný. Ak je na
obchodný podiel zriadené záložné právo, doručuje sa toto oznámenie aj záložnému veriteľovi.
K návrhu na zápis fúzie alebo rozdelenia do obchodného registra je potrebné priložiť správu audítora,
ktorá osvedčí, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností k rozhodnému dňu fúzie,
bude splnená podmienka, že hodnota vlastného imania nástupníckej spoločnosti nebude záporná. Túto
správu audítora nie je nutné doložiť v prípade, ak sa vyhotovuje správa nezávislého experta podľa §
218a ods. 3 Obchodného zákonníka jej obsahom budú skutočnosti, ktoré by mali byť súčasťou správy
audítora. Návrh na zápis fúzie alebo rozdelenia spoločností do obchodného registra je potrebné podať
najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o zlúčení/splynutí či projektu rozdelenia.
2.

Zmeny týkajúce sa spoločníkov obchodných spoločností

Obchodný zákonník už v súčasnosti v § 66a upravuje pojmy ako ovládaná a ovládajúca osoba. Pod
pojmom ovládajúca osoba je možné rozumieť osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy väčšinový podiel
na hlasovacích právach v ovládanej osoby. Tento podiel na hlasovacích právach je možné držať aj
formou dohody s inými spoločníkmi. Zákon zavádza zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok
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ovládanej osoby v prípade, ak ovládajúca osoba svojím konaním podstatne prispela k úpadku ovládanej
osoby.
Popri neexistencii daňových nedoplatkov sa (od 01.09.2018) bude vyžadovať, aby zakladateľ
spoločnosti s ručením obmedzeným nemal dlhy voči Sociálnej poisťovni. Neexistenciu dlhov voči
Sociálnej poisťovni však kontroluje Obchodný register a osobitné potvrdenie sa nevyžaduje.
Nie je tiež možný prevod obchodného podielu na osobu, voči ktorej sa vedie konanie o jej zrušení alebo
ktorá je v konkurze alebo reštrukturalizácii.
3.

Zmeny týkajúce sa štatutárnych orgánov

Podpisový vzor konateľa bude musieť byť do budúcna úradne osvedčený. Má sa tým predísť
ustanoveniu tzv. „bielych koní“ do orgánov spoločností.
Rozširuje sa tiež zodpovednosť štatutárov, a to najmä v súvislosti nepodaním návrhu na vyhlásenie
konkurzu včas či neposkytnutím súčinnosti ohľadom majetku spoločnosti počas konkurzu a exekúcie.
Takéto konanie môže mať za následok vylúčenie štatutára z výkonu funkcie člena orgánu obchodnej
spoločnosti na dobu 5 rokov a v niektorých prípadoch aj vznik zodpovednosti za škodu, ktorá veriteľom
spoločnosti takýmto konaním štatutára vznikla (novelizácia zákona o konkurze a reštrukturalizácií
účinná od 01.01.2018).
Bývalý štatutárny orgán je podľa novej úpravy povinný aj po zániku funkcie poskytnúť spoločnosti
súčinnosť, a to najmä voči súdu, Sociálnej poisťovni, správcovi dane či súdnemu exekútorovi.
4.

Trestná zodpovednosť

Zákonom bol do Trestného zákona zavedený nový trestný čin nekalej likvidácie. Tohto trestného činu
je možné sa dopustiť vyhľadaním alebo sprostredkovaním osoby, ktorá len prepožičia svoju totožnosť
k prevzatiu práv a povinností spoločnosti s cieľom zmariť jej likvidáciu a nemá skutočný záujem
podnikať, prevodom účasti v spoločnosti na takúto osobu, ako aj ponúknutím svojej totožnosti na výkon
činnosti takejto osoby. Zákonodarca zároveň v Trestnom zákone explicitne uviedol, že nepodanie
návrhu na vyhlásenie konkurzu včas napĺňa skutkovú podstatu trestného činu marenia konkurzného
alebo vyrovnacieho konania.
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Tento materiál je rozosielaný obchodným partnerom
a zamestnancom spoločnosti. Ďalšia distribúcia alebo
kopírovanie akýchkoľvek častí bez predchádzajúceho
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súhlasu nie je povolená. Naším úmyslom je upozorniť

SK-811 03 Bratislava

na témy, ktoré sú v súčasnosti zaujímavé, nie však

Tel.: +421 2 33 888 880

poskytovať úplnú analýzu týchto tém.

www.bpv-bp.com
bratislava@bpv-bp.com

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.
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