Pripomienky členov Americkej obchodnej komory v SR k novele Obchodného zákonníka

č.

Pripomienka k:

Text pripomienky:

Typ pripomienky:
Z – zásadná
O - obyčajná
O

1.

bod 2
§ 13b ods. 1

Navrhuje sa terminologicky zosúladiť aj v ďalšom texte pojem „rozhodnutím súdu vylúčený“, a
to vzhľadom na už existujúcu definíciu „rozhodnutia o vylúčení“ v § 13a.

2.

bod 2
§ 13b ods. 1

Navrhujeme nahradiť „nepodal návrh včas“ výrazom „nepodal návrh v lehote požadovanej
príslušnými právnymi predpismi“.

3.

bod 2
§ 13b ods. 2

Zdôvodnenie: Vylúčenie pre nepodanie návrhu by sa malo týkať iba prípadov , kedy bol
štatutárny orgán povinný podať návrh na konkurz v zmysle právnych predpisov. Slovo včas by
mohlo byť vykladané, že mal návrh podať aj dobrovoľne skôr.
Navrhujeme doplniť časové obmedzenie dokedy sa môžu oprávnené osoby domáhať vylúčenia
(napr. 1 rok od skončenia konkurzu alebo od vzniku okolností ktoré sú vymenované v ods. 3)

4.

bod 2
§ 13b ods. 3

Navrhujeme na začiatok ods. 3 vložiť slová: „Ak sa nepreukáže inak“, aby bolo jasné, že nejde
o nevyvrátiteľnú domnienku.

Z

5.

bod 2
§ 13b ods. 3

Z

6.

bod 2,
§ 13b ods. č.4

V praxi môžu nastať (a často nastávajú) situácie, keď nástroje konkurzu (ako procesu pomerného
uspokojenia viacerých veriteľov) nie je možné aplikovať. Najčastejšie to je v prípadoch, ak má
spoločnosť jediného veriteľa, ktorého pohľadávky nie sú podriadené. Vtedy štatutári ani nemali
povinnosť podať návrh na konkurz podľa osobitného predpisu a ukladanie sankcie za
oneskorené splnenie / nesplnenie povinnosti, ktorú nemali, považujeme za nelogické.
Navrhujeme tento bod odstrániť alebo aspoň limitovať výšku nárokov žalobcu a intervenientov,
ktoré bude vylúčený zástupca povinný uspokojiť v znení: „Ak súd na základe žaloby rozhodne
o vylúčení, je vylúčený zástupca povinný uspokojiť nároky žalobcu a nároky intervenientov,
ktoré ku dňu rozhodnutia neboli uspokojené až do výšky desaťnásobku minimálnej hodnoty
základného imania obchodnej spoločnosti podľa § 67i;“
Zdôvodnenie: navrhovaná právna úprava je zjavne neprimeraná a zodpovednosť členov
štatutárnych orgánov prekračuje ich postavenie v obchodnej spoločnosti. Takisto v porovnaní
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7.

bod 2
§ 13c
(Vylúčenie pre
neposkytnutie súčinnosti)

8.

bod 2
§ 13c ods. 1
(Vylúčenie pre
neposkytnutie súčinnosti)
9. bod 2
§ 13c ods. 3
(Vylúčenie pre
neposkytnutie súčinnosti)
10. bod 2,
§ 13d ods. č.3

11. bod 2,
§ 13d
12. bod 3
§ 40 ods. 1

s uspokojením veriteľov v konkurze (priemer pod 5%) a v reštrukturalizácii (zákonné minimum
50%) je zodpovednosť konateľov v neobmedzenej výške veľmi prísna.
S ohľadom na to, že ide o konanie, ktoré nadväzuje na iné konanie (konkurz, exekúcia, správa
daní), kde vystupuje osoba s oprávnením vynútiť súčinnosť (napr. ukladaním pokút),
navrhujeme obmedziť uplatnenie tohto postupu až ako ultima ratio (napr. podmieniť
predchádzajúcim uložením sankcie).
Tým by sa malo sčasti predísť aj šikanóznym návrhom, ktoré by zbytočne zaťažovali súdy.
Navrhujeme naviac doplniť, že sa jedná len o také neposkytnutie súčinnosti, ktoré malo za
následok významný dopad na celkové uspokojenie veriteľov.
Navrhujeme vypustiť ods. 3 alebo aspoň limitovať výšku zodpovednosti mierou ktorou
neposkytnutie súčinnosti spôsobilo škodu veriteľovi, v opačnom prípade môže aj nepatrné
zanedbanie spôsobiť neprimeranú zodpovednosť štatutárneho orgánu za všetky dlhy
spoločnosti.
Navrhujeme spresniť spôsob zverejnenia informácie o podanej žalobe v znení: Informáciu
o podanej žalobe súd po preskúmaní podmienok konania zverejní v obchodnom vestníku,
pričom uvedie účastníkov konania a odkaz na dôvod, pre ktorý sa navrhuje vylúčenie.
Zdôvodnenie: Spresnenie
Navrhujeme doplniť, že ustanovenia §13a a §13b poskytujú ochranu veriteľom iba ak si riadne
uplatnili svoje nároky v konkurze (ak bol vyhlásený).
Povinnosť podľa ods. 1 v znení „najneskôr do dvanástich mesiacov odo dňa, ku ktorému sa
individuálna riadna účtovná závierka alebo mimoriadna individuálna účtovná závierka
zostavuje“ sa zdá byť duplicitná s povinnosťou v odseku 2.
Rozumieme povinnosti uložiť schválenú uzávierku, ak by mala byť odlišná ako tá, ktorá bola
zostavená. V ostatných prípadoch by sme sa priklonili k úprave v zákone o účtovníctve, ktorá
vyžaduje len uloženie oznámenia o schválení.
Keďže navrhované znenie nahrádza súčasné znenie ods. 1 a 2, pričom navrhované odseky 1 a 2
sú doplnením a rozdelením súčasného odseku 1, navrhujeme doplniť do novely, že odseky 2až
4 sa označujú ako 3 až 5. Inak by došlo k vypusteniu úpravy súčasného odseku 2, ktoré rieši čo
v prípade neschválenia účtovnej závierky. Zároveň v odseku 4 (nové označenie 5) upraviť v
prvej vete „...podľa odsekov 1 až 4...“.
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13. bod 2
§13d, ods. 2

14. bod 4,
§ 65a, 3. veta

Navrhujeme zmeniť formuláciu ods. 2 nasledovne: „Pri posudzovaní, či sú tu dôvody na
vylúčenie, ak osoba, ktorá má byť vylúčená preukáže, že dôvod na jej vylúčenie nenastal, alebo
že postupovala s odbornou starostlivosťou, súd návrh na vylúčenie zamietne.“
Zdôvodnenie: spresnenie formulácie a posilnenie právnej istoty
Navrhujeme požiadavku úradne overeného podpisu odstrániť.

O

Z

Alternatívne navrhujeme, v spojení s čl. III bodom 1., ktorým sa navrhuje predkladať podpisový
vzor takisto s úradne overeným podpisom, pozmeniť právnu úpravu tak, že predložením súhlasu
považuje povinnosť predložiť podpisový vzor za splnenú v znení – ako doplnenie novej vety za
navrhované znenie: Takto udelený súhlas sa považuje za podpisový vzor podľa osobitného
predpis. Poznámka pod čiarou na osobitný predpis: § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2003 Z.z.
o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Respektíve navrhujeme umožniť vyjadrenie súhlasu priamo v podpisovom vzore.

15. bod 5

16. bod 7 ods. 1

17. bod 7 ods. 2

Zdôvodnenie: Odstrániť, resp. zjednodušiť z dôvodu zbytočného zvyšovania administratívnej
záťaže.
Ak bolo zámerom túto povinnosť koncipovať ako nové oprávnenie rozširujúce tie nachádzajúce
sa v zákone o konkurze, podľa nášho názoru to má charakter nepriamej novelizácie a bolo by
vhodnejšie túto povinnosť odzrkadliť, prípadne presunúť do zákona o konkurze.
Navrhujeme na nahradiť slová:
„alebo ak ovládajúca osoba presadila rozhodnutie orgánu ovládanej spoločnosti, ktoré zhoršilo
vymožiteľnosť pohľadávky veriteľa ovládanej spoločnosti“ slovami „alebo ak ovládajúca osoba
presadila rozhodnutie orgánu ovládanej spoločnosti, z ktorého mala prospech a ktoré zároveň
zhoršilo vymožiteľnosť pohľadávky veriteľa ovládanej spoločnosti“
Na koniec prvej vety navrhujeme doplniť text: „v dôsledku príslušného úkonu ovládanej osoby
podľa ods. 1“. Poslednú vetu ods. 2 navrhujeme vypustiť.
Zdôvodnenie: Spresnenie. Ak je spoločnosť v kríze, valné zhromaždenie by malo prijímať
potrebné kroky na jej odvrátenie. Hrozba úplného ručenia ovládajúcej spoločnosti v prípade
prijatia akéhokoľvek rozhodnutia (bez ohľadu rozsah dopadu takého rozhodnutia na spoločnosť)
môže zapríčiniť, že namiesto toho, aby valné zhromaždenie prijalo kroky smerujúce
k ozdraveniu spoločnosti, ktoré ale vždy so sebou nesú určité podnikateľské riziko – rozhodne
sa podnikateľskú činnosť spoločnosti ukončiť a tým zníži šance uspokojenia veriteľov.
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18. bod 10

Predpokladáme, že uvedenou úpravou sa majú riešiť situácie, keď riadna (a schválená) účtovná
závierka nie je identická s mimoriadnou účtovnou závierkou zostavenou pre účely zlúčenia
(najmä z dôvodu odlišného postupu oceňovania). Domnievame sa, že už teraz je uvedenú
situáciu možné riešiť cez výklad § 17 ods. 6 Zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého má v takom
prípade účtovná jednotka povinnosť zostaviť novú (mimoriadnu) účtovnú závierku, ktorá
"nahrádza" tú predchádzajúcu (na čo samozrejme môžu nadväzovať ďalšie povinnosti, napr.
podľa daňového práva).

Z

Bezprostredným dôsledkom takejto úpravy bude, že niektoré spoločnosti budú nútené mať
účtovné obdobie trvajúce jeden deň, čo so sebou prináša významnú administratívnu záťaž
(súvisiacu s otváraním a zatváraním účtovníctva, plnením daňových povinností, atď.).
Rozumieme, že pre niektoré situácie môže byť jednoduchšie mať nové "jednodňové" účtovné
obdobie, ale domnievame sa, že je vhodné ponechať to ako možnosť, nie ako jediné správne
riešenie.
19. Bod 11
§69 ods. 11

Navrhujeme doplniť vo vzťahu k posúdeniu vlastného imania nasledovný princíp vychádzajúci
zo zákona o konkurze (§ 3 ods. 3 zákon č. 5/2007):

Z

20. bod 11
§69 ods. 13

„pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty
určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na
očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho
prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať,
že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. Do sumy záväzkov
sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti, 1a) ani suma
záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky.“
Navrhujeme úvod v znení „Po prijatí rozhodnutia spoločníkov alebo príslušných orgánov
zúčastnených spoločností o splynutí, zlúčení alebo rozdelení “vypustiť a upraviť, tak že audítor
je povinný vyhotoviť správu pred podaním návrhu na ORSR (vzhľadom na to, že v praxi sa bežne
schvaľuje zlúčenie, podpisuje zmluva a podáva návrh na obchodný register v jeden deň).
Predpokladáme, že pri cezhraničnom zlúčení so subjektom z EÚ bude táto otázka riešená aj v
rámci úpravy exit tax podľa Smernice ATAD. Navrhujeme preto zvážiť upustenie od tejto
povinnosti, aby sa predišlo duplicitným povinnostiam.
Zároveň navrhujeme skrátiť na 30 dní (a tým zosúladiť s povinnosťou pri vnútroštátnych fúziách
mať zverejnený návrh zmluvy 30 dní v zbierke listín/obchodnom vestníku).

Z

21. bod 13

Z

22. bod 14
§115 ods. 3
23. bod 14
§115 ods. 6

24. bod 15

25. bod 18
§136 a
26. bod 19,
§ 152a ods. 7

27. bod 22,
§ 194 ods.2
28. bod 26
§ 217a

Navrhujeme vypustiť podmienku podľa písm. a) a b), keďže spoločník nemusí vedieť uvedené
ovplyvniť, a teda takáto úprava by predstavovala neprimeraný zásah do jeho majetkových práv.
Pri nezapísaní prevodu obchodného podielu registrovým súdom z dôvodu nesplnenia podmienok
podľa ods. 3 písm. b) a c) nie je zrejmá absencia písm. a), ak ide o skutočnosť, ktorú vie overiť
registrový súd. Otvára to priestor pre situácie, keď bude prevod zapísaný registrovým súdom a
súčasne nebude platný z dôvodu rozporu so zákonom.
Nie je zrejmé, čo bude správca dane posudzovať pri udeľovaní súhlasu (či má nedoplatky
nadobúdateľ, prevodca, alebo spoločnosť), a teda vo vzťahu k akej osobe, je potrebné súhlas
daňového úradu žiadať. Nie je tiež zrejmé, kto by mal takýto súhlas žiadať (spoločnosť,
prevodca, nadobúdateľ)? Akým spôsobom sa bude pristupovať k prevodcom/nadobúdateľom –
zahraničným osobám? Kto bude žiadať súhlas správcu dane vo vzťahu k nim – spoločnosť?
Odporúčame klarifikovať túto javiacu sa nejasnosť.
Nie je zrejmé, ako a podľa čoho sa bude posudzovať, či osoba vykonáva funkciu bez toho, aby
bola do tejto funkcie ustanovená. Navrhujeme uviesť kritéria a znaky, podľa ktorých sa bude
posudzovať, či o takúto situáciu pôjde.
V prípade navrhovaného odseku v znení „najneskôr 60dní pred dňom konania valného
zhromaždenia“ navrhujeme skrátiť na 30 dní (a tým zosúladiť s povinnosťou pri vnútroštátnych
fúziách mať zverejnený návrh zmluvy 30 dní v zbierke listín/obchodnom vestníku). V opačnom
prípade sa časovo skomplikuje proces vnútroštátnych fúzií, kedy návrh zmluvy bude potrebné
mať vypracovaný minimálne 60 dní pred schvaľovaním (namiesto súčasných 30 dní).
Zdôvodnenie: Zjednotenie právnej úpravy.
Navrhujeme odstrániť.
Zdôvodnenie: V spojení s odstránením čl.1, bod 21, § 194 ods.1
Navrhujeme vypustiť dodatočné obmedzenia vyplácania kapitálových fondov akcionárom, ktoré
idú nad rámec súčasných obmedzení v ustanoveniach § 179 ods. 3 a 4.
Zdôvodnenie: Súčasná právna úprava obsahuje už ochranu veriteľov, keď stanovuje, že vlastné
zdroje spoločnosti nemožno rozdeliť tak, aby výška vlastného imania klesla pod výšku
základného imania a iných zákonných fondov (t.j. test podľa § 179 ods. 3 a 4). Pod túto hodnotu
je spoločnosť schopná rozdeľovať vlastné zdroje iba znížením základného imania – úplným
zákazom rozdelenia niektorých druhov kapitálových fondov na určité obdobie by sa tieto stali
ešte menej dostupné pre akcionárov ako základné imanie (ktoré je pri splnení zákonom
stanovených podmienok možné znížiť až na minimálnu hranicu kedykoľvek). Súhlasíme so
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29. bod 27

30. bod 28 § 255 ods. 1

zavedením notifikačnej povinnosti v obchodnom vestníku ale domnievame sa, že ďalšie
obmedzenia stavajú kapitálové fondy do obdobej (a v niektorých aspektoch ešte viac do
nevýhodnej) pozície ako základné imanie.
V prípade navrhovaného odseku v znení „najneskôr 60dní pred dňom konania valného
zhromaždenia“ navrhujeme skrátiť na 30 dní (a tým zosúladiť s povinnosťou pri vnútroštátnych
fúziách mať zverejnený návrh zmluvy 30 dní v zbierke listín/obchodnom vestníku). V opačnom
prípade sa časovo skomplikuje proces vnútroštátnych fúzií, kedy návrh zmluvy bude potrebné
mať vypracovaný minimálne 60 dní pred schvaľovaním (namiesto súčasných 30 dní).
Zdôvodnenie: Zjednotenie právnej úpravy.
V prípade navrhovaného odseku v znení „najneskôr 60dní pred dňom konania valného
zhromaždenia“ navrhujeme skrátiť na 30 dní (a tým zosúladiť s povinnosťou pri vnútroštátnych
fúziách mať zverejnený návrh zmluvy 30 dní v zbierke listín/obchodnom vestníku). V opačnom
prípade sa časovo skomplikuje proces vnútroštátnych fúzií, kedy návrh zmluvy bude potrebné
mať vypracovaný minimálne 60 dní pred schvaľovaním (namiesto súčasných 30 dní).
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Zdôvodnenie: Zjednotenie právnej úpravy.
31. bod 30
§ 477 ods. 4

15 dňová lehota (pričom berúc do úvahy potrebné zverejnenia v Obchodnom vestníka sa táto
lehota predĺži na minimálne 18 dní) je pri predaji podniku neprimerane dlhá a môže viesť k
likvidačným následkom na strane kupujúceho, kedy síce zmluva o predaji podniku je účinná
medzi stranami jej podpisom a teda kupujúci nadobudne podnik a zároveň na neho prejdú všetky
práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje), voči tretím stranám (dodávateľom, zákazníkom)
však nie je oprávnený vykonávať právne úkony, prijímať platby, uhrádzať záväzky. Zároveň nie
je zrejmé, či voči komu sú v tomto medziobdobí povinní plniť záväzky dlžníci.

Podmienku účinnosti zmluvy o predaji podniku voči tretím osobám viazanú na uplynutie 15
dňovej lehoty od splnenia podmienok žiadame vypustiť z dôvodu neprimeraného zásahu do
kontrakčného práva.
32. Čl.III, bod 1 § 3 ods. 1 písm. Navrhujeme vypustiť. Navrhovaná platná právna úprava už vyžaduje osvedčenie podpise pri
e)
súhlase s ustanovením do funkcie, ktorý môže slúžiť aj ako podpisový vzor.
33. Čl.IV, bod 1 § 11 ods. 2

Zdôvodnenie: Zníženie administratívnej zaťaženosti podnikateľov.
Navrhujeme tento bod odstrániť alebo aspoň limitovať výšku škody v znení: Dlžník v predlžení
je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri
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zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene
dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a
zákonný zástupca dlžníka. Ak osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka poruší povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, zodpovedá veriteľom za
škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla až do výšky desaťnásobku minimálnej hodnoty
základného imania obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu, ibaže preukáže, že konala
s odbornou starostlivosťou. Táto povinnosť sa nepovažuje za splnenú, ak súd návrh na vyhlásenie
konkurzu odmietol alebo konkurzné konanie zastavil z dôvodu späťvzatia návrhu. Ak návrh na
vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas, predpokladá sa, že výška škody, ktorá tým veriteľom
vznikla, je suma ich pohľadávok, ktoré po zrušení konkurzu alebo zastavení konkurzného
konania pre nedostatok majetku zostali neuspokojené, ibaže sa preukáže iná výška škody. Nárok
na náhradu škody za nesplnenie tejto povinnosti sa premlčí jeden rok od zrušenia konkurzu alebo
zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku.“ Poznámka pod čiarou k osobitnému
predpisu: § 67i zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zdôvodnenie: navrhovaná právna úprava je zjavne neprimeraná a zodpovednosť členov
štatutárnych orgánov prekračuje ich postavenie v obchodnej spoločnosti. Takisto v porovnaní
s uspokojením veriteľov v konkurze (priemer pod 5%) a v reštrukturalizácii (zákonné minimum
50%) je zodpovednosť konateľov v neobmedzenej výške veľmi prísna.

