AKÉ ZMENY PRINÁŠA NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA?
Koncom minulého roka sa (znova) menil obchodný zákonník. Ako je to už na Slovensku
zvykom, zmien je opäť veľa. Týkajú sa zlučovania spoločností, zamedzenia využívania bielych
koní, zodpovednosti štatutárov či obchodného tajomstva. Rozumieme, že čas je to najcennejšie
čo máte a radi Vám ho ušetríme tým, že prinesieme prehľad toho najdôležitejšieho.

Zmeny v obchodnom tajomstve
Novela zavádza pojmy, ktorými sú majiteľ obchodného tajomstva, rušiteľ obchodného
tajomstva a tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu. Špeciálna pozornosť je venovaná
skutkovej podstate nekalosúťažného konania, spočívajúceho v porušení obchodného
tajomstva. Obchodný zákonník od účinnosti novely výslovne určuje, čo je neoprávneným
získaním, využitím alebo sprístupnením obchodného tajomstva.
V porovnaní s nekalou súťažou bude obchodné tajomstvo po novom chránené viacerými
právnymi prostriedkami, medzi ktoré patrí napr. možnosť nariadenia neodkladného
a nápravného opatrenia súdom.

Účtovné závierky budú jednoduchšie
Po novom je príslušný orgán s.r.o, a.s. a j.s.a. povinný predložiť účtovnú závierku na schválenie
valnému zhromaždeniu, ktoré má 12 mesiacov na to, aby účtovnú závierku schválilo. A to odo
dňa, ku ktorému sa uzávierka zostavuje.

Zodpovednosť za úpadok ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby
Ovládajúca osoba zodpovedá veriteľom ovládanej osoby za škodu spôsobenú úpadkom
ovládanej osoby, ak svojím konaním podstatne prispela k jej úpadku. Jedná sa o prípady, kedy
ovládajúca osoba svojím konaním primäla ovládanú osobu, aby prijala určité rozhodnutie.
Musí ísť o konanie, ktoré je pripísateľné ovládajúcej osobe.

Zmeny nastali aj pri založení s.r.o.
Mení sa doterajší systém preventívnych súhlasov správcu dane so zápisom novozaloženej
spoločnosti do obchodného registra. Ak zakladateľ s.r.o. nie je daňovým dlžníkom a nedlhuje
ani v Sociálnej poisťovni, nepotrebuje súhlas správcu dane ani súhlas Sociálnej poisťovne. Túto
skutočnosť budú registrové súdy skúmať pri zápise novozaloženej spoločnosti.

Menia sa podmienky prevodu obchodného podielu v s.r.o.
Novela stanovila podmienky pre prevod obchodných podielov tak, aby sa neprevádzali
obchodné podiely v spoločnostiach, voči ktorým sa vedie konanie o ich zrušení, sú zrušené
alebo voči nim pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.
Pri prevode väčšinového obchodného podielu v spoločnosti sa nevyžaduje doloženie súhlasu
správcu dane, ak nadobúdateľ nebude vedený v zozname daňových dlžníkov.

Zákaz konkurencie s.r.o.
Zmenila sa aj úprava zákazu konkurencie v rámci spoločností s ručením obmedzeným. Tá, po
novom dáva konateľom možnosť konať vo viacerých obchodných spoločnostiach bez porušenia
zákazu konkurencie. Konateľ tak môže vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom
podnikania, v ktorej je spoločníkom niektorý zo spoločníkov spoločnosti alebo osoba, ktorá je
ovládaná tou istou osobou ako spoločník.

Partnerom verejného sektora sa skrátia lehoty splatnosti faktúr
Subjekt, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora je povinný plniť svoje peňažné
záväzky z dodania tovaru alebo služieb, ktoré sú poskytované verejnému subjektu, svojmu
subdodávateľovi, do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia
riadneho plnenia.

Novelou sa sprísňujú podmienky fúzií a likvidácii spoločnosti
Pokiaľ sa vaša spoločnosť chystá zlúčiť, splynúť alebo rozdeliť, nemôžu záväzky nástupníckej
spoločnosti presahovať hodnotu vašej firmy. Nástupnícka spoločnosť nesmie byť ani v
likvidácii, konkurze, reštrukturalizácii či prebiehajúcom konaní o jej zrušení. Pokiaľ by
členovia štatutárnych orgánov nedodržali tieto podmienky, po novom zodpovedajú veriteľom
za škodu, ktorá im vznikne porušením týchto povinností.
Vznikli nové povinnosti pre zanikajúce spoločnosti. A to dve. Doručenie oznámenia
o vypracovaní návrhu zmluvy o zlúčení, splynutí alebo projektu rozdelenia správcovi dane
a vyhotovenie správy audítora. V prípade, ak sú obchodné podiely alebo akcie predmetom
záložného práva, má spoločnosť oznamovaciu povinnosť aj voči záložnému veriteľovi. Návrh je
navyše potrebné podať na obchodný register do 30 dní od schválenia zmluvy.
Rušíte spoločnosť. Od septembra 2018 vznikajú nové povinnosti. K návrhu na výmaz z
obchodného registra pribudne okrem súhlasu správcu dane aj súhlas Sociálnej poisťovne. Ten
sa však nebude vyžadovať, pokiaľ spoločnosť nebude vedená v zozname dlžníkov poisťovne.

Spoločnosti môžu vytvárať kapitálové fondy
Zákonodarca novelou umožnil spoločnostiam vytvorenie tzv. kapitálového fondu (známeho aj
ako „vklad mimo základného imania“) z peňažných ale aj nepeňažných príspevkov akcionárov.
Zákon v takomto prípade vyžaduje úpravu fondu v zakladateľskej listine či v stanovách.
Splatený kapitálový fond môžete použiť na zvýšenie základného imania alebo na prerozdelenie
medzi akcionárov, čo však musíte oznámiť. Spoločnosť nemôže kapitálový fond prerozdeliť
medzi akcionárov vtedy, ak je v kríze, prípadne ak by sa v dôsledku jeho prerozdelenia do krízy
dostala.

Zmeny sa dotknú aj bývalých štatutárov
V prípade, ak po skončení funkcie jediného člena štatutárneho orgánu spoločnosť nezapíše do
obchodného registra jeho nástupcu, má bývalý štatutár povinnosť podať návrh na zrušenie
spoločnosti. Bývalí štatutári sú povinní poskytnúť primeranú súčinnosť, ktorú si vyžiada súd,
správca dane, poisťovne či súdny exekútor alebo správca. Vzťahuje sa to na obdobie, v ktorom
svoju funkciu vykonávali. Voči spoločnosti im však za to patrí nárok na náhradu nákladov.

Pri súčasných štatutároch a členoch dozorných orgánov od roku 2018 platí, že rozhodnúť o ich
vylúčení z funkcie môže okrem súdu aj iný orgán štátnej správy.

Novela sa zamerala na boj proti bielym koňom
Zavádza sa zodpovednosť pre tých, ktorí vykonávajú funkciu štatutára bez toho, aby do nej boli
vymenovaní. Ak takáto osoba nebude konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami
spoločnosti a jej spoločníkov, bude znášať riziko zodpovednosti ako štatutár. Podľa zákona
o obchodnom registri ďalej platí, že podpis pri prijatí funkcie štatutára musí byť úradne
osvedčený.

Ďalšie zmeny
Medzi ďalšie dôležité zmeny patrí spresnenie otázok zodpovednosti za škodu spôsobenú
nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, zavedenie trestného činu nekalej likvidácie a
spresnenie skutkovej podstaty trestného činu marenia konkurzného a vyrovnacieho konania.
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