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1. KONCESIONÁRSKE POPLATKY NAHRADENÉ ÚHRADOU ZA SLUŽBY VEREJNOSTI
Na základe nového zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským
rozhlasom č. 68/2008 Z. z. bol s účinnos�ou odo dňa 1. apríla 2008 zrušený doteraz platný zákon o konce-
sionárskych poplatkoch. Koncesionárske poplatky nahradil osobitný druh úhrady a jej platite�om vznikli nové
povinnosti, ktoré je potrebné splni� do dňa 30. apríla 2008. O podstatných zmenách vyplývajúcich z tejto
právnej úpravy Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO sprostredkuje podrobnejšie informácie. 

2. DVE NOVELY OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 
S účinnos�ou odo dňa 1. januára 2008 boli zákonom č. 657/2007 Z. z. a zákonom č. 659/2007 Z. z. vykonané
dve novelizácie Obchodného zákonníka. Zmeny sa v najväčšej miere týkali cezhraničných fúzií a �alej 
povinností, ktoré vyplývajú pre obchodné spoločnosti a družstvá v súvislosti so zavedením meny euro v SR.
Váš bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v tomto vydaní opä� prináša všetky potrebné informácie. 

3. PRIJATIE EURA A GENERÁLNY ZÁKON 
V najbližšom čase bude zhodnotené, ako SR plní maastrichtské kritériá, preto aj v bulletine ULC Čarnogurský
PRO BONO musí osobitné miesto patri� práve zákonu o zavedení meny euro v SR, ktorý nadobudol účinnos�
dňa 1. januára 2008 okrem tých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnos� až dňom zavedenia eura v SR.
Smerodajný v otázke zavedenia meny euro v SR však bude ešte verdikt, ktorý má dňa 7. mája 2008 vyslovi�
Európska komisia.

4. NOVELIZÁCIE ZÁKONA O OBCHODNOM REGISTRI
ULC Čarnogurský PRO BONO Vás v tomto čísle oboznámi aj so zmenami, ktoré priniesli dve novely zákona
o obchodnom registri s účinnos�ou odo dňa 1. januára 2008. Prvá novela zákona o obchodnom registri 
bola vykonaná v súvislosti s novelizáciou Obchodného zákonníka, druhú novelu zákona o obchodnom 
registri priniesol zákon o zavedení meny euro v SR, o ktorom Vás taktiež informujeme už v tomto bulletine. 

5. NOVELA VYHLÁŠKY MS SR K VZOROM PRE OBCHODNÝ REGISTER
Okrem noviel týkajúcich sa zákona o obchodnom registri bol novelizovaný aj vykonávací predpis 
k zákonu o obchodnom registri, na základe čoho sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR č. 25/2004 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín,
ktoré je potrebné k návrhu na zápis priloži� v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom bulletinu 
ULC Čarnogurský PRO BONO Vás radi oboznámime so zmenami, ktoré novela uvedenej vyhlášky priniesla. 

6. MPSVaR SR PRIPRAVUJE ÚPRAVU SÚM STRAVNÉHO 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje úpravu súm stravného poskytovaného pri pracovnej
ceste. Okrem úprav súm stravného pripravuje rezort práce aj zmenu základných náhrad za používanie 
cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. ULC Čarnogurský PRO BONO Vás v tomto čísle 
v predstihu oboznámi s podrobnos�ami pripravovaných zmien spolu s už platnou úpravou týkajúcou sa
sadzieb stravného v cudzej mene na rok 2008 pri zahraničných pracovných cestách.
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KONCESIONÁRSKE POPLATKY NAHRADENÉ 
ÚHRADOU ZA SLUŽBY VEREJNOSTI

Platite�, príjemca 
a vyberate� úhrady

Oslobodenie 
od povinnosti 
plati� úhradu

S účinnos�ou odo dňa 1. apríla 2008
boli koncesionárske poplatky za pou-
žívanie rozhlasových a televíznych
prijímačov nahradené novým inštitú-
tom, a to úhradou za služby verejnos-
ti poskytované Slovenskou televíziou
a Slovenským rozhlasom (�alej v tex-
te len „úhrada“). Platenie, vyberanie
a vymáhanie tejto úhrady je po novom
predmetom úpravy nového právneho
predpisu, ktorým je zákon č. 68/2008
Z. z. o úhrade za služby verejnosti
poskytované Slovenskou televíziou 
a Slovenským rozhlasom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (�alej
v texte len „zákon“). 

Platite� úhrady je (1) fyzická osoba,
ktorá je koncovým odberate�om elek-
triny v odbernom mieste, z ktorého sa
odoberá elektrina pre spotrebu v byte
alebo v rodinnom dome (�alej v texte
len „fyzická osoba“) a (2) zamestná-
vate�, ktorý v pracovnom pomere
alebo v obdobnom pracovnom vz�ahu
zamestnáva aspoň troch zamestnan-
cov (�alej v texte len „zamestnáva-
te�“). Vymedzenie pojmu zamestná-
vate� obsahuje § 7 ods. 1 Zákonníka
práce, pod�a ktorého zamestnávate� je
právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzic-
kú osobu v pracovnoprávnom vz�ahu,
a ak to ustanovuje osobitný predpis,
aj v obdobných pracovných vz�a-
hoch. Status platite�a úhrady sa teda
už neodvíja od vlastníctva rozhlaso-
vého alebo televízneho prijímača či
od počtu rozhlasových alebo televíz-
nych prijímačov vedených v účtovníc-
tve právnickej alebo samostatne zárob-
kovo činnej (fyzickej) osoby. Cie�om
tejto novej konštrukcie bolo zoh�adni�
princíp solidarity a tiež skutočnos�, že
tam, kde dochádza k odberu elektri-
ny, je možný aj priamy príjem služby
verejnosti poskytovanej Slovenskou
televíziou a Slovenským rozhlasom.
Pre úplnos� je treba doda�, že úhrady
nebudú obsiahnuté vo faktúrach za
elektrickú energiu.

Príjemca úhrady je Slovenská televí-
zia a Slovenský rozhlas (�alej v texte
len „STV“ a „SRo“), pričom z každej

platby patrí 70 % STV a 30 % SRo.
Toto percentuálne rozdelenie vyplýva
zo skutočnosti, že po novom sa už
neuhrádza zvláš� poplatok za rozhlas
a televíziu, ale úhrada sa platí jednou
sumou. Príjmy z týchto úhrad ako aj
príjmy z pokút budú použité na zabez-
pečenie služieb verejnosti v oblasti
televízneho a rozhlasového vysiela-
nia a na zabezpečenie činnosti vybe-
rate�a úhrady. 

Vyberate� úhrady je spoločnos� za-
ložená STV a SRo pod názvom
RTVS, s. r. o. pre účely výberu úhra-
dy, vedenia evidencie platite�ov, kon-
troly platenia úhrady a vymáhania
úhrady a pokút. Pre účely vedenia
evidencie platite�ov sú vyberate�ovi
úhrady povinné poskytnú� súčinnos�
Ústredie práce, sociálnych vecí a ro-
diny, Sociálna pois�ovňa a katastrál-
ne úrady. Dodávate�ovi elektriny bola
v tejto súvislosti uložená oznamova-
cia povinnos� a tiež povinnos� vies�
evidenciu koncových odberate�ov
elektriny s určením údajov, ktoré táto
evidencia musí obsahova�. 

Oslobodenie od povinnosti plati� úhra-
du môže vzniknú� len pri fyzických
osobách. Od povinnosti plati� úhradu
je oslobodená fyzická osoba, ak žije
v domácnosti s osobou s �ažkým zdra-
votným postihnutím alebo je sama
osobou s �ažkým zdravotným posti-
hnutím (vymedzenie pojmu obsahuje
§ 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o so-
ciálnej pomoci v znení neskorších
predpisov, ktorý za občana s �ažkým
zdravotným postihnutím považuje ob-
čana, ktorého miera funkčnej poru-
chy je najmenej 50 %). 

Od povinnosti plati� úhradu sú na zá-
klade zákona oslobodení aj (1) vybe-
rate� úhrady, Telekomunikačný úrad
SR, Rada pre vysielanie a retransmi-
siu, STV a SRo, (2) zariadenia Zboru
väzenskej a justičnej stráže, (3) pred-
školské zariadenia a školy, (4) nemoc-
nice a liečebne, (5) zariadenia sociál-
nych služieb, zariadenia sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej kurately
a (6) osoby, ktoré požívajú diploma-



tické výsady a imunity pod�a medzi-
národného práva, ak je zaručená
vzájomnos�. 

Fyzická osoba platí úhradu 140 Sk za
každý aj začatý kalendárny mesiac.
V prípade, ak je fyzická osoba kon-
covým odberate�om elektriny vo viace-
rých odberných miestach, platí úhra-
du len za jedno odberné miesto. 

Výška úhrady sa znižuje na polovicu,
teda na 70 Sk za mesiac (1) pre po-
berate�a dôchodku, ktorý nežije v do-
mácnosti s inou osobou s pravidel-
ným príjmom zo zárobkovej činnosti,
(2) pre poberate�a dávky v hmotnej
núdzi alebo (3) pre osobu spoločne
posudzovanú s poberate�om dávky 
v hmotnej núdzi.

Zamestnávate� platí úhradu za každý
aj začatý kalendárny mesiac vo výš-
ke 140 Sk (ak zamestnáva od 3 do 9
zamestnancov), 560 Sk (ak zamest-
náva od 10 do 49 zamestnancov), 
2 400 Sk (ak zamestnáva od 50 do
249 zamestnancov), 6 000 Sk (ak za-
mestnáva od 250 do 999 zamestnan-
cov), 14 000 Sk (ak zamestnáva 1 000
a viac zamestnancov), pričom rozho-
dujúci je počet zamestnancov v pra-
covnom pomere alebo obdobnom
pracovnom vz�ahu v prvý deň kalen-
dárneho mesiaca, za ktorý sa úhrada
platí. Ak sa úhrada platí vopred za
štvr�rok, polrok alebo rok, pre určenie
jej výšky je rozhodujúci počet za-
mestnancov v prvý deň prvého kalen-
dárneho mesiaca obdobia, za ktoré
sa táto úhrada platí.

Povinnos� plati� úhradu vzniká od pr-
vého dňa kalendárneho mesiaca na-
sledujúceho po kalendárnom mesia-
ci, v ktorom sa osoba stala platite�om
a zaniká posledný deň mesiaca, v kto-
rom osoba prestala by� platite�om.
Úhrada sa platí mesačne, pričom
úhradu za príslušný mesiac je platite�
povinný zaplati� do posledného dňa
príslušného mesiaca. Úhradu možno
zaplati� vopred za štvr�rok, polrok ale-
bo rok, v tomto prípade je platite� po-
vinný zaplati� úhradu do posledného
dňa prvého kalendárneho mesiaca
obdobia, za ktoré sa úhrada platí,
splatnos� ročných úhrad je teda do

dňa 31. januára (pričom v roku 2008
pri vo�be ročnej periodicity platite� za-
platí za 9 mesiacov), splatnos� pol-
ročných úhrad je do dňa 31. januára
a do dňa 31. júla (pričom v roku 2008
pri vo�be polročnej periodicity plati-
te� zaplatí 3 mesiace za prvý polrok 
a 6 mesiacov za druhý polrok) a splat-
nos� štvr�ročných úhrad je do dňa 
31. januára, do dňa 30. apríla, do dňa
31. júla a do dňa 31. októbra. Úhrada
sa platí prevodom z účtu alebo pro-
stredníctvom poskytovate�a univer-
zálnej poštovej služby na účet vybe-
rate�a úhrady, pričom spôsob platby
si možno urči� či zmeni� na prísluš-
nom formulári. 

Pokia� platite� úhradu nezaplatí, vybe-
rate� úhrady má zákonnú povinnos�
ho písomne vyzva� na zaplatenie tej-
to úhrady a na zaplatenie poštovného
v lehote do 60 dní od zistenia tejto
skutočnosti. Platite� má povinnos�
v lehote do 30 dní odo dňa doručenia
výzvy zaplati� úhradu a poštovné,
v prípade ich neuhradenia mu vzniká
povinnos� uhradi� naviac aj pokutu.
Fyzická osoba, ktorá úhradu a poštov-
né nezaplatí do 30 dní od doručenia
výzvy, je povinná zaplati� vyberate-
�ovi aj pokutu 500 Sk. Pri zamestná-
vate�och je výška pokuty v závislosti
od počtu zamestnancov stanovená od
sumy 1 000 Sk (pri sadzbe úhrady vo
výške 140 Sk) až do sumy 5 000 Sk (pri
sadzbe úhrady vo výške 14 000 Sk).
Zákon osobitne upravuje doručova-
nie výzvy platite�ovi, pričom stanovu-
je, že výzva sa považuje za doručenú
(1) po jej prevzatí platite�om, (2) vrá-
tením výzvy vyberate�ovi úhrady po
uplynutí odbernej lehoty, (3) vrátením
výzvy vyberate�ovi úhrady ako nedo-
ručite�nej alebo (4) bezdôvodným od-
mietnutím prevzatia výzvy platite�om.
Nárok na zaplatenie úhrady, poštov-
ného a pokuty je vyberate� úhrady zo
zákona povinný uplatni� na súde
okrem prípadov, ak o upustení od vy-
máhania rozhodne generálny riadite�
STV alebo SRo a súčasne ide o prí-
pad spĺňajúci podmienky predpokla-
dané týmto zákonom. Pri omeškaní
platite�a koncesionárskeho poplatku
je možné od neho vymáha� okrem ne-
uhradeného poplatku aj úrok z omeš-
kania, ktorého výšku určuje priamo zá-
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Platenie úhrady

Sadzba úhrady

Vymáhanie úhrady

Úrok z omeškania 



kon o koncesionárskych poplatkoch. Aj
ke� nový zákon pri vymáhaní úhrady
úrok z omeškania priamo neupravuje,
možnos� vymáha� okrem nezaplatenej
úhrady aj úrok z omeškania vyplýva 
z platných právnych predpisov, a teda
zostáva zachovaná.  

Platite� je povinný písomne oznámi�
vyberate�ovi úhrady do 30 dní (1)
vznik, zmenu alebo zánik povinnosti
plati� úhradu, (2) vznik alebo zánik
oslobodenia od povinnosti plati� úhra-
du a zároveň túto skutočnos� preuká-
za� a (3) vznik, zmenu alebo zánik
skutočnosti rozhodujúcej pre zníže-
nie sadzby úhrady na polovicu a zá-
roveň túto skutočnos� preukáza�. 

Vzh�adom na skutočnos�, že táto úpra-
va je nová, splni� vyššie uvedené po-
vinnosti je prvýkrát potrebné do dňa
30. apríla 2008, pričom zákon pre
účely oznamovania uvedených sku-
točností stanovuje aj údaje, ktoré je
v oznámení platite� povinný uvies�.
Vyberate� úhrady má zo zákona povin-
nos� vzor tohto oznámenia zverejni� na
internetovej stránke: http://www.rtvs.sk.
Vzor oznámenia a bankové spojenie
je zverejnené aj na internetových
stránkach STV a SRo. 

Fyzickým osobám, ktoré boli platite�-
mi koncesionárskych poplatkov pod�a
zákona o koncesionárskych poplat-
koch, vzniká povinnos� plati� úhradu
pod�a nového zákona odo dňa 1. aprí-
la 2008, pričom vznik tejto povinnosti
nie sú povinné oznámi� vyberate�ovi
úhrady. Zamestnávate�om, ktorí ku

dňu 1. apríl 2008 zamestnávajú
aspoň 3 zamestnancov v pracovnom
pomere alebo v obdobnom pracovnom
vz�ahu, vzniká povinnos� plati� úhra-
du odo dňa 1. apríla 2008. Platite�,
ktorý bol oslobodený od povinnosti
plati� koncesionárske poplatky a ku
dňu 1. apríl 2008 spĺňa podmienky
pre oslobodenie od platenia úhrady,
nie je povinný oznámi� vyberate�ovi
úhrady vznik oslobodenia od povin-
nosti plati� úhradu. Platite�, ktorý je
poberate�om dôchodku, ktorý nežije 
v domácnosti s inou osobou s pravidel-
ným príjmom zo zárobkovej činnosti 
a bol platite�om znížených koncesio-
nárskych poplatkov, nie je povinný
oznámi� túto skutočnos� vyberate�ovi
úhrady, ak ku dňu 1. apríl 2008 spĺňa
podmienky pre zníženie sadzby úhra-
dy na polovicu.

Na vyberanie a vymáhanie koncesio-
nárskych poplatkov, ako aj úrokov
z omeškania, ktoré bol platite� povin-
ný zaplati� do dňa 31. marca 2008, sa
použije zákon o koncesionárskych po-
platkoch, čo neovplyvňuje skutočnos�,
že zákon o koncesionárskych poplat-
koch sa týmto zákonom zrušuje. 

Prostredníctvom článkov II až IV zá-
kona sú vykonané sprievodné noveli-
zácie zákonov o STV, o SRo a o ener-
getike, s ktorými súvisí aj delená
účinnos�, ktorú tento zákon nadobu-
dol generálne odo dňa 1. apríla 2008
s tým, že ustanovenia, ktoré súvisia
so zriadením vyberate�a úhrady, na-
dobudli účinnos� odo dňa 1. marca
2008.
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Povinnosti platite�a
do 30. apríla 2008 

Aplikácia zákona 
o koncesionárskych
poplatkoch

Predkladá sa 
aj neschválená
účtovná závierka

DVE NOVELY OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Odo dňa 1. januára 2008 nadobudla
účinnos� novela Obchodného zákon-
níka vykonaná zákonom č. 657/2007
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a o zme-
ne a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri v znení neskor-
ších predpisov (�alej v texte len „no-
vela Obchodného zákonníka“ alebo
len „novela“). 

Pod�a novej úpravy obsiahnutej v § 40
ods. 2 Obchodného zákonníka majú
štatutárne orgány spoločností povin-
nos� predloži� do zbierky listín ob-
chodného registra aj neschválenú úč-
tovnú závierku, a to v lehote 30 dní,
od márneho uplynutia trojmesačnej
lehoty stanovenej na predloženie
schválenej účtovnej závierky do zbier-
ky listín. Táto nová povinnos� nezba-
vuje spoločnosti povinnosti uloži� do

Vznik povinnosti
plati�

http://www.rtvs.sk


zbierky listín následne schválenú úč-
tovnú závierku. 

Novým ustanovením § 59b Obchod-
ného zákonníka sa v spoločnostiach
umožňuje vloži� nepeňažné vklady
bez potreby získania osobitného zna-
leckého posudku v prípadoch, ke�
existuje jednoznačná referenčná hod-
nota pre ocenenie tohto nepeňažné-
ho vkladu. Hodnota nepeňažného
vkladu sa nemusí urči� znaleckým po-
sudkom, ak sa jeho hodnota určila
znaleckým posudkom v súlade s práv-
nymi predpismi platnými pre oceňo-
vanie, a to k dátumu nie staršiemu
ako šes� mesiacov pred splatením
nepeňažného vkladu a súčasne ne-
nastali okolnosti, ktoré by ku dňu spla-
tenia výrazne zmenili hodnotu nepe-
ňažného vkladu. Ak by nastali okol-
nosti výrazne ovplyvňujúce hodnotu
nepeňažného vkladu, potom by na
podnet a zodpovednos� štatutárneho
orgánu vykonal nové ocenenie zna-
lec pod�a § 59 ods. 3 Obchodného
zákonníka. Hodnota nepeňažného
vkladu sa nemusí urči� znaleckým po-
sudkom, ak je odvodená samostatne
pre každý nepeňažný vklad z riadnej
účtovnej závierky za predchádzajúce
účtovné obdobie, overenej audítorom
bez výhrady. 

Zmena v ustanovení § 68 ods. 1 Ob-
chodného zákonníka spočívajúca
v doplnení jeho dikcie, že spoločnos�
zaniká ku dňu výmazu z obchodného
registra, o slová „ak tento zákon (Ob-
chodný zákonník) neustanovuje inak“,
zoh�adňuje skutočnos�, že spoloč-
nos� môže zaniknú� aj pred dňom vý-
mazu z obchodného registra, pričom
táto situácia je upravená napr. v § 69aa
ods. 8 Obchodného zákonníka, ke�
v prípade nástupníckej spoločnosti
so sídlom mimo územia SR má vý-
maz z obchodného registra SR iba
deklaratórny účinok, nako�ko spoloč-
nos� zaniká nadobudnutím účinnosti
cezhraničnej fúzie. 

Doplnenie ustanovenia § 68 ods. 3
písmena b) Obchodného zákonníka
o spresňujúcu formuláciu „ak ide 
o zrušenie spoločnosti s likvidáciou,
alebo o zrušenie spoločnosti bez li-

kvidácie s právnym nástupcom“ má
zabezpeči� jednoznačný výklad a roz-
hodovanie v súvislosti s právnou úpra-
vou dobrovo�ného zrušenia spoloč-
nosti. V súvislosti s úpravou družstiev
bola táto formulácia doplnená aj do
znenia § 254 ods. 2 písmeno a) Ob-
chodného zákonníka. Spresnené bolo
aj ustanovenie § 255 ods. 2 Obchod-
ného zákonníka obsahujúce spolu 
s § 254 ods. 2 písmeno a) Obchodné-
ho zákonníka úpravu dobrovo�ného
zrušenia družstva.

K zmene v ustanovení § 69 ods. 8 Ob-
chodného zákonníka treba uvies�, že
doterajšia úprava umožňovala, aby
zmluva o splynutí alebo zlúčení alebo
projekt rozdelenia spoločností vyne-
chala účas� niektorého zo spoločníkov
zanikajúcej spoločnosti v nástupníckej
spoločnosti za predpokladu výslovné-
ho súhlasu tejto osoby s elimináciou
jej práv spoločníka v nástupníckej
spoločnosti. Táto možnos� na�alej
zostáva zachovaná, avšak možnos�
vynechania spoločníka (resp. „vystú-
penia spoločníka zo spoločnosti“) je
poskytnutá aj spoločníkom tej spoloč-
nosti, na ktorú prechádza imanie za-
nikajúcich spoločností. Títo, ke�že
sa jedná o spoločnos�, ktorá v dô-
sledku zlúčenia nezaniká, sú auto-
maticky spoločníkmi nástupníckej
spoločnosti, v dôsledku čoho boli vy-
lúčení z možnosti urobi� predmetné
rozhodnutie. Vo väzbe na úpravy 
v ustanoveniach § 69 ods. 6, 7 a 10,
§ 152a ods. 2 a 3, § 218c ods. 1 a 5,
§ 218h, § 218k ods. 1 či § 218m ods.
2 Obchodného zákonníka spomínané
vyššie sa v tomto ustanovení taktiež
miesto pojmu „v zmluve“ zaviedol po-
jem „v návrhu zmluvy“, nako�ko zo zá-
konnej konštrukcie vyplýva, že sa
schva�uje návrh zmluvy, a nie zmluva
o splynutí alebo zlúčení, pretože for-
málnou náležitos�ou platnosti zmluvy
je schválenie obsahu návrhu zmluvy
spoločnos�ou (resp. valným zhromaž-
dením spoločnosti). V čase schva�ova-
nia fúzie valnými zhromaždeniami spo-
ločností sa nemôže jedna� o zmluvu,
ale len o návrh zmluvy o splynutí alebo
zmluvy o zlúčení spoločností, čo Ob-
chodný zákonník doteraz nezoh�ad-
ňoval. 
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Potreba upozorni� na to, že v prípa-
doch vnútroštátneho, ale aj cezhra-
ničného zlúčenia, splynutia alebo
rozdelenia niektorých finančných in-
štitúcií sa na uskutočnenie fúzie vy-
žaduje splnenie �alších požiadaviek
(napr. súhlas Národnej banky Slo-
venska) pod�a osobitných zákonov,
ktorými sú napríklad zákon o cen-
ných papieroch a investičných služ-
bách, zákon o bankách, zákon o po-
is�ovníctve, zákon o burze cenných
papierov či zákon o kolektívnom in-
vestovaní, priniesla doplnenie v § 69
Obchodného zákonníka o odsek 11. 

Novoprijatým ustanovením § 69aa sa
do Obchodného zákonníka implemen-
tujú všeobecné ustanovenia upravujú-
ce cezhraničné fúzie, ktoré by mali
by� použité pre všetky právne formy
spoločností a prostredníctvom odka-
zového ustanovenia § 260 Obchod-
ného zákonníka aj pre cezhraničné
fúzie družstva. V citovanom ustano-
vení sú v odseku 1 definované pojmy
členský štát, zúčastnená spoločnos�,
slovenská zúčastnená spoločnos� 
a zahraničná zúčastnená spoločnos�.
V uvedenom ustanovení je obsiah-
nutá definícia cezhraničného zlúče-
nia alebo splynutia (teda cezhranič-
nej fúzie). Pri požiadavke „obdobnej“
právnej formy splývajúcich alebo zlu-
čujúcich sa spoločností možno oča-
káva�, že EK v spolupráci s členský-
mi štátmi vypracuje zoznam spoloč-
ností, ktoré bude možné považova�
za spoločnosti s obdobnou právnou
formou. Návrh zmluvy o cezhranič-
nom zlúčení alebo zmluvy o cezhra-
ničnom splynutí, ktorý spoločne vypra-
cujú zúčastnené spoločnosti, musí
okrem náležitostí pod�a § 69 ods. 6
Obchodného zákonníka obsahova� aj
náležitosti špecifikované v odseku 
2 § 69aa Obchodného zákonníka.
Z dodatočných náležitostí pôjde o (1)
odhad vplyvu na zamestnanos� v dot-
knutých regiónoch, (2) návrh spolo-
čenskej zmluvy alebo zakladate�skej
zmluvy a návrh stanov, alebo návrh
obdobných dokumentov nástupníckej
spoločnosti, ktorá vznikne cezhranič-
ným splynutím, (3) návrh zmeny sta-
nov nástupníckej spoločnosti, ktorá je
slovenskou zúčastnenou spoločnos-
�ou, ak si ich vyžiada cezhraničné

zlúčenie spoločností, (4) deň účtov-
ných závierok zúčastnených spoloč-
ností, na základe ktorých boli stano-
vené podmienky cezhraničného zlú-
čenia alebo cezhraničného splynutia
spoločností, (5) údaje o imaní, ktoré
prechádza na nástupnícku spoloč-
nos�, (6) údaje o postupoch, pod�a
ktorých sa upraví účas� zamestnan-
cov na riadení v nástupníckej spoloč-
nosti tam, kde je to potrebné. 

Slovenské zúčastnené spoločnosti 
sú na základe ustanovenia § 69aa
ods. 3 Obchodného zákonníka povin-
né okrem uloženia návrhu zmluvy do
zbierky listín aj zverejni� v tomto usta-
novení vymedzené údaje. Cezhranič-
né fúzie so sebou prinášajú viaceré
závažné dôsledky pre spoločníkov
alebo členov aj pre verite�ov spoloč-
nosti a pre účely ich informovanosti
sa v § 69aa ods. 4 Obchodného zá-
konníka zakotvuje povinnos� pre kaž-
dú slovenskú zúčastnenú spoločnos�
zverejni� v jej sídle alebo aj na �alšej
adrese, ako aj na internetovej stránke
najneskôr 60 dní pred hlasovaním 
o schválení návrhu zmluvy o cezhra-
ničnom zlúčení alebo zmluvy o cez-
hraničnom splynutí (1) informáciu, že
spoločnos� v dôsledku cezhraničné-
ho zlúčenia alebo cezhraničného
splynutia premiestni svoje sídlo mimo
územia SR, (2) informáciu v štátnom
jazyku o právnej forme nástupníckej
spoločnosti spolu s odkazom na kon-
krétne ustanovenia právnych pred-
pisov, ktoré túto právnu formu upra-
vujú, (3) účtovné závierky všetkých
zúčastnených spoločností, prípadne
ich právnych predchodcov za posled-
né po sebe idúce tri roky, (4) priebež-
nú účtovnú závierku a (5) kontaktné
údaje notára, ktorý bude vydáva�
osvedčenie pod�a odseku 7 tohto
ustanovenia.

Ustanovenie notára ako subjektu prí-
slušného na preskúmanie dodržania
postupu upraveného právnymi pred-
pismi vz�ahujúcimi sa na cezhraničné
fúzie, pokia� ide o čas� podliehajúcu
slovenským právnym predpisom, je
obdobou právnej úpravy už obsiah-
nutej napr. v § 17 zákona o európskej
spoločnosti a v § 15 zákona o európ-
skom družstve, kde je notár, rovnako
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ako pri cezhraničných fúziách, orgá-
nom príslušným na preskúmanie
a vydanie osvedčenia o splnení všet-
kých osobitným predpisom uložených
povinností. Rovnako ako v týchto prí-
padoch, aj v prípade cezhraničných
fúzií bude notár vydáva� osvedčenie na
základe § 63a Notárskeho poriadku. 

Ustanovenie § 69aa Obchodného
zákonníka rieši v odseku 6 ochranu
spoločníkov, ktorí nesúhlasia s cez-
hraničnou fúziou. V spoločnostiach
nevytvárajúcich povinne základné ima-
nie je ich ochrana absolútna, nako�ko
na schválenie cezhraničnej fúzie je
potrebný súhlas všetkých spoloční-
kov, teda ak by sa čo i len jeden
z nich cítil takouto fúziou poškodený,
stačí, ak s ňou nebude súhlasi�. V prí-
pade spoločností vytvárajúcich po-
vinne základné imanie postačuje sú-
hlas dvojtretinovej väčšiny spoloční-
kov (akcionárov, členov) prítomných
na valnom zhromaždení, resp. člen-
skej schôdzi, ibaže by zákon alebo
spoločnos� stanovila prísnejšie pod-
mienky. Na kapitálové spoločnosti sa
primerane použijú ustanovenia § 218ja
a 218jb Obchodného zákonníka. 

Z § 69aa ods. 8 Obchodného zákon-
níka vyplýva, že momentom pre na-
dobudnutie účinnosti cezhraničnej fú-
zie je aj vzh�adom na úpravu § 69a
odsek 1 veta prvá Obchodného zá-
konníka zápis do obchodného regis-
tra. K výmazu slovenskej zúčastnenej
spoločnosti z obchodného registra,
ktorá v dôsledku cezhraničnej fúzie
zaniká, môže dôjs� až potom, čo bolo
obchodnému registru doručené ozná-
menie zahraničného registra alebo
inej evidencie o tom, že cezhraničná
fúzia nadobudla účinnos�. Ustanove-
nie § 69aa ods. 9 Obchodného zá-
konníka určuje, že cezhraničné zlú-
čenie alebo cezhraničné splynutie,
ktoré nadobudlo účinnos� v súlade 
s odsekom 8, nemôže by� vyhlásené
za neplatné.

Pod�a § 69aa ods. 10 Obchodného
zákonníka sa na cezhraničné zlúče-
nia alebo cezhraničné splynutia spo-
ločností primerane použijú ustanove-
nia o zlúčeniach alebo splynutiach
akciových spoločností a v prípade

cezhraničného splynutia, ktorého vý-
sledkom je nástupnícka spoločnos�
so sídlom na území SR, aj ustanove-
nia o vzniku danej právnej formy ob-
chodnej spoločnosti alebo družstva. 

Pri oprávnení dozornej rady v spoloč-
nosti s ručením obmedzeným a v ak-
ciovej spoločnosti sa spreh�adnila úpra-
va v § 138 ods. 1 písm. c) a v § 198
Obchodného zákonníka, v ktorej riad-
na, mimoriadna a konsolidovaná úč-
tovná závierka boli jednotne označe-
né formuláciou „všetky druhy účtov-
ných závierok, ktoré je spoločnos�
povinná vyhotovova�“. 

Upresňujúca úprava bola vykonaná
aj v ustanovení § 154 ods. 5 Obchod-
ného zákonníka, v zmysle ktorej je
verejná výzva na upisovanie akcií
verejnou ponukou cenných papierov
pod�a osobitného predpisu, ktorým je
zákon o cenných papieroch a investič-
ných službách. Novou úpravou usta-
novenia § 161a ods. 2 Obchodného
zákonníka vykonanou v jeho písme-
nách b) a c) sa menia podmienky zís-
kavania vlastných akcií akciovými
spoločnos�ami. 

Zmenou ustanovenia § 179 ods. 4 Ob-
chodného zákonníka sa toto ustano-
venie zosúla�uje s predchádzajúcimi
ustanoveniami Obchodného zákonní-
ka, pod�a ktorých hodnota vlastného
imania akciovej spoločnosti nesmie
by� po rozdelení zisku nižšia ako hod-
nota základného imania spolu s re-
zervným fondom, prípadne �alšími
fondmi vytváranými spoločnos�ou,
ktoré sa pod�a Obchodného zákonní-
ka alebo stanov spoločnosti nesmú
použi� na plnenie akcionárom, zníže-
ná o hodnotu nesplateného základ-
ného imania, ak táto hodnota ešte nie
je zahrnutá v aktívach uvedených v sú-
vahe. 

Na základe novo formulovaného usta-
novenia § 192 ods. 1 Obchodného zá-
konníka predstavenstvo akciovej spo-
ločnosti zabezpečuje riadne vedenie
účtovníctva spoločnosti, zverejnenie
výročnej správy, zostavenie a zverej-
nenie konsolidovanej účtovnej zá-
vierky a konsolidovanej výročnej
správy spoločnosti, ak má spoločnos�
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takú povinnos�, a predkladá valnému
zhromaždeniu na schválenie účtovné
závierky, ktoré je spoločnos� povinná
vyhotovova� pod�a zákona o účtov-
níctve a návrh na rozdelenie zisku
alebo úhradu strát v súlade so stano-
vami. Ustanovenie § 194 ods. 6 Ob-
chodného zákonníka bolo doplnené
o písmeno f), ktoré prípady, v ktorých
sú členovia predstavenstva akciovej
spoločnosti, ktorí porušili svoje povin-
nosti pri výkone svojej pôsobnosti,
povinní spoločne a nerozdielne na-
hradi� škodu, ktorú tým spoločnosti
spôsobili, rozširuje o prípad, ke� nebo-
la zverejnená výročná správa a kon-
solidovaná výročná správa.

Zmena ustanovenia § 218a ods. 1
písm. b) Obchodného zákonníka sú-
visí so zmenami, ktoré boli vykonané
v § 218i a taktiež v § 218j Obchodné-
ho zákonníka a so zmenou konštruk-
cie práva akcionárov na vyrovnanie
(teraz už práva na primeraný peňaž-
ný doplatok) a/alebo odkúpenie ich
akcií v nástupníckej spoločnosti, s kto-
rou súvisia i zmeny v ustanoveniach
§ 218a ods. 1 až 6 a taktiež v § 218b
ods. 1 a 2, § 218c ods. 2 písm. b), d)
a e), ods. 4, § 218e ods. 1, § 218g
ods. 1 a 2, § 218h ods. 4, § 218m
ods. 2 Obchodného zákonníka. 

Preskúmanie návrhu zmluvy o zlúče-
ní alebo návrhu zmluvy o splynutí ne-
závislým audítorom ani vypracovanie
písomnej správy audítora nie je pod�a
nového odseku 5 v § 218a Obchod-
ného zákonníka potrebné, ak sa tak
dohodli všetci akcionári každej zo
spoločností, ktoré sa podie�ajú na zlú-
čení alebo splynutí. Zmena v § 218b
ods. 1 Obchodného zákonníka určuje,
že v písomnej správe musí pred-
stavenstvo každej slovenskej zúčast-
nenej spoločnosti uvies� aj vysvetle-
nie predpokladaných dôsledkov vy-
plývajúcich z cezhraničnej fúzie pre
akcionárov, verite�ov a zamestnan-
cov slovenských zúčastnených spo-
ločností. 

Na základe doplnenia ustanovenia 
§ 218c ods. 1 Obchodného zákonní-
ka si valné zhromaždenie každej slo-
venskej zúčastnenej spoločnosti
môže pri schva�ovaní cezhraničnej

fúzie vyhradi� právo, že podmienkou
uskutočnenia cezhraničnej fúzie je
jeho výslovný súhlas s úpravou účas-
ti zamestnancov na riadení v nástup-
níckej spoločnosti v zmysle § 218la
až § 218lk Obchodného zákonníka.
V prípade využitia tohto práva môže
notár vyda� osvedčenie umožňujúce
uskutočni� cezhraničnú fúziu až po
udelení tohto výslovného súhlasu.

Doplnením ustanovenia § 218c ods. 2
Obchodného zákonníka sa pri cez-
hraničnej fúzii povinnos� poskytnú�
informácie uvedené v predmetnom
ustanovení rozširuje aj na zástupcov
zamestnancov zúčastnených spoloč-
ností, resp. ak zamestnanci nemajú
zástupcov, tieto práva majú všetci
zamestnanci. V odseku 4 citovaného
ustanovenia sa stanovuje povinnos�
predstavenstva slovenskej zúčastne-
nej spoločnosti zabezpeči� v prípade
cezhraničnej fúzie preklad dokumen-
tov do štátneho (slovenského) jazyka
tak, aby v dôsledku neznalosti cudzie-
ho jazyka neboli akcionári a zástup-
covia zamestnancov obmedzení alebo
úplne vylúčení z výkonu svojich práv. 

Zmena ustanovení § 218i a § 218j
Obchodného zákonníka má zabezpe-
či� rovnaké práva a ich ochranu všet-
kým akcionárom všetkých spoločnos-
tí, ktoré sa podie�ajú na splynutí alebo
zlúčení bez oh�adu na to, či sa jedná
o akcionárov spoločnosti v dôsledku
splynutia alebo zlúčenia zanikajúcej
alebo o akcionárov spoločnosti, na
ktorú v rámci zlúčenia prechádza
imanie zanikajúcich spoločností. Na
rozdiel od doterajšej právnej úpravy
sa zmenou citovaných ustanovení
zavádza nový pojem „primeraný pe-
ňažný doplatok“, ktorý má slúži� aj na
realizáciu ochrany práv pôvodných
akcionárov, teda akcionárov spoloč-
nosti, na ktorú pri zlúčení prechádza
imanie zanikajúcej alebo zanikajú-
cich spoločností, a to za predpokladu
kumulatívneho splnenia podmienok
uvedených v § 218i ods. 1 a 2 Ob-
chodného zákonníka. Nóvum v po-
rovnaní s doteraz platnou právnou
úpravou predstavuje právna úprava
obsiahnutá v odsekoch 5 až 7 § 218i
Obchodného zákonníka, v zmysle
ktorých je nástupnícka spoločnos�
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povinná posla� každému akcionárovi,
ktorý spĺňa podmienky odsekov 1 a 2
tohto ustanovenia Obchodného zá-
konníka, návrh zmluvy určujúci bu�
nový výmenný pomer akcií, prípadne
výmenný pomer akcií s primeraným
doplatkom alebo návrh zmluvy urču-
júci primeraný peňažný doplatok, a to
v lehote 30 dní od zápisu zlúčenia
alebo splynutia spoločností do ob-
chodného registra. Návrh zmluvy
musí okrem náležitostí pod�a osobit-
ného zákona, ktorým je zákon o cen-
ných papieroch, obsahova� (1) hod-
notu jednotlivých vymieňaných akcií
a (2) lehotu na prijatie návrhu zmluvy,
ktorá však nesmie by� kratšia ako 14
dní od doručenia návrhu. Akcionár
má po doručení návrhu zmluvy 14 dní
na to, aby bu� tento návrh prijal ale-
bo, aby sa v tejto (prekluzívnej) leho-
te obrátil na súd s návrhom na jeho
preskúmanie. V prípade, ak akcionár
v lehote 14 dní nezašle nástupníckej
spoločnosti akceptáciu návrhu zmlu-
vy a neiniciuje ani preskúmavacie ko-
nanie na súde, považuje sa návrh
zmluvy za prijatý. Ak akcionár nesú-
hlasí s výškou poskytnutého peňaž-
ného doplatku, rozhodujúca bude
všeobecná hodnota peňažného do-
platku, resp. primeraného peňažného
protiplnenia zistená v súdnom konaní
s prípadným využitím aj znaleckého
dokazovania. Na konanie a rozhod-
nutie veci je príslušný súd pod�a sídla
nástupníckej spoločnosti. Náklady
dokazovania preddavkovo platí nás-
tupnícka spoločnos�. 

Úprava zakotvená v odseku 9 usta-
novenia § 218i Obchodného zákonní-
ka stanovuje minimálny prah hodnoty
primeraného peňažného doplatku 
a mechanizmus, ktorým sa stanoví
jeho hodnota. Obdobný postup a me-
chanizmus je zakotvený aj pre účely
stanovenia minimálneho prahu hod-
noty primeraného peňažného protipl-
nenia, a to v ustanovení § 218j Ob-
chodného zákonníka, pričom tento
v sebe zahŕňa špecifiká odkupu akcií.
Rozhodnutie súdu, ktorým sa akcio-
nárovi priznalo právo na primeraný
peňažný doplatok, je pre nástupnícku
spoločnos� v určení priznaného práva
akcionára záväzné aj voči ostatným
akcionárom a nástupnícka spoloč-

nos� je povinná vyplati� akcionárom
na každú akciu rovnaký doplatok 
v peniazoch, prípadne vyda� �alšie
akcie. Ak sa ukáže, že výmenný po-
mer akcií bol neprimeraný, akcionári
nie sú povinní vráti� akcie. Ustanove-
nia o bezdôvodnom obohatení a zod-
povednosti za škodu tým nie sú dot-
knuté.

Nové ustanovenia § 218ja a § 218jb
Obchodného zákonníka stanovujú
podmienky, po kumulatívnom splnení
ktorých sa akcionár spoločnosti po-
važuje za oprávneného akcionára.
Pri odkúpení akcií (na rozdiel od prí-
padu neprimeraného výmenného po-
meru a prípadných doplatkov, kde je
potrebné, aby sa akcionár zúčastnil
valného zhromaždenia a požiadal 
o zápis svojho nesúhlasného stanovis-
ka) slovenskou zúčastnenou spoloč-
nos�ou musí akcionár okrem nesúhlas-
ného stanoviska uvies� do zápisnice
z valného zhromaždenia aj to, že
žiada, aby od neho slovenská zúčast-
nená spoločnos� odkúpila akcie za pri-
merané protiplnenie. Je tomu tak naj-
mä kvôli notárovi osvedčujúcemu cez-
hraničnú fúziu pod�a § 69aa ods. 7
Obchodného zákonníka, pričom od-
kúpenie sa v prvom rade nevyžaduje
od nástupníckej, ale od slovenskej
zúčastnenej spoločnosti, a to z dôvo-
dov právomoci slovenských súdov
a uplatnenia slovenského práva na
toto odkúpenie. V súvislosti s právom
akcionárov na primeraný peňažný
doplatok sa primerane použijú usta-
novenia § 218i ods. 2 až 12 Obchod-
ného zákonníka. Na právo akcioná-
rov na odkúpenie akcií za primerané
peňažné protiplnenie a na jeho uplat-
nenie sa primerane použijú ustano-
venia § 218j ods. 2 až 7 Obchodného
zákonníka a ustanovenie § 218i ods.
10 a 11 Obchodného zákonníka. Za-
čiatok plynutia lehoty pod�a § 218i
ods. 5 a § 218j ods. 2 Obchodného
zákonníka je v tomto prípade rozdiel-
ny, nako�ko uvedená lehota začína
plynú� od konania valného zhromaž-
denia.

Nezaslanie návrhu zmluvy, ktorý ur-
čuje nový výmenný pomer akcií, prí-
padne výmenný pomer akcií s prime-
raným doplatkom alebo návrhu zmlu-
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vy, ktorý určuje primeraný peňažný
doplatok, resp. návrhu zmluvy o od-
kúpení akcií akcionárom oprávneným
pod�a odseku 1 § 218ja a § 218jb Ob-
chodného zákonníka, má za následok
nevydanie osvedčenia pod�a § 69aa
ods. 7 Obchodného zákonníka, a teda
nemožnos� úspešne ukonči� cezhra-
ničnú fúziu. Účinnos� fúzie môžu
značne oddiali� aj súdne konania, na-
ko�ko pre vydanie osvedčenia pod�a
§ 69aa ods. 7 Obchodného zákonní-
ka sú potrebné právoplatné rozsudky
vo všetkých takýchto konaniach. Toto
môže notár overi� na základe zápis-
nice z valného zhromaždenia, ktorá
musí obsahova� zoznam oprávne-
ných akcionárov. K tomu, aby notár
vydal osvedčenie, musí preveri�, či
všetci oprávnení akcionári uzavreli
predmetné zmluvy. Zúčastnené spo-
ločnosti sa tomuto zdržaniu môžu vy-
hnú� tak, že do návrhu zmluvy o cez-
hraničnej fúzii zakotvia ustanovenie,
na základe ktorého budú môc� opráv-
není akcionári uplatni� svoje práva aj
voči nástupníckej spoločnosti, a to na
slovenskom súde a na základe slo-
venského práva a súhlas zúčastne-
ných spoločností s takým dodatoč-
ným vyporiadaním. 

Novým ustanovením § 218k ods. 5
Obchodného zákonníka sú vytvorené
predpoklady pre rýchlejší priebeh
cezhraničného zlúčenia v prípadoch,
kedy nástupnícka spoločnos� (alebo
osoba konajúca vo svojom mene, ale
na účet nástupníckej spoločnosti) je
vlastníkom všetkých akcií zanikajú-
cich spoločností, s ktorými je spojené
hlasovacie právo. 

Predmetom úpravy § 218la až § 218lk
Obchodného zákonníka je úprava
účasti zamestnancov na riadení spo-
ločnosti, ktorá vychádza prevažne 
z ustanovení zákona o európskej
spoločnosti. Účas� zamestnancov na
riadení v nástupníckej spoločnosti so
sídlom na území SR nemôže by� niž-
šia ako je ustanovené v § 200 Ob-
chodného zákonníka, pričom SR má
jednu z najprísnejších úprav účasti
zamestnancov na riadení. Použije sa
v zásade vtedy, ak bude ma� nástup-
nícka spoločnos� sídlo na území SR.
Ustanovenie § 218la ods. 3 Obchod-

ného zákonníka identifikuje tri pod-
mienky zápisu cezhraničnej fúzie do
obchodného registra, a to bu� (1)
uzavretie dohody o účasti zamest-
nancov na riadení, alebo (2) prijatie
rozhodnutia osobitným vyjednávacím
orgánom (�alej v texte len „OVO“) 
o použití pravidiel účasti zamestnan-
cov na riadení pod�a § 200 a nasl.
Obchodného zákonníka, na ktoré je
potrebná dvojtretinová väčšina hla-
sov všetkých členov OVO zastupujú-
cich dve tretiny zamestnancov všet-
kých zúčastnených spoločností a (3)
�alšou možnos�ou je márne uplynu-
tie lehoty na vyjednávanie pod�a 
§ 218lg Obchodného zákonníka, pri-
čom v tomto prípade sa použijú štan-
dardné pravidlá o účasti zamestnan-
cov na riadení ustanovené v § 218lh
Obchodného zákonníka. 

OVO je zložený zo zástupcov za-
mestnancov zúčastnených spoloč-
ností a zo zástupcov zamestnancov
ich organizačných zložiek, ktorých
zastupuje na rokovaniach o účasti za-
mestnancov na riadení. OVO a štatu-
tárne orgány zúčastnených spoloč-
ností určia spôsob účasti zamestnan-
cov na riadení písomnou dohodou.
Štatutárne orgány zúčastnených spo-
ločností však môžu jednomyse�ne
rozhodnú� o uplatnení štandardných
pravidiel o účasti zamestnancov na
riadení aj bez toho, aby sa začali ro-
kovania s OVO. Štandardné pravidlá
sú definované v § 218lh Obchodného
zákonníka. Základné pravidlá pre vy-
tváranie OVO sú stanovené v § 218lc
ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka.
Na vo�bu jednotlivých členov OVO sa
vždy použije právny poriadok štátu, 
v ktorom má zúčastnená spoločnos�,
o ktorej zamestnancov sa jedná,
svoje sídlo (§ 218lc ods. 6 Obchod-
ného zákonníka). Indikácia počtu za-
stupovaných zamestnancov jednotli-
vými členmi OVO je dôležitá najmä
vo vz�ahu k hlasovaniu o uzneseniach
OVO, nako�ko na prijatie uznesenia
je v zásade okrem nadpolovičnej väč-
šiny hlasov všetkých členov OVO po-
trebné, aby bola zastúpená aj nadpo-
lovičná väčšina zastupovaných za-
mestnancov všetkých zúčastnených
spoločností (§ 218lc ods. 7 Obchod-
ného zákonníka). Ak dôjde v priebe-
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hu rokovaní o účasti zamestnancov
na riadení k zmene v štatutárnych or-
gánoch spoločností, alebo v počte
zamestnancov vykoná sa bez zby-
točného odkladu nové rozdelenie
mandátov, pričom by sa však malo
dba� na to, aby nové rozdelenie čo
najmenej ovplyvnilo pôvodné zlože-
nie OVO (§ 218lc ods. 8 Obchodného
zákonníka). Z odseku 9 § 218lc Ob-
chodného zákonníka vyplýva, že spo-
ločnosti podie�ajúce sa na cezhranič-
nom splynutí alebo cezhraničnom
zlúčení sú povinné zabezpeči� OVO 
a jeho členom dostatočné finančné
zdroje, materiálne zdroje a organiza-
čné predpoklady na riadny výkon
jeho činnosti. OVO môže o začatí ro-
kovaní o účasti zamestnancov na ria-
dení v nástupníckej spoločnosti infor-
mova� aj iné organizácie a združenia,
pričom povinnos� zachováva� mlčan-
livos� a dôverné informácie, ako aj
ochrana pre zástupcov odborov pod-
�a Zákonníka práce sa vz�ahujú aj na
zástupcov týchto organizácií (§ 218lc
ods. 12 Obchodného zákonníka). Zá-
stupcom zamestnancov v OVO môžu
pomáha� odborní poradcovia, avšak
zúčastnené spoločnosti musia uhra-
di� iba náklady na jedného poradcu
pre jednu oblas�, a to spoločne pre
všetkých zástupcov zamestnancov
v OVO (§ 218ld Obchodného zákon-
níka). 

V zmysle § 218le Obchodného zá-
konníka rozhoduje OVO uznesením
prijatým nadpolovičnou väčšinou hla-
sov všetkých členov, ak títo členovia
zastupujú súčasne najmenej nadpo-
lovičnú väčšinu zamestnancov všet-
kých zúčastnených spoločností a ich
organizačných zložiek. Výnimkou 
z tohto pravidla je prípad, ak by doho-
da viedla k účasti zamestnancov na
riadení v menšom rozsahu ako v prí-
pade neschválenia tejto dohody — 
v tomto prípade bude potrebný sú-
hlas dvojtretinovej väčšiny hlasov
všetkých členov zastupujúcich dve
tretiny všetkých zamestnancov. Jed-
noduchá väčšina však bude dosta-
točná v prípade, ak má právo účasti
zamestnancov na riadení menej ako
jedna tretina z celkového počtu za-
mestnancov zúčastnených spoloč-
ností. Súhlas dvojtretinovej väčšiny

bude potrebný aj v prípade, ak OVO
bude chcie� rozhodnú� o nezačatí ro-
kovaní a uplatni� pravidlá o účasti za-
mestnancov na riadení, ktoré existujú
v štáte, v ktorom bude ma� sídlo ná-
stupnická spoločnos�. Každý člen
OVO má jeden hlas.

V zmysle ustanovenia § 218lf Ob-
chodného zákonníka majú zamest-
nanci nástupníckej spoločnosti právo
účasti na jej riadení, a to spôsobom 
a v rozsahu ustanovenom v jej stano-
vách, na základe výsledku rokovaní
o účasti zamestnancov na riadení.
Výsledky dohody o účasti zamest-
nancov na riadení musia by� začlene-
né do stanov spoločnosti, pričom pri
akomko�vek rozpore stanov s uvede-
nou dohodou je predstavenstvo po-
vinné stanovy v nevyhnutnom rozsa-
hu bezodkladne zmeni�. Do schvále-
nia zmeny stanov predstavenstvom
spoločnosti majú ustanovenia doho-
dy o účasti zamestnancov na riadení
spoločnosti prednos� pred stanovami
spoločnosti v tej časti, v ktorej sú 
v rozpore. Dohoda o účasti zamest-
nancov na riadení musí by� písomná
a niektoré minimálne obsahové nále-
žitosti sú príkladmo uvedené v § 218lf
ods. 2 Obchodného zákonníka. Do-
hodu uzatvárajú štatutárne orgány
zúčastnených spoločností na jednej
strane a OVO na strane druhej. Ak
existuje dohoda o účasti zamestnan-
cov na riadení, štandardné pravidlá
sa na túto dohodu nevz�ahujú, ibaže
by uvedená dohoda stanovila inak.
Rokovanie o dohode o účasti zamest-
nancov by v zmysle § 218lg Obchod-
ného zákonníka nemali trva� dlhšie
ako 6 mesiacov, ibaže by sa štatutár-
ne orgány dohodli s OVO na predlže-
ní tejto lehoty. Lehota však môže by�
predĺžená maximálne o �alších 6 me-
siacov. Ak dohoda nebude uzavretá
ani po uplynutí jedného roka od usta-
novenia OVO, rokovania budú pova-
žované za neúspešné a na účas� za-
mestnancov na riadení sa na základe
§ 218lh ods. 1 písm. c) Obchodného
zákonníka uplatnia štandardné pra-
vidlá o účasti zamestnancov na ria-
dení.

Ustanovenie § 218lh Obchodného
zákonníka stanovuje tri podmienky,
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za ktorých je možné uplatnenie štan-
dardných pravidiel o účasti zamest-
nancov na riadení, a to (1) ak tak
ustanovuje samotná dohoda alebo,
(2) ak bolo štatutárnymi orgánmi jed-
nomyse�ne rozhodnuté, že na nástup-
nícku spoločnos� sa uplatnia štan-
dardné pravidlá alebo, (3) ak nedôjde
k uzavretiu dohody do 6 mesiacov od
ustanovenia OVO, prípadne ak sa
strany dohodnú na predĺžení tejto le-
hoty, do času, na ktorom sa strany
dohodli, maximálne však do jedného
roka od ustanovenia OVO. Výnimkou
z použitia štandardných pravidiel je
prípad, ak účas� na riadení existovala
pred fúziou v spoločnostiach, ktorých
počet zamestnancov je menší ako
jedna tretina z celkového počtu za-
mestnancov zúčastnených spoloč-
ností. V tomto prípade budú použité
pravidlá členského štátu, v ktorom
má nástupnícka spoločnos� svoje
sídlo bez oh�adu na výšku účasti za-
mestnancov v ostatných zúčastne-
ných spoločnostiach. V prípade pou-
žitia štandardných pravidiel budú ma�
zamestnanci nástupníckej spoloč-
nosti také právo účasti na riadení,
aké existovalo v spoločnosti v naj-
priaznivejšom rozsahu. Ak zamest-
nanci nemali právo účasti v žiadnej
zo zúčastnených spoločností, nebu-
dú ma� toto právo ani zamestnanci
nástupníckej spoločnosti, iba ak by sta-
novy nástupníckej spoločnosti usta-
novovali inak.

Obdobne ako OVO je vytváraný �alší
orgán zastupujúci zamestnancov, a to
výbor zamestnancov. Výbor zamest-
nancov je zložený zo zamestnancov
alebo zástupcov zamestnancov. Vý-
bor zamestnancov rozhoduje o roz-
delení miest v dozornej rade, ktoré
pripadnú zástupcom zamestnancov 
z jednotlivých členských štátov, prí-
padne o spôsobe, akým môžu za-
mestnanci nástupníckej spoločnosti
odporúča�, alebo namieta� proti vy-
menovaniu členov dozornej rady. Pre
pravidlá, ktorými sa výbor riadi pri
rozhodovaní o námietkach proti ob-
sadeniu dozornej rady zástupcami
zamestnancov, je prioritná nielen
proporcionalita, ale aj zastúpenie za-
mestnancov zo všetkých štátov, v kto-
rých mali svoje sídlo zúčastnené spo-

ločnosti. V konečnom dôsledku má
však prednos� zástupca zamestnan-
cov zo štátu, v ktorom má nástupníc-
ka spoločnos� sídlo, čo má význam
najmä v prípadoch, ke� sa na nás-
tupnícku spoločnos� bude vz�ahova�
právny poriadok, ktorý obmedzuje
počet zástupcov zamestnancov napr.
na 1 osobu. Výbor zamestnancov určí
iba počet zástupcov z jednotlivých
členských štátov. Konkrétne menova-
nie zástupcov bude závisie� na práv-
nych poriadkoch štátov zúčastnených
spoločností. 

Ustanovenie § 218li Obchodného zá-
konníka stanovuje povinnos� mlčan-
livosti pre členov OVO, ich odborných
poradcov, členov výboru zamestnan-
cov a pre zamestnancov vz�ahujúcu
sa na informácie, o ktorých sa dozve-
deli v súvislosti s rokovaním, a ktoré
boli pri ich poskytnutí označené za
dôverné. V osobitných prípadoch
môže dozorná rada odmietnu� po-
skytnú� informácie, ktorých sprístup-
nenie by mohlo vážne ohrozi� fungo-
vanie nástupnickej spoločnosti alebo
jej dcérskej spoločnosti či jej organi-
začnej zložky. 

Ochrana zástupcov zamestnancov je
obsiahnutá v § 218lj Obchodného zá-
konníka. V ustanovení § 218lk Ob-
chodného zákonníka sú obsiahnuté
opatrenia na zamedzenie obmedze-
nia účasti zamestnancov na riadení
následnou fúziou. Ak sa v nástupníc-
kej spoločnosti uplatňujú ustanovenia
o účasti zamestnancov na riadení pri
cezhraničnom zlúčení alebo cezhra-
ničnom splynutí spoločností, táto
spoločnos� je povinná zachova� tieto
pravidlá v prípade následných zlúče-
ní alebo splynutí počas troch nasle-
dujúcich rokov od zápisu cezhranič-
ného zlúčenia alebo cezhraničného
splynutia do obchodného registra.

Ustanovenie § 244 ods. 2 Obchod-
ného zákonníka rozširuje právomoci
kontrolnej komisie družstva, ktorá je
v jeho zmysle oprávnená vyjadri� sa 
k účtovným závierkam, ktoré je druž-
stvo povinné vyhotovova� pod�a zá-
kona o účtovníctve a k návrhu na roz-
delenie zisku alebo k návrhu úhrady
straty družstva.
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Nové ustanovenie § 266 ods. 5 Ob-
chodného zákonníka určuje, že pri
pochybnostiach o obsahu právnych
vz�ahov medzi dodávate�om a spotre-
bite�om, ktoré sa spravujú Obchod-
ným zákonníkom, sa použije výklad,
ktorý je pre spotrebite�a priaznivejší.

Do štvrtej časti Obchodného zákon-
níka bolo včlenené prechodné usta-
novenie k úpravám účinným odo dňa
1. januára 2008, ktoré sa týkajú (1)
splynutí alebo zlúčení akciových spo-
ločností, ktoré začali do nadobudnu-
tia účinnosti tohto zákona, (2) akcio-
nárov nástupníckej spoločnosti, na
ktorú pri zlúčení spoločností pod�a
doterajších predpisov prešlo alebo
prechádza imanie zanikajúcich spo-
ločností a (3) vykonávacieho predpi-
su, ktorým MS SR na základe usta-
novenia § 771b Obchodného zákon-
níka ustanoví metódy na stanovenie
hodnoty akcií spoločností podie�ajú-
cich sa na zlúčení alebo splynutí spo-
ločností a spôsob vypracovania zna-
leckého posudku pod�a § 218i Ob-
chodného zákonníka.

V prílohe k Obchodnému zákonníku
sa dopĺňa odkaz na smernice trans-
ponované prostredníctvom tejto no-
vely Obchodného zákonníka, nako�-
ko cie�om tejto novely Obchodného
zákonníka bola predovšetkým imple-
mentácia smerníc Európskeho parla-
mentu a Rady, a to (1) 2005/56/ES
o cezhraničných zlúčeniach a splynu-
tiach kapitálových spoločností, (2)
2006/46/ES, ktorou sa menia a dopĺňa-
jú „účtovné“ smernice Rady 78/660/
/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/
/674/EHS, (3) 2006/68/ES, ktorou sa
mení a dopĺňa smernica Rady 77/91/
/EHS, (4) 2006/114/ES o klamlivej 
a porovnávacej reklame a (5) návrhu
smernice, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica Rady 78/855/EHS a smer-
nica Rady 82/891/EHS.

Odo dňa 1. januára 2008 nadobudla
účinnos� aj �alšia novela Obchodné-
ho zákonníka, ktorá bola vykonaná
prostredníctvom článku IV. zákona 
č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny
euro v SR a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov (�alej v texte len
„generálny zákon“). 

Generálnym zákonom sa s účinnos-
�ou ku dňu zavedenia eura v SR no-
velizujú ustanovenia Obchodného
zákonníka o minimálnej predpísanej
hodnote základných imaní a vkladov
do základných imaní obchodných spo-
ločnosti a družstiev (§ 108 ods. 1, § 109
ods. 1, § 162 ods. 3, § 93 ods. 3 prvá
veta, § 223 ods. 3 druhá veta Ob-
chodného zákonníka) tak, že zo zne-
nia účinného pred zavedením eura
sa v konečnom dôsledku iba vyne-
chajú (vypustia sa) sumy uvedené 
v slovenských korunách a od zavede-
nia eura v týchto ustanoveniach na-
�alej zostanú už iba sumy uvádzané
v eurách. Okrem toho sa prostredníc-
tvom generálneho zákona upravujú 
a spresňujú aj ustanovenia Obchod-
ného zákonníka o spoločnosti s ruče-
ním obmedzením tak, aby už neob-
sahovali peňažné sumy (obdobne
ako vecne analogické ustanovenia 
o akciových spoločnostiach). Úpra-
vou v § 109 ods. 2 druhá veta Ob-
chodného zákonníka sa zrušuje via-
zanos� výšky vkladu spoločníka na
delite�nos� tisícom (ke�že doterajšia
minimálna predpísaná hodnota vkla-
du vyjadrená v eurách je 750 eur a už
doteraz nie je bezo zvyšku delite�ná
tisícom), úpravou § 111 ods. 1 druhá
veta Obchodného zákonníka sa po-
vinne splatená čas� vkladov spoloční-
kov odvodzuje od percentuálnej časti
(50 % z minimálnej zákonom predpí-
sanej výšky vkladu namiesto odvode-
nia od predurčenej peňažnej sumy) 
a úpravou § 127 ods. 2 Obchodného
zákonníka sa ustanovuje zis�ovanie
počtu hlasov spoločníkov pod�a pome-
ru hodnoty vkladu spoločníka k výške
základného imania spoločnosti na-
miesto odvodenia od peňažnej
sumy. Takto sa bez potreby �alších
novelizácií zoh�adňuje skutočnos�,
že už doterajšie ustanovenia § 108
ods. 1 a § 109 ods. 1 Obchodného
zákonníka zakotvujú, že menovitá
hodnota vkladu spoločníka a základ-
ného imania spoločnosti s ručením
obmedzeným môže by� už v súčas-
nosti vyjadrovaná jednak v sloven-
ských korunách a jednak v eurách,
pričom od zavedenia eura bude môc�
by� vyjadrovaná už len v eurách. 

12

Vz�ahy medzi
dodávate�om 
a spotrebite�om

Prechodné
ustanovenia 

Smernice
transponované
novelou

Minimálna 
predpísaná 
hodnota 
základných imaní

Druhá novela
Obchodného
zákonníka

Zmeny týkajúce 
sa peňažných súm



Súčasne sa novelou Obchodného zá-
konníka vykonanou generálnym zá-
konom upravujú a spresňujú aj usta-
novenia § 223 ods. 2 a § 235 ods. 2
tak, aby zákonná úprava o výške člen-
ských vkladov do družstva a o použí-
vaní nedelite�ného fondu družstva
(s exaktnou možnos�ou jeho čiastoč-
ného využitia aj na premenu vkladov
a základného imania družstva zo slo-
venskej meny na eurá) bola analo-
gická ako pri rezervnom fonde ob-
chodných spoločností a pri vkladoch
do obchodných spoločností tvoria-
cich základné imanie. 

Generálnym zákonom sa v Obchod-
nom zákonníku upravujú, spresňujú 
a dopĺňajú niektoré �alšie ustanovenia
o obchodných spoločnostiach a druž-
stvách a súčasne sa upravuje usta-
novenie § 369 ods. 1 o výške úrokov
z omeškania. 

Medzi prechodné ustanovenia štvrtej
časti Obchodného zákonníka bolo
generálnym zákonom včlenené usta-
novenie § 768e, pod�a ktorého sú spo-
ločnosti a družstvá povinné v rámci
prípravy na zavedenie eura v SR 
a prechodu zo slovenskej meny na
euro zabezpeči� a vykona� premenu,
prepočet a zaokrúhlenie menovitej
hodnoty svojho základného imania 
a menovitej hodnoty vkladov do svoj-
ho základného imania vrátane meno-
vitých hodnôt akcií, ak ide o akciovú
spoločnos�, zo slovenskej meny na
eurá v súlade s Obchodným zákonní-
kom a generálnym zákonom. Vo väz-
be na vyššie uvedené boli do Obchod-
ného zákonníka implementované
hodnoty v eurách, ktoré sú nevyhnut-
né pre spomínané premeny, prepočty
a zaokrúhlenia týkajúcich sa základ-
ných imaní a hodnoty vkladov pri ob-
chodných spoločnostiach a družstvách
a pri akciovej spoločnosti aj menovi-
tých hodnôt akcií.

13

Úpravy týkajúce 
sa družstiev

Oblasti upravené
generálnym
zákonom

PRIJATIE EURA A GENERÁLNY ZÁKON

Dňa 1. januára 2008 nadobudol účin-
nos� zákon o zavedení meny euro v SR
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov (�alej v texte len „generálny
zákon“) s výnimkou tých jeho ustano-
vení, ktoré nadobudnú účinnos� až
dňom zavedenia eura v SR. Tým, že
generálny zákon vytvára základné
právne predpoklady na zavedenie
eura na Slovensku a začlenenie SR
do eurozóny, predstavuje z poh�adu
právneho poriadku SR generálny
právny rámec na organizované a ply-
nulé riešenie všetkých k�účových zá-
ležitostí v SR, ktoré súvisia s precho-
dom zo slovenskej meny na euro, a to
tak v procese prípravy na zavedenie
eura v SR, ako aj počas samotného
prechodu z doterajšej slovenskej meny
na euro už pri samotnom zavedení
eura v SR (po splnení všetkých ekono-
mických konvergenčných, tzv. maas-
trichtských, kritérií). 

Predmetom úpravy generálneho zá-
kona je predovšetkým (1) úprava otá-
zok súvisiacich s hotovostným pe-

ňažným obehom, (2) úprava dočas-
ného obdobia duálneho peňažného
obehu, ktoré bude trva� prvých 16 dní
po zavedení eura v SR (3) vrátane
úpravy postupu pri výmenách sloven-
ských bankoviek a slovenských mincí
za eurá, (4) upravuje tiež záležitosti
súvisiace s bezhotovostným peňaž-
ným obehom vrátane (5) postupu pri
premene bankových vkladov zo slo-
venských korún na eurá, (6) záleži-
tostí súvisiacich so základnou úroko-
vou sadzbou a inými referenčnými
úrokovými sadzbami, výmennými kur-
zami a indexmi odvodenými od me-
dzibankových peňažných obchodov 
v slovenskej mene, (7) rieši otázky
súvisiace s postupom pri premene 
a prepočte cien, peňažných súm, me-
novitých hodnôt základného imania
právnických osôb, menovitých hod-
nôt majetkových vkladov do imania
právnických osôb, menovitých hod-
nôt cenných papierov a �alších fi-
nančných a majetkových hodnôt zo
slovenskej meny na eurá. Generálny
zákon obsahuje taktiež (8) ustanove-

Nové povinnosti
obchodných
spoločností 
a družstiev



nia o duálnom zobrazovaní cien, pla-
tieb a iných finančných a majetko-
vých hodnôt zároveň v slovenských
korunách a v eurách pod�a konverz-
ného kurzu určeného pre prechod zo
slovenskej meny na euro, ale i (9)
ustanovenia o doh�ade a kontrole
nad dodržiavaním pravidiel a povin-
ností pri príprave na prechod a pri
prechode zo slovenskej meny na
euro. Súčas�ou generálneho zákona
sú aj (10) sprievodné novely viace-
rých zákonov obsiahnuté v jeho člán-
koch II až XXVIII, najmä zákona 
o NBS, zákona o NKÚ SR, zákonov
z oblasti cenných papierov, investič-
ných služieb, kolektívneho investo-
vania, pois�ovníctva, bankovníctva 
a ochrany bankových vkladov, dô-
chodkového sporenia a sociálneho
poistenia, novelizuje Obchodný zá-
konník či zákon o obchodnom registri
(o týchto posledných dvoch menova-
ných novelách Vám prinášame viac
informácií už v tomto bulletine ULC
Čarnogurský PRO BONO), ale aj via-
ceré �alšie zákony. Generálny zákon
za účelom dosiahnutia preh�adnosti,
úplnosti a zrozumite�nosti obsahuje
aj (11) niektoré blanketové ustanove-
nia s odkazmi na relevantné ustano-
venia právneho rámca ES/EÚ pre
euro ako spoločnú jednotnú európ-
sku menu v eurozóne vrátane odka-
zov na relevantné ustanovenia o eu-
robankovkách a eurominciach ako
zákonných platidlách v eurozóne.
Generálny zákon sa dotkne všetkých
občanov, spotrebite�ov, ekonomic-
kých subjektov a orgánov verejnej
moci, pričom doterajšia vnútroštátna
úprava o slovenskej mene bude zru-

šená a nadradeným sa stane právny
rámec ES/EÚ pre euro v eurozóne.
Mnohé ustanovenia generálneho zá-
kona síce nadobudli účinnos� dňa
1. januára 2008, jeho k�účové usta-
novenia sa však reálne budú apliko-
va� až od určenia konverzného kurzu,
a predovšetkým odo dňa zavedenia
eura v SR, resp. nadobudnú účinnos�
až odo dňa zavedenia eura v SR, pri-
čom cie�om národného plánu je, aby
týmto termínom bol 1. január 2009. 

Ustanovenia generálneho zákona pri-
hliadajú a musia prihliada� aj na tú
skutočnos�, že konverzný kurz pre
prechod zo slovenskej meny na euro
a tiež konkrétny dátum prijatia a za-
vedenia eura v SR neurčia inštitúcie
SR, ale Rada Európskej únie. O tom,
či sa Slovensko na budúci rok stane
16. krajinou používajúcou spoločnú eu-
rópsku menu, rozhodne dňa 7. mája
2008 Európska komisia (�alej v texte
len „EK“). V máji predloží svoje hod-
notenie aj Európska centrálna banka.
Ak zhodnotia, že SR splnila maas-
trichtské kritériá potrebné pre prijatie
eura, EK odporučí ministrom financií
a lídrom EÚ, aby v júni 2008 schválili
náš vstup do eurozóny. Na základe
návrhu EK na prijatie SR do eurozóny
následne v júli 2008 Rada EÚ roz-
hodne o zavedení eura v SR. 

Na základe uvedeného verdiktu Vás
s generálnym zákonom ako aj s otáz-
kami súvisiacimi so zavedením meny
euro v SR podrobnejšie oboznámime
v špeciálnom bulletine ULC Čarno-
gurský PRO BONO, ktorý pre Vás
pripravujeme.
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Účinnos� k�účových
ustanovení

Sprievodné novely
zákonov

Verdikt o eure bude
známy v máji 2008

NOVELIZÁCIE ZÁKONA O OBCHODNOM REGISTRI

Odo dňa 1. januára 2008 nadobudla
účinnos� novela zákona o obchodnom
registri, ktorá bola vykonaná článkom
II zákona č. 657/2007 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskor-
ších predpisov a o zmene a doplnení
zákona č. 530/2003 Z. z. o obchod-
nom registri v znení neskorších pred-

pisov (�alej v texte len „novela záko-
na o obchodnom registri“ alebo len
„novela“). Novelizácia zákona o ob-
chodnom registri bola vykonaná
v súvislosti s novelizáciou Obchodné-
ho zákonníka, preto aj zmeny v záko-
ne o obchodnom registri sú úzko spo-
jené so zmenami vykonanými touto
novelou v Obchodnom zákonníku.

Novela súvisiaca 
so zmenami 
v Obchodnom
zákonníku



Novela zákona o obchodnom registri
priniesla rozšírenie okruhu skutoč-
ností, ktoré sa zapisujú do obchodné-
ho registra o údaj týkajúci sa zúčast-
nenej spoločnosti (jej vymedzenie
obsahuje Obchodný zákonník po no-
velizácii, o ktorej Vás informujeme
v tomto čísle bulletinu ULC Čarnogur-
ský PRO BONO), a to údaj o tom, že
sa spoločnos� podie�a na cezhranič-
nom zlúčení alebo cezhraničnom
splynutí spoločností, s uvedením úda-
ja, v ktorom členskom štáte bude ma�
nástupnícka spoločnos� pod�a návrhu
zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo
zmluvy o cezhraničnom splynutí svoje
sídlo. Ďalšie informácie budú dostup-
né v zbierke listín, čo vyplýva z novo
zakotvenej povinnosti uklada� do
zbierky listín popri iných dokumen-
toch aj zmluvu o cezhraničnom zlúče-
ní alebo zmluvu o cezhraničnom
splynutí pod�a osobitného zákona,
ktorým je v tomto prípade Obchodný
zákonník, z ktorého ustanovení vy-
plýva taktiež povinnos� sprístupni� in-
formácie o cezhraničnej fúzii a jej
podmienkach tak v sídle spoločnosti
ako i na internete. 

Pred zápisom nástupníckej spoloč-
nosti, ktorá vzniká v dôsledku cezhra-
ničného splynutia spoločností, alebo
pred zápisom zmien pri spoločnosti,
ktorá je pri cezhraničnom zlúčení
spoločností nástupníckou spoločnos-
�ou, do obchodného registra, registro-
vý súd okrem skutočností pod�a § 6 
z predložených listín preverí aj to, či
(1) zúčastnená spoločnos� a nástup-
nícka spoločnos� majú obdobnú práv-
nu formu, (2) spoločnosti podie�ajúce
sa na cezhraničnom zlúčení alebo
cezhraničnom splynutí schválili návrh
zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo
zmluvy o cezhraničnom splynutí v rov-
nakom znení, (3) všetky slovenské
zúčastnené spoločnosti dodržali po-
žiadavky kladené na postup pri cez-
hraničnom zlúčení alebo cezhranič-
nom splynutí spoločností, ktorých spl-
nenie sa preukazuje predložením
osvedčenia vydaného notárom pod�a
osobitného zákona, ktorým je v tomto
prípade Obchodný zákonník, (4) všet-
ky zahraničné zúčastnené spoločnosti
dodržali požiadavky kladené na po-
stup pri cezhraničnom zlúčení alebo

cezhraničnom splynutí spoločností
ustanovené právnymi predpismi štá-
tu, na ktorého území majú tieto spo-
ločnosti svoje sídla, ktorých splnenie
sa preukazuje predložením osvedče-
nia alebo inej verejnej listiny vydanej
v súlade s právnymi predpismi dané-
ho štátu, (5) bola uzavretá dohoda 
o účasti zamestnancov na riadení
tam, kde bola potrebná. Ak sú splne-
né vyššie uvedené podmienky, regis-
trový súd vykoná zápis v lehote 30
dní od podania návrhu na zápis.

Ke�že štatutárne orgány majú povin-
nos� do zbierky listín uklada� aj ne-
schválené účtovné závierky, pri pred-
kladaní takýchto listín je potrebné spolu
s listinami predloži� aj písomné vyhlá-
senie, či predkladané listiny príslušný
orgán schválil, alebo neschválil.

Novela zákona o obchodnom registri
registrovému súdu, ktorý zapisuje ná-
stupnícku spoločnos�, ktorou je pri
cezhraničnom zlúčení alebo splynutí
slovenská zúčastnená spoločnos�,
prípadne registrovému súdu, ktorý za-
pisuje zmeny pri zanikajúcich zúčast-
nených spoločnostiach, zakotvila novú
povinnos� oznámi� bez zbytočného
odkladu zahraničným obchodným re-
gistrom alebo iným evidenciám, do
ktorých bola povinná každá zo spo-
ločností podie�ajúcich sa na cezhra-
ničnom zlúčení alebo cezhraničnom
splynutí uklada� listiny, že cezhraničné
zlúčenie alebo cezhraničné splynutie
nadobudlo účinnos�, tie následne tak-
to môžu vykona� výmaz spoločnosti
zanikajúcej v dôsledku cezhraničnej
fúzie.

V prílohe k zákonu o obchodnom re-
gistri sa dopĺňa odkaz na smernice
transponované prostredníctvom tejto
novely zákona o obchodnom registri.

Odo dňa 1. januára 2008 nadobudla
účinnos� aj �alšia novela zákona o ob-
chodnom registri, ktorá bola vykona-
ná článkom XX zákona č. 659/2007
Z. z. o zavedení meny euro v SR
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov (�alej v texte len „generálny
zákon“). Novela zákona o obchod-
nom registri vykonaná prostredníc-
tvom generálneho zákona bola po-
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Oznamovacia 
povinnos� 
registrového súdu

Overovanie nových
skutočností 
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zákona 
o obchodnom 
registri
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zapisovaných 
skutočností 
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K neschváleným
účtovným 
závierkam 
je potrebné 
aj písomné 
vyhlásenie



trebná v súvislosti s prípravou na za-
vedenie eura v SR a na prechod 
z doterajšej slovenskej meny na euro.
Predmetná novela upravuje postup
registrového súdu pri zápise údajov
do obchodného registra o premene 
a prepočte menovitých hodnôt zá-
kladného imania v eurách a menovi-

tých hodnôt vkladov do základného
imania v eurách (vrátane menovitej
hodnoty akcií v eurách) po ich preme-
ne zo slovenskej meny na eurá pod�a
generálneho zákona, pričom tieto po-
dania nepodliehajú poplatkovej povin-
nosti pod�a osobitného zákona, ktorým
je v tomto prípade generálny zákon. 
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NOVELA VYHLÁŠKY MS SR K
VZOROM PRE OBCHODNÝ REGISTER

S účinnos�ou odo dňa 1. januára 2008
bol okrem novelizácií zákona o ob-
chodnom registri novelizovaný aj vy-
konávací predpis k zákonu o obchod-
nom registri. Novelizácia bola vykona-
ná vyhláškou MS SR č. 656/2007 Z. z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS
SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa usta-
novujú vzory tlačív na podávanie ná-
vrhov na zápis do obchodného regis-
tra a zoznam listín, ktoré je potrebné
k návrhu na zápis priloži� v znení ne-
skorších predpisov (�alej v texte len
„novela vyhlášky“). 

Novela vyhlášky priniesla doplňujúcu
úpravu pre účely podávania návrhu
prostredníctvom elektronického poda-
nia a doplňujúce ustanovenia upra-
vujúce návrh na zápis zmeny zapísa-
ných údajov, ku ktorému sa v prípade

spoločnosti s ručením obmedzeným
a akciovej spoločnosti, musí po no-
vom priloži� aj znalecký posudok ale-
bo účtovná závierka overená audíto-
rom, ak sa základné imanie spoloč-
nosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi.
Ostatné zmeny prijaté touto novelou
vyhlášky sú obsiahnuté v jej novom
ustanovení § 25a pod názvom „Návrh
na zápis údajov pri cezhraničnom sply-
nutí alebo cezhraničnom zlúčení ob-
chodných spoločností“ a súvisia s cez-
hraničnými fúziami, týkajú sa tak sta-
novenia tlačív na podávanie návrhov
na zápis do obchodného registra, ako
aj listín, ktoré je potrebné pre tento
účel priloži�. Spomínaným úpravám
zodpovedajú i tlačivá obsiahnuté
v prílohe tejto novely vyhlášky pod
číslami 1 až 28.

Povinné  
predkladanie
�alších dokladov

Navrhované nové
sumy stravného

Minimálna hodnota
stravovacej
poukážky

MPSVaR SR PRIPRAVUJE ÚPRAVU SÚM STRAVNÉHO

Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (�alej v texte len „MPSVaR
SR“) pripravilo návrh nového opatre-
nia o sumách stravného, na základe
ktorého by sa mali zvýši� sumy strav-
ného poskytovaného pri pracovnej
ceste. Návrh opatrenia sa v týchto
dňoch nachádza v pripomienkovom
konaní, jeho účinnos� sa navrhuje
dňom vyhlásenia.

Suma stravného pre časové pásmo 
5 až 12 hodín by sa mala zvýši� zo
súčasných 89 Sk na 98 Sk, stravné
pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do
18 hodín by malo vzrás� zo 135 Sk na
149 Sk za deň a pre časové pásmo

nad 18 hodín by malo ís� o nárast zo
súčasných 208 Sk na 230 Sk. 

Zo sumy stravného sa v zmysle § 152
ods. 4 Zákonníka práce odvodzuje aj
minimálna hodnota stravovacej pou-
kážky, ktorá je s účinnos�ou odo dňa
1. septembra 2007 explicitne stano-
vená na základe novely Zákonníka
práce, s ktorou sme Vás oboznámili v
našom špeciálnom vydaní bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO. Pod-
�a § 152 ods. 4 Zákonníka práce
musí minimálna hodnota stravovacej
poukážky predstavova� 75 % zo sumy
stravného poskytovaného pri pracov-
nej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, 
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Návrh úpravy 
náhrad pri moto-
rových vozidlách

Sumy stravného 
pre zahraničné 
pracovné cesty

z čoho vyplýva, že minimálna hodno-
ta stravovacej poukážky je v súčasnos-
ti 66,75 Sk/deň, po zaokrúhlení nahor
teda predstavuje sumu 67 Sk/deň.
V prípade schválenia vyššie spomí-
naných súm stravného by sa mini-
málna hodnota stravovacej poukážky
zvýšila na sumu 73,50 Sk/deň, po
zaokrúhlení nahor by malo ís� o zvý-
šenie na sumu 74 Sk/deň. Maximálna
hodnota stravovacej poukážky nie je
pod�a v súčasnosti platného právne-
ho stavu limitovaná. 

Okrem zmeny súm stravného pripra-
vilo MPSVaR SR aj návrh nového
opatrenia o sumách základnej náhra-
dy za používanie cestných motoro-
vých vozidiel pri pracovných cestách,
v zmysle ktorého by suma základnej
náhrady za každý 1 km jazdy pre jed-
nostopové vozidlá a trojkolky mala
by� vo výške 1,50 Sk a pre osobné
cestné motorové vozidlá 5,50 Sk. 

Pre zahraničné pracovné cesty boli
základné sadzby stravného v cudzej
mene na rok 2008 ustanovené Opatre-
ním MF SR č. 625/2007 Z. z., ktoré na-
dobudlo účinnos� dňa 1. januára 2008.

Informácie uvedené v bulletine nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho odvodzova� žiadne práva
a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a aplikácia vyššie uvedených
informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov pri
konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I ke� je bulletin ULC Čarnogurský 
PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivos�ou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský nepreberá
zodpovednos� za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akéko�vek škody vzniknuté z aktivít konaných na 
základe informácií uvedených v tomto dokumente.

V prípade, že na�alej nechcete by� adresátom tejto služby, pošlite nám, prosím, e-mail na adresu: 
simunkova@ulclegal.com s predmetom: neodobera�. Ďakujeme.

V prípade akýchko�vek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martinu Šimunkovú: simunkova@ulclegal.com.
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