
  
 

Zmeny v Obchodnom zákonníku a  
v súvisiacich právnych predpisoch  
v roku 2020 
 
Dňa 21. novembra 2019 bol v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 390/2019  

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej 

len „Novela“). 

Novela nadobudne účinnosť 1. októbra 2020. 

Novela sa zameriava predovšetkým na zefektívnenie 

procesu likvidácie spoločností avšak zavádza  

i niekoľko ďalších zmien, najmä vo vzťahu 

k obchodnému registru. 

Hlavné zmeny pri likvidácii spoločností 

► Vstup spoločnosti do likvidácie a vznik funkcie 

prvého likvidátora bude účinný až dňom zápisu 

do obchodného registra.  

► Zavedenie preddavku na úhradu odmeny a 

výdavkov likvidátora - preddavok na likvidáciu, 

ktorý bude spoločnosť povinná zložiť do úschovy u 

notára pred zápisom likvidátora do obchodného 

registra, či pred ustanovením likvidátora súdom.  

Podľa návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka  

o likvidácii, by mal preddavok na likvidáciu začatú 

na základe rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti 

činiť 1.500 eur. Návrh stanovuje i paušálnu od-

menu likvidátora za jednotlivé úkony. 

► Vstupom spoločnosti do likvidácie automaticky 

zaniknú jednostranné právne úkony spoločnosti, 

najmä jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a 

prokúry, s výnimkou splnomocnení udelených 

spoločnosťou na zastupovanie spoločnosti v sú-

dnych konaniach. 

► Stanovenie minimálnej dĺžky trvania likvidácie  

na šesť mesiacov po oznámení o vstupe 

spoločnosti do likvidácie. 

► Informačné a publikačné povinnosti lik-

vidátora: 

(i) vyhotoviť podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní  

od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti 

do likvidácie  

- základný zoznam prihlásených pohľadávok, 

  - základný zoznam majetku,  

(ii) oba zoznamy uložiť do zbierky listín do 30 dní 

od ich vyhotovenia.  

► Zavedenie inštitútu dodatočnej likvidácie, ktorú 

nariadi súd po splnení nasledovných podmienok: 

- zistí sa majetok, ktorý mal byť predmetom lik-

vidácie alebo konkurzu,  

- návrh podá osoba, ktorá osvedčí právny záu-

jem,  

- návrh bude podaný v lehote 4 rokov od 

výmazu spoločnosti z obchodného registra. 

► Podľa prechodných ustanovení likvidácie,  

v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného 

registra pred účinnosťou Novely, t.j. do  

30. septembra 2020, sa dokončia podľa znenia 

Obchodného zákonníka účinného do 30. septem-

bra 2020, avšak aj na tohto likvidátora sa vzťahuje 

povinnosť uložiť do zbierky listín najneskôr do  

31. decembra  2020 zoznam 
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Informácie uvedené v tomto bulletine sú prezentované na základe 

nášho najlepšieho presvedčenia a poznatkov získaných v čase, keď 

bol tento text daný do tlače. Avšak konkrétne informácie vzťahujúce 

sa k témam uvedeným v tomto bulletine by mali byť konzultované skôr, 

než na ich základe bude urobené akékoľvek rozhodnutie.  

Informácie uvedené v tomto bulletine súčasne nemožno chápať ako 

vyčerpávajúci popis relevantnej problematiky a všetkých možných 

dôsledkov. Ďalej si dovoľujeme poznamenať, že na niektoré záležitosti 

uvádzané v tomto bulletine môžu existovať rôzne právne názory. Je 

teda možné, že v budúcnosti prevládne iný právny názor, ako ten, čo 

je uvedený v texte. 

Za účelom získania ďalších informácií kontaktujte, prosím, partnera / 

manažéra, s ktorým ste zvyčajne v spojení, alebo nižšie uvedených 

advokátov tímu Weinhold Legal: 

 

Tomáš Čermák 

vedúci advokát 

tomas.cermak@weinholdlegal.com 

 

 

Karin Konečná 

advokát 

karin.konecna@weinholdlegal.com 

 

majetku, ktorý je povinný vyhotoviť od účinnosti   

Novely, a to podľa stavu majetku zisteného do  

30. septembra 2020. Ak likvidátor neuloží zoznam 

majetku spoločnosti podľa Novely do zbierky listín 

do 31. decembra  2020, predpokladá sa úpadok 

spoločnosti. 

Zmeny v súvislosti s obchodným registrom 

► Súhlas s umiestnením sídla spoločnosti bude 

vyžadovať úradne osvedčený podpis vlastníka 

nehnuteľnosti alebo jej časti alebo väčšiny 

podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo 

jej časti.  

► Do obchodného registra sa nebudú zapisovať: 

- fyzické osoby podnikatelia ani 

- obmedzenia štatutárneho orgánu konať 

v mene spoločnosti. 

► Návrh na zápis údajov do obchodného registra:  

- bude možné podať výlučne elektronickými 

prostriedkami prostredníctvom 

elektronického formulára, 

- nebude sa vyžadovať osvedčenie pravosti 

podpisu navrhovateľa a splnomocniteľa, ak ide 

o zastúpenie na základe plnomocenstva. 

Ďalšie zmeny v úprave obchodných spoločností 

► Za spoločnosť v kríze sa bude považovať aj 

spoločnosť v čase od jej zrušenia do vstupu do 

likvidácie. 

► Skrátenie lehoty, po uplynutí ktorej bude 

spoločnosť v omeškaní s uložením 

individuálnej účtovnej závierky do zbierky 

listín (povinnosť spoločnosti je uložiť účtovnú 

závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov 

odo dňa jej zostavenia), z najmenej dvoch po sebe 

nasledujúcich účtovných období na viac ako šesť 

mesiacov a naplní tak zákonný dôvod na 

zrušenie spoločnosti súdom.  

► Konanie o zrušení spoločnosti aj bez návrhu bude 

upravené v civilnom mimosporovom poriadku. 

► Zákaz osobe, voči ktorej je vedená exekúcia, 

založiť s.r.o., nadobudnúť alebo previesť 

obchodný podiel v s.r.o. alebo sa stať konateľom 

s.r.o. 

► Konatelia slovenských a zahraničných 

právnických osôb, o ktorých organizačnú zložku 

ide, sú povinní do 30. septembra 2021 podať 

návh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje 

o organizačnej zložke slovenskej a zahraničnej 

právnickej osoby v obchodnom registri alebo 

navrhnú zmenu zapísaných údajov 

v obchodnom registri. Ak tak neurobia, 

obchodný register ich vymaže. 
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