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Súhrn legislatívnych noviniek 

Novela obchodného zákonníka  

Zriadenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahra-

ničnej právnickej osoby (ďalej len „Podnik zahraničnej 

osoby“) a založenie spoločnosti s ručením obmedzeným 

(ďalej len „s.r.o.“) má byť po novom za splnenia určitých pod-

mienok podstatne jednoduchšie. Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky pripravilo návrh zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a nie-

ktoré zákony (ďalej len „novela OBZ“). Účinnosť novely 

OBZ, ktorá okrem úpravy zriadenia Podniku zahraničnej 

osoby a založenia s. r. o. zjednodušeným spôsobom, prinesie 

zmeny aj v oblasti systému prepojenia registrov, sa navrhuje 

na 1. januára 2023. 

Podmienky pre zriadenie Podniku zahraničnej 
osoby a založenia s.r.o. zjednodušeným spôsobom 

Novela OBZ má umožniť zriadenie Podniku zahraničnej 

osoby a založenie s.r.o. zjednodušeným spôsobom, t. j. bez 

povinnosti žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia 

o živnostenskom oprávnení1.  

Podnik zahraničnej osoby bude možné zriadiť zjednoduše-

ným spôsobom iba ak:  

► je zriaďovaný za účelom podnikania;  

 

1 Živnostenské oprávnenie bude príslušným živnostenským úra-

dom vydané bezodkladne na základe údajov z informačných systé-
mov orgánov verejnej správy. Z procesu zápisu do obchodného re-
gistra tak odpadne jeden z medzi krokov, pri ktorom je nutné žia-
dať príslušný živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnosten-
skom oprávnení. 
2 Nový zoznam voľných živností je možné nájsť v Prílohe 4a návrhu 
zákona, ktorý je dostupný na https://www.slov-lex.sk/legislativne-
procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-429 

► má ako predmet podnikania len vybrané činnosti zodpo-

vedajúce novému zoznamu voľných živností podľa prí-

lohy č. 4a zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom 

podnikaní (ďalej len „živnostenského zákona“) (ďalej 

len „nový zoznam voľných živností“)2;  

► nemá predmet podnikania tvorený viac ako 10 vybra-

nými činnosťami z nového zoznamu voľných živností; 

► vedúci Podniku zahraničnej osoby je bezúhonnou oso-

bou3 zapísanou v registri fyzických osôb4; a  

► má zahraničná právnická osoba zriadený účet v banke 

alebo v pobočke zahraničnej banky v rámci jednotnej 

oblasti platieb v eurách (SEPA). 

Založenie s.r.o. zjednodušeným spôsobom bude možné 

prostredníctvom na to určeného vzoru spoločenskej zmluvy, 

ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti na svojom webo-

vom sídle, a pri splnení nasledujúcich podmienok:  

► s.r.o. nemá viac ako 5 spoločníkov; 

► s.r.o. je založená za účelom podnikania;  

► predmetom podnikania s.r.o. je len max. 10 činností z 

nového zoznamu voľných živností; 

► vklady spoločníkov sú výlučne peňažné; 

► správcom vkladu je konateľ;   

► s.r.o. nemá ustanovenú dozornú radu; 

►  konateľ s.r.o. je zapísaný v registri fyzických osôb; 

3 Na účel preverenia bezúhonnosti poskytne fyzická osoba, ktorá 

je občanom Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie vý-
pisu z registra trestov a osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej re-

publiky výpis z registra trestov štátu, ktorého je občanom. 
4 Register fyzických osôb obsahuje údaje o (i) občanoch s trvalým 
pobytom na území SR, (ii) občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na 
území SR, (iii) cudzincoch prihlásených na pobyt na území SR a pod. 

 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-429
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-429
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► spoločníkmi s.r.o. sú iba osoby, ktoré majú zriadený účet 

v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v rámci jed-

notnej oblasti platieb v eurách (SEPA); 

► spoločníci s.r.o. nie sú pri zakladaní spoločnosti zastú-

pení. 

Príslušnosť registrového súdu  

Registrovým súdom príslušným na prvý zápis údajov o Pod-

niku zahraničnej osoby a s.r.o., ktoré sa zriaďujú zjednodu-

šeným spôsobom, do obchodného registra (ďalej len „OR“) 

bude výlučne Okresný súd Žilina. 

Pre registráciu zmien údajov a ukladanie súvisiacich listín do 

zbierky listín však už bude príslušný registrový súd, v ktorého 

obvode má Podnik zahraničnej osoby / právnická osoba, 

ktorá sa zapisuje do obchodného registra zjednodušeným 

spôsobom, sídlo. 

Výmena informácií prostredníctvom systému pre-
pojenia registrov 

Novelou OBZ má dôjsť i k prepojeniu slovenských a zahra-

ničných registrov spoločností. Prepojenie má umožniť vý-

menu informácii medzi týmito registrami.  

Zápis zmeny údajov alebo výmaz Podniku  zahraničnej 

osoby registrovým súdom bude po novom vykonávaný i bez 

návrhu, pokiaľ zahraničný obchodný register alebo iná evi-

dencia oznámi prostredníctvom systému prepojených regis-

trov, že došlo k zápisu zmeny údajov či výmazu subjektu. 

Zákon o žalobách na ochranu 
kolektívnych záujmov spotrebiteľov  

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo 

návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov 

 

5 Zoznam oprávnených osôb bude viesť a na svojej webovej 

spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa-

lej len „Zákon“), ktorý má umožniť oprávneným osobám po-

dávať žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov 

s cieľom chrániť takéto záujmy.  

Žalobu na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov (ďalej 

len „Žaloba“) podáva oprávnená osoba ako žalobca v 

mene spotrebiteľov alebo orgán dohľadu (napr. NBS) s cie-

ľom dosiahnuť vydanie rozhodnutia súdu prostredníctvom ko-

nania o nápravnom opatrení alebo konania o abstraktnej kon-

trole (viď nižšie).  

Na konanie v sporoch zo Žalôb je príslušný Okresný súd 

Banská Bystrica.  

Oprávnená osoba 

Oprávnenou osobou je právnická osoba zastupujúca zá-

ujmy spotrebiteľov, ktorá bola zapísaná do zoznamu opráv-

nených osôb5 ako osoba oprávnená podávať Žaloby alebo 

osoba, ktorá je určená v inom členskom štáte Európskej únie 

ako osoba oprávnená na podávanie cezhraničných žalôb.  

Zákonodarca podmienil zápis osoby do zoznamu oprávne-

ných osôb splnením viacerých podmienok. Právnická osoba 

bude zapísaná do zoznamu iba ak:  

► je zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej repub-

liky;  

► nie je založená za účelom podnikania; 

► vykonáva činnosť zameranú na presadzovanie a 

ochranu záujmov spotrebiteľov 

► účtuje v sústave podvojného účtovníctva, atď. 

Oprávnená osoba bude podľa Zákona povinná na svojom 

webovom sídle poskytovať informácie o:   

stránke zverejňovať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej repub-
liky.  
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► žalobnom zámere (viď nižšie);  

► žalobách, ktoré podala na súde; 

► stave žalôb, ktoré podala na súde; 

► výsledkoch podaných žalôb. 

Oprávnená osoba bude tiež povinná včas a vhodnými pro-

striedkami informovať dotknutých spotrebiteľov, ktorých sa 

pripravované alebo prebiehajúce konanie o Žalobe bude tý-

kať tak, aby mali možnosť výslovne vyjadriť svoju vôľu byť 

v predmetnom konaní zúčastnení. Náhradu nákladov na in-

formovanie dotknutých spotrebiteľov ako aj nárok na od-

menu6 bude môcť oprávnená osoba od žalovaného obchod-

níka vymáhať, avšak, samozrejme iba v prípade, ak bude 

v konaní o Žalobe úspešná.    

Konanie o vydanie nápravného opatrenia 

Konaním o vydanie nápravného opatrenia sa rozumie kona-

nie o žalobe, v ktorom môže súd uložiť obchodníkovi jedno 

alebo viac nápravných opatrení spočívajúcich najmä v povin-

nosti poskytnúť dotknutým spotrebiteľom náhradu škody, 

opravu alebo výmenu produktu, zľavu z kúpnej ceny, vypo-

vedanie zmluvy alebo vrátenie uhradenej kúpnej ceny, okrem 

povinnosti úhrady primeraného finančného zadosťučinenia 

(ďalej len „konanie o vydanie nápravného opatrenia“). 

Pred podaním žaloby na vydanie nápravného opatrenia bude 

oprávnená osoba povinná zverejniť v Obchodnom vestníku 

žalobný zámer, ku ktorému sa spotrebitelia budú prihlasovať 

prihláškou, a to aj po začatí konania (do skončenia dokazo-

vania na prvoinštančnom súde).  

Spotrebiteľ, ktorý sa prihlási k žalobnému zámeru, nebude 

 

6 V prípade konania o vydanie nápravného opatrenia je odmena 
percentuálne odstupňovaná v rozmedzí od 50 do 100.000 eur; 
v prípade konania v o abstraktnej kontrole do výšky 10.000 eur 
podľa okolností a zložitosti prípadu. 

môcť byť zúčastnený v iných, ani v individuálnych kona-

niach o žalobách na vydanie nápravného opatrenia v tej is-

tej veci a proti tomu istému obchodníkovi.  

Oprávnená osoba bude môcť podať žalobu na vydanie ná-

pravného opatrenia iba v prípade, ak sa k žalobnému zámeru 

v lehote do dvoch mesiacov od jeho zverejnenia prihlási as-

poň desať dotknutých spotrebiteľov.  

Podmienkou účinnosti prihlášky bude nielen jej doručenie 

oprávnenej osobe, ale aj uhradenie poplatku vo výške 10 

eur. Pokiaľ nedôjde k podaniu žaloby, oprávnená osoba po-

platok dotknutému spotrebiteľovi bezodkladne vráti.  

Spotrebiteľ, zúčastnený v konaní o vydanie nápravného 

opatrenia, nebude znášať trovy konania o vydanie náprav-

ného opatrenia. 7 

Konanie o abstraktnej kontrole 

Konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach 

(ďalej len „konanie o abstraktnej kontrole“) je konanie, v 

ktorom bude súd skúmať:  

► neprijateľnosť zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej 

zmluve alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisia-

cich so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „zmluvná 

podmienka“); 

► nekalé obchodné praktiky; a  

► iné porušenia ustanovení právnych predpisov na 

ochranu spotrebiteľa nezávisle od okolností konkrét-

neho prípadu. 

Pred podaním žaloby v prípade abstraktnej kontroly opráv-

7 Od zúčastneného spotrebiteľa však bude možné výnimočne žia-
dať úhradu trov konania, ktoré vzniknú v dôsledku jeho zavine-
ného konania. 
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nená osoba alebo orgán dohľadu zaháji konzultácie s dot-

knutým obchodníkom s cieľom dosiahnuť, aby upustil od po-

rušovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa; ak 

obchodník do 14 dní od doručenia žiadosti o konzultáciu od 

porušovania neupustí, oprávnená osoba alebo orgán do-

hľadu budú môcť bezodkladne podať žalobu.  

Pri podaní tejto žaloby nebudú musieť byť v konaní zúčas-

tnení spotrebitelia. Oprávnená osoba alebo orgán dohľadu 

nebudú mať povinnosť preukázať skutočnú stratu alebo 

škodu individuálnych spotrebiteľov spôsobenú porušením 

právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa či úmysel alebo 

nedbanlivosť obchodníka. 

Ak súd určí neprijateľnosť zmluvnej podmienky, nekalosť ob-

chodnej praktiky či porušenie právnych predpisov na ochranu 

spotrebiteľa, zakáže obchodníkovi: 

► používať danú zmluvnú podmienku; 

► používať nekalú obchodnú praktiku; alebo  

► porušovať právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.  

Účinnosť zákona 

Zákon by mal po schválení Národnou radou Slovenskej re-

publiky nadobudnúť účinnosť dňa 25. júna 2023, avšak 

ustanovenia zákona sa použijú na konania o žalobe začaté 

po 25. júni 2023.  

Novela Civilného sporového poriadku 

V rámci zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okres-

ných súdov dôjde s účinnosťou od 1. júna 2023 k novele zá-

kona č. 160/2015 Z. z., Civilného sporového poriadku (ďalej 

len „Novela CSP“). Novela CSP so sebou prinesie novú 

súdnu mapu. V rámci prvostupňových súdov vznikne spoje-

ním Okresného súdu (ďalej len “OS”) Košice I, OS Košice II 

a OS Košice-okolie jeden Mestský súd Košice a terajších päť 

OS v Bratislave bude nahradených štyrmi mestskými súdmi 

v Bratislave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 záleži-

tosti 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. 

 

Tomáš Čermák 
Vedúcí advokát 
tomas.cermak@weinholdlegal.com 

 

 

Karin Konečná 
Advokát 
karin.konecna@weinholdlegal.com 
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