
HOSPODÁRSKE NOVINY
PIATOK – NEDEĽA  3. – 5. JÚLA 201520  NOVÉ PRAVIDLÁ NA SÚDOCH

Nesprávne či nepresné údaje v obchodnom registri 
majú dnes tisícky firiem. Hoci zákon za to ukladá 
aj sankcie, takmer nikto sa s nimi doteraz 

nestretol. Takýto stav sa čoskoro skončí. Vynúti si to nový 
kódex, Civilný mimosporový poriadok, ktorý vnesie do 

súdnej praxe množstvo zmien. Jednou z nich sú aj 
konania o zosúladení údajov v obchodnom registri 
so skutočným stavom. 
Netransparentné údaje doteraz mohli niekomu 
vyhovovať. To sa však od roku 2016 definitívne skončí.

Martin Šenkovič

advokát,
www.senkovic.com

odborný garant projektu

V obchodných vzťahoch 
upravuje nový kódex – 
Civilný mimosporový 

poriadok – dve oblasti. Sú to 
konania súvisiace s obchodným 
registrom a konania v niekto-
rých veciach právnických osôb 
(firiem). Novým pravidlám však 
nejde o to, vyčerpávajúco a jed-
notne upraviť obe spomínané 
oblasti. Naopak, aj v budúcnosti 
bude platiť zákon o obchodnom 
registri a rovnako tak veci okolo 
obchodných spoločností bude aj 
naďalej riešiť prevažne Obchodný 
zákonník. Nový kódex teda počí-
ta s tým, že nové predpisy budú 
doterajšiu úpravu viac či menej 
len dopĺňať. Najdôležitejším prin-
cípom mimosporového konania 
je chrániť verejný záujem. Keďže 
však v tejto sfére pôjde prioritne 
o obchodné veci, väčšinu konaní 
súvisiacich so spoločnosťami 
nebude začínať súd preto, že mu 
to káže úradná povinnosť, ale 
výlučne na niečí návrh.  

Novinka oproti dnešku
Ku konaniam súvisiacim s ob-
chodným registrom pribudne jed-

na novinka. K doterajším dvom 
konaniam (konanie o zápise 
údajov do obchodného registra 
a konanie o zosúladení údajov 
v registri so skutočnosťou) sa 
v budúcnosti priradí tretie, a to 
konanie o zrušenie zápisu údajov 
do obchodného registra. Takýto 
osobitný postup doposiaľ v práv-
nej úprave nebol. Jeho doplnením 
do kódexu by sa mala najmä zvý-
šiť transparentnosť a aktuálnosť 
údajov v obchodnom registri. 

Zosúladenie údajov 
Cieľom konania o zosúladenie 
údajov v obchodnom registri 
je zladiť zápisy so skutočným 
stavom. Tento postup v podstate 
reaguje na situácie z praxe, keď 
niekomu ide o to začať takéto 
konanie, avšak nedokáže donútiť 
firmu, aby návrh podala ona sa-
ma. V takejto situácii môže byť 
napríklad spoločník obchodnej 
firmy, ktorý však v súčasnosti na 
takúto zmenu nemá „páky“. 

Po novom budú môcť podať ta-
kýto návrh iba iné – nezapísa-
né – osoby (fyzické alebo práv-
nické), ktoré majú právny záujem 

na zosúladení zápisov v registri. 
Okruh navrhovateľov sa teda roz-
šíri. Je to preto, že firma zapísa-
ná v registri môže podať klasic-
ký návrh na zmenu údajov kedy-
koľvek, pričom sama zodpovedá 
za ich aktuálnosť. Súd však môže 
„vyvolať“ konanie aj bez návrhu, 
ak zistí chyby v zapísaných úda-
joch. Súdy a iné orgány, ak niečo 
zistia pri svojej činnosti, na ne-
zhodu registrový súd upozornia. 

Postup pri zmene
Účastníkmi konania o zladení 
údajov sú navrhovateľ, zapísaná 
osoba a osoba, ktorej údaje sa 
majú zapísať do registra alebo sa 

majú z neho vymazať. Zúčastniť 
sa na tom bude môcť každý, kto 
dokáže svoj právny záujem. 

Aký je postup? Návrh na za-
čatie konania doručí registrový 
súd účastníkom a vyzve ich, aby 
sa vyjadrili, či so zápisom úda-
jov súhlasia, prípadne aby uviedli 
dôvody, ktoré mu bránia. Keďže 
zapísané firmy samy zodpoveda-
jú za správnosť údajov, po tomto 
zápise do registra ich neminie ani 
pokuta. Procesnú sankciu bude 
vymáhať Justičná pokladnica. 

Okrem pokuty musí zapísaná 
osoba uhradiť aj súdny poplatok 
vo výške, v akej by zaplatila súd-
ny poplatok za štandardný zápis 
údajov do registra. 

Ako zápis zrušiť 
Iné je to pri zrušení zápisu úda-
jov. Týmto procesom sa budú 
odstraňovať nesprávne zápisy 
z materiálnej stránky, aj keď for-
málne môže ísť o správny zápis. 
Typickým príkladom je sfalšova-
nie podpisu. Formálne môžu byť 
údaje o firme v poriadku, lebo 
v kolónke podpis nechýba, no 
je od nesprávnej osoby. Takýto 

zápis za určitých okolností treba 
z registra odstrániť, pričom iné 
konanie odstrániť zápis neumož-
ňuje. Takéto konanie môže súd 
začať len na niečí návrh – podať 
ho môže ktokoľvek, kto má práv-
ny záujem na správnosti údajov, 
alebo ten, koho sa týkajú. Teda 
najmä zapísaná osoba, jej spoloč-
ník alebo štatutár. 

Tieto úkony budú mať aj vý-
nimky, keď zapísané údaje nebu-
de možné zrušiť – bude to zápis 
údajov do registra pri založení 
právnickej osoby alebo zápis, na 
základe ktorého sa zlúčila či sply-
nula s inou alebo sa rozdelila.  

Konania o právnických 
osobách 
Všetky mimosporové konania 
týkajúce sa právnických osôb sú 
v tejto časti kódexu presne vyme-
nované. Tie, ktoré tu nie sú, sa 
budú považovať za sporové. Nový 
zákon v podstate preberá doteraj-
šiu úpravu. Avšak presným vy-
menovaním mimosporových ko-
naní získate právnu istotu v tom, 
podľa čoho bude súd a účastníci 
postupovať.  Martin Šenkovič
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Prínosom novej úpravy je iste 
sprehľadnenie mimosporo-
vých konaní, keďže ide o oso-

bitné konania, a ich odlíšenie od 
klasických sporov. Budúci účastníci 
tak môžu lepšie predvídať postup 
súdu.
Obchodný register v mnohých prí-
padoch trpí tým, že obsahuje ne-
správne alebo neaktuálne údaje. 

Keďže práve transparentnosť úda-
jov a informácií v registri je hlav-
ným cieľom, nové ustanovenia 
spresňujú postupy, ktoré majú za-
bezpečiť, aby register plnil svoju 
funkciu. Nová úprava však neobsa-
huje výslovne lehoty pre súdy na 
vykonanie správnych zápisov alebo 
postupy na zefektívnenie rozhodo-
vania. Podobné je to aj pri kona-

niach o právnických osobách. Ani 
tam nemá súd lehotu na vydanie 
rozhodnutia. Podnikatelia alebo 
iné osoby (napríklad spoločník) bu-
dú iste aj v týchto konaniach oča-
kávať rýchle rozhodovanie. Nesko-
ré posúdenie práva akcionára na 
doplatok, zvolanie valného zhro-
maždenia alebo posúdenie zmluvy 
môže znamenať významné straty.

Ako vlastník som poskytol 
súhlas so zriadením sídla 
spoločnosti. Firma sa dávno 
presťahovala, ale neurobila 
zmenu v obchodnom registri. 
Aj s odstupom času ma 
obťažujú nespokojní veritelia 
a zákazníci odsťahovanej 
firmy. Ako postupovať?

V praxi sa často vyskytujú 
prípady, keď sa spoločnosť 
presťahuje do iných priestorov 
(alebo sa jednoducho „vytratí“), 

ale nezmení adresu sídla 
v obchodnom registri. 

Aj vtedy podľa právnych 
predpisov stále platí, že sídlom 
právnickej osoby je adresa, 
ktorá je ako sídlo zapísaná 
v obchodnom registri, nie 
adresa skutočného výkonu 
podnikateľskej činnosti. 
Vlastníkovi nehnuteľnosti môže 
v takom prípade vzniknúť ujma. 

Civilný mimosporový poriadok 
ponúka v takom prípade 

možnosť podať návrh na 
zosúladenie zapísaných údajov 
so skutočným stavom. 
Navrhovateľom nie je zapísaná 
spoločnosť ani jej štatutárny 
orgán, ale priamo osoba 
dotknutá nesprávnym zápisom. 
Tá musí v návrhu preukázať svoj 
právny záujem, teda to, že sa jej 
zápis týka. Tvrdenie o zmene 
sídla je možné doložiť 
odvolaním súhlasu vlastníka so 
zriadením sídla alebo 
s ukončením nájomnej zmluvy.

HN Poradňa Zmena adresy po presťahovaní firmy

KAŽDÝ DEŇ

Veľký 
právny seriál

PREVRATNÉ
NOVINKY 
V CIVILNOM 
PRÁVE
Najbližší mesiac 
denne v HN

    Civilný sporový 
poriadok

■   23. 6. Príprava žaloby 
a koncentrácia konania 

■   24. 6. Predbežné prejed-
nanie žaloby so súdom 

■   25. 6. Spory s ochranou 
slabšej strany 

■   26. 6. Doručovanie 

■   29. 6. Elektronické služby 
v súdnictve 

■   30. 6. Povinné 
zastupovanie advokátom

■   1. 7. Skrátené 
rozhodovanie 

■   2. 7. Zrýchlenie a zefektív-
nenie súdneho konania 

   

   Civilný 
mimosporový 
poriadok 

■   3. 7. Obchodné 
mimosporové konania

■  6. 7. Sudca ako 
vyšetrovateľ

■  7. 7. Nové typy 
nesporových konaní 

■   8. 7. Notár ako súdny 
komisár

■   9. 7. Zbavenie spôso-
bilosti iba obmedzene

   

     Správny súdny 
poriadok 

■   10. 7. Príprava a podanie 
žaloby

■   13. 7. Postup v konaní 

■   14. 7. Osobitné konanie 
o správnej žalobe vo 
veciach správneho 
trestania

■   15. 7. Účasť verejnosti 
na súdnom konaní

■   16. 7. Nové opravné 
prostriedky

■   17. 7. Ďalšie novinky

Máte v registri zlé údaje 
o firme? Hrozí sankcia
OBCHODNÉ MIMOSPOROVÉ KONANIA l Prinášame novinky, ktoré ovplyvnia súdne procesy.

Prílohu pripravili: Táňa Rundesová, Vladimír Turanský
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Nové pravidlá na súdoch

Plusy a mínusy zmien

+  možnosť pre dotknutú 
osobu dosiahnuť opravu 
v zápise zmien v registri

+  predvídateľnosť postupu 
súdu

–  v nesporových 
obchodných veciach 
chýbajú lehoty

Zosúladenie 
zápisu 
údajov – krok 
za krokom

Návrh môže podať 
každý, koho sa správ-
nosť údajov priamo 
týka.

Súd doručí návrh 
účastníkom 
na vyjadrenie.

Súd môže nariadiť 
pojednávanie, 
ak to považuje 
za potrebné, inak iba 
ak sú skutkové 
tvrdenia medzi 
účastníkmi 
sporné. 

Ak súd rozhodne 
o vykonaní zápisu, 
uloží zapísanej 
osobe pokutu.

Nariadi zapísanej 
osobe zaplatenie 
súdneho poplatku 
vo výške, v ktorej by 
ho bola povinná 
zaplatiť, ak by návrh na 
na zápisu údajov 
podala riadne.

Obchodné
mimosporové 
konania budú 

po novom dvojaké:

DOTERAZ: 
Občiansky súdny poriadok dnes nerozlišuje 
medzi sporovými a mimosporovými 
konaniami.

konania, ktoré možno začať aj bez návrhu 
(lebo sa tým sleduje verejný záujem):

●  zrušenia firmy a nariadenia jej likvidácie, 
●  vymenovania likvidátora, prípadne jeho odvolania 

a nahradenia inou osobou; súd bude rozhodovať 
aj o odmene likvidátora.

1.

ostatné konania, ktoré možno začať 
výlučne na niečí návrh: 

●  návrh na vyhlásenie uznesenia členskej 
schôdze družstva o rozdelení likvidačného 
zostatku za neplatné,

●  neplatnosť obchodnej spoločnosti,

●  vymenovanie nezávislého experta na posú-
denie návrhu zmluvy o splynutí, zmluvy o zlú-
čení alebo projektu rozdelenia firmy,

●  poverenie zvolať valné zhromaždenie, 
●  právo akcionára na peňažný doplatok, 
●  preskúmanie návrhu zmluvy určujúcej 

nový výmenný pomer akcií, 
●  preskúmanie návrhu zmluvy o kúpení akcií,
●  poskytnutie informácie podľa obchodného 

práva.

2.

1. 2. 3. 4. 5.


