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Zmeny vo fungovaní obchodného 
registra

 20. apríla 2018 vláda SR schválila nelegislatívny 
materiál vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti SR s 
názvom: „Návrh opatrení na zlepšenie fungovania 
obchodného registra“. 

 Vypracovaný v súlade s:

 Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016-2020;

 Návrhom opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia 
(schválený uznesením vlády SR z 86/2017);

 Koncepciou ďalších zmien v justícii (schválená na 40. 
zasadnutí Súdnej rady SR).
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Ciele

 Prehodnotenie rozsahu činností vykonávaných súdmi 
(nemajúcich povahu rozhodovania sporov)

 Vytvorenie podmienok na odklon určitých vecí z 
pôsobnosti súdov (tých, ktoré stratili charakter sporov)  

 Zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho 
konania

 Vytvorenie predpokladov na zlepšovanie postavenia SR 
voči krajinám OECD a EÚ v hodnoteniach 
podnikateľského prostredia. 

 Zvýšenie komfortu služieb pre zapisované subjekty 4



Základné tézy navrhovaných opatrení

 Čistenie údajov obchodného registra

 Elektronizácia procesov

 Efektívnejšie prepojenie obchodného registra s 
referenčnými registrami 

 Odbremenenie registrových súdov

 Optimalizácia sústavy registrových súdov 
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1. Fáza - Čistenie údajov 
obchodného registra
 Odstránenie chybovosti a nekorektnosti údajov

 Stotožnenie zapísaných údajov využitím hodnôt 
údajov zapísaných v referenčných registroch

 Skúmanie plnenia zákonných podmienok registrácie

 Výmaz zapísaných osôb (neplniacich si zákonné 
povinnosti voči obchodnému registru)
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1. Fáza - Čistenie údajov 
obchodného registra

 Ex offo výmaz obchodných spoločností, ktoré si 
nezmenili vyjadrenie výšky základného imania v 
mene euro

 Zavedenie taxatívneho výpočtu zapisovaných 
subjektov do obchodného registra

 Návrh nezapisovať do obchodného registra fyzické 
osoby
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1. Fáza – Optimalizácia sústavy 
registrových súdov

 Aktuálne 8 registrových súdov

 Odlišnosť postupov jednotlivých súdov

 Spôsobuje právnu neistotu

 Zvažuje sa zriadenie jediného registrového súdu alebo 
zníženie jeho počtu na 3
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2. Fáza – Elektronizácia procesov v 
obchodnom registri
 Elektronický spôsob podávania návrhov na obchodný 

register v súčasnosti prevažuje (65% všetkých návrhov je 
podávaných elektronicky)

 Zjednodušuje procesy na strane registrových súdov

 Uvažuje sa nad zavedením výlučne elektronického spôsobu 
podávania návrhov

 Pre subjekty, ktoré nebudú môcť komunikovať elektronicky 
zostane zachovaná možnosť podať návrh prostredníctvom 
advokáta, notára či JKM

 Následne osobne prostredníctvom externého registrátora
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2. Fáza – Elektronizácia procesov v 
obchodnom registri

 Predpokladá sa zavedenie elektronických intuitívnych 
formulárov s kontrolou navrhovaných údajov v 
referenčných registroch – zníženie chybovosti

 Zbierka listín v elektronickej podobe?
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2. Fáza - Efektívnejšie prepojenie 
obchodného registra s referenčnými 
registrami 

 Zamedzenie prípadom, kedy sú podnikatelia nútení 
registrovať údaje na viacerých miestach

 Implementácia princípu „jeden krát a dosť“

 Napr. zmena predmetu podnikania (vydanie ďalšieho 
živnostenského oprávnenia)

 Ďalej napr. zmena priezviska spoločníka/konateľa v 
spoločnosti s ručením obmedzeným
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2. Fáza - Efektívnejšie prepojenie 
obchodného registra s referenčnými 
registrami 

 Zvýšenie fungujúcej interkonektivity medzi referenčnými a 
zdrojovými registrami zabezpečí právnu záväznosť údajov 
obchodného registra na internete

 Predchádzanie nezrovnalostiam v paralelne vedených 
evidenciách obdobných údajov

 Umožnenie preberania údajov, ktoré sú už v informačných 
systémoch verejnej správy k dispozícii

 Zmeny „toku“ údajov o predmete podnikania (Okresný úrad 
– Register PO, FO podnikateľov a orgánov verejnej moci –
obchodný register) 
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2. Fáza – Odbremenenie registrových 
súdov 

 Presun časti agendy obchodného registra na tzv. 
externých registrátorov

 Na základe analýzy Ministerstva spravodlivosti boli 
hodnotené subjekty za účelom zistenia ich vhodnosti a 
pripravenosti pre výkon právomocí v oblasti obchodného 
registra 

 Ako najvhodnejší subjekt na vykonávanie zápisov do 
obchodného registra sa ukázal byť notár
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2. Fáza – Odbremenenie registrových 
súdov – výhody notára

 Disponujú technickou ako aj odbornou personálnou 
pripravenosťou na prevzatie tejto agendy

 Možno očakávať kvalitný proklientsky zameraný servis

 Flexibilita (časová dostupnosť, emailová komunikácia, 
možnosť dohodnúť si termín)

 Vo všeobecnosti zjednodušenie prístupu k službám 
podnikateľom (vybavenie vecí v reálnom čase)
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2. Fáza – Odbremenenie registrových 
súdov – výhody notára

 Existujúca štruktúra a rozmiestnenie notárskych úradov 
= 346 registračných miest

 Časová a personálna kapacita na okamžité prevedenie 
písomnej podoby listín ukladaných do zbierky listín do 
ich elektronickej podoby

 Konflikt záujmov vylúčený
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2. Fáza – Odbremenenie registrových 
súdov

 Zachovanie registrového súdu (duálny systém)

 Návrhy Notárskej komory - notár by mohol registrovať: 

 ak by podkladom na zápis údaja bola notárska zápisnica 
(napr. spoločenská zmluva alebo osvedčenie o priebehu 
valného zhromaždenia)

 ak by bol navrhovateľ zastúpený advokátom na základe 
písomného splnomocnenia
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Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
(ďalej len „ZVBNP“)
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Zákonné záložné právo vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome

 Pôvodné znenie § 15 ZVBNP: „Na zabezpečenie 
pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich 
sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení 
domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok 
vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo 
nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu 
alebo nebytového priestoru v dome, vzniká zo zákona k 
bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné 
právo v prospech spoločenstva ...“ 
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Cieľ pôvodného znenia § 15 ZVBNP

 Právna veda z hľadiska použitia gramatického výkladu 
slova „vzniknutých“ predpokladala jeho smerovanie aj 
do budúcnosti; t.j. možnosť vzniku pohľadávok 
ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov voči 
dlžníkom/neplatičom do budúcna

 pôvodný cieľ § 15: zvýraznenie postavenia spoločenstva 
a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri 
realizácii ich vlastníckeho práva voči dlžníkom spomedzi 
nich

 Ide o existujúce zákonné záložné právo 

 Evidencia v katastri len deklaratórna
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Postoj okresných úradov pri zápise 
záložného práva do katastra 
nehnuteľností 

 Odmietanie zápisu záložného práva

 Dôvod: záložné právo je viazané len na pohľadávky, 
ktoré už vznikli

 Nesprávny výklad slova „vzniknutých“ - „...na 
zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych 
úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, 
spoločných zariadení domu/bytu alebo nebytového 
priestoru v dome...”
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Cieľ novely § 15 ZVBNP

 ochrana prevažnej časti obyvateľov bytových domov 
pred dlžníkmi/neplatičmi

 odstránenie problémov aplikačnej praxe – sprecizovanie 
pojmov v ust. § 15 -odstraňuje možnosť rôznych 
výkladov

 má zamedziť situáciám, kedy pohľadávky vlastníkov 
nebudú uspokojené vôbec alebo budú len z časti

 umožnenie aplikácie záložného práva ako prostriedku 
uplatnenia si spoluvlastníckeho práva k nehnuteľnosti –
domu, existujúceho zo zákona, vykonaním zápisu 
záložného právo v prospech ostatných vlastníkov
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Novela § 15 ZVBNP

 Zákonné záložné právo existuje len v prospech 
ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
dome; nie aj v prospech spoločenstva (ako tomu bolo 
doteraz)

 Pôvodné znenie druhej vety § 15 ods. 1: „Vznik a zánik
záložného práva sa zapíše do katastra nehnuteľností.“

 Novelizované znenie druhej vety § 15. ods. 1: 
„Existencia záložného práva sa zapíše do katastra 
nehnuteľností a nemožno ho vymazať počas existencie 
predmetu záložného práva.“
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Novela § 15 ZVBNP

 Deklarácia skutočnosti, že záložné právo existuje

 Záložné právo nie je možné vymazať počas existencie 
predmetu záložného práva

 Pokiaľ existuje byt alebo nebytový priestor v dome –
existuje k nemu aj záložné právo ostatných vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v dome

 Zdôraznené doplnením ods. 3 – zákonné záložné právo 
trvá počas celej existencie predmetu záložného práva
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Ďakujem za vašu pozornosť!

Robert Daniš, partner 
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