
Novela Obchodného zákonníka má zabrániť
špekulatívnym likvidáciám firiem
Pripravovaná novela Obchodného zákonníka má zabrániť účelovému zlučovaniu obchodných
spoločností, ktoré sa snažia vyhnúť bankrotu, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a
spoločníkov firiem, zameriava sa aj na postihovanie takzvaných bielych koňov.
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Špekulatívnym likvidáciám spoločností, ktoré sa vyhýbajú vyrovnaniu svojich záväzkov, má čoskoro
odzvoniť. Ministerstvo spravodlivosti SR chce prostredníctvom pripravovanej novely Obchodného
zákonníka zabrániť účelovému zlučovaniu obchodných spoločností, ktoré sa snažia vyhnúť bankrotu.
Novela kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zameriava sa aj na postihovanie
takzvaných bielych koňov. Informovala o tom na piatkovom brífingu ministerka spravodlivosti SR Lucia
Žitňanská.
„Chceme, aby obchodné spoločnosti, ktoré sú v kríze, predtým ako idú do bankrotu, nemohli beztrestne
vyťahovať majetok zo spoločnosti na úkor veriteľov. Ak tak štatutárny orgán alebo spoločník urobí, bude
za to niesť zodpovednosť. Zároveň chceme zabrániť tomu, aby sa firmy mohli jednoducho vyhnúť
bankrotu tým, že sa zlúčia s nejakou ďalšou spoločnosťou, zmiznú zo sveta a pohľadávky nie je odkiaľ
vymôcť,“ uviedla Žitňanská. Podľa nej sa totiž účelové zlučovanie firiem stalo v poslednom čase
populárnym spôsobom ako sa zbaviť spoločnosti najmä v prípadoch, keď nie je schopná splácať svoje
záväzky voči veriteľom.
Spoločnosti sa budú môcť zlučovať aj naďalej, ale iba v prípade, ak sa týmto nedostanú do úpadku. Ak
bude mať firma záujem kúpiť podnik v problémoch, môže tak urobiť, ale musí to mať odobrené správou
audítora. V nej audítor potvrdí, že zlúčenie nebude pre firmu znamenať záporné základné imanie.
Spoločnosti v likvidácii alebo v konkurze sa nebudú môcť zlučovať vôbec.
Právna úprava má zakročiť aj voči takzvaným bielym koňom, zavádza sa v nej nová skutková podstata
trestného činu nekalej likvidácie. „To znamená, že tí, ktorí pôsobia ako biele kone, alebo si urobili biznis
z toho, že ponúkajú bielych koňov, budú môcť byť trestne stíhaní,“ vysvetlila Žitňanská. Okrem toho,
štatutári, ktorí prijímajú svoju funkciu, budú musieť disponovať úradne overeným podpisom.
Novela Obchodného zákonníka kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem. Podľa
súčasne platného zákona, ak je firma v úpadku, štatutár má podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu.
Podľa ministerstva spravodlivosti sa to v praxi však nedeje. „Ten, kto má povinnosť podať návrh na
vyhlásenie konkurzu a neurobí tak včas v zmysle zákona, by mal byť zapísaný do registra diskvalifikácií,“
vyhlásila Žitňanská.
Diskvalifikovaný štatutár by nemohol vykonávať svoju činnosť v žiadnej obchodnej spoločnosti alebo
družstve päť rokov. O tom, kto bude zapísaný do registra diskvalifikácií, bude rozhodovať súd. Návrhy
môžu podať štátne orgány, ale možnosť ostáva otvorená aj pre veriteľov, ktorí boli ukrátení o svoje
pohľadávky. Ministerstvo zároveň upozorňuje, že ak štatutár nepodá návrh na konkurz včas, aj v tomto
prípade pôjde o trestný čin.
Novela Obchodného zákonníka je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Žitňanská
potvrdila, že je otvorená diskusii s podnikateľskými subjektmi, keďže ide o citlivú tému. V prípade
schválenia by  novelizovaný Obchodný zákonník mal byť účinný od 1. októbra tohto roka.
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Súvisiace odborné články

Schválená novela Obchodného zákonníka účinná od 1. januára 2017 (Jednoduchá spoločnosť na akcie
ako nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti)
OTESTUJTE SA: Úprava obchodného tajomstva zamestnávateľa v zmysle Obchodného zákonníka v
pracovnej zmluve zamestnanca
Novela Obchodného zákonníka od 1. 1. 2017
Príslušenstvo pohľadávky a jeho daňové posúdenie

Súvisiace aktuality

Schválená novela Obchodného zákonníka účinná od 1. januára 2017
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