
Pripravované zmeny Obchodného zákonníka
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového
konania návrh zmeny Obchodného zákonníka.
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Sledované štádium legislatívneho procesu
MPK 1. čítanie (NR SR) 2. čítanie (NR SR) 3. čítanie (NR SR) prezident SR 
 
Účelom návrhu zákona je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17.
mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia
akcionárov (Ú. v. EU L 132, 20.5.2017) (ďalej len „smernica“).
V súvislosti s implementáciou smernice návrh zákona predovšetkým

prostredníctvom harmonizácie právnych úprav všetkých členských štátov Európskej únie odstraňuje
existujúce prekážky v cezhraničnom investovaní alebo pri účasti a hlasovaní akcionárov na
valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to najmä tie, ktoré sa
spájajú s včasnou a dostatočne určitou identifikáciou akcionárov verejnej akciovej spoločnosti,
upravuje a zjednodušuje prenos informácií o akcionároch v rámci investičnej reťaze
sprostredkovateľov tak, aby sa zjednodušil výkon práv akcionárov na valnom zhromaždení verejnej
akciovej spoločnosti, a zameriava sa na efektívnejšie zapojenie predovšetkým inštitucionálnych
investorov a správcov aktív do rozhodovacích procesov vo verejnej akciovej spoločnosti,
zavádza novú právnu úpravu odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti s
dôrazom na posilnenie postavenia akcionárov pri jej určovaní (podmienka schválenia pravidiel
odmeňovania na valnom zhromaždení) a vykonávaní (prerokovanie správy o odmeňovaní na valnom
zhromaždení) a novú právnu úpravu významných obchodných transakcií so spriaznenými osobami,
ktorá rovnako smeruje k zlepšeniu informovanosti akcionárov o transakciách s významným vplyvom
na majetok spoločnosti v širšom slova zmysle,
a v neposlednom rade upravuje niektoré aspekty súvisiace s praktickým výkonom práva účasti a
hlasovania na valnom zhromaždení verejnej akciovej spoločnosti.
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Súvisiace predpisy EÚ

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica
2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (Text s významom pre EHP)
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