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Téma: Zmeny v Obchodnom zákonníku 
  

- Od 1.7.2020 bude možné podať návrh do obchodného registra výlučne len 
v elektronickej forme.  

Elektronická forma má výhodu v tom, že súdne poplatky sa znižujú o polovicu.  Rovnako aj 
všetky prílohy musia byť v elektronickej podobe. Návrh v elektronickej forme musí byť 
súčasne autorizovaný, a to kvalifikovaným elektronickým podpisom. Opätovne, aj v prípade, 
ak podnikateľ podá návrh síce v elektronickej forme, ale neautorizovaný kvalifikovaným 
elektronickým podpisom, súd naň neprihliadne. 

Jedinou výnimkou z elektronickej formy návrhu do obchodného registra je podanie prílohy 
(nie samotného návrhu) v listinnej forme z dôvodu, že povaha alebo veľkosť prílohy 
neumožňuje jej podanie v elektronickej podobe. Podnikateľ však musí v takomto prípade 
k návrhu na zápis pripojiť vyhlásenie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý prílohu nemohol 
podať v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis. Súčasne musí do 15 dní od podania 
návrhu doručiť súdu predmetnú prílohu v listinnej podobe. Nesplnenie týchto podmienok 
bude mať opätovne za následok to, že súd na návrh neprihliadne. 

Poplatky za podanie návrhu do obchodného registra v elektronickej podobe zostávajú 
nezmenené. Návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra bude spoplatnený sumou 150 eur. 
Pri zmene údajov o s.r.o. (napr. zmena spoločníka) sa bude platiť poplatok vo výške 33 eur. 
Návrh na zápis zmeny údajov bude potrebné vykonať najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia 
rozhodnutia spoločnosti o danej zmene (napr. zmene konateľa). 

- Viac zapisovaných údajov 
S účinnosťou od 1.7.2020 dôjde aj k rozšíreniu údajov, ktoré sa budú zapisovať do 
obchodného registra. Po novom sa bude pri spoločníkovi s.r.o. zapisovať nielen meno, 
priezvisko a bydlisko spoločníka, ale aj jeho dátum narodenia a rodné číslo. Ak je 
spoločníkom s.r.o. iná spoločnosť, bude sa okrem jej obchodného mena a sídla zapisovať do 
obchodného registra aj jej identifikačné číslo. Dôvodom má byť jednoduchšia identifikácia 
danej osoby. Napriek tomu, že rodné číslo fyzických osôb sa bude zapisovať, ochrana tohto 
osobného údaja bude zabezpečená tým, že tento údaj sa zverejňovať nebude. 

- Na obchodný podiel spoločníka je možné zriadiť záložné právo. 
Po novom sa bude do obchodného registra zapisovať aj údaj o tom, že bolo zriadené záložné 
právo k obchodnému podielu spoločníka. Súčasne sa do obchodného registra uvedú aj údaje 
o záložnom veriteľovi, a to jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj označenie 
záložnej zmluvy, na základe ktorej vzniklo záložné právo k obchodnému podielu. 
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- Povinnosť zapísať nové údaje najneskôr do 30.9.2021 
Štatutárny orgán konkrétnej s.r.o. bude povinný zosúladiť zápis  nových údajov (rodné číslo 
a dátum narodenia spoločníkov, záložné právo na obchodný podiel, prepočet ZI na menu 
EUR) v obchodnom registri spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov, 
najneskôr však do 30.9.2021. 

Ak by štatutárny orgán pri novom návrhu na zápis údajov do obchodného registra 
nezosúladil zápis týchto nových údajov, súd ho vyzve na opravu týchto nedostatkov. Ak 
neodstráni tieto nedostatky v lehote 15 dní od doručenia výzvy, súd na tento návrh 
neprihliadne.  Ak štatutárny orgán zmešká lehotu na podanie návrhu na zápis zmeny (30 dní 
od rozhodnutia), hrozí mu sankcia do výške 3 310 eur. 

Dátum narodenia a rodné číslo spoločníka bude potrebné zapísať do OR do 30.09.2021. 


