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Predkladacia správa
 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z.                  o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej „len návrh zákona“).

Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál na základe požiadavky z aplikačnej praxe o odstránenie administratívnej záťaže. 

Zákonom č. 390/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola pre zapísané osoby upravená osobitná povinnosť spočívajúca v zosúladení (doplnení) zapisovaných údajov (identifikačných údajov) o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb v rozsahu podľa zákona č. 530/2003 Z. z., účinného od 1. októbra 2020. Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktoré nemajú                  v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o vyššie uvedených osobách, tak majú povinnosť zosúladiť údaje spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti, cieľom návrhu zákona je najmä zavedenie
	automatizovaného doplnenia identifikačných údajov o vyššie uvedených osobách v určitom právnom postavení bez potreby podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra, spôsobom využitia hodnôt referenčných údajov (tzv. stotožnením), 
	možnosti podania samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o vyššie uvedených osobách v určitom právnom postavení (t.j. bez súdneho poplatku).


Cieľom navrhovanej právnej úpravy je teda zefektívnenie dopĺňania identifikačných údajov osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa v čo najväčšej miere eliminovala povinnosť doplniť identifikačné údaje zo strany zapísaných osôb.  

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. decembra 2021, a to s ohľadom na potrebu včasného riešenia problémov z aplikačnej praxe. 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Na základe pripomienok uplatnených v medzirezortnom pripomienkovom konaní boli prehodnotené vplyvy návrhu materiálu a v súvislosti s tým bola upravená doložka vybraných vplyvov, analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe      a financovanie návrhu, analýza vplyvov na podnikateľské prostredie a vypracovaná analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti.

