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Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- materiál na rokovaní HSR SR dňa 13.12.2021 

 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom spravodlivosti na základe  Plánu legislatívnych úloh vlády 
Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021. 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Predloženým návrhom zákona dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 
20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie 
účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132  (Smernica  
o  reštrukturalizácii  a  insolvencii)  (ďalej  len  ,,smernica“)  do  právneho poriadku Slovenskej republiky. V súlade so 
základnými  cieľmi  smernice  sa  tak  navrhuje nová právna úprava riešenia  situácie podnikateľa  –  právnickej 
osoby, ktorému hrozí úpadok  z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti,  v preventívnom konaní, ktorým sa rozumie 
verejná preventívna reštrukturalizácia alebo neverejná preventívna reštrukturalizácia.  Základným cieľom návrhu 
zákona je poskytnúť dlžníkom  dostatočný  priestor  na  účinnú,  efektívnu,  rýchlu  a  transparentnú  preventívnu 
reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy  úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie 
niektorým z insolvenčných konaní. Na dosiahnutie tohto účelu sa upravuje aj  inštitút  tzv.  dočasnej  ochrany,  ktorá  
reálne  poskytuje  časový  priestor  pre  účinnú reštrukturalizáciu  a dosiahnutie  cieľa,  ktorý  je  verejnou  
preventívnou  reštrukturalizáciou sledovaný, pričom súčasne dochádza k zrušeniu dočasnej ochrany upravenej 
zákonom č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Okrem uvedeného návrh zákona upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť 
k včasnému upozorneniu podnikateľa, že je nutné prijatie potrebných a vhodných opatrení smerujúcich k odvráteniu 
hroziaceho úpadku alebo úpadku.   
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 01.05.2022 

 
Postoj RÚZ k materiálu 
Návrh sa predkladá primárne s cieľom transpozície európskej legislatívy. Novelou zákona sa navrhuje nová právna 
úprava riešenia  situácie podnikateľa  –  právnickej osoby, ktorému hrozí úpadok  z dôvodu hroziacej platobnej 
neschopnosti,  v preventívnom konaní, ktorým sa rozumie verejná preventívna reštrukturalizácia alebo neverejná 
preventívna reštrukturalizácia.  Základným cieľom návrhu zákona je poskytnúť dlžníkom  dostatočný  priestor  na  
účinnú,  efektívnu,  rýchlu  a  transparentnú  preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu  RÚZ návrh 
v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienkovala, pričom pripomienky boli riadne prerokované 
a rozpory odstránené. RÚZ k návrhu predkladá len jednu dodatočnú pripomienku, ktorej cieľom je požiadavka, aby 
vykonávacie predpisy k návrhu boli predložené do samostatného pripomienkového konania. 
 
RÚZ návrh zákona berie na vedomie 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 

1. Zásadná pripomienka k vykonávacím predpisom 
Vzhľadom k dopadom zákona a jeho súvisiacich zmenám v priebehu pripomienkového konania, ktoré mali vplyv na 
znenie vykonávacích predpisov navrhujeme predložiť súvisiace vyhlášky na samostatné pripomienkové konanie. 
 



Zdroj: RÚZ 
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