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Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 
.../2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/149  

 
Materiál v pripomienkovom konaní do 08.04.2022 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového Ministerstvom spravodlivosti  SR na základe vládneho 
návrh zákona č. .../2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
V súlade so splnomocňovacím ustanovením vládneho návrhu zákona sa tak navrhuje úprava príloh návrhu na 
povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie a  ich obsahových náležitostí, úprava podrobností o určení 
najlepšieho alternatívneho scenára, náležitostiach verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu a jeho 
prílohách, zozname veriteľov a jeho obsahových náležitostiach,  odmene správcu a náhrade výdavkov, ktoré mu 
vznikli v súvislosti s výkonom funkcie vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii, ako aj úprava podrobností o činnosti 
veriteľského výboru, o informatívnej schôdzi a schvaľovacej schôdzi 
 
Návrh vyhlášky má nadobudnúť účinnosť dňa 17.07.2022 
 

Postoj RÚZ k materiálu 

Účelom návrhu vyhlášky je úprava príloh návrhu na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie a  ich 
obsahových náležitostí, úprava podrobností o určení najlepšieho alternatívneho scenára, náležitostiach verejného 
preventívneho reštrukturalizačného plánu a jeho prílohách, zozname veriteľov a jeho obsahových náležitostiach,  
odmene správcu a náhrade výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie vo verejnej preventívnej 
reštrukturalizácii, ako aj úprava podrobností o činnosti veriteľského výboru, o informatívnej schôdzi a schvaľovacej 
schôdzi. RÚZ predkladá k návrhu nižšie uvedenú zásadnú pripomienku. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 

1. Zásadná pripomienka k čl. I., §5 odsek 2 
Navrhujeme vypustiť § 5 ods. 2 v celom rozsahu. 
 
Odôvodnenie: 
§ 5 ods. 1 návrhu vyhlášky ustanovuje prílohy verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu (ďalej len „plán“). 
V zmysle § 5 ods. 2 návrhu vyhlášky ministerstvo môže na svojom webovom sídle určiť, ktoré ďalšie prílohy okrem 
príloh predpokladaných zákonom sa prikladajú k plánu. V zmysle § 62 schváleného vládneho návrhu zákona o riešení 
hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má podrobnosti o náležitostiach plánu a jeho prílohách 
určiť všeobecne záväzný právny predpis. Schválený návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku, teda určuje, že 
obsahom všeobecne záväzného právneho predpisu má byť aj definícia príloh k plánu. Predkladateľ v § 5 ods. 1 návrhu 
vyhlášky vymenúva  tieto prílohy, avšak ponecháva si značnú voľnosť tým, že akékoľvek ďalšie požadované prílohy 
zverejní na svojom webovom sídle. Máme za to, že aj ďalšie prílohy, ktoré by mohlo ministerstvo určiť v zmysle § 5 
ods. 2 návrhu vyhlášky majú byť uvedené v návrhu vyhlášky. Je nevyhnutné, aby dlžníci mali vedomosť o tom, aké 
prílohy majú byť súčasťou plánu. Takto formulovaná právna úprava je v rozpore s princípom právnej istoty a nespĺňa 
požiadavku predvídateľnosti konania orgánov verejnej moci. Skutočnosť, že webové sídlo ministerstva sa má stať 
novým prameňom práva nie je akceptovateľná.  
 

Zdroj:  
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