
Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

 

Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. 
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/150  

 
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: 
Účelom návrhu vyhlášky je reagovať na úpravu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“) obsiahnutú vo vládnom 
návrhu zákona, ktorý bol dňa 16. marca 2022 schválený Národnou radou Slovenskej republiky. V priamej súvislosti s 
uvedeným sa navrhuje zmena právnej úpravy obsiahnutá v návrhu vyhlášky, pričom sa súčasne navrhuje aj úprava, 
ktorá reaguje na niektoré aplikačné problémy 
 
Návrh vyhlášky má nadobudnúť účinnosť dňa 17.07.2022 
 

Postoj RÚZ k materiálu 

Účelom návrhu vyhlášky je reagovať na úpravu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“) obsiahnutú vo vládnom 
návrhu zákona, ktorý bol dňa 16. marca 2022 schválený Národnou radou Slovenskej republiky. V priamej súvislosti s 
uvedeným sa navrhuje zmena právnej úpravy obsiahnutá v návrhu vyhlášky, pričom sa súčasne navrhuje aj úprava, 
ktorá reaguje na niektoré aplikačné problémy. RÚZ predkladá k návrhu nižšie uvedenú zásadnú pripomienku. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 

1. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 6 
Navrhujeme preformulovať znenie uvedené v § 25a návrhu vyhlášky. 
 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme preformulovať uvedené znenie pretože máme za to, že zoznam pohľadávok vedie správca konkurznej 
podstaty (ďalej len „správca podstaty“) a on ho aj zverejňuje v registri úpadcov. Nie je možné akceptovať právnu 
formuláciu tohto ustanovenia v predloženej podobe a to z dôvodu, že register úpadcov spravuje prevádzkovateľ a 
jeho správca, ktorým je v zmysle § 10a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Ministerstvo 
spravodlivosti SR (a nie správca podstaty). 
Nakoľko povinnosť viesť zoznam pohľadávok je určená osobe správcu podstaty, je potrebné upraviť uvedené 
ustanovenie, a to z dôvodu, že správca podstaty nie je prevádzkovateľom tohto systému (registra úpadcov). 
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