
1.4.8 Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii – zmluvná pokuta za porušenie povinnosti 

včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu 

 

Novela Obchodného zákonníka z 21. októbra 2014 sa dotkla aj zákona č. 7/2005 Z. z. o 

konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, kde sa v § 11 ods. 2 zavádza medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo 

akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, 

pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, zmluvná pokuta 

vo výške 12 500 eur (polovica minimálnej výšky základného imania akciovej spoločnosti).  

Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa možno zbaviť len na základe dôvodov stanovených 

zákonom (§ 74a zákona o konkurze a reštrukturalizácii), nakoľko platí: 

1. dohoda medzi spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej 

mene, ktorá vylučuje alebo obmedzuje vznik nároku na zmluvnú pokutu, je zakázaná, 

2. spoločenská zmluva ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku na  

zaplatenie zmluvnej pokuty, 

3. spoločnosť sa nemôže nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vzdať alebo uzatvoriť 

ohľadom tohto nároku dohodu o urovnaní. 

Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas 

nevznikne len tomu, kto osvedčí, že:  

a) povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu neporušil,  

b) konal s odbornou starostlivosťou, najmä ak pre nedostatok súčinnosti tých, s ktorými 

koná spoločne, nemohol túto povinnosť splniť, pričom bez zbytočného odkladu, ako 

sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o predlžení, uložil do zbierky listín oznámenie, že 

dlžník je v predlžení, 

c) ako člen štatutárneho orgánu bol ustanovený počas úpadku za účelom jeho prekonania 

a návrh na vyhlásenie konkurzu podal bez zbytočného odkladu po tom, ako pri konaní 

s odbornou starostlivosťou zistil, že prijaté opatrenia nebudú viesť k jeho prekonaniu, 

d) v zákonnej lehote poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a podal 

návrh na povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého súd povolil 

reštrukturalizáciu.  

Vzniku nároku na zmluvnú pokutu nebráni, ak je dlžník právnym nástupcom spoločnosti, 

ktorá bola zrušená bez likvidácie.  

Vznik nároku na zmluvnú pokutu sa nedotýka oprávnenia požadovať náhradu škody 

presahujúcu zmluvnú pokutu. 

Na zaplatenie zmluvnej pokuty vyzve osoby, pri ktorých má za to, že im vznikla povinnosť 

zaplatiť zmluvnú pokutu, vrátane osôb určených veriteľským výborom, správca konkurznej 

podstaty.  



Ak vyzvaná osoba v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, povinnosť zaplatiť 

zmluvnú pokutu v prospech všeobecnej podstaty nesplní alebo neosvedčí, že jej táto 

povinnosť nevznikla, správca uplatní nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty žalobou na súde, 

ktorý vyhlásil konkurz. Vo veci koná a rozhoduje (rozsudkom) samosudca, ktorý koná 

a rozhoduje v konkurznej veci úpadcu. 

Súd uloží povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, ak žalovaný nepreukáže, že mu táto povinnosť 

nevznikla. Túto zmluvnú pokutu nemožno znížiť. 

Právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť zmluvnú 

pokutu, je rozhodnutím o vylúčení tejto osoby z výkonu funkcie. 

Takáto osoba po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení, nesmie 

vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu, vedúceho 

organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej 

zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu vo všetkých obchodných spoločnostiach 

alebo družstvách.  

Táto právna úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2016. Konkurzné konania začaté pred 1. 

januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. 
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