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3 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 2. štvrťroku 2011

2) Zákon o Obchodnom vestníku 
zverejňovanie Obchodného vestníka (OV) výlučne elektronicky; skrátenie lehoty na zverejnenie údajov; 
zachovanie poplatkov za zverejnenie; prístup k OV na internetovom portáli zadarmo

 
Zámer opatrenia: nastaviť pravidlá pre elektronické vydávanie Obchodného vestníka, aby bol bezplatne prístupný širokej 
verejnosti tak, aby z neho bolo možné získavať relevantné informácie 

Obsah opatrenia:  
 zverejňovanie Obchodného vestníka (OV) aj komunikácia s vydavateľom (Ministerstvo spravodlivosti SR) bude 

prebiehať výlučne elektronicky; v listinnej podobe OV vychádzať nebude 
 Obchodný vestník bude zverejnený bezplatne na portáli  

https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx 
 Obchodný vestník je elektronická verzia denníka Ministerstva spravodlivosti, ktorý poskytuje informácie o firmách z 

Obchodného registra, záznamy o konkurzoch a reštrukturalizáciách, dokumenty ako účtovné závierky spoločností, 
správy o hospodárení, dražby a predaj majetku, emisné podmienky dlhopisov a iné 

 komunikácia s vydavateľom OV bude prebiehať neelektronicky len v prípade informácií, ktoré zverejňujú osoby podľa 
výnimky obsiahnutej v zákone 

 zákon zavádza nový proces zverejňovania údajov - podmienkou zverejnenia údajov je vykonanie registrácie povinnou 
osobou  

 výška nákladov spojených s uverejnením údajov v Obchodnom vestníku zostáva zachovaná 
 sadzobník poplatkov nebude upravovať nariadenie vlády o Obchodnom vestníku, ale bude súčasťou zákona 

o správnych poplatkoch 
 výber poplatkov bude prebiehať výlučne formou bankového prevodu alebo poštovou poukážkou 
 od poplatku budú aj naďalej oslobodené údaje zverejňované vo vestníku registrovými úradmi, konkurznými správcami, 

súdnymi exekútormi, dražobníkmi a Národnou bankou Slovenska 
 elektronizáciou sa zjednotí a v niektorých prípadoch významne skráti lehota na zverejnenie údajov; v niektorých 

prípadoch z 90 či 30 dní na 5 dní 
 prijatím zákona sa integrujú do slovenskej legislatívy viaceré smernice Európskeho parlamentu 

Názory proponentov: 
 zákon  zvýši kvalitu podnikateľského prostredia formou poskytnutia ľahko dostupných informácií, týkajúcich sa 

určitého subjektu, koncovému žiadateľovi, ktoré sú relevantné pre jeho rozhodovanie a konanie 
 zákon  bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti v dôsledku jednoduchého vyhľadávania žiadaných 

údajov 
 bezplatný prístup k  údajom prispeje k transparentnosti podnikateľského prostredia 

Názory oponentov: 
 povinnosť vydavateľa uverejňovať  informácie v Obchodnom vestníku do 5 pracovných dní od zaplatenia poplatku 

môže viesť k administratívnym problémom na strane vydavateľa 
 elektronická komunikácia s vydavateľom môže istej skupine osôb, povinných uverejňovať údaje v Obchodnom 

vestníku, zvýšiť náklady 
 tlačená verzia Obchodného vestníka slúžila ako ochrana pred prípadným útokom internetových pirátov 

 
Primárny zdroj:  Návrh zákona (č. 200/2011) o Obchodnom vestníku 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3617 
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