Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 2. štvrťroku 2012

2) Novela Obchodného zákonníka a zákona o regulácii v sieťových odvetviach
rozšírenie pôsobnosti valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti, ktorá vykonáva regulovanú
činnosť v sieťových odvetviach
Zámer opatrenia: upraviť postup pri podávaní cenových návrhov v cenovom konaní obchodných spoločností, ktoré
schvaľuje ÚRSO
Obsah opatrenia:
• doterajší stav: v roku 2011 bol zrušený zákon č. 429/2008 Z. z.
o podávaní cenových návrhov obchodných
spoločností, podľa ktorého mohla obchodná spoločnosť podať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) len
taký návrh ceny, na ktorom sa uznieslo valné zhromaždenie; tento zákon bol prijatý po viacnásobnej žiadosti SPP
o zvýšenie cien plynu pre domácnosti a po jeho zrušení sa právomoc schvaľovať cenové návrhy vrátila do rúk
predstavenstva spoločnosti
• novela opäť zavedie pre všetky obchodné spoločnosti a družstvá povinnosť schvaľovať návrhy cien a iné návrhy
v cenovom konaní uznesením ich najvyššieho orgánu pred ich predložením Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví alebo Rade pre reguláciu
• zákon umožňuje, aby valné zhromaždenie prenieslo dvojtretinovou väčšinou právomoc schvaľovania návrhov
cien a iných návrhov v cenovom konaní na štatutárny orgán, ktorý koná v mene obchodnej spoločnosti alebo
družstva
• novela zákona rešpektuje princíp, podľa ktorého akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a
oprávnených záujmov ostatných akcionárov
Názory proponentov:
• zákon upravil rozdelenie pôsobnosti medzi orgánmi obchodných spoločností všeobecným spôsobom, čím
neznevýhodnil žiadnu spoločnosť oproti ostatným
• akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov, k čomu
by podľa spôsobu doterajšieho podávania cenových návrhov mohlo dôjsť
• novela zabráni neoprávnenému zvyšovaniu cien energií pre koncových odberateľov
Názory oponentov:
• zmena pravidiel podávania cenových návrhov obmedzuje akcionárske práva menšinových akcionárov
vyplývajúce z privatizačných zmlúv
• zvýši sa administratívna záťaž pre podniky; zvýšia sa aj náklady spoločností, ktoré disponujú väčším množstvom
minoritných akcionárov
• novela obmedzí princípy liberalizácie trhového prostredia, čo môže mať negatívny dopad na konečného
spotrebiteľa
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