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Ideologická báza 



Ideologická báza a praktické 

dôvody 

• Jednotný trh – slobody, vrátane práva 
podnikať v inom členskom štáte 

• Potrebný spoločný rámec alebo minimálny 
štandard 
– Nižšie transakčné náklady 

– Viac právnej istoty – nižšie riziko – najmä tzv. 
regulačné riziko, resp. riziko nepredvídateľnej 
právnej úpravy 

• Investori 

• Samotné spoločnosti 

• Tretie osoby – akcionári, štatutári, zákazníci, 
dodávatelia, tzv. nedobrovoľní veritelia 

– Menej súdnych sporov 

 



Právna úprava 



Primárne právo EÚ – článok 49 ZFEÚ 

PRÁVO USADIŤ SA 

Článok 49 ZFEU (pôvodný článok 43 ZES) 

 

V rámci nasledujúcich ustanovení sa zakazujú obmedzenia slobody 

usadiť sa štátnych príslušníkov jedného členského štátu na území iného 

členského štátu. Zakazujú sa aj obmedzenia, ktoré sa týkajú zakladania 

obchodných zastúpení, organizačných zložiek a dcérskych 

spoločností štátnymi príslušníkmi jedného členského štátu na území 

iného členského štátu. 

 

Sloboda usadiť sa zahŕňa aj právo zahájiť a vykonávať samostatnú 

zárobkovú činnosť, založiť a viesť podniky, najmä spoločnosti v zmysle 

druhého pododseku článku 54, za podmienok stanovených pre vlastných 

štátnych príslušníkov právom štátu, v ktorom dochádza k usadeniu sa, 

pokiaľ ustanovenia kapitoly o pohybe kapitálu nestanovujú inak. 



Primárne právo EÚ – článok 54 ZFEÚ 

Článok 54 

(pôvodný článok 48 ZES) 

 

So spoločnosťami založenými podľa zákonov členského štátu 

a ktoré majú svoje sídlo, ústredie alebo hlavné miesto 

podnikateľskej činnosti v Únii, sa pre účel tejto kapitoly 

zaobchádza rovnako ako s fyzickými osobami, ktoré sú 

štátnymi príslušníkmi členských štátov. 

 

Spoločnosťami sa rozumejú spoločnosti založené podľa 

občianskeho alebo obchodného práva vrátane družstiev a 

iných právnických osôb podľa verejného alebo súkromného 

práva s výnimkou neziskových spoločností. 
 



Primárne právo EÚ – článok 52 ZFEÚ 

Článok 52 

(pôvodný článok 46 ZES) 

 

1. Ustanovenia tejto kapitoly a opatrenia z nich vyplývajúce 

rešpektujú ustanovenia stanovené zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym aktom osobitne upravujúce 

postavenie cudzích štátnych príslušníkov z dôvodov 

verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného 

zdravia. 
 



Derogácie a podmienky ich použitia 

• Derogácie – prípustné obmedzenia základných 

slobôd na základe právnej bázy v Zmluve o 

fungovaní EÚ – napr. článok 52 

• Ich použitie je možné iba za určitých okolností: tzv. 

test podľa rozhodnutia SD EÚ v prípade C-55/94 

Reinhard Gebhard v Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati e Procuratori di Milano 

• Podmienky: 

1. Obmedzenia sa musia uplatňovať bez diskriminácie, 

2. Musia byť odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, 

3. Musia byť schopné zaručiť splnenie sledovaného cieľa a 

4. Nesmú ísť nad rámec toho, čo je na jeho dosiahnutie 

nevyhnutné 

 



Sekundárna legislatíva EÚ – 

harmonizácia cez smernice? 
• Na rozdiel od iných 

oblastí dodnes neexistuje 

smernica upravujúca 

cezhraničný presun sídla 

• smernice o cezhraničnom 

premiestňovaní sídiel 

spoločností (tzv. 14 

smernica o obchodných 

spoločnostiach) 

zamýšľaná od 2003, ale 

dodnes neprijatá 

 

 



Osud 14. smernice 

• Akčný plán 2003 

• 2009 uznesenie Európskeho 

parlamentu o cezhraničnom 

premiestňovaní sídiel spoločností – 

výzva, aby Komisia prijala 14. smernicu 

• Greater role of Court of Justice case 

law 

• 2011 Report of the Reflection Group 

on the Future of EU Company Law – 

expertná skupina tiež odporučila prijatie 

• 2012 – ďalšie uznesenie Európskeho 

parlamentu 

• Akčný plán 2012 



Uvádzané dôvody neprijatie 14. 

smernice 

Existuje 
cezhraničné 

zlúčenie 

Raz bude 
existovať 

SPE 

Máme 
judikatúru 

SD EÚ 

Je potrebná 
verejná 
diskusia 

Členské štáty sa 
nevedia 

dohodnúť na 
niektorých 
otázkach 



Primárne vs. sekundárne usadenie 

• Primárne usadenie – 2 možnosti: 

– Spoločnosť alebo fyzická osoba sa zúčastní 

(ako spoločník) založenia spoločnosti v 

inom členskom štáte 

• Rovnaké podmienky ako domáci akcionári 

• Prípadné „praktické“ rozdiely musia byť 

odôvodnené (úradný preklad, atď.) 

– Spoločnosť si premiestni sídlo z jedného 

členského štátu do druhého 

• Málokedy využívaná možnosť – predmet tejto 

prednášky 



Sekundárne usadenie 

• Sekundárne usadenie spoločnosti v 
hostiteľskom štáte: zakladanie obchodných 
zastúpení, organizačných zložiek a 
dcérskych spoločností  

• Právna báza: článok 49 ZFEÚ 

• Základné rozdiely: 
– Má právnu subjektívitu? 

– Je ju potrebné registrovať v hostiteľskom členskom 
štáte? 

– Akú má mieru samostatnosti od materskej 
spoločnosti / zriaďovateľa 



Výber formy sekundárneho usadenia 

• Výber formy by v zásade mal 

byť na podnikateľovi 

• Iba ak by hostiteľský štát 

vedel odôvodniť, prečo je 

konkrétna forma  

nevyhnutná 

– Dohľad 

– Publicita 

– Ochrana veriteľov 

• C-101/94 – Komisia v 

Taliansko 

 



 Otázka č. 1 – zaobchádzať so 

spoločnosťami ako s fyzickými osobami? 

• Článok 54 ZFEÚ: so spoločnosťami zaobchádzame 
rovnako ako s fyzickými osobami, ktoré sú štátnymi 
príslušníkmi členských štátov  

• Cieľom ZFEÚ je asimilovať pozíciu právnických osôb 
fyzickým osobám 

• Je to možné? 

• C 81/87 - Daily Mail 

– nie je to celkom možné 

– spoločnosti sú umelým „výtvorom“ práva 
(vnútroštátneho) a  členský štát by mal mať kompetenciu 
definovať podmienky ich existencie 

– konkrétne môže domáci štát rozhodnúť o obmedzeniach 
pri odchádzajúcich spoločnostiach 



 Ďalšia otázka – čo všetko predstavuje 

diskrimináciu? 

Odradzujúci 
účinok 

Nepria
ma 

Priama 



 Diskriminácia 

Priama 

• C-397/98 a C-410/98, Metallgesellschaft, Hoechs 

• Zaobchádzanie so spoločnosťou odlišne výlučne z 
dôvodu, že jej sídlo je v inom štáte 

Nepriama 

• Hoci opatrenie sa zdanlivo týka rovnako domácich, ako aj 
zahraničných adresátov, v skutočnosti jeho účinok dopadá 
odlišne na zahraničné spoločnosti 

• Napr. C-19/92, Kraus 

Odradzujúci účinok 

• Vnútroštátne opatrenia, ktoré robia výkon základných práv 
podľa ZFEÚ menej atraktívnym 

• Napr. C-55/94, Gebhard  



Nediskriminácia voči štatutárovi 

• C-79/85 – Segers 

• Štatutári spoločnosti so sídlom v inom 

členskom štáte nepokrytí 

nemocenským poistením 

• Súdny dvor: nepriamo obmedzuje 

slobodu spoločností usadiť sa v 

Holandsku 



Potenciál pre zneužitie práva? 
• Možnosť využiť právnu úpravu EÚ tým, že investor 

si založí spoločnosť v štáte A, ktorý má liberálnejšie 

podmienky na vznik spoločnosti a potom si založí 

organizačnú zložku v štáte B (ktorý má prísnejšie 

podmienky) a bude ju využívať                                   

na svoj skutočný biznis 

• V oblasti voľného pohybu služieb                                    

by to mohlo byť považované za                        

zneužitie práva a nepovolené 

• Napr. prípad C 33/74 – Van Binsbergen 

– Na právo EÚ sa nemožno spoliehať, ak ide o 

podvodné nároky či zneužitie práva 

• Ako je to pri slobode usádzania? 



Vyhnutie sa požiadavkám na minimálne 

základné imanie 
• Centros Ltd – súkromná spoločnosť založená v Spojenom 

kráľovstve dvoma dánskymi občanmi, pričom nikdy nepodnikala v 
Spojenom kráľovstve 

• Spoločníci chceli zaregistrovať organizačnú zložku v Dánsku – 
dánsky súd však odmietol, keďže skutočným cieľom primárneho 
usadenia v UK bolo vyhnúť sa požiadavkám dánskeho práva na 
minimálne základné imanie (cca 20.000 libier vs nula) 

• Zdôvodnenie požiadavky na minimálne základné imanie – ochrana 
veriteľov proti podvodným úpadkom, nevymožiteľným 
pohľadávkam, atď. 

• C-212/97 Centros – rozhodnutie SD EÚ: 

– 1. ak by Centros podnikal v UK, nijako by to nezlepšilo ochranu 
veriteľov 

– 2. veritelia sú varovaní a informovaní cez publikačné povinosti 
spoločností (aj o výške ich základného imania) 

– 3. disproporčné – existovali aj menej obmedzujúce prostriedky 

 

 



“Regulačná súťaž je ok “ hovorí súdny dvor 
Vo svojom 

nedávnom 

rozhodnutí v 

prípade Centros 

Súdny dvor EÚ 

rozhodol, že 

spoločnosti v EÚ sa 

môžu usadiť v tom 

štáte, kde je to pre 

ne najvýhodnejšie 

Ea pro natum invidunt 

repudiandae, his et facilisis 

vituperatoribus. Mei eu 

ubique altera senserit, 

consul eripuit accusata has 

ne.  

 

In libris graecis appetere 

mea. At vim odio lorem 

omnes, pri id iuvaret 

partiendo. Vivendo menandri 

et sed. Lorem volumus 

blandit cu has.Sit cu alia 

porro fuisset.  

Ea pro natum invidunt 

repudiandae, his et facilisis 

vituperatoribus. 

In libris graecis appetere 

mea. At vim odio lorem 

omnes, pri id iuvaret 

partiendo. Vivendo menandri 

et sed. Lorem volumus 

blandit cu has.Sit cu alia 

porro fuisset.  

THE DAILY NEWS 
www.dailynews.com THE WORLD’S FAVOURITE NEWSPAPER - 1999 



Je teda zneužitie práva povolené? 

  

• Centros: odmietnutie registrácie 

organizačnej zložky = prekážka slobody 

usádzania 

• Nepodstatné, že spoločnosť bola založená v 

UK vylúčne na účel neskoršieho 

sekundárneho usadenia v Dánsku 

• Pravidlá, ktorým sa Centrol vyhýbal, sa 

týkali založenia spoločností, avšak nie 

výkonu podnikateľskej činnosti a preto 

nedošlo k zneužitiu práva 



Ďalšia komplikácia: daňová 

legislatíva 

• Cadbury Schweppes (C- 196/04): 

predpokladom na výkon slobody 

usádzania je: (1) skutočné usadenie sa 

v hostiteľskom štáte; a (2) výkon 

skutočnej hospodárskej činnosti 

• Boj proti schránkovým firmám (z 

daňových dôvodov) 



Ďalší vývoj judikatúry: Überseering 
• C-208/00, „Überseering“: 

• Überseering BV – holandská spoločnosť, ktorá 
podnikala v Nemecku 

• Mala súdny spor v Nemecku so svojím dodávateľom 

• Jej spoločníkmi sa však v minulosti stalo 2 nemeckí 
občania 

– Z pohľadu Nemecka (Sitztheorie) sa stala 
spoločnosťou riadenou nemeckým právom 

• Avšak na to, aby mala aj procesné práva v súdnom 
spore, by sa Überseering musel reinkorporovať v 
Nemecku 

• Súdny dvor: porušenie slobody usádzania, ak 
členský štát neuzná procesnú spôsobilosť 
spoločnosti založenej podľa právneho poriadku 
iného členského štátu 
 



C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt.  

• Krok späť? Návrat k Daily Mail? Alebo želateľné 
spesnenie Daily Mail? 

• komanditná spoločnosť Cartesio založenú podľa 
maďarského práva a táto spoločnosť mala záujem o 
premiestnenie sídla do Talianska s tým, že ostane 
podriadená maďarskému právu 

• obchodný register však túto žiadosť zamietol s 
odôvodnením, že podľa maďarského práva spoločnosť 
nemôže premiestniť svoje sídlo do zahraničia, a 
zároveň ostať riadená maďarským právom 

• SD EÚ: podobne ako pri Daily Mail: spoločnosť 
založená podľa vnútroštátneho práva členského štátu 
existuje len prostredníctvom tejto právnej úpravy, a to 
znamená, že členský štát rozhoduje o živote a smrti 
tejto spoločnosti 
 

 



Cartesio – pokračovanie  
• Súdny dvor však spresnil Daily Mail tým, že rozlíšil 2 

situácie 

• „moc“ členského štátu nad životom a smrťou príslušnej 
spoločnosti nie je bezhraničná a opisuje prípad, keď sa 
spoločnosť rozhodne zmeniť tak sídlo, ako aj 
vnútroštátne právo (osobný štatút), ktorým je táto 
spoločnosť riadená 

• Ak by boli naplnené tieto okolnosti, tak poľa Súdneho 
dvora domovský štát stráca moc rozhodnúť o živote a 
smrti príslušnej spoločnosti 

• Nezodpovedná otázka: Akým spôsobom bude môcť 
hostiteľský štát limitovať príchod spoločnosti, ktorá chce 
zmeniť sídlo, a takisto aj svoj osobný štatút? 
 

 



C-378/10 VALE Építségi Kft 
• VALE Costruzioni Srl bola spoločnosť s ručením obmedzeným 

založená podľa talianskeho práva so sídlom v Ríme.  

 

• Táto spoločnosť 3. februára 2006 požiadala o výmaz z talianskeho 
obchodného registra s odôvodnením, že svoje sídlo a činnosť 
presúva do Maďarska a svoje pôsobenie v Taliansku ukončuje 

 

• Príslušné orgány vykonali 13. februára z talianskeho obchodného 
registra výmaz s uvedením, že spoločnosť sa presťahovala do 
Maďarska 

 

• Spoločnosť VALE Építési kft 19. januára 2007 podala návrh na 
zápis do maďarského obchodného registra so žiadosťou, aby v 
obchodnom registri bola uvedená ako jej právny predchodca 
spoločnosť VALE Costruzioni Srl.292 Maďarský registrový súd 
odmietol zápis tejto spoločnosti s odôvodnením, že maďarské 
právo neumožňuje zápis zahraničnej spoločnosti ako 
právneho predchodcu maďarskej spoločnosti, keďže údaje, 
ktoré sa zapisujú do obchodného registra, sú limitované 

 



VALE 
• ak hostiteľský štát neumožňuje premenu cezhraničnej spoločnosti a 

domácim spoločnostiam takúto premenu povoľuje, tak takýto 
postup spadá pod pôsobnosť článkov 49 a 54 ZFEÚ a je dôležité 
preskúmať existenciu možného obmedzenia 

 

• povolením premeny pre vnútroštátne spoločnosti, a naopak jej 
zakázaním v prípade zahraničných spoločností by dochádzalo k 
diskriminácii. Rozdielne zaobchádzanie so spoločnosťami nie je 
možné odôvodniť neexistenciou sekundárneho práva Európskej 
únie, keďže sloboda usadiť sa nie je od takejto právnej úpravy 
nijakým spôsobom závislá 

 

• Články ZFEÚ zabraňujú vnútroštátnej právnej úprave, ktorá 
zahraničnej spoločnosti vo všeobecnosti neumožňuje premenu na 
spoločnosť založenú podľa jej právneho poriadku, hoci 
vnútroštátnym spoločnostiam takúto premenu umožňuje 



Presun sídla na Slovensko 



Otázka č. 1: obchodný register 

• Formulárová rigidnosť – návrhy do obchodného 

registra sa podávajú na predpísaných 

formulároch 

• Formulár na prvozápis nemá kolónku na 

označenie domovskej krajiny pôvodného sídla 

• Rozsudok VALE: odmietnutie uvedenia tejto 

informácie je nezlučiteľné so zásadou 

ekvivalencie v tom prípade, ak sa tento údaj 

uvádza pri vnútroštátnych premenách 

obchodných spoločností 



Otázka č. 2: formálne náležitosti 

• Cartesio + VALE: ak sa migrujúca spoločnosť 

chce vyhnúť zrušeniu a likvidácii, musí sa zmeniť 

na formu spoločnosti hostiteľského štátu 

• T.j. transformácia na domácu spoločnosť 

• Otázka obdobnosti právnej formy spoločnosti 

• Splnenie podmienok, ktoré vnútroštátne právo 

predpisuje pri danej forme spoločnosti, vrátane 

formálnych náležitostí 



Praktický príklad: požiadavka 

notárskej zápisnice 



Otázka č. 3: časová chronológia 

výmazu a zápisu 
• Konštitutívnosť zápisu v obchodnom registri 

• VALE: spoločnosť najprv vymazaná z 

domovského štátu, až potom zapísaná v 

hosťovskom štáte 

• Problémy: cestovanie v čase, oslabenie ochrany 

veriteľov 

• Ako zabezpečiť správnu postupnosť 

(chronológiu)? 

– V súčasnosti žiadna vnútroštátna úprava 



Záver: Hrozí Delaware efekt? 
• Delaware efekt? 

– 800,000 obyvateľov 

– Polovica spoločností v 
top500 

– Viac ako 40% 
spoločností 
kótovaných na NYSE 

• Nepravdepodobný 
– Široký výber právnych 

poriadkov 

– Transparentnosť 

– Empirické dôkazy 

– Teória skutočného 
sídla 



Ďakujem za pozornosť. 

Otázky? 



Pramene 
• Patakyová, Mária – Czókolyová, Barbora: Smernica 

o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností je 

potrebná (Perspektíva Slovenskej republiky) 

• Czókolyová, Barbora: Cezhraničné premiestnenie 

sídla spoločnosti v podmienkach práva Európskej únie s 

akcentom na právnu úpravu Slovenskej republiky 

(Rigorózna práca). Bratislava : PraFUK. 2014 


