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Kontrola 

• Subjekty vykonávajúce kontrolu spoločnosti  

• Zverejňovanie informácií voči interným 
subjektom a tretím osobám ako mechanizmus 
kontroly 



ZSP 19/2001: 

• Ak zo spoločenskej zmluvy nevyplýva niečo 
iné, medzi práva spoločníka v spoločnosti 
s ručením obmedzeným nepatrí právo 
neobmedzeného vstupu do sídla spoločnosti. 
(Z uznesenia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 
Obo 122/2000, Zo súdnej praxe, 2001, č. 2, 
s. 36). 

 



Judikatúra  

• ZSR 54/2004: Akcionár má právo na vydanie kópie zo 
zápisnice aj z valného zhromaždenia spoločnosti, 
ktoré sa konalo pred tým, než sa stal akcionárom v 
obchodnej spoločnosti. (Rozsudok Najvyššieho súdu 
SR z 27. 8. 2003, sp. zn. M Obdo V 6/2001). 

 



Akciová spoločnosť 

• Verejná akciová spoločnosť (VAS) 

• Súkromná akciová spoločnosť 

   otvorená  -  bez obmedzenia prevoditeľnosti 

   zatvorená - s obmedzením prevoditeľnosti akcií 

• Orgány jednotne upravené, odchýlky pre VAS 

• Jednoduchá spoločnosť na akcie  –  odchýlky (per 
rollam, monistický systém opt-in §220ze + právo 
akcionárov na informácie §220zc /4, zákaz 
konkurencie vs povinnosť informovať)  



Modely CG v A.S. 

• Monistický model – Rada riaditeľov, so 
zastúpením výkonných (interných) a 
nevýkonných (externých) riaditeľov alebo 
Správna rada 

• Duálny model – Predstavenstvo a Dozorná 
rada 

               + Výbor pre audit 



Monistický model 

• Pôvodný systém, starší 

• Rada riaditeľov (BoD), Veľká Británia 

• Význam nezávislých riaditeľov, Zákon 
Sarbannes-Oxley, 2002 (ENRON) 

• Správna rada (Conseil d´administration) 
Francúzsko, podmienka: minimálny podiel na 
ZI,  

•       nepozná inštitút nezávislého člena  



Uplatnenie monistického modelu 

• Taliansko, Švajčiarsko, Španielsko, Maroko, 
Rusko 

• Využívanie: napr. 5% spoločností  vo 
Francúzsku má dvojstupňový model 
(spoločnosti s nemeckým vplyvom)  

 



Duálny 

• Nemecký model (od r. 1870, upustenie od 
koncesného systému a štátneho dozoru) : Dozorná 
rada volí predstavenstvo, obmedzenie možností na 
odvolanie, nižšia závislosť na akcionároch 

• Model použitý: Rakúsko, Škandinávia,  

    Holandsko, Poľsko 

 



Societas Europaea 

• Supranacionálna forma v EÚ, Nariadenie 
2157/2004 o štatúte SE 

• Obligatórne zavedenie oboch modelov do 
národných právnych poriadkov pre SE 

• Predpokladá sa „dobrovoľné“ zavedenie aj pre 
národné formy A.S. 



Účasť zamestnancov 

• Smernica doplňujúca Nariadenie o SE 

• Konzultačná vs. Spolurozhodovacia 

• V prípade cezhraničnej mobility platí princíp 
„tak ako predtým“ alebo dohoda 

• V SR je účasť na spolurozhodovaní od 50 
zamestnancov 

 



Aký model v SR ? 

• SR (ČR do 31. 12. 2013) Valné zhromaždenie 
fakultatívne kreuje predstavenstvo aj dozornú 
radu,  

• Opt out z tohto systému na nemecký model s 
odlišnosťami (nie sú stanovené blokačné 
mechanizmy) 

 



Valné zhromaždenie 

• Princíp priamej demokracie v a.s. 

• Najvyšší orgán a.s. 

• Uplatnenie práv akcionárov na riadenie 
spoločnosti 

• Nie permanentné zasadnutie orgánu 

• Efektívne fungovanie pri rozptýlenom 
vlastníctve akcií 



Pôsobnosť VZ v a.s. 

• Vymedzená OBZ v §187 

• Nemožnosť zúženia stanovami 

• Možnosť rozšírenia stanovami 

• VZ v a.s. si nemôže ad hoc vyhradiť 
rozhodovanie mimo stanov (len SRO) 

• Najzásadnejšie otázky života a.s. 

 



Druhy VZ 

• Riadne VZ 

• Mimoriadne 

• Zvolávanie: predstavenstvo, člen 
predstavenstva, dozorná rada, kvalifikovaný 
menšinový akcionár  na základe poverenia 
súdom 



Povinnosť zvolania VZ 

• Predstavenstvo: 

   - neuhradená strata ½ ZI, §193 ods.2 

   - požiada kvalifikovaný minorita 

• Dozorná rada 

   - ak si to vyžadujú záujmy a.s. §199 



Spôsob zvolania VZ 

• Pre verejné akciové spoločnosti – osobitosti 
(webové sídlo) §184a 

• Pozvánka – akcie na meno (adresa podľa 
zoznamu akcionárov) 

• Pozvánka doporučene – založenie min. jednej 
akcie  

• Oznámenie  o konaní v tlači  



Hlasovanie na VZ 

• Zmena programu – všetci akcionári §185/2 

• Základný princíp – jednoduchá väčšina 

• Zmena práv spojených s akciami – 2/3 
kvalifikovaná väčšina (§186) 

• Dôležité rozhodnutia – 2/3 väčšina prítomných 
§187 ods. 2 + notár 



Spôsob hlasovania 

• Osobne 

• V zastúpení (plná moc) – osobitosti pre 
verejné a.s. – člen dozornej rady 

• Vo verejných a.s.: 

   -  Korešpodenčné  

   -  Elektronické 

         Dohody o výkone hlasovacích práv 

         §186a     



AS s  jediným akcionárom 

• Zápis v obchodnom registri 

• Pôsobnosť VZ vykonáva jediný akcionár 

• Prítomnosť orgánov a.s. pri rozhodovaní 
jediného akcionára 



Predstavenstvo 

• Výkonný orgán vo vzťahu k VZ 

• Riadiaci orgán so všeobecnou ---) „zbytkovou“ 
rozhodovacou pôsobnosťou s internými aj 
externými účinkami 

• Prejav vôle a.s. navonok (štat. orgán) – osoby 
zapísané do OR (nie každý) 



Ustanovenie do funkcie 

• Voľba VZ  (kumulatívne?) DR 

• Voľba predsedu 

• Kooptácia (úprava v stanovách) 

• Predpoklady – „odbornosť“ ??? 

• Funkčné obdobie pre členov 

• Počet členov – dostatočne určité                 
vymedzenie v stanovách 



Zánik funkcie 

• Odvolaním 

• Vzdaním sa funkcie 

• Uplynutím času 

• smrťou FO (zánikom PO???) 

• Dôvod na zrušenie a.s. súdom 

• Zápis v OR – ochrana  dobrej viery konajúcich 
osôb 



Dozorná rada 

• Kontrolná pôsobnosť 

• Výbor pre audit Stanovy môžu určiť, že dozorná rada vykonáva aj 

činnosti výboru pre audit, potom minimálne jeden člen, nie predseda, musí spĺňať 
kritérium nezávislosti podľa § 19a ods. 2 ÚčZ. Povinnosť zriadiť výbor pre audit je 
vymedzená § 19a ods. 1 ÚčZ. 

• Rozhodovacia pôsobnosť 

• Kumulatívne hlasovanie (§200)  



Kumulatívne hlasovanie 

• Fakultatívna zákonná úprava  

• Umožňuje delenie hlasov akcionárov z celkového počtu, ktorý akcionárovi 
patrí,  

• Skrutátori pri sčítaní hlasov zabezpečujú kontrolu počtu odovzdaných 
hlasov, 

• Listina kandidátov sa zostavuje zo všetkých predložených návrhov, ktoré 
predkladajú minoritní akcionári, akcionári, členovia orgánov spoločnosti. 
Návrhy na personálne obsadenie orgánov spoločnosti majú byť 
sprístupnené podľa § 184 ods. 6, pri vecnom zdôvodnení sa môžu vykonať 
zmeny v týchto personálnych návrhoch (§ 184 ods. 8). 

 



KONIEC 

 

 

   Ďakujem za pozornosť 

          

    


