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I. Príklad
• Spoločnosť Železná lopta, a.s. v 

dôsledku krízy stráca obrat na trhu 
štátu AVALON a môže získať štátnu 
pomoc v štáte NOLAVA, avšak pri 
splnení podmienky, že  bude mať 
zapísané sídlo v NOLAVA.

• Aké sú možnosti zmeny zapísaného 
• sídla?



II. Teórie spoločností
• Persona ficta 18. stor. (F. C. von 

Savigny)
• Nexus kontraktov
• Teória reality/organická teória 

(O.von Gierke) 19. stor.



Teória fikcie
• Táto teória charakterizuje 

spoločnosť ako entitu bez duše 
a tela, ktorej život vdychuje práve 
štát prostredníctvom právnej 
regulácie



John Marshall ako Chief Justice of the
United States v prípade Trustees of

Dartmouth College v. Woodward –

„Spoločnosť je umelá bytosť, ktorá je 
neviditeľná a nehmotná a existuje len 
prostredníctvom intervencie práva. 
Tým, že spoločnosť je výtvorom práva, 
má len vlastnosti, ktoré jej príslušný 
právny poriadok prisudzuje.“
Predmet podnikania – ULTRA VIRES



Zmluvná teória
• Oslabenie vplyvu štátu na vznik spoločnosti

„Spoločníci vdychujú dušu spoločnosti“
• Táto teória považuje spoločnosť za nexus

kontraktov, ktoré vznikajú medzi rôznymi 
entitami v rámci spoločnosti

• Neodôvodňuje samostatnú právnu 
subjektivitu spoločnosti



Primárne a sekundárne 
kontrakty

• Primárne: Kontrakt medzi spoločníkmi, ktorí sa 
rozhodli spoločnosť vytvoriť a takisto riadiť 
a spravovať počas jej existencie.  

• Sekundárne kontrakty (i) medzi manažérmi 
a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia chodu 
spoločnosti, (ii) medzi zamestnancami 
a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia pracovného 
aparátu spoločnosti, (iii) medzi veriteľmi 
a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia externého 
kapitálu spoločnosti a iné. 



Teória reality
• vznik veľkých korporácií, 
• oddelenie vlastníctva spoločnosti a riadenia

spoločnosti tým, že spoločník (akcionár) 
vlastní len malú frakciu spoločnosti (akcií), 
ktorá mu neumožňuje vykonávať kontrolu 
nad spoločnosťou, 

• ––)zo spoločníka sa stáva „pasívny“ investor



Vzťah k iným teóriám
• k fikcii: štát len deklaruje existenciu 

spoločnosti, nezasahuje
• k zmluve: existencia spoločnosti nie 

je dotknutá  zmenou v osobe 
spoločníkov



Premisa: spoločnosť je 
reálne existujúcou osobou

• Problémom:  preukázanie schopnosti 
spoločnosti samostatne konať. 

• Toto úskalie bolo prekonané 
tvrdením, že orgány spoločnosti 
odzrkadľujú jej myslenie a činnosť, 
a tým sú považované za jej „ruky a 
ústa“  ––) štatutárny orgán???



CSR
• presúva vnímanie spoločnosti ako 

entity orientovanej len na spoločníkov 
na entitu orientovanú aj na iné zložky 
spoločnosti – zamestnancov, 
veriteľov, a iné zložky

• –-) morálna zodpovednosť



III. Judikatúra SD

• Pôvodný článok 220 ZoEHS predpokladal 
Dohodu štátov o otázkach vzájomného 
uznávania a udržania právnej subjektivity 
pre prípad premiestnenia sídla

• Dohoda uzavretá v roku 1968 nikdy 
nenadobudla platnosť

• Aktivita SDEU  na tomto poli



Prípad 79/85 Segers
• Pán Segers, holandský občan 

vykonával ekonomickú aktivitu od r. 
1980, následne sa rozhodol o zmenu 
spôsobu podnikania na spoločnosť 

• Skratka „Ltd.“ mu pripadala viac 
atraktívna ako „BV“ a lehoty podľa 
holandského práva príliš dlhé



Matka UK, dcéra NL
• Spoločnosť založená podľa Companies

Act so sídlom v Londýne v apríli 1981 
bola prevzatá manželmi Segersovými
kúpou podielov, následne cez dcérsku 
spoločnosť so sídlom v NL, do ktorej 
sa prevzal  podnik FO - pána Segersa
spoločnosť začala vykonávať 
podnikateľskú činnosť zo sídla v NL 



Prácensechopnosť
riaditeľa spoločnosti

• Pán Segers ochorel a požiadal o PN
• Holandské úrady ho odmietli uznať za 

zamestnanca, ktorému prináleží peňažná 
náhrada počas PN ---) ESD - konanie o 
predbežnej otázke

• ESD rozhodol, že spoločnosť má  právo zo 
ZoEHS na presun riadenia do inej krajiny 
ako má zapísané sídlo



Prípad 81/87 Daily Mail
• Daily Mail :spoločnosť chcela 

presunúť svoju hlavnú správu 
a kontrolu spoločnosti z Veľkej 
Británie do Holandska za účelom 
dosiahnutia daňových výhod pri 
predaji majetku s cieľom 
nadobudnutia vlastných akcií



Rozhodnutie Daily Mail
• ESD: v prípade, ak chce spoločnosť 

premiestniť miesto svojej hlavnej správy 
a kontroly do iného štátu s tým, že si 
ponechá svoju právnu subjektivitu 
a aplikovateľné právo domovského štátu 
(ponechanie osobného štatútu) a domovský 
štát takéto premiestnenie hlavnej správy 
nepovolí, nedochádza k porušeniu slobody 
usadiť sa zo strany domovského štátu



Tradičný výklad
• existencia spoločnosti závisí od príslušného PP 

založenia. Takýto postup je dôsledkom neúplnej 
harmonizácie práva obchodných spoločností, ktorá 
spôsobuje veľkú rôznorodosť v úprave práva 
obchodných spoločností v Európskej únii. Táto 
rozmanitosť sa prejavuje hlavne v oblasti 
problematiky určenia väzby, ktorú príslušný štát 
vyžaduje na to, aby spoločnosť bola považovaná za 
založenú podľa jeho vnútroštátneho práva, 
a takisto možnosti modifikácie tejto väzby.



Bod 19 odôvodnenia
• na rozdiel od fyzických osôb, spoločnosti 

sú výtvormi práva, a pri súčasnom stave 
komunitárneho práva, sú výtvormi 
národného poriadku. Existujú len 
prostredníctvom rôznej národnej právnej 
úpravy, ktorá určuje ich založenie 
a fungovanie.“



Centros
• Centros bola Ltd. spoločnosť 

založená podľa práva CA v UK z 
dôvodu minimálneho základného 
imania avšak s cieľom vykonávať 
podnikanie v Dánsku prostredníctvom 
organizačnej zložky.



Primárne a sekundárne 
usídlenie sa 

• Zápis do registra odmietnutý z 
dôvodu zámeru realizácie primárneho 
a nie sekundárneho usídlenia sa

• Dánska vláda argumentovala 
zneužitím práva na usídlenie podľa 
ZEHS 



Pohľad ESD
• Pokračoval v argumentácii Segers
• Výber foriem usídlenia sa (1. / 2.) je 

garantovaný ZEHS a samotná voľba  
umiestnenia OZ v „domovskom štáte“ 
spoločníkov nie je  zneužitím 
primárneho práva



C-208/00 Überseering
• Spoločnosť založená podľa NL práva, 

v dôsledku prevodu podielov sa správa 
spoločnosti premiestnila do SRN

• V SRN (teória reálneho sídla) sa 
odmietla uznať jej právna/procesná 
subjektivita (aktívna legitimácia) 



neproporcionalita
• Aj keď z dôvodu právnej istoty, ochrany 

veriteľov a menšinových spoločníkov a 
legitímnych fiškálnych požiadaviek  by 
mohlo byť ospravedlniteľné obmedzenie 
slobody usídlenia sa, avšak odmietnutie 
uznania PO, ktorá je legálne inkorporovaná 
v inom ČS je opatrenie neproporcionálne



Test proporcionality
• Gebhard (C-55/94):
� nediskriminačný spôsob  
� odôvodnené imperatívnymi  

požiadavkami všeobecného záujmu
� spôsobilé zabezpečiť dosiahnutie 

stanoveného    cieľa
�Obmedzenie v rozsahu potrebnom, nie nad 

potrebný rámec



C-167/01  Inspire Art
• Právo NL na quasi zahraničné 

spoločnosti uvalilo povinnosti ohľadne 
zodpovednosti riaditeľov a 
minimálneho základného imania

• Aj keď to boli regulatórne opatrenia 
a nie vylúčenie slobody usídlenia sa 
ESD ich považovať za          

neproporcionálne a nepotrebné



Cartesio
• Komanditná spoločnosť Cartesio založená podľa 

maďarského práva, ktorá mala záujem 
o premiestnenie sídla do Talianska s tým, že 
ostane podriadená maďarskému právu

• OR MR zamietol s odôvodnením, že podľa 
maďarského práva spoločnosť nemôže 
premiestniť svoje sídlo do zahraničia, a zároveň 
ostať riadená maďarským právom



SD EÚ
• zopakoval závery tohto rozsudku, že 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

• Súdny dvor Európskej únie opätovne 
neuprednostnil ani jednu z väzieb, a teda rovnosť 
oboch teórií (inkorporačnej teórie a teórie 
reálneho sídla) ostala zachovaná



Bod 111 rozhodnutia
• Nečakaný argumentačný zvrat. 
• „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 Európskej únie domovský štát 
stráca moc rozhodnúť o živote a smrti príslušnej 
spoločnosti.



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



• Dňa 14. novembra 2006 došlo v Ríme 
riaditeľom VALE Costruzioni Srl a ešte 
jednou fyzickou osobou k schváleniu stanov 
VALE Építési kft so zámerom zapísania 
tejto spoločnosti do maďarského 
obchodného registra, pričom bolo zároveň 
splatené aj základné imanie požadované 
maďarským právom 



• Spoločnosť VALE Építési kft 19. 
januára 2007 podala návrh na zápis 
do maďarského obchodného registra 
so žiadosťou, aby v obchodnom 
registri bola uvedená spoločnosť 
VALE Costruzioni Srl ako jej právny 
predchodca



SDEÚ
• Súdny dvor Európskej únie si neosvojil teóriu generálneho 

advokáta, že nositeľmi slobody usadiť sa budú spoločníci 
(teória kontraktu) v už neexistujúcej spoločnosti VALE 
Costruzioni Srl a ešte neexistujúcej spoločnosti VALE 
Építési kft. Jeho argumentácia sa k tejto problematike 
venuje veľmi stroho v bode 20 rozsudku, kde stanovuje, že 
vzhľadom na jasné rozdelenie úloh medzi vnútroštátnymi 
súdmi a Súdnym dvorom Európskej únie, neprináleží 
Súdnemu dvoru Európskej únie konštatovať zánik 
spoločnosti VALE Costruzioni Srl.



Premiestnenie cez 
reetablovanie ex.bytosti?
• SD EÚ naznačuje, že existencia spoločnosti pri 

prekračovaní hraníc (v prípade zmeny 
aplikovateľného práva) nezávisí od národného 
poriadku štátu (teória fikcie) a nezávisí ani od 
spoločníkov, ktorí ju vytvorili (teória kontraktu). 
Postoj Súdneho dvora Európskej únie je preto 
možné vykladať v tom zmysle, že spoločnosť 
predstavuje samostatnú bytosť, ktorá existuje 
nezávisle od právneho poriadku, v ktorom vznikla 
a spoločníkov, ktorí ju vytvorili



„Čo je to spoločnosť?“
• Teória fikcie odzrkadľuje intervenciu štátu, ktorá je 

nevyhnutným regulátorom spoločnosti a jej právnej subjektivity 
zabezpečujúca hlavne právnu istotu a ochranu veriteľov. 

• Teória kontraktu zachytáva spoločnú vôľu spoločníkov 
vytvárajúcich spoločnosť, a tým limituje zásahy štátu a dáva do 
popredia zmluvnú voľnosť v práve obchodných spoločností 
a potrebu intervencie štátu limituje len na prípady, ak je takýto 
krok pre spoločnosť prospešný. 

• Teória reality zasa zdôrazňuje, že spoločnosť by mala byť 
vnímaná aj ako entita, ktorej existencia je oddelená od právneho 
poriadku štátu, v ktorom vznikla a spoločníkov, ktorí ju vytvorili, 
čím sa umožňuje prienik morálnych práv do regulácie spoločnosti. 



Sídlo obchodnej 
spoločnosti

• Neexistuje jednotná definícia pojmu sídlo v práve Európskej únie 
• čl. 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uvádza tri významové vetvy 

pojmu sídlo: (i) sídlo ako registrované sídlo obchodnej spoločnosti, (ii) 
ústredie ako reálne sídlo a (iii) hlavné miesto podnikateľskej činnosti

• Rovnocennosť sídiel bola deklarovaná v rozsudku Súdneho dvora EÚ 
Daily Mail

• Právo Európskej únie nevyžaduje prienik sídiel, ale právne poriadky 
niektorých štátov áno – Česká republika

• Napriek formálnej rovnocennosti sídiel je možné v práve Európskej 
únie badať náznaky prieniku reálneho sídla a registrovaného sídla –
Nariadenie o stanovách európskej spoločnosti a rozsudok vo veci 
VALE



Sídlo v daňovom práve
• Právo Európskej únie priamo nereguluje zdaňovanie 

obchodných spoločností
• Zdaňovanie spoločností ale musí byť v súlade so 

základnými princípmi Európskej únie
• Štáty chcú eliminovať migráciu spoločností, ktorej 

základom je vyhnúť sa daňovým pravidlám
• Cadbury Schweppes – nepostačuje len registrované 

sídlo spoločnosti je potrebné reálne usídlenie 



Nariadenie o insolvenčnom konaní
• Čl. 3 Nariadenia o insolvenčnom konaní

– Právomoc na začatie konkurzných konaní majú súdy členského 
štátu, na ktorého území sa nachádza centrum hlavných záujmov 
dlžníka. Pri obchodných spoločnostiach a u právnických osôb sa v 
prípade neprítomnosti dôkazu o opaku za centrum hlavných 
záujmov považuje miesto, kde majú svoje registrované sídlo.

• centrum hlavných záujmov dlžníka (COMI) – reálne sídlo 
spoločnosti alebo registrované sídlo spoločnosti? 

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie 
• Eurofood and Interedil



JEDNOTNÉ POŇATIE SÍDLA OBCHODNÝCH 
SPOLOČNOSTÍ Z POHĽADU POS, 

DAŇOVÉHO PRÁVA  A INSOLVEN ČNÉHO 
PRÁVA ?

• Poňatie sídla obchodných spoločností v práve 
obchodných spoločností – prienik reálneho sídla a 
registrovaného sídla (aj cez premiestnenie)

• Poňatie sídla obchodných spoločností v daňovom 
práve – registrované sídlo nestačí

• Poňatie sídla obchodných spoločností v 
insolvenčnom práve – insolvenčný turizmus 
spoločností – existuje vyvratiteľná právna domnienka

• Doplnenie nariadenia v roku 2015



III. Aké sú možnosti v 
SR?

• Štát odchodu/štátu príchodu
• Využitie fúzie (zlúčenia)  spôsob 

odporúčaný EK 
• Využitie výhody supranacionálnej

formy
• Využitie priameho účinku ZoFEU???



Garancie pri fúziách
• Pre akcionárov – právo na odkúpenie 

akcií – odplata PPP (účasť na VZ, 
ktoré rozhoduje + nesúhlas s fúziou) 
– zápisnica v VZ/notár

• Právo na doplatok, ak nepomer kurzov
• Návrh na odkúpenie akcií  do 30 dní 

od konania VZ



Garancie pri fúziách
• ak prebiehajú spory ohľadne  PPP 

alebo doplatkov  notár nevydá 
osvedčenie AK v návrhu zmluvy o 
zlúčení nie je DOHODA o slovenskom 
práve ako rozhodnom práve a 
právomoci slovenského súdu ––-)



Garancie pri 
supranacionálnych

formách
• Na zmenu sídla je potrebné vypracovať a 

zverejniť návrh na preloženie sídla 
európskej akciovej spoločnosti. 

• Súhlas valného zhromaždenia.
• Rozhodnutie o preložení sídla je ale možné 

prijať najskôr po uplynutí dvoch mesiacov 
od zverejnenia návrhu na preloženie sídla. 

• Osvedčenie notára o splnení podmienok



Realizácia práva podľa 
ZoFEU?

• Domestikácia/znovuzaloženie spoločnosti
• Rozhodnutie o zmene osobného štatútu –

forma a obsah podľa práva štátu príchodu
• Účasť slovenského notára pri AS?
• Predmet podnikania 
• Zmenový zápis do OR, nezosúladenie 

zápisov ako pri fúziách a SE – cestovanie v 
čase???



KONIEC

Ďakujem za pozornosť
☺


