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I. Príklad
„Nejakých sedem ľudí vytvorí združenie 
(ak je to možné, všetci vyššia alebo nižšia šľachta), 
začnú verejným vyhlásením 
v akom rozsahu majú v úmysle splatiť svoje dlhy. 
Toto sa nazýva ich Kapitál: ak sú obozretní 
tak si ho nestanovia vo veľkej výške. 
Suma je nepodstatná – môže sa rôzniť 
od osemnásť miliónov po osemnásť pencí. 



Ja by som ho stanovil skôr nízko; 
zdravý rozum takéhoto konania 
bude zrejmý okamžite každému dlžníkovi. 
Ak to bude na tebe, aby si povedal 
akú sumu by si chcel zaplatiť, 
čím nižšie ju môžeš stanoviť, tým lepšie.“ 



• Sir William Schwenck Gilbert
pieseň p. Goldburyho libreto k opere 
„Utopia Ltd.“ (1893)
• Arthur Seymour Sullivana (hudba)
• Opera parodovala prvý anglický zákon 

o obchodných spoločnostiach z roku 
1862 



Citovaná časť z libreta opery priamo 
paroduje sekciu 6 Companies Act 1862, podľa 
ktorej mohlo akýchkoľvek 7 osôb zdruņených 
za akýmkoľvek zákonným účelom zaloņiť 
spoločnosť s ručením obmedzeným alebo bez 
neho, tak že spísali zakladajúcu zmluvu a 
splnili registračné požiadavky zákona 



Prehľad výšky ZI v sro
(r.2013)



Vysvetlivky 
• Červené stĺpce ukazujú minimálne základné imanie pred jeho 

posledným legislatívnym znížením 
• Žlté stĺpce ukazujú výšku základného imania v zmysle 

platných právnych úprav k januáru 2013 (v Českej republike 
nadobudne účinnosť k 1.1.2014) 

• Zelené stĺpce zvýrazňujú štáty, ktoré nezrušili minimálne 
základné imanie, ale ktoré, v záujme uľahčenia prístupu k 
podnikaniu, umožnili založenie spoločnosti s odloženým 
splácaním základného imania (tzv. štartujúce spoločnosti), 
alebo vytvorili iné neplnohodnotné alternatívy k spoločnosti 
s ručením obmedzeným. 



ZI = garancia pre 
veriteľov ?

Nominálne hodnoty/rast ekonomík (za posledných 30 
rokov) ---) stagnácia a znižovanie nominálnej hodnoty 
minimálneho ZI ---) výrazné zníženie jeho skutočnej 
hodnoty pre veriteľov, príklady
• ak by Belgicko pokračovalo v prispôsobovaní 

minimálneho imania rastu ekonomiky, tak by v roku 
2010 mala société privée à responsabilité limitée 
(SPRL) minimálne základné imanie približne vo 
výške 45 300 € (namiesto 18 500 €), 



• v Dánsku by to bolo cca 295 000 DKK (namiesto 
80 000 DKK), v Nemecku cca 105 000 € (namiesto 
25 000 $), v Luxemburgu približne 73 200 eur 
(namiesto dnešných cca 12 400 eur) a v Rakúsku 
viac ako 109 100 € (namiesto 35 000 €),

• ----) sú veritelia slabšie chránení ?



Základné pojmy
• Obchodné imanie:
súhrn obchodného majetku a všetkých 
záväzkov vzniknutých podnikateľovi v 
súvislosti s podnikaním, a to aj tých, 
ktoré sa vzhľadom na svoj charakter 
nevykazujú v účtovníctve.



Vlastné imanie
- vlastné zdroje financovania 
spoločnosti, medzi ktoré patria v 
zmysle slovenských účtovných 
predpisov základné imanie, kapitálové 
fondy, fondy tvorené zo zisku a 
výsledok hospodárenia spoločnosti z 
predchádzajúceho obdobia.



Čisté obchodné imanie vs
vlastné imanie

• Podľa §6 ods. 3 ObZ je čisté 
obchodné imanie rozdiel obchodného 
majetku a záväzkov (všetky aktíva a 
pasíva spoločnosti), 

• Obchodný majetok a záväzky podľa 
OBZ majú širší obsah ako majetok a 
záväzky podľa účtovných predpisov. 



• Zákon o účtovníctve v §2 stanovuje ďalšie 
podmienky pre to, aby mohli byť aktíva a pasíva 
vykazované v rámci účtovníctva

• 1) musia byť výsledkom minulých udalostí, 2) je 
takmer isté že majetok v budúcnosti zvýši 
ekonomické úžitky (resp. je pravdepodobné že ich 
záväzok zníži) a okrem toho ich musí byť 3) možné 
spoľahlivo oceniť (takéto vyčíslenie hodnoty je 
limitujúcim faktorom, ktorý má za následok, že 
pojem vlastné imanie je užší ako pojem čisté 

• obchodné imanie).



Pojem „čisté obchodné imanie“ - pozri §36, 
§37 (1), §61, §69 (4), §218i (9), §218j (4) a 
§233 (3) ObZ. 
Pojem „vlastné imanie“ – pozri §161a (2) b), 
§161e (2) a §179 (4), §208 (1), §209a (1), 
§223 (9). 
Pojem „vlastné zdroje“ – pozri: §6 (4), §144, 
§179 (4), §208 (1), §208 (3) b), 209a (1), 

§209a (2) a) ObZ. 



Základné imanie
• Základným imaním sa rozumie súhrn 

splatených i nesplatených, peňažných 
i nepeňažných vkladov spoločníkov do 
spoločnosti. 

• Peňažné vyjadrenie započítanej 
hodnoty vkladov



Reálna vs započítaná 
hodnota vkladov

• V prípade nesplatených vkladov vyjadruje 
výšku pohľadávok voči spoločníkom. 

• Reálna hodnota vkladov môže byť vyššia 
alebo nižšia ako ich započítaná hodnota. 

• Na to, aby reálna hodnota vkladov nebola 
nižšia ako započítaná hodnota sa v 
mnohých jurisdikciách využíva znalecký 
posudok. 



ZI = statická veličina
• Na rozdiel od vlastného imania je 

základné imanie statickou veličinou.
• Výška ZI sa nemení v závislosti od 

ekonomického vývoja spoločnosti, ale 
väčšinou iba na základe rozhodnutia 
jej spoločníkov. Aj preto nie je jeho 
vypovedacia hodnota príliš relevantná 

• pre určenie platobnej 
• schopnosti spoločnosti



Účtovanie o ZI 
• V účtovnej súvahe sa základné imanie uvádza na 

strane pasív, 
• Delí sa na podúčty – základné imanie, vlastné 

obchodné podiely/akcie, pohľadávky za upísané 
nesplatené vlastné imanie, zmeny základného 
imania,

• Zatiaľ čo vlastné op/akcie a pohľadávky za 
nesplatené vklady znižujú základné imanie, zmeny 
ho môžu tak zvyšovať ako aj znižovať. 



Minimálne ZI
• Zákonné požiadavky na MZI a pravidlá na jeho 

udržiavanie sú historicky previazané na vznik 
obmedzeného ručenia spoločností. 

• V mnohých kontinentálnych jurisdikciách sa 
považujú za akúsi „výmenu“ za možnosť 
obmedzeného ručenia, pričom by takéto imanie by 
malo zabezpečiť, aby si spoločníci nestanovovali 
príliš nízke základné imanie a teda aby toto mohlo 
slúžiť ako dostatočný tlmiaci vankúš pre veriteľov 
v prípade platobnej neschopnosti. 



Autorizované základné 
imanie

• je najvyššie ZI, ktoré môže mať 
spoločnosť bez toho, aby sa k tomu muselo 
vyjadrovať VZ  (bez zmeny stanov) 

• V SR - pri akciových spoločnostiach, 
poverenie štatutárneho orgánu na zvýšenie 
ZI po stanovenú (autorizovanú) hodnotu, 
bez toho, aby o takomto zvýšení muselo 
hlasovať VZ (§210 ObZ). 



Zákonné imanie
• ak je ustanovené MZI ---) doplnenie o systém 

zákonného imania. 
• Tento systém za účelom zachovania vlastného 

imania ukladá viaceré obmedzenia, najmä pre 
prípady, ak by chcela spoločnosť previesť majetok 
na svojich majiteľov (spoločníkov). Základné 
imanie by malo byť k dispozícii pre účely 
obchodovania a nemalo by byť (bez osobitných 
záruk pre veriteľov) vrátené spoločníkom, s 
výnimkou likvidácie spoločnosti po tom ako boli 

uspokojení všetci veritelia.



Základné prístupy k ochrane 
veriteľov a minimálnemu 

základnému imaniu
• „Civilnoprávny“ prístup –orientácia na 

základné imanie a veriteľov
• „Common law“ – orientácia na 

spoločníkov 
• Globalizácia ----) zmiešané systémy



Ochrana veriteľov je 
základným účelom 

korporátneho práva v Európe?
• Tieto systémy často obsahujú komplexné 

ustanovenia vo vzťahu k vytváraniu 
základného imania a jeho udržiavaniu: 
povinné správy znalcov v prípade 
nepeňažných vkladov, pričom práca a 
služby sú ako vklady často zakázané. 
Pravidlá na znižovanie ZI a nadobúdanie 
vlastných akcií sú prísne a rozdelenie zisku 
podlieha zvyčajne testu vlastného imania a 

• testu čistých prebytkov.



Fundamentálny účel práva obchodných 
spoločností považuje maximalizáciu 

zisku pre spoločníkov?

• Aj v common law systéme sú rozpory 
pokiaľ ide o ochranu veriteľov. 
Nediskutuje sa však o tom, či ich má 
chrániť základné imanie, ale či sa má 
ich ochrana ponechať na zmluvnú 
slobodu, alebo či má zákonodarca 
zasahovať vytváraním právnej úpravy, 
ktorá postavenie veriteľov posilňuje.



Doplňujúce úpravy
• Prepracovaná úprava práv a povinností riaditeľov, 

vrátane tieňových riaditeľov.
• Prípadne aj systém prepichnutia závoja 

spoločnosti a/alebo systém zákazov činnosti 
(diskvalifikácií). 

• Povinné poisťovacie schémy pokrývajú väčšinu 
mimozmluvných nárokov na náhradu škody a sú 
považované za lepšie a adresnejšie mechanizmy 
ako systém minimálneho základného imania.



Základné funkcie  ZI
1) zabezpečenie veriteľov (garančná 
funkcia); 
2) rozdeľovací kľúč vo vzťahu k vplyvu 
spoločníkov/akcionárov; 
3) základ pre financovanie obchodných 
(a iných) aktivít spoločnosti; 
4) hranica serióznosti.



Základné triedy veriteľov
• Zmluvní veritelia
• Nedobrovoľní (mimozmluvní) veritelia



Zmluvní veritelia
• Silní zmluvní veritelia (banky, veľkí 

dodávatelia) sú zvyčajne schopní 
zabezpečiť svoje pohľadávky 
prostredníctvom osobitným 
zmluvných podmienok, opierajúc sa o 
osobitnú zodpovednosť riaditeľov 
spoločnosti alebo osobitnú zábezpeku 
vo forme majetku spoločnosti.



ostatní
• Mimozmluvní (napr. takí, ktorí boli 

poškodení protizákonným konaním 
spoločnosti, znečistením životného 
prostredia a podobne). 

• Obdobné postavenie ako mimozmluvní
veritelia majú aj slabší zmluvní 
veritelia (najmä spotrebitelia).



„Kopáči hrobov“
Nelegálne odčerpávanie majetku spoločnosti, s 
následnými viacnásobnými zmenami majiteľov 
spoločnosti, riaditeľov a sídla spoločnosti (a 
odďaľovaním začiatku konkurzného konania), je 
výsledkom zvyčajne zamietnutie otvorenia 
konkurzného konania pre nedostatok majetku a 
vymazanie spoločnosti ex officio. V prípadoch ak sú 
poslední spoločníci a riaditelia spoločnosti občania 
druhého štátu, a ak sa dokumenty spoločnosti 
(dôkazy) „stratili“, neprichádza do úvahy často ani 

len trestné konanie



Vytváranie ZI v SR
• Vklady spoločníkov
• Stanovenie hodnoty nepeňažných vkladov
• Obmedzenie nadobúdania majetku od 

spoločníkov (§59a – a.s., §59b - audit)
• Správca vkladov
• Rezervný fond/ostatné kapitálové vklady



Európsky kontext
• „druhá“ kapitálová smernica –

rekodifikovaná 2012/30/EÚ
• Publikačná smernica
• Účtovné smernice (4.a 7.)



Zvyšovanie ZI
• Efektívne zvýšenie vkladmi
• Nominálne zvýšenie ZI (účtovníctvo)
• Prednostné právo doterajších 

spoločníkov
• Rozhoduje VZ (2/3 z hlasov všetkých 

– sro, z hlasov prítomných – as)



Zníženie ZI
• Obligatórne (vlastné obchodné  

podiely/akcie)
• Fakultatívne 
• Oznamovacia povinnosť v Obchodnom  

vestníku



Udržiavacia  povinnosť
• Účtovníctvo (zverejňovanie v registri 

účtovných závierok) - sankcie
• + audit – AK (celková suma majetku presiahla 1 000 

000 eur, čistý obrat presiahol 2 000 000 eur a priemerný 
prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období 
presiahol 30)

• Významná strata spoločnosti
• Komunikácia s dozornou radou



Plnenie spoločníkom
• Platobná schopnosť - momentálna likvidita 

(schopnosť podniku uhradiť v danom momente 
všetky momentálne splatné záväzky). 

• Likvidita je širší pojem (schopnosť premeniť 
zložky majetku na peniaze skôr, než sa záväzky, 
ktoré musia vykryť stanú splatnými)

• Rentabilita je ziskovosť.



Test čistých prebytkov
• §179 ods. 3 ObZ: rozdeľovať vždy iba čistý zisk, 

ktorý je: 
- znížený o prídely do rezervného fondu prípadne 
iných fondov, ktorých vytvorenie spoločnosti ukladá 
zákon, 
- znížený o neuhradenú stratu minulých období, 
- zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a 
- zvýšený o fondy vytvorené zo zisku, ktorých 
vytvorenie nie je zo zákona povinné. 



Test vlastného imania
§179 ods. 4: zakazuje rozdeliť medzi spoločníkov 
čistý zisk, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak 
vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej 
účtovnej závierky je, alebo by v dôsledku rozdelenia 
bolo nižšie, ako hodnota ZI spoločnosti spolu s 
rezervným fondom, prípadne ďalšími fondami 
vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona 
alebo stanov nemôžu použiť na plnenie akcionárom, 
znížené o hodnotu nesplateného základného imania, 
ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach 

uvedených v súvahe podľa zák. o účtovníctve. 



Zákaz vyplácania
- úrokov z vkladov do spoločnosti 
- preddavkov na podiely na zisku 
- zákaz vrátenia vkladov (§67j+k)

Podiel zisku vyplatený v rozpore s 
týmito ustanoveniami sú spoločníci 
povinní vrátiť spoločnosti, a to bez 
ohľadu na dobromyseľnosť+ručenie ŠO



• test solventnosti v SR, relevantnou 
je u nás aj úprava zákona o konkurze, 
konkrétne povinnosť predchádzať 
úpadku uložená v §4 ZKR.



Spoločnosť v kríze §67a
(1) Spoločnosť je v kríze, ak je v 
úpadku alebo jej úpadok hrozí.
(2) Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer 
vlastného imania a záväzkov je menej 
ako 8 ku 100.
• ---) sro, as, ks (komplementár PO)



Prechodné ustanovenie
• Prechodné ustanovenie k úpravám 
účinným od 1. januára 2016

• Pomer podľa § 67a ods. 2 sa prvýkrát 
použije v roku 2018; pomer podľa §
67a ods. 2 v roku

• a) 2016 je 4 ku 100,
• b) 2017 je 6 ku 100.



KONIEC

Ďakujem za pozornosť
☺


