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Ústava Slovenskej 
republiky, čl. 35 ods. 1

• Každý má právo na slobodnú voľbu 
povolania a prípravu naň, ako aj právo 
podnikať a uskutočňovať inú 
zárobkovú činnosť. 



čl. 49 ZoFEU
• Ako jedna zo štyroch základných slobôd
„V rámci nižšie uvedených ustanovení sú obmedzenia slobody 
podnikania pre príslušníkov jedného členského štátu na území druhého 
členského štátu zakázané. Rovnako tak sú zakázané obmedzenia pri 
zriaďovaní zastúpení, pobočiek alebo dcérskych spoločností 
spoločnosti z jedného členského štátu na území druhého členského 
štátu. 
Sloboda podnikania zahŕňa právo zahajovať a prevádzkovať 
samostatnú zárobkovú činnosť, ako aj zriaďovať a riadiť podniky, 
predovšetkým spoločnosti v zmysle ex článku 48 (2) za podmienok 
stanovených pre vlastných príslušníkov právom toho štátu, v ktorom sa 
podnikanie uskutočňuje,...“



Čl. 16 Charta Základných 
práv EÚ

• Freedom to conduct a business
• The freedom to conduct a business in 

accordance with Community law and 
national laws and practices is
recognised.

• Napr. C-426/11 Mark Alemo-Herron



SDEÚ

• Judgment of the Court of 21 June 
1974. - Jean Reyners v Belgian 
State. - Reference for a 
preliminary ruling: Conseil d'Etat -
Belgium. - Right of establishment. 
- Case 2-74



Summary
1 . THE RULE ON EQUAL TREATMENT WITH NATIONALS IS ONE 
OF THE FUNDAMENTAL LEGAL PROVISIONS OF THE 
COMMUNITY . AS A REFERENCE TO A SET OF LEGISLATIVE 
PROVISIONS EFFECTIVELY APPLIED BY THE COUNTRY OF 
ESTABLISHMENT TO ITS OWN NATIONALS, THIS RULE IS, BY 
ITS ESSENCE, CAPABLE OF BEING DIRECTLY INVOKED BY 
NATIONALS OF ALL THE OTHER MEMBER STATES . 
IN LAYING DOWN THAT FREEDOM OF ESTABLISHMENT SHALL 
BE ATTAINED AT THE END OF THE TRANSITIONAL PERIOD, 
ARTICLE 52 THUS PROVIDES AN OBLIGATION TO OBTAIN A 
PRECISE RESULT, THE FULFILMENT OF WHICH HAD TO BE MADE 
EASIER BY, BUT NOT MADE DEPENDENT ON, THE 
IMPLEMENTATION OF A PROGRAMME OF PROGRESSIVE 

MEASURES . 



Equal Treatment
• SINCE THE END OF THE TRANSITIONAL PERIOD ARTICLE 52 

OF THE TREATY IS A DIRECTLY APPLICABLE PROVISION 
DESPITE THE ABSENCE, IN A PARTICULAR SPHERE, OF THE 
DIRECTIVES PRESCRIBED BY ARTICLES 54 ( 2 ) AND 57 ( 1 ) 
OF THE TREATY . 

• 2 . HAVING REGARD TO THE FUNDAMENTAL CHARACTER OF 
FREEDOM OF ESTABLISHMENT AND THE RULE ON EQUAL 
TREATMENT WITH NATIONALS IN THE SYSTEM OF THE 
TREATY, THE EXCEPTIONS ALLOWED BY THE FIRST 
PARAGRAPH OF ARTICLE 55 CANNOT BE GIVEN A SCOPE 
WHICH WOULD EXCEED THE OBJECTIVE FOR WHICH THIS 
EXEMPTION CLAUSE WAS INSERTED . 



Výnimka
• THE EXCEPTION TO FREEDOM OF ESTABLISHMENT 

PROVIDED FOR BY THE FIRST PARAGRAPH OF ARTICLE 55 
MUST BE RESTRICTED TO THOSE ACTIVITIES REFERRED TO 
IN ARTICLE 52 WHICH IN THEMSELVES INVOLVE A DIRECT 
AND SPECIFIC CONNEXION WITH THE EXERCISE OF 
OFFICIAL AUTHORITY; IT IS NOT POSSIBLE TO GIVE THIS 
DESCRIPTION, IN THE CONTEXT OF A PROFESSION SUCH AS 
THAT OF AVOCAT, TO ACTIVITIES SUCH AS CONSULTATION 
AND LEGAL ASSISTANCE OR THE REPRESENTATION AND 
DEFENCE OF PARTIES IN COURT EVEN IF THE PERFORMANCE 
OF THESE ACTIVITIES IS COMPULSORY OR THERE IS A 
LEGAL MONOPOLY IN RESPECT OF IT . 



Právo podnikať je Obchodným 
zákonníkom, na základe Ústavy 
Slovenskej republiky i ZoFEU upravené 
tak, že sa viaže k vykonávaniu činnosti, 
ktorá musí napĺňať zákonom ustanovené 
znaky, subjektom, ktorý má status 
podnikateľa.



Charakteristika
• Podnikateľ (formálne/zápis v OR vs

materiálne znaky/podnikanie)
• Podnikanie FO/PO, Quasi podnikanie
• Podnik (obchodné právo/PHS)
• Obchodné meno
• Sídlo, IČO, obchodné dokumenty



Konanie fyzickej osoby -
podnikateľa

• Vykonávanie právnych úkonov pri podnikateľskej činnosti 
pod obchodným menom podnikateľa sa riadi Občianskym 
zákonníkom. 

• Fyzická osoba sa môže stať podnikateľom po nadobudnutí 
úplnej spôsobilosti na právne úkony (podmienky podnikania 
v mene a na účet osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť 
na právne úkony z dôvodu nedostatku veku alebo rozhodnutia 
súdu upravuje živnostenský zákon – § 12 ŽZ). 

• V právnych vzťahoch súvisiacich s podnikaním sa zaväzuje 
v prvom rade priamo osobne táto fyzická osoba. Bez ohľadu 
na dôvod môže fyzická osoba – podnikateľ ustanoviť na 

• konanie vo svojom mene a na svoj účet 
• zástupcu, zmluvného alebo zákonného.



Právnické osoby
• Právnické osoby majú v zmysle základnej 

úpravy § 18 ods. 1, § 19a ods. 1 OZ 
spôsobilosť mať práva a povinnosti (právnu 
subjektivitu) a rovnako aj spôsobilosť 
nadobúdať práva a povinnosti (spôsobilosť 
na právne úkony). 

• Spôsobilosť nadobúdať vlastnými úkonmi 
práva a povinnosti môže byť obmedzená len  

• zákonom



Ultra vires
• Tzv. teória ultra vires, ktorá viazala 

platnosť právnych úkonov na predmet 
činnosti vymedzený zakladateľských 
dokumentoch, sa v slovenskom 
právnom poriadku neaplikuje, a to od 
zrušenia Hospodárskeho zákonníka

• Súlad s prvou smernicou 



• Z právnej úpravy de lege lata vyplýva 
záver, že aj pri prekročení predmetu 
činnosti určeného v zakladateľských 
dokumentoch budú právne úkony právnické 
osoby zaväzovať, pokiaľ neporušia zákaz 
vyplývajúci z osobitných právnych 
predpisov , ktorý Obchodný zákonník aj 
výslovne ustanovuje  (§ 13 ods. 3 prvá časť 
vety).



• Obmedzenia právnických osôb –
podnikateľov nadobúdať svojimi právnymi 
úkonmi práva a povinnosti vyplývajú 
implicitne predovšetkým z povahy 
právnických osôb samotných, ako osôb 
odlišných od osôb prirodzených (uzavretie 
manželstva, osvojenie, zriadenie závetu)



Obmedzenie spôsobilosti 
na právne úkony

• vyplýva z Obchodného zákonníka pre podnikateľov 
v istom štádiu existencie právnickej osoby, ktorou 
je najmä likvidácia (§ 20a ods. 4 OZ, § 72 ods. 1), 
konkurz (§ 44 ods. 6 KR), nútená správa a pod.

• Toto štádium existencie spoločnosti sa voči tretím 
osobám zverejňuje nielen v Obchodnom vestníku, 
ale pri každom jednotlivom právnom stave 
existencie i prostredníctvom dodatku 
k obchodnému menu



Osobitné obmedzenia spôsobilosti 
nadobúdať práva a povinnosti

• Osobitné obmedzenia spôsobilosti 
nadobúdať práva a povinnosti vyplývajú 
z osobitných právnych úprav pre jednotlivé 
právnické osoby, napr. obmedzenie 
správcovských spoločností je vykonané 
spôsobom explicitného vymedzenia činnosti 
dovolenej a teda implicitného vymedzenia  
činnosti zakázanej alebo naopak  

(spoločenstvo vlastníkov bytov) 



Prehľad
• Štatutárny orgán/Likvidátor/Správca
• Prokurista  §14 OBZ
• Obchodný poverenec §15 OBZ
• Vedúci OZ
• Konanie v prevádzkarni
• Konanie zamestnancom
• Konanie splnomocnencom



Štatutárny orgán
• Občiansky zákonník označuje osoby, ktoré 

sú oprávnené vo všetkých veciach (väzba na 
všeobecné vymedzenie spôsobilosti na 
právne úkony s vyššie vymedzenými 
odchýlkami) konať priamo v mene 
právnickej osoby ako „štatutárne orgány“.

• Tento pojem, ktorý je v zmysle § 20 ods. 1 
OZ legislatívnou skratkou vymedzenou 

v Občianskom zákonníku, 



Obchodný zákonník v § 13 ods. 1, 
ods. 2  preberá pojem ŠO

• čo sa týka ich oprávnenia konať navonok v mene spoločnosti,
• pri jednotlivých druhoch obchodných spoločností a družstva 

špecifikuje označenie štatutárneho orgánu,
• vymedzuje jeho podstatu ako kolektívneho alebo 

individuálneho orgánu (prípadne ponecháva túto otázku na 
vôľu spoločníkov, napr. v spoločnosti s ručením 
obmedzeným)

• dispozitívne ustanovuje spôsob konania v mene spoločnosti 
(samostatne alebo spoločne aspoň dvaja) a v družstve 
nariaďuje konanie aspoň dvoch členov predstavenstva pri 
úkonoch, ktoré ex lege majú mať písomnú formu. 



• ZSR 2/2009, č. 15: Pokiaľ z výpisu 
z obchodného registra  vyplýva určitý 
spôsob konania štatutárneho orgánu 
obchodnej spoločnosti, treba ho 
dodržiavať nielen pri uzatváraní kúpnej 
zmluvy, ale aj pri uzavretí zmluvy 
o budúcej zmluve (§ 50a OZ).



• Ak  sa u obchodnej spoločnosti pre formu 
prejavu jej vôle v zmluve o predaji jej 
nehnuteľného majetku  vyžadujú podpisy 
všetkých  členov predstavenstva 
spoločnosti, takto ustanovenú formu 
prejavu treba  dodržať   nielen v samotnej 
kúpnej zmluve, ale aj v zmluve o budúcej 
zmluve. (Rozsudok NS SR zo dňa 31. 1. 
2008 sp. zn. 5 Cdo 42/2007).



Prokúra
• Najširšia obchodná plná moc
• Obmedzenie : obvyklosť úkonov pri 

prevádzke podniku
• Udeľuje sa fyzickej osobe/osobám
• Účinná dňom zápisu do OR



Z judikatúry k prokúre 
• ZSR 106/2002: Prokurista z titulu tejto 

svojej funkcie je oprávnený zastupovať 
podnikateľa v občianskom súdnom konaní. 
Nepotrebuje k tomu od podnikateľa 
osobitné splnomocnenie podľa § 24 O. s. p., 
a preto nie je nutné mu písomnosť 
doručovať podľa ustanovenia § 49 
O. s. p. (Uznesenie Najvyššieho súdu SR 
z 30. 4. 2002, sp. zn. Obdo V 27/2001).



• ZSR 41/2006: Prokúra je zvláštnym 
druhom obchodného splnomocnenie 
upraveného Obchodným zákonníkom. Nejde 
o zastúpenie podľa § 31 a nasl. 
Občianskeho zákonníka, preto prokurista 
je pri prevádzke podniku oprávnený udeliť 
splnomocnenie inej osobe, aj keď nejde o 
prípady uvedené v ustanovení § 33a ods. 1 
Občianskeho zákonníka. (Rozsudok 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
z 29. 9. 2004, sp. zn. M Obdo V 2/2002).



Obchodný zmocnenec
• Neformálne poverenie, 
• Kolízia  konania ako člen ŠO a 

obchodný  zmocnenec
• ??? Konateľ s oprávnením 

generálneho riaditeľa???



Z judikatúry:
k obchodnému zmocneniu 
• ZSP 5/1998: Z postavenia vedúceho obchodného 

oddelenia podniku vyplýva aj jeho splnomocnenie 
robiť v mene podnikateľa právne úkony 
v obchodnom styku pri tejto činnosti obvyklé. 
Uzatváranie kúpnych zmlúv o kúpe tovaru, ktorý 
slúži na podnikanie podnikateľa, nepochybne medzi 
takéto úkony patrí. (Rozsudok Najvyššieho súdu 
SR z 8. 10. 1997, sp. zn. 6 Obdo 158/97).



Vedúci OZ
• Členenie podniku na organizačné 

zložky vs. Prevádzkárne
• Úkony v mene podnikateľa v rozsahu 

organizačnej zložky
• Osobitosti OZ zahraničnej osoby 

(stret zápisov OR v SR a v zahraničí)



Prípadová štúdia
SRO má dvoch spoločníkov. Ich podiel je 51% 
a 49%. SRO má dvoch konateľov, z ktorých 
každý je „človek“ jedného spoločníka. 
Konateľ A je súčasne zamestnancom 51-
percentného spoločníka a konateľ B je 
súčasne konateľom u 49-percentného 
spoločníka. Konatelia môžu konať v mene 
spoločnosti na základe spoločenskej zmluvy 
len spoločne.
•



• SRO uzavrela bližšie nešpecifikovanú zmluvu so 
svojím 49-percentným spoločníkom, ktorú tento 
riadne nesplnil a SRO na základe toho vznikla 
škoda. Z toho dôvodu chce konateľ, ktorý 
zastupuje záujmy 51-percentného spoločníka, 
podať v mene SRO na 49-percentného spoločníka 
žalobu na náhradu škody, no druhý konateľ, ktorý 
zastupuje záujmy 49-percentného spoločníka sa 
odmieta k podaniu tejto žaloby „pripojiť“.

•



OSP, §21
• (1) Za právnickú osobu koná
• a) štatutárny orgán; ak štatutárny orgán tvorí viacero 

fyzických osôb, koná za právnickú osobu jeho predseda, 
prípadne jeho člen, ktorý tým bol poverený,

• b) zamestnanec, ktorý tým bol poverený štatutárnym 
orgánom,

• c) vedúci odštepného závodu alebo vedúci organizačnej 
zložky, o ktorých zákon ustanovuje, že sa zapisujú do 
obchodného registra, ak ide o veci týkajúce sa tohto závodu 
alebo zložky, alebo

• d) prokurista, ak podľa udelenej prokúry môže samostatne 
• konať.

(



• 2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak tento zákon alebo 
osobitný zákon ustanovuje, že za právnickú osobu konajú iné osoby.

• (3) Za právnickú osobu nemôže konať ten, koho záujmy sú v 
rozpore so záujmami právnickej osoby.

• (4) Za štát pred súdom koná štátny orgán v rozsahu pôsobnosti 
ustanovenej osobitnými predpismi alebo právnická osoba, ktorá je 
oprávnená podľa osobitného predpisu. Na konanie štátneho orgánu a 
toho, koho zákon splnomocňuje na zastupovanie pred súdom sa 
vzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. a) a b), odsekov 2 a 3.

• (5) Každý, kto koná za právnickú osobu, štátny orgán alebo štát, 
musí svoje oprávnenie preukázať, ak také oprávnenie nevyplýva z 
obchodného registra alebo z iného verejného registra, alebo ak 
také oprávnenie nie je známe súdu z jeho činnosti.



KONIEC

Ďakujem za pozornosť
☺


