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Úvod do predmetu
• Obchodné právo – súčasť súkromného 

práva (§1 ods. 2 OBZ) s prienikmi 
verejnoprávnej úpravy – Obchodný 
register, účtovníctvo

• Upravuje – postavenie podnikateľov, 
OBZV a niektoré iné vzťahy súvisiace 
s podnikaním



OZ/OBZ
Lex generalis/lex specialis

• Viacvrstevnatosť vzťahov:
- „tzv. komplexná alebo výlučná“ banková záruka 

ALE Náležitosti právneho úkonu (okrem osobitostí 
vykonaných Obchodným zákonníkom), prípady 
absolútnej neplatnosti (ak nebola neplatnosť 
ustanovená len na ochranu niektorého účastníka), 
bezdôvodné obohatenie a pod. sa budú, v prípade 
potreby, aplikovať aj v týchto prípadoch.

- previazaná úprava – zmluvná pokuta



Dominancia OZ
• základné pojmy (štatutárny orgán, 

splnomocnenie a pod.), vecné práva 
(vlastnícke právo, spoluvlastníctvo, 
vecné bremená, záložné právo a pod.), 
bezdôvodné obohatenie (s výnimkou 
osobitnej úpravy pri nárokoch z 
neplatnej zmluvy). 



Inominátne kontrakty
• Osobitný význam majú zmluvné typy, 

ktoré sú upravené len v Občianskom 
zákonníku (zmluva o prevode 
nehnuteľností, nájomná zmluva, 
pôžička, výpožička, darovanie, 
združenie, poistná zmluva, zmluva o 
ubytovaní)



Lex specialis k OBZ
• Nariadenia ERaEP o 

supranacionálnych formách (SE,SCE, 
EEIG)

• Zákon o cenných papieroch a i.s.
• Zákon zmenkový a šekový
• Zákon o bankách ...



Súvisiace právne 
predpisy

• Zákon o obchodnom registri
• Zákon o KaR
• Zákon o verejnom obstarávaní
• OSP
• Zákon o účtovníctve
• Zák. o ochrane hospodárskej súťaže



• Namiesto úpravy Obchodného 
zákonníka sa uplatnia ustanovenia 
tých medzinárodných zmlúv, ktoré sú 
pre Slovenskú republiku záväzné, ak 
boli publikované v Zbierke zákonov (§
756). 

• ZoEÚ + ZoFEÚ (čl. 7/1 Ústavy SR)



Dispozitívna úprava
• OBZ upravuje zásadne právne vzťahy 

medzi stranami s autonómiou vôle v 
navzájom rovnom postavení. 

• --) ustanovenia OBZ riešenie PV 
odporúčajú dispozitívnou úpravou



Kogentná úprava
• v prípadoch predpokladaného 

kontroverzného záujmu účastníkov, 
resp. pre potreby dosiahnutia a 
udržania rovnováhy v spoločenských 
vzťahoch ustanovenia OBZ nariaďujú 
riešenie PV kogentnou úpravou



Priestor pre autonómnu 
úpravu

• Heteronómne právo ako právo pôsobiace erga
omnes vo sfére súkromného práva explicitne 
nerieši (riešiť nemusí, resp. nemôže) všetky 
prípady, ktoré sa v spoločenských vzťahoch môžu 
vyskytnúť v dôsledku prejavu vôle účastníkov 
súkromnoprávnych vzťahov. Preto aj vo sfére 
vecnej pôsobnosti Obchodného zákonníka sa dáva 
významný priestor pre úpravu autonómnu, ktorá 
nemôže byť contra legem kogentnej právnej 
úprave.



Vymedzenie?
• Riešenie otázky, nakoľko môžu títo 

účastníci svojimi prejavmi vôle upraviť 
právne vzťahy odchylne od ustanovení 
Obchodného zákonníka, teda vytvoriť a 
riadiť sa právom autonómnym na rozdiel od 
práva štátom daného, nie je ako všeobecné 
pravidlo v Obchodnom zákonníku upravené.



§263OBZ + §2 ods.3OZ
• § 2 ods. 3 OZ--) ust. 2. časti OBZ sú 

z väčšej časti imperatívne, a to s 
prihliadnutím na ich povahu. Len tie z 
nich, ktoré umožňujú odchylnú úpravu 
formuláciou „ak spoločenská zmluva 
neurčuje inak“ a pod., sú dispozitívne. 



Vacuum legis?
Nakoľko donucujúce ustanovenia heteronómneho 
práva ovplyvňujú možnosť tvorby autonómneho práva 
ustanovením zákazu takejto úpravy???
Vo sfére súkromného práva je aj v týchto 
súvislostiach adekvátne požadovať zákaz, a nie 
hľadať dovolenie pre autonómnu úpravu, nakoľko v 
prípade neexistencie zákazu je dovolenie implicitne 
právom dané a účastníci právnych vzťahov môžu 
prejaviť relevantnú vôľu praeter legem. 



ZNUÚS SR č. 10/2007: Ústavne
konformný výklad a ochrana
základných práv a slobôd:

• Zo zásady Ústavne konformného výkladu vyplýva tiež 
požiadavka, aby v prípadoch, ak pri uplatnení štandardných 
metôd výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady 
súvisiacich právnych noriem, bol uprednostnený ten, ktorý 
zabezpečí plnohodnotnú, resp. plnohodnotnejšiu realizáciu 
Ústavou SR garantovaných práv fyzických alebo právnických 
osôb. Inak povedané, všetky orgány verejnej moci sú povinné 
v pochybnostiach vykladať právne normy v prospech 
realizácie Ústavou SR (a tiež medzinárodnými zmluvami) 
garantovaných základných práv a slobôd. 



ZNUÚS SR č. 36/2008: K 
výkladu zákona a viazanosti súdu
(sudcu) textom právneho predpisu:
• Súd môže, ba dokonca sa musí od doslovného 

znenia právneho textu odchýliť v prípade, keď to 
zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, 
systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne 
súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 
Ústavy SR). V takýchto prípadoch sa musí zároveň 
vyvarovať svojvôle (arbitrárnosti) a svoju 
interpretáciu právnej normy musí založiť na 
racionálnej argumentácii.



Princípy vedenia 
Obchodného registra

• Formálna publicita – prístup
• Materiálna publicita 

– pozitívna (§27ods. 3 - 1. a 2.veta)
- negujúca (§27 ods. 5)
- negatívna  (§27 ods. 4 prvá veta)

• Elektronizácia
• Obchodný vestník



Obchodný register
• Všetky uvedené  princípy sú 

obsiahnuté v právnej úprave
• Zverejnenie v Obchodnom vestníku -) 

komunitárna úprava
• Princíp dobrej viery vyjadrený 

prostredníctvom princípu 
„nevedomosť chráni“



Spôsob právnej úpravy
• Obchodný  zákonník
• Zákon o obchodnom registri
• Formulárová vyhláška 
• Nariadenie o obchodnom  vestníku
• Občiansky súdny poriadok
• Zákon o súdnych poplatkoch



Obchodný zákonník §27
• Pojem OR – zoznam údajov + Zbierka 

listín (rigoróznosť  vymedzenia)
• Pojem zapísaná osoba
• Účinky zápisov
• Nezhoda  zápisov a uložených listín
• Pôvodná smernica  68/151/EHS t. č. 

kodifikovaná smernica 2009/101/ES



Zákon o OR č. 530/2003  Z.z. 
v znení neskorších predpisov

• Zapisované údaje – všeobecné, 
osobitné, špecifické

• Ukladané listiny
• Sankcie – zosobnené poriadkové
• Použitie formulárov – 2003/51/ES



Konanie
• KTO podáva?
• AKO podáva?
• ČO prikladá
• DOKEDY podáva?
• KOĽKO platí?
• ČO sa kontroluje?
• DOKEDY bude mať vykonaný zápis?



KTO podáva?
• Podnikateľ – fyzická osoba
• Štatutárny orgán právnickej osoby
• Splnomocnenec
• Právnické osoby nezapísané – všetky 

oprávnené osoby podľa OBZ (všetci 
spoločníci, všetci konatelia, všetci 
členovia predstavenstva)



AKO a KDE podáva?

• Formulár www.orsr.sk
• Elektronicky – portál, Listinná podoba
• 8 registrových súdov OS v sídle KS
• Formulár musí byť úplný, len zápisu –

schopné údaje, údaje navyše –
neprihliada sa na ne (§6 ods. 3 ZOR)



ZOR a  neúplnosť  návrhu 
• §6 (2) Za neúplný sa považuje návrh na zápis,
• a) ktorý nebol podaný na tlačive ustanovenom osobitným 

predpisom,
•
• b) v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto 

zákonom alebo osobitným zákonom, 3)
•
• c) v ktorom sú uvedené iba údaje, o ktorých tento zákon ani 

osobitný zákon 3) neustanovuje, že sa zapisujú do 
obchodného registra,

•
• d) ktorý je nezrozumiteľný.



Čo prikladá
• Listiny vymedzené zákonom o 

obchodnom  registri, Obchodným 
zákonníkom, iným právnym predpisom, 
formulárovou vyhláškou §6 ods. 1 
písm. c)

• Forma ustanovená zákonom



DOKEDY?
• Aktuálnosť informácií
• 30 dní od relevantnej právnej 

skutočnosti
• Poriadkové pokuty do 3 333 eur
• Pri vzniku spoločnosti 90 dní (§62 

OBZ) – neprepojenosť s ZOR



Čo sa kontroluje
• Zásadne formálne preskúmanie, s 

explicitne uvedenými  výnimkami
• Pri obchodnom mene totožnosť 
• Pri sídle oprávnenie na užívanie ako 

sídlo alebo miesto podnikania



Ako sa rozhoduje?
• Registrácia nie je rozhodovaním 

súdov, ale inou činnosťou súdu
• Registruje vyšší  súdny úradník
• Do dvoch pracovných dní  
• O vykonaní zápisu – potvrdenie a 

výpis z obchodného registra  



Odmietnutie 
• Ak sú dôvody na odmietnutie(§6ZOR)  
• Námietky (nie sú ako formulár)
• Do 15 dní od doručenia/prevzatia 

odmietnutia (§8/5 ZOR +  prílohy (§4 ods. 
5 formulárová vyhláška)

• Ak sa odstránia chyby vytknuté 
odmietnutím -) registráciu vykoná VSÚ 



Námietky
• Ak navrhovateľ nesúhlasí  s 

odmietnutím -) o námietkach 
rozhoduje sudca registrového súdu, 
15 dní

• Vyhovie -) registruje podľa ZOR
• Nevyhovie -) uznesením odmietne



Konanie podľa OSP
• Proti uzneseniu o odmietnutí 

vykonania zápisu -) odvolanie -) 15 dní
• Rozhoduje sa vecne podľa ZOR, 

procesne podľa OSP –) nie sú lehoty
• Rozhoduje príslušný Krajský súd



Z odôvodnenia rozsudku NSSR z 31. 
januára 2008, sp. zn. 5 Cdo 42/2007, 

zverejnený v ZSR pod. č. 15/2009
• Obchodný register je verejný zoznam zákonom určených 

údajov o zapisovaných subjektoch, ktorého súčasťou je (od 
1. 1. 2002) aj zbierka listín, ktorej obsah tvorí zákonom 
určený zoznam listín. Verejnosť obchodného registra sa 
prejavuje v princípe formálnej publicity (prístupnosť 
zapísaných údajov v prospech tretích osôb bez 
preukazovania právneho záujmu) a v princípe materiálnej 
publicity, t. j. v účinkoch zapísaných údajov vo vzťahu ku 
zapísanému subjektu a ku tretím osobám. Princípom 
materiálnej publicity vo vzťahu ku tretím osobám sa 
realizuje zásada ochrany dobrej viery tretích osôb za 
splnenia predpokladu pozitívneho alebo negatívneho princípu                   

materiálnej publicity.



Z odôvodnenia uznesenia NS SR zo 14. 
júla  2010, sp. zn. 1 Obdo 18/2010:

• Občiansky súdny poriadok považuje za účastníka 
konania nielen navrhovateľa, odporcu alebo osoby, 
ktoré za účastníkov výslovne označuje zákon, ale 
aj osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa 
má konať, ak ide o konanie, ktoré možno začať aj 
bez návrhu. Konanie vo veciach obchodného 
registra, t.j. konanie, ktorým sa má dosiahnuť 
zhoda medzi skutočným právnym stavom a zápisom 
v obchodnom registri môže súd začať aj bez 
návrhu, preto v danom konaní sú účastníkmi 

• i osoby, o ktorých právach a povinnostiach 
• sa má konať.



• Dovolací súd nesúhlasí s názorom odvolacieho súdu, že 
registrový súd rozhoduje len o právach a povinnostiach 
právnickej osoby ako účastníka konania. Vykonaním zápisu, 
jeho zmeny, resp. výmazom určitého zápisu z obchodného 
registra dochádza k zmene práv a povinností osôb 
dotknutých zápisom. Výmazom osoby konateľa a spoločníkov, 
títo strácajú reálnu  možnosť riadiť spoločnosť, resp. sa 
podieľať  na zisku spoločnosti. V prípade nahradenia 
vymazaných osôb z obchodného registra inými osobami, 
novozapísané osoby nadobúdajú všetky práva a povinnosti, 
ktoré zákon spája s výkonom jednotlivých funkcií 
v spoločnosti s ručením obmedzeným. 



• Nakoľko uskutočnenie zmeny zápisov je vážnym 
zásahom do oprávnených záujmov dotknutých 
osôb, nemožnosť podať odvolanie proti vykonaným 
zmenám je znemožnením eventuálnej obrany 
týchto osôb voči rozhodnutiu súdu na základe 
neúplných podkladov predložených navrhovateľom 
na konanie o zhode zápisov v obchodnom registri 
so skutočným stavom, príp. voči nezákonnému 
postupu súdu, a teda odňatím možnosti dotknutých 
osôb konať pred súdom.



• Spoločníci a konateľ sú v časti svojich 
zápisov účastníkmi konania o dosiahnutie 
zhody a odvolací súd na základe 
nesprávneho právneho posúdenia veci odňal 
spoločníkom a konateľovi možnosť konať 
pred súdom, preto dovolací súd napadnuté 
uznesenie odvolacieho súdu v zmysle ust. §
243b ods. 2 prvá veta O.s.p. zrušil. 



KONIEC

Ďakujem za pozornosť
☺


