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Čo sa očakáva od členov orgánov 
obchodných spoločností?  

• Aké sú očakávania spoločníkov obchodnej spoločnosti od členov 
kolektívnych orgánov obchodnej spoločnosti? 

• Odpoveď závisí od zvolenej právnej formy, ale najmä od  stupňa 
kapitalizácie spoločnosti,  počtu spoločníkov, veľkosti podniku 
spoločnosti, etapy rozvoja spoločnosti a pod. 

• Napriek tomu je nepochybné, že od orgánov spoločnosti sa očakáva, 
že budú realizovať  rozhodnutia spoločníkov prejavených formou 
uznesení najvyššieho decízneho orgánu spoločnosti, budú 
rozhodovať v otázkach, ktoré im explicitne alebo implicitne 
prináležia a budú vykonávať  vôľu spoločnosti obsiahnutú v týchto  
rozhodnutiach.   

• Všetky uvedené  rozhodnutia majú viesť k zvyšovaniu hodnoty 
investície, ktorú spoločníci do spoločnosti vložili, pričom jednotlivé 
orgány spoločnosti majú odlišné úlohy v tomto procese. ???  
 



 
Kolektívne orgány obchodných 

spoločností : 
 Čo sa očakáva?   

- Realizovať rozhodnutia VZ 

- Rozhodovať, kontrolovať 

- Konať v mene spoločnosti 

Ako budú vykonávať svoju funkciu? 

- Konaním – individuálne, spoločne viacerí, všetci 

- Nekonaním/zdržaním sa konania 

- NIE opomenutím  

- ROZHODOVANÍM 

 



výsledky vs činnosť 

Ex lege záväzok vykonávať funkciu na úrovni 
objektivizovaného štandardu „náležitej starostlivosti“ 
NIE činnosť profesionála, ale rozumného a  starostlivého 
hospodára.  
Akcentovanie racionality a nie profesionality v konaní 
s odbornou starostlivosťou je premietnuté aj do 
terminológie zákona o konkurze a reštrukturalizácii (§4), 
riešenie blokovaného    konania (§11 ods. 4 ZKR) 
„Odborná“ starostlivosť  - získať, zachovať, použiť 
informácie  
Loyalita –  záujem spoločnosti No1 
 - povinnosť riadiť sa pokynmi VZ, zákaz konkurencie, 
obmedzenie vnútorného obchodovania, zákaz nekalej 
súťaže,  

 



Transformácia kolektívneho 
rozhodnutia 

Kolektívne rozhodnutie  orgánu---) individuálna zodpovednosť 
členov orgánu vo všetkých členských štátoch EU založená na 
solidárnej zodpovednosti s ostatnými členmi, ktorí porušili 
povinnosť (Belgicko – všetci členovia) 
Individuálna zodpovednosť členov ŠO, ktorí hlasovali za 
rozhodnutiu, zdržali sa hlasovania – neskôr ho 
implementovali, nezabránili implementácii 
Členovia ŠO, ktorí hlasovali proti – mal by pokúsiť zvrátiť 
rozhodnutie, mal by zaznamenať svoj nesúhlas do zápisnice, 
mal by informovať audítora, výbor pre audit, dozornú radu, 
mal by vykonať opatrenia na zabránenie implementácie 
rozhodnutia 
Členovia, ktorí sa zdržali,  môžu byť rovnako zodpovední za 
nevykonanie následných opatrení (FR, Rakúsko,) 
Porušenie štandardu starostlivosti pri absenciách na 
zasadnutiach kolektívneho orgánu 

 



príčina vs následok 

V prípade viacerých rozhodnutí – predstavenstvo, 
dozorná rada, valné zhromaždenie  vzniká otázka 
viacnásobného zapríčinenia následku a viacerých škodcov 
- Spoločné zapríčinenie (výsledok je v takej súvislosti s 

viacerými príčinami, že by bez ktorejkoľvek z nich  
tento výsledok nenastal ---) všetky osoby, ktoré porušili 
povinnosť odbornej starostlivosti a/alebo lojality sú 
spoločne a nerozdielne zodpovedné (vnútorný pomer 
sa rieši  podľa rozsahu svojej zodpovednosti, nie in 
solidum) 

 -  Súbežné zapríčinenie (ak dve  rozhodnutia sú    
    nezávislé od seba príčinou tej istej škody) 
- Alternatívne, progresívne  
- Actus interveniens  

 



rozhodnutie VZ lege artis/contra legem 

- Spoluspôsobenie škody poškodeným 
(§§376,382,384 OBZ) ? 

- Lege artis  ----) členovia orgánov za vzniknutú 
škodu nezodpovedajú 

- Contra legem  
- ---) zníženie rozsahu  náhrady škody členmi 

orgánov? 
- ---) plný rozsah náhrady škody len členmi 

orgánov? 
- ---) ak porušený zákaz zneužitia väčšiny (§176b) 

zodpovednosť spoločníkov hlasujúcich 
spoločníkov? 

 



prenesenie dôkazného bremena 

V prípade viacerých osôb, ktoré môžu za škodu 
zodpovedať je prenesenie dôkazného bremena 
efektívnym prostriedkom na ustálenie kauzality. 
V niektorých prípadoch prenesenie dôkazného bremena 
aj pri kauzalite – Rakúsko, Nemecko (zachovanie kapitálu) 
Členovia  musia preukázať, že konali s odbornou 
starostlivosťou a v dobrej viere, že konajú v súlade so 
záujmami spoločnosti---) nebude splnená požiadavka 
protiprávnosti konania ---) nie sú povinní škodu nahradiť 
Ak nie sú zodpovední, ich rozhodnutie sa ex post 
nepreskúmava, avšak ak sú zodpovední, ani dobrá viera 
nezabraňuje preskúmavaniu ex post ---) doktrína BJR v 
judikatúre nezmieňovaná,  posudzovanie odbornej 
starostlivosti  však významne široká úvaha súdov (BJR nie 
je aplikovaná v Poľsku – rozhodnutie NS) 

 



 Judikatúra 

• Rozhodnutie NS SR 3 Obo 106/2006 zo dňa 1.7.2007 :  riadne 
zabezpečenie účtovníctva konateľom bolo zabezpečené aj v prípade, ak 
zhotoviteľ zo zmluvy o dielo nemal v predmete podnikania poskytovanie 
účtovného a daňového poradenstva  

• Rozhodnutie Vrchný súd v Prahe 3 Cmo 41/2007 zo dňa 1.8.2007: 
Žalovaný ako konateľ nezabezpečil riadne vedenie predpísanej evidencie 
a účtovníctva, a to bez ohľadu na to, či túto evidenciu vedie sám alebo ním 
poverená osoba. Žalovaný zodpovedá za formálnu chybu v účtovníctve 
spočívajúcej v nesprávnom zaradení pohľadávky. 

• Rozhodnutie NS SR 1Obo 16/2008 zo dňa 19.2.2009 nebolo považované 
také konanie konateľa za rozpore s odbornou starostlivosťou, pri ktorom 
uzatvoril zmluvu sám so sebou a spoločnosť zaplatila vyššiu cenu než 
obvyklú, pričom podľa spoločenskej zmluvy mali úkon nad 300 000 Sk 
vykonať dvaja konatelia. 

• V danom konaní neboli preukázané dôvody, pre ktoré by sa malo takéto 
podnikateľské rozhodnutie ponechať nedotknuté z dôvodu práva na omyl 

 

 



• NS SR 1Obo 36/2006 zo dňa 4.3.2008: Podľa názoru súdu žalobca 
neuniesol dôkazné bremeno. Žiadne porušenie zmluvnej povinnosti 
zo strany žalovaného preukázané nebolo. Zmluva o výkone funkcie 
konateľa uzavretá nebola a z titulu podmienok mandátnej zmluvy 
nebolo zistené porušenie zmluvných povinností žalovaným. 

• NS SR 4Obdo 4/2013: Vzhľadom na charakter vzťahu konateľa 
a spoločnosti ako absolútneho OBZV sa zodpovednosť  za škodu 
riadi ustanoveniami OBZ. Z aplikácie OBZ na zodpovednostný režim 
konateľov za vzniknutú škodu potom  vyplýva  objektívna 
zodpovednosť za spôsobenú škodu. ... Konateľ nezodpovedá za 
škodu, ak preukáže, že postupoval pri svojej pôsobnosti s odbornou 
starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. 
 



Základné teórie kauzality 

• Teória podmienky/ekvivalencie podmienok (conditiones 
sine qua non) But For Test/Causa sini qua non  

     - korekcia „zavinenie“  (FR – priama škoda,  
       predvídateľnosť,  moderácia súdu) 
• Výberové teórie (určenie tzv. causa eficiensis) – podstatná 

príčina 
• Teória adekvátnej príčinnosti (príčina je považovaná za 

adekvátnu, ak je takej povahy, že pri obvyklom behu veci a 
podľa životných skúseností vedie ku vzniku škody) 

• Účelová teória príčinnej súvislosti 
• Teória pričitateľnosti (trestnoprávna zodpovednosť 

právnických osôb, z.č. 91/2016 Z.z. od 1. 7. 2016) 
 



Judikatúra  

• NS SR 7 Cdo 27/2011: V tejto súvislosti považuje dovolací 
súd za potrebné zdôrazniť, že o vzťah príčinnej súvislosti 
ide, ak škoda vznikla následkom nezákonného rozhodnutia, 
teda, ak je nezákonné rozhodnutie a škoda vo vzájomnom 
pomere príčiny a následku, a teda ak je preukázané, že 
nebyť nezákonného rozhodnutia, ku škode by nedošlo. 

• Ak bola príčinou škody iná skutočnosť, zodpovednosť za 
škodu nevzniká, príčinou škody môže byť len tá skutočnosť, 
že bez nej by škodný následok nevznikol. Pritom nemusí ísť 
o príčinu jedinú. Stačí, ak ide o jednu z príčin, ktorá sa 
podieľa na nepriaznivom následku, o ktorého odškodnenie 
ide, a to o príčinu podstatnú. 

• Causa efficiensis, výberová teória  
 



Trestnoprávna zodpovednosť PO 

• Vzhľadom na absenciu vôľovej zložky 
právnickej osoby nie je možné, aby takto 
vykonštruovaný subjekt naplnil subjektívnu 
stránku skutkovej podstaty trestného činu, 
Zákon pracuje s inštitútom tzv. pričítania 
zodpovednosti právnickej osobe. Tá bude 
zodpovedná za spáchanie trestného činu za 
predpokladu, že v jej mene, v jej prospech, 
v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom 
konal: 

 



• a)        štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 
orgánu, 

• b)        ten, kto vykonával kontrolnú činnosť alebo 
dohľad v rámci právnickej osoby, 

• c)        osoba, ktorá je oprávnená zastupovať 
právnickú osobu (napríklad na základe mandátnej 
zmluvy), alebo za ňu rozhodovať (napríklad 
prokurista, generálny riaditeľ, taktiež tzv. tieňoví 
manažéri, ktorí síce nemusia byť v žiadnom 
formálnom vzťahu s právnickou osobou, ale majú 
na jej konanie vplyv). 
 



• Na prisúdenie trestnej zodpovednosti 
právnickej osobe bude musieť byť teda: 

•  (i) spáchaný jeden z trestných činov 
uvedených v Zákone  

• (ii) osobou uvedenou v bode a) až c) vyššie 

• (iii) v mene, v prospech, v rámci činnosti 
alebo prostredníctvom právnickej osoby.    

 



Pravá vs Nepravá trestnoprávna 
zodpovednosť  PO 

• na to, aby bola právnická osoba uznaná za vinnú 
zo spáchania trestného činu, nie je potrebné, aby 
bola vyvodená trestnoprávna zodpovednosť voči 
osobe pod písmenom a) až c) vyššie, dokonca 
vôbec nie je potrebné, aby bola zistená identita 
takejto osoby. 

• v prípade doterajšej právnej úpravy (§83a, 83b 
TZ) bolo potrebné odsúdenie páchateľa za daný 
trestný čin. Zodpovednosť právnickej osoby podľa 
novej právnej úpravy nie je podmienený 
vyvodením zodpovednosti voči jednotlivcovi. 
 
 
 



monitoring 

• Právnická osoba  je zodpovedná za spáchanie 
trestného činu aj vtedy, ak sa ho dopustila 
fyzická osoba, ktorá konala v rámci 
oprávnení, ktoré jej táto osoba zverila, 
a spáchanie takéhoto trestného činu bolo 
umožnené, hoci aj z nedbanlivosti, kvôli 
nedostatočnému dohľadu alebo kontroly zo 
strany osôb uvedených pod bodom a) až c) 
vyššie. 

 



Uplatňovanie nárokov 

• Zodpovednosť za výkon funkcie voči 
spoločnosti 

• Zodpovednosť za škodu spôsobenú 
spoločnosti 

• Uplatňovanie nárokov v rozsahu vzniknutej 
škody spoločníkmi, veriteľmi – správcom KP 



Druhy žalôb 

• Actio pro socio (vymáhanie plnení spoločníkov 
voči spoločníkom, prevažne v osobných 
spoločnostiach – kadučné konanie ???) 

• Derivatívna žaloba  (vymáhanie plnení/nárokov 
na náhradu škody spôsobenej spoločnosti v mene 
spoločnosti spoločníkom) 

• Reflexná škoda – vymáhanie nárokov na náhradu 
škody spôsobenej spoločníkovi spoločníkom vo 
svojom mene 

• Negatórna žaloba 



Reflexná škoda 

• Spoločník nemá nárok na náhradu škody spôsobenej 
znížením hodnoty jeho obchodného podielu. Škoda 
vzniká spoločnosti a spoločník si ju má uplatniť cestou 
actio pro socio/derivatívnej žaloby.  

• Slovenská koncepcia zodpovednosti štatutárnych 
orgánov má svoj myšlienkový pôvod v nemeckom práve  
a v konečnom dôsledku sa aj týmto rozhodnutím 
prikláňa k nemeckej koncepcii Reflexschaden, ako 
škody, ktorá vzniká spoločnosti a iba reflexne sa 
prejavuje v majetku spoločníka, a preto sa v zásade 
spoločníkovi nenahrádza.  



Zmluvný základ zakladateľských 
dokumentov  

• Zmluvný základ spoločnosti – stanovy sú 
zmluvou sui generis, vzťahy medzi akcionármi 
navzájom, vzťahy akcionárov k spoločnosti, 
vzťahy medzi orgánmi spoločnosti 

• Zmeny stanov – v dôsledku uznesení valného 
zhromaždenia 



Riešenie sporov v A.S. 

• Riešenie sporov medzi subjektmi– možnosť  
zavedenia mechanizmu DAB? 

• Spory z neplatnosti orgánov sú  vylúčené z 
Nariadenia  Brusel I.  (čl.24) alebo vymedzenie 
voči vnútroštátnym súdov iného ČS? 

• Novela z.č. 244/2002 Z.z. – arbitrabilita 
korporátnych sporov 

 



ZoRK, §4 ods. 5 

• „[p]ísomná forma rozhodcovskej zmluvy je 
zachovaná aj pri písomnom pristúpení k 
zmluve podľa osobitného zákona – OBZ, ktoré 
obsahuje platnú rozhodcovskú doložku. To 
platí aj v prípade nadobudnutia členstva v 
záujmovom združení alebo v inej právnickej 
osobe, ktorej vnútorné predpisy obsahujú 
rozhodcovskú doložku“.  



Dôvodová správa 

• „V novom odseku 5 sa umožňuje, aby vnútorné 
predpisy právnickej osoby (napr. spoločenská 
alebo zakladateľská zmluva, zakladateľská 
listina či stanovy) obsahovali rozhodcovskú 
doložku. Po vzore nemeckej právnej úpravy sa 
konkretizácia podmienok platnosti 
rozhodcovskej doložky a rozsah arbitrabilných 
vecí v súlade s ustanoveniami tohto zákona 
prenecháva na judikatúru a právnu vedu.“  



Neplatnosť uznesenia VZ 

• (1) Každý spoločník, konateľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty, 
vyrovnávací správca alebo člen dozornej rady môže podať návrh na súd 
na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore 
so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo so stanovami. Rovnaké právo 
má aj bývalý spoločník alebo konateľ, ak sa ho uznesenie valného 
zhromaždenia týka. Toto právo však zanikne, ak ho oprávnená osoba 
neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia 
alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa 
mohla o uznesení dozvedieť. 



!!! 

• (2) Súd môže na návrh spoločníka určiť 
neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, 
len ak porušenie zákona, spoločenskej 
zmluvy alebo stanov mohlo obmedziť práva 
spoločníka, ktorý sa určenia neplatnosti 
domáha. 



• (3) V konaní konajú za spoločnosť konatelia; ak sú však účastníkmi konania sami 
konatelia, zastupuje spoločnosť určený člen (členovia) dozornej rady. Ak žalujú 
tak konatelia, ako aj členovia dozornej rady, alebo ak nie je dozorná rada 
zriadená, určí zástupcu spoločnosti valné zhromaždenie. Ak tak neurobí do troch 
mesiacov od doručenia žaloby spoločnosti, ustanoví súd spoločnosti opatrovníka. 

• (4) Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sa netýka práv 
nadobudnutých v dobrej viere tretími osobami. V pochybnostiach platí, že tretie 
osoby nadobudli práva v dobrej viere. 

• (5) Právoplatné rozhodnutie súdu podľa odseku 1 je záväzné pre každého. 

 

 

 



 
 

Osobitosti  určovacej žaloby  v  a.s. 
 
 • O vyhlásení rozhodnutia valného 

zhromaždenia za neplatné platia obdobne 
ustanovenia § 131. Akcionár, ktorý sa 
zúčastnil valného zhromaždenia, sa môže 
domáhať práva podľa § 131 ods. 1 iba ak 
podal protest do zápisnice z valného 
zhromaždenia (§183) 

 

 



Akcionár – len v individuálnom 
záujme? 

• V akciovom práve je ustanovená povinnosť pre 
členov orgánov a.s. konať s odbornou starostlivosťou,  

• z uvedeného dôvodu majú tieto osoby, ako  
správcovia spoločnosti, s rovnakou povinnosťou 
oprávnenie podať návrh na vyslovenie neplatnosti vo 
všeobecnom záujme spoločnosti 

 



spoločník nemá povinnosť odbornej 
starostlivosti 

• ---) obmedzenie práva spoločníka podať 
žalobu vo verejnom záujme a dovoľuje 
spoločníkovi podať žalobu len v jeho vlastnom 
záujme, t.j. ak porušenie zákona alebo stanov 
mohlo obmedziť jeho práva – práva 
spoločníka, ktorý sa určenia neplatnosti 
domáha 



A. Randa 

• „Proti usnesením valné  hromady múže 
jednotlivý člen (akcionář) nastupovati žalobou 
jenom  tehdy, když usnesením zákon nebo 
stanovy jemu (akcionáři) na újmu porušeny 
byly.  

 



ekonomická stránka vedenia sporu 

 

• Pri určovacích žalobách na neplatnosť  je 
súdny poplatok určený paušálnou sumou (na 
rozdiel od  žaloby actio pro socio alebo 
derivatívnej žaloby), t.j. nelimituje prípadné 
šikanózne žaloby 

 



Nález Ústavného súdu IV. ÚS 
434/2010,  

• „... postačí preukázať, že v rozpore so zákonom prípadne 
stanovami spoločnosti valným zhromaždením bolo prijaté 
rozhodnutie, ktoré vo vzťahu k obsahu programu valného 
zhromaždenia sa dotýkalo akéhokoľvek práva patriaceho 
akcionárovi a bolo by nadbytočné, v rozpore s právnou 
normou a aj v rozpore s uplatneným nárokom na takomto 
skutkovom základe takto postihnutého akcionára skúmať, či aj 
jeho práva reálne porušené boli.“  
.  

 



Čo má akcionár tvrdiť? 

• Ustanovená hmotnoprávna podmienka aktívnej 
legitimácie od akcionára nevyžaduje  tvrdiť a dokázať, 
že práva akcionára boli reálne porušené, ale vyžaduje 
tvrdiť  a dokazovať, ktoré z práv akcionára mohli byť 
dotknuté  v dôsledku uznesenia prijatého v rozpore 
so zákonom alebo stanovami, 

 



Skutkový základ 

    Všeobecné súdy konštatovali podstatné porušenie zákona pri 
rokovaní valného zhromaždenia, napr.:  „...predmetné VZ sa 
konalo bez prítomnosti akéhokoľvek oprávneného akcionára.“ 
V takomto kontexte je obsah uznesení prijatých na „VZ“ 
atakujúci, ohrozujúci obmedzenie  práva akcionára (51%) bez 
ďalšieho, t.j. bez podrobnejšieho tvrdenia a dokazovania 
konkrétnych  práv akcionára, ktoré mohli byť obmedzené 
uznesením valného  zhromaždenia 

 



proporcionalita 

• dôsledky porušenia právnej povinnosti nesmú byť 
v hrubom nepomere s dopadom, ktoré toto 
porušenie malo do právnych pomerov oprávnenej 
osoby ani so závažnosťou takéhoto porušenia (zásada 
§1 ods. 2, ktorá sa dá aplikovať aj bez výslovného 
ustanovenia v zákone §131 ods. 3 písm. a) OBZ ČR, 
Uznesenie NS ČR zo dňa 5.8.2003, sp. Zn. 29 Odo 
1013/2002 

 



• Zásah do právnych pomerov akcionára 
(majoritného) bol závažný, rovnako ako 
porušenie zákona,  preto aplikácia uvedenej 
zásady  proporcionality odôvodňuje závery 
nálezu v časti, ktorou je všeobecný súd viazaný 
pri opätovnom riešení prípadu. 



Precedens? 

• V závislosti od skutkových okolností...   

• V prípadoch namietaných neplatností uznesení VZ, 
ktoré nenesú znaky tak závažných porušení zákona 
a nepremietajú sa do vážnych zásahov práv akcionára 
je potrebné  vychádzať z právnej normy a požadovať  
od akcionára poukázanie na tie práva, ktoré mohli 
byť obmedzené tak, aby ich súd mohol v zmysle 
proporcionality  vyhodnotiť.  

 



 

           

            Ďakujem za pozornosť  


