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Čo je to spoločnosť?
§56 ods. 1 OBZ leg.skratka

Právnická osoba s priznanou právnou subjektivitou
(i) vstupovať do záväzkových vzťahov vo vlastnom mene, 
(ii) byť vlastníkom hnuteľných ako aj nehnuteľných vecí, 
(iii) žalovať a byť žalovaná vo vlastnom mene, a takisto
(iv) splnomocniť osoby na konanie v jej  mene.         

Máme dočinenia s fiktívnou entitou, ktorá existuje len 
prostredníctvom príslušného právneho poriadku [alebo] 
ide len o nexus kontraktov medzi spoločníkmi [alebo] je 
spoločnosť reálnou osobou?                 



Spoločnosť ako fikcia

Najstaršia z teórie spoločností charakterizuje spoločnosť ako 
persona ficta, ktorá je výtvorom príslušného právneho 
poriadku, prostredníctvom ktorého spoločnosť získava právnu 
subjektivitu. 
(Základy - Friedrich Carl von Savigny)

„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“ 
(John Marshall)
- ultra vires doktrína



Spoločnosť ako nexus
kontraktov

• Postupom času vytvorenie spoločnosti prestalo byť privilégiom 
a stalo sa právom, v dôsledku čoho sa oslabilo postavenie štátu 
v teórii kreovania spoločnosti a posilnilo sa postavenie 
spoločníkov.

• Spoločníci boli vnímaní ako zakladajúce prvky spoločnosti 
koncipujúce  predmet činnosti spoločnosti, čím jej vdychovali 
„dušu“.

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

• Sekundárne kontrakty:
– medzi manažérmi a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia chodu 

spoločnosti, 
– medzi zamestnancami a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia 

pracovného aparátu spoločnosti, 
– medzi veriteľmi a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia externého  

kapitálu spoločnosti a iné.
• Limitácia zásahu štátu na oblasti, v ktorých sa znižuje transakčné 

náklady  ALE:  Ak by bola spoločnosť len zmluvou, spoločníci by 
• nepožívali výsadu obmedzeného ručenia



Spoločnosť ako reálna 
osoba

• Teória reality považujúce spoločnosť za entitu, ktorá je viac ako 
len kontrakt medzi jej spoločníkmi a fikcia existujúca 
prostredníctvom intervencie zo strany štátu

• Počiatky (Otto von Gierke, 19. st.)
• Vznikom spoločností riadených manažérmi sa vytratilo esenciálne 

spojenie medzi spoločnosťou a spoločníkmi tvoriace základ teórie 
kontraktu a vynorili sa úvahy, že spoločnosť je autonómnou 
bytosťou

• Deklarácia samostatnej existencie spoločnosti ako „živej“ bytosti 
presúva vnímanie spoločnosti ako entity orientovanej len na 
spoločníkov na entitu orientovanú aj na iné zložky spoločnosti –
zamestnancov, veriteľov, a iné zložky

• Teória reality neguje teóriu fikcie spoločnosti tým, že štát je 
vnímaný len ako subjekt ktorý deklaruje existenciu spoločnosti a 
sám sa aktívne nepodieľa na jej vzniku

• Teória reality neguje aj charakteristiku spoločnosti ako nexus
kontraktov a to tým, že existencia spoločnosti nie je naviazaná na 
spoločníkov, keďže nezaniká ani v prípade, ak dochádza k zmene 
v osobe spoločníkov



Problém?
• Problémom tejto teórie spoločnosti 

postavenej na premise, že spoločnosť je 
reálne existujúcou osobou, bolo 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

• Existuje vôľa spoločnosti/skupín 
spoločností?



Aká je pozícia slovenskej 
právnej úpravy?

 § 19 ods. 1 OZ – na založenie PO je potrebné písomná zmluva alebo 
zakladacia listina – jednoduchá forma vs. sprísnená forma

– Určenie názvu, sídla, predmetu činnosti

Založenie a vznik, OZ, OBZ, osobitné 
zákony

Zrušenie a zánik  



ZoFEU, čl. 54 ods. 2
• Spoločnosťami sa rozumejú 

spoločnosti založené podľa 
občianskeho alebo obchodného práva, 
vrátane družstiev a iných právnických 
osôb súkromného a verejného práva, s 
výnimkou neziskových spoločností



Kritériá – čl. 54 ods. 1
• Spoločnosti založené podľa práva 

členského štátu

• Určujúci faktor: sídlo (zapísané 
sídlo), ústredie, hlavné miesto 
podnikateľskej činnosti sa nachádza 
na území Spoločenstva



Supranacionálne formy
• Cezhraničný prvok 

• Premiestnenie sídla

• Monistický a dualistický riadenia a 
kontroly 

• Jednota zapísaného a skutočného 
sídla (SE – SPE návrh na odčlenenie)



Európske zoskupenie 
hospodárskych záujmov

• Nariadenia Rady (EHS) z 25. júla
1985 č. 2137/85, o európskom
zoskupení hospodárskych záujmov

• Zákon č. 177/2004 Z. z., o EZHZ



Societas Europaea
• Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 

8. októbra 2001 o stanovách SE 

• STANOVY „SE“ 

• Zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej 
spoločnosti v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o 
európskej spoločnosti“) + OBZ



Európska spoločnosť
• Nariadenie Rady (ES) z 8. 10. 2001 č. 

2157/2001, o stanovách Európskej
spoločnosti

• Zákon č. 562/2004 Z. z., o európskej
spoločnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. 



Európske družstvo
• Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 

22. 7. 2003, o stanovách európskeho
družstva (SCE) 

• Zákon č. 91/2007 Z. z., o európskom
družstve.



EMCA
• Európsky modelový zákon o 

obchodných spoločnostiach

• Uvedený 29.3.2017, Rím

• Úprava celej matérie práva 
obchodných spoločností, nielen 
vybrané okruhy problematiky ako pri 
harmonizačných smerniciach 



Zakladateľské 
dokumenty

• Jednostranný právny úkon –
zakladateľská listina, 

• Dvojstranný právny úkon –
zmluva/stanovy

• Konanie ustanovujúceho VZ, ČS

• Verifikácia vs. Solemnizácia

• Legalizácia vs. Vidimácia



Obchodný register
• Princípy obsiahnuté v právnej úprave:

- formálna publicita/Zverejnenie v OV  
(európska úprava)

- materiálna publicita:
• pozitívna (§27ods. 3 - 1. a 2.veta) 
• negujúca (§27 ods. 5)
• negatívna (§27 ods. 4 prvá veta) 

• Princíp dobrej viery vyjadrený 
prostredníctvom princípu „nevedomosť 
chráni“



Spôsob právnej úpravy
• Obchodný  zákonník

• Zákon o obchodnom registri

• Formulárová vyhláška 

• Nariadenie o obchodnom  vestníku

• Civilný mimosporový 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

• od júla 2017 súčasť 2017/1132



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)

http://www.orsr.sk/


ZOR a  neúplnosť  návrhu 
• §6 ods. 2 Za neúplný sa považuje návrh na zápis,

– ktorý nebol podaný na tlačive ustanovenom 
osobitným predpisom,

– v ktorom nie sú uvedené všetky údaje 
ustanovené týmto zákonom alebo osobitným 
zákonom, 3)

– v ktorom sú uvedené iba údaje, o ktorých tento 
zákon ani osobitný zákon 3) neustanovuje, že sa 
zapisujú do obchodného registra,

– 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, 
10 pracovných dní

• Vyhovie -) registruje podľa ZOR

• Nevyhovie -) uznesením odmietne



Konanie podľa CMP
• Proti uzneseniu o odmietnutí 

vykonania zápisu -) odvolanie -) 15 dní

• Rozhoduje sa vecne podľa ZOR, 
procesne podľa CMP (§278 a n.)  –) 
nie sú lehoty

• Rozhoduje príslušný Krajský súd



KONIEC

Ďakujem za pozornosť




