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SR 
• Obchodné spoločnosti, Družstvá, 

• Záujmové združenia právnických osôb 
(§ 20f–20j OZ),  

• Štátne podniky 

• Iné právnické osoby -  NGO ? 

• Zakladatelia majú svoj osobný štatút  



Vymedzenie osobného 
štatútu 

...právny poriadok rozhodný pre posúdenie 
právnych otázok spojených s určitou osobou, 
t. j. právny poriadok, ktorým sa spravuje 
založenie a vznik osoby, jej právna povaha, 
právna subjektivita, oprávnenie konať v mene 
osoby, vnútorné vzťahy medzi zakladateľmi, 
zmena, zrušenie, zánik osoby.  



 
 
 
 
 
 

Osobný štatút 
iných ako FO (§22) 

Právnu spôsobilosť, ktorú má iná než fyzická 
zahraničná osoba podľa právneho poriadku, 
podľa ktorého bola založená, má takisto v 
oblasti slovenského právneho poriadku. 
Právnym poriadkom, podľa ktorého bola táto 
osoba založená, sa spravujú aj jej vnútorné 
právne pomery a ručenie členov alebo 
spoločníkov za jej záväzky. 

 



Aplikácia  
- v súdnych konaniach (podľa ktorého 
právneho poriadku má byť posúdená 
právna subjektivita a oprávnenie konať 
v mene spoločnosti), pri registrácii 
slovenskej obchodnej spoločnosti 
vzniká otázka, podľa ktorého právneho 
poriadku bude posudzovaná subjektivita 
zakladateľov obchodnej spoločnosti. 

 

 



Delenie obchodných 
spoločností 

• osobné a kapitálové,  

• súkromné a verejné,  

• uzatvorené a otvorené,   



Kraakman a spol. 
• Znaky: 

   - samostatná subjektivita – 
zodpovednosť OS svojim majetkom 

   - obmedzené ručenie spoločníkov 

   - prevoditeľnosť podielov 

   - oddelenie vlastníctva od riadenia 

   - spoločník ako reziduálny vlastník  

                  (kontrola + nárok na zisk)   



otázky 
• Aké sú riziká jednoosobových 

spoločností s.r.o./a.s.? 

• Aké dôvody na akceptovanie tejto 
formy môžete uviesť? 

• Je situácia odlišná, ak jediný 

    spoločník je zároveň jediným  

    konateľom? 

 



Právna poradňa 
• Poradili by ste klientovi (a.s.), ktorý 

chce začať podnikať v oblasti ťažby  
rašeliny spolu s inými PO založenie 
samostatnej  kapitálovej spoločnosti 
alebo konzorcium bez právnej 
subjektivity (joint venture?) 

• Uveďte klady a zápory týchto foriem 



Osobné a kapitálové 
• Nie legálny pojem 

• Zásadný rozdiel v tvorbe základného 
imania – SRO, AS, Družstvo povinne 
vytvára základné imanie 

• Do vzniku spoločnosti nie je rozdiel 
medzi spoločnosťami (§64 – tzv. 
spoločnosť  stave zrodu, predbežná  

•                spoločnosť) 



Vklady v osobných 
spoločnostiach? 

• Vo V.O.S.: spoločnosť sa môže 
kapitálovo vybaviť §80 ods. 1 

• V K.S.: vklad komanditistu vo výške  
250 eur je povinný (výška vkladu nie 
je rovnaká ako v S.R.O. 750 eur) 



Predbežná spoločnosť 
• Osoby konajúce v mene spoločnosti 

(spoločník, štatutárny orgán) 

• Aké úkony?  

    ---) súvisiace so vznikom  

    ---) odkladacia podmienka účinnosti   

• Schválenie do troch mesiacov od 
vzniku spoločnosti -) úkon spoločnosti 

 



Schválenie/Neschválenie 
• Po schválení – zoznam a oznámenie 

• V prípade neschválenia – konajúca 
osoba/konajúce osoby sú osobne 
zaviazané z vykonaného úkonu 

• Ak  nie je dodržaný vecný rozsah 
právnej normy -) konajúce osoby 
osobne zaviazané a zodpovednosť za  

•              škodu (komu?) 



Neobmedzené ručenie vs. 
Základné imanie + obmedzené 

ručenie 

+ participácia na činnosti spoločnosti 

+ tvorba orgánov spoločnosti 

+ väzba spoločnosti na spoločníkov  

   (v prípade zrušenia účasti spoločníka   

     sa ruší/neruší spoločnosť samotná) 

+ osobné len za účelom podnikania 



Kto má reziduálny nárok? 
• Ak je spoločnosť fungujúca a likvidná 

---) spoločníci sú oprávnení na 
majetkový zostatok spoločnosti 

• Ak je spoločnosť v úpadku ---) 
veritelia (konkurzná podstata) 



Ručenie spoločníkov 
počas trvania spoločnosti 
• Spoločníci ručia podľa jednotlivých foriem 
• Ručenie spoločníkov (§56 ods. 6 + § 300 a nasl., 

§312 ručenie ex lege) 
• Spoločníci ručia za záväzky veriteľov „LEN“ do 

výšky, v ktorej neboli uspokojení veritelia s 
prihlásenými pohľadávkami (§56 ods.6) 

• Doktrína prepichnutia korporátneho závoja nie je 
v SR aplikovaná 

• Aplikuje sa len v súťažnom práve (pozri napr. 
rozhodnutie Európskej Komisie K(2009)5791 

 



Ručia spoločníci aj po 
zániku spoločnosti? 

• Spoločníci ručia do výšky podielu na 
likvidačnom zostatku alebo do výšky, 
v akej ručili počas trvania spoločnosti 
---) sumou, ktorá je vyššia  

   (§56 ods. 7) 

• ručenie nezaniká zánikom PO dlžníka! 

   (§ 311 ods. 2) 



Spoločnosť 
súkromná/verejná 

• Legálny pojem pri akciovej spoločnosti 
(§154 ods. 3)  

• Rozdiel v Private/Public je (napr. podľa 
návrhu nariadenia o SPE) v tom, či môže 
ponúkať svoje podiely verejnosti alebo nie, 
z hľadiska podstaty ide však o jeden druh 
spoločnosti 

• Verejná spoločnosť môže byť obchodovaná  

•        na regulovanom trhu – tzv. listed,       

•                                                  traded  



Spoločnosť 
uzatvorená/otvorená 

• Nie je legálny pojem 

• Rozdiel je v možnosti prevádzať zmluvou 
podiely na spoločnosti tretím osobám  

• Uzavretá je spoločnosť VOS, KS pri 
komlementároch (zmena spol. zmluvy) 

• Uzavretou môže byť SRO (okrem 
jednoosobovej), aj prevod komanditistu, 

• AS – nemôže byť uzavretou, prevod akcií  

•          môže byť len obmedzený 

 



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 



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. 

 



Jednoosobové 
spoločnosti 

• „dvanásta smernica“ 2009/102/ES 

• Spoločnosti, ktoré podliehajú smernici, sú 
vymedzené v článku 1 smernice, a preto sú 
v rámci členských štátov jednoznačne 
identifikovateľné  

• Reštrikcie – národné zaobchádzanie 

• Aplikácia aj na zahraničných zakladateľov?  
-porovnaj prevody podielov 



Obdobné formy 
• Zlúčenia, splynutia, rozdelenia 

• ESD vo svojom rozhodnutí SEVIC 
Systems podporil zmenu zapísaného 
sídla pri cezhraničných fúziách ešte 
pred uplynutím transpozičnej doby na 
prevedenie smernice do národných 
úprav (č.2005/56/ES)  



KONIEC 
 

 

   Ďakujem za pozornosť 

          

    


