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Prehľad PPP
• Osobný štatút a jeho význam
• Spoločnosti a právnické osoby ako entity 

podľa ZoFEU, Charty EÚ
• Judikát SDEÚ sloboda podnikania vs

ochrana zamestnancov
• Úprava v SR a supranacionálne formy OS
• Skupiny spoločností a ich úprava



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.



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. 



Presahujúci štatút
• Pôvodne obsiahnutý v §26 ods. 3 OBZ
• Zrušený od 1. 1. 2008
• V súčasnosti neaplikovaný v SR v 

práve obchodných spoločností



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.



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



ESD C-426/11 Mark
Alemo-Herron

• 26 V tejto súvislosti treba uviesť, že k prevodu podniku vo 
veci samej došlo medzi právnickou osobou verejného práva 
na jednej strane a právnickou osobou súkromného práva na 
druhej strane.

• 27 Pokiaľ ide o prevod podniku z verejného sektora do 
súkromného sektora, treba konštatovať, že pokračovanie 
činnosti nadobúdateľa si bude vzhľadom na nepredvídateľné 
rozdiely, ktoré existujú v pracovných podmienkach medzi 
týmito dvomi sektormi, vyžadovať významné prispôsobenia 
a úpravy.



Rovnováha záujmov
• 28 Dynamické ustanovenie odkazujúce na kolektívne 

zmluvy, ktoré boli dohodnuté a prijaté po dátume prevodu 
dotknutého podniku a určené na úpravu vývoja pracovných 
podmienok vo verejnom sektore, môže značne obmedziť 
voľnú úvahu nevyhnutnú na to, aby nadobúdateľ prijal 
uvedené opatrenia na prispôsobenie a úpravu.

• 29 V takej situácii môže takéto ustanovenie ohroziť 
spravodlivú rovnováhu medzi záujmami nadobúdateľa 
v postavení zamestnávateľa na jednej strane a záujmami 
zamestnancov na druhej strane.



Význam Charty
• 30 Po druhé treba uviesť, že podľa ustálenej judikatúry 

treba ustanovenia smernice 2001/23 vykladať pri 
dodržiavaní základných práv, ktoré sú uvedené v Charte 
základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) (pozri 
v tomto zmysle rozsudok z 27. septembra 2012, Cimade
a GISTI, C-179/11, bod 42).

• 31 V tomto ohľade vnútroštátny súd síce uvádza, že 
právo nezdružovať sa nie je predmetom sporu vo veci samej. 
Výklad článku 3 smernice 2001/23 však musí byť v každom 
prípade v súlade s článkom 16 Charty, v ktorom sa uvádza 
sloboda podnikania.



Zmluvná sloboda ako 
základ slobody podnikania
• 32 Toto základné právo zahŕňa najmä zmluvnú slobodu, ako to 

vyplýva z vysvetliviek vypracovaných s cieľom poskytnúť 
usmernenia pri výklade Charty (Ú. v. EÚ C 303, 2007, s. 17), ktoré 
sa podľa článku 6 ods. 1 tretieho pododseku ZEÚ a článku 52 
ods. 7 Charty majú zohľadniť pri jej výklade (rozsudok 
z 22. januára 2013, Sky Österreich, C-283/11, bod 42).

• 33 Vzhľadom na článok 3 smernice 2001/23 z toho vyplýva, že 
na základe slobody podnikania musí mať nadobúdateľ možnosť 
účinne uplatniť svoje záujmy v zmluvnom procese, na ktorom sa 
zúčastňuje, a vyjednať faktory určujúce vývoj pracovných 
podmienok svojich zamestnancov s ohľadom na jeho budúcu 
hospodársku činnosť.



nerovnováha
• 34 Treba však konštatovať, že nadobúdateľ vo veci samej nemá 

nijakú možnosť zúčastňovať sa na činnosti predmetného orgánu 
kolektívneho vyjedávania. Za týchto podmienok tento nadobúdateľ 
nemá možnosť ani účinne uplatniť svoje záujmy v zmluvnom 
procese, na ktorom sa zúčastňuje, ani vyjednať faktory určujúce 
vývoj pracovných podmienok svojich zamestnancov s ohľadom na 
jeho budúcu hospodársku činnosť.

• 35 Za týchto podmienok je zmluvná sloboda uvedeného 
nadobúdateľa výrazne znížená do takej miery, že takéto 
obmedzenie môže ohroziť samotnú podstatu jeho práva na slobodu 
podnikania.



Ochrana slabšej strany 
vs sloboda podnikania

• 36 Článok 3 smernice 2001/23 v spojení s článkom 8 tejto smernice však 
nemožno vykladať tak, že členským štátom povoľuje prijať opatrenia, ktoré 
sú síce výhodnejšie pre zamestnancov, avšak môžu ohroziť samotnú 
podstatu práva nadobúdateľa na slobodu podnikania (pozri analogicky 
rozsudok zo 6. septembra 2012, Deutsches Weintor,C-544/10,body 54,58).

• 37 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na tri položené otázky 
odpovedať tak, že článok 3 smernice 2001/23 sa má vykladať v tom zmysle, 
že bráni tomu, aby členský štát v prípade prevodu podniku stanovil, že 
dynamické ustanovenia odkazujúce na kolektívne zmluvy, ktoré boli 
dohodnuté a prijaté po dátume prevodu, sú voči nadobúdateľovi 
vynútiteľné, pokiaľ tento nadobúdateľ nemal možnosť zúčastniť sa na 
procese vyjednávania o takýchto kolektívnych zmluvách, ktoré boli 
uzavreté po prevode.



SR
• Obchodné spoločnosti, Družstvá,
• Záujmové združenia právnických osôb 

(§ 20f–20j OZ), 
• Štátne podniky
• Iné právnické osoby - NGO ?
• Zakladatelia majú svoj osobný štatút 



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



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. 



Method of creation



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, spynutia, 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)



SEVIC Systems - výrok
(EX) Článkom 43 ZES a 48 ZES odporuje, keď v
členskom štáte sa vo všeobecnosti zamieta zápis
fúzie na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie a
prevodu jej celého imania na inú spoločnosť do
vnútroštátneho obchodného registra, ak jedna z
týchto spoločností má sídlo v inom členskom štáte,
pričom takýto zápis, pokiaľ sú splnené určité
podmienky, je možný, ak obe spoločnosti zúčastnené
na fúzii majú svoje sídlo na území prvého členského
štátu.



Predbežná spoločnosť
• Spoločnosť do vzniku (od založenia?)
• Obmedzená právna subjektivita?
• Kto koná v „jej“ mene?
• Conditio
• Akú dlhú dobu (§62, §64)



COMI Čl.3/1 NEK 2015
• Za centrum hlavných záujmov je pri 

PO alebo OS považované  miesto  
registrovaného sídla, ak sa 
nepreukáže opak. Tento predpoklad 
sa uplatní len v prípade, ak  nedošlo k 
zmene zapísaného sídla tri mesiace 
pred začatím konkurzného konania

•



Možné riešenia skupín 
spoločností

• Sústredná úprava
• Čiastočná úprava
• Rozhodnutia súdov rozpoznávajúca 

záujem skupiny
• Minimalistická úprava (dôsledok 

smerníc)



Komplexná úprava
1. Koncernové právo SRN ---) 
Portugalsko, Maďarsko, Česká 
republika (do 31.12.2013) ---)  Návrh 
deviatej smernice EHS - odvolaný
2. Taliansko -zjednodušená SRN úprava, 
rozpoznaný záujem skupiny



judikatúra
3. Francúzsko – Rozenblum doktrína 
1985, rozpoznaný záujem skupiny  a v 
dôsledku toho možnosť akceptovať 
pokyny ovládajúcej spoločnosti 
(Benelux, Škandinávske krajiny, Česká 
republika od 1.1.2014) 



Bez osobitnej úpravy
• SR ?
• UK – wrongful trading ----) Výsledok 

obdobný Rozenblum



Atomistický prístup v SR
• Úprava v práve obchodných 

spoločností čiastočná – klasické 
inštrumentárium:  ochrana 
menšinových spoločníkov, zákaz 
zneužitia väčšiny,  vytvorenia a 
zachovania kapitálu, úprava krížového 
vlastníctva akcií, zverejňovanie 



Kontrola
• §66a OBZ 
• Vplyv na skryté nepeňažné vklady, 

nadobudnutie vlastných akcií, fúzií, 
transakcie spriaznených strán

• Súvisiaca úprava v účtovníctve, 
daňovom práve, cenných papieroch, 
bankovom práve, súťažnom práve



Polykorporátny prístup
• Štátna pomoc – T 121/15 

(Fortischem/Novácke chemické 
závody) – spor na SDEÚ 

• Súťažné právo NS SR – ekonomické 
nástupníctvo - 1Sžhpu/1/2011) Cargo
SK 

• SDEÚ :  AKZO Nobel C-97/08:



Ekonomické nástupníctvo
• Pokuty by mali mať dostatočný 

odstrašujúci účinok „nielen s cieľom 
sankcionovať konkrétne podniky 
(špecifický odstrašujúci účinok), ale aj s 
cieľom odradiť ostatné podniky od konania 
alebo od pokračovania v konaní, ktoré je v 
rozpore s čl. 81 a 82 Zmluvy (všeobecný 
odstrašujúci účinok)".



pokračovanie
• Rešpektovanie obidvoch funkcií pokuty je preto 

nevyhnutné za účelom zabezpečenia účinnosti 
pokút za porušenie európskeho súťažného práva a 
akcentovanie iba jej represívnej zložky by 
nepochybne znížilo jej efektívnosť. Berúc do 
úvahy, že pokuta má viac funkcií, skutočnosť, že 
nástupnícka spoločnosť je pokutovaná za konanie 
svojho predchodcu pri aplikovaní inštitútu 
ekonomického nástupníctva, nemôže odôvodniť 
odklon od judikatúry ESD.



Súťažné právo:  Akzo
Nobel – bod 60

...keď materská spoločnosť vlastní 100 % ZI svojej 
dcérskej spoločnosti, ktorá sa dopustila porušenia 
pravidiel ES v HS 
• jednak táto materská spoločnosť môže uplatňovať 

rozhodujúci vplyv na správanie tejto dcérskej 
spoločnosti

• jednak existuje vyvrátiteľná domnienka, že táto 
materská spoločnosť skutočne uplatňuje 
rozhodujúci vplyv na správanie svojej dcérskej 
spoločnosti


