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Personálny substrát ??? 

• Spoločník – v.o.s., k. s., s.r.o. 

• Akcionár a.s. 

• Akcionár v jednoduchej spoločnosti na akcie 

• Člen družstva 



Reštrikcie pre zakladateľov 

• Status zakladateľa 

 - tuzemská osoba (PO, FO) 

 - zahraničná FO, PO, entita §22 OBZ 

• § 24 OBZ – rovnaké PaP (ods. 3) 

• Reštrikcie §56 ods. 5 áno, §105a – áno , § 
105b – nie na ZFPO ani na komanditistov 

• OMC – SRO (FO aj PO), AS (PO) 

• Družstvo – dve PO 



Zodpovednosť spoločnosti vs. ručenie 
spoločníkov 

• Zodpovednosť zakladateľov do vzniku 
spoločnosti ----) nový subjekt 

• Ručenie spoločníkov rozdielne počas 
existencie spoločnosti (VOS ---- AS) 

• Ručenie spoločníkov po zániku spoločnosti 

---) ??? Spoločnosť s ručením obmedzeným ??? 



Verejná obchodná spoločnosť 

• intuitus personnae – spojenie dvoch subjektov 
za účelom podnikania 

• PaP v spoločenskej zmluve, novácia – súhlas 
všetkých (§79 ---§97) 

• Actio Pro Socio (§81a) 

• Pristúpenie/vystúpenie zo spoločnosti zmenou 
spoločenskej zmluvy 



Z judikatúry 

• Uznesenie NS ČR z 23. septembra 2008, sp. zn. 29 Cdo 
646/2008: I. Má-li dojít ke změně společenské smlouvy 
veřejné obchodní společnosti v osobách společníků, je k 
takové změně nutný, nestanoví-li zákon jinak, souhlas všech 
společníků, popřípadě souhlas takového počtu společníků 
(jejich hlasů) jaký určila společenská smlouva; teprve v 
důsledku takového souhlasu může skončit účast 
„vystupujících“ společníků ve společnosti a vzniknout účast 
společníka nového. Tomuto požadavku odpovídá postup 
podle ustanovení §  83 ObchZ. II. Uzavřením smlouvy o 
převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti ke změně v 
osobách společníků dojít nemůže (ledaže by taková 
smlouva splňovala shora uvedené podmínky). 
 



Povinnosti spoločníka 

• Splatiť vklad AK bol dohodnutý ---–) následky 
nesplatenia ---) §90 

• Rozhodnutie súdu 

• Rozhodnutie samotnej spoločnosti??? §79 
(väčšinové hlasovanie?) 

• Ručiteľský záväzok (publicita?) 



Práva spoločníka 

• Konať v mene spoločnosti ako ŠO 

• Obchodné vedenie 

• Právo VETA pri zmene spol. zmluvy? 

• Podiel na zisku 

• Podiel na likvidačnom zostatku 

 



Z  judikatúry: 
 

• Rozsudok NS ČR z 21. augusta 2000, sp. zn. 22 Cdo 871/2000: 1. 
Pokud dva ze tří společníků veřejné obchodní společnosti bez 
souhlasu třetího účastníka prodají nemovitost, která je ve vlastnictví 
této společnosti, jiné společnosti, jejímiž společníky jsou, a to za 
cenu podstatně nižší, než za jakou by ji bylo možno v daném čase a 
místě prodat, a tak objektivně zmenší majetek společnosti, jakož i 
podíl třetího společníka na likvidačním zůstatku, jde o jednání, které 
je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, odporuje 
dobrým mravům, a kupní smlouva je proto neplatná. 2. Pokud 
společník veřejné obchodní společnosti způsobil svým jednáním 
společnosti škodu, lze za splnění zákonných podmínek provést 
započtení vzájemných pohledávek; není to však zákonný důvod pro 
zánik jeho nároku na podíl na likvidačním zůstatku. 
 



Komanditná spoločnosť 

• Ako celok VOS, PaP komanditistov podľa 
spoločníkov SRO 

• Prevod podielu komanditistu nemusí 
podliehať súhlasu ostatných spoločníkov cez 
zmenu SZ, 1 spoločník/1 hlas (opt-out) 

• Prevod podielu primerane podľa §115 ods. ¼ 

• Práva komanditistu na nahliadanie do 
účtovných kníh  



Personalizácia SRO 

• rozhodovanie VZ + zmena   spoločenskej zmluvy 
(§ 125 ods. 1 písm. d +  §141)      

• spoločníci sú zároveň konateľmi 

• väzba spoločníka a spoločnosti ---) prevod OP len 
súhlasom VZ + §151) 

• zavedenie príplatkovej spoločnosti 

• Účasť na podnikaní spoločnosti 

 



Kapitalizácia SRO 

• Vyššie základné imanie – zodpovedné 
kapitálové vybavenie spoločnosti spoločníkmi  

• Oddelenie spoločníkov a konateľov 

• Kreovanie dozornej rady 

• Voľný prevod obchodného podielu ---) aj 
založenie a exekúcia 



Zákonné nastavenie SRO 

• Tvorba základného imania  

• Regulovanie hodnoty vkladov (presah druhej 
smernice) 

• Ustanovenie zákazu konkurencie pre členov 
orgánov SRO 

• Ustanovenie zodpovednosti členov orgánov 
SRO 



Povinnosti ex lege 

• Vkladová, prípadne príplatková ---) kadučné 
konanie 

• Nezneužívanie  väčšiny/menšiny 

• Lojalita ? (§830 OZ) V akej miere? 

• Konanie v dobrej viere a v súlade s dobrými 
mravmi 

 

 

 



Práva spoločníkov 

• Podieľať sa na riadení a kontrole SRO 

• Právo na informácie 

• Právo na zisk 

• Právo na likvidačný zostatok 

• Právo podať Actio pro Socio 

• Právo na vyrovnací podiel 

• Pomer podľa participácie na ZI je určený dispozitívne 

 



Obchodný podiel 

• Je predmetom OPV, ale nie je vec v právnom 
zmysle ---) je možné vydržať??? 

• Vlastný obchodný podiel spoločnosti a nároky 
bývalých spoločníkov 

• Obchodný podiel ovládajúcich osôb 



Zmeny v osobách spoločníkov 

• Dohodou 

• Osobitné dohody spoločníkov –  

     prednostné právo na prevod 

     požiadavka na odkúpenie 

     požiadavka na predaj 

----) sú vykonateľné ??? 



Z judikatúry: 
 

• ZSR 105/1994: Ak sa základné imanie obchodnej 
spoločnosti vytvára nepeňažným vkladom – 
nehnuteľnosťou, je súd povinný skúmať pri zápise 
do obchodného registra, či spoločník môže 
nehnuteľnosť previesť do vlastníctva spoločnosti. 
Nemožno previesť do vlastníctva spoločnosti obytný 
dom, v ktorom je už aspoň jeden byt v samostatnom 
vlastníctve. 

 



ZSR 108/2001: 

• Ak spoločenská zmluva spoločnosti s ručením 
obmedzeným určí, že ju možno meniť rozhodnutím 
valného zhromaždenia, môže byť spoločenská zmluva 
zmenená bez toho, aby s jej zmenou súhlasili všetci 
spoločníci.  

 



Pokračovanie 

• V takom prípade môže byť spoločenská zmluva 
zmenená so súhlasom (hlasmi) spoločníkov, ktorí 
majú najmenej 2/3 hlasov všetkých spoločníkov, ak 
spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov. Aj 
pri takomto usporiadaní vnútorných pomerov 
spoločnosti môže byť spoločenská zmluva zmenená 
dohodou všetkých spoločníkov bez toho, aby     
o zmene muselo rokovať a schvaľovať  ju valné 
zhromaždenie. 



ZSP 19/2001: 

• Ak zo spoločenskej zmluvy nevyplýva niečo 
iné, medzi práva spoločníka v spoločnosti 
s ručením obmedzeným nepatrí právo 
neobmedzeného vstupu do sídla spoločnosti. 
(Z uznesenia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 
Obo 122/2000, Zo súdnej praxe, 2001, č. 2, 
s. 36). 

 



ZSR 10/2003 

• Spoločníkovi v spoločnosti ručením 
obmedzeným nemožno bez ďalšieho uprieť 
naliehavý právny záujem na určení neplatnosti 
zmlúv, ktoré uzavrela spoločnosť a ktoré môžu 
mať nepriaznivý vplyv na hodnotu jeho 
obchodného podielu. 

 



Akciová spoločnosť 

• Anonymita akcionárov ? 

• Akcia na doručiteľa v listinnej podobe – NIE, 
len v zaknihovanej 

• Akcia na meno v listinnej podobe ÁNO 

• ZOZNAM AKCIONÁROV  



Akcie – cenný papier 

• Akcia (označenie aj pre dočasný list, §205b 
ods. 1) 

• Forma +  Druh +  Podoba  

• Ordre papier, ALE  možné obmedzenie 
prevoditeľnosti – spôsob, dôsledky - odkup 

• Predkupné právo ? 



Vzťahy medzi akcionármi 

• Imperatív §176b OBZ 

• Dohody akcionárov 

• Dovolené : okrem negatívneho vymedzenia 

• Zakázané :   



Povinnosti akcionárov 

• Splatiť emisný kurz (zmena dočasného listu na 
akciu) ---) status akcionára dňom vzniku 
spoločnosti 

• Povinnosť lojality v miere primeranej účelu 
existencie spoločnosti 

• Povinnosť dodržiavať zákaz zneužívania práv 
akcionára 



Práva akcionárov 

• Právo podieľať sa na riadení spoločnosti (voliť 
členov orgánov spoločnosti, nie právo byť 
volený – odlišnosť od družstva/samospráva) 

• Právo na informácie (VZ + sídlo) 

• Právo na podiel na zisku (prioritné akcie), 
podiel na likvidačnom zostatku 
        + prednostné právo na upísanie  

               mladých akcií  



Práva minoritov 

• 5% ZI (ak stanovy neurčia menej + vlastníctvo akcií 3 
mesiace) 

   – právo žiadať zvolanie MVZ, ak predstavenstvo 
nezvolá ---)  poverenie súdom 

•  5% ZI (ak stanovy neurčia menej) Actio pro socio  

• Každý akcionár – žaloba na neplatnosť  

          (ak bol na VZ ---) protest do zápisnice) 

 

 



Judikatúra  

• ZSR 54/2004: Akcionár má právo na vydanie kópie zo 
zápisnice aj z valného zhromaždenia spoločnosti, 
ktoré sa konalo pred tým, než sa stal akcionárom v 
obchodnej spoločnosti. (Rozsudok Najvyššieho súdu 
SR z 27. 8. 2003, sp. zn. M Obdo V 6/2001). 

 



Stanovisko obchodnoprávneho kolégia NS SR na 
zjednotenie výkladu ustanovení § 180 ods. 3 až 5, v 

spojení s § 183 a § 131 OBZ Obpj 1/2007 z 26. 6. 
2008:  

• Aj právo na informácie o hospodárení a majetkových 
pomeroch spoločnosti, ak ich spoločnosť odmietla 
poskytnúť, musí byť uplatnené spôsobom upraveným 
v § 180 ods. 4 OBZ.  

• Odmietnutie poskytnúť informácie týkajúce sa 
hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti, 
keď bolo neoprávnené, nemôže byť dôvodom pre 
vyhlásenie uznesenia valného zhromaždenia za 
neplatné. 

 



Pravidlá deľby zisku 

• Zákaz vrátenia vkladov 

• ZI + povinne vytvorené rezervy 

• Dobromyseľnosť pri nadobúdaní dividendy 

• Dividendy vs. Tantiémy 



AKCIE   v    J.S.A. 

• NIE verejne obchodovateľné 
• Aj bez hlasovacieho práva, ASPOŇ 1 akcia s HP 
• Rôzne druhy osobitných práv 
• prevoditeľnosť akcií obmedzená AŽ vylúčená pri 

súbežnom vzniku práva na odkúpenie akcií 
spoločnosťou 

• vedľajšie dojednania k akcionárskym dohodám môžu 
nadobudnúť vecnoprávny charakter (právo pridať sa k 
prevodu/tag along) + (právo požadovať prevod/drag 
along), 

• NIE pri shoot-out. 



KONIEC 

 

 

   Ďakujem za pozornosť 

          

    


