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Úvodom1 
 

Obchodné spoločnosti a družstvo sú tými právnymi inštitútmi, ktorými sa realizuje 

podnikateľská činnosť. Otázka obmedzeného ručenia spoločníkov stála na začiatku masívneho 

rozvoja využívania tzv. kapitálových obchodných  spoločností a je prirovnávaná svojim 

významom k vynálezu parného stroja. Je potrebné podotknúť, že táto črta, ktorá bola vnímaná 

ako ťažiskové pozitívum v sebe zároveň obsahovala aj podstatné negatívum v podobe možného 

zneužitia. Ironicky na to poukazuje aj libreto opery Utópia: „Nejakých sedem ľudí vytvorí 

združenie (...),  začnú verejným vyhlásením v akom rozsahu majú v úmysle splatiť svoje dlhy. 

Toto sa nazýva ich Kapitál: ak sú obozretní tak si ho nestanovia vo veľkej výške. Suma je 

nepodstatná – môže sa rôzniť od osemnásť miliónov po osemnásť pencí. Ja by som ho stanovil 

skôr nízko; zdravý rozum takéhoto konania bude zrejmý okamžite každému dlžníkovi. Ak to bude 

na tebe, aby si povedal akú sumu by si chcel zaplatiť, čím nižšie ju môžeš stanoviť, tým lepšie.“2    

 

Myšlienka obmedzeného ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti sa presadila 

v podmienkach atomistickej štruktúry riadenia a kontroly spoločnosti. Rozvinutím tzv. 

polykorporátnej štruktúry, t.j. vzťahov v rámci skupín spoločností sa nástojčivo kladie otázka, 

či je možné ponechať základný prístup ku kapitálovým spoločnostiam nezmenený.  Na 

problematiku súvisiacu s hľadaním podkladov pre vhodne formulovanú odpoveď sa zameriava 

táto učebnica. Jej inovatívnosť tkvie v jej obsahovom spracovaní, ktoré nekopíruje 

pozitívnoprávnu úpravu, ale pracuje s ťažiskovými inštitútmi a zároveň v technickom 

spracovaní prostredníctvom hypertextových odkazov užívateľsky komfortne približuje 

primárne i sekundárne zdroje ďalšieho štúdia.  

 

Za určujúce východisko považuje kolektív autorov správne pochopenie charakteru právnej 

úpravy, jej zmyslu, účelu a zaradenia v právnom systéme. Vychádzame z úpravy všeobecných 

otázok obchodných spoločností, jednotlivých druhov obchodných spoločností a družstva, ktorá 

sa nachádza v právnych normách obsiahnutých predovšetkým  v druhej časti Obchodného 

zákonníka, len v nevyhnutnej miere pracujeme s osobitnými úpravami v iných zákonoch. 

 

Zakladateľské dokumenty obchodných spoločností majú povahu lex constractus sui generis a 

zároveň predstavujú „paraprávne normatívne akty“, ktoré sa zaraďujú medzi významné zdroje 

autonómneho práva, preto je osobitne významné riešenie otázky povahy právnej úpravy v tejto 

časti. Nakoľko Obchodný zákonník neobsahuje osobitnú úpravu, ako riešenie sa použije 

ustanovenie § 2 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia druhej časti sú potom v zmysle 

uvedeného pravidla z väčšej časti imperatívne, a to s prihliadnutím na ich povahu. Tie z nich, 

ktoré umožňujú odchylnú úpravu formuláciou „ak spoločenská zmluva neurčuje inak“ a pod., 

sú bezpochyby dispozitívne. V týchto súvislostiach sa zároveň prejaví aj najproblematickejšie 

miesto interpretácie povahy právnej úpravy obchodných spoločností a družstva, a to nakoľko 

 
1  Spracované podľa PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. 

vydanie. 

2  Libreto k opere „Utopia Ltd.“ (1893) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-2.odsek-3
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donucujúce ustanovenia heteronómneho práva ovplyvňujú možnosť tvorby autonómneho práva 

ustanovením zákazu takejto úpravy. Vo sfére súkromného práva je aj v týchto súvislostiach 

adekvátne požadovať zákaz, a nie hľadať dovolenie pre autonómnu úpravu, nakoľko v prípade 

neexistencie zákazu je dovolenie implicitne právom dané. Zákaz určitej autonómnej úpravy 

môže vyplývať zo všetkých „prameňov“ právnej úpravy vzťahov, ktoré sú predmetom 

Obchodného zákonníka, v neposlednom rade aj zo zásad, na ktorých spočíva Obchodný 

zákonník. 

 

Zásady, na ktorých spočíva Obchodný zákonník, sú uvedené ako posledné v poradí prameňov 

obchodného práva. Napriek tomu, podľa nášho názoru, ich skutočný význam tkvie aj v 

ovplyvňovaní interpretácie heteronómneho práva a spôsobe tvorby pravidiel v rámci 

autonómneho práva. Tieto zásady by mali ovplyvniť interpretáciu a aplikáciu práva 

predovšetkým v prípade medzery v práve, kedy je potrebné túto odstrániť vyplnením týchto 

medzier (dotváraním práva) prostredníctvom analógie, logickou interpretáciou (argument a 

fortiori, argument povahou veci, argument a contrario, a pod.), prostredníctvom princípu 

proporcionality, resp. largo sensu (kedy sa právna povinnosť alebo oprávnenie odvodzuje z 

právnej normy implicitne), resp. v zmysle ústavnoprávnej interpretácie jednoduchého práva by 

mali nájsť uplatnenie aj v rámci explicitne vyjadrenej normy, t. j. pri moderovaní výkladu senso 

strictu, ak by bol gramatický výklad v evidentnom rozpore s fundamentálnymi princípmi 

spravodlivosti vo veľmi podstatnej miere. Týmto spôsobom sa tieto zásady podieľajú na riešení 

konfliktu neúplnosti práva a princípu zákazu denegationis iustitiae v rámcoch rovnovážneho 

riešenia legitimity sudcovskej tvorby práva pri rešpektovaní medzí normotvornej judiciálnej 

aktivity. 

 

Dobré mravy sú pravidlom správania sa v dôsledku na ne odkazujúcich noriem (t. j. nemajú 

plniť funkciu interpretačného prostriedku, ale funkciu normy, ktorá sa má aplikovať), avšak do 

polohy interpretačného prostriedku sa tieto pravidlá posúvajú prostredníctvom zásad, na 

ktorých spočíva Obchodný zákonník. V uvedenom zmysle sa do tejto skupiny prameňov 

obchodného práva zaraďujú aj ostatné všeobecné princípy súkromného práva, predovšetkým 

rovnosť účastníkov, autonómia vôle, zmluvná sloboda, neformálnosť prejavu vôle, zákaz 

zneužitia  práva, pacta sunt servanda (zmluvy sa majú dodržiavať), rebus sic stantibus, contra    

proferentnem, venire contra factum proprium  resp. špecifickejšie obchodnoprávne zásady ako 

poctivosť v obchodných vzťahoch, profesionalita v konaní, odborná starostlivosť v 

rozhodovaní a konaní. V práve obchodných spoločnosti sa v  dôsledku rešpektovania ich 

zmluvnej podstaty akceptujú princípy zmluvného práva, napríklad dobrá viera, a to aj 

prostredníctvom Princípov európskeho zmluvného práva (čl. I: 201:1).  

 

V predkladanej učebnici práva obchodných spoločností a družstva budeme podávať matériu 

vzťahujúcu sa k uvedenej problematike v kontexte uvedených všeobecných princípov a zásad, 

ktorými je možné  prispôsobovať interpretáciu predmetných  noriem aktuálnemu stavu rozvoja 

spoločenských vzťahov, a to v kontexte vnútroštátnom i európskom. 
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Časť I. Právo podnikať, pojem podnikanie a podnikateľ  
 

Kapitola 1.1 Právo podnikať 
 

Vykonávanie podnikateľskej činnosti je predmetom úpravy viacerých právnych odvetví, 

pričom normatívna podoba podnikania a najmä jeho aplikačná rovina do značnej miery 

reflektuje stupeň vývoja spoločnosti a s tým spojené hodnotové nastavenie. Spoločnosť, ktorá 

vo svojom ťažiskovom prameni práva uvádza, že jej hospodárstvo ,,sa zakladá na princípoch 

sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky“ (čl. 55 ods. 1 Ústavného zákona 

č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, ďalej len ,,Ústava“) musí ,,prirodzene zohľadniť 

fakt, že vykonávanie podnikateľskej činnosti nemôže byť len dispozíciou danou 

súkromnoprávnym charakterom obchodnoprávnej reglementácie – v demokratickom štáte je 

ústavným právom zaručujúcim voľný vstup na trh ako vôľou a intelektuálnou šikovnosťou 

podmienená možnosť vlastnej obživy s víziou dosiahnutia určitého životného komfortu. 

Podnikanie sa v tomto poňatí stalo jednou z regulárnych životných priorít subjektov 

s primeranou rozhodovacou kapacitou a odvahou využiť to, čo priniesol zákonodarca 

na ,,podnose“ legislatívnej služby verejnosti. Právo podnikať tak bolo logicky zakomponované 

do znenia zákona najvyššej právnej sily článkom 35 v nasledujúcom znení: ,,každý má právo 

na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú 

zárobkovú činnosť“.3 V zmysle vyššie uvedeného je kruciálne (nielen na účely tejto publikácie 

a štúdium poslucháčov vysokých škôl) citlivo uchopiť výklad ústavného práva podnikať, t. z. 

nielen interpretovať jeho textáciu (t. j. komu  a v akom rozsahu je toto právo garantované), ale 

porozumieť jeho obsahu (okrem iného) vo vzťahu k miere asertivity, ktorú podnikatelia môžu 

v hospodárskej súťaži využívať. Tento úmysel je motivovaný jednak znením prvej vety čl. 55 

ods. 2 Ústavy, podľa ktorej ,,Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž“, a 

taktiež charakterom tejto publikácie, ktorá približuje korporačné právo ako jeden 

z esenciálnych pilierov podnikateľského prostredia. Vzhľadom na prirodzenú (a správnu) 

strohosť Ústavy sú pre výklad jednotlivých článkov najautentickejšími zdrojmi právne názory 

obsiahnuté v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky a v relevantnej doktríne, aj preto v nasledujúcich odsekoch (v rámci 

objektívnych rozsahových limitov tejto učebnej pomôcky) poukážeme na tie najvýznamnejšie. 

 

Jeden z právnych názorov, ktorý vymedzuje aplikačný rozsah čl. 35 Ústavy a oprávnene je 

frekventovane citovaný v odbornej spisbe, je obsiahnutý v náleze Ústavného súdu Slovenskej 

republiky z 27. februára 1997, podľa ktorého ,,právo podnikať je ústavnou zárukou slobody 

výkonu hospodárskej činnosti podľa uváženia. Toto právo sa priznáva každej osobe. 

Prostredníctvom práva na podnikanie sa zaručuje možnosť vykonávať hospodársku činnosť 

tam, kde existuje ekonomická konkurencia, ako aj tam, kde ekonomická konkurencia neexistuje. 

Súčasťou takto poskytnutej záruky nie je ochrana podnikateľa pred vstupom konkurenta do 

zvolenej hospodárskej činnosti“4. Vyššie uvedené Ústavný súd Slovenskej republiky v ďalšom 

konaní špecifikoval: ,,Súčasťou takto poskytnutej záruky nie je ochrana podnikateľa pred 

 
3  MAMOJKA ml., M.: Ekvivalencia práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, s. 26. 

4 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 7/96. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701#ustavnyclanok-55.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701#ustavnyclanok-55.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701#ustavnyclanok-35.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701#ustavnyclanok-55.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701#ustavnyclanok-55.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701#ustavnyclanok-35
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vstupom konkurenta do zvolenej hospodárskej činnosti, ani záruka, že podnikateľ bude mať 

úspech vo svojej činnosti. Právo podnikať sa v súkromnom záujme chráni ako spôsob obživy 

jednotlivca. Zároveň sa ním zabezpečuje verejný záujem na rozvoji podnikania ako dôležitého 

prvku trhového hospodárstva.“5 Pojmy podnikateľ a podnikanie tak ,,možno považovať 

za synonymá prirodzenej individuálnej snahy presadenia sa medzi konkurentmi, avšak s vopred 

neistým výsledkom, ktorý už zo zmyslu konkurencie ako takej nemôže byť zaručený štátom a ani 

podnikateľom samotným. Prirodzená selekcia ,,slabších“ subjektov nie je na prospech len 

spotrebiteľom ako finálnym kontrahentom, ale reprezentujúc snahu o napredovanie 

a zvyšovanie kvality tovarov a služieb za účelom oslovenia zákazníka a maximalizovania zisku 

priaznivo stimuluje každého podnikateľa. Uvedené je zhmotnené v existenciálnej obave 

podnikateľov prameniacej jednak z osobného zlyhania a jednak – čo je v súčasnom svete 

stojacom na pragmatických finančných základoch ešte dôležitejšie – z potenciálneho 

nezvládnutia podnikateľského rizika. Primeraná tvrdosť Obchodného zákonníka (zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ďalej len ,,OBZ“ alebo "Obchodný zákonník") ako 

primárneho nositeľa obchodnoprávnej reglementácie nie je nechceným faktom, ale logickým 

,,hovorcom“ prirodzených zákonitostí konkurencie. Rovnako jasne rozpoznáva požiadavky 

pre vznik hospodárskej súťaže a následné zdarné pôsobenie podnikateľských subjektov v nej 

i samotná Ústava, pričom podľa Ústavného súdu6 ,,základom trhového hospodárstva a s ním 

spätej hospodárskej súťaže je voľnosť vstupu na trh a rovnosť pravidiel správania na trhu pre 

všetkých účastníkov hospodárskej súťaže. Vstup na trh je súčasťou ústavou zaručeného práva 

podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, pretože v trhovom hospodárstve je podstatné 

uplatnenie práva podľa čl. 35 ods. 1 na trhu. Vstup na trh sa právne zabezpečuje v správnom 

konaní založenom na registračnom alebo povoľovacom princípe. Registračný princíp umožňuje 

voľný vstup na trh, povoľovacie konanie má obmedzovací charakter“. Právo podnikať tak 

možno v prvotnej fáze realizácie podnikateľského zámeru spájať s využitím voľnosti vstupu na 

trh, ktorej predpokladom je splnenie formalizovanej registrácie“7. Obdobne sa vyjadruje 

Drgonec, podľa ktorého ,,účelom práva podnikať nie je zaručiť každému, kto podnikať chce, že 

bude podnikať. Účelom práva podnikať je poskytnúť každej oprávnenej osobe náležitú 

príležitosť pokúsiť sa podnikať“8. 

 

Znenie čl. 35 ods. 1 a čl. 55 ods. 2 Ústavy spolu s (napr.) judikatúrou Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky cizelujú aj štandard správania sa podnikateľov v tom, že, odvolávajúc sa 

na slová českého klasika súťažného práva Petra Hajna, v podnikateľskom dianí (s dôrazom 

na právo na ochranu pred nekalou súťažou) ,,nie je možné požadovať nadmiernu ušľachtilosť. 

Nepomerne prísne požiadavky na štandard chovania sa súťažiteľov by naopak spôsobili 

narušenie hospodárskej súťaže, nakoľko v zmysle § 41 OBZ každý podnikateľ má právo 

 
5  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 70/97. 

6  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 70/97. 

7  Pomerne rozsiahla citácia vychádza z predchádzajúcej monografickej činnosti autora tejto kapitoly, ktorý sa 

vymedzeniu ústavného práva podnikať venoval vo viacerých svojich publikáciách. A aj keď dlhodobá vedecká 

práca má svoju genézu (okrem iného) aj v tom, že niektoré názory ich pôvodcovia po určitom období 

prehodnotia, tak vo vzťahu k výkladu čl. 35 Ústavy zastáva autor tejto kapitoly rovnaký interpretačný postoj 

aký formuloval vo svojej prvej vedeckej monografii, s úprimným presvedčením, že výklad nad čiarou nielenže 

nestratil na svojej aktuálnosti dnes, ale bude jej nositeľom aj pro futuro (MAMOJKA ml., M.: Ekvivalencia 

práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. Bratislava: Veda, 2008, str. 26-28). 

8  DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax, s. 770. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701#ustavnyclanok-35.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701#ustavnyclanok-35.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701#ustavnyclanok-55.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-41
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slobodne rozvíjať svoju činnosť v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu.“9 Podnikatelia 

teda nielen môžu, ale v nadväznosti na ekonomicko-právne mechanizmy hospodárskej súťaže 

musia, konať s primeranou mierou (nielen) kontraktačnej agresivity s tým, že výkon ich práv 

je primárne limitovaný tzv. princípom poctivého obchodného styku (§ 265 OBZ) ako kritéria 

prirodzene zohľadňujúceho podstatu podnikateľskej stratégie (t. j. najmä maximalizovať zisk 

a minimalizovať náklady)10. 

 

Aj keď zámerom tejto publikácie je skúmanie slovenských právnych predpisov, pripomíname, 

že ústavný rámec práva podnikať nie je formulovaný ani interpretovaný autonómnou prizmou 

vnútroštátnej legislatívy, ale podobne ako ostatné bazálne práva, je súčasťou nadnárodnej 

normotvornej genézy. V kontexte Zmluvy o fungovaní Európskej únie ,,sa zaručuje právo 

podnikania (subsumované pod voľný pohyb osôb) aj na úrovni komunitárneho práva, a to 

osobitne v čl. 49 zmluvy, podľa ktorého v rámci nižšie uvedených ustanovení sú obmedzenia 

slobody podnikania pre príslušníkov jedného členského štátu na území druhého členského štátu 

zakázané“11. 

 

Kapitola 1.2 Vymedzenie pojmu podnikanie 
 

Normatívne vymedzenie podnikania je obsiahnuté v § 2 ods. 1 OBZ nasledujúco: ,,podnikaním 

sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene 

a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho 

podniku podľa osobitného predpisu“. Na účely interpretácie podnikania si na úvod dovoľujeme 

akcentovať tri ťažiskové informácie, ktoré v ďalšom texte priblížime optikou doktríny aj 

aplikačnej praxe: 

 

1. Znenie citovaného ustanovenia vymedzuje podnikanie ako činnosť podnikateľa, s ktorou 

sa imanentne spája päť znakov: 

• činnosť musí byť sústavná, 

• činnosť musí byť vykonávaná samostatne,  

• činnosť musí byť vykonávaná vo vlastnom mene, 

• činnosť musí byť vykonávaná na vlastnú zodpovednosť, 

 
9  Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Obo 141/2007. 

K výkladu korelácie medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi (nielen v ústavnoprávnom interpretačnom rámci) 

pozri napr. PETREK, F., KATKOVČIK, M. Pravidlo podnikateľského úsudku v kontexte slovenského práva, 

s. 224-237; PETREK, F.: K premlčaniu v spotrebiteľských zmluvách vo svetle derogačného nálezu Ústavného 

súdu SR; s. 182-187; JABLONKA, B. Spotrebiteľské obchody - piaty druh obchodných záväzkových vzťahov 

ako ochrana spotrebiteľa v obchodných vzťahoch, s. 440-446; SMALIK, M. Doktrína pravidla 

podnikateľského úsudku v teórii a praxi, s. 385-392. 

10  K precizovaniu transparentnosti pôsobenia podnikateľských subjektov pri kontrahovaní so štátom pozri napr. 

LUKÁČKA, P., PETREK, F. Register partnerov verejného sektora a súvisiace povinnosti uchádzačov 

vo verejnom obstarávaní, s. 50-66; MIHÁLIK, S., VINCENT, F., ZIGO, D. Otázka korupcie z pohľadu 

trestného práva a kriminológie s dôrazom na proces verejného obstarávania v Slovenskej republike, s. 106-

122; DURAČINSKÁ, J. Ingerencia procesu verejného obstarávania na zmluvy uzatvorené na základe tohto 

procesu. s. 5-22; LACKO, P. Do akej miery zodpovedajú zápisy v registri partnerov verejného sektora 

skutočnosti?, s. 157-161. 

11  PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, str. 10. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-265
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-1
https://www.nsud.sk/data/att/11462.pdf
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• činnosť musí byť vykonávaná za účelom dosiahnutia zisku. 

2. Všetkých päť vyššie uvedených znakov musí byť splnených kumulatívne, t. j. súčasne. 

Ak by pri posudzovaní akejkoľvek činnosti absentoval čo i len jeden, nemožno túto 

činnosť považovať za podnikanie. 

3. Pertraktovaný normatívny text nie je obsiahnutý iba v OBZ, keďže takmer rovnaká textácia 

je inkorporovaná aj v § 2 ŽZ, ktorý však nevymedzuje podnikanie, ale živnosť – stručné 

vysvetlenie rozdielov medzi týmito dvomi definíciami ponechávame na nasledujúce 

strany, resp. v širších súvislostiach čitateľa odkazujeme na aktuálne rezultáty vedeckej 

činnosti nášho autorského kolektívu12. 

 

Ad 1.) Charakter tejto publikácie nám neumožňuje popísať všetky interpretačné konotácie 

podnikania, ktoré sa v špecializovanej literatúre objavujú, aj preto v nasledujúcich odsekoch 

uvedieme iba primeranú koncentráciu doterajšieho poznania a budeme ju konfrontovať 

s aktuálnym aplikačným pohľadom. Na tomto mieste je zároveň vhodné upozorniť na to, že 

poradie, v akom sú jednotlivé znaky podnikania ako činnosti podnikateľa uvedené v § 2 ods. 1 

OBZ, neurčuje ich individuálnu dôležitosť (t. z. podnikanie by malo rovnaký právny obsah aj 

v prípade, ak by zákonné znenie začínalo definičným znakom ,,snahy o dosiahnutie zisku“). 

V tejto súvislosti však nemáme ambíciu presadzovať zmenu právneho stavu, t. z. pri výklade 

rešpektujeme textačnú postupnosť § 2 ods. 1 OBZ. 

 

Prvým znakom činnosti, ktorá predstavuje podnikanie, je jej sústavnosť. V gramatickom 

kontexte (nielen) tohto fragmentu prízvukujeme, že je potrebné interpretovať jeho právny 

význam, keďže tento nemusí vždy byť v súlade s popisom, ktorý pri príslušnom slove uvádza 

Slovník slovenského jazyka. V prípade sústavnosti to znamená nasledujúce: zatiaľ čo 

doslovnou deskripciou by činnosť podnikateľa mala byť sústavná, t. j. kontinuálna, 

t. j. neprerušovaná, doktrína správne konštatuje, že sústavnosť ,,nemožno vykladať reštriktívne 

napr. tak, že by malo ísť o nepretržitú podnikateľskú činnosť“, pretože toto kritérium ,,spĺňa aj 

sezónna činnosť, prípadne činnosť, ktorú podnikateľ na určitý čas preruší a znovu v nej 

pokračuje. Dôležité je, aby úmyslom podnikateľa bolo vykonávať túto činnosť opakovane“, 

pričom z tohto vymedzenia je vylúčená ,,taká činnosť, ktorá sa vykonáva náhodne, výnimočne, 

prípadne príležitostne“13. Patakyová správne poukazuje na to, že ,,kontinuita tkvie 

v racionálnom predvídaní opakovania tejto činnosti zo strany podnikateľa, aj keď intenzita 

nemusí byť rovnaká“14. 

 

Požiadavka sústavnosti sa pre čitateľov zrejme stane uchopiteľnejšou prostredníctvom 

ilustračných činností, pri ktorých by objektívne nebolo možné (resp. by to bolo významne 

 
12  PATAKYOVÁ, M., MAMOJKA ml., M., DURAČINSKÁ, J. a kol. Hospodárske právo, 351 s. 

13  OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár, s. 55. Obdobnú argumentáciu preferuje (napr.) 

aj autorský kolektív pod vedením doc. Štenglovej v jednom zo starších vydaní komentára k Obchodnému 

zákonníku – ,,sústavnosť nie je totožná s nepretržitosťou a trvalosťou. Bude preto z tohto hľadiska podnikaním 

činnosť prevádzkovaná sezónne alebo v určitých, hoci nepravidelných, intervaloch. Nemôže však ísť o činnosť 

náhodnú, výnimočnú, iba príležitostne alebo občas vykonávanú. Posúdenie sústavnosti bude vždy vecou 

konkrétneho prípadu s prihliadnutím k povahe činnosti“ (ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. 

Obchodní zákoník. Komentář. 10. podstatně rozšířené vydání, str. 6). 

14  PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, s. 11. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190901#paragraf-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-1
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sťažené) konať v súlade s doslovným výkladom zákona, t. j. napr. prevádzka exteriérového 

kúpaliska, prevádzka vleku na vodné lyže na prírodnej vodnej ploche, prevádzka ľadovej 

plochy, predaj zeleniny a ovocia, ktoré boli vypestované v slovenských klimatických 

podmienkach a pod. Doktrína v tomto smere nie je ,,argumentačným solitérom“, pretože 

obdobnú interpretáciu preberajú aj rozhodnutia slovenských a českých súdov – pozri napr. 

rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 22 Cdo 679/2007, ktorý cituje teoreticko-

právne vymedzenie sústavnosti z komentára k OBZ od Štenglovej, Plívy, Tomsu a kol. 

(dotknuté časti predmetného komentára sme citovali pod čiarou). 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené si dovoľujeme sformulovať nasledujúce vymedzenie 

sústavnosti ako prvého kritéria15 činnosti vykonávanej zo strany podnikateľa: sústavnosť 

predstavuje odôvodnený predpoklad opakovania činnosti s tým, že frekvencia opakovania 

v každom jednotlivom prípade podlieha objektívnym faktorom, najmä (ale nie výlučne) 

sezónnemu charakteru posudzovanej činnosti. 

 

Druhým znakom činnosti predstavujúcej podnikanie je, ako sme už predznamenali, jej 

samostatnosť. Podobne ako v predchádzajúcom prípade nie je príhodné interpretovať 

samostatnosť doslovne, pretože by to mohlo smerovať k tomu, že samostatný výkon činnosti je 

absolútne autonómnou aktivitou bez akéhokoľvek externého vplyvu. Prizma doktríny 

a judikatúry je však odlišná – samostatne vykonáva činnosť ten, kto sa rozhoduje na základe 

vlastnej vôle (t. j. individuálnej vôle napr. v prípade živnostníka, samostatne pôsobiaceho 

advokáta, samostatne pôsobiaceho daňového poradcu a pod., resp. kolektívnej vôle napr. 

v prípade prijatia uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným 

zaväzujúceho jej konateľa) s tým, že táto vôľa nepodlieha pokynom inej entity (t. j. inej fyzickej 

alebo právnickej osoby). Uvedomujeme si, že predchádzajúce riadky sú formulované 

vedeckým jazykom, preto ich, rovnako ako v prípade vysvetlenia sústavnosti, doplníme 

o aplikačný rozmer: samostatne koná ten, kto sa ,,v medziach práva sám rozhoduje o tom, aké 

výrobky bude vyrábať, aké služby bude poskytovať, za akú cenu ich bude poskytovať a pod. 

Rozhoduje tiež o tom, či bude túto zárobkovú činnosť vykonávať osobne alebo bude 

zamestnávať pracovníkov, ktorých prácu v tomto prípade organizuje“16. Obdobne sa 

k vymedzeniu samostatnosti stavia aj slovenská veda17, tieto konštatácie však musíme rozšíriť 

 
15  Opätovne zdôrazňujeme, že poradie pojmových znakov podnikania ako činnosti vykonávanej zo strany 

podnikateľa nie je významovo určujúce. Pri výklade jednotlivých normatívnych a doktrinálnych aspektov 

podnikania však rešpektujeme poradie, ktoré textuje OBZ. 

16  LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník. I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání, s. 1607. 

17  Porovnaj napr. komentár Ovečkovej, podľa ktorej ,,samostatnosť pri výkone podnikateľskej činnosti treba 

chápať v tom zmysle, že podnikateľ sám rozhoduje o spôsobe a formách svojej podnikateľskej činnosti, nie je 

teda podriadený inému subjektu, ktorého príkazy musí plniť (napr. pracovný pomer). Negáciou samostatnosti 

nie je plnenie prevzatých záväzkov, prípadne viazanosť pokynmi klienta a pod.“ (OVEČKOVÁ, O. a kol. 

Obchodný zákonník. Veľký komentár, s. 55). Pomerne komplexné vymedzenie samostatnosti ponúka aj 

Suchoža – samostatnosť ,,treba chápať jednak v zmysle ekonomickom (komerčnom) a jednak v zmysle 

právnom. Aspekt právny spočíva v tom, že podnikateľ realizujúci podnikateľskú činnosť takú činnosť pre 

niekoho koná (prípadne jej výsledky odovzdáva) na báze komerčnej (predovšetkým obchodno-zmluvnej) a nie 

v rámci zamestnaneckého pracovného pomeru. Ten, kto takú činnosť vykonáva, disponuje aj vlastnou 

hospodárskou a organizačnou vybavenosťou (napr. prevádzkovou) a sám rozhoduje o koncepcii a ďalšom 

vývoji podniku (podnikania)“ (SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár, s. 

52). 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B6AF4967C86FBE65C1257A4E00686D1F?openDocument&Highlight=0,
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o zohľadnenie obchodno-právnej kontraktačnej reality – o intaktnej samostatnosti možno 

hovoriť iba do momentu, keď podnikateľovi vzniknú rôzne druhy povinností (napr. povinnosti 

vyplývajúce z uzavretej zmluvy, povinnosti k daňovému úradu, k živnostenskému úradu, 

k Sociálnej poisťovni, atd.), ktoré rozhodovanie podnikateľa korigujú. Inými slovami, 

podnikateľ sa síce sám rozhoduje o tom, aké služby a v akej cene bude poskytovať, ale (napr.) 

po uzavretí konkrétnej zmluvy (resp. zmlúv) je viazaný povinnosťami, ktoré na seba prevzal 

po vlastnej slobodnej úvahe, t. z. účinnosťou zmluvy (resp. zmlúv) sa sloboda v jeho konaní 

zužuje. Podobný efekt v obchodnej praxi vyvoláva aj negociácia s potenciálnym zmluvným 

partnerom (t. z. ide o fázu predchádzajúcu uzavretiu zmluvy), ktorý je v príslušnom 

podnikateľskom segmente adaptovaný, z čoho vyplýva vyššia ,,vyjednávacia sila“. 

Prirodzeným rezultátom takejto kontraktácie je to, že sloboda v rozhodovaní o tovare, službách 

a ich cene ,,slabšieho rokujúceho“ sa redukuje, pretože tieto aspekty obvykle určí ,,silnejší 

subjekt“. 

 

V snahe o zohľadnenie vyššie uvedeného sa (rovnako ako v prípade interpretácie sústavnosti) 

pokúsime o vlastné vymedzenie samostatnosti, ktorého cieľom je skombinovať ťažiskové 

prvky doktríny a pritom reflektovať bazálne mechanizmy aplikačnej praxe: samostatnosť 

činnosti, ktorú vykonáva podnikateľ ako svoje podnikanie, predstavuje slobodnú vôľu 

podnikateľa pri spôsobe vykonávania tejto činnosti, t. j. najmä slobodné rozhodovanie o tom, 

aké tovary a aké služby bude poskytovať, za aké ceny ich bude ponúkať a akých zmluvných 

partnerov bude vyhľadávať, pričom pri tomto rozhodovaní podnikateľ nepodlieha pokynom 

iných fyzických alebo právnických osôb. Rozsah slobodného rozhodovania podnikateľa 

limitujú (okrem iného) povinnosti, ktorými je viazaný na základe zmluvných vzťahov, 

do ktorých dobrovoľne vstúpil, ako aj povinnosti vyplývajúce mu ex lege (napr. vo vzťahu 

k správcovi dane, k Sociálnej poisťovni a pod.). 

 

Tretím znakom imanentne spojeným s činnosťou predstavujúcou podnikanie, je realizácia tejto 

aktivity vo vlastnom mene. Táto požiadavka je na rozdiel od predchádzajúcich dvoch výkladovo 

jasná, okrem iného preto, lebo OBZ obsahuje relatívne komplexnú právnu úpravu obchodného 

mena (t. j. inštitút zodpovedajúci ,,vlastnému menu“ podnikateľa). Keďže obchodné meno je 

(aj) z vyššie uvedeného dôvodu rozsiahlo interpretované v komentárovej spisbe, na účely tejto 

učebnej pomôcky sa obmedzíme iba na ťažiskové konštatácie: obchodné meno je 

reglementované ustanoveniami § 8 až § 12 OBZ, pričom v zmysle prvého z nich (t. j. § 8 OBZ) 

,,obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri 

svojej podnikateľskej činnosti“. Spôsob formulovania názvu podnikateľa je v zmysle 

nasledujúcich paragrafov jednoduchý – obchodným menom fyzickej osoby je jej meno 

a priezvisko, pričom súčasťou takto vytvoreného obchodného mena môže byť dodatok k menu 

a priezvisku, ktorý odlišuje osobu podnikateľa alebo druh podnikania18 (pozri prvú a druhú vetu 

§ 9 ods. 1 OBZ19). Fyzická osoba má teda časť svojho obchodného mena vopred určenú, 

 
18  napr. Ján Novák – automechanik 

19  Znenie § 9 ods. 1 OBZ: 

„Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko (ďalej len „meno“). Obchodné meno fyzickej 

osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. K problematike právnej 

ochrany obchodného mena pozri napr. BARKOCI, S. Prostriedky ochrany obchodného mena, s. 71-77. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#predpis.cast-prva.hlava-1.diel-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-9.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-9.odsek-1
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kreatívny prvok sa vzťahuje iba na spomínaný dodatok20. Naopak obchodné meno obchodných 

spoločností a družstiev má širšie možnosti pre formulovanie obchodného mena nielen ako 

nevyhnutného identifikačného znaku, ale aj ako súčasť marketingového inštrumentária21. 

Dôvodom je to, že tzv. kmeňová časť obchodného mena (tzv. corpus firmae) obchodných 

spoločností alebo družstiev podlieha iba dvom požiadavkám, ktoré vysvetlíme v ďalších dvoch 

odsekoch. 

 

Prvou požiadavkou je to, aby navrhovaná kmeňová časť obchodného mena nebola totožná 

s obchodným menom podnikateľa, ktorý už je zapísaný v obchodnom registri (overenie tejto 

skutočnosti sa v právnej teórii nazýva lustrácia obchodného mena prostredníctvom 

elektronickej verzie obchodného registra22). To znamená, že ak by navrhovateľ žiadal o zápis 

takéhoto obchodného mena, príslušný registrový súd odmietne vykonať zápis, pretože 

v zmysle § 7 ods. 12 zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „ZOR“ alebo „Zákon o obchodnom registri“), preveruje 

potenciálnu totožnosť navrhovaných obchodných mien s názvami už zapísaných podnikateľov. 

Na tomto mieste je potrebné dodať, že právna forma pri tomto posudzovaní nie je odlišujúcim 

kritériom, t. j. v prípade podania návrhu na zápis obchodného mena ,,ABC, s.r.o.“ súd 

vykonanie zápisu odmietne aj vtedy, ak už v obchodnom registri je zapísaná obchodná 

spoločnosť s obchodným menom ,,ABC, a.s.“ Predchádzajúce riadky zároveň predznamenali, 

že obligatórnou súčasťou obchodného mena obchodných spoločností a družstiev je označenie 

právnej formy, pričom jej textácia je explicitne reštringovaná23 (napr. označenie právnej formy 

v obchodnom mene spoločnosti s ručením obmedzeným má v zmysle § 107 OBZ iba tri 

zákonné alternatívy: prvou je plné znenie právnej formy, t. j. „spoločnosť s ručením 

obmedzeným“, druhou a treťou sú jej skratky, t. j. „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“.). 

 

Druhou požiadavkou, ktorú musí spĺňať kmeňová časť obchodného mena, je jeho 

nezameniteľnosť. Prízvukujeme, že potenciálna zameniteľnosť názvu obchodnej spoločnosti 

(alebo družstva), ktorý má byť zapísaný do obchodného registra, s názvom iného už zapísaného 

podnikateľa, nie je prekážkou vykonania tohto zápisu. Dôvodom je to, že príslušný registrový 

 
20  Ako sme uviedli v texte nad čiarou, naším úmyslom nie je alternovať komentárovú spisbu, aj preto v tejto 

súvislosti uvedieme iba to, že dodatok k menu a priezvisku fyzickej osoby môže byť vecný (napr. Ján Novák 

– stavebné práce), osobný (napr. Ján Novák a syn), fantazijný (napr. Ján Novák – majster farbička) alebo 

zmiešaný (napr. Ján Novák a syn – majstri farbičky). V ostatných súvislostiach odkazujeme na niektorý 

z komentárov k Obchodnému zákonníku [napr. BOHRNOVÁ, M.: Komentár k § 8 až § 12 Obchodného 

zákonníka (Obchodné meno), s. 13-20, resp. MAMOJKA ml., M.: Komentár k § 107 Obchodného zákonníka 

(Obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným), str. 432-435 – obidve komentované state sú súčasťou 

nasledujúcej publikácie: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár, 1. zväzok. 

21  Znenie § 9 ods. 2 OBZ prvá a druhá veta: 

„Obchodné meno obchodných spoločností a družstva je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. 

To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona.“ 

22  www.orsr.sk 

23  Pozri tretiu vetu § 9 ods. 2 OBZ:  

„Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu“. V tejto súvislosti 

pozri napr. aj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Obdo 8/1997: „Ak žalobca je 

obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, forma ich podnikania je súčasťou obchodného mena (§ 9 ods. 2 

Obchodného zákonníka). Ak uvedená skutočnosť v označení obchodného mena chýba, treba ju doplniť. 

Uvedený nedostatok nemožno pokladať za neodstrániteľnú prekážku konania, ale za neúplné podanie, ktoré 

súd môže odstrániť (§ 43 O. s. p.).“ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/530/20190101#paragraf-7.odsek-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/530/20190101#paragraf-7.odsek-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-107
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súd, ako sme už uviedli, preveruje iba totožnosť kmeňovej časti navrhovaného obchodného 

mena podnikateľa (t. j. napr. ,,ABC“) vo vzťahu k už zapísaným subjektom. Ak by však už 

zapísaný podnikateľ (napr. ,,ABC-1, s.r.o.“) ,,nadobudol oprávnený dojem (t. z. podporený 

vyargumentovaným právnym názorom), že obchodné meno podnikateľa, ktorý bol 

do obchodného registra zapísaný neskôr (napr. ,,ABC, s.r.o.“), je zameniteľné s jeho 

obchodným menom, tak z dôvodu porušenia princípu nezameniteľnosti by sa mohol na súde 

domôcť napr. toho, že neskôr zapísaný podnikateľ zmení svoje obchodné meno tak, aby už 

nebolo zameniteľné s jeho názvom“24. 

 

Zatiaľ čo pri výklade predchádzajúcich znakov činnosti predstavujúcej podnikanie (t. j. 

sústavnosť a samostatnosť) sme formulovali vlastné vymedzenie pertraktovaných aspektov, 

tento krát sa obmedzíme na citovanie Ovečkovej: ,,podnikateľ podniká vo vlastnom mene, keď 

nekoná v mene niekoho iného. Nie je podmienkou, aby konal osobne, ale osoba, ktorá za neho 

koná (zástupca), musí konať v mene podnikateľa. Podnikateľ podniká pod vlastným menom, 

keď podniká pod obchodným menom v zmysle § 8 OBZ. ... Za činnosť uskutočňovanú vo 

vlastnom mene, a teda podnikateľskú činnosť, sa považuje aj činnosť na základe mandátnej 

zmluvy alebo zmluvy o obchodnom zastúpení“25. Dotknutý komentár si dovolíme doplniť iba 

v tom, že konať v mene podnikateľa možno aj na základe iných zmlúv (inominátnych), 

v ktorých je obsiahnutý prvok priameho zastúpenia (t. z. nemusí nevyhnutne ísť iba 

o mandátnu zmluvu alebo zmluvu o obchodnom zastúpení). 

 

Štvrtým menovateľom činnosti predstavujúcej podnikanie je jej vykonávanie na vlastnú 

zodpovednosť. Nasledujúcou stručnou aplikačnou deskripciou síce do určitej miery narušíme 

obvyklú postupnosť výkladu (t. j. od právnej teórie k praktickým prvkom), v prípade 

podnikania na vlastnú zodpovednosť to však považujeme za príhodné, pretože aspekt právnej 

zodpovednosti je jedným z rozhodujúcich kritérií v myšlienkovej genéze každej osoby pri 

výbere platformy, prostredníctvom ktorej sa zúčastní hospodárskej súťaže26. Inými slovami, je 

zásadným rozdielom, či fyzická osoba vstúpi ako spoločník do verejnej obchodnej spoločnosti, 

v ktorej ručí za záväzky spoločnosti celým svojím osobným majetkom, alebo sa stane 

súčasťou spoločníckej štruktúry spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je viazaný 

povinnosťami ručiteľa iba do výšky svojho nesplateného vkladu (do základného imania 

spoločnosti) zapísaného v obchodnom registri (t. z. po jeho splatení v plnej výške už za záväzky 

 
24  MAMOJKA ml., M. In: PATAKYOVÁ, M., MAMOJKA ml., M., DURAČINSKÁ, J. a kol. Hospodárske 

právo, s. 50. 

25  OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár, s. 55. 

26  K výkladu právnej úpravy hospodárskej súťaže a jej interpretačnému presahu (aj) do roviny trestného práva 

pozri napr. publikačné výstupy Jany Strémy [STRÉMY, J.: Súkromnoprávne prostriedky ochrany spotrebiteľa 

pred nekalou súťažou, s. 217-238; STRÉMY, J. In: PATAKYOVÁ, M., MAMOJKA ml., M., 

DURAČINSKÁ, J. a kol. Hospodárske právo, s. 243-351; STRÉMY, J., TURAY, L.: Vybrané aspekty 

zodpovednosti v korporátnych štruktúrach v kontexte obchodného i trestného práva, s. 52-74]. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-8
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spoločnosti neručí27). Výsledkom tejto prirodzenej úvahy pri kalkulácii majetkového rizika28 

pred vstupom do korporačného diania je to, že v rámci obchodných spoločností je (nielen) 

v Slovenskej republike štatisticky dominantnou entitou spoločnosť s ručením obmedzeným 

(takmer 97%29). Vyššie uvedené neznamená, že jednotlivé obchodné spoločnosti a družstvá sú 

nositeľmi odlišných rozsahov právnej zodpovednosti, práve naopak – každá obchodná 

spoločnosť aj družstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, diferencuje sa však 

rozsah ručenia spoločníckej (resp. akcionárskej) štruktúry za záväzky spoločnosti, čo je 

kruciálny faktor pri výbere právnej formy, na ktorej fungovaní bude  spoločník (resp. akcionár) 

participovať prostredníctvom vykonávania svojich práv (t. j. právo na informácie, právo 

podieľať sa na zisku, právo podieľať sa na rozhodovaní o chode spoločnosti atď.30). 

 

Predchádzajúci odsek je, ako sme už predznamenali, úmyselným premostením k doktríne – 

napr. podľa Ovečkovej ,,podnikateľskú činnosť vykonáva podnikateľ na vlastnú zodpovednosť 

vtedy, keď za jeho podnikanie nezodpovedá nikto iný. ... To znamená, že konanie podnikateľa 

zaväzuje jeho samého“, pričom ,,vlastná zodpovednosť je úzko spojená s podnikateľským 

rizikom“31. Podľa Lasáka však tradičný teoretický názor ,,nevylučuje, aby podnikateľská 

činnosť bola založená na konaní na cudzí účet (napr. komisionár32). V danom prípade síce 

komisionár koná na účet komitenta, sám však napĺňa podmienky podnikateľskej činnosti (zisk 

je predstavovaný spravidla províziou, prípadne poplatkom za umiestnenie veci v prevádzkarni 

a pod.).33“ 

 

Posledným znakom činnosti, ktorá po splnení všetkých predchádzajúcich prvkov završuje 

normatívne vymedzenie podnikania, je vykonávanie tejto činnosti za účelom dosiahnutia zisku. 

Toto kritérium je kreované na racionálnom psychologicko-právnom predpoklade, pretože, na 

rozdiel od predchádzajúcich vlastností činnosti predstavujúcej podnikanie, tento účel v deň 

začatia vykonávania podnikania nemožno hmatateľne preukázať. Dôvodom je najmä to, že 

 
27  Výklad ručiteľských mechanizmov je formulovaný v iných častiach tejto publikácie, preto sa mu v tejto 

kapitole nebudeme bližšie venovať. V relevantných súvislostiach považujeme za vhodné konštatovať aspoň to, 

,,zákon rozlišuje medzi tzv. zodpovednostnými záväzkovými vzťahmi, ktoré zakladajú primárnu a neobmedzenú 

právnu zodpovednosť spoločnosti, a tzv. ručiteľskými záväzkovými vzťahmi, ktoré zakladajú sekundárnu 

a obmedzenú právnu zodpovednosť spoločníkov za záväzky spoločnosti“ [MAMOJKA ml., M. In MAMOJKA 

ml., M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár, 1. zväzok, s. 425-432]. 

28  V texte nad čiarou v partikulárnej súvislosti používame slovné spojenie majetkové riziko a nie podnikateľské 

riziko, pretože (napr.) v zmysle rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Cdo 109/03 samotná 

účasť v spoločníckej/akcionárskej štruktúre obchodnej spoločnosti nie je vykonávaním činnosti predstavujúcej 

podnikanie, ale iba dispozíciou s vlastným majetkom. Čitateľa oboznamujeme so širším ponímaním 

majetkového rizika, t. z. nielen ako rizika vznikajúceho z plnohodnotnej podnikateľskej činnosti, ale aj ako 

rizika vznikajúceho z nepodnikateľských ručiteľských vzťahov (t. j. z ručenia za záväzky obchodnej 

spoločnosti, v ktorej fyzická alebo právnická osoba má postavenie spoločníka/akcionára). 

29  Podľa údajov spracovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky ku koncu roku 2018 v porovnaní 

všetkých štyroch právnych foriem obchodných spoločností (t. j. bez započítania jednoduchej spoločnosti 

na akcie). 

30  Interpretácia práv a povinností spoločníkov (resp. akcionárov) v obchodných spoločnostiach sú obsiahnuté 

v iných kapitolách tejto publikácie. 

31  OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Veľký komentár, s. 56. 

32  Lasák uvádza ako príklad komisionára prevádzkujúceho bazár, na účely tejto učebnej pomôcky však uvedieme 

čitateľovi konkrétnejšie a aplikačne bližšie príklady – napr. aukčná spoločnosť konajúca ako komisionár 

pri predaji umeleckého diela, prípadne kníhkupectvo konajúce ako komisionár pri predaji kníh atd.  

33  LASÁK, J. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník. I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání, s. 1607. 
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snaha o dosiahnutie zisku, hoci aj taká, ktorá je podložená úprimným podnikateľským úsilím, 

sofistikovanou podnikateľskou stratégiou (atd.), nemusí priniesť pozitívny hospodársky 

výsledok. Z hľadiska zákonného textu je teda rozhodujúci úmysel dosiahnuť zisk a nie jeho 

skutočné dosiahnutie. Aj preto zastávame názor, že z doktrinálneho hľadiska môže mať tento 

znak vo vymedzení podnikania význam, v striktne aplikačnej rovine ho však stráca. 

 

Ad 2.) V predchádzajúcom texte sme opakovane zdôrazňovali, že na to, aby partikulárna 

činnosť bola v zmysle § 2 ods. 1 OBZ považovaná za podnikanie, všetkých päť 

pertraktovaných znakov musí byť splnených súčasne. Táto požiadavka je normatívnou aj 

výkladovou konštantou, t. z. ide o ustanovenie s rovnakým znením odo dňa prijatia 

Obchodného zákonníka (t. j. 5. 11. 1991) až dodnes. Napriek tomu, že cieľom tejto publikácie 

nie je širokospektrálna právna komparatistika, v tomto bode si dovolíme pod čiarou citovať 

ustanovenia nepriamo34 upravujúce pojmové znaky podnikania v českom Občianskom 

zákonníku (zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník)35, pričom posúdenie toho, či je vhodnejšia 

textácia pochádzajúca z federatívneho Obchodného zákonníka (t. j. kódexu, ktorého účinnosť 

v Slovenskej republike pretrváva), nového českého Občianskeho zákonníka, prípadne medzi 

nimi nie je zásadný normatívny ani interpretačný rozdiel, ponecháme na kritickom myslení 

čitateľa. 

 

Ad 3.) Znenie § 2 ods. 1 OBZ je takmer v zhodnej textácii obsiahnuté aj v § 2 zák. č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len 

„ŽZ“) s tým, že, ako sme už prízvukovali, ŽZ nevymedzuje podnikanie, ale živnosť. V tejto 

súvislosti nemáme v úmysle nahrádzať či duplikovať naše predchádzajúce publikácie venujúce 

sa právnemu odvetviu, ktoré subsumuje problematiku živnostenského podnikania36, preto sa 

obmedzíme iba na vysvetlenie bazálneho rozdielu medzi spomenutými ustanoveniami. 

Podstatou dotknutej diferencie je to, že ŽZ upravuje užší rozsah podnikateľskej činnosti, než 

aký je reglementovaný v OBZ. V tejto súvislosti platí v učebných pomôckach frekventovaná 

teoréma, že každá živnosť je podnikaním, ale nie každé podnikanie je živnosťou. Dôvodom je 

(okrem iného) to, že popri tzv. pozitívnom vymedzení živnosti (spomínaný § 2 ŽZ) obsahuje ŽZ 

aj úpravu tzv. negatívneho vymedzenia (§ 3 ŽZ), t. z. ŽZ špecifikuje činnosti, na ktorých 

vykonávanie nie je možné získať živnostenské oprávnenie (t. j. napr. slobodné povolania ako 

advokát, exekútor či audítor, mimo slobodných povolaní ide napr. o vykonávane liečiteľskej 

činnosti, činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu, atd.). 

 

  

 
34  Dotknuté ustanovenie českého Občianskeho zákonníka popisuje podnikanie iba nepriamo, keďže 

prostredníctvom jeho tradičných normatívnych znakov nevymedzuje podnikanie, ale podnikateľa (v tejto 

súvislosti pozri nasledujúcu citáciu pod čiarou). 

35  „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným 

způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti 

za podnikatele“, § 420 ods. 1, český Občiansky zákonník. 

36  LUKÁČKA, P. In PATAKYOVÁ, M., MAMOJKA ml., M., DURAČINSKÁ, J. a kol. Hospodárske právo, s. 

351. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190901#paragraf-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190901#paragraf-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190901#paragraf-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190901#paragraf-3
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Kapitola 1.3 Vymedzenie pojmu podnikateľ 
 

Zatiaľ čo vymedzenie podnikania predpokladá kumulatívne splnenie piatich znakov, t. z. ide 

o súbor aktívnych úkonov (sústavnosť a samostatnosť), formálno-právnych požiadaviek 

(konanie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) a psychologicko-právneho 

,,nastavenia“ podnikateľa (konanie za účelom dosiahnutia zisku), tak vymedzenie podnikateľa 

je kreované na podstatne strohejšom normatívnom aj interpretačnom základe. Znenie OBZ totiž 

viaže vznik statusu podnikateľa na úspešnú realizáciu jedného zo štyroch alternatívnych 

registračných postupov, ktorých výsledok je zohľadnený v § 2 ods. 2 OBZ. Aj preto všetky 

podnikateľské subjekty, ktoré možno subsumovať pod spomenuté ustanovenia, označuje 

právna doktrína ako tzv. formálni podnikatelia.37 V súlade s konštantnou koncepciou statusu 

podnikateľa ním vždy je ,,osoba zapísaná v obchodnom registri“38, v živnostenskom registri 

alebo v inom zozname či evidencii (t. j. najmä v zozname niektorej z profesijných komôr 

zastrešujúcich príslušné slobodné povolanie alebo v evidencii obecných úradov vo vzťahu 

k fyzickým osobám vykonávajúcim poľnohospodársku činnosť). Keďže zápis v registri, 

zozname či evidencii, je formálnym znakom, tak (tentokrát iba parafrázujúc Lasáka) nie je 

dôležité, či dotknutá osoba skutočne podnikateľskú činnosť vykonáva, či je v danom registri, 

zozname či evidencii zapísaná dobrovoľne alebo povinne. V týchto prípadoch platí vyvrátiteľná 

domnienka toho, že tieto osoby sú podnikateľmi39, t. z. nie je rozhodujúce, či aktívne 

vykonávajú činnosť, ktorá napĺňa pojmové znaky podnikania. 

 

Znenie § 2 ods. 2 OBZ predznamenáva nasledujúci koncízny výklad, t. z. podnikateľom 

v zmysle dotknutých ustanovení OBZ je: 

1. osoba zapísaná v obchodnom registri [§ 2 ods. 2 písm. a) OBZ]: dotknuté ustanovenie 

je možné interpretovať iba v spojení s § 27 ods. 2 písm. a), b) a c) OBZ vymedzujúcimi osoby, 

ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Vzhľadom na to, že ide o zrozumiteľný výpočet, 

postačí citácia zákonného textu pod čiarou40 s tým, že čitateľ získa presnejšiu predstavu 

prostredníctvom niekoľkých praktických príkladov: písm. a) skúmaného ustanovenia zahŕňa 

všetkých päť právnych foriem obchodných spoločností (t. j. verejná obchodná spoločnosť, 

komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá 

 
37  K slovnému spojeniu ,,formálni podnikatelia“ pozri napr. aj PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný 

zákonník. 5. vydanie, s. 12; ďalej napr. LASÁK, J. In: LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník. I. Obecná část 

(§ 1-654). Komentář. 1. vydání, s. 1610-1611. 

38  Citovaný názor sa vzťahuje k výkladu § 421 českého Občianskeho zákonníka, aj preto Lasák interpretuje 

formálnych podnikateľov iba vo vzťahu k subjektom zapísaným v obchodnom registri, v texte nad čiarou však 

tento výklad rozširujeme v zmysle platného znenia § 2 ods. 2 OBZ aj o iné registre, zoznamy a evidencie (t. j. 

najmä živnostenský register, ďalej napr. zoznamy komôr zastrešujúcich slobodné povolania, ďalej evidencie 

fyzických osôb vykonávajúcich poľnohospodársku výrobu atd.) – LASÁK, J. In: LAVICKÝ, P. a kol.: 

Občanský zákoník. I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání, s. 1610-1611. 

39  LASÁK, J. In: LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník. I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání, 

s. 1610-1612. 

40  Znenie § 27 ods. 2 OBZ: 

„Do obchodného registra sa zapisujú: a) obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to 

ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, podniky a organizačné zložky 

podnikov zahraničných osôb, b) odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný 

zákon, c) fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa tohto 

zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon 

(ďalej len „zapísaná osoba").“ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-27.odsek-2
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spoločnosť na akcie41) a družstvo, Európsku spoločnosť42 (t. j. osoba založená podľa práva 

Európskej únie), a taktiež subsumuje právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon 

(t. j. napr. Rozhlas a televízia Slovenska43). V tejto súvislosti rovnako ako Ovečková 

poukazujeme na paradox spočívajúci v tom, že do obchodného registra sa povinne zapisujú aj 

podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb [t. j. § 27 ods. 2 písm. a) OBZ], 

resp. odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon [t. j. 

§ 27 ods. 2 písm. b) OBZ], tieto entity však nemajú právnu subjektivitu, t. z. ,,nie sú subjektmi 

práva a preto nie sú ani podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) OBZ“44. 

2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia [§ 2 ods. 2 písm. b) OBZ]: 

ako sme už čiastočne uviedli pri vymedzení podnikania, živnostníci prevádzkujú svoju živnosť 

v zmysle § 2 ŽZ s tým, že výkon živnosti je vždy zároveň považovaný za vykonávanie činnosti 

predstavujúcej podnikanie v zmysle § 2 ods. 1 OBZ, t. z. každý živnostník je optikou OBZ 

považovaný za podnikateľa. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že živnostníci sú 

najpočetnejšiu skupinou podnikateľov v Slovenskej republike, ku koncu roku 2018 ich bolo 

evidovaných viac než 300.000 (pozri tabuľku spracovanú Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na konci tejto podkapitoly). Dôvodom tejto kvantitatívnej prevahy je (okrem iného) 

to, že získanie živnostenského oprávnenia s cieľom vykonávania živnosti zo strany fyzickej 

osoby je časovo aj finančne menej náročné, než založenie a vznik obchodnej spoločnosti45. 

Na tomto mieste je však vhodné poukázať aj na zrejme jediný zásadný hendikep právneho 

postavenia živnostníka, ktorým je to, že živnostník zodpovedá za svoje záväzky celým svojím 

osobným majetkom, t. z. podstupuje vyššie podnikateľské a tým aj majetkové riziko46, než napr. 

ak by bol súčasťou spoločníckej štruktúry spoločnosti s ručením obmedzeným. V ostatných 

súvislostiach výkladu právneho postavenia živnostníkov odkazujeme čitateľa na našu 

 
41  K vybraným aplikačno-interpretačným otázkam akciovej spoločnosti a k výkladovej korelácii medzi touto 

formou obchodnej korporácie a jednoduchou spoločnosťou na akcie pozri výsledky vedeckej činnosti Angeliky 

Mašurovej, t. j. napr. MAŠUROVÁ, A. Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov 

kapitálových spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy Obchodného zákonníka a zákona o 

konkurze a reštrukturalizácii, s. 169-181; MAŠUROVÁ, A. Aktívna legitimácia akcionára pri podaní návrhu 

na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia vo svetle aktuálnej judikatúry Ústavného súdu 

Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, s. 139-147; MAŠUROVÁ, A. Vedľajšie 

dojednania k akcionárskej zmluve pri jednoduchej spoločnosti na akcie, s. 62-93. 

42  K niektorým otázkam založenia Európskej spoločnosti pozri napr. HAJNIŠOVÁ, E., FULLOVÁ, M. 

Založenie a vznik Európskej spoločnosti, s. 200-204. 

43  V minulosti bol v odbornej spisbe častým príkladom právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného 

registra na základe ustanovenia osobitného zákona, aj Fond národného majetku Slovenskej republiky, ten však 

bol dobrovoľne vymazaný ku dňu 21. 1. 2016. 

44  OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár, s. 57 a 58. 

45  K niektorým aspektom presahu korporačného práva do finančno-právnych epištol pozri napr. 

GRAMBLIČKOVÁ, B.: Spoločnosť v kríze - dopad na delenie zisku alebo iných vlastných zdrojov, s. 150-

156; GRAMBLIČKOVÁ, B., KAČALJAK, M.: Sprísnenie pravidiel chrániacich veriteľov slovenských 

spoločností v kontexte základných slobôd EÚ, s. 1593-1607; PATAKYOVÁ, M., GRAMBLIČKOVÁ, B., 

MAZÚR, J., DUTKOVÁ, P. Specificities of corporate governance and financial regulation of companies 

under the challenges of sustainability, 89 s, 

(https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOPHP/rozne/Specificities_of_Corporate_Go

vernance_and_Financial_Regulation_of_Companies_under_the_Challenges_of_Sustainability.pdf) 

46  Aj na tomto mieste zdôrazňujeme nevyhnutnosť racionálnej diferenciácie medzi podnikateľským a majetkovým 

rizikom, keďže samotná účasť v spoločníckej alebo v akcionárskej štruktúre nie je vykonávaním činnosti 

predstavujúcej podnikanie, ale iba dispozíciou s vlastným majetkom (pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky, sp. zn. 5 Cdo 109/03). 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-27.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-27.odsek-2.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-27.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190901#paragraf-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-1
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOPHP/rozne/Specificities_of_Corporate_Governance_and_Financial_Regulation_of_Companies_under_the_Challenges_of_Sustainability.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOPHP/rozne/Specificities_of_Corporate_Governance_and_Financial_Regulation_of_Companies_under_the_Challenges_of_Sustainability.pdf
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predchádzajúcu špecializovanú spisbu, ktorá skúmala ŽZ v kontexte ostatných právnych 

predpisov spadajúcich pod odvetvie hospodárske právo47. 

3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 

predpisov [§ 2 ods. 2 písm. c) OBZ]: v predchádzajúcom texte sme, hoci iba periférne, 

spomenuli tzv. slobodné povolania. Vykonávanie slobodného povolania je podnikaním s tým, 

že oprávnenie na tento výkon sa obvykle získava zápisom do príslušného zoznamu (t. j. napr. 

zápis advokáta do zoznamu Slovenskej advokátskej komory, zápis exekútora do zoznamu 

Slovenskej komory exekútorov, zápis audítora do zoznamu Slovenskej komory audítorov 

a pod.). Aj v týchto prípadoch platí konštatácia uvedená v predchádzajúcej položke, t. z. 

momentom zápisu do zoznamu príslušnej profesijnej komory sa zapísaná osoba stáva 

podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 OBZ. 

4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie 

podľa osobitného predpisu [§ 2 ods. 2 písm. d) OBZ]: tieto fyzické osoby vykazujú najnižšiu 

mieru formálnej náročnosti, pretože na rozdiel od predchádzajúcich skupín je oprávnenie 

na vykonávanie ich činnosti viazané na zápis do evidencie obecných úradov v zmysle § 12a až 

12e zák. č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, t. z. nemusia spĺňať kritériá 

stanovené OBZ, ŽZ ani predpisy profesijných komôr. V tejto súvislosti Patakyová správne 

poukazuje na špecifický okruh osôb, ktorý môže byť s touto položkou zamieňaný, ich právny 

režim je však odlišný48, t. z. nejde o podnikateľov v zmysle § 2 ods. 2 OBZ. 

 

Počet vybraných tzv. ,,ekonomických subjektov“ v Slovenskej republike v rokoch 2015 až 

2018: 

Právna forma 2015 2016 2017 2018 

Subjekty SR spolu 546 122 575 102 597 272 596 213 

Právnické osoby 207 655 228 110 248 945 265 835 

Obchodné spoločnosti 183 531 200 104 207 486 217 107 

Akciové spoločnosti 5 340 5 516 5 387 5 311 

Spol. s r. o. 176 956 193 300 200 782 210 490 

Družstvá 1 323 1 353 1 367 1 396 

Zahraničné osoby 2 670 3 549 4 541 5 875 

Neziskové inštitúcie 14 393 17 344 29 479 35 692 

Rozpočtové organizácie 6 395 6 372 6 366 6 353 

Príspevkové organizácie 638 641 663 663 

Ostatné neziskové inštitúcie 7 360 10 331 22 450 28 676 

Fyzické osoby - podnikatelia spolu 338 467 346 992 348 327 330 378 

Živnostníci 316 460 322 968 323 948 303 961 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, databáza DATAcube.49 

 
47   LUKÁČKA, P In PATAKYOVÁ, M., MAMOJKA ml., M., DURAČINSKÁ, J. a kol. Hospodárske právo,      

s. 351. 

48  ,,Fyzické osoby, ktoré predávajú nespracované alebo spracované rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej 

drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti a predaj lesných plodín sa nepodriaďuje ani zápisu podľa 

zák. č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a nie je ani živnosťou podľa živnostenského zákona“ 

(PATAKYOVÁ, M. a kol.: Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, s. 12). 

49  Dostupnosť relevantných štatistík je jednou z výsad dnešnej vedeckej práce. V tejto súvislosti autor tejto 

kapitoly odkazuje na predchádzajúce vedecké výsledky jeho doktoranda Martina Hamráčka, ktorý v ostatných 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/105/19920310#predpis.cast-2_a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/105/19920310#predpis.cast-2_a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2
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Kontrolné otázky: 
 

1. Interpretujte právo podnikať v kontexte znenia čl. 35 Ústavy a právnych názorov 

obsiahnutých v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

2. Interpretujte normatívne, judikatórne a doktrinálne znaky činnosti predstavujúcej 

podnikanie. 

3. Vysvetlite textačné a výkladové rozdiely medzi vymedzením podnikania podľa § 2 ods. 1 

OBZ a vymedzením živnosti podľa § 2 ŽZ. 

4. Porovnajte vymedzenie podnikania v § 2 ods. 1 OBZ a podnikateľa v § 420 ods. 1 českého 

Občianskeho zákonníka. 

5. Vysvetlite slovné spojenie formálni podnikatelia. 
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Časť II. Právo združovať sa ako jeden z prvkov obchodných 

spoločností a družstva  
 

Kapitola 2.1 Pojem združovanie 

Právo slobodného združovania a zhromažďovania tvoria nesporne jeden z fundamentálnych 

pilierov každej demokratickej spoločnosti a sú prejavom občianskej spoločnosti.  Štát je 

reprezentuje jednotu spoločnosti, ktorá je etablovaná pluralitou politických, ekonomických, 

sociálnych a iných záujmov. Občianske aktivity majú nezastupiteľnú úlohu v každej 

demokratickej spoločnosti. Významným medzníkom bol rok 1989. Priniesol zásadné zmeny 

v podobe vzniku súťažiacich politických strán (pluralitný systém) a rôzne inštitúcie občianskej 

spoločnosti. V rámci budovania občianskej spoločnosti sa etabloval inter alia, tzv. tretí sektor50, 

ktorý sa stal významnou duchovnou, politickou a ekonomickou silou. Ústavná záruka vytvárať 

združenia sa vzťahuje tak na formalizované združenia – právnické osoby s vlastnou právnou 

subjektivitou, ako aj na neformálne združenia neupravené normami pozitívneho práva.51 

Združovacie právo je základným právom pre činnosť korporácií na personálnom princípe. 

Demokratické zriadenie a trhová ekonomika prezumujú existenciu rozmanitých spolkov, 

združení, odborových organizácií, spoločností, ktoré nepodliehajú štátu.  Podľa Černého 

esenciou demokracie je totiž jej schopnosť riešiť problémy prostredníctvom otvorenej 

diskusie.52 Okrem právnických osôb ‒ organizácií osôb, v našom právnom prostredí 

rozoznávame aj právnické osoby ‒  organizácie majetku, ako napr. nadácie, neinvestičné fondy, 

neziskové organizácie atď.  Štát len prostredníctvom pozitívneho práva stanovuje základné 

pravidlá, ktoré sa týkajú ich zriadenia, vzniku, organizačnej štruktúry, správy a riadenia, 

zrušenia, zániku atď. Podľa Prusáka občianska spoločnosť má mať v demokratických 

podmienkach zabezpečenú autonómiu, má byť oddelená od štátu, občianske združenia sú 

organickým prvkom demokratickej spoločnosti.53 Právo slobodného združovania 

prostredníctvom črty organizovanosti dáva do rúk izolovaným bezmocným jednotlivcom moc, 

ktorá je schopná meniť spoločenskú realitu a ovplyvňovať výkon verejnej moci.54  Na rozdiel 

od ostatných základných práv zakotvených v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd  podliehajú obmedzeniam v čl. 10 a 11 Dohovoru, ktoré stanovuje zákon 

a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej 

bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, na ochranu zdravia alebo morálky 

alebo ochranu práv a slobôd iných. Tento článok nebráni zavedeniu zákonných obmedzení na 

výkon týchto práv príslušníkmi ozbrojených síl, polície a úradníkmi štátnej správy.  In genere  

 
50  „Na jednej strane je štát so svojimi štátnymi („vládnymi“) inštitúciami a na strane druhej občianska spoločnosť 

a jej neštátne („mimovládne“) inštitúcie. ... Neštátne (mimovládne) neziskové organizácie vytvárajú v 

spoločnosti tzv. tretí sektor. Prvý sektor je vyhradený pre ekonomiku (hospodárstvo). Druhý sektor je 

reprezentantom štátnej moci. V treťom sektore pôsobia neštátne (mimovládne) neziskové organizácie 

orientované najmä na humanitnú a charitatívnu činnosť, životné prostredie, vzdelávanie a mládež, kultúru a 

ľudské práva, rozvoj slobodných a nezávislých médií a pod.“ Pozri bližšie: PRUSÁK, J. Teória práva, s. 173 

a nasl. 

51  PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ M., MAMOJKA, M., DURAČINSKÁ, J.  Hospodárske právo, s. 25. 

52  ČERNÝ, P. LEHKÁ, M. Zákon o právu shromažďovacím . Komentář. 1. vydanie, s. 14. 

53  PRUSÁK, J. Teória práva, s 50. 

54  STEIN, E. Staatsrecht. 13. neubearbeitete Auflage. Tübingen: Mohr, s. 126. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf
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právo slobodne sa združovať má svoje limity ustanovené priamo v čl. 29 ods. 3 Ústavy 

spôsobom, že ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu 

verejného poriadku, pre predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.  

V jednom zo svojich nálezov Ústavný súd Slovenskej republiky pristúpil k vymedzeniu 

charakteristických čŕt ústavou garantovaného základného práva združovať sa takto:  „Ústavný 

pojem združenia či spolku je pojmom autonómnym, čo zodpovedá aplikačnému poňatiu 

Európskeho súdu pre ľudské práva vo vzťahu k čl. 11 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd, ktorý garantuje každému právo na slobodu združovať sa s inými (rozsudok 

z 29. apríla 1999 vo veci Chassagnou a ostatní c. Francúzsko). Zákonodarcovi totiž nemožno 

priznať právo vylúčiť pôsobnosť čl. 29 Ústavy na subjekty požívajúce ochranu združovacieho 

práva len prostredníctvom formálneho legálno-typového označenia určitej právnickej 

osoby.“55 Ústavný súd Slovenskej republiky ďalej negatívne definoval rozsah pôsobnosti 

v nadväznosti na čl. 29 Ústavy tak, že zakladanie obchodných spoločností nemožno považovať 

za výkon združovacieho „politického“ práva v zmysle čl. 29 ods. 1 Ústavy, ale ide o výkon 

základného „hospodárskeho“ práva podnikať a uskutočňovať podnikateľskú činnosť podľa čl. 

35 ods. 1 Ústavy.56 V uvedenej súvislosti závažný význam má objasnenie zamerania 

reglementácie podnikateľskej činnosti, ktorou v ústavnoprávnom rámci možno rozumieť 

spôsob a mieru (rozsah) regulácie (obmedzenia) ústavného práva na slobodný výkon 

podnikateľskej činnosti a uskutočňovanie inej zárobkovej činnosti. V tomto význame je 

potrebné diferencovať a riešiť konflikt verejných záujmov medzi účelom reglementácie 

podnikateľskej činnosti, ktorým je obmedzovanie spôsobilosti (rizikovosti) konkrétnej 

podnikateľskej činnosti ohroziť chránený záujem tretích osôb a medzi účelom verejného práva, 

ktorým je v tejto súvislosti záujem na podpore vzniku nových a ďalšom rozvoji už existujúcich 

neziskových združení. 

Pokiaľ ide o politický charakter združovacieho práva, ten znamená ambíciu podieľať sa na 

formovaní a tvorbe politického systému. V tomto zmysle predstavuje združovacie právo 

významnú úroveň procesu, prostredníctvom ktorého sa jednotlivec pochádzajúci z 

atomizovanej masy individuálnych právnych subjektov integruje do spoločnosti na účely 

presadzovania a pretvárania vlastnej vôle a individuálnych záujmov do roviny záujmov 

celospoločenských. Uvedený proces je ústavnoprávne determinovaný v prvom stupni slobodou 

prejavu (čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy), právom pokojne sa zhromažďovať na druhom stupni (čl. 28 

Ústavy), právom slobodne sa združovať na treťom stupni (čl. 29 ods. 1 Ústavy) a vrcholí 

realizáciou práva združovať sa v politických stranách a hnutiach (čl. 29 ods. 2 Ústavy).  Sloboda 

združovania zohráva v načrtnutom procese kľúčovú rolu. Od nej v modernom právnom štáte 

 
55  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 11/2010-42. 

56  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 8/96. Ďalej v náleze sp. zn. PL. ÚS 10/08 Ústavný 

súd SR konštatoval, že právo na slobodu združovania sa nevzťahuje na zakladanie verejnoprávnych inštitúcií 

a združení, ako napríklad korporácií verejného práva. Tomu zodpovedá aj názor vyjadrený vo veci sp. zn. III. 

ÚS 205/07, podľa ktorého čl. 29 ods. 1 Ústavy zaväzuje štátnu, resp. verejnú moc, aby nezasahovala do slobody 

združovania, ktorá patrí súkromným osobám. V inom náleze sp. zn. PL. ÚS 10/08 ďalej Ústavný súd uviedol, 

že združovanie v cirkvách a náboženských spoločnostiach nie je formou uplatnenia základného práva slobodne 

sa združovať podľa čl. 29 Ústavy, ale podlieha úprave čl. 24 ods. 2 Ústavy. 
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20141201.html?ucinnost=03.11.2019#ustavnyclanok-26
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20141201.html?ucinnost=03.11.2019#ustavnyclanok-28
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20141201.html?ucinnost=03.11.2019#ustavnyclanok-28
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20141201.html?ucinnost=03.11.2019#ustavnyclanok-29.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20141201.html?ucinnost=03.11.2019#ustavnyclanok-29.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20141201.html?ucinnost=03.11.2019#ustavnyclanok-29.odsek-1
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rozhodujúcou mierou závisí uskutočňovanie demokracie, pretože zabezpečuje premostenie 

pomyselnej priepasti medzi štátom a jednotlivcom. 

V historickom kontexte výkon práva slobodne sa združovať je postavený na niekoľkých 

podstatných znakoch, ktoré sa ustálili približne v polovici 19. storočia. Vyjadruje možnosť 

fyzických a právnických osôb na základe súkromnej  iniciatívy etablovať spolky, združenia, 

v ktorých sa slobodne združujú a pomocou nich napĺňajú stanovené ciele. Prusák uvádza, že 

občianska spoločnosť sa organizuje podľa záujmov, takže organizačnými útvarmi občianskej 

spoločnosti sú inštitúcie (organizácie, občianske združenia), ktoré sa vytvárajú a pôsobia na 

základe záujmov jednotlivcov, združených ich spoločným záujmom. Primárnym účelom práva 

slobodne sa združovať je umožniť združovanie osôb a ochrániť ho pred neprimeranými 

zásahmi štátu. Právny poriadok Slovenskej republiky operuje s pojmom združenie pre 

označenie širokého spektra entít. In nuce pojem „združenie“ subsumuje niekoľko významov, 

ktoré treba mať pri etablovaní rôznych typov, ako aj pri výkone a kontrole ich činnosti na 

zreteli. Napriek existujúcej úprave ich právneho postavenia, spôsobu ich vzniku, účelu 

založenia, podmienok podnikania a mnohých ďalších atribútov ich činnosti aj v súčasnosti 

právnu úpravu možno označiť za relatívne vágnu. Gajdošová združenia označuje ako 

súkromnoprávne subjekty so samostatnou právnou subjektivitou na členskej báze. Medzi 

základné determinanty zaraďujeme ich samosprávny charakter a oddelenosť od štátu, nie je im 

zverený výkon verejnej moci a nedisponujú verejnými financiami. Členovia združenia 

nezodpovedajú za záväzky združenia.57  

 

Ústava Slovenskej republiky v článku 29 ods. 1 deklaruje, že: „Právo slobodne sa združovať 

sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných 

združeniach.“  

 

Právo na slobodné združovanie má v našich podmienkach svoju zákonnú úpravu. Vnútorné 

členenie práva slobodne sa združovať ako politického práva má dve základne:  

• Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach  upravuje v ust. § 

4 ods. 1 právo občanov založiť stranu a združovať sa v nej a v slobodnej súťaži 

politických síl sa uchádzať o priazeň občana a voliča. 

 

• Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov  (ďalej len 

„Zákon o združovaní občanov“) determinuje v ust. § 2, že občania môžu zakladať 

spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové 

organizácie a združovať sa v nich. Zákon ďalej operuje s legislatívnou skratkou 

„združenia“.  

 

K prameňom práva slobodne sa združovať patria aj všeobecné ustanovenia zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“ alebo „Občiansky 

zákonník“), ktoré expresis verbis  upravujú dva typy združení: 

 
57  GAJDOŠOVÁ, M. Združenia a právo slobodne sa združovať, s. 6. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20141201.html?ucinnost=03.11.2019#ustavnyclanok-29.odsek-1
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o záujmové združenia právnických osôb podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho 

zákonníka,  

-    de facto združenia podľa zmluvy o združení ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  je v zmysle ust. § 11 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. 

z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy  ústredným orgánom 

štátnej správy pre zhromažďovanie a združovanie spolu s registráciou niektorých právnických 

osôb, o ktorých to ustanoví zákon, a takéto registre sú praktickým dôsledkom jeho činnosti. 

 

Jednotlivec je nositeľom rozmanitých záujmov (ekonomických, politických, kultúrnych, 

charitatívnych). Organizáciami ekonomických záujmov (na personálnom princípe) sú napr. 

súkromné obchodné spoločnosti a podnikateľské zväzy, organizáciami politických záujmov 

politické strany a kultúrnych záujmov občianske združenia v umeleckej oblasti.58  Z európskej 

perspektívy poukazujeme tiež na skutočnosť, že v blízkej budúcnosti nemožno očakávať 

unifikáciu práva na európskej platforme, pretože v tejto oblasti zostáva zachovaný národný 

prístup ku koncepcii jednotlivých foriem právnických osôb. Zjednocujúco pôsobí aj samotný 

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a tiež judikatúra Európskeho 

súdu pre ľudské práva.59 

 

 Kapitola 2.2 Subjekty práva slobodne sa združovať 
 

Ad primum je na mieste položiť si otázku, či právo slobodne sa združovať patrí len fyzickým, 

alebo aj právnickým osobám. Doktrinálny konsenzus vo vzťahu k podstate práva slobodne sa 

združovať pertraktuje, že je účelné zaručiť ho aj právnickým osobám. Oprávneným subjektom 

všeobecného združovacieho práva je každý, t. j. fyzické osoby aj právnické osoby, bez ohľadu 

na štátne občianstvo alebo sídlo právnickej osoby.60 Podľa Orosza pod pojmom právnická 

osoba rozumieme fiktívnu persónu, individuálny subjekt práva, ktorý je organizáciou osôb 

alebo majetku61 vytvorený na určitý účel. Prusák za základné prvky právnickej osoby považuje 

vnútornú organizáciu, substrát a účel.62  Právnické osoby, ktoré podliehajú registrácii, vznikajú 

dňom účinnosti tohto zápisu. Typickým prvkom združenia je spolupráca medzi fyzickými 

a právnickými osobami, resp. osobný alebo ekonomický záväzok. Luby in abstracto delí 

právnické osoby na združenia osôb (spoločnosti), účelové združenia majetku (základiny) a 

osobitné zvláštne právnické osoby.63 Môžeme tak konštatovať, že právnickými osobami sú 

 
58  PRUSÁK, J. Teória práva, s. 50. 

59  K rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva uvádzame, že konečný rozsudok je pre štát záväzný a štát 

je povinný ho vykonať vrátane prijatia všeobecných a konkrétnych opatrení na predchádzanie vzniku 

obdobných porušení dohovoru zo strany Slovenskej republiky. Súčasťou vykonania rozsudku je aj vyplatenie 

spravodlivého zadosťučinenia sťažovateľovi. Medzi všeobecné opatrenia patrí napríklad publikácia rozsudku 

v právnických periodikách či zmena legislatívy. Príkladom konkrétneho opatrenia je napr. nariadenie obnovy 

konania vo veci. 

60  PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ, M., MAMOJKA, M., DURAČINSKÁ, J.  Hospodárske právo, s. 26. 

61  OROSZ, L. Právnické osoby ako subjekty základných práv a slobôd, s. 416 ‒ 436. 

62  PRUSÁK, J. Teória práva, s. 282. 

63  LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva, s. 55 a nasl. 
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najmä združenia osôb, účelové združenia majetku, iné osoby, o ktorých to ustanovuje zákon. 

Legislatívne vymedzenie nachádzame v ust. § 18 Občianskeho zákonníka.  

 

Pertraktovaným pojmom s odkazom na právo slobodne sa združovať je spoločnosť (societas), 

pričom tento terminus používame najmä s odkazom na právo obchodných spoločností. 

Spoločnosti a združenia sú charakteristické personálnym substrátom. Je potrebné uviesť, že 

spoločnosti na personálnom substráte nemôžu vykonávať svoju činnosť bez kapitalizácie, s 

cieľom dosiahnuť zisk vyvíjajú podnikateľskú činnosť nielen vďaka personálnemu substrátu, 

ale aj vďaka základnému imaniu, ktoré je v zmysle ust. § 58 Obchodného zákonníka  

vyjadrením súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.  

Kapitálové spoločnosti vytvárajú základné imanie ex lege. Podľa ust. § 62 ods. 1 Obchodného 

zákonníka obchodné spoločnosti vznikajú dňom, ku ktorému boli zapísané do obchodného 

registra. Rozsah údajov, ktoré sa zapisujú o obchodných spoločnostiach do obchodného registra 

je vymedzený v ust. § 2  Zákona o obchodnom registri.             

 

Fyzické a právnické osoby môžu zriaďovať nadácie, neinvestičné fondy a neziskové 

organizácie. Nadácie a fondy sa vyznačujú majetkovým substrátom, ktorý je venovaný 

všeobecne prospešným cieľom, osobitne rozvoju duchovných hodnôt, ochrane ľudských práv 

alebo iných humanitných cieľov, na ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie 

prírodných hodnôt, na ochranu kultúrnych pamiatok a pod. Nadácia si vyžaduje majetkový 

substrát, ktorým je buď hnuteľný, alebo nehnuteľný majetok, svoju vnútornú organizáciu a účel, 

na ktorý bola zriadená. Pojem neziskové organizácie subsumuje nielen organizácie osôb, t. j. 

členské organizácie s právnou subjektivitou, ale aj organizácie majetku, sledujúc 

verejnoprospešný účel. Zdrojmi neziskových organizácií a rozmanitých spolkov sú najmä 

členské príspevky, dar, výnosy z verejných zbierok, zisk z podnikateľskej činnosti, výnosy 

z cenných papierov atď.  

 

Z uvedeného výkladu môžeme konštatovať, že rozoznávame korporatívne právnické osoby 

(združenia podľa zákona o združovaní občanov, obchodné spoločnosti)  vyznačujúce sa 

personálnym prvkom, ktoré môžu za splnenia ostatných popísaných podmienok podliehať 

ochrane podľa čl. 29 Ústavy a fundatívne právnické osoby (nadácie, fondy) založené na 

majetkovom substráte, ktoré, prirodzene, slobodu združovania podľa čl. 29 Ústavy nepožívajú.  

Účel nadácií je určovaný treťou stranou (zakladateľom). Tým sa nadácia odlišuje od korporácie, 

ktorej účel je stanovený zvnútra samotnej korporácie spoločnou vôľou osôb v korporácii 

združených.64 Neziskové organizácie v slovenskom právnom prostredí sa nachádzajú na 

rozhraní medzi korporatívnym a fundatívnym typom právnických osôb.  

 

Naviac je možné v súvislosti s právom združovať sa upozorniť na to, že sa viaže nielen na osoby 

fyzické, ale čiastočne aj na osoby právnické, ktoré môžu byť taktiež členmi združení. Listina 

základných práv a slobôd síce  právnickým osobám konkrétne práva a slobody výslovne 

nepriznáva avšak ustanovenia niektorých článkov sa fakticky použijú na osoby právnické. 

 
64  HERMANN-OTAVSKÝ, E. In: HÁCHA, E. a kol. Slovník veřejného práva československého, s. 711 ‒ 712.  
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V určitej miere tak môžu uplatňovať právo združovať sa i osoby právnické. (Hoci nemôžu samé 

podať návrh na registráciu.) 

 

Zákon o združovaní sa vzťahuje ako sme už uviedli na súkromnoprávne osobné korporácie 

založené za iným účelom ako je podnikanie, ktoré sú samostatne upravené v Obchodnom 

zákonníku, na druhej strane ale nemožno vylúčiť, že aj obchodné spoločnosti a družstvo sú 

súkromnoprávne osobné korporácie len etablované za iným účelom.  

 

Výsledkom registrácie je individuálny správny akt, ktorý nemá formu správneho rozhodnutia 

ale faktické uskutočnenie registrácie. Registrácia združenia nie je povolením (koncesia), ale len 

poriadkový úkon, pri ktorom sa skúma, či boli splnené podmienky na vznik združenia.65  

 

 

Kapitola 2.3 Rámcová typológia združení 
 

2.3.1 Združenie osôb vs. združenie majetku 

Za východiskové hľadisko, ktoré má v právnej praxi (najmä pri etablovaní združenia) osobitný 

právny význam, je diferenciácia, či ide o združenie osôb, alebo o združenie majetku, v praxi aj 

v súčasnosti spôsobuje nemalé problémy. Podstata združenia osôb „personálnej korporácie“ je 

založená na členskom princípe na rozdiel od korporácie na územnom princípe (štát, obec, vyšší 

územný celok), ale najmä na rozdiel od združenia majetku, ktoré vyjadruje, že účelom 

združenia nie je spájanie sa osôb za určitým cieľom, ale združovanie majetku (nadácie a fondy) 

formou peňažných alebo i nepeňažných vkladov jeho zakladateľov. Rozlišovanie združení na 

osobnom a majetkovom princípe nie je jediným rozlišovacím znakom združení, ďalšiu 

typológiu môžeme nájsť v texte ďalej. 

 

2.3.2 Združenie s právnou subjektivitou a združenie bez právnej subjektivity 

 

Právna subjektivita je platným právom priznaná a garantovaná spôsobilosť byť nositeľom práv 

a právnych povinností a byť subjektom právnych vzťahov. Náš právny poriadok ju priznáva 

fyzickým a právnickým osobám podľa ust. § 18 Občianskeho zákonníka. Právnu subjektivitu 

právnických osôb je potrebné vnímať komplexne ako spôsobilosť mať práva a povinnosti 

splývajúcu so spôsobilosťou na právne úkony, ktorá začína ich vznikom a končí zánikom 

a vymedzenú odvíjajúc sa od toho, na aký účel bola právnická osoba etablovaná. Právne úkony 

v mene právnickej osoby uskutočňujú jej jednotlivé orgány. Rozlišujeme pritom jej pasívnu a 

aktívnu stránku.  V našich podmienkach je nevyhnutné rozlišovať, či ide o združenie osôb s 

právnou subjektivitou (združenie s právnou subjektivitou, ktoré požíva  status právnickej osoby 

so spôsobilosťou nadobúdať práva a povinnosti, samostatne konať a vystupovať navonok voči 

tretím osobám, vrátane práva samostatne sa zaväzovať a prijímať záväzky  a niesť za to aj 

zodpovednosť), alebo ide o združenie bez tejto spôsobilosti t. j. bez právnej 

 
65 JEMELKA, L., BREŇ, J. Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním 

s komentářem, s. 14 a nasl.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-18


 30 

subjektivity.  Združenia bez právnej subjektivity sa označujú tiež ako voľné združenia alebo 

účelové združenia osôb (sledujúce obvykle určitý hospodársky účel) zakladané na základe 

zmluvy o združení podľa ust. § 829 až § 841 Občianskeho zákonníka. Z hľadiska právnej 

subjektivity je irelevantné, či zakladatelia takéhoto združenia vystupujú pod spoločným 

označením (§ 10 ods. 4 Obchodného zákonníka).66 Občiansky zákonník upravuje zmluvu 

o združení len rámcovo.   

 

2.3.3 Súkromnoprávne a verejnoprávne združenia 

 

Podľa predmetnej typológie delíme združenia na základe spôsobu ich vzniku. Súkromnoprávne 

vznikajú na základe jednostranného alebo viacstranného úkonu (ex contractu). Verejnoprávne 

združenia vznikajú na základe všeobecne záväzného právneho predpisu (ex lege), ktorý 

vymedzí aj ich ďalšie náležitosti, ako je názov, sídlo, orgány združenia, spôsob ich kreovania 

(vzniku) atď. V tejto súvislosti považujeme za dôležité uviesť, že na súkromnoprávne 

postavenie združení nemá vplyv ani verejnoprávny charakter činnosti (účel), ktorý združenie 

plní.67 Na druhej strane je potrebné diferencovať súkromnoprávny charakter založenia 

verejnoprávnym spôsobom jeho vzniku, t. j. registráciou združenia príslušným orgánom, 

napríklad v prípade registrácie občianskych združení alebo nadácií Ministerstvom vnútra SR, 

v prípade záujmových združení právnických osôb alebo neziskových organizácií poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby vykonávajú registráciu okresné úrady v sídle kraja – odbory 

všeobecnej vnútornej správy.68  

 

Právna teória vzniku právnických osôb (t. j. aj združenia osôb) rozoznáva okrem princípu 

registračného aj princíp evidenčný (liberálny) a princíp koncesný (povoľovací).69  

 

 
66  Svojím charakterom ide najmä o tzv. konzorciá, ktoré do právneho poriadku SR v rokoch 1990 ‒ 1991 zaviedla 

novela Hospodárskeho zákonníka č. 103/1990 Zb. ako združenie osôb na vykonanie jedného alebo viacerých 

obchodných prípadov na základe zmluvy o združení podľa § 360a Hospodárskeho zákonníka. Súčasný právny 

poriadok Slovenskej republiky konzorcium ako osobitnú organizačno-právnu formu neupravuje2. 

67  Napr. na základe zmocnenia iným zákonom, pokiaľ tieto združenia nemajú zároveň mocenskú (donucovaciu) 

právomoc.  

V uvedenom zmysle možno tiež hovoriť o tzv. súkromnoprávnej úprave združovania, ktorú reprezentuje 

predovšetkým Občiansky zákonník a o tzv. verejnoprávnej úprave združovania, ktorú reprezentujú osobitné 

všeobecne záväzné predpisy upravujúce podmienky vzniku, fungovania a zániku jednotlivých typov osobitných 

združení, napr.  zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. 

z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o 

neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,  zákon č. 147/1997 Z. z. o 

neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a podobne.    

69  Evidenčný princíp vzniku znamená́, že na vznik právnickej osoby sa nevyžaduje participácia orgánov verejnej 

moci, úradne schválenie stanov, či ich overenie. Evidenčným princípom vzniku v Slovenskej republike 

zodpovedá v súčasnosti vznik odborovej organizácie. Táto sa stáva právnickou osobou dňom nasledujúcim 

potom, keď Ministerstvu vnútra bol doručený návrh na jej evidenciu. 

Koncesný (povoľovací) princíp – jednofázový akt. Znamená, že právnická osoba (združenie) vznikne len na 

základe individuálneho správneho aktu príslušného orgánu verejnej moci, ktorý na žiadosť rozhodne o 

povolení vzniku a činnosti subjektu. Je typický pre autoritatívne režimy.  

Registračný princíp ‒ dvojfázový akt. Registrácia podlieha správnemu poplatku. Primárne ide o viacstranný 

súkromnoprávny úkon a následne o individuálny správny akt verejnej povahy. Združenie samotné vzniká 

registráciou Ministerstva vnútra na základe návrhu na registráciu. Registračný princíp sa v súčasnosti uplatňuje 

aj u nás. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#predpis.cast-osma.hlava-sestnasta
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-10.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/109/19911220#predpis.cast-stvrta_b.skupinaParagrafov-konzorcium
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/213/20190901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/213/20190901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/147/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/147/20190101
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Vzhľadom na to, že právna úprava vzniku a pôsobenia základných odborových organizácií ako 

právnických osôb s odôvodenou právnou subjektivitou  obsiahnutá v českom zákone o 

sdružování občanů je podľa Černého „pomerne voľná, je potrebné, aby do stanov bolo zahrnuté 

ustanovenie o tom, akým spôsobom sa organizačné jednotky vytvárajú, akým spôsobom sa 

preukazuje existencia organizačnej jednotky, kto je osobou oprávnenou konať za organizačnú 

jednotku (štatutárny orgán)“.70 

 

2.3.4 Združenia založené na účel podnikania a združenia založené na iný účel 

 

V prípade združení, ktoré disponujú právnou subjektivitou, rozlišujeme združenia podľa účelu, 

na ktorý boli založené. Do prvej skupiny zaraďujeme združenia etablované na účel podnikania 

(napr. obchodné spoločnosti) alebo na iný účel ako na účel podnikania (napr. uspokojovanie 

členov združenia, verejnoprospešný účel) atď. Je nevyhnutné uviesť, že združenia založené na 

iný účel ako na účel podnikania môžu za určitých podmienok vykonávať podnikateľskú činnosť 

a v uvedených intenciách nadobudnúť postavenie podnikateľa, napr. záujmové združenia 

právnických osôb nie sú podnikateľskými subjektmi, môžu však vykonávať aj podnikateľskú 

činnosť ako doplnkovú činnosť, z ktorej zisk bude po zdanení v celom rozsahu použitý na 

rozvoj hlavného účelu, na ktorý bolo združenie založené. Ďalej v zmysle zákona o nadáciách 

nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania 

kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových podujatí, ak touto činnosťou 

účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom 

nadácie. Môžeme konštatovať, že v plnej miere platí, že ak aj združenie založené na iný účel 

ako na účel podnikania vykonáva činnosť, ktorá spĺňa znaky podnikateľskej činnosti, vzťahujú 

sa na ňu podmienky a povinnosti, aké platia pre subjekty založené na účel podnikania. 

V predmetnej konotácii je relevantné rozumieť pojmom podnikanie a podnikateľ. Niektorí 

autori v tejto súvislosti upozorňujú, že na uvedené účely je potrebné rozlišovať, čo možno 

rozumieť pod podnikaním v právnom zmysle a odlišovať ho od činnosti, ktorá je 

v podmienkach neziskových združení spôsobilá prinášať pre jej ďalší možný rozvoj potrebné 

finančné zdroje. Súbežný východiskový význam pre bližšie objasnenie možností a podmienok 

podnikania neziskových združení má objasnenie pojmu podnikateľ najmä z hľadiska posúdenia 

súčasného vzťahu medzi úpravou postavenia  (právnických) osôb založených na účel 

podnikania a na iný účel ako na účel podnikania, a tým aj z hľadiska posúdenia opodstatnenosti 

existencie možnej diferencovanej právnej úpravy (účinkov), ktoré môžu z tohto odlišného 

postavenia vyplynúť.  

 

  

 

70  ČERNÝ, P. Zákon o sdružování občanů. Komentář, s. 86 a nasl. 

 

https://www.zakony.cz/zakon-SB1990083
https://www.zakony.cz/zakon-SB1990083
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Kapitola 2.4 Formy združovania  
 

2.4.1 Združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení  

 

Podľa Občianskeho zákonníka niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili o 

dosiahnutie dojednaného účelu. Tieto združenia však nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti, 

pokiaľ nie sú zapísané do obchodného registra alebo do iného zákonom určeného registra. 

Zmluva o združení je upravená v ust. § 829 ‒ § 841 Občianskeho zákonníka. Podľa ust. § 829 

Občianskeho zákonníka dve alebo viaceré osoby, či už fyzické alebo právnické, sa môžu 

združiť na účely dosiahnutia stanoveného cieľa, avšak takéto združenie osôb nemá vlastnú 

právnu subjektivitu. Inými slovami, zmluva o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka 

predstavuje právny základ pre vznik združenia osôb, avšak takého, pri ktorom nevzniká nová 

samostatná právnická osoba s vlastnou právnou subjektivitou. Takýmto spôsobom sa môžu 

združiť dve alebo viaceré fyzické alebo právnické osoby.  

 

Na účely efektívneho fungovania spolupráce účastníkov združenia považujeme za 

relevantné v zmluve o združení upraviť: 

• názov združenia, 

• deklaráciu o tom, že účastníci sú právnickými osobami a zmluva neetabluje žiadny nový 

subjekt práva,   

• rozdelenie príjmov a výdavkov pri výkone podnikateľskej činnosti v súčinnosti, 

• majetok poskytnutý na spoločné podnikanie, 

• poverenie osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva za združenie, 

• určenie podielov na majetku nadobudnutého pri spoločnom podnikaní, 

• rozhodovanie o dispozícii s majetkom nadobudnutým pri spoločnom podnikaní.  

Vychádzajúc z podstaty zmluvy o združení je zrejmé, že právna úprava neukladá žiadnu 

povinnosť tvorby určitých orgánov združenia. Na druhej strane však ust. § 830 Občianskeho 

zákonníka všetkým účastníkom združenia ukladá povinnosť aktívne sa podieľať na dosahovaní 

stanoveného cieľa, pričom zároveň všetkých účastníkov oprávňuje participovať na rozhodovaní 

o všetkých otázkach týkajúcich sa združenia. Toto právo zúčastňovať sa na rozhodovaní 

o otázkach združenia patrí bezvýhradne všetkým účastníkom a príslušná právna úprava 

zmluvným stranám, účastníkom združenia neumožňuje sa dohodnúť inak a vylúčiť 

akéhokoľvek účastníka z procesu rozhodovania.71 Okrem toho právna úprava zmluvy 

o združení, odlišujúc sa od právnej úpravy záujmového združenia právnických osôb, sa detailne 

venuje problematike vlastného imania, a to konkrétne úprave majetku a jeho vyporiadania. 

Relevantné ustanovenia príslušnej právnej úpravy poskytujú odpovede na otázky stavu 

vlastníctva majetku poskytnutého účastníkmi združenia na účely dosiahnutia stanoveného cieľa 

a na otázky vlastníctva majetku získaného výkonom spoločnej činnosti všetkých účastníkov. 72 

Právna úprava zmluvy o združení taktiež stanovuje pravidlá pre vystúpenie a vylúčenie 

účastníka zo združenia, a to vrátane otázky majetkového vyporiadania medzi účastníkmi 

 
71  § 836 Občianskeho zákonníka. 

72  §§ 834 a 835 Občianskeho zákonníka. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#predpis.cast-osma.hlava-sestnasta
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-829
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-829
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-829
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-830
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-830
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-836
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-834
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-835
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a združením. Legislatíva taktiež nezabúda na otázku majetkového vyporiadania medzi 

účastníkom a združením ani v prípade, keď participácia účastníka v združení končí na základe 

dohody o vystúpení účastníka zo združenia. Ako už z uvedeného vyplýva, právna úprava 

zmluvy o združení je značne konkrétnejšia, detailnejšia a komplexnejšia v porovnaní s právnou 

úpravou záujmového združenia právnických osôb, avšak bez ohľadu na komparáciu s možnými 

právnymi formami konzorcií, ktorých existenciu ponúka právna úprava Obchodného 

zákonníka.  

 

Združenie môže podnikať (napriek tomu, že nie je podnikateľským subjektom), ak ide o 

záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f Občianskeho zákonníka a ak má v stanovách 

uvedené, že vyvíja aj podnikateľskú činnosť ako doplnkovú činnosť (zisk bude v celom rozsahu 

použitý na rozvoj hlavného účelu, na ktorý bolo združenie založené). 

 

2.4.2 Záujmové združenie právnických osôb  

 

Ustanovenia § 20f – § 20j Občianskeho zákonníka obsahujú právnu úpravu záujmového 

združenia právnických osôb. Podľa ustanovenia § 20f Občianskeho zákonníka záujmové 

združenie je osobitný typ právnickej osoby, ktorá môže byť vytvorená výlučne právnickými 

osobami na ochranu svojich záujmov alebo na iný účel.  Záujmové združenie právnických osôb 

môžu založiť minimálne dve právnické osoby, a to bez ohľadu na ich charakter. Z okruhu 

zakladateľov sú vylúčené všetky fyzické osoby, aj keby išlo o fyzické osoby ako podnikateľské 

subjekty. Právnickými osobami sú subjekty, ktoré sú uvedené v ust. § 18 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka. Z hľadiska koncepcie právnických osôb ho zaraďujeme k právnickým osobám 

súkromného práva a k združeniam osôb, teda ku korporáciám na personálnom princípe. Ako 

uvádza Gajdošová, zo systematického  hľadiska jeho úpravy nachádzajúcej sa v Občianskom 

zákonníku možno konštatovať, že nejde o podnikateľský subjekt, hoci jeho hospodársku 

činnosť nemožno vylúčiť. Uskutočňovať môže rozmanité činnosti, vrátane podnikateľskej 

a zárobkovej činnosti. Zákonom bližšie nevymedzený účel záujmového združenia právnických 

osôb  však musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nesmie byť v 

rozpore s dobrými mravmi.  

 

Predmetom činnosti takéhoto združenia môže byť najmä uspokojovanie oprávnených záujmov 

a potrieb jeho zakladateľov, neskôr členov, napr.  koordinácia spoločných činností, odborných 

služieb, humanitných cieľov, rozvojových programov, zastúpenie členov pred štátnymi, 

spoločenskými a inými orgánmi a inštitúciami. Záujmové združenie je založené na členskom 

princípe, zakladateľmi či členmi môžu byť právnické osoby, teda aj nepodnikatelia.73 

Ustanovenia regulujúce záujmové združenie právnických osôb pokrývajú a predostierajú 

právny základ vzniku a fungovania záujmového združenia v minimálnom rozsahu. Predmetná 

právna úprava ustanovuje len minimálne požiadavky založenia, vzniku a zániku záujmového 

združenia, minimálne obsahové náležitosti jeho stanov a otázku zodpovednosti záujmového 

združenia.74  

 
73  GAJDOŠOVÁ, M. Združenia a právo slobodne sa združovať, s. 129. 

74  §§ 20f ‒ 20j, Občiansky zákonník. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-20f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#predpis.cast-prva.hlava-druha.oddiel-druhy.skupinaParagrafov-zaujmove_zdruzenia_pravnickych_osob
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-20f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-18.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-18.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-20f


 34 

 

Zriadenie a vznik združenia  

Vznik združenia má dve fázy. Prvú fázu predstavuje  prejav vôle zakladateľov vyjadrenú svojou 

snahou o zriadenie združenia. Druhá fáza spočíva v prejave vôle štátneho orgánu (okresného 

úradu v sídle kraja), ktorý prizná založenému združeniu právnu subjektivitu. 

 

Združenie možno založiť dvoma spôsobmi: 

• zakladateľskou zmluvou uzavretou zakladateľmi  v súlade s ustanovením § 20g Občianskeho 

zákonníka a k zakladateľskej zmluve musia byť priložené stanovy schválené zakladateľmi, 

určenie osôb oprávnených konať v mene združenia (štatutárne orgány); 

• na základe uznesenia ustanovujúcej členskej schôdze, pričom v zápisnici sa uvedie,  že došlo 

k založeniu združenia, t. j. ktoré právnické osoby so združením súhlasili, účel, ktorý sa má 

takýmto združením dosiahnuť, zoznam zakladajúcich členov s ich názvami, sídlom a podpismi 

členov, určenie osôb oprávnených konať v mene združenia (štatutárne orgány), ktoré schválila 

ustanovujúca členská schôdza. 

 

K zápisu záujmového združenia právnických osôb do registra okrem zakladateľskej zmluvy, 

resp. zápisnice z ustanovujúcej členskej schôdze, vypracovanej v súlade s ustanovením § 20g 

Občianskeho zákonníka, je potrebné priložiť: 

• písomný návrh, ktorý podáva zakladateľmi určená osoba,  

• stanovy vypracované v súlade s ustanovením § 20h ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, 

• určenie osôb oprávnených konať v mene združenia ‒ štatutárne orgány (určenie osoby 

oprávnenej konať v mene združenia môže byť aj obsahom zakladateľskej zmluvy, resp. 

zápisnice z ustanovujúcej členskej schôdze), 

• výpis z obchodného registra zakladateľov, výpis z registra neinvestičných fondov atď.,  

• správny poplatok.  

Stanovy obligatórne obsahujú názov združenia, sídlo, predmet činnosti, úpravu majetkových 

pomerov, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, orgány združenia a vymedzenie 

ich pôsobnosti, spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom.  Stanovy 

môžu obsahovať aj ďalšie skutočnosti, napr. členstvo v združení možno viazať na určitý členský 

príspevok. Stanovy schvaľujú zakladatelia alebo ustanovujúca členská schôdza. Stanovy určia 

spôsob, ktorým sa stanovy menia a dopĺňajú. Voľba formy založenia združenia (zmluvou, 

uznesením ustanovujúcej členskej schôdze) závisí od počtu právnických osôb, ktoré sa rozhodli 

združenie založiť. 

Registráciu uskutočňujú okresné úrady v sídle kraja – odbory všeobecnej vnútornej správy.75 

Príslušnosť sa určuje podľa sídla združenia. Konanie o registrácii združenia sa začína na 

písomný návrh, ktorý podáva splnomocnená osoba na tento úkon poverená zakladateľmi alebo 

 
75  Register záujmových združení právnických osôb je zverejnený na internetovej stránke sekcie verejnej správy 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na internetových stránkach príslušných úradov.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-20g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-20g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-20g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-20g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-20h
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ustanovujúcou členskou schôdzou.  Združenie vzniká  (nadobúda právnu spôsobilosť a stáva sa 

právnickou osobou) zápisom do registra združení.76  

 

Vágne ustanovenia nechávajú zakladateľom, resp. členom záujmového združenia voľnú ruku 

v nastavení mechanizmu fungovania združenia, konkrétne vo vzťahu k otázkam tvorby 

orgánov združenia, ich práv a povinností, nastavenia pravidiel rozhodovacích procesov 

a postupov, nastavenia mechanizmu majetkového vyporiadania medzi záujmovým združením 

a jeho členmi, a teda im dáva možnosť voľby konkrétneho charakteru záujmového združenia. 

Zohľadnením všetkých uvedených informácií je možné dospieť k záveru, že právna úprava 

záujmového združenia právnických osôb v skutočnosti poskytuje len bazálny právny rámec 

regulácie združenia. Skutočný charakter združenia bude totiž závisieť od vôle jeho 

zakladateľov, resp. členov, a preto môže v skutočnosti nadobudnúť črty charakteristické pre 

družstvo alebo právne formy obchodných spoločností, akými sú najmä spoločnosť s ručením 

obmedzeným alebo akciová spoločnosť. 

Do registra združení sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností (zmena sídla, 

štatutárnych orgánov a pod.). Záujmové združenie je povinné každú zmenu údajov zapísaných 

v registri bez zbytočného odkladu nahlásiť registrovému úradu, s cieľom zapísať zmeny týchto 

údajov do registra. Tento postup musí byť zachovaný aj v prípade zmeny údajov v stanovách, 

ktoré sa do registra nezapisujú. V prípade zmeny údajov v registri, resp. v stanovách, musí 

záujmové združenie registrovému úradu predložiť dodatok k stanovám, resp. nové znenie 

stanov.  

Ak celé imanie záujmového združenia neprešlo na právneho nástupcu (ako v prípade zlúčenia 

združenia s iným združením alebo splynutia záujmového združenia právnických osôb s iným 

záujmovým združením právnických osôb), vykoná sa v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka likvidácia. Pokiaľ majetok združenia neprechádza na právneho 

nástupcu, vyžaduje sa pred zánikom združenia jeho likvidácia. Pri nej sa primerane použijú 

ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností (§ 70 až § 75, § 

92). V zmysle ust. § 20a ods. 2) Občianskeho zákonníka združenie zaniká výmazom z registra. 

Spôsob zrušenia združenia a tiež naloženie s jeho likvidačným zostatkom určujú stanovy.  

Podľa § 20h ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovy združenia určia názov, sídlo a predmet 

činnosti združenia, úpravu majetkových pomerov, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti 

členov, orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti, spôsob zrušenia združenia a naloženia 

s jeho likvidačným zostatkom. Členstvo v združení možno viazať na určitý členský príspevok. 

Občiansky zákonník problematiku vyrovnacieho podielu člena združenia pri ukončení jeho 

členstva v združení bližšie neupravuje, ani v tejto súvislosti neodkazuje na iné právne predpisy, 

ustanovuje len, že úpravu majetkových pomerov, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti 

členov obsahujú stanovy združenia. Na základe uvedeného sa domnievame, že z hľadiska 

 
76  Združenie zápisom do registra. Rozhodnutie o zápise má mať formu rozhodnutia v správnom konaní. Z 

uvedeného dôvodu musí obsahovať všetky náležitosti určené v ustanovení § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní. O odvolaní proti rozhodnutiu registrového úradu rozhoduje Ministerstvo vnútra SR. 

Registrový úrad oznámi vznik združenia, jeho názov a sídlo krajskej správe Štatistického úradu SR do 10 dní 

odo dňa registrácie. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-70
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-92
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-92
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-20a.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-20h.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/20180901#paragraf-47
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/20180901#paragraf-47
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vzniku nároku člena združenia na vyrovnací podiel je rozhodujúci obsah stanov združenia. Na 

základe skutočnosti, že združenie právnických osôb je založené na účely ochrany záujmov 

svojich členov a prevažujúcou časťou príjmov sú príjmy dosahované v rámci hlavnej 

nezdaňovanej činnosti, sa možno domnievať, že ide o vyrovnací podiel na majetku 

dosiahnutého v rámci hlavnej nezdaňovanej činnosti záujmového združenia právnických osôb, 

a preto by mal byť tento vyrovnací podiel zdaniteľným príjmom pre člena tohto združenia. K 

príjmu plynúcemu z vyrovnacieho podielu si vystupujúci člen môže v daňových výdavkoch 

uplatniť vložený členský príspevok. 

Medzi právnické osoby, ktoré sú organizáciami osôb, zaraďujeme spolky, spoločnosti, zväzy, 

hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a organizácie 

zamestnávateľov.  

 

2.4.3 Mimovládne neziskové organizácie 

 

Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií“) 

činný od 1. 1. 2019 zavádza nový, jednotný register mimovládnych neziskových organizácií, 

namiesto doterajších čiastkových registrov a evidencií (nadácií, neinvestičných fondov, 

neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení a 

organizácií s medzinárodným prvkom) ktorý vznikne najneskôr do 31. decembra 2020. Ide o 

nový, jednotný a spoločný register uvedených právnych foriem s názvom Register 

mimovládnych neziskových organizácií. 

 

Do zriadenia registra mimovládne neziskové organizácie sa údaje o mimovládnych 

neziskových organizáciách vedú v doterajších registroch, evidenciách a zoznamoch. Pôvodné 

registre, evidencie a zoznamy sa najneskôr k 31. decembru 2020 zrušia, pričom údaje v nich 

zapísané budú automaticky prenesené do nového registra mimovládnych neziskových 

organizácií. To znamená, že pre existujúce organizácie nie je potrebná tzv. preregistrácia.  

 

Zapisované subjekty majú možnosť v registri mimovládnych neziskových organizácií uviesť, 

ktorému z účelov alebo aj viacerým účelom sa vo svojej činnosti venujú. Do registra 

mimovládnych neziskových organizácií sa budú povinne zapisovať aj „dcérske“ jednotky 

občianskych združení s právnou subjektivitou, tzv. organizačné jednotky občianskych združení 

(vrátane organizačných jednotiek odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov). 

Tieto dcérske jednotky doteraz nemali register a novým registrom mimovládnych neziskových 

organizácií tak dôjde k sprehľadneniu ich existencie vo vzťahu k materskej (zriaďujúcej) 

organizácii.77 

 

 
77  Ak v registri MNO budú údaje neúplné (napr. chýbajúci štatutárny orgán), takáto organizácia nebude môcť 

prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy, asignácia podielu zaplatenej dane) a nakladať s verejným 

majetkom až dovtedy, kým tieto údaje nedoplní. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/
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2.4.3.1  Občianske združenie  

Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje Zákon o združovaní 

občanov. V zmysle ust. § 2 ods.1 Zákona o združovaní občanov občania môžu zakladať spolky, 

spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a 

organizácie zamestnávateľov a združovať sa v nich. Členom združenia môže byť aj právnická 

osoba. Združenia sú právnickými osobami, ktoré primárne združujú občanov s cieľom 

presadzovať ich oprávnené záujmy špecifikované v stanovách. Slobodu združovania a 

zakladanie občianskych združení je nevyhnutné vnímať ako právo, nie povinnosť, na základe 

princípu dobrovoľnosti a individuálnosti, t. j. nikto by nemal byť nútený do členstva v 

akomkoľvek občianskom združení. Ak je členom, môže z neho kedykoľvek slobodne 

vystúpiť.78 Inštitút občianskych združení je typickou formou realizácie združovacieho práva, 

ktorý je právne regulovaný v samostatnom právnom predpise. Jeho základným determinantom 

je členská základňa podliehajúca dokonca v určitej miere vôli reprezentantov združenia (§ 3, § 

5 Zákona o združovaní občanov). 

Zriadenie a vznik občianskeho združenia 

Vznik združenia má dve fázy. Prvú fázu predstavuje  prejav vôle zakladateľov (traja občania, z 

ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov, zákon pri nich operuje legislatívnou skratkou 

„prípravný výbor“), vyjadrenú svojou snahou o zriadenie združenia. Ak návrh nemá náležitosti 

podľa zákona, alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo na to prípravný 

výbor do 15 dní od doručenia návrhu, upozorní s tým, že dokiaľ vady nebudú odstránené, 

konanie o registrácii sa nezačne. Konanie o registrácii sa začne dňom, keď ministerstvu došiel 

návrh, ktorý nemá vady. Druhá fáza spočíva v individuálnom právnom akte štátneho orgánu, 

ktorý prizná založenému združeniu právnu subjektivitu. Vznik podlieha registrácii na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a zápisu do registra mimovládnych neziskových 

organizácií v zmysle Zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií. Z dikcie 

zákona však vyplývajú aj alternatívne spôsoby vzniku. Ad 1) Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod 

na odmietnutie registrácie, uskutoční do 15 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote 

zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň 

registrácie, ktorým je deň odoslania. O registrácii sa nevydáva rozhodnutie v správnom konaní. 

Druhý spôsob je spojený so situáciou, keď ministerstvo registráciu odmietne a prípravný výbor 

podá opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky a súd rozhodnutie ministerstva 

zruší, ak neboli dané dôvody na odmietnutie registrácie. Dňom právoplatnosti súdneho 

rozhodnutia vzniká dané zhromaždenie. Tretím spôsobom vzniku je vznik ex lege, pretože 

zákon o združovaní operuje alternatívou, že ak prípravnému výboru nebolo do 40 dní od začatia 

konania doručené rozhodnutie ministerstva o odmietnutí registrácie, združenie vznikne dňom 

nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty (právna fikcia vydania rozhodnutia). V zmysle dôvodovej 

správy zákonodarca považuje registráciu združenia za deklaratórny akt, keď príslušný orgán 

iba overí, či združenie spĺňa príslušné ustanovenia zákona. Registrácia sa in concreto 

nepovažuje za konštitutívny akt v takom  zmysle slova, že by konanie záviselo od úvahy 

 
78 ŠVEC, M. Kolektívna zmluva, s. 21. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-2.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/
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správneho orgánu, či združenie povolí. Vznik združenia je viazaný na princíp legality, ide 

o individuálny správny akt ministerstva deklaratórnej povahy.79  

Návrh na registráciu musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch 

štatutárneho orgánu združenia, minimálne obsahové náležitosti stanov občianskeho združenia 

v zmysle ust. § 6 ods. 2 Zákona o združovaní občanov. Názov združenia nesmie byť hanlivý, 

urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom právnickej osoby, 

ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. 

Účel občianskeho združenia 

Občianske  združenie neslúži na:  

• združovanie v politických stranách a hnutiach, 

• zárobkovú činnosť,  

• združovanie v cirkvách a náboženských spoločenstvách,  

• výkon práva poľovníctva. 

 

Prostriedky pre svoju činnosť získava občianske združenie predovšetkým z členských 

príspevkov svojich členov, grantov, dotácií, darov, ale aj z podielu zaplatenej dane (tzv. 2%). 

Uvedené zdroje však nemusia postačovať na financovanie neziskových aktivít občianskeho 

združenia. Hoci primárnym cieľom občianskeho združenia je vykonávanie neziskovej činnosti, 

občianske združenie môže uskutočňovať podnikateľskú činnosť, pretože súčasná 

minimalistická80 právna úprava nevylučuje, aby občianske združenie vykonávalo aj 

podnikateľskú činnosť ako svoju sekundárnu činnosť. V takomto prípade uskutočňovanie 

podnikateľskej činnosti musí byť uvedené v stanovách ako sekundárna činnosť občianskeho 

združenia v časti zásady hospodárenia občianskeho združenia. Podnikateľská činnosť 

občianskeho združenia by však mala mať podporný charakter pre rozvíjanie primárneho účelu 

občianskeho združenia, na ktorý bolo založené. S cieľom vytvárať vlastné zdroje, môže 

občianske združenie vykonávať sekundárne vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú 

činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania občianskeho združenia a v súlade so 

všeobecne záväznými predpismi a stanovami81. Je to expressis verbis sekundárny charakter 

podnikania občianskeho združenia na podporu jeho hlavného účelu, na ktorý bolo pôvodne 

etablované. Pokiaľ by občianske združenie bolo ab initio založené primárne na účely 

uskutočňovania podnikateľskej činnosti, odporovalo by to primum základným zásadám jeho 

založenia vôbec. Podľa ust. § 1 ods. 3 písm. b) sa zákon o združovaní občanov nevzťahuje na 

združovanie občanov na zárobkovú činnosť. V zmysle  ust. § 8 ods. 1 písm. a) Zákona o 

združovaní občanov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odmietne takú žiadosť o 

 
79  Dôvodová správa k ust. § 6 Zákona o združovaní občanov: „Registrace není konstitutivním rozhodnutím v tom 

smyslu, že by záleželo na úvaze správního orgánu, zda sdružení povolí (podle § 1 odstavce 3 povolení není 

třeba). Správní orgán pouze zjišťuje,zda sdružení splňuje předpoklady stanovené zákonem. Předpoklady jsou 

stanoveny takovým způsobem, aby neumožňovaly volnou úvahu.Vychází se z principu, že dovoleno je vše,co 

není zakázáno. V tomto smyslu je registrace pouze úkonem deklarativním, to znamená, že orgán provádějící 

registraci ověří, zda sdružení vyhovuje ustanovením § 1 - 5 tohoto zákona.“ Cit. podľa Systém ASPI - stav k 

18.10.2019 do čiastky 112/2019 Z.z. 

80  S minimom formálnych povinností. 

81  Uskutočňovanie podnikateľskej činnosti môže byť uvedený v stanovách ako sekundárna činnosť občianskeho 

združenia. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-6.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-1.odsek-3.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-1.odsek-3.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-1.odsek-3.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-6
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registráciu občianskeho združenia, ktorého primárnym zámerom z predložených stanov je 

združovanie na zárobkovú činnosť. Ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zistí 

skutočnosť, že občianske združenie vyvíja činnosť, ktorá je vyhradená organizáciám 

združujúcim občanov na zárobkovú činnosť, bez omeškania ho na to upozorní a vyzve ho, aby 

od takej činnosti upustilo. Ak občianske združenie v tejto činnosti bude napriek upozorneniu 

pokračovať aj naďalej, bez meškania ho na to upozorní a vyzve ho, aby od takej činnosti 

upustilo. Ak združenie v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo ho rozpustí. Proti tomuto 

rozhodnutiu nemožno podať rozklad. Z uvedeného výkladu je zrejmé, že občianske združenie 

tak nemožno etablovať len na účely uskutočňovania podnikateľskej činnosti na rozdiel od 

obchodných spoločností, ktoré sú in genere etablované na účely podnikania a s cieľom 

dosahovať zisk. Podnikanie však nie je v rozpore so základnou filozofiou, ani zmyslom 

existencie občianskeho združenia. Rozdiel oproti obchodným spoločnostiam spočíva v tom, že 

sú založené a vykonávajú činnosť s cieľom, ktorým nie je primárne dosahovať finančný zisk. 

Domnievame sa, že  podľa § 1 ods. 3 písm. b) Zákona o združovaní občanov nie je pre prax 

jasným ustanovením a je treba ho chápať najmä pomocou historického a systematického 

výkladu.82  

 

Podľa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky občianske združenie môže samo alebo spoločne 

s niekým založiť obchodnú spoločnosť alebo družstvo, alebo sa iným spôsobom majetkovo 

podieľať na činnosti takýchto podnikateľských subjektov.83 Na záver je namieste uviesť, že 

právna úprava etablovania a správy občianskych združení pochádza ešte z roku 1990.  Môžeme 

preto konštatovať, že  ide o zastaranú právnu úpravu  s mnohými neregulovanými otázkami. 

Vice versa vôľa fyzických alebo právnických osôb združovať sa na účely spoločného 

uskutočňovania podnikateľskej činnosti, podľa ust. § 829 Občianskeho zákonníka týmto nie je 

dotknutá. V zmysle predmetného ustanovenia dve alebo viaceré osoby, či už fyzické alebo 

právnické, sa môžu združiť na účely dosiahnutia stanoveného cieľa, avšak takéto združenie 

osôb nemá vlastnú právnu subjektivitu. Takáto zmluva o združení predstavuje právny základ 

pre vznik združenia osôb, ale takého, pri ktorom nevzniká nová samostatná právnická osoba 

s vlastnou právnou subjektivitou. 

 

  

 
82  Poukazujeme tiež na dôvodovú správu k tomuto ustanoveniu, kde sa zákonodarca prikláňa k názoru, ktorý 

umožňuje vykonávanie zárobkovej činnosti zo strany združení. Zisk z takejto činnosti by však mal slúžiť 

výhradne na podporu a rozvoj činnosti občianskeho združenia. Poukazuje ďalej aj na § 12 ods. 2 zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zároveň poukazuje na článok 35 Ústavy, ďalej 

na nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 13/97 z 19. júna 1998. Taktiež Najvyšší súd SR uvedený výklad 

potvrdil vo svojom rozsudku sp. zn. Obz 5/95 z 31. 1. 1996. 

83  Súd v odôvodnení ďalej uvádza, že: „Majetková účasť v obchodnej spoločnosti alebo družstve sama osebe ešte 

nie je podnikaním. Podnikaním je až činnosť subjektu, na ktorom sa združenie majetkovo podieľa. Podnikaním 

by bolo konanie združenia, len ak by spĺňalo všetky znaky uvedené v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka. Inak 

bude len formou dispozície s vlastným majetkom združenia. Každý má právo nakladať s vlastným majetkom 

spôsobom, ktorý je pre neho najvýhodnejší a zodpovedá jeho predstavám, pokiaľ to nie je v rozpore so 

zákonom. Toto právo nemožno uprieť ani občianskemu združeniu. Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky zo žiadneho všeobecne záväzného predpisu nie je možné vyvodiť, že by občianske združenie samo 

alebo spolu s niekým iným nemohlo založiť obchodnú spoločnosť alebo družstvo, alebo sa iným spôsobom 

majetkovo podieľať na činnosti takýchto podnikateľských subjektov.“ Pozri bližšie rozhodnutie Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky, R 5/1998 a rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. Obz 5/95. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-1.odsek-3.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-829
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20191201#paragraf-12.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20191201#paragraf-12.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701#ustavnyclanok-35
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Správa a riadenie občianskeho združenia 

Správa a riadenie občianskeho združenia môže byť nastavené rôznorodo autokraticky, ale aj  

demokraticky. Napriek tomu, že zákonodarca v dôvodovej správe za vhodný spôsob 

organizácie združenia považuje kreovanie orgánov demokratickým spôsobom (voľbou alebo 

inak) za každých okolností  pod priamym vplyvom členov združenia, môžeme konštatovať, že 

do samotného znenia zákona sa táto podmienka nepretavila, a preto nemožno jednoznačne 

dospieť k záveru, že nedemokratická organizačná štruktúra združenia je ilegálna. Podľa 

Gajdošovej, keďže ide o subjekty etablované na základe dobrovoľnosti a individuálnosti, je 

vecou stanov združenia, ako určia orgány združenia, spôsob ich kreácie, ako aj určenie orgánov 

a štatutárov oprávnených konať v mene združenia. Je racionálne uviesť, že pokiaľ by sa 

členovia nijakým spôsobom nepodieľali na rozhodovaní vo veciach svojho združenia, išlo by 

v praxi o veľmi oklieštenú realizáciu členstva v združení.84 Štatutárny orgán uskutočňuje úkony 

vo vzťahu k tretím osobám v mene združenia. Občianske združenie si môže zriaďovať svoje 

organizačné jednotky. Zákon o združovaní občanov uvádza medzi povinnými náležitosťami 

stanov aj ustanovenia o organizačných jednotkách za predpokladu ich zriadenia a nadobudnutia 

ich samostatnej subjektivity. Telec označuje tieto organizačné jednotky pojmom vedľajšie 

spolky, ktoré sa považujú svojím založením a vznikom za závislé od spolku ako celku, ako aj 

existenčne závislé od jeho trvania, pričom prezumuje, že zánikom spolku ako celku zanikajú aj 

všetky jeho organizačné jednotky, a to právne samostatné i nesamostatné.85 Napriek 

skutočnosti, že naša právna úprava je v tomto smere len veľmi strohá, z praxe dôvodíme, že 

zriaďovanie organizačných jednotiek občianskeho združenia je regulérnou súčasťou života 

občianskeho združenia. Pravidlá by mali byť obsiahnuté v stanovách občianskeho združenia, 

a to aj v prípade, ak  organizačná jednotka nedisponuje vlastnou právnou subjektivitou. Telec 

ďalej zdôrazňuje, že  organizačná jednotka má mať svoj názov odlišný od občianskeho 

združenia, ale zároveň taký, aby z neho vyplývalo, že je od jeho existencie odvodená, ako aj 

stanovy by mali obsahovať dôsledné vymedzenie majetkových a zodpovednostných  pomerov 

vo vzťahu k občianskemu združeniu.86 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21. 

2. 1997 sp. zn. 3Cdo 146/96 potvrdzuje skutočnosť, že stanovy občianskeho združenia môžu 

určiť, ktoré organizačné jednotky sú právnickými osobami a ako sa zriaďujú.87 V prípade 

organizačných jednotiek s vlastnou právnou subjektivitou môžeme dôjsť k záveru, že 

organizačná jednotka združenia  by mala byť majetkovo oddelená a samostatná, a nemala by 

zodpovedať za záväzky občianskeho združenia, pričom uvedené platí aj vice versa. Štatutárny 

orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu zriadenie, ako aj zánik, aj dôvod 

 
84  GAJDOŠOVÁ, M. Združenia a právo slobodne sa združovať, s. 140. 

85  TELEC, I. Spolkové právo, s. 148. 

86  Ibidem, s.150.  

87  ,,Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. vyplýva, že stanovy občianskeho združenia môžu určiť, ktoré 

organizačné jednotky občianskeho združenia majú spôsobilosť konať vlastným menom, teda i nadobúdať 

vlastným menom práva a povinnosti a sú právnickými osobami. Takéto organizačné jednotky však musia byť v 

stanovách výslovne uvedené, alebo musí byť v stanovách aspoň určené, akým spôsobom sa takéto jednotky 

zriaďujú, aby bolo možné jednoznačne zistiť, či ide v konkrétnom prípade o organizačnú jednotku vzniknutú v 

súlade so stanovami ako organizačná jednotka s právnou subjektivitou. Stanovy potom musia tiež jednoznačne 

určiť, kto je oprávnený menom takej organizačnej jednotky vo všetkých veciach konať,  t. j. kto je jej 

štatutárnym orgánom.“, rozhodnutie najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3Cdo 146/96 (Rc 56/97). 
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zániku organizačnej jednotky združenia, ktorá koná vo svojom mene, a zmenu údajov o 

organizačnej jednotke, ktorá koná vo svojom mene. Údaje o organizačnej jednotke občianskeho 

združenia, ktorá koná vo svojom mene, sa taktiež zapisujú do registra mimovládnych 

neziskových organizácií. Zmluvou o súčinnosti sa vymedzí účel súčinnosti, spôsob jej 

vykonávania, práva a povinností zúčastnených združení a prostriedky, ktorými na súčinnosť 

prispievajú.  

 

Členstvo v združení 

Ako sme už uviedli, subjektom oprávneným založiť združenie, je občan fyzická osoba. Môže 

ísť aj o cudzinca. Právnické osoby bez výnimky nemôžu založiť občianske združenie, nie je 

však vylúčené, aby do neho neskôr vstúpili ako členovia.  Gajdošová poukazuje na to, že zákon 

o združovaní občanov upravuje aj zväzy združení, a to v ust. § 16 Zákona o združovaní 

občanov tak, že združenia môžu medzi sebou uzavierať zmluvy o súčinnosti na dosiahnutie 

určitého cieľa, prípadne na uplatňovanie iného spoločného záujmu. Podmienkou platnosti 

takejto zmluvy je jej písomná forma. Zmluvou o súčinnosti sa vymedzí účel súčinnosti, spôsob 

jej vykonávania, práva a povinnosti zúčastnených združení a prostriedky, ktorými na súčinnosť 

prispievajú. Zmluvou o súčinnosti sa môže vytvoriť zväz zúčastnených združení, ktorý je 

právnickou osobou. Pre zväz platia primerané ustanovenia zákona o združovaní občanov.  V 

zmluve o súčinnosti sa môže ustanoviť, že zmluva stratí účinnosť dohodou zúčastnených 

združení dosiahnutím cieľa, pre ktorý bola uzavretá, alebo inou skutočnosťou uvedenou v 

zmluve. 

 

Členstvo v združení predstavuje práva a povinnosti člena združenia voči združeniu. Práva a 

povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia. Tieto práva a povinnosti nemôžu byť 

predmetom prevodu.  Podľa Teleca členstvo nie je majetkovo vyjadrené formou členského 

alebo obchodného podielu a s členskými právami a povinnosťami nie je možné nakladať. 

Legálna a ekonomická esencia sa odvíja od toho, že členstvo nevyjadruje de facto  podiel na 

imaní združenia, ale vyjadruje podiel, akým sa člen podieľa na riadení a správe združenia. 

Miera účasti jednotlivých členov združenia  na riadení a správe združenia je určená v stanovách 

a môže byť rôznorodá. S dobrovoľnosťou členstva je spojená aj možnosť jeho zániku. In genere 

aplikujeme pravidlo, že členstvo v združeniach zaniká smrťou člena fyzickej osoby a ak ide 

o člena právnickú osobu, tak jedným zo spôsobov jej zániku. K fakultatívnej voľbe patrí 

možnosť vystúpiť zo združenia. Možnosť vystúpiť zo združenia sa priznáva členom buď 

s okamžitou platnosťou, alebo až po uplynutí určitej doby od oznámenia zámeru vystúpiť zo 

združenia. Na strane druhej, ak združenie nesúhlasí s činnosťou svojho člena, môže iniciovať 

jeho vylúčenie. Občiansky zákonník problematiku vyrovnacieho podielu člena združenia pri 

ukončení jeho členstva v združení bližšie neupravuje, ani v tejto súvislosti neodkazuje na iné 

právne predpisy, ustanovuje len, že úpravu majetkových pomerov, vznik a zánik členstva, práva 

a povinnosti členov obsahujú stanovy združenia. Na základe uvedeného sa domnievame, že z 

hľadiska vzniku nároku člena združenia na vyrovnací podiel je rozhodujúci obsah stanov 

združenia. Gajdošová zdôrazňuje, že ide o dôležitú súčasť  interného, ale i externého života 

združenia.88  V prípade, ak sa člen domnieva, že  takéto rozhodnutie je v rozpore so všeobecne 

 
88 GAJDOŠOVÁ, M. Združenia a právo slobodne sa združovať, s.129. 
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záväznými právnymi predpismi alebo  s internými predpismi združenia, možno uvažovať o 

možnostiach právnej ochrany členov občianskych združení, pretože ustanovenia o právnej 

ochrane členov združení po rekodifikácii civilného procesného práva v podmienkach 

Slovenskej republiky mali za následok zrušenie ustanovenia § 15 Zákona o združovaní 

občanov, čím nastala v právnickej obci diskusia, kde sa môže člen združenia domáhať ochrany 

v prípade, ak považuje niektoré rozhodnutie združenia za rozhodnutie, ktoré zasahuje do jeho 

práv, právom chránených záujmov, postavenia a slobôd. Podľa Čolláka, ak by sa v týchto 

prípadoch člen združenia cítil dotknutý vo svojich právach, bude môcť iniciovať civilné súdne 

konanie pred všeobecným súdom – v civilnom sporovom súdnictve podľa ustanovení zák. č. 

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov  (ďalej len „CSP“ alebo 

„Civilný sporový poriadok“).89 Sme toho názoru, že  tak bude môcť urobiť žalobou v zmysle 

ustanovenie § 137 ods. 1 CSP, v ktorej bude žiadať nápravu ním tvrdeného právne nesúladného 

stavu, ktorý je založený napádaným rozhodnutím.90 

 

Zrušenie a zánik občianskeho združenia 

Združenie môže zaniknúť troma spôsobmi: dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným 

združením, právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, alebo právoplatným 

rozhodnutím súdu v trestnom konaní.  Ak ministerstvo zistí, že združenie vyvíja činnosť, ktorá 

je vyhradená politickým stranám a politickým hnutiam alebo organizáciám združujúcim 

občanov na zárobkovú činnosť alebo na vykonávanie náboženstva alebo viery v cirkvách a 

náboženských spoločnostiach, ktorá porušuje zásady uvedené v zákone o združovaní občanov, 

bez meškania ho na to upozorní a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak združenie v tejto 

činnosti pokračuje, ministerstvo ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad. 

Pokiaľ stanovy združenia neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným 

združením, rozhoduje o ňom jeho najvyšší orgán. Tento orgán oznámi zánik združenia do 15 

dní príslušnému ministerstvu. V zmysle ust. § 20a Občianskeho zákonníka pred zánikom 

právnickej osoby sa vyžaduje jej likvidácia, pokiaľ celé jej imanie nenadobúda právny nástupca 

alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Z predmetného ustanovenia vyplýva, že ak má 

zaniknúť právnická osoba bez právneho zástupcu, je nevyhnutné vykonať jej likvidáciu. 

Likvidácia je riadený proces, ktorého cieľom je usporiadať  majetkové pomery obchodnej 

spoločnosti, t. j. uspokojiť všetky záväzky spoločnosti voči všetkým veriteľom.91 Ide o 

zákonom upravený spôsob usporiadania majetkových pomerov zrušenej obchodnej 

spoločnosti, ktorej obchodné imanie neprechádza na právneho nástupcu (univerzálneho 

sukcesora) a ktorá má následne (po vykonaní likvidácie) zaniknúť. K úkonom sledujúcim účel 

likvidácie Eichlerová zaraďuje napr. splnenie dlhov obchodnej spoločnosti, uplatňovanie 

pohľadávok, prijímanie plnenia, zastupovanie právnickej osoby pred súdmi a inými orgánmi 

štátnej správy, uzatváranie zmieru a dohôd o vzniku, zmene zániku záväzkov, výkon práv, 

 

89  ČOLLÁK ml., J. Limity združovania: riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení 

(so zameraním na športové zväzy), s. 50 ‒ 60.  
90  Aj napriek skutočnosti, že tento typ žaloby nie je v ustanovení § 137 ods. 1 CSP priamo uvedený, na základe 

demonštratívneho výpočtu žalôb je zrejmé, že k odmietnutiu spravodlivosti (denegatio iustitiae) titulom a na 

základe obsahu čl. 46 ods. 2 Ústavy nemôže dôjsť. Pozri bližšie: ČOLLÁK ml., J. Limity združovania: riešenie 

sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy), s. 50 ‒ 60. 

91  Pozri bližšie aj: STRÉMY, J. K vybraným aspektom zrušenia spoločnosti s likvidáciou VII. Kapitola, s. 134-

160 alebo STRÉMY, J. Likvidátor a jeho vzťah k spoločnosti v procese likvidácie, s. 188-197. 
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uzatváranie nových zmlúv v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov, alebo z dôvodu 

zachovania hodnoty majetku likvidovanej obchodnej spoločnosti resp. jeho využitie.92 Ust. § 

20a Občianskeho zákonníka a ust. § 70 a nasl. Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných 

spoločností sa primerane použijú aj na likvidáciu inej právnickej osoby, pokiaľ z ustanovení 

upravujúcich tieto právnické osoby nevyplýva niečo iné. Zákon o združovaní občanov v ust. § 

13 ustanovuje, že pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie, aj keď logickým 

výkladom dôjdeme k záveru, že likvidáciu je potrebné vykonať pred zánikom (kým má 

likvidovaný subjekt vlastnú právnu subjektivitu). Ustanovenia Obchodného zákonníka 

o likvidácii obchodných spoločností sa primerane použijú aj na likvidáciu združenia. Pri zániku 

združenia podľa ust. § 12 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) Zákona o zdržovaní občanov vykoná 

jeho majetkové vyporiadanie likvidátor určený ministerstvom. Gajdošová upozorňuje, že 

modifikácie majetkového vysporiadania môžu fakultatívne vyplývať zo samotných stanov 

združenia. Okamih zániku združenia nie je naviazaný na výmaz z registra.   

 

2.4.3.2 Odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov 

 

Zákon o združovaní občanov sa s istými reštrikciami vzťahuje i na združovanie v odborových 

organizáciách a organizáciách zamestnávateľov. Na základe ustanovení zákona vznikajú aj 

odborové organizácie. Sú to právnické osoby, ktoré sú záujmovými organizáciami založenými 

na presadzovanie a ochranu hospodárskych a sociálnych práv a záujmov ich členov. In concreto 

sú právnickou osobou pôsobiacou v inej právnickej osobe (vystupujú ako jeden zo subjektov 

pracovného práva) a ich vznik podlieha  evidenčnému princípu. V súvislosti s uplatňovaním 

tzv. evidenčného princípu treba upozorniť, že rovnaký postup sa vyžaduje aj pri odborových 

zväzoch a organizáciách zamestnávateľov. V prípade vzniku týchto subjektov sa nevyžaduje 

registrácia (na rozdiel od iných občianskych združení v zmysle zákona o združovaní), teda 

vznikajú bez akéhokoľvek individuálneho správneho alebo súdneho aktu. Evidencia zo strany 

ministerstva má výlučne povahu deklaratórneho aktu, ktorým sa osvedčuje už existujúci stav. 

Zákon o združovaní pri vzniku odborovej organizácie rozlišuje dve fázy. Ide o fázu založenia 

odborovej organizácie, ktorá predpokladá existenciu viacstranného súkromnoprávneho aktu, 

resp. dohody medzi členmi prípravného výboru, v ktorom prejavia svoju vôľu založiť odborovú 

organizáciu. Následným vyjadrením takejto dohody sú však samotné stanovy, pri ktorých  

zákon o združovaní vyžaduje ich písomné vyhotovenie a určuje ich obsahové náležitosti, 

uvedené v ustanovení § 6 ods. 2 tohto zákona. Druhou fázou je fáza vzniku odborovej 

organizácie. Podľa ustanovenia § 9a ods. 1 Zákona o združovaní občanov sa „odborová 

organizácia stáva právnickou osobou dňom nasledujúcim potom, keď príslušnému orgánu bol 

doručený návrh na jej evidenciu“. Na úrovni odborových organizácií alebo základných 

odborových organizácií s vlastnou právnou subjektivitou, ktoré majú postavenie organizačných 

jednotiek odborového zväzu je príslušným odborovým orgánom oprávneným na kolektívne 

vyjednávanie výkonný kolektívny orgán tzv. výbor. Výbor reprezentuje predseda, ktorý 

spravidla aj podpisuje kolektívne zmluvy.  

 

 
92  EICHLEROVÁ, K. Omezení zástupčího oprávnění při vstupu právnické osoby do likvidace pro jednání, které 

nenaplňuje účel likvidace, s 532 a nasl. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-20a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701#predpis.cast-druha.hlava-1.diel-1.skupinaParagrafov-likvidacia_spolocnosti
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-12.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-6.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/20190101#paragraf-9a.odsek-1
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Okrem právnických osôb, ktoré sú organizáciami osôb, poznáme aj právnické osoby, ktoré sú 

organizáciami majetku. Typický pre takýto druh združenia je majetkový (vecný) substrát, ide 

o nadácie, fondy.  Akýmsi subjektom sui generis, združením osôb a majetku je nezisková 

organizácia, ktorá v sebe obsahuje tak personálny, ako aj majetkový substrát a môže byť 

založená len na verejnoprospešný, resp. spoločensky prospešný účel. Majetkový substrát je aj 

v tejto forme právnickej osoby síce pomerne silný, naďalej však ostáva osoba zriaďovateľa, 

ktorého rozsah vplyvu nad existenciou a pôsobením neziskovej organizácie ostáva 

zachovaný.93  

 

2.4.3.3 Nadácia 

 

Nadácie predstavujú v našom právnom poriadku majetkové združenie, ktoré sa v zmysle 

dôvodovej správy považujú za banky neziskového sektora. Hlavnou úlohou nadácií je 

zhromažďovať majetok a prerozdeľovať ho na verejnoprospešné účely. Právna úprava nadácií 

spočíva v ust. zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nadáciách“). Nadácia je účelové združenie majetku, 

ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia je právnickou osoba, ktorá sa 

zapisuje do registra.  

 

Zriadenie a vznik nadácie 

Zakladateľom môže byť fyzická osoba aj právnická osoba. Vznik nadácie predpokladá jej 

zriadenie nadačnou listinou a následne sa viaže na registráciu do registra, ktorý vedie 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou 

všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. 

Do vzniku nadácie konajú vo veciach súvisiacich s jej vznikom zakladatelia spoločne alebo 

správca nadácie.  

 

Účel nadácie 

V zmysle zákona o nadáciách nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností 

do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak 

touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s 

verejnoprospešným účelom nadácie. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.  

Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych 

hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba 

životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a 

mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej 

pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú 

naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.  Názov nadácie obligatórne obsahuje 

označenie „nadácia“, pričom iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu toto označenie 

vo svojom názve alebo v obchodnom mene používať. Názov nadácie musí byť odlišný od názvu 

inej, už registrovanej nadácie, a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej 

nadácie. Pokiaľ má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, 

 
93  CSACH, K. Návrh právnej úpravy právnických osôb pre pracovný návrh Občianskeho zákonníka, s. 8 a nasl. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101
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návrh na registráciu nadácie do registra musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby 

a v prípade ak táto fyzická osoba už nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.  

 

Činnosť nadácie spočíva v poskytovaní peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku 

nadácie tretím osobám a v správe majetku nadácie vrátane nadačných fondov. Nadácia môže 

vykonávať aj inú činnosť v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a s realizáciou 

nadačnej činnosti, ak zákon neustanoví inak. Nadácia nemôže uskutočňovať podnikateľskú 

činnosť  s výnimkou prevádzkovania charitatívnej lotérie94, prenechania nehnuteľností do 

nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak 

touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s 

verejnoprospešným účelom nadácie.  Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve 

a jej majetok sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, 

ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. Nadácia však môže vlastniť obchodné 

podiely/akcie obchodnej spoločnosti (podobne ako občianske združenie), ale nesmie na tieto 

účely použiť nadačné imanie. Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný 

majetok nadácie.  Nadačné imanie je definované v ust. § 3 ods. 2 Zákona o nadáciách.  Nadácia 

môže na podporu verejnoprospešného účelu  vytvoriť nadačný fond rozhodnutím správnej rady 

alebo na základe zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou, pričom nadačný fond nemá 

právnu subjetivitu. Prostriedky nadačného fondu musí viesť  nadácia vo svojom účtovníctve 

oddelene. Nadácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom s výnimkou 

prostriedkov nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci 

pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo ktoré potrebujú 

naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

 

Pri splnení podmienok podľa ust. § 34 ods. 3 Zákona o nadáciách nadácia je povinná mať 

účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom  podľa ust. zákona 423/2015 

Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú 

správu v lehote určenej správnou radou alebo nadačnou listinou najneskôr do 30. júna 

nasledujúceho kalendárneho roka. Nadácia je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu 

overenú štatutárnym audítorom pri splnení podmienok.  

 

Správa a riadenie nadácie  

Podľa ust. § 19 ods. 1 orgánmi nadácie sú správna rada, správca nadácie, dozorná rada alebo 

revízor.  Podľa ods. 2  predmetného ustanovenia členovia orgánov nadácie sú povinní svoju 

činnosť vykonávať tak, aby neboli poškodzované záujmy nadácie a nesmú majetok nadácie 

využívať na osobné ciele. Členovia orgánov nadácie musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu 

spôsobilí na právne úkony.   

 

 
94  Zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách účinného od 1. marca 2019 došlo k úprave legislatívnych 

podmienok pre prevádzkovanie špecifického druhu hazardnej hry, a to charitatívnej lotérie. Týmto zákonom 

bol zrušený predošlý zákon o hazardných hrách. Podľa zákonnej definície charitatívnej lotérie ide o hazardnú 

hru, v ktorej sa kombinujú niektoré znaky lotériových hier vrátane znakov číselnej lotérie a niektoré znaky 

stávkových hier vrátane znakov nešportovej stávkovej udalosti.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101#paragraf-3.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101#paragraf-34.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/423/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/423/
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101#paragraf-19.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101#paragraf-19.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/30/20191201
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Správna rada je najvyšší orgán nadácie. Správna rada má najmenej troch členov. Členom 

správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. 

Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. K členstvu v správnej rade je potrebné uviesť, 

že jeho výkon je nezlučiteľný s funkciou správcu alebo člena iného orgánu tej istej nadácie. 

Členom nemôže byť  ani osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.  

 

Správca nadácie je monokratický orgán. Je to štatutárny orgán nadácie, ktorý komplexne riadi 

činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, pokiaľ nie sú 

zverené do pôsobnosti iných orgánov. Prvého správcu nadácie určí zakladateľ v nadačnej listine 

pri založení nadácie. Počas života nadácie správcu nadácie volí a odvoláva správna rada. 

V prípade, ak by správna rada obmedzila právo správcu nadácie konať v mene nadácie, tieto 

obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám. Správca nadácie nemôže byť súčasne členom 

správnej rady alebo iného orgánu nadácie, ale na druhej strane má právo  zúčastňovať sa na 

zasadnutiach správnej rady s poradným hlasom. Správcom nadácie môže byť len fyzická osoba 

s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. 

 

Kontrolnými orgánmi nadácie sú dozorná rada alebo revízor. Dozorná rada sa  v nadácii 

zriaďuje, ak je majetok nadácie vyšší ako 165 969 EUR, v ostatných prípadoch iba ak tak 

ustanoví nadačná listina.  Ak nie je ustanovená dozorná rada, resp. iný orgán, ak to ustanoví 

nadačná listina, pôsobí ako kontrolný orgán revízor. Členov dozornej rady (revízora) volí a 

odvoláva správna rada. Pre spôsob ustanovenia dozornej rady a pre členstvo v dozornej rade 

platia primerané ustanovenia o správnej rade. Pre revízora platia primerané ustanovenia o 

správcovi nadácie. Funkčné obdobie revízora je trojročné. Členovia dozornej rady (revízor) sú 

oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a 

kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje 

svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou. 

Činnosť dozornej rady spočíva najmä v kontrole vedenia účtovníctva, schvaľovaní účtovnej 

závierky a výročnej správy nadácie a v notifikácii správnej rady  pri zistení nedostatkov.  

 

Ingerencia štátu sa premieta aj pri dohľade Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, či nadácia 

plní verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená. Na tento účel ministerstvo vyhodnocuje 

obsah výročnej správy. V prípade, ak ministerstvo zistí nedostatky, vyzve nadáciu, aby v 

určenej lehote odstránila zistené nedostatky a súčasne informovala ministerstvo o prijatých 

opatreniach. 

 

Zahraničná nadácia 

Podľa ust. § 40 Zákona o nadáciách ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky, ak sa považuje za nadáciu podľa práva štátu, na ktorého území má svoje sídlo. 

Zahraničná nadácia môže pôsobiť na území Slovenskej republiky len prostredníctvom svojej 

organizačnej zložky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako nadácia vzniknutá 

podľa tohto zákona. 

 

Oprávnenie zahraničnej nadácie pôsobiť na území Slovenskej republiky prostredníctvom 

organizačnej zložky, ktorá musí byť právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/34/20190101#paragraf-40
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republiky, vzniká ku dňu zápisu organizačnej zložky do registra a zaniká dňom výmazu 

organizačnej zložky z registra. Ministerstvo vnútra zapíše organizačnú zložku zahraničnej 

nadácie založenú na území Slovenskej republiky, ak verejnoprospešný účel zahraničnej nadácie 

je v súlade s ust. § 2 ods. 3 Zákona o nadáciách. Písomný návrh na zápis organizačnej zložky 

do registra podáva ministerstvu správca organizačnej zložky zahraničnej nadácie.  

 

Zrušenie a zánik nadácie 

Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou 

alebo bez likvidácie. Likvidácia nadácie sa nevyžaduje, ak majetok a záväzky nadácie po jej 

zániku prechádzajú na inú nadáciu, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku, po skončení konkurzného konania nezostane nadácii nijaký majetok.  

 

Zrušenie nadácie s likvidáciou je upravené v ust. § 18 Zákona o nadáciách. Prima facie 

vnímame právnu úpravu ako obdobnú k úprave likvidácie v Obchodnom zákonníku, sú tu však 

určité odchýlky ‒ inter alia ‒ po skončení likvidácie je likvidátor povinný likvidačný zostatok 

ponúknuť inej nadácii alebo obci, v ktorej mala zrušená nadácia sídlo. Ak obec likvidačný 

zostatok prijme, môže ho použiť iba na verejnoprospešný účel. Majetok, ktorý tvorí nadačné 

imanie, môže byť ponúknutý iba inej nadácii, ktorá je registrovaná podľa tohto zákona. 

 

2.4.3.4 Neinvestičný fond  

 

Podľa zákona č. 147/1997 Z. z.  o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.  (ďalej len „Zákon o neinvestičných fondoch“) fond je 

neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie 

všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca 

alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri 

postihnutí živelnou pohromou.  Účel fondu sa rozširuje mimo rámca všeobecnej prospešnosti, 

a to tým, že peňažné prostriedky fondu môžu byť použité aj na individuálne určenú humanitnú 

pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb. Takéto určenie je však ohraničené dvoma 

podmienkami. Musí ísť buď o situáciu, keď sa jednotlivec alebo skupina osôb ocitnú v ohrození 

života, alebo pôjde o osoby, ktoré pri postihnutí živelnou pohromou potrebujú naliehavú 

pomoc.  Na rozdiel od právnej formy nadácie v prípade neinvestičného fondu majetkom môžu 

byť výlučne peňažné prostriedky.  

 

Účel fondu 

Podľa  ust. § 2 ods. 2 Zákona o neinvestičných fondoch sa za všeobecne prospešný účel 

považuje najmä rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba 

životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,  ochrana a podpora zdravia 

a vzdelávania, rozvoj sociálnych služieb. Fond môže vlastniť aj veci nevyhnutne potrebné na 

jeho správu v rozsahu, ktorý je určený v štatúte.  
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Zriadenie a vznik fondu 

Zriaďovateľom neinvestičného fondu môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba.  

V prípade, ak je zriaďovateľom jedna osoba, fond sa zriaďuje zriaďovacou listinou vo forme 

notárskej zápisnice. Ak je zriaďovateľov viac, fond sa zriaďuje zriaďovacou zmluvou; pravosť 

podpisov všetkých zriaďovateľov musí byť úradne osvedčená.  Názov fondu musí obsahovať 

označenie „neinvestičný fond“, stačí však skratka „n. f.“. Náležitosti zriaďovacej zmluvy sú 

upravené v ust. § 5 Zákona o neinvestičných fondoch. Súčasťou zriaďovacej zmluvy (listiny) 

je štatút fondu. Obsahové náležitosti fondu sú ustanovené v ust. § 6 ods. 1 Zákona 

o neinvestičných fondoch.  Každý je oprávnený nahliadať do štatútu fondu a robiť si z neho 

výpisy alebo odpisy. Fond je povinný na požiadanie sprístupniť štatút fondu. Zmenu v štatúte 

fondu je správca povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa sídla fondu 

(ďalej len „registrový úrad“) do 15 dní od jej schválenia. Fond nemá členov, má len členov 

orgánov, ktoré kreuje.  

 

Fond vzniká dňom, ku ktorému bol zapísaný do registra. Návrh na zápis fondu do registra sa 

musí podať v lehote 60 dní odo dňa zriadenia fondu a prikladá sa k nemu zriaďovacia zmluva, 

štatút fondu, vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi a 

písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 10 ods. 3.  

 

Na konanie a rozhodovanie o registrácii neinvestičných fondov sa vzťahujú ustanovenia zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ak tento zákon neustanovuje inak. Registrový úrad vydá 

rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zriaďovacia listina (zmluva) a štatút sú 

v súlade so zákonom. Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak návrh 

neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, zápis sa vykoná ku dňu vydania rozhodnutia. 

 

Správa a riadenie fondu 

Vlastníctvo fondu a nakladanie s ním má prísne pravidlá ustanovené zákonom, pričom majetok 

fondu tvoria vklady zriaďovateľov a ďalšie finančné prostriedky, pre výkon správy môže fond 

vlastniť hnuteľné a nehnuteľné veci. Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu. Prostriedky 

fondu sa nesmú použiť na podnikanie a na financovanie činnosti politických strán a politických 

hnutí. Fond obligatórne vypracúva výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 30. júna 

a následne ju uloží do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla 

kalendárneho roka. 

 

Organizačná štruktúra fondu je upravená v ust. § 15 a nasl. Zákona o neinvestičných fondoch. 

Neinvestičný fond obligatórne kreuje správcu, správnu radu a iné orgány, ak to ustanoví štatút. 

Správna rada je najvyšším orgánom fondu. Do pôsobnosti správnej rady patrí schvaľovanie 

rozpočtu fondu a rozhodovanie o použití prostriedkov fondu, schvaľovanie ročnej účtovnej 

závierky a výročnej správy fondu, rozhodovanie o zlúčení, splynutí a zrušení fondu, ak to 

ustanovuje zriaďovacia zmluva, určenie výšky výdavkov fondu na jeho správu v súlade so 

štatútom, vymenovanie likvidátora, vykonávanie zmien štatútu, ak to umožňuje zriaďovacia 

zmluva. Správca je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých 

záležitostiach fondu, ak nie sú ex lege, zriaďovacou zmluvou alebo štatútom vyhradené do 

pôsobnosti iných orgánov fondu.  V prípade, ak by došlo k obmedzeniu  oprávnenia správcu 
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konať v mene fondu, je potrebné uviesť, že  tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.  

Správcu volí a odvoláva správna rada, pričom jeho funkčné obdobie je stanovené štatútom. Za 

správcu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. 

 

Zrušenie a zánik fondu 

Fond zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez 

likvidácie. Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond 

alebo na nadáciu po zlúčení alebo po splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutého fondu 

a zápis fondu alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovaného 

fondu a zápis zmeny pri fonde alebo pri nadácii, s ktorou sa zanikajúci fond zlúčil, sa takisto 

vykonajú k tomu istému dňu. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na iný fond alebo 

na nadáciu. Na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa primerane 

použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak 

tento zákon neustanovuje inak. 

 

 

2.4.3.5 Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 

 

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby“) definuje neziskovú organizáciu poskytujúcu 

všeobecne prospešné služby ako právnickú osobu, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby 

za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie 

použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov a musí sa použiť v celom 

rozsahu na zabezpečenie  všeobecne prospešných služieb. Zákon okrem vymedzenia pojmu  

neziskovej organizácie  a druhu všeobecne prospešných služieb  upravuje aj založenie,  zrušenie 

a zánik neziskovej organizácie, orgány neziskovej organizácie a ich právomoci, hospodárenie 

neziskovej organizácie a účtovníctvo. Novela zákona č. 35/2002 Z. z. zaviedla definíciu 

neziskovej organizácie tak, aby boli zrejmé obidva základné definičné znaky tejto právnej 

formy, a to poskytovanie všeobecne  prospešných služieb ako predmet činnosti  neziskovej 

organizácie a neziskovosť ako základné kritérium fungovania neziskovej organizácie. V 

porovnaní s pôvodnou právnou úpravou sa definícia neziskovej organizácie doplnila o  princíp 

neziskovosti. Vyjadrenie tohto princípu v definícii má význam najmä z toho dôvodu, že odlišuje 

neziskovú organizáciu od podnikateľských subjektov, ktoré tiež môžu poskytovať podobné 

služby. Podstata tohto princípu spočíva v tom, že hoci nezisková organizácia môže okrem 

poskytovania všeobecne prospešných služieb vykonávať samostatne vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť aj ďalšiu činnosť na účel dosiahnutia zisku, táto jej činnosť nesmie 

priamo či nepriamo viesť k materiálnemu prospechu jej zakladateľov, členov orgánov ani 

zamestnancov. Zisk po zdanení musí nezisková organizácia použiť na poskytovanie všeobecne 

prospešných služieb, pre ktoré bola založená.  
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Účel neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona o neziskových organizáciách, 

ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov 

rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov 

ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne 

prospešných služieb podľa ust. § 2 ods. 1 Zákona o neziskových organizáciách. Všeobecne 

prospešné služby zákon o neziskových organizáciách demonštratívne vypočítava v § 2 ods. 2.  

 

Zriadenie a vznik neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu (obvodný úrad v sídle 

kraja) o registrácii nadobudlo právoplatnosť (§ 9 ods. 1 Zákona o neziskových organizáciách). 

Zákon o neziskových organizáciách a prima facie nepovažuje členský princíp pre fungovanie 

neziskových organizácií za pojmovo nepostrádateľný. Neziskovú organizáciu môže zriadiť 

fyzická osoba, právnická osoba alebo štát, ak to nevylučuje osobitný zákon (§ 5 ods. 1 Zákona 

o neziskových organizáciách), a to zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. 

Obsahové náležitosti zakladacej listiny neziskovej organizácie  sú upravené v ust. § 6 Zákona 

o neziskových organizáciách.  Zakladacia listina môže ustanoviť, že určitý majetok vložený pri 

založení nie je možné scudziť. Keď nezisková organizácia vznikne, stáva sa samostatným 

subjektom práva, právnickou osobou súkromného práva, ktorej právna subjektivita subsumuje 

aj potrebnú mieru samostatnosti rozhodovania ‒ inter alia ‒ aj v majetkových veciach.  

 

Správa a riadenie neziskovej organizácie 

Zakladateľ vydá štatút, ktorý upraví podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a 

hospodárení neziskovej organizácie, pričom musí ‒ okrem iného ‒ obsahovať orgány 

neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti, ako aj počet členov, spôsob voľby a dĺžku 

funkčného obdobia správnej rady, dozornej rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je 

zriadený (§ 8 ods. 2 Zákona o neziskových organizáciách). 

 

Organizačnú štruktúru a chod neziskovej organizácie zabezpečujú ex lege správna rada, riaditeľ 

a dozorná rada (revízor) podľa ust. § 18 a nasl. Zákona o neziskových organizáciách. 

Ak štatút určí, môže mať nezisková organizácia aj ďalšie orgány.  Správna rada je najvyšší 

orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ. Správna rada 

má najmenej troch členov, ktorí za predsedu zvolia jedného z nich. Správna rada podľa ust. § 

19 ods. 2 Zákona o neziskových organizáciách najmä rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí 

alebo rozdelení neziskovej organizácie, volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat, volí a 

odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva členov dozornej 

rady (revízora), schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku a rozhoduje o 

zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej zmluve. 

Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, ak 

tento zákon neustanovuje inak (§ 21 ods. 4 Zákona o neziskových organizáciách). Riaditeľ je 

štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje 

o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú  

zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.  

Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť 
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neziskovej organizácie (§ 25 ods. 1 Zákona o neziskových organizáciách). Členom dozornej 

rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ (§ 26 ods. 1 posledná veta Zákona o neziskových 

organizáciách). 

 

Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže 

užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi (§ 

29 ods. 1 Zákona o neziskových organizáciách). Majetok neziskovej organizácie tvoria ‒ okrem 

iného ‒ aj vklady zakladateľov [§ 29 ods. 2 písm. a) Zákona o neziskových organizáciách]. 

Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v 

zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. 

Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v 

miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie (§ 31 ods. 1 Zákona o 

neziskových organizáciách). Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho 

rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce (§ 29 ods. 3 Zákona o neziskových 

organizáciách). Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za 

podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená 

kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená (§ 30 ods. 1 Zákona o neziskových 

organizáciách). Kontrolu majetkových dispozícií neziskovej organizácie právna úprava 

zabezpečuje povinnosťou vypracúvať výročnú správu o činnosti a hospodárení s predpísaným 

obsahom (§ 34 ods. 2 Zákona o neziskových organizáciách). Tá musí byť zverejnená spôsobom 

určeným v štatúte, zasiela sa registrovému úradu v stanovenom termíne (§ 34 ods. 3 Zákona o 

neziskových organizáciách) a musí byť pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie 

(§ 34 ods. 4 zákona o neziskových organizáciách). 

 

Pre etablovanie neziskových organizácií v slovenskom právnom prostredí mal značný význam 

i zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových  organizácií a 

príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné 

osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „transformačný zákon“), ktorým štát pristúpil k 

procesu premeny niektorých štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových 

organizácií na neziskové organizácie.95  Z  uvedenej právnej úpravy vyplýva, že z majetkového 

hľadiska sa vzťah štátu ako zakladateľa (spoluzakladateľa) k neziskovej organizácii prejavuje 

na troch úrovniach: prostredníctvom zakladania neziskovej organizácie dovŕšeného jej 

vznikom, počas existencie neziskovej organizácie pri zániku neziskovej organizácie.96 

 
95 „Transformácia bola dôvodovou správou k transformačnému zákonu označená ako vhodný spôsob 

zabezpečenia verejnoprospešných činností, ktoré sa dnes poskytujú prostredníctvom organizácií vo vlastníctve 

štátu. ... Zmena právneho štatútu v rámci transformácie má priniesť zrovnoprávnenie a spoluzodpovednosť 

štátnych a neštátnych inštitúcií, vytvorenie zdravého konkurenčného prostredia, ako aj posilnenie 

demokratického spôsobu rozhodovania o organizácii založenej na samosprávnom systéme volenej správnej 

rady.“ 

96  Transformačným zákonom sa štát zaviazal realizovať do budúcich neziskových organizácií vzniknutých 

premenou majetkový vklad [§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu 

na iné osoby v znení neskorších predpisov („transformačný zákon“)]. O transformáciách individuálne 

rozhodovala vláda, pričom súčasťou každého rozhodnutia o transformácii bola zakladacia listina i štatút 

neziskovej organizácie [§ 5 ods. 3 písm. d) a e) transformačného zákona]. V procese transformácie štát určil, 

ktorá časť štátneho majetku vloženého do neziskovej organizácie bude tvoriť tzv. prioritný majetok. Prioritný 
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Dôvodová správa k transformačnému zákonu doslovne uvádza, že: „Pozícia zakladateľa 

neziskovej organizácie nie je pozíciou vlastníka, ako je to pri obchodných spoločnostiach.“ 

 

Zakladatelia v zakladacej listine neziskovej organizácie určujú peňažné, prípadne nepeňažné 

vklady každého z nich, ak sú vložené [§ 6 písm. f) Zákona o neziskových organizáciách]. 

Zároveň v zakladacej listine môžu zakladatelia zakotviť, že určitý majetok vložený pri založení 

nie je možné scudziť [§ 7 písm. b) Zákona o neziskových organizáciách]. Aj štatút neziskovej 

organizácie, ktorý vydávajú zakladatelia, upraví podrobnosti o hospodárení neziskovej 

organizácie (§ 8 ods. 1 Zákona o neziskových organizáciách). Pritom je dôležité, že 

zakladateľmi v štatúte určené pravidlá hospodárenia neziskovej organizácie môže správna rada 

po vzniku organizácie zmeniť, avšak s výnimkou tých ustanovení, ktoré si zakladatelia 

vyhradili v zakladateľskej zmluve [§ 19 ods. 2 písm. i) Zákona o neziskových organizáciách]. 

 

Na základe vzniku neziskovej organizácie má realizácia majetkového vkladu zakladateľa za 

následok, že tento vklad sa stáva vlastníctvom neziskovej organizácie [§ 29 ods. 2 písm. a) 

Zákona o neziskových organizáciách]. Nezisková organizácia napriek jej názvu môže 

dosahovať zisk, avšak tento sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej 

zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných 

služieb (§ 2 ods. 1 Zákona o neziskových organizáciách). Rovnako majetok neziskovej 

organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v 

štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) 

neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na 

zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie (§ 31 ods. 1 Zákona o neziskových 

organizáciách). 

 

Zrušenie a zánik neziskovej organizácie 

K zániku neziskovej organizácie dochádza na základe rozhodnutia správnej rady, ktorá 

rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie [§ 19 ods. 2 písm. 

d) Zákona o neziskových organizáciách]. Pri zániku neziskovej organizácie sa uskutočňuje 

likvidácia. Výnimkou je prípad, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú 

organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí (§ 17 ods. 2 Zákona o neziskových 

organizáciách). Pri likvidácii však likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú 

neziskovú organizáciu alebo nadáciu. Nemožno ho teda previesť na zakladateľa. 

Okrem toho nemožno opomenúť, že neziskové organizácie, ktoré vznikli procesom premeny 

podľa transformačného zákona, vlastnia aj prioritný majetok. Ten predstavuje časť 

majetkového vkladu štátu určenú samotným štátom, ktorá podlieha podstatne prísnejším 

obmedzeniam pri nakladaní, ako je to pri zvyšnej časti majetkového vkladu štátu a pri majetku 

tvoreného vkladmi ostatných zakladateľov. 

 
majetok je určený výlučne na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb (§ 31a ods. 1 Zákona o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Nemožno ho založiť, ani ho inak použiť na 

zabezpečenie záväzkov neziskovej organizácie alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať ani prenechať 

do nájmu alebo do výpožičky (§ 31a ods. 3 Zákona o neziskových organizáciách) a nie je ani predmetom 

likvidácie (§ 31a ods. 4 Zákona o neziskových organizáciách). K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným 

majetkom, vzniká v prospech štátu právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapisuje do katastra 

nehnuteľností (§ 31a ods. 5 Zákona o neziskových organizáciách). 
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Ústavný súd v náleze PL. ÚS 11/2010-42 konštatoval, že: „Predostretý model právnej úpravy 

a v nej konkrétne regulácie majetkovej podstaty vzťahu štátu ako (spolu)zakladateľa k 

neziskovej organizácii dokazujú, že zakladateľ môže majetkové postavenie konkrétnej 

neziskovej organizácie v maximálnej miere ovplyvniť práve v procese jej zakladania 

dovŕšeného vznikom neziskovej organizácie. Po ukončení tejto fázy sa možnosti zakladateľa 

ovplyvňovať nakladanie s majetkom neziskovej organizácie v rovine právnej úpravy zákona o 

neziskových organizáciách zužujú. Etapa zakladania neziskovej organizácie je pre vplyv 

zakladateľa na majetkové postavenie neziskovej organizácie osobitne významná aj preto, lebo 

nastavením obsahu zakladacej listiny a štatútu v medziach určených zákonom o neziskových 

organizáciách si štát (ale aj ktorýkoľvek iný zakladateľ) môže vytvoriť solídnu základňu pre 

neskoršie zásahy do majetkových dispozícií neziskovej organizácie. 

Koncept, ktorý vytvára svojou konštrukciou samotný zákon o neziskových organizáciách, má 

racionálny základ práve v skutočnosti, že vznik neziskovej organizácie je výsledkom vôle jej 

zakladateľov, a preto je odôvodnené, že títo majú možnosť pri jej vzniku vopred určiť niektoré 

(zákonom dovolené) limity jej právnej autonómie. Dokonca v prípade neziskových organizácií 

vzniknutých v procese transformácie štát ako (spolu)zakladateľ 

určil časť svojho majetkového vkladu za prioritný majetok podliehajúci už uvedeným podstatne 

prísnejším dispozičným obmedzeniam.“ 

 

2.4.4 Právnické osoby, ktoré sú zapísané do obchodného registra  

 

Do obchodného registra sa podľa  ust. § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka zapisujú: 

• obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný 

zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, podniky a organizačné 

zložky podnikov zahraničných osôb, 

• odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon, 

• fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi 

podľa tohto zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo 

ak tak ustanoví osobitný zákon. 

 

2.4.4.1 Obchodné spoločnosti a družstvo v kontexte práva združovať sa  

 

Napriek tomu, že judikatúra ústavného súdu zjavne zdôrazňuje „politickú“97 podstatu 

základného práva garantovaného čl. 29 Ústavy, a teda tento článok nemá dosah na také formy 

 
97  Pokiaľ ide o politický charakter združovacieho práva, ten znamená ambíciu podieľať sa na formovaní a tvorbe 

politického systému. V tomto zmysle predstavuje združovacie právo významnú úroveň procesu, 

prostredníctvom ktorého sa jednotlivec pochádzajúci z atomizovanej masy individuálnych právnych subjektov 

integruje do spoločnosti na účely presadzovania a pretvárania vlastnej vôle a individuálnych záujmov do 

roviny záujmov celospoločenských. Uvedený proces je ústavnoprávne determinovaný v prvom stupni slobodou 

prejavu (čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy), právom pokojne sa zhromažďovať na druhom stupni (čl. 28 Ústavy), právom 

slobodne sa združovať na treťom stupni (čl. 29 ods. 1 Ústavy) a vrcholí realizáciou práva združovať sa v 

politických stranách a hnutiach (čl. 29 ods. 2 Ústavy). Sloboda združovania zohráva v načrtnutom procese 

kľúčovú rolu. Od nej v modernom právnom štáte rozhodujúcou mierou závisí uskutočňovanie demokracie, 

pretože zabezpečuje premostenie pomyselnej priepasti medzi štátom a jednotlivcom. Pozri bližšie nález 

Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 11/2010. 
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združovania, ktoré sú bytostne späté s realizáciou základných práv a slobôd chránených inými 

ústavnými článkami [sloboda náboženského vyznania a viery (čl. 24 ods. 2 Ústavy), základné 

právo podnikať (čl. 35 ods. 1 Ústavy), právo združovať sa na ochranu svojich hospodárskych a 

sociálnych záujmov (čl. 37 Ústavy)].  Patakyová akcentuje, že napriek tomu, že na úrovni 

doktrinálnej a ani judikatórnej nie je doposiaľ zhoda v tom, či výsledkom združovacieho práva 

môže byť združenie vo forme obchodnej spoločnosti a družstva v zmysle Obchodného 

zákonníka, vychádzajúc z vymedzenia ústavnej garancie združovacieho práva, zastáva názor, 

že existenciu súkromnoprávnych obchodných spoločností môžeme zaradiť pod združovacie 

právo. 98  Vzhľadom na uvedené sa domnievame, že uvedené extenzívne pojmové vymedzenie 

práva združovať sa podľa Ústavy Slovenskej republiky subsumuje svojím spôsobom aj 

súkromnoprávne korporácie, ku ktorým patria obchodné spoločnosti. Ako sme už uviedli, 

spoločnosti, ktoré charakterizuje personálny substrát, nemôžu vykonávať svoju činnosť bez 

finančných zdrojov a imania. Obchodné spoločnosti preto rozvíjajú svoju podnikateľskú 

činnosť nielen vďaka personálnemu substrátu, ale aj vďaka základnému imaniu, ktoré je 

vyjadrením súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. 

Pojem spoločnosť je možné nájsť aj v obsahovom vymedzení latinského pojmu societas.99 

Knapp sa prikláňa k používaniu pojmu societas iuris civilis pre združenia, ktoré vznikli s 

cieľom združovať ľudí na osobitný účel.100 Havel uvádza, že základ obchodnej spoločnosti  je 

možné nájsť v rímskej societas iuris civilis, ako aj v spoločnosti dedičstva (consortium).101 

Societas romanistika zaraďuje medzi formy združovania102 a podľa rímskeho práva mala tieto 

náležitosti: (i) prínos (vklad) spoločníka, (ii) špecifikácia účelu založenia a (iii) súhlas 

spoločníkov k jej založeniu.103 Predmetom vkladu do societas mohol byť majetok v čo 

najširšom ponímaní, pohľadávky, ale aj manuálna práca alebo intelektuálna činnosť.104,105 

V prípade societas sa vložené vklady stávali spoluvlastníctvom všetkých spoločníkov106 

v societas.107 Societas boli zakladané na zmluvnom princípe a nemali podobu samostatnej 

 
98  PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ, M., MAMOJKA, M. DURAČINSKÁ, J.  Hospodárske právo, s. 26. 

99  GAJDOŠOVÁ, M. Združenie a právo slobodne sa združovať, s. 8. 

100  KNAPP, V. O právnických osobách, s. 980 ‒ 1001. 

101  HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, 

s. 44. 

102  BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva, s. 297; DOBROVIČ; Ľ. In: ŠULEKOVÁ, Ž., ČOLLÁK, J., 

ROSTÁŠ, D. (eds.). Inštitúty práva obchodných spoločností (Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty), s. 6.  

103  BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva, s. 297 a DOBROVIČ, Ľ. In: ŠULEKOVÁ, Ž., ČOLLÁK, J., 

ROSTÁŠ, D. (eds.). Inštitúty práva obchodných spoločností (Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty), s. 6. 

104  Práca, či už manuálna alebo intelektuálna, alebo poskytnutie služieb ako predmetu nepeňažného vkladu sú 

vylúčené v prípade spoločníka/akcionára do spoločnosti generálne na základe ustanovenia § 59 ods. 2 

Obchodného zákonníka. Takýto predmet vkladu ale nie je vylúčený pre združenie vytvorené na základe § 829 

a nasl. Občianskeho zákonníka (Zmluva o združení). Pre otázky vkladu a jeho limitov do spoločnosti pozri 

bližšie: PATAKYOVÁ, M., GRAMBLIČKOVÁ, B. Capital doctrine in the European Union ‒ a lesson to 

learn from Finland?; PATAKYOVÁ, M., GRAMBLIČKOVÁ, B., KISELY, I. Current changes in the capital 

doctrine report from the Slovak Republic. 

105  BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva, s. 297 a DOBROVIČ, Ľ. In: ŠULEKOVÁ, Ž., ČOLLÁK, J., 

ROSTÁŠ, D. (eds.). Inštitúty práva obchodných spoločností (Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty), s. 6. 

106  Tento režim sleduje aj združenie vytvorené na základe § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (Zmluva 

o združení) v ustanovení § 833 Občianskeho zákonníka.  

107  DOBROVIČ, Ľ. In: ŠULEKOVÁ, Ž., ČOLLÁK, J., ROSTÁŠ, D. (eds.). Inštitúty práva obchodných 

spoločností (Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty), s. 7. 
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právnickej osoby.108 Romanistický vzor societas bol sledovaný aj v prípade vzniku spoločností 

a tovarišstva.109 V prípade slovenského práva sa societas v rímskej podobe zrkadlí najmä 

v združení založenom podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, v prípade ktorého 

nedochádza k vytvoreniu samostatnej právnickej osoby110, majetok vnesený do združenia sa 

dostáva do spoluvlastníctva členov združenia111 a predmetom vkladu môže byť tak 

intelektuálna, ako aj manuálna práca112. Družstvo definuje Obchodný zákonník v ust.  § 221  

ako spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založeného na účely podnikania alebo 

zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.  Vznik a zánik 

členstva fyzickej alebo právnickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý 

pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva, jeho vznik a zánik tiež v stanovách družstva. Zákonom 

určené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v stanovách.  

Postavenie a právne pomery štátneho podniku sú upravené v zákone č. 111/1990 Zb. o štátnom 

podniku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnom podniku“)a  príspevkové 

organizácie v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Problematike štátneho podniku sa 

vo svojej odbornej spise venuje prof. Mamojka, ml. ktorý ho pozitívne vymedzuje ako 

právnickú osobu, ktorá bola založená podľa § 13 Zákona o štátnom podniku, vznikla podľa 

§ 12 Zákona o štátnom podniku a svoju činnosť aj naďalej vykonáva v právnom statuse 

štátneho podniku. Je výrobcom tovaru a/alebo poskytovateľom služieb a podnikateľom podľa 

§ 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka. V kontexte generálneho vymedzenia právnických 

osôb v Občianskom zákonníku je štátny podnik tzv. iným subjektom, o ktorom to ustanovuje 

zákon.113 

 

Obchodný zákonník nepripúšťa možnosť zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti na inú 

právnickú osobu, než je obchodná spoločnosť alebo družstvo podľa Obchodného zákonníka, 

napr. na záujmové združenie právnických osôb podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka 

alebo na združenie podľa zákona o združovaní občanov, ktoré sú tiež právnickými osobami 

a môžu mať podobný predmet činnosti (napr. ako v prípade kapitálových spoločností, ktoré 

nemusia byť založené len na účely podnikania). Takúto zmenu je možné dosiahnuť výlučne 

spôsobom bez zachovania právnej subjektivity pôvodnej právnickej osoby,  t. j. založením 

jednej z uvedených právnych foriem a zrušením a zánikom druhej z nich. Na druhej strane 

viaceré osobitné predpisy, predovšetkým v oblasti práva sociálneho zabezpečenia, umožňujú 

a dokonca v niektorých prípadoch pod hrozbou zrušenia prikazujú transformáciu niektorých 

osobitných subjektov práva, napr. doplnkových dôchodkových poisťovní, štátnych organizácií 

zriadených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa Obchodného zákonníka. 

 
108  DOBROVIČ, Ľ. In: ŠULEKOVÁ, Ž., ČOLLÁK, J., ROSTÁŠ, D. (eds.). Inštitúty práva obchodných 

spoločností (Verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty) s. 7. a HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle 

proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, s. 44. 

109  HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, 

s. 45. 

110 § 829 ods. 2, Občiansky zákonník.  

111 § 833, Občiansky zákonník. 

112 § 831, Občiansky zákonník. 

113 MAMOJKA ml., M. In: PATAKYOVÁ, M., MAMOJKA, M. DURAČINSKÁ, J.  Hospodárske právo, s. 41 

a nasl.  
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201#paragraf-829.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201#paragraf-833
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201#paragraf-831
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Kontrolné otázky:  
 

1. Vysvetlite pojem združovanie v ústavnoprávnom kontexte. 

2. Prečo majú občianske aktivity nezastupiteľnú úlohu v každej demokratickej spoločnosti? 

3. Pomenujte subjekty práva slobodne sa združovať. 

4. Aké druhy korporácií z hľadiska  ich substrátu rozoznávame? 

5. Aké druhy združení z hľadiska ich právnej subjektivity rozoznávame? 

6. Disponujú organizačné jednotky občianskeho združenia samostatnou právnou 

subjektivitou? Podliehajú registrácii? 

7. Vysvetlite rozdiel medzi evidenčným, koncesným a registračným princípom? 

8. Môže občianske združenie a nadácia uskutočňovať podnikateľskú činnosť? Uveďte 

konkrétne príklady. 

9. Upravuje právny poriadok v Slovenskej republike existenciu a činnosť zahraničnej 

nadácie? 

10. Môže byť výsledkom združovacieho práva združenie vo forme obchodnej spoločnosti 

a družstva v zmysle noriem Obchodného zákonníka? 
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Časť III. Dispozitívne a kogentné normy nielen práva obchodných 

spoločností114 
 

Kapitola 3.1 Dispozitívne a kogentné normy   
 

Rozdiel medzi kogentnou normou115 a dispozitívnou normou je v tom, že v prípade kogentnej 

normy sa od nej subjekt nemôže odchýliť, na rozdiel od normy dispozitívnej, od ktorej sa 

subjekt odchýliť môže.116 Za nepresnú môže byť považovaná dikcia normy v ustanovení § 263 

ods. 1 Obchodného zákonníka, ktorá stanovuje, že: „Strany sa môžu odchýliť od ustanovení 

tejto časti zákona alebo jej jednotlivé ustanovenia vylúčiť s výnimkou ustanovení...“. Vyššie 

citovaná norma hovorí o „vylúčení“ ustanovení, práve použitá pojmová terminológia „vylúčiť“  

je nevhodná až zmätočná, tak ako uvádza Knapp, keďže v prípade dispozitívnej normy nemusí 

dôjsť k jej vylúčeniu, ale strany sa od nej môžu odchýliť a tým ju neaplikovať, to znamená, že 

nemusí dôjsť k jej explicitnému vylúčeniu. 117  

 

Dispozitívne aj kogentné normy predstavujú platné a účinné normy právneho poriadku. 

Kogentná norma, podľa Knappa, svojho adresáta k niečomu zaväzuje, zatiaľ čo dispozitívna 

norma nezaväzuje nikoho k ničomu.118 V súvislosti so slobodou, a teda konkrétne so slobodou 

zmluvnou, kogentná norma zmluvnú slobodu limituje a norma dispozitívna obmedzuje 

zmluvnú slobodu hypoteticky, eventuálne, keďže upravuje práva a povinnosti medzi 

zmluvnými stranami podporne.119 Dispozitívna norma predstavuje ustanovenie zákona, ktoré 

umožňuje účastníkom právneho vzťahu odchýliť sa od jeho úpravy na základe ich súhlasného 

prejavu vôle.120 Kogentná norma nerešpektuje ľudskú vôľu a nedovoľuje odklon od tejto normy 

pri využití zmluvnej slobody a na druhej strane norma dispozitívna ľudskú vôľu nielen 

rešpektuje, ale jej dáva aj prednosť121, to znamená, že dáva prednosť zmluvnej slobode.122 Na 

dispozitívne právne normy je možné nahliadať ako na interpretačné pravidlá práv a povinností 

účastníkov právnych vzťahov.123 

 

Zásada dispozitívnosti je jadrom občianskoprávnych vzťahov na základe ustanovenia § 2 ods. 

3 Občianskeho zákonníka, keďže účastníci týchto vzťahov si môžu vzájomné práva 

a povinnosti upraviť dohodou odchylne od zákona, ak to zákon vyslovene nezakazuje, a ak 

 
114 Spracované na základe časti 3.2 v PATAKYOVÁ, M., GRAMBLIČKOVÁ, B. Posudzovanie dohôd medzi 

zakladateľmi obchodnej spoločnosti v kontexte výkonu súdnej moci. 

115  Ako uvádza Csach, je potrebné dôsledne eliminovať zamieňanie pojmu ustanovenie a norma ku ktorému často 

dochádza, keďže ustanovenie ako také je len nosičom/médiom normy a nie normou samotnou. CSACH, K. 

Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (I. časť – Všeobecné otázky 

a rozbor kogentných noriem), s. 104. 

116  KNAPP, V. O právu kogentním a dispozitivním (a také o právu heterogenním a autonómním), s. 4. 

117  KNAPP, V. O právu kogentním a dispozitivním (a také o právu heterogenním a autonómním), s. 4. 

118  KNAPP, V. O právu kogentním a dispozitivním (a také o právu heterogenním a autonómním), s. 8. 

119  FEKETE, I. Občiansky zákonník: Veľký komentár. I. zväzok,. s. 57 a KNAPP, V. O právu kogentním 

a dispozitivním (a také o právu heterogenním a autonómním), s. 8.  

120  FEKETE, I. Občiansky zákonník:Veľký komentár. I. zväzok, s. 57. 

121  KNAPP, V. O právu kogentním a dispozitivním (a také o právu heterogenním a autonómním), s. 8.  

122  FEKETE, I. Občiansky zákonník: Veľký komentár. I. zväzok, s. 58. 

123  FEKETE, I. Občiansky zákonník, Veľký komentár. I. zväzok, s. 57. 
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z povahy ustanovení zákona nevyplýva, že sa od neho nemôžu odchýliť. Ustanovenie tejto 

normy sa zrkadlí aj do vyššie uvedenej zmluvnej slobody subjektov, ktorá predpokladá, že 

zmluvné strany si svoje vzájomné práva a povinnosti upravia podľa svojich preferencií. Vyššie 

uvedená norma Občianskeho zákonníka je  jadrom vnímania súkromného práva ako zoskupenia 

dispozitívnych noriem.124  

 

Dispozitívnosť je možné rozpoznať v norme mnohokrát na základe znenia ustanovenia, 

najčastejšie používané variácie sú napríklad „pokiaľ nebolo dohodnuté inak“, „pokiaľ z obsahu 

právneho úkonu nevyplýva niečo iné“, „je možné sa od zákona odchýliť“, „ibaže sa dojednali 

inak“  alebo „ak sa nedohodlo inak“.125 Dispozitívne normy plnia funkciu (i) korekčnú, keďže 

v prípade, ak si zmluvné strany určitú otázku v zmluve neupravili odlišne od zákonnej úpravy, 

aplikuje sa dispozitívna norma, (ii) výkladovú, keďže napomáhajú výkladu obsahu zmluvy, ak 

je znenie zmluvy nejasné alebo neurčité, tak práve dispozitívna norma slúži ako vodiaca niť 

výkladu, (iii) preventívnu, keďže účastníkom zmluvného vzťahu určujú hranice ich zmluvnej 

slobody, pretože, ako uvádza Fekete: „ak sa zmluvné dojednanie zjavne alebo neobvykle 

odchyľuje od dispozitívnej normy v neprospech jedného z účastníkov zmluvy, môže ísť 

o zneužitie subjektívneho práva alebo o výkon práva, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi 

podľa § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka.“126 Interpretačnú funkciu dispozitívnych noriem 

deklarovanú Knappom127 podrobne rozvádza Csach, ktorý uvádza, že pri analýze 

dispozitívnych noriem v rámci výkladu právneho úkonu je ich význam nasledujúci (i) 

dispozitívne normy napomáhajú výkladu nejasných zmluvných ustanovení, (ii) tieto normy 

zároveň interpretujú zmluvný obsah v prípade, ak špecifickú otázku zmluva opomína, v tomto 

prípade je potrebné opomenutú reguláciu konfrontovať s dispozitívnymi normami, (iii) 

aplikácia dispozitívnych noriem v prípade, ak si strany neupravili určitú otázku je 

najproblematickejšia, ale ich aplikáciu je možné odôvodniť argumentáciou, že ak by zmluvné 

strany mali záujem na odchýlnej úprave od dispozitívnych noriem, tak by to výslovne upravili 

v zmluve a (iv) osobitnou situáciou je prípad, keď určitú situáciu nerieši právo ani 

v dispozitívnych normách, v takom prípade je možné pristúpiť k analógii alebo k metóde 

doplňujúceho výkladu zmluvy.128 

 

Na druhej strane, v občianskom a teda v súkromnom práve sa aplikujú kogentné normy 

s cieľom  zabezpečiť v určitých potrebných prípadoch „rešpektovanie objektívne 

odôvodnených záujmov tretích osôb či verejných záujmov“.129 Kogentná norma predstavuje 

takú úpravu, pri ktorej nie je možné aplikovať zmluvnú slobodu, to znamená, že zmluvné strany 

sa nemôžu od jej obsahu odchýliť.  

 

 
124  CSACH, K. Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (I. časť – 

Všeobecné otázky a rozbor kogentných noriem), s. 105. 

125  CSACH, K. Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (I. časť – 

Všeobecné otázky a rozbor kogentných noriem), s. 105 a FEKETE, I. Občiansky zákonník: Veľký komentár. I. 

zväzok, s. 57. 

126  FEKETE, I. Občiansky zákonník: Veľký komentár. I. zväzok, s. 58. 

127  KNAPP, V. O právu kogentním a dispozitivním (a také o právu heterogenním a autonómním), s. 8. 

128  CSACH, K. Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (II. časť – 

rozbor dispozitívnych noriem a vybraných problémov (nielen) Obchodného zákonníka), s. 248-249. 

129  FEKETE, I. Občiansky zákonník: Veľký komentár. I. zväzok, s. 59.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-3.odsek-1
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V prípade, že právny predpis neobsahuje priamo výpočet kogentných noriem, tak je potrebné 

posudzovať kogentnosť alebo dispozitívnosť konkrétnej normy s ohľadom na kontext, účel 

a zmysel právnej úpravy ako aj a ostatné ustanovenia právneho predpisu.130 V prípade 

kogentných noriem sa častokrát opierame o konkrétne znenie ustanovenia, ktoré obsahuje jasný 

zákaz alebo príkaz.131 Ak nie je možné jednoznačne určiť, či sa jedná o kogentnú alebo 

dispozitívnu normu, tak je potrebné aplikovať princíp favor contractus – to znamená dať 

prednosť záveru, že právna norma má dispozitívny charakter. 132 

 

 

Kapitola 3.2 Dispozitívne a kogentné normy v kontexte obchodného práva so 

zameraním na právo obchodných spoločností  
 

V kontexte obchodného práva je potrebné osobitne riešiť otázku kogentných a dispozitívnych 

právnych noriem.133 Táto otázka nie je v Obchodnom zákonníku upravená ako všeobecné 

pravidlo. Obchodný zákonník v § 263 stanovuje, že okrem ustanovení, ktoré sú špecifikované 

v tomto mieste, je možné sa od ustanovení tretej časti Obchodného zákonníka odchýliť alebo 

ich úplne vylúčiť134. Patakyová zároveň tvrdí, že výpočet týchto kogentných noriem v § 263 

Obchodnom zákonníku nie je konečný, v rámci tretej časti Obchodného zákonníka je potrebné  

na ostatné ustanovenia a v nich obsiahnuté právne normy aplikovať gramatický a systematický 

výklad a zároveň je nevyhnutné rešpektovať princíp jednotnosti právneho poriadku a deľby 

moci.135 

 

Komplikovanejšia je z pohľadu analýzy kogentnosti a dispozitívnosti noriem druhá časť 

Obchodného zákonníka, ktorá upravuje všeobecné otázky obchodných spoločností a družstva. 

Korporátne dokumenty obchodných spoločností a družstva predstavujú zmluvu sui generis136, 

a preto je kľúčové riešiť otázku kogentnosti a dispozitívnosti noriem obsiahnutých v druhej 

časti Obchodného zákonníka s ohľadom na identifikovanie limitov zmluvnej slobody. 

Korporátne dokumenty zároveň nevyvolávajú účinky len medzi stranami tohto kontraktu, ale 

majú účinky aj voči spoločnosti a tretím stranám (orgány spoločnosti), ktoré či už dobrovoľne 

alebo nedobrovoľne vstupujú do právnych vzťahov s touto spoločnosťou.137 Z dôvodu, že 

Obchodný zákonník pre túto časť neobsahuje ustanovenie vymedzujúce kogentné normy, tak 

 
130  ŠTEVČEK, M. In: ŠTEVČEK, M. – DULAK, A. – BAJÁNKOVÁ, J. – FEČÍK,  M. – SEDLAČKO, F. – 

TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník, § 1-450, s. 17. 

131  ŠTEVČEK, M. In: ŠTEVČEK, M. – DULAK, A. – BAJÁNKOVÁ, J. – FEČÍK,  M. – SEDLAČKO, F. – 

TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník, § 1-450, s. 17. 

132  FEKETE, I. Občiansky zákonník: Veľký komentár. I. zväzok,. s. 59.  

133  K otázke dispozitívnych noriem v obchodnom práve pozri bližšie: CSACH, K. Miesto dispozitívnych 

a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (II. časť – rozbor dispozitívnych noriem 

a vybraných problémov (nielen) Obchodného zákonníka). 

134  Ako sme už vyššie uviedli, podľa Knapp-a je použitie pojmu „vylúčenie“ v ustanovení § 263 Obchodného 

zákonníka nevhodné až mätúce, normy od ktorých sa subjekty môžu odchýliť alebo ich vylúčiť sú normami 

dispozitívnymi, ktoré nie je potrebné explicitne vylučovať, keďže je možné sa od nich prirodzene odchýliť. 

KNAPP, V. O právu kogentním a dispozitivním (a také o právu heterogenním a autonómním), s. 4. 

135  PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, s. 4-5. 

136  Povahu stanov ako zmluvy sui generis potvrdil aj Súdny dvor Európskej únie v nasledovnom rozhodnutí: 

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-214/89 Powell Duffryn plc v Wolfgang Petereit, 1992. 

137  ŠULEKOVÁ, Ž. Zmluvná sloboda v korporátnom práve – kde nachádzať jej limity?, s. 274. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-263
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-263
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-263
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ako je to v prípade tretej časti Obchodného zákonníka138, tak by sa na determinovanie 

kogentných a dispozitívnych právnych noriem malo použiť ustanovenie § 2 ods. 3 Občianskeho 

zákonníka, ktoré predstavuje, ako sme už uviedli vyššie, jadro dispozitívnosti súkromného 

práva. V prípade Obchodného zákonníka a českého Obchodného zákonníka139 platného 

a účinného do konca roku 2013 je/bola regulácia práva obchodných spoločností považovaná za 

primárne kogentnú.140 S vyššie uvedeným sa stotožňuje (čiastočne) aj Patakyová, ktorá uvádza, 

že ustanovenia obsiahnuté v druhej časti Obchodného zákonníka sú v zmysle pravidla 

upraveného v ustanovení § 2 ods. 3 Občianskeho zákonníka považované za imperatívne a teda 

kogentné, s prihliadnutím na povahu týchto ustanovení nesúcich jednotlivé normy.141 Následne 

vyššie uvedený prístup čiastočne koriguje, keď dopĺňa, že „vo sfére súkromného práva je aj v 

týchto súvislostiach adekvátne požadovať zákaz, a nie hľadať dovolenie pre autonómnu úpravu, 

nakoľko v prípade neexistencie zákazu je dovolenie implicitne právom dané a účastníci 

právnych vzťahov môžu prejaviť relevantnú vôľu praeter legem. Považujeme za potrebné 

zdôrazniť, že zákaz určitej autonómnej úpravy môže vyplývať zo všetkých „prameňov“ právnej 

úpravy vzťahov, ktoré sú predmetom Obchodného zákonníka, v neposlednom rade aj zo zásad, 

na ktorých spočíva Obchodný zákonník.“142 Na základe vyššie uvedeného je teda namieste 

otvoriť otázku, akým spôsobom nazeráme (alebo by sme mali nazerať) na ustanovenia práva 

obchodných spoločností, a teda či optikou dispozitívnosti noriem alebo kogentnosti noriem. S 

náhľadom na právo obchodných spoločností optikou dispozitívnosti súhlasí aj Havel a 

Ronovská, ktorí uvádzajú, že náhľad na normy práva obchodných spoločností obsiahnuté 

v druhej časti českého Obchodného zákonníka ako na normy kogentné nie je správny, a na tieto 

normy by sa primárne malo nahliadať ako na normy dispozitívne.143  

 

S ohľadom na potrebu ustálenia si kogentných a dispozitívnych noriem je potrebné venovať sa 

odklonu od kogentných noriem a následkom takéhoto odklonu. Ako uvádza Csach, je potrebné 

rozlišovať (i) kogentné normy, ktorých porušenie spôsobuje neplatnosť právneho úkonu na 

základe § 39 Občianskeho zákonníka144 a (ii) kogentné právne normy, ktorých porušenie 

nespôsobuje neplatnosť právneho úkonu, ale dôjde k zmene obsahu právneho úkonu v prospech 

znenia kogentnej normy.145 To znamená, že v druhom prípade kogentná norma bude 

nastupovať na miesto dojednania, ktoré sa priečilo kogentnej norme a dôsledkom porušenia 

kogentnej normy nie je neplatnosť právneho úkonu ale jeho modifikácia.146  

 

 
138  § 263, Obchodný zákonník. 

139  Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákonník (ďalej len „český Obchodný zákonník“). 

140  ROVONSKÁ, K. – HAVEL, B. Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonómií vůle, nebo vice 

versa?, s. 33 a PLÍVA, S. In ŠTENGLOVÁ, I. - PLÍVA, S. – TOMSA, M. a kol. Obchodní zákonník. 

Komentář. 13. vydanie, s. 3. 

141  PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, s. 4-5. 

142  PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, s. 4-5. 

143  ROVONSKÁ, K. – HAVEL, B. Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonómií vůle, nebo vice 

versa?, s. 33. 

144  Môže nastať samozrejme aj len čiastočná neplatnosť. CSACH, K. Miesto dispozitívnych a kogentných 

právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (I. časť – Všeobecné otázky a rozbor kogentných noriem), s. 107.  

145  CSACH, K. Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (I. časť – 

Všeobecné otázky a rozbor kogentných noriem), s. 107. 

146  CSACH, K. Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (I. časť – 

Všeobecné otázky a rozbor kogentných noriem), s. 107. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-2.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-2.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-2.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-39
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Kontrolné otázky:  
 

1. Definujte dispozitívnu normu a určite jej funkcie. 

2. Definujte kogentnú normu a určite jej funkcie.  

3. Charakterizujte určovanie kogentnosti a dispozitívnosti noriem v prvej a druhej časti 

Obchodného zákonníka (§§ 1 – 260 OBZ)? Pri odpovedi sa odvolajte na konkrétne 

ustanovenia Obchodného aj Občianskeho zákonníka. 

4. Charakterizujte určovanie kogentnosti a dispozitívnosti noriem v tretej a štvrtej časti 

Obchodného zákonníka (§§ 261 – 775 OBZ)? Pri odpovedi sa odvolajte na konkrétne 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

 

Zoznam použitej literatúry: 
 

CSACH, K. Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve 

(I. časť – Všeobecné otázky a rozbor kogentných noriem) In: Právny obzor, 2007. 

 

CSACH, K. Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve 

(II. časť – rozbor dispozitívnych noriem) In: Právny obzor, 2007. 

 

FEKETE, I. Občiansky zákonník: Veľký komentár. I. zväzok, Žilina: Eurokódex, 2014.  

 

KNAPP, V. O právu kogentním a dispozitivním (a také o právu heteronómním a autonomním) 

In: Právník, roč. 134, č. 1, 1995. 

 

PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, C.H. Beck , 2016. 

 

PATAKYOVÁ, M., GRAMBLIČKOVÁ, B. Posudzovanie dohôd medzi zakladateľmi 

obchodnej spoločnosti v kontexte výkonu súdnej moci, In: Bratislavské právnické fórum 2019, 

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019 (v tlači). 

 

RONOVSKÁ, K. – HAVEL, B. Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonomií 

vůle, nebo vice versa? In: Obchodněprávní revue, 2016. 

 

Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-214/89 Powell Duffryn plc v Wolfgang 

Petereit, 1992. 

 

ŠTEVČEK, M. – DULAK, A. – BAJÁNKOVÁ, J. – FEČÍK,  M. – SEDLAČKO, F. – 

TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník, § 1-450, Bratislava: C.H. Beck, 2015. 

 

ŠULEKOVÁ, Ž. Zmluvná sloboda v korporátnom práve - kde nachádzať jej limity? In: Acta 

Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2013. 

 



 63 

Časť IV. Právna subjektivita obchodnej spoločnosti  
 

Kapitola 4.1 Právna subjektivita obchodnej spoločnosti  
 

Povaha obchodnej spoločnosti sa odvíja od jej právnej subjektivity, ktorá predstavuje jeden 

z jej hlavných charakteristických znakov. Právna subjektivita obchodnej spoločnosti je 

oddelená od právnej subjektivity jej zakladateľov, spoločníkov/akcionárov. Jadrom právnej 

subjektivity spoločnosti je podľa Kraakman a kol. majetková autonómia, ktorá zabezpečuje 

ochranu (majetku) spoločnosti pred nárokmi veriteľov spoločníkov (entity shielding).147 

 

Právna subjektivita zabezpečuje spoločnosti najmä možnosť: (i) vstupovať do záväzkových 

vzťahov vo vlastnom mene, (ii) byť vlastníkom hnuteľných ako aj nehnuteľných vecí, (iii) 

žalovať a byť žalovaná vo vlastnom mene, (iv) splnomocniť osoby na konanie v jej mene a 

iné.148 Obsahové naplnenie pojmu právnej subjektivity, ktoré sme uviedli vyššie je len 

demonštratívne a závisí od príslušného právneho poriadku štátu, ktorý reguluje kapitálovú 

spoločnosť.   

  

Analýzou pôvodu právnej subjektivity spoločnosti a jej obsahovej náplni sa zaoberajú nielen 

právni teoretici, ale aj sociológovia, politológovia, ekonómovia.149 Najvýznamnejšími teóriami, 

ktoré sa zaoberajú esenciou povahy spoločnosti a jej právnej subjektivity sú najmä: (i) teória 

fikcie, (ii) teória kontraktu a (iii) teória reality. Ani jedna z teórií neodpovedá na všetky otázky 

ohľadom povahy spoločnosti a preto cyklicky rezonuje diskusia v tejto oblasti medzi právnymi 

teoretikmi.150   

 

4.1.1 Spoločnosť ako fikcia (teória fikcie) 

 

Teória fikcie je najstaršou spomedzi teórií a charakterizuje spoločnosť ako persona ficta. 

Základy tejto teórie sa spájajú s nemeckým teoretikom práva – Friedrich Carl von Savigny, 

ktorý tvrdil, že právnické osoby môžu mať len také práva a povinnosti, ktoré im dá štát. Jeho 

tvrdenia neskôr vo veľkej miere ovplyvnili právnych teoretikov common law systému.151 

Spoločnosť je podľa tejto teórie výtvorom právneho poriadku, keďže prostredníctvom tohto 

právneho poriadku získava právnu subjektivitu. Kľúčovou zložkou tejto teórie je, že spoločnosť 

 
147  Ochrana (majetku) spoločnosti (entity shielding) pozostáva z (i) práva priority veriteľov spoločnosti v prípade 

uplatnenia svojich nárokov na majetok spoločnosti a z (ii) likvidačnej ochrany, ktorá predstavuje nemožnosť 

spoločníka požadovať vrátenie vkladu a spôsobiť likvidáciu spoločnosti. KRAAKMAN, R. et al.  The Anatomy 

of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, 3rd Edition, s. 6 a HANSMANN, H – 

KRAAKMAN, R. Organizational Law as Asset Partitioning, s. 390. 

148  KRAAKMAN, R. et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, s. 8 

a SCHANE, S. A. The Corporation is a Person: The Language of a Legal Fiction, s. 563 a RIPKEN, S. K. 

Corporations are People too: a Multi-dimensional Approach to the Corporate Personhood Puzzle, s. 5. 

149  IWAI, K. Persons, Things and Corporations: The Corporate Personality Controversy and Comparative 

Corporate Governance, s. 583. 

150  Pre komplexnú analýzu tejto otázky pozri bližšie: PATAKYOVÁ, M. – CZÓKOLYOVÁ, B. Teória 

spoločnosti v triáde rozhodnutí Daily Mail, Cartesio a VALE - spoločnosť ako fikcia, nexus kontraktov alebo 

reálna osoba?. 

151  PETRIN, M. Reconceptualising the Theory of the Firm – from Nature to Function, s. 4. 
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je fikciou, ktorej existencia je vytvorená a udržiavaná len z dôvodu intervencie zo strany 

štátu.152 Spoločnosť je podľa tejto teórie považovaná za entitu bez „duše a tela“153, ktorej 

„život“ vdychuje práve štát prostredníctvom právnych noriem. Jednu zo základných definícií 

spoločnosti ako persona ficta vymedzil John Marshall ako Chief Justice of the United States 

v prípade Trustees of Dartmouth College v. Woodward – „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.“154 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že právna subjektivita spoločnosti je obmedzená. Limitácia 

právnej subjektivity sa odzrkadľuje najmä v predmete podnikania spoločnosti a na to naviazané 

konanie spoločnosti.155 V prípade, ak by spoločnosť konala, prostredníctvom svojich 

štatutárnych orgánov nad rámec svojho predmetu podnikania, tak by na základe tejto teórie išlo 

o konanie ultra vires156, to znamená, že takéto konanie by bolo neplatné.157  

   

Teória fikcie bola podporovaná skutočnosťou, že na začiatku vzniku spoločností vznikali 

spoločnosti ako entity so špecifickým cieľom, ktorý bol väčšinou veľmi prísne regulovaný zo 

strany štátu.158 Postupom času spoločnosti prestali vznikať ako privilegované entity založené 

za špecifickým účelom a ich vytvorenie sa stalo právom, čo spôsobilo obmedzenie ingerencie 

zo strany štátu pri kreovaní spoločností a došlo k posilneniu vnímania spoločníkov.159 Na 

spoločníkov sa začalo pozerať ako na zakladajúce prvky spoločnosti, ktoré tvorili jej základnú 

esenciu. Táto premena vnímania povahy spoločnosti vyústila do vzniku teórie kontraktu. 

  

4.1.2 Obchodná spoločnosť ako nexus kontraktov (teória kontraktu) 

 

Teória kontraktu považuje spoločnosť za spleť (nexus) kontraktov, ktoré vznikajú medzi 

rôznymi entitami v rámci spoločnosti.160 Základom tejto spleti zmluvných vzťahov je kontrakt 

medzi spoločníkmi, ktorí sa rozhodli spoločnosť vytvoriť.161  Následne sú na tento zmluvný 

vzťah naviazané sekundárne kontrakty, medzi ktoré patria najmä kontrakty medzi (i) 

manažérmi a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia fungovania spoločnosti, (ii) zamestnancami 

a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia pracovného aparátu spoločnosti, (iii) veriteľmi 

 
152  Chapter 1 - What Are Corporations? Dostupné online na: https://www.malcolm.id.au/honours/chap1.html . 

153  SCHANE, S. A. The Corporation is a Person: The Language of a Legal Fiction, s. 565. 

154  SCHANE, S. A. The Corporation is a Person: The Language of a Legal Fiction, s. 565 a RIPKEN, S. K. 

Corporations are People too: a Multi-dimensional Approach to the Corporate Personhood Puzzle, s. 6. 

155  FERRAN, E. Company Law and Corporate Finance, s. 9. 

156  Doktrína ultra vires deklaruje, že spoločnosť môže konať len v medziach predmetu svojej činnosti, inak je jej 

konanie neplatné. CSACH, K. In: ŠTEVČEK, M. – DULAK, A. – BAJÁNKOVÁ, J. – FEČÍK,  M. – 

SEDLAČKO, F. – TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník, § 1-450, s. 109. 

157  SCHANE, S. A. The Corporation is a Person: The Language of a Legal Fiction, s. 566. 

158  KITCH, E. W. The Simplification of the Criteria for Good Corporate Law of Why Corporate Law Is Not as 

Important Anymore, s. 1. 

159  KITCH, E. W. The Simplification of the Criteria for Good Corporate Law of Why Corporate Law Is Not as 

Important Anymore, s. 1, METZGER, M. B. – DALTON, D. R. Seeing the Elephant: an Organizational 

Perspective on Corporate Moral Agency, s. 3 a RIPKEN, S. K. Corporations are People too: a Multi-

dimensional Approach to the Corporate Personhood Puzzle, s. 6. 

160  IWAI, K. Persons, Things and Corporations: The Corporate Personality Controversy and Comparative 

Corporate Governance, p. 585. 

161  RIPKEN, S. K. Corporations are People too: a Multi-dimensional Approach to the Corporate Personhood 

Puzzle, s. 6. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/17/518/
https://www.malcolm.id.au/honours/chap1.html
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a spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia externého financovania spoločnosti a iné. Teória 

kontraktu zlyháva v odôvodnení esencie vzniku právnej subjektivity spoločností, ktorá by bola 

odlíšiteľná od jej spoločníkov a zabezpečovala by limitáciu ich zodpovednosti (koncepcia 

ručenia spoločníkov). Ak by sme na spoločnosť nazerali ako na nexus kontraktov, tak by sme 

nevedeli teoreticky odôvodniť limitovanie zodpovednosti spoločníkov (koncepcia ručenia 

spoločníkov za záväzky spoločnosti).162 Prínos teórie kontraktu je podľa Ferran v limitácii 

zásahov zákonodarcu do práva obchodných spoločností, keďže právna regulácia spoločností je 

odôvodnená len v tých prípadoch, ak je nevyhnutná a efektívna.163 

 

4.1.3 Spoločnosť ako reálna „bytosť“ (teória reality) 

  

Ďalšou teóriou spoločností je teória reality, ktorá považuje spoločnosť za entitu, ktorá je viac 

ako len zmluvný vzťah medzi jej spoločníkmi (nexus kontraktov) a fikcia existujúca 

prostredníctvom intervencie zo strany štátu (persona ficta).164 Počiatky teórie reality je možné 

datovať spätne do 19. storočia, kedy nemecký historik a akademik Otto von Gierke zaujal 

stanovisko, že spoločnosť, by mala byť považovaná nie za fiktívnu entitu, ale za reálnu 

bytosť.165 Táto teória nadobudla významné postavenie vznikom veľkých korporácií, keď došlo 

v spoločnostiach k oddeleniu vlastníctva spoločnosti a riadenia spoločnosti (separation of 

ownership and control166) tým, že spoločník (akcionár) vlastní len malú frakciu spoločnosti 

(obchodný podiel, akcie), ktorá mu neumožňuje vykonávať efektívnu správu, riadenie a 

kontrolu nad spoločnosťou, čím sa zo spoločníka stáva skôr pasívny investor.167 Teória reality 

neguje teóriu kontraktu tým, že 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.168 Na druhej strane, teória reality 

popiera teóriu fikcie spoločnosti tým, že štát je vnímaný len ako subjekt ktorý deklaruje 

existenciu spoločnosti a sám sa aktívne nepodieľa na jej vzniku.169  

  

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 

 
162  PADFIELD, S. J. Rehabilitating Concession Theory, s. 5 a FERRAN, E. Company Law and Corporate 

Finance, s. 11. 

163  FERRAN, E. Company Law and Corporate Finance, s. 11 a KITCH, E. W. The Simplification of the Criteria 

for Good Corporate Law of Why Corporate Law Is Not as Important Anymore. 

164 Chapter 1 - What Are Corporations? Dostupné online na: https://www.malcolm.id.au/honours/chap1.html a 

METZGER, M. B. – DALTON, D. R. Seeing the Elephant: an Organizational Perspective on Corporate Moral 

Agency, s. 3. 

165  PETRIN, M. Reconceptualising the Theory of the Firm – from Nature to Function, s. 4. 

166  Podrobnejšie k oddeleniu vlastníctva spoločnosti od jej riadenia (separation of ownership and control) pozri: 

FAMA, E. F. – JENSEN, M. J. Separation of Ownership and Control. 

167 RIPKEN, S. K. Corporations are People too: a Multi-dimensional Approach to the Corporate Personhood 

Puzzle, s. 7. 

168  METZGER, M. B. – DALTON, D. R. Seeing the Elephant: an Organizational Perspective on Corporate Moral 

Agency, s. 3. 

169  RIPKEN, S. K. Corporations are People too: a Multi-dimensional Approach to the Corporate Personhood 

Puzzle, s. 7-8. 

https://www.malcolm.id.au/honours/chap1.html
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považované za jej „ruky a ústa“.170 Spoločníci sú v tejto teórii vnímaní skôr ako investori  

a reziduálni vlastníci spoločnosti171, než osoby, ktoré by dohliadali na každodenný chod 

spoločnosti.172 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.173 Z vyššie uvedeného by teda 

vyplývalo, že štatutárne orgány spoločnosti by museli vykonávať svoje funkcie s odbornou 

(náležitou) starostlivosťou nielen smerom k spoločníkom, ale aj ostatným entitám spojeným so 

spoločnosťou, a preto táto teória prisudzuje spoločnosti aj morálnu zodpovednosť.174  

  

Výzvy práva obchodných spoločností v podobe otázok spoločensky zodpovedného podnikania 

a trvalo udržateľného rozvoja predstavujú príklon k teórie reality spoločnosti, keďže 

spoločnosť je vnímaná v týchto konceptoch ako entita orientovaná a zodpovedná nielen voči 

svojim spoločníkom ako reziduálnym vlastníkom, ale aj voči širšiemu okruhu entít či už v rámci 

spoločnosti, alebo mimo spoločnosti.  

 

Príklon k teórii reality s ohľadom na povahu spoločnosti je badateľný aj v rozhodnutí Súdneho 

dvora Európskej únie - Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-378/10 VALE Építségi Kft., 

(2012).175  

 

 

Kapitola 4.2 Právna subjektivita a teórie právnej subjektivity obchodných 

spoločností s ohľadom na slovenské právo  
 

V rámci slovenskej právnej teórie sa povahou spoločnosti zaoberá  najmä Patakyová a Csach. 

Patakyová sa v ostatnom komentári k Obchodnému zákonníku vo výklade k ustanoveniu § 13 

Obchodného zákonníka  odchýlila od teórie kontraktu  a priklonila sa k teórii reality spoločností 

ako právnických osôb, ktorých právna subjektivita je upravená v Občianskom zákonníku.176 

Právnické osoby majú v zmysle úpravy § 18 ods. 1 a § 19a ods. 1 Občianskeho zákonníka 

spôsobilosť mať práva a povinnosti (právnu subjektivitu) a rovnako aj spôsobilosť nadobúdať 

práva a povinnosti (spôsobilosť na právne úkony), a predmetná spôsobilosť nadobúdať 

vlastnými úkonmi práva a povinnosti môže byť obmedzená len zákonom.177 Od zrušenia 

Hospodárskeho zákonníka sa v slovenskom práve obchodných spoločností neaplikuje doktrína 

ultra vires, ktorá je typická pre teóriu fikcie. Podľa Patakyovej, práve neaplikovanie doktríny 

 
170  FERRAN, E. Company Law and Corporate Finance, s. 11 a PETRIN, M. Reconceptualising the Theory of the 

Firm – from Nature to Function, s. 4. 

171  FAMA, E. F. – JENSEN, M. J. Separation of Ownership and Control, s. 302-303. 

172  Chapter 1 – What Are Corporations? Dostupné online na: https://www.malcolm.id.au/honours/chap1.html . 

173  FERRAN, E. Company Law and Corporate Finance, s. 11. 

174  RIPKEN, S. K. Corporations are People Too: a Multi-dimensional Approach to the Corporate Personhood 

Puzzle, s. 8. 

175  K tomuto záveru pozri bližšie: PATAKYOVÁ, M. – CZÓKOLYOVÁ, B. Teória spoločnosti v triáde 

rozhodnutí Daily Mail, Cartesio a VALE – spoločnosť ako fikcia, nexus kontraktov alebo reálna osoba?. 

176  PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, s. 54 a 

PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 4. vydanie, s. 50. 

177  PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, s. 54 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=059BDB8FDB1ABC7003A43809002A4DE8?text=&docid=124998&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9366541
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=059BDB8FDB1ABC7003A43809002A4DE8?text=&docid=124998&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9366541
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-18.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-19a.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-19a.odsek-1
https://www.malcolm.id.au/honours/chap1.html
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ultra vires a možnosť obmedzenia právnej subjektivity spoločnosti len zákonom predstavuje 

príklon k teórie reality.178 

 

Csach sa k teórii spoločnosti vyjadruje cez povahu právnickej osoby v komentovanom 

ustanovení § 18 Občianskeho zákonníka, ale na základe aplikácie všeobecných ustanovení 

o právnických osobách v Občianskom zákonníku na obchodné spoločnosti je potrebné na tomto 

mieste spomenúť jeho závery.179 Csach uvádza, že teória právnických osôb je v slovenskom 

právnom poriadku postavená na oboch teóriách (teória reality a teória fikcie) a zároveň na 

žiadnej.180 Csach podrobne uvádza: „Právnu subjektivitu určitému organizovanému celku 

priznáva iba zákon, nie spoločenská realita, a to aj vo vzťahu k zahraničným entitám. Zároveň 

sa predpokladá, že právnická osoba môže konať sama prostredníctvom svojich orgánov (skôr 

teória reality) avšak na jednotlivosti ich postavenia sa aplikujú aj zásady zastúpenia, teda 

myšlienkového rozlíšenia existujúceho subjektu a iného subjektu, konajúceho v mene 

právnickej osoby (skôr teória fikcie). Možný príklon k teórii reality je relativizovaný tým, že 

zákon sa vyhýba terminologickému záveru, že právnické osoby sú spôsobilé na právne alebo 

protiprávne úkony.“181 

 

Zároveň nie je možné na tomto mieste opomenúť názor Havla v českej spisbe, ktorý deklaruje, 

že pre účely jeho práce (Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma 

správy obchodních korporací) nepovažoval za podstatnú diskusiu medzi teóriou fikcie a teóriou 

reality.182 Havel sa zameriava na skutočnosť, že právnická osoba v realite existuje len potom, 

ako ju človek „justifikuje“, to znamená, že je potrebné sa sústrediť na účel spoločnosti, ktorým 

je projekcia jej záujmov.183 Právnická osoba je podľa Havla výsledkom negociovaného 

a negociovateľného konštruktu, ktorého účelom je minimalizovanie rizík a nákladov, a táto 

entita by mala priniesť optimálne riešenie otázok, ktoré by si zakladatelia ako strany zmluvy 

dohodli, a preto je možné spoločnosť vnímať ako riešenie.184 

 

Samostatnú právnu subjektivitu ako všeobecný definičný znak spoločnosti vyzdvihuje aj 

Hanes, ktorý stanovuje, že „Samostatnú právnu subjektivitu obchodnej spoločnosti ako sociéty 

spoločníkov právny poriadok vytvára nie z potrieb daných v rovine práva, ale z potrieb 

hospodárskeho života, ktorý vyžaduje, aby takéto podnikateľské subjekty ako subjekty trhových 

vzťahov vystupovali v týchto vzťahoch ako samostatní, od jednotlivých spoločníkov oddelení 

vlastníci a nositelia ostatných majetkových, resp. aj iných práv a povinností.“185 Je možné 

 
178  PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, s. 54. 

179  CSACH, K. In: ŠTEVČEK, M. – DULAK, A. – BAJÁNKOVÁ, J. – FEČÍK,  M. – SEDLAČKO, F. – 

TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník, § 1-450, s. 100-101. 

180  CSACH, K. In: ŠTEVČEK, M. – DULAK, A. – BAJÁNKOVÁ, J. – FEČÍK,  M. – SEDLAČKO, F. – 

TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník, § 1-450, s. 100-101. 

181  CSACH, K. In ŠTEVČEK, M. – DULAK, A. – BAJÁNKOVÁ, J. – FEČÍK,  M. – SEDLAČKO, F. – 

TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník, § 1-450, s. 100-101. 

182  HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, 

s. 42-43.  

183  HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, 

s. 42-43.  

184  HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, 

s. 43. 

185  HANES, D. Spoločnosť s ručením obmedzeným, s. 20. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-18
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konštatovať, že aj Hanes sa prikláňa, tak ako Havel, k účelovému vnímaniu spoločnosti a jej 

samostatnej právnej subjektivity. 

 

 

Kapitola 4.3 Právna subjektivita obchodnej spoločnosti v kontexte 

polykorporátneho prístupu v práve obchodných spoločností (skupiny 

spoločností) 
 

4.3.1 Historický presun od individuálneho nazerania na „skupinový pohľad“ na obchodné 

spoločnosti 

 

Takmer všetky národné právne poriadky (nielen v Európe, ale na celom svete) považujú 

obchodné spoločnosti za osobitné právnické osoby, ktoré majú svoj vlastný ekonomický 

záujem.186 

 

Napriek tomu, že obchodné spoločnosti môžu fungovať samostatne, v mnohých prípadoch je 

ich majetková, organizačná a rozhodovacia štruktúra prepojená a obchodné spoločnosti 

vytvárajú tzv. skupiny. Pojem skupiny spoločností nie je všeobecne definovaný. Rôzne právne 

poriadky a v rámci nich rôzne odvetvia práva odlišným spôsobom diferencujú situácie, kedy sa 

na spoločnosť hľadí ako na samostatnú právnickú osobu a kedy sa berie do úvahy skutočnosť, 

že viacero spoločností je určitým spôsobom prepojených. V tejto kapitole bude pojem skupiny 

spoločností používaný spôsobom, ktorý kladie na pedagogický aspekt tohto pojmu, nie striktne 

normatívny. Skupinou spoločností sa rozumie viacero obchodných spoločností, ktoré sú 

majetkovo alebo organizačne prepojených do tej miery, že napriek tomu, že tvoria samostatné 

právnické osoby, navonok (najmä z ekonomického hľadiska) pôsobia ako jednotný celok. 

 

Právo obchodných spoločností predstavuje základný regulačný mechanizmus pre distribúciu 

rizika a nákladov súvisiacich s fungovaním obchodných spoločností, a to na jednej strane vo 

vzťahu k externým subjektom (veriteľom) a na druhej strane vo vzťahu k interným subjektom 

(spoločníkom, akcionárom a štatutárnym orgánom). 

 

Po celé stáročia obchodné spoločnosti nemali priznanú osobitnú právnu subjektivitu a boli to 

majitelia (spoločníci a akcionári), ktorí ručili za dlhy spoločnosti. 

 

Na konci devätnásteho storočia, na podklade dlhého vývoja, začala byť obchodným 

spoločnostiam postupne priznávaná právna subjektivita. Zároveň sa vyvinuli nové pravidlá, na 

podklade ktorých bola nanovo upravená zodpovednosť spoločníkov a akcionárov za dlhy 

spoločnosti. Tieto pravidlá boli vytvorené pre „jednoúrovňové“ spoločnosti, ktorých spoločníci 

a akcionári boli fyzické osoby.187 

 

 
186  DORRESTEIJN, A. European Corporate Law, s. 281. 

187  ANTUNES, J. E. Liability of Corporate Groups. Autonomy and Control in Parent-Subsidiary Relationships in 

US, German and EU Law. An International and Comparative Perspective, s. 2.; EMMERICH, V. - 

HABERSACK, B.: Konzernrecht, s. 10. 
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V priebehu dvadsiateho storočia sa však začali vytvárať obchodné spoločnosti, ktorých 

spoločníkmi a akcionármi boli iné obchodné spoločnosti - začali vznikať skupiny spoločností. 

Existujúca právna úprava nedokázala náležite riešiť novovznikajúce korporátne vzťahy 

a problematickou bola najmä otázka distribúcie zodpovednosti. 

 

Na podklade toho sa začala postupná regulácia skupín spoločností.188 Priznaním právnej 

subjektivity spoločnosti s ručením obmedzeným a umožnením, aby sa spoločníkmi stali aj 

právnické osoby, boli vytvorené predpoklady na to, aby zodpovednosť v rámci skupín 

spoločností bola regulovaná osobitným spôsobom.189 

 

Skupiny spoločností sú vytvárané z rôznych dôvodov. Základným dôvodom je deľba rizika, 

kedy sú nové (dcérske a sesterské) spoločnosti zakladané, aby sa v prípade neúspechu jednej 

spoločnosti úpadok izoloval len na túto spoločnosť. Rizikovejšie podnikateľské aktivity v rámci 

skupiny môžu byť realizované prostredníctvom obchodnej spoločnosti, ktorá má menší rozsah 

majetku, pričom iné spoločnosti v rámci skupiny môžu byť používané ako „úložisko“ 

majetkových hodnôt.190 

 

Ďalšími dôvodmi vytvárania skupín môžu byť dôvody daňové, možnosť jednoduchšieho 

nakladania s podnikmi a segmentovanie podľa druhu podnikania a geografického rozloženia 

podnikateľských aktivít.191 

 

Spôsoby, akými sú skupiny spoločnosti štruktúrované, sú rôzne. Najčastejšie existuje jedna 

hlavná materská (ovládajúca) spoločnosť, ktorá vytvára dcérske (ovládané) spoločnosti, ktoré 

sa ďalej vetvia. Môžu však byť vytvárané aj „horizontálne“ skupiny spoločností, ktoré majú 

viac ako jednu materskú spoločnosť.192 Úroveň, do akej sú dcérske spoločnosti a dcérske 

spoločnosti dcérskych spoločností ovládané zo strany materskej spoločnosti sú takisto rôzne. 

Materská spoločnosť môže prostredníctvom svojich riadiacich kompetencií priamo ovládať 

smerovanie dcérskych spoločností, alebo ponechať týmto spoločnostiam relatívnu voľnosť pri 

rozhodovaní. Vo vzťahu k „nižším“ úrovniam ovládaných spoločností (dcérske spoločnosti 

dcérskych spoločností, atď.) vykonáva materská spoločnosť nepriamu kontrolu, ktorá môže 

mať takisto rôznu mieru direktívnosti. Materská spoločnosť môže zasahovať do riadenia týchto 

spoločností pomerne intenzívne, ponechať riadenie na svoje dcérske spoločnosti alebo nechať 

týmto spoločnostiam pri ich riadení relatívnu voľnosť. 

 

  

 
188  ANTUNES, J. E. Liability of Corporate Groups. Autonomy and Control in Parent-Subsidiary Relationships in 

US, German and EU Law. An International and Comparative Perspective, s. 1-3. 

189  MÜHLENS, J. Der sogenannte Haftungsdurchgriff im deutschen und englichen Recht. Unterkapitalisierung 

und Vermögensentzug, s. 56. 

190  DORRESTEIJN, A. European Corporate Law, s. 281. 

191  MONKS, R. A. G. Modern Company Law for a Competitive Economy: the strategic framework, s. 177. 

192  McCOURT, A. A Comparative Study of the Doctrine of Corporate Groups with special Empasis on Insolvency, 

s. 2. 
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4.3.2 Potreba regulácie skupín spoločností 

 

„Koncerny, skupiny majetkovo alebo jednotným riadením prepojených obchodných 

spoločností, sú neodmysliteľnou chrbtovou kosťou svetovej ekonomiky.“193 

 

Koncepcia skupín spoločností na jednej strane a samostatná právna subjektivita obchodných 

spoločností na druhej strane môže vytvárať napätie medzi záujmami jednotlivých osôb 

zainteresovaných do právnych vzťahov s obchodnými spoločnosťami, ktoré sú členmi skupiny 

spoločností. Ide predovšetkým o záujmy menšinových spoločníkov v ovládaných 

spoločnostiach a záujmy veriteľov týchto spoločností, ktoré môžu prichádzať do rozporu so 

záujmami ovládajúcich spoločností. Napätie môže rovnako vznikať medzi zákonnými 

povinnosťami štatutárnych orgánov ovládaných spoločností (ktoré by pri rozhodovaní mali 

brať do úvahy záujmy spoločnosti, v ktorej mene konajú) a dodržiavaním pokynov zo strany 

ovládajúcich spoločností. 

 

V tejto súvislosti môžu pri spoločnom riadení skupiny spoločností vznikať konflikty záujmov. 

V spoločnosti, ktorá nie je súčasťou žiadnej skupiny, všetky strany, ktoré sú zúčastnené na 

právnych vzťahoch týkajúcich sa tejto spoločnosti, majú záujem na jej kontinuálnom 

fungovaní. Spoločníci (majoritní aj minoritní) sú motivovaní na zachovaní takejto spoločnosti 

ich podielom na zisku, štatutárne orgány odmenou za výkon svojej funkcie a veritelia záujmom 

na uspokojení ich pohľadávky.  

 

Naproti tomu, v prípade spoločnosti, ktorá je súčasťou korporátnej skupiny, takýto jednotný 

zámer už zrejmý byť nemusí. V prípade skupiny spoločnosti je záujmom skôr zachovanie 

skupiny ako takej, záujem na fungovaní a zachovaní jej jednotlivých súčastí (obchodných 

spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny spoločností) nemusí v konkrétnom prípade existovať. 

Pokiaľ sa niektorá z obchodných spoločností, ktorá je súčasťou skupiny, dostane do situácie, 

kedy by na jej ďalšie fungovanie bolo potrebné investovať kapitál zo strany ovládajúcej 

spoločnosti, alebo je zrejmé, že pri zachovaní súčasného hospodárskeho vývoja nebude takáto 

spoločnosť schopná ďalšieho fungovania, môže ovládajúca spoločnosť dospieť k rozhodnutiu, 

že spoločnosť už nebude ďalej financovaná a pôjde do konkurzu. Uvedený scenár síce 

z pohľadu konfliktu záujmov nepredstavuje vážnejší problém, keďže ku konkurzu obchodnej 

spoločnosti môže dôjsť bez ohľadu na to, či je súčasťou skupiny. Ku konfliktu záujmov však 

môže dôjsť najmä vtedy, ak k úpadku došlo v dôsledku ovplyvňovania riadiacich rozhodnutí 

ovládanej spoločnosti zo strany ovládajúcej spoločnosti. 

 

4.3.3 Regulácia skupín spoločností na nadnárodnej úrovni 

 

Práve z uvedeného dôvodu vzniku potenciálnych konfliktov záujmov začala vznikať nová 

regulácia upravujúca otázku skupín spoločností,194 ktorá vníma celkovú ekonomickú podstatu 

a nedáva absolútnu preferenciu zásade samostatnej právnej subjektivity obchodných 

 
193 CSACH, K. Subjektivizácia koncernových a suborganizačných štruktúr, s. 8. 

194 CSACH, K. Subjektivizácia koncernových a suborganizačných štruktúr, s. 8. 
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spoločností. Táto regulácia pritom začala byť prijímaná nielen v národnom kontexte, ale aj na 

medzinárodnej úrovni. Príkladom sú Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti. Tieto 

„predstavujú odporúčania vlád pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace v príslušných krajinách 

alebo z nich. Predstavujú nezáväzné zásady a normy pre zodpovedné podnikanie v globálnom 

kontexte v súlade s platnými zákonmi a medzinárodne uznávanými normami.“195 Ich cieľom je 

podporiť prijímanie legislatívy na národnej úrovni, na základe ktorej sa nadnárodné spoločnosti 

primäjú k tomu, aby dodržiavali určité základné zásady a pravidlá v rôznych oblastiach práva 

(napr. právo životného prostredia, ochrana spotrebiteľa, ale aj pracovné právo, ľudské práva 

a daňové právo) a nezneužívali korporátne štruktúry na to, aby stanovený minimálny štandard 

obchádzali napr. tým, že v prípade porušenia noriem (z ktorých profituje celá nadnárodná 

skupina) bude nepriaznivé následky znášať len ovládaná spoločnosť pôsobiaca na národnej 

úrovni a jej veritelia (poškodené subjekty) nebudú v plnej miere kompenzovaní za prípadnú 

ujmu. Je potrebné uviesť, že spomínané smernice OECD obsahujú len všeobecné pravidlá, 

ktoré musia byť špecifikované v národnej implementujúcej legislatíve. Z ich prijatia je však 

zrejmé, že svetová komunita ekonomicky vyspelých krajín vníma reálnu problematiku 

súvisiacu s existenciou skupín spoločností. 

 

Otázka regulácie skupín spoločností je rovnako analyzovaná už dlhšiu dobu aj na úrovni 

Európskej únie. Už v roku 1998 skupina profesorov v oblasti práva pod označením Forum 

Europaeum Konzernrecht pripravila návrh smernice ohľadom európskeho práva korporátnych 

skupín. Podstatná súčasť tohto návrhu bola založená na tzv. doktríne Rozenblum.196 V zmysle 

predmetnej doktríny môže skupina spoločností sledovať spoločný jasne definovaný záujem, 

ktorý nie je zhodný so záujmom jednotlivých členov tejto skupiny, pokiaľ je skupina racionálne 

štruktúrovaná a pokiaľ štatutárne orgány konkrétnej obchodnej spoločnosti, ktorá je členom 

takejto skupiny, môžu predpokladať, že prípadná ujma bude odstránená v primeranom čase.197 

Uvedená koncepcia bola vytvorená francúzskymi súdmi za účelom zamedzenia zneužívania 

riadenia skupín spoločností spôsobom, ktorý poškodzuje jednotlivých členov skupiny a ich 

veriteľov. 

 

Práca Forum Europaeum Konzernrecht bola rozvinutá ďalšou komisiou, ktorá sa zaoberala 

reguláciou skupín spoločností na úrovni Európskej únie, a to Vysokou skupinou (High Level 

Group) expertov pre právo obchodných spoločností vytvorenou Európskou komisiou v roku 

2001 za účelom prípravy modernej úpravy korporátneho práva. Táto skupina prišla k záveru, 

že neodporúča komplexnú reguláciu skupín spoločností na európskej úrovni. Namiesto toho 

navrhla, aby sa problémy vytvárané skupinami spoločností riešili parciálne. Otázky, ktorým by 

sa mala nová úprava venovať, mala byť transparentnosť štruktúry a vzťahov v rámci skupín 

spoločnosti, konflikty záujmov medzi skupinou a jej jednotlivými členmi a osobitné problémy 

súvisiace s tzv. pyramídovými štruktúrami. Závery tejto komisie však neboli všeobecne prijaté. 

 

 
195 Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti, s. 3. 

196  MOHN, A. Die Gesellschaftsgruppe im Italienischen Recht. Eine Untersuchung unter besonderer 

Berücksichitgung der Entwicklung im Europäischen Recht, s. 248 a nasl. 

197  FUNATSU, K. Trends in European Corporate Group Law Systems and the Future of Japan’s Corporate 

Law System, s. 477. 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/VgsFSGBq.pdf
https://www.mhsr.sk/uploads/files/VgsFSGBq.pdf
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Otázke regulácie skupín spoločností sa venovala aj expertná skupina pre Európsky modelový 

zákon o spoločnostiach (European Model Company Act, skrátene EMCA). Táto skupina 

vypracovala a v roku 2017 prezentovala Európsky modelový zákon o spoločnostiach, ktorý 

slúži ako vzor pre členské štáty, ktoré sa ním môžu inšpirovať pri zavádzaní regulácie na 

vnútroštátnej úrovni. Kapitola 16 tohto modelového zákona sa zaoberá skupinami spoločností. 

Expertná skupina EMCA pritom konštatuje, že neexistuje konzistentná úprava skupín 

spoločností na úrovni Európskej únie. Členské štáty majú rôznu úroveň regulácie, ktorú je 

možné klasifikovať do 4 základných skupín: (i) komplexná regulácia (napr. v Nemecku, 

Portugalsku, Maďarsku, Česku a Slovinsku); (ii) čiastková regulácia (napr. v Taliansku), (iii) 

uznanie osobitného záujmu skupiny na základe judikatúry (napr. vo Francúzsku) a (iv) absencia 

úpravy (okrem toho, čo vyžadujú nižšie spomenuté smernice EÚ vzťahujúce sa na špecifické 

čiastkové otázky; napr. vo Veľkej Británii alebo na Slovensku).198 

 

Predbežný záver je zatiaľ taký, že dosiahnutie jednotnej regulácie všetkých aspektov skupín 

spoločností v rámci korporátneho práva prostredníctvom práva Európskej únie nie je 

v súčasnosti realistické.199 Na úrovni Európskej únie však bolo prijatých viacero predpisov 

upravujúcich čiastkové problémy súvisiace s existenciou a pôsobením skupín spoločností. Ide 

napr. o smernicu o transparentnosti,200 ktorá zaviedla podrobnejšie finančné správy pre 

emitentov akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, čo by malo zvýšiť 

transparentnosť a investorom umožniť vyhodnotenie situácie emitenta na základe lepších 

informácií. Rovnako je možné spomenúť aj smernicu o ročných účtovných závierkach,201 ktorej 

cieľom je o.i. aj ochrana akcionárov, spoločníkov a tretích strán prostredníctvom koordinácie 

vnútroštátnych právnych predpisov o predkladaní a obsahu ročných účtovných závierok a 

správ o hospodárení, o oceňovacích základniach, ktoré sú v nich použité, a o uverejňovaní 

týchto dokumentov v súvislosti s určitými druhmi podnikov.202 

 

Právo Európskej únie teda reflektuje existenciu skupín spoločností, avšak zatiaľ upúšťa od 

komplexnej spoločnej regulácie. Túto ponecháva na členské štáty. Z toho dôvodu je rozsah 

úpravy skupín spoločností z pohľadu práva obchodných spoločností na národnej úrovni veľmi 

nejednotný, pričom každý členský štát si sám určuje, do akej miery bude problematiku 

súvisiacu so skupinami spoločností regulovať. 

 

  

 
198  Európsky modelový zákon o spoločnostiach, kapitola 16 – skupiny spoločností, s. 3-4. 

199 DORRESTEIJN, A. European Corporate Law, s. 291-292. 

200 Smernica Európskeho parlamentu a rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na 

transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na 

regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES. 

201 Smernica európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, 

konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 

(ďalej len „Smernica 2013/34/EÚ). 

202  bod 3 preambuly, Smernica 2013/34/EÚ. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2929348
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0109&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0034&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0034&from=SK
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4.3.4 Koncept ovládajúcej a ovládanej osoby a skupiny spoločností z pohľadu 

slovenského práva obchodných spoločností 

 

Slovenské právo obchodných spoločností je dominantne postavené na koncepcii osobitnej 

právnej subjektivity obchodných spoločností – na každú obchodnú spoločnosť sa nazerá ako na 

samostatnú právnickú osobu, pričom len výnimočne sa berie ohľad na to, že obchodná 

spoločnosť môže byť súčasťou skupiny spoločností, ktoré sú spoločne riadené, a ktoré 

z ekonomického hľadiska vytvárajú jeden celok.203 

 

Spomínanú výnimku, kedy sa berie do úvahy skutočnosť, že obchodná spoločnosť môže byť 

súčasťou väčšieho ekonomického celku, tvoria inštitúty ovládajúcej a ovládanej osoby 

definované v § 66a OBZ. V zmysle § 66a ods. 1 OBZ je ovládanou osobou  spoločnosť, v ktorej 

má určitá osoba väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na spoločnosti 

alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo preto, že na 

základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez 

ohľadu na platnosť alebo na neplatnosť takejto dohody. Podiel na hlasovacích právach sa 

zvyšuje o hlasovacie práva (i) spojené s podielmi na ovládanej osobe alebo s akciami ovládanej 

osoby, ktoré sú v majetku iných osôb ovládaných priamo alebo sprostredkovane ovládajúcou 

osobou, (ii) vykonávané inými osobami vo vlastnom mene na účet ovládajúcej osoby. Ovládaná 

osoba je následne definovaná ako osoba, ktorá má v ovládanej osobe vyššie definované 

postavenie. 

 

Uvedený koncept je pritom založený na nasledovných zásadách:  

 

• Do úvahy sa berie len výkon hlasovacích práv. Rozhodujúce pre posudzovanie 

skutočnosti, či určitá osoba je ovládajúca, je zhodnotenie, či disponuje väčšinou 

hlasovacích práv. Výkon hlasovacích práv pritom môže byť právny (na základe 

korporátnych dokumentov, ktoré danej ovládajúcej osobe priznávajú väčšinové 

hlasovacie práva) alebo faktický (na základe dohody s inými osobami reálne vykonáva 

väčšinu hlasovacích práv). 

• Neberie sa však ohľad na to, či ovládajúca osoba iným spôsobom ako výkonom väčšiny 

hlasovacích práv ovládanú spoločnosť riadi a ovplyvňuje (napr. na základe zmluvy, na 

podklade ktorej ovládajúca osoba ovládanú osobu riadi). 

• Ovládajúca osoba je osoba, ktorá realizuje „priamu“ ako aj „nepriamu“ kontrolu 

ovládanej osoby prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv.204 Ovládajúca osoba teda 

nemusí byť priamo spoločníkom resp. akcionárom ovládanej osoby, ale môže sa 

nachádzať aj na „vyššej úrovni“ korporátnej štruktúry skupiny spoločností. 

• Cieľom definície ovládajúcej osoby nie je nájsť „konečného užívateľa výhod“ (t.j. 

fyzickú osobu, ktorá je finálnym adresátom benefitov plynúcich zo spoločnosti) ani 

„materskú spoločnosť holdingu“ (t.j. obchodnú spoločnosť, ktorá celú skupinu 

spoločností riadi a ovláda). 

 
203  OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár, s. 465. 

204  PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 304-305. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-66a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-66a.odsek-1
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Koncepty ovládanej a ovládajúcej osoby sa v rámci práva obchodných spoločností často 

nevyužívajú. Legálne odkazy môžeme nájsť v § 59a ods. 3, § 66b, § 120 ods. 3 a 4, § 136, § 

161f ods. 2 až 4, § 180 ods. 1 a 4, § 196, § 196a a § 208 ods. 4 OBZ. Novelizáciou OBZ205 sa 

však tieto inštitúty využili pri zavedení osobitnej formy zodpovednosti, a to konkrétne 

zodpovednosti ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby. Novelou bol do slovenského 

právneho poriadku ustanovením § 66aa OBZ zavedený nový právny inštitút zodpovednosti 

ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby, označovaný aj ako piercing of corporate veil po 

slovensky.206 Základné podmienky uvedeného konceptu sú definované v § 66aa ods. 1 OBZ 

nasledovne: „Ovládajúca osoba zodpovedá veriteľom ovládanej osoby za škodu spôsobenú 

úpadkom ovládanej osoby, ak svojím konaním podstatne prispela k úpadku ovládanej osoby. 

Tejto zodpovednosti sa ovládajúca osoba zbaví, ak preukáže, že postupovala informovane a v 

dobrej viere, že koná v prospech ovládanej osoby.“ 

 

Dôvodová správa k predmetnej novele neuvádza, aké spoločenské okolnosti viedli k prijatiu 

tejto úpravy (napr. či bola dovtedajšia úprava zodpovednosti voči veriteľom nedostatočná), 

prečo bol zvolený koncept čiastočne inšpirovaný nemeckou judikatúrou a čiastočne českou 

právnou úpravou, ani aký výsledok je očakávaný od pripravovanej regulácie. Hoci sa dôvodová 

správa venuje jednotlivým podmienkam zodpovednosti a objasňuje, ako by mala fungovať, 

nikde nie je uvedené prečo bola zvolená táto forma zodpovednosti a aký výsledok je možné od 

novej úpravy očakávať. 

 

Pokiaľ by sme chceli uvedenú „medzeru“ vyplniť, povedali by sme, že cieľom bolo posilniť 

postavenie veriteľov ovládaných osôb a ich lepšia ochrana v prípade zásahu do fungovania 

ovládaných osôb zo strany ovládajúcich osôb. 

 

Ako je však bližšie rozobrané v nasledujúcom výklade, efektivita novej regulácie bude vo 

veľkej miere závisieť od prístupu súdov pri riešení konkrétnych prípadov. Po uplynutí dlhšej 

doby bude možné na základe rozboru súdnych rozhodnutí posúdiť, či sa súdy s touto otázkou 

vysporiadali spôsobom, ktorý skutočne prispeje k ochrane veriteľov ovládaných osôb. 

 

Inštitút zodpovednosti ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby výrazným spôsobom 

narúša zodpovednostný koncept existujúci v rámci kapitálových obchodných spoločností. 

Zároveň spôsobuje, že na obchodnú spoločnosť sa aj v rámci slovenského korporátneho práva 

už nenazerá ako na samostatnú právnu entitu, ale ako súčasť skupiny spoločností. 

 

Účel a cieľ regulácie zodpovednosti ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby nebol 

zákonodarcom v dôvodovej správe deklarovaný. Je však možné konštatovať, že je ním 

 

205 Zákon č. 264/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

206  MAŠUROVÁ, A. Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov kapitálových 

spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy obchodného zákonníka a zákona o konkurze 

a reštrukturalizácii, s. 171. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-59.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-66b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-120.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-120.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-136
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-161f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-161f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-180.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-180.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-196
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-196a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-208.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-66aa
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-66aa.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/264/20180901
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zlepšenie postavenia veriteľov v prípade úpadku dlžníka, pričom veritelia sa za zákonom 

stanovených podmienok môžu svojho nároku domáhať aj voči ovládajúcej osobe. 

 

Podmienky zodpovednosti ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby sú nastavené pre 

veriteľov veľmi priaznivo. Napriek tomu, že uvedené nebolo deklarované v dôvodovej správe, 

novoprijatá koncepcia zodpovednosti ovládajúcej osoby sa vyhýba problematickým bodom 

existujúcim pri všeobecnej zodpovednosti za škodu. Predovšetkým je to prezumovaná výška 

škody, v zmysle ktorej sa vychádza z predpokladu, že výška škody zodpovedá neuspokojenej 

časti pohľadávky veriteľa a je na zodpovednom subjekte (ovládajúcej osobe), aby preukázala 

inú výšku škody. Ďalej je to „zmiernená“ forma kauzality, v zmysle ktorej postačuje, ak veriteľ 

preukáže, že ovládajúca osoba prispela k úpadku. Nevyžaduje sa stopercentná príčinná 

súvislosť a dokázanie, že bez zásahu ovládajúcej osoby by k úpadku ovládanej osoby nedošlo. 

Nakoniec, prispenie k úpadku môže byť spôsobené akýmkoľvek konaním ovládajúcej osoby; 

vznik zodpovednosti sa teda neviaže sa špecifické (protiprávne) druhy konania. 

 

V rámci zodpovednosti ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby je možné identifikovať 

určité nedostatky, ktoré môžu spôsobiť komplikácie pri uplatňovaní nárokov veriteľov: 

 

• Jedným z rozhodujúcich kritérií pre vznik zodpovednosti je skutočnosť, že ovládajúca 

osoba disponuje aspoň nepriamo väčšinou hlasovacích práv v ovládanej spoločnosti. 

Uvedené nezohľadňuje skutočnosť, že spoločník/akcionár s oveľa menším počtom 

hlasov môže mať vplyv na reálne fungovanie spoločnosti.207  

• Prezumovaná výška škody sa ustáli až po ukončení konkurzného konania, teda reálne 

až po niekoľkých rokoch. Pri takomto dlhom „čakaní“ veritelia nebudú motivovaní 

tento inštitút využívať. 

• V praxi bude ťažké preukázať, že ovládajúca osoba svojím konaním podstatne prispela 

k úpadku ovládanej osoby. Na fungovanie spoločnosti má vplyv veľké množstvo 

faktorov (vrátane faktorov súvisiacich s trhovými podmienkami) a je možné očakávať, 

že v prípade sporu bude ťažko preukázateľné, ktorý z faktorov dominantne prispel 

k úpadku. 

 

Je však potrebné poznamenať, že vhodným prístupom súdov pri aplikácií novoprijatých 

ustanovení je možné tieto nedostatky eliminovať. 

 

Fungovanie obchodných spoločností je v súčasnom obchodnom svete vo výraznej miere 

postavené na skupinách spoločností. Právo musí na túto skutočnosť reagovať, akceptovať ju 

a posunúť sa ďalej tak, aby bola zabezpečená rovnováha medzi záujmami jednotlivým 

zainteresovaných subjektov. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť lepšie postavenie 

veriteľov. 

 

 
207  MAŠUROVÁ, A. Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov kapitálových 

spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy obchodného zákonníka a zákona o konkurze 

a reštrukturalizácii, s. 171. 
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Pokiaľ nebude v Slovenskej republike prijatá ucelená koncepcia koncernového práva, je 

vhodné záujmy veriteľov chrániť aspoň týmto spôsobom, teda zodpovednosťou ovládajúcej 

osoby za úpadok ovládanej osoby. 

 

Napriek tomu, že sa tým narúša koncepcia obmedzenej zodpovednosti spoločníkov resp. 

vylúčenej zodpovednosti akcionárov pri kapitálových obchodných spoločnostiach, neznamená 

to pre spoločníkov a akcionárov výrazný zásah do ich postavenia v prípade, že sa zdržia 

zásahov do fungovania ovládanej osoby. Ak zostanú iba „pasívnymi investormi“ a riadenie 

spoločnosti ponechajú na štatutárne orgány, nemusia sa obávať vzniku priamej zodpovednosti 

voči veriteľom. 
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Kontrolné otázky: 
 

1. Opíšte právnu subjektivitu obchodných spoločností a jej charakteristické znaky.  

2. Ako vysvetľuje právnu subjektivitu obchodnej spoločnosti teória fikcie, aký je jej historický 

základ a aké sú jej slabé miesta? 

3. Ako vysvetľuje právnu subjektivitu obchodnej spoločnosti teória reality, aký je jej historický 

základ a aké sú jej slabé miesta? 

4. Ku ktorej z teórií obchodných spoločností sa prikláňa slovenské právo? 

5. Aký bol historický vývoj úpravy skupín spoločností? 

6. Akým spôsobom sú skupiny spoločností v práve obchodných spoločností regulované na 

nadnárodnej úrovni? 

7. Aký je prístup slovenského práva obchodných spoločností k úprave skupín spoločností? 

8. Ktorý subjekt sa považuje za ovládajúcu osobu a ktorý za ovládanú osobu? Aké faktory sa 

pritom berú do úvahy? 

9. Aké sú podmienky zodpovednosti ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby? 

10. Ktoré aspekty môžu byť problematické pri praktickej aplikácii zodpovednosti ovládajúcej 

osoby za úpadok ovládanej osoby? 
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Časť V. Účel založenia obchodnej spoločnosti a družstva  
 

Kapitola 5.1 Účel založenia obchodnej spoločnosti  
 

Zakladanie obchodných spoločností a ich prapodstata spočíva v snahe dosiahnuť ekonomickú 

silu a koncentráciu kapitálu, ktorá bola pre individuálnych podnikateľov nedosiahnuteľná. 

Štáty si uvedomovali význam takejto možnosti koncentrácie kapitálu a to, že takéto spoločnosti 

môžu slúžiť aj na verejno-prospešné účely. Napríklad prvotné spoločnosti v USA boli založené 

s cieľom umožniť použitie súkromných zdrojov na plnenie  verejných úloh (prevádzka železníc, 

výstavba ciest a mostov).208 Obchodná spoločnosť vďačí za svoj praktický význam svojim 

charakteristickým znakom, ako sú obmedzené ručenie spoločníkov, prevoditeľnosť podielov, 

právna subjektivita a centralizované riadenie.  Tieto znaky napĺňajú funkciu obchodnej 

spoločnosti, ktorá uľahčuje akumuláciu kapitálu z rôznych zdrojov a súčasne prevádzku 

podniku s mnohými zamestnancami,209 súčasne však nie sú spoločníci vystavení 

nepredvídateľným  a neočakávaným rizikám.210 Havel uvádza, že obchodná spoločnosť je 

nástroj organizačný a súčasne parafrázuje, že obchodná spoločnosť je dômyselné zariadenie, 

ktorým je možné bez individuálnej zodpovednosti dosiahnuť individuálny zisk.211 

 

Clark ako predpoklady rozvoja podnikania vo forme obchodnej spoločnosti uvádza o. i. 

technický pokrok a koncentráciu výroby, ktoré si vyžadovali väčšie organizačné formy a 

rozptýlenosť zdrojov, ktoré neboli koncentrované len v rukách niekoľkých osôb.212  Uvedené 

pozitívne funkcie samozrejme na druhej strane priniesli potrebu riešiť nové, s tým súvisiace 

problémy a konflikty (stret rôznych záujmov medzi spoločníkmi, riadiacimi orgánmi, 

veriteľmi, zamestnancami, spotrebiteľmi). Právo obchodných spoločností je preto  aj o hľadaní 

váh a protiváh na riešenie uvedených konfliktov, ale aj o tvorbe a aplikácii inštitútov, ktoré by 

mali zmierňovať negatíva (napríklad prepichovanie korporátneho závoja, tieňový alebo 

faktický riadiaci orgán, pravidlo absolútnej priority a pod.).  

 

Vzhľadom na silu obchodných spoločností ako najväčších entít na trhu, ktoré alokujú kapitál, 

poskytujú tovary, služby a pracovné miesta213   nemali by byť spoločnosti orientované len na 

dosahovanie zisku, ale aj na iné ciele, napr. napĺňanie verejného alebo komunitného záujmu, 

zlepšovanie kvality života zamestnancov, ochrana životného prostredia a zlepšovanie 

spoločnosti ako celku. Orientácia na etické správanie spoločností a ich prispievaniu k trvalo 

udržateľnému ekonomickému rozvoju je náplňou konceptu spoločensky zodpovedného 

podnikania (Corporate social responsibility alebo len „CSR“), ktorý sa do odbornej literatúry 

dostal v päťdesiatich rokoch minulého storočia.214 Otázka, aké ciele alebo koho záujmy má 

 
208  PINTO, A. R., BRANSON, D. M. Understanding Corporate Law. Durham, s. 7. 

209  CLARK, R. C. Firemní právo, s. 34. 

210  HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn, s. 47 

211  HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn, s. 44. 

212  CLARK, R. C. Firemní právo, s. 36. 

213  PATAKYOVÁ, M., GRAMBLIČKOVÁ B. IN HUSÁR, J., CSACH, K. Konflikty záujmov v práve 

obchodných spoločností, s. 32. 

214  PATAKYOVÁ, M., GRAMBLIČKOVÁ, B. IN HUSÁR, J., CSACH, K. Konflikty záujmov v práve 

obchodných spoločností, s. 34 
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obchodná spoločnosť sledovať, úzko súvisí so záujmovými modelmi obchodných spoločností 

(spoločnícky model, model zainteresovaných skupín, osvietenecký model). 

 

5.1.1 Priorita záujmov spoločníkov alebo spoločnícky model 

 

Nosnou oporou spoločníckeho modelu je pravidlo, že spoločníci sú nositeľmi zostatkových 

nárokov. Pravidlo spoločníkov ako tých, ktorým ostávajú zostatkové nároky znamená,  

že   prebytok, ktorý ostane pri zrušení spoločnosti po uspokojení ostatných veriteľov, prináleží 

spoločníkom. Prebytok alebo to, čo ostane spoločníkom je podľa tohto pravidla určiteľné až po 

uspokojení všetkých ostatných nárokov voči spoločnosti.215 S konceptom  priority záujmov 

spoločníkov sa môžeme stretnúť predovšetkým v  americkom právnom prostredí.216  Priorita 

záujmov spoločníkov znamená, že riadiace orgány sú povinné sledovať záujem spoločníkov,  

musia starostlivo a lojálne riadiť spoločnosť s cieľom najlepšej návratnosti kapitálu 

spoločníkom.217   

 

Vo vzťahu k iným záujmovým skupinám (veriteľom, zamestnancom, spotrebiteľom) vychádza 

priorita záujmu spoločníkov v americkom prostredí z možnosti ochrany týchto iných 

záujmových skupín prostredníctvom samostatnej regulácie práv zamestnancov, ochrany 

veriteľov, spotrebiteľov, životného prostredia ako aj regulácie v ďalších oblastiach, ktoré sa 

dotýkajú práv iných záujmových skupín, avšak nie prostredníctvom ochrany v rámci 

korporačného práva.  

 

Priorita záujmov spoločníkov má svojich kritikov, ktorí argumentujú významom záujmov aj 

ďalších zainteresovaných skupín (veriteľov, zamestnancov, spotrebiteľov). Spoločnosť sa 

nemôže sústreďovať výlučne na zisk spoločníkov a ignorovať ďalšie záujmové skupiny 

a zameriavať sa len na krátkodobé ciele, ktoré môžu z dlhodobej perspektívy poškodiť široké 

spektrum záujmov. Názory podporujúce sledovanie záujmov všetkých zainteresovaných 

skupín, zaraďujú medzi sledovania hodné záujmy aj záujem štátu ako autority, ktorá  umožňuje 

legalizovať spoločnosti ako výsledku zmluvnej slobody s neobmedzeným trvaním a 

legislatívne poskytuje spoločníkom obmedzené ručenie.  

Napriek teoretickým debatám rôznych názorových prúdov, existujúca rozhodovacia prax súdov 

v americkom prostredí zotrváva na spoločníckom modeli. Esenciálnym rozhodnutím 

podporujúcim spoločnícky model bolo rozhodnutie vo veci Dodge v Ford Motor Co. (Michigan 

Supreme Court) z roku 1919. Súd v tomto prípade formuloval základ spoločníckeho modelu, 

podľa ktorého je obchodná spoločnosť primárne organizovaná a vedená na dosiahnutie zisku 

jej spoločníkov. Tento účel majú sledovať riaditelia pri výkone svojej pôsobnosti. Spoločnosť 

je založená len na jeden účel – dosiahnutie zisku jej spoločníkov.218 

 
215  DAVIES, P. Introduction to Company Law, s. 267. 

216  RHEE, R. J. A Legal Theory of Shareholder Primacy. Dostupné online na 

https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=working 

217  BAINBRIDGE, S. M. Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance, s. 550. 

218  BAINBRIDGE, S. M. Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance, s. 550. 
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5.1.2 Záujmy zainteresovaných skupín 

 

Model záujmov zainteresovaných skupín sa zrodil z idey, že spoločnosť je legalizovaná štátom 

a mala by plniť aj sociálnu funkciu. Prioritu by teda nemal mať zisk spoločníkov, ale aj ďalšie 

záujmy skupín, ktoré majú voči spoločnosti nejaký nárok, ako veritelia, zamestnanci, 

spotrebitelia. Prvoradou úlohou riadiacich orgánov teda nie je konať ako agenti spoločníkov, 

ktorí bezohľadne presadzujú záujmy spoločníkov na úkor zamestnancov, veriteľov a ďalších 

členov zainteresovaných skupín.  Riadiace orgány sú skôr správcami samotnej spoločnosti a ich 

úlohou je vyrovnávať konkurenčné záujmy členov záujmových skupín tak, aby bol každý 

dostatočne spokojný. Za takých okolností bude koalícia rôznych záujmových skupín 

spoločnosti držať spolu. Spoločenský význam modelu zainteresovaných skupín spočíva v tom, 

že  spoločnosti majú  byť pre spoločnosť prínosné. 219 

 

Otázka sledovania záujmov  zainteresovaných skupín súvisí s doktrínou ultra vires a či je 

skutočne jediným účelom a cieľom spoločnosti výlučne dosahovanie zisku a uspokojovanie 

investičných potrieb jej spoločníkov. Zástancovia modelu zainteresovaných skupín poukazujú 

na to, že spoločnosti majú silu a zdroje, ktoré zohrávajú v ekonomike významnú úlohu a aj 

spoločnosť sa môže odkloniť od sledovania dosiahnutia zisku ako jediného cieľa. V kontexte 

takéhoto širšieho cieľa by mali byť vnímané aj  fiduciárne povinnosti riadiacich orgánov, ktoré 

by nemali byť posudzované len vo vzťahu k záujmom spoločníkov. 

 

Kritici modelu zainteresovaných skupín kritizujú jeho nefunkčnosť. Michel C. Jensen to 

charakterizoval tak, že  každá spoločnosť musí mať jeden samostatný objekt záujmu ako 

ukazovateľa smeru pre účelné a racionálne správanie sa. Je nemožné maximalizovať súčasne 

uspokojenie viacerých záujmov. Povedať riaditeľovi, aby maximalizoval súčasné zisky, podiel 

na trhu, budúci rast a všetko čo niekoho uspokojí, zbaví riaditeľa schopnosti urobiť rozumné 

rozhodnutie.220 

 

Koncept spoločníckeho modelu  bol spochybnený aj  v období finančnej krízy, keď sa odhalili 

nedostatky správy spoločností, ktorá si vyžiadala vykonanie zákonných korektúr a úpravu 

výkonu dohľadu.221  

 

Spájanie dlhodobého sledovania záujmu spoločníkov s trvalo udržateľným rastom 

a zodpovednou starostlivosťou o záujmy zainteresovaných skupín predstavuje model 

„osvieteného spoločníka“222, ktorý je prienikom medzi spoločníckym modelom a modelom 

zainteresovaných skupín. Tento prístup prekonáva len krátkodobé obmedzené zameranie sa 

 
219  ALEXANDER, R. Benefit Corporation Law and Governance : Pursuing Profit with Purpose, s. 24. Dostupné 

online na http://ebookcentral.proquest.com/lib/pitt-ebooks/detail.action?docID=4854326. 

220  JENSEN, M. C. Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, pp. 235-

256. Dostupné online na https://www.jstor.org/stable/3857812  

221 SPINDLER, G., STILZ, E., Kommentar zum Aktiengesetz. 4. vydanie, s. 1084 

222  Tradičný model spoločníckej priority (the traditional shareholder value principle) bol v UK modifikovaný 

zavedením modelu „osvieteného spoločníka“ (the principle of enlightened shareholder value), ktorého 

základom je ust. 172 ods. 1 Companies Act 2006, ktorý určuje riaditeľom spoločnosti zohľadniť záujmy 

niektorých zainteresovaných skupín, bližšie pozri KEAY, A., ZHANG, H. An Analysis of Enlightened 

Shareholder Value in Light of Ex Post Opportunism and Incomplete Law, s. 445-475. 

https://www.jstor.org/stable/3857812
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výlučne na hodnotu podielov, ktoré má negatívne účinky na záujmy zainteresovaných skupín. 

Práve kombinácia dlhodobej a trvalo udržateľnej koncepcie s akceptovaním dôležitosti 

záujmov zainteresovaných skupín  korešponduje s pojmom spoločenská zodpovednosť 

podnikov. 223  

 

 

Kapitola 5.2 Účel založenia obchodnej spoločnosti v slovenskej právnej 

úprave 
 

Účel založenia obchodnej spoločnosti je uvedený v § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa 

ktorého je obchodná spoločnosť právnickou osobou založenou za účelom podnikania.  Csach 

uvádza, že „účel je jedným z hlavných diferenciačných kritérií pri rozhodnutí o type právnickej 

osoby, prostredníctvom ktorej má byť určitý cieľ dosiahnutý“.224  

 

Podľa § 2 Obchodného zákonníka sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná 

samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (i) za účelom 

dosiahnutia zisku alebo (ii) na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak 

ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.  

Týmto osobitným predpisom je zákon č. 112/ 2018 Z. z. o  sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch“). Pozitívnym sociálnym vplyvom podľa zákona o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch je napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu. 

Zaradením dosahovania pozitívneho merateľného sociálneho vplyvu pod definíciu podnikania 

zákonodarca podriadil túto činnosť pod hospodárske činnosti, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia 

o podnikaní tak, aby takáto činnosť, ktorá nie je vykonávaná pre dosiahnutie zisku, nezostala 

mimo regulácie podnikania. Sociálne podniky sú tak rovnocennými podnikateľskými subjektmi 

a sú podriadené aj Obchodnému zákonníku. 225  Subsumovanie činnosti sociálneho podniku pod 

podnikanie podľa Obchodného zákonníka má aj ďalšie konzekvencie, a to že zdaňovaniu 

príjmu podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov bude podliehať hospodárska činnosť podniku 

vykonávaná za účelom dosiahnutia zisku, ale aj hospodárska činnosť vykonávaná za účelom 

dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.226 Obchodná spoločnosť je pritom zaradená medzi 

prípustné formy sociálneho podniku za podmienky dodržania kritérií stanovených zákonom 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.  

 

Obchodný zákonník súčasne v § 56 ods. 1 uvádza, že spoločnosť s ručením obmedzeným  

a akciová spoločnosť môže byť založená aj za iným účelom ako účelom podnikania, pokiaľ to 

osobitný zákon nezakazuje. Nakoľko je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho 

 
223  MILLON, D. K., Enlightened Shareholder Value, Social Responsibility, and the Redefinition of Corporate 

Purpose Without LaW. Dostupné online na: 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=1625750 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1625750 

224  OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I., s. 371. 

225  Pozri dôvodovú správu k zákonu č. 112/ 2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

226  Pozri dôvodovú správu k zákonu č. 112/ 2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-56
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-56
https://ssrn.com/abstract=1625750
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1625750
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vplyvu  podľa  zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch výkonom podnikateľskej 

činnosti, budú pod iný účel spadať činnosti, ktoré môžu mať sociálny rozmer, ale na ktoré sa 

uvedený zákon nevzťahuje. Takýmto iným účelom môže byť aj napríklad oblasť kultúry, 

životného prostredia a pod. 

 

Aj keď sú spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť  založené za iným účelom 

ako podnikanie, zostávajú stále podnikateľmi. Pôjde o tzv. podnikateľov podľa formy, pri 

ktorých nie je rozhodujúce kritérium výkonu podnikateľskej činnosti, ale právna forma.227  

 

5.2.1 Spoločnosť založená za účelom podnikania   

 

Spoločnosť založená za účelom podnikania bude vykonávať hospodársku činnosť ako (i) 

sústavnú činnosť (ii) vykonávanú samostatne (iii) vo vlastnom mene a (iv) na vlastnú 

zodpovednosť (v) za účelom dosahovania zisku alebo (vi) dosahovania pozitívneho 

merateľného sociálneho vplyvu Aby sme hovorili o výkone podnikateľskej činnosti, musia byť 

splnené všetky uvedené znaky kumulatívne, pričom dosahovanie zisku nie je materiálnym 

znakom podnikania pri sociálnych podnikoch  Sústavnosť sa viaže na výkon podnikania a nie 

na činnosti, ktoré s podnikaním súvisia228 (napr. prekladateľské práce,  administratívne práce). 

Sezónnosť sústavne opakovaných činností (napr. prevádzkovanie kúpaliska, klziska, predaj 

vianočných stromčekov) nie je prekážkou znaku sústavnosti podnikania. Samostatnosť  

spoločnosti pri výkone podnikateľskej činnosti sa prejavuje v spôsobe rozhodovania a riadenia 

jej podniku, ako uvádza Patakyová samostatnosť bude splnená aj v prípade ovládajúcej 

a ovládanej spoločnosti, pri podnikaní v rámci franšízy, pri obchodnom zastúpení, pri 

mandátnej zmluve a pod.229 Spoločnosť podniká vo vlastnom mene vtedy, „keď nekoná 

v prospech iného“.230 Spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť  právnymi úkonmi pod 

svojim obchodným menom. Vykonávanie podnikateľskej činnosti na vlastnú zodpovednosť je 

dôsledkom vykonávania podnikateľskej činnosti samostatne a vo vlastnom mene.231 Vlastná 

zodpovednosť súvisí s podnikateľským rizikom, ktoré sa odrazí v znášaní tak pozitívnych ako 

aj negatívnych následkov vlastnej podnikateľskej činnosti. 

 

Vychádzajúc z § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka  môže byť spoločnosť založená (i) za účelom 

podnikania s dosahovaním zisku alebo (ii) za účelom podnikania s dosahovaním merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu. 

 

5.2.1.1 Spoločnosť založená za účelom podnikania s dosahovaním zisku  

 

V prípade spoločnosti založenej za účelom podnikania s dosahovaním zisku bude nevyhnutné 

kumulatívne naplnenie nasledujúcich definičných znakov, a to vykonávanie podnikateľskej 

činnosť (i) sústavne (ii)  samostatne (iii) vo vlastnom mene a (iv) na vlastnú zodpovednosť (v) 

 
227  MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1 zväzok, s. 183. 

228  PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 11. 

229  PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 11. 

230  OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 55. 

231  OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 56. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-1
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za účelom dosiahnutia zisku. Účel podnikania s dosahovaním zisku neznamená, že zisk musí 

byť skutočne dosiahnutý, ide o to, aby samotná činnosť k dosiahnutiu zisku smerovala. 

Motívom takejto podnikateľskej činnosti musí byť zisk. Skutočnosti, pre ktoré nebol nakoniec 

zisk dosiahnutý (subjektívne alebo objektívne) nie sú rozhodujúce.232 Vystihuje to Fischerova 

definícia obchodnej spoločnosti: „Obchodná spoločnosť je spojenie dvoch alebo viacerých 

osôb, vytvorená zmluvou v úmysle vykonávať obchody k spoločnému zisku alebo strate.“233 

Zisk je kladný hospodársky výsledok, naopak strata predstavuje záporný hospodársky 

výsledok.  

 

Definíciu  podnikania obsahuje aj Živnostenský zákon, ktorý okrem uvedených piatich 

definičných znakov podnikania podľa Obchodného zákonníka, to znamená sústavná činnosť, 

samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku, 

obsahuje navyše za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.  Ako uvádza Ovečková  

„To znamená, že živnostenské podnikanie je rozdielne v tom zmysle, že zahŕňa len tie činnosti, 

ktoré sa spravujú živnostenským zákonom, teda ide o užšie vymedzenie, ako je podnikanie podľa 

Obchodného zákonníka. Pritom každý, kto je živnostníkom podľa  živnostenského zákona, je 

podnikateľom podľa Obchodného zákonníka.“234 Uvedené sa vzťahuje aj na obchodné 

spoločnosti. 

 

5.2.1.2 Spoločnosť založená za účelom podnikania s dosahovaním merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu 

 

V prípade spoločnosti založenej za účelom podnikania s dosahovaním merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu bude nevyhnutné kumulatívne naplnenie nasledujúcich 

definičných znakov, a to vykonávanie hospodárskej činnosti (i) sústavne (ii)  samostatne (iii) 

vo vlastnom mene a (iv) na vlastnú zodpovednosť (v) na účel dosiahnutia merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu.  Nepôjde však o akúkoľvek hospodársku činnosť, ale 

o hospodársku činnosť sociálneho podniku registrovaného podľa zákona o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch.  Ide o spoločnosti – sociálne podniky, ktoré sledujú iné ciele, než je 

zisk: ich hlavným účelom nie je vygenerovať finančné príjmy pre ich vlastníkov či inak 

zainteresované osoby, ale poskytovať tovary a služby buď svojim členom, alebo širšiemu 

spoločenstvu.235 Čo sa týka účelu, môže sa účel takejto obchodnej spoločnosti prekrývať 

s účelom založenia družstva. Oblasť činnosti takejto obchodnej spoločnosti patrí  pod súhrnné 

označenie sociálna ekonomika.236   

 

Pozitívny sociálny vplyv je definovaný v  § 2 ods. 1 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch ako napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu. Napĺňanie verejného 

 
232 MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1 zväzok, s. 7. 

233  Citácia prevzatá z ELIÁŠ, K., POKORNÁ, J., DVOŘÁK, T. Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti 

a družstva, s. 7. 

234  OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 56. 

235 Dôvodová správa k zákonu č. 112/ 2018 Z. z. o  sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

236 Dôvodová správa k zákonu č. 112/ 2018 Z. z. o  sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/20190101#paragraf-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/20190101#paragraf-2
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záujmu je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre 

neobmedzený okruh fyzických osôb, znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám, ako 

aj zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. Napĺňanie komunitného 

záujmu je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné na 

základe objektívneho kritéria (napr. územného, členského, záujmového) ohraničiť 

a identifikovať a to s výnimkou spoločensky prospešnej služby poskytovanej znevýhodneným 

osobám alebo zraniteľným osobám, ako aj zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy 

bytového fondu. Dôvodová správa k zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch  

uvádza ako konkrétny príklad  napĺňania komunitného záujmu neziskovo orientované kino, 

ktoré slúži pre kultúrne vyžitie malej, od väčších sídiel vzdialenej obce, ktorej obyvatelia by 

inak prístup k takémuto vyžitiu takmer vôbec nemali. Ako príkladom napĺňania verejného 

záujmu môže byť neziskovo orientovaná výroba energie z obnoviteľných zdrojov, 

prispievajúca k zmierneniu klimatických zmien.237 

 

Spoločnosť je sociálnym podnikom, pokiaľ nie je orientovaná ziskovo, ale na napĺňanie 

pozitívneho sociálneho vplyvu. Nesmie byť pritom väčšinovo riadená alebo financovaná 

štátom, pričom však nie je vylúčená bežná dotačná podpora zo strany štátu. Sociálnym 

podnikom je teda subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý (i) vykonáva hospodársku činnosť, (ii) 

jeho hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, (iii) 

k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, 

dodáva, poskytuje alebo distribuuje, (iv) viac ako 50% zisku použije na dosahovanie 

pozitívneho sociálneho vplyvu (tzv. socializácia zisku), (v) do spravovania svojej hospodárskej 

činnosti zapája zainteresované osoby (napr. zamestnanca, spotrebiteľa, dobrovoľníka a pod.).  

 

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch stanovuje takejto spoločnosti – 

sociálnemu podniku pre priznanie jej štatútu registrovaného sociálneho podniku osobitné 

podmienky vo vzťahu k Obchodnému zákonníku, napr. vytvorenie poradného výboru alebo 

uplatňovanie demokratickej správy. Pôsobnosť poradného výboru zasahuje aj do otázok 

obchodného vedenia spoločnosti. Podmienky demokratickej správy stanovujú osobitné 

podmienky vo vzťahu k vlastníckej štruktúre spoločnosti tým, že podiel na takejto spoločnosti 

musí vlastniť väčšina jej zamestnancov a súčasne väčšinu majiteľov podielov musia tvoriť 

zamestnanci. Ďalším zásadným zásahom do spoločníckej demokracie obchodnej spoločnosti je 

zákonná požiadavka, aby pri hlasovaní na valnom zhromaždení alebo obdobnom orgáne mal 

každý majiteľ podielu jeden hlas bez ohľadu na veľkosť podielu.  Súčasne musí byť vnútornými 

predpismi takejto spoločnosti zabezpečené, že každý zamestnanec, ktorý bol v spoločnosti 

zamestnaný najmenej päť rokov, má právo hlasovať na valnom zhromaždení alebo obdobnom 

orgáne alebo sa s rovnakým účinkom vyjadriť ku všetkému, o čom hlasuje.  

 

O priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku rozhoduje Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR, ktoré súčasne vedie register registrovaných sociálnych podnikov, ktorý je 

verejným zoznamom. 

 
237  Dôvodová správa k zákonu č. 112/ 2018 Z. z. o  sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 
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V súvislosti so spoločnosťami založenými za účelom podnikania s dosahovaním merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu sa otvára otázka prepojenosti s konceptom CSR.  Sociálne 

podniky môžeme označiť  len ako parciálnu časť CSR. Koncept CSR je však širším konceptom 

ako sociálne podniky a je aktuálny aj v spoločnostiach založených za účelom podnikania 

s dosahovaním zisku. V prípade týchto spoločností by však s ohľadom na zodpovednosť členov 

štatutárnych orgánov vyžadovala transpozícia CSR do kódexov správy a riadenia alebo do 

rozhodovacích procesov v spoločnosti.238  239 

 

5.2.2 Spoločnosť založená za iným účelom  

 

Spoločnosťou založenou za iným účelom ako účelom podnikania môže byť spoločnosť 

s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje. V prípade, 

ak je spoločnosť s ručením obmedzeným alebo  akciová spoločnosť  založená za iným účelom 

ako podnikanie, zostávajú z dôvodu svojej formy stále podnikateľmi.  Podmienkou prípustnosti 

iného účelu ich existencie je legálnosť, to znamená, že účel nesmie byť vyhradený iným 

špecifickým právnym formám (napríklad cirkev, politická strana a pod.). 

 

Pokiaľ nie je účel vyhradený iným právnym formám, je prípustné uvedené spoločnosti založiť  

aj za  kombinovaným účelom, resp. je možné spoločnosť s ručením obmedzeným  právne 

prispôsobiť  na činnosti, ktoré tradične patria skôr do činnosti neziskovej  organizácie  alebo 

občianskeho združenia (napr. poskytovanie humanitárnej starostlivosti, zabezpečovanie 

sociálnej pomoci, ochrana životného prostredia, podpora kultúry). 

 

 

Kapitola 5.3 Účel založenia družstva   
  

Družstvo môže byť založené za účelom podnikania, ale aj zabezpečovania hospodárskych, 

sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Uvedený znak družstva sa odvíja už od obdobia 

rakúsko-uhorskej úpravy, kedy mali družstvá svoj základ v spoločenstvách, ktoré sa vyvinuli 

zo spolkov (rímskoprávne societas), a preto podliehali osobitnej právnej úprave oddelenej od 

obchodných spoločností. V krajinách kontinentálneho práva vychádzajúceho z rímskeho práva 

majú družstvá formu obchodnej spoločnosti zvolenej členmi družstva. Uvedené odlišné 

ponímanie sa odzrkadľuje aj v pomenovaní európskej formy spoločnosti Societas Cooperativa 

Europeae, t.j. európska družstevná spoločnosť (s prihliadnutím na vymedzenie pojmu 

spoločnosť v čl. 54 Zmluvy o fungovaní EÚ). Odhliadnuc od tejto supranacionálnej európskej 

formy, právna úprava družstiev v rámci európskeho vnútorného trhu nie je harmonizovaná a 

nepredpokladá sa jej harmonizácia ani v strednodobom horizonte.  

 

 
238  PATAKYOVÁ, M., GRAMBLIČKOVÁ, B. In HUSÁR, J., CSACH, K. Konflikty záujmov v práve 

obchodných spoločností, s. 44 

239  Bližšie k tomu aj LUKÁČKA, P. Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí 

Slovenskej republiky v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK
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V slovenských podmienkach môžeme družstvo charakterizovať aj ako právnickú osobu 

(spoločnosť podľa Zmluvy o fungovaní EÚ) s otvoreným členstvom a s variabilným kapitálom. 

Osobitosť družstva tkvie najmä v samospráve (členstvo orgánov družstva je podmienené 

členstvom v družstve), princíp družstevnej demokracie (jeden členský podiel – jeden hlas) je 

upravený dispozitívne. Explicitne upravená variabilita výšky vkladov členov družstva (§ 223 

ods. 2 a 3 OBZ) priamo poukazuje na možnosť eliminácie tejto osobitosti družstva a bude 

nadväzovať  na účel založenia družstva. 

 

Obchodný zákonník obsahuje jednotnú základnú úpravu družstiev bez ohľadu na ich predmet 

činnosti. Potrebná diferenciácia vnútornej organizácie, obsahu členských práv a povinností, 

výšky vkladov, výšky nedeliteľného fondu, z ktorého sa nemôžu poskytovať členom družstva 

plnenia počas trvania družstva, iných foriem majetkovej účasti a pod. je zvyčajne obsiahnutá 

predovšetkým v stanovách, čo umožňuje pomerne široký rámec daný dispozitívnym 

charakterom mnohých ustanovení o družstve. Osobitnú úpravu pre bytové družstvá obsahuje § 

230 OBZ a § 232 ods. 2 OBZ a pre poľnohospodárske družstvá § 234 ods. 2 OBZ. 

 

Družstvo sa zapisuje do obchodného registra a má vždy postavenie podnikateľa [§ 2 ods. 2 

písm. a) OBZ, § 27 ods. 2 písm. a) OBZ]. Platí to aj v prípade, keď účelom založenia družstva, 

t.j. motiváciou činnosti družstva nie je dosahovanie zisku, ale zabezpečovanie hospodárskych, 

sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Na rozdiel od obchodných spoločností 

zaoberajúcich sa prevažne podnikateľskou činnosťou za účelom dosiahnutia zisku, družstvá 

historicky vznikali ako tzv. svojpomocné spoločenstvá zabezpečujúce určité spoločné 

hospodárske a sociálne záujmy svojich členov, či už to boli podnikatelia (hospodárske družstvá) 

alebo konzumenti (spotrebné družstvá). Družstevná forma sa však široko využíva najmä v 

európskych štátoch aj na organizovanie výrobnej činnosti, činnosti sporiteľní, zabezpečovanie 

hromadného nákupu potrieb pre jednotlivých podnikateľov združených v družstve, prípadne na 

organizáciu predaja ich výrobkov a pod. 

 

Družstvo je právnickou osobou súkromného práva, oddelenou od sústavy štátnych orgánov, 

pričom štát môže v prípade, keď družstvo zabezpečuje určité sociálne potreby svojich členov 

(napr. pracovné príležitosti pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, uspokojovanie 

bytových, rekreačných potrieb atď.), takýmto družstvám poskytovať pomoc, predovšetkým vo 

forme daňových úľav, dotácií, priamej materiálnej pomoci a pod. Štát môže určiť podmienky, 

za ktorých túto pomoc poskytne, nemôže však priamo zasahovať do vlastnej činnosti družstva 

a jeho majetkovoprávnych vzťahov, na rozdiel od administratívneho systému štátneho riadenia 

hospodárstva platného pred rokom 1989.  

 

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-223
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-230
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-232.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-234.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2.pismeno-a
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Kontrolné otázky:  
 

1. Na aký účel môže byť spoločnosť založená? Komu má  spoločnosť slúžiť? 

2. Aké teórie záujmových modelov prevládajú vo vzťahu k sledovaniu záujmov rôznych 

skupín? Aký model sleduje slovenská právna úprava v § 135a a § 194 Obchodného 

zákonníka?  

3. Ako je definované podnikanie podľa Obchodného zákonníka?  

4. Zadefinujte ingerenciu správy sociálneho podniku do správy kapitálových obchodných 

spoločností. 

5. Navrhnite riešenie zákonnej požiadavky na výkon hlasovacích práv na valnom 

zhromaždení sociálneho podniku  (každý majiteľ podielu má jeden hlas bez ohľadu na 

veľkosť podielu). 

6. Ako by ste zadefinovali spoločensky zodpovedné podnikanie? 

7. Na aký účel môže byť založené družstvo? 
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Časť VI. Definičné znaky obchodnej spoločnosti  
 

Kapitola 6.1 Definícia pojmu obchodná spoločnosť  

 

6.1.1 Definícia pojmu obchodná spoločnosť podľa práva Slovenskej republiky 

 

Východiskovým ustanovením pri definovaní pojmu obchodná spoločnosť (spoločnosť) podľa 

právneho poriadku Slovenskej republiky sú prvé dva odseky § 56 Obchodného zákonníka.240 

Toto ustanovenie v odseku 1 definuje spoločnosť ako právnickú osobu založenú za účelom 

podnikania. To znamená, že jedným zo základných znakov obchodných spoločností 

upravených v Obchodnom zákonníku je, že sa jedná o právnické osoby. Pre všeobecnú úpravu 

právnických osôb musíme nahliadnuť do § 18-21 Občianskeho zákonníka. V týchto 

ustanoveniach však nenájdeme komplexnú definíciu právnickej osoby, § 18 Občianskeho 

zákonníka241 poskytuje len výpočet jednotlivých druhov právnických osôb a § 19-21 

Občianskeho zákonníka dopĺňajú niektoré charakteristické/definičné znaky právnických osôb. 

Občiansky zákonník právnickým osobám priznáva spôsobilosť na práva a povinnosti 

a spôsobilosť na právne úkony.242 

 

V odseku 1 § 56 Obchodného zákonníka nachádzame výpočet jednotlivých druhov obchodných 

spoločností, ktorými sú – verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť 

s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť  a jednoduchá spoločnosť na akcie. V tomto 

prípade sa jedná o taxatívny výpočet obchodných spoločností, ktoré môžu byť založené podľa 

Obchodného zákonníka, keďže ustanovenie § 56 Obchodného zákonníka  je kogentné.243 

Zároveň postavenie obdobné postaveniu spoločností majú aj právnické osoby založené podľa 

práva Európskej únie.244 

 

Verejná obchodná spoločnosť je upravená v §§ 76 – 92 Obchodného zákonníka  a je jednou 

z právnych foriem obchodných spoločnosti, v ktorej aspoň dve osoby (či už fyzické alebo 

právnické) podnikajú pod spoločným obchodným menom. Za porušenie záväzkov zodpovedá 

verejná obchodná spoločnosť celým svojím majetkom. Spoločníci ručia za záväzky verejnej 

obchodnej spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojim majetkom. Verejná obchodná 

spoločnosť nie je povinná tvoriť základné imanie. Na obchodné vedenie spoločnosti je 

oprávnený každý spoločník. Spoločníci môžu v spoločenskej zmluve poveriť obchodným 

 
240  „Obchodná spoločnosť (ďalej len "spoločnosť") je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. 

Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným 

a akciová spoločnosť. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným 

účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.“ § 56 odsek 1, Obchodný zákonník; „Postavenie obdobné 

postaveniu spoločností majú aj právnické osoby založené podľa práva Európskej únie.“ § 56 odsek 2, 

Obchodný zákonník. 

241 „Právnickými osobami sú: a) združenia fyzických alebo právnických osôb, b) účelové združenia majetku, c) 

jednotky územnej samosprávy, d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.“, § 18 odsek 2, Občiansky 

zákonník. 

242  § 18 odsek 1, Občiansky zákonník. 

243  PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie, s. 156-157. 

244 § 56 odsek 2, Obchodný zákonník.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-56
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/?ucinnost=25.12.2019#predpis.cast-prva.hlava-druha.oddiel-druhy
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vedením spoločnosti sčasti alebo úplne jedného alebo viacerých spoločníkov, ostatní spoločníci 

v takomto prípade toto oprávnenie v tomto rozsahu strácajú. Každý spoločník verejnej 

obchodnej spoločnosti je oprávnený konať v jej mene samostatne, ak sa v spoločenskej zmluve 

spoločnosti neuvádza, že na konanie je oprávnený len jeden spoločník, respektíve niektorí zo 

spoločníkov, alternatívne môže spoločenská zmluva určovať že vymedzení spoločníci konajú 

len spoločne. 

 

Komanditná spoločnosť je spoločnosť, ktorá je založená minimálne jedným spoločníkom 

v postavení komanditistu a minimálne jedným spoločníkom v postavení komplementára. 

Maximálny počet spoločníkov komanditnej spoločnosti zákon neustanovuje. Komanditisti 

verejnej obchodnej spoločnosti podliehajú povinnosti vloženia vkladu do spoločnosti 

v minimálnej výške 250,00 eur. Komanditná spoločnosť zodpovedá za nedodržanie svojich 

záväzkov celým svojím majetkom. Spoločníci spoločnosti nezodpovedajú za záväzky 

spoločnosti. Komanditisti ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu 

zapísaného v obchodnom registri. Ak však obchodné meno spoločnosti obsahuje meno 

komanditistu, ručí tento komanditista za záväzky spoločnosti ako komplementár. 

Komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom. Právnu úpravu 

komanditnej spoločnosti pokrývajú ustanovenia §§ 93 – 104 Obchodného zákonníka. Pokiaľ 

tieto ustanovenia regulujúce komanditnú spoločnosť neustanovujú inak, použijú sa na 

komanditnú spoločnosť primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o verejnej obchodnej 

spoločnosti a na právne postavenie komanditistov ustanovenia o spoločnosti s ručením 

obmedzeným. 

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnou formou obchodnej spoločnosti s povinnou 

tvorbou základného imania minimálne vo výške 5.000,00 eur, pričom minimálna výška vkladu 

jedného spoločníka je 750,00 eur. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti počas jej existencie 

do výšky ich nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Výška nesplateného 

vkladu spoločníka sa zapisuje do obchodného registra. Obchodný podiel spoločnosti s ručením 

obmedzeným predstavuje práva a povinnosti spoločníka a k nim prislúchajúcu účasť 

v spoločnosti. Veľkosť obchodného podielu sa určuje ako podiel vkladu spoločníka na 

základnom imaní spoločnosti pokiaľ zakladateľská zmluva spoločnosti neustanovuje inak. 

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným je obsiahnutá v ustanoveniach §§ 105 – 153 

Obchodného zákonníka. 

 

Akciová spoločnosť je obchodnou spoločnosťou, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý 

počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich 

záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár akciovej spoločnosti neručí za záväzky 

spoločnosti. Akciová spoločnosť môže byť súkromnou akciovou spoločnosťou alebo verejnou 

akciovou spoločnosťou. Stanovy akciovej spoločnosti musia určiť menovitú hodnotu všetkých 

druhov akcií, ktoré majú byť spoločnosťou vydané. Súčet menovitých hodnôt všetkých týchto 

akcií musí zodpovedať výške základného imania spoločnosti. Menovitá hodnota akcie musí byť 

vyjadrená celým číslom, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Za verejnú akciovú spoločnosť 

sa považuje spoločnosť, ktorej všetky alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na 

regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=05.05.2019#predpis.cast-druha.hlava-1.diel-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=05.05.2019#predpis.cast-druha.hlava-1.diel-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=05.05.2019#predpis.cast-druha.hlava-1.diel-4
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Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Akciová spoločnosť je regulovaná 

ustanoveniami §§ 154 – 220g Obchodného zákonníka. 

 

Zákonom č. 361/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom 

investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola 

zavedená do nášho právneho poriadku akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním 

(§ 220b-220g Obchodného zákonníka). Základné imanie takejto akciovej spoločnosti je 

rozvrhnutý na určitý počet akcií bez menovitej hodnoty. Minimálne základné imanie akciovej 

spoločnosti s premenlivým základným imaním je 125.000,00 eur, pokiaľ osobitný zákon 

nestanovuje inak. Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním môže byť založená 

len na účely vykonávania kolektívneho investovania. 

 

Jednoduchá spoločnosť na akcie je obchodnou spoločnosťou, ktorej základné imanie je 

rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Minimálna výška základného 

imania, ktorú musí jednoduchá spoločnosť na akcie vytvoriť je 1,00 euro. Spoločnosť nemôže 

byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií. Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná 

celá hodnota základného imania spoločnosti a splatené všetky vklady akcionárov spoločnosti. 

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, pričom 

akcionári spoločnosti za záväzky spoločnosti nezodpovedajú a neručia. Akcie jednoduchej 

spoločnosti na akcie môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. 

Zakladateľský dokument respektíve stanovy spoločnosti môžu určiť, že menovitá hodnota akcií 

sa vyjadruje v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov. V akcionárskej zmluve môžu 

akcionári jednoduchej spoločnosti na akcie dohodnúť tzv. vedľajšie dojednania, a to právo 

pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií a právo požadovať nadobudnutie akcií. 

Právna úprava jednoduchej spoločnosti na akcie je zakotvená v ustanoveniach §§ 220h – 220zl 

Obchodného zákonníka, pričom za zákonom stanovených podmienok sa subsidiárne na 

jednoduchú spoločnosť na akcie aplikujú ustanovenia o akciovej spoločnosti. 

 

Družstvo nepredstavuje jednu z právnych foriem obchodných spoločností, naopak, je 

spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo 

zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Družstvo je 

spoločenstvom založeným na členskom princípe. Musí mať najmenej päť členov, avšak, to 

neplatí v prípade, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby. Za porušenie svojich záväzkov 

družstvo zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. 

Družstvo podlieha povinnosti tvorby základného imania v minimálnej výške 1.250,00 eur. 

Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali 

členovia družstva. Každý člen družstva je povinný splatiť členský alebo vstupný vklad vo výške 

určenej stanovami družstva. Právna úprava družstva je zakotvená v ustanoveniach §§ 221 – 260 

Obchodného zákonníka. 
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#predpis.cast-druha.hlava-2
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V odseku 2 § 56 Obchodného zákonníka  je takisto stanovené, že postavenie obdobné 

postaveniu slovenských obchodných spoločností majú aj právnické osoby založené podľa práva 

Európskej únie. Právny rámec pre uznávanie a úplne prispôsobenie právnických osôb 

založených podľa práva Európskej únie bol vytvorený novelizáciou Obchodného zákonníka 

účinnou od 1.10.2004.245  

 

Právo Európskej únie uviedlo doteraz tri nové právne formy, ktoré môžu vzniknúť ako 

právnické osoby – európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európska spoločnosť 

a európske družstvo. Ich právny režim je v rámci Slovenskej republiky primárne zakotvený 

v nariadeniach a sekundárne upravený vykonávacími predpismi.246  

 

Právny základ európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov je možné nájsť v Nariadení 

o európskom zoskupení hospodárskych záujmov. Podľa tohto nariadenia bol následne prijatý 

Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov. Tento zákon stanovuje, že európske 

zoskupenie hospodárskych záujmov je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného 

registra.247 Európske zoskupenie hospodárskych záujmov bolo vytvorené so záujmom uľahčiť 

cezhraničnú spoluprácu podnikateľov a samotná právna úprava čerpá z francúzskeho modelu 

právnej formy „Groupement d´intérêt économique“.248 

 

Ďalšia právnická osoba, ktorá môže byť založená podľa práva Európskej únie je európska 

spoločnosť. Právny základ európskej spoločnosti je  možné nájsť v  Nariadení o stanovách 

európskej spoločnosti. V Slovenskej republike bol prijatý Zákon o európskej spoločnosti. Podľa 

tohto zákona je európska spoločnosť právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného 

registra.249 Európska spoločnosť je nadnárodnou formou obchodnej spoločnosti, ktorá môže 

byť založená podľa práva Európskej únie. Hlavným cieľom tejto právnej formy bolo poskytnúť 

podnikateľským subjektom pôsobiacim na medzinárodnej úrovni náležitú právnu formu, ktorá 

by eliminovala možné prekážky v ich podnikateľskej činnosti z dôvodu cezhraničného 

pôsobenia.250 

 

Ostatnou právnickou osobou, ktorú je možné založiť podľa práva Európskej únie je európske 

družstvo. Právny základ tohto zoskupenia nachádzame v Nariadení o stanovách európskeho 

družstva. V Slovenskej republike bol prijatý Zákon o európskom družstve. Podľa tohto zákona 

je európske družstvo právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.251 Úprava 

európskeho družstva je podobná úprave európskej spoločnosti. 252 

 

 
245  PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie, s. 157. 

246  PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie, s. 157. 

247  § 2 odsek 1, zákon č. 177/2004 Z. z. o európskom zoskupení hospodárskych záujmov v znení neskorších 

predpisov („zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov“). 

248  HODÁL, P., ALEXANDER, J., Evropské právo obchodních společností, s. 37. 

249  § 4, zákon č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti v znení neskorších predpisov („zákon o európskej 

spoločnosti“). 

250  HODÁL, P., ALEXANDER, J., Evropské právo obchodních společností, s. 126. 

251  § 4, zákon č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve („zákon o európskom družstve“). 

252  HODÁL, P., ALEXANDER, J., Evropské právo obchodních společností, s. 38. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-56.odsek-2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985R2137&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985R2137&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/177/20040501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R2157&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R2157&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/562/20091201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1435&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1435&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/91/20070401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/177/20040501#paragraf-2.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/562/20091201#paragraf-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/91/20070401#paragraf-4
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Ďalšou diskutovanou európskou právnou formou bola európska súkromná spoločnosť, ktorej 

návrh bol pripravený zo strany Európskej komisie a predložený Európskemu parlamentu. 

Hlavným cieľom tejto regulácie je zabezpečiť lepšiu konkurencieschopnosť malým a stredným 

podnikom v rámci Európskej únie tým, že sa upraví mechanizmus založenia a fungovania 

takýchto spoločností.253 Od návrhu tohto nového druhu európskej právnej formy obchodnej 

spoločnosti však bolo upustené. 

 

Nasledujúce ustanovenia relevantné pre komplexné definovanie pojmu spoločnosť nachádzame 

v Hlave II Obchodného zákonníka – Podnikanie zahraničných osôb. Tieto ustanovenia 

Obchodného zákonníka objasňujú možnosti pôsobenia zahraničných osôb na území Slovenskej 

republiky. Slovenský právny poriadok deklaruje princíp reciprocity pri podnikaní zahraničných 

osôb na území Slovenskej republiky, čo znamená, že zahraničné právnické osoby majú pre 

podnikanie rovnaké podmienky ako slovenské právnické osoby (princíp národného 

zaobchádzania).254  

 

Zahraničnou osobou na účely Obchodného zákonníka sa rozumie buď fyzická osoba 

s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky.255 To znamená, že rozhodujúcim kritériom je umiestnenie bydliska alebo 

sídla osoby. V prípade sídla budeme skúmať sídlo zapísané – štatutárne, keďže Slovenská 

republika nasleduje teóriu inkorporačnú.256  

 

Pod  podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie skutočnosť, keď 

má táto osoba na území Slovenskej republiky podnik alebo organizačnú zložku.257 V kontexte 

práva Európskej únie hovoríme o etablovaní (usadení) zahraničnej osoby prostredníctvom 

podniku alebo organizačnej zložky.258 Takýto podnik alebo organizačná zložka sa v Slovenskej 

republike zapisujú do obchodného registra, dňom tohto zápisu vzniká zahraničnej osobe 

oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky.259  

 

Obchodný zákonník taktiež stanovuje v § 22 a § 23, že „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“260 a „zahraničné osoby, ktoré majú právo podnikať v zahraničí, sa pokladajú za 

podnikateľa podľa tohto zákona.“261 Tieto ustanovenia deklarujú priznanie právnej spôsobilosti 

akejkoľvek entite odlišnej od fyzickej osoby podľa právneho poriadku, v ktorom bola založená. 

Z toho vyplýva, že právny poriadok bude rešpektovať právnu subjektivitu priznanú príslušnej 

 
253  Návrh nariadenia rady o štatúte európskej súkromnej spoločnosti, s. 2. 

254  PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie, s. 54. 

255  § 21 odsek 2, Obchodný zákonník. 

256  PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie, s. 54. 

257  § 21 odsek 3, Obchodný zákonník- 

258  PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie, s. 54 

259  § 21 odsek 4, Obchodného zákonníka. 

260  § 22, Obchodný zákonník. 

261  § 23, Obchodný zákonník. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:SK:PDF
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#predpis.cast-prva.hlava-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-22
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-23
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-21.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-21.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-21.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-22
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-23
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entite domovským štátom.262 Touto úpravou sa umožňuje prienik cudzieho právneho poriadku 

do práva Slovenskej republiky. Druhá veta v § 22 Obchodného zákonníka deklaruje príslušnosť 

Slovenskej republiky k inkorporačnej teórii pri určovaní osobného štatútu príslušnej právnickej 

osoby.263 

 

Pre komplexný obraz pojmu spoločnosť je nevyhnutné vykladať tento termín aj s prihliadnutím 

na § 24 Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie sa zaoberá majetkovou účasťou 

zahraničných osôb v slovenských právnických osobách, to znamená, že zahraničná právnická 

osoba síce nemá na území Slovenskej republiky zriadený podnik alebo organizačnú zložku, 

ktorá by sa zapisovala do obchodného registra, ale jej prítomnosť na našom území existuje 

prostredníctvom jej účasti v slovenských právnických osobách.  

 

Zahraničná osoba sa môže podľa ustanovení Obchodného zákonníka za účelom podnikania (i) 

podieľať na založení slovenskej právnickej osoby (spolu s ďalšími zakladateľmi), (ii) stať sa 

jediným zakladateľom slovenskej právnickej osoby, (iii) zúčastňovať sa v už založenej 

slovenskej právnickej osobe ako spoločník alebo ako člen alebo (iv) stať sa jediným 

spoločníkom už existujúcej slovenskej právnickej osoby.264 V oboch prípadoch nadobudnutia 

účasti (tak v pôvodnom265, ako aj odvodenom266 nadobudnutí účasti) zahraničných právnických 

osôb v slovenských právnických osobách majú podľa § 24 odseku 3 Obchodného zákonníka 

zahraničné osoby rovnaké práva a povinnosti ako slovenské osoby.267 Obchodný zákonník 

taktiež stanovuje, že slovenská právnická osoba môže byť založená len podľa slovenského 

práva, ak zákon alebo právo Európskej únie neustanovuje inak. V tomto prípade § 24 odsek 2 

Obchodného zákonníka odkazuje na možnosť založenia spoločností podľa práva Európskej 

únie.   

 

6.1.2 Definícia pojmu obchodná spoločnosť podľa práva Európskej únie 

  

V rámci práva Európskej únie nenájdeme samostatnú a jednotnú definíciu pojmu spoločnosť. 

Právnym základom pri vymedzení tohto pojmu je článok 54 Zmluvy o fungovaní EÚ: „So 

spoločnosťami založenými podľa zákonov členského štátu a ktoré majú svoje sídlo, ústredie 

alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti v Únii, sa pre účel tejto kapitoly zaobchádza 

rovnako ako s fyzickými osobami, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členských štátov. 

Spoločnosťami sa rozumejú spoločnosti založené podľa občianskeho alebo obchodného práva 

vrátane družstiev a iných právnických osôb podľa verejného alebo súkromného práva s 

výnimkou neziskových spoločností.“  

 

  

 
262  PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie, s. 55. 

263  PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie, s. 56. 

264  § 24 odsek 1, Obchodný zákonník a PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie, s. 

58. 

265  Pôvodné nadobudnutie účasti – založenie spoločnosti ako jediný spoločník alebo s viacerými spoločníkmi. 

266  Odvodené nadobudnutie účasti – stať sa spoločníkom už v založenej spoločnosti. 

267  PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie, s. 58. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-22
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-24
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-24.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-24.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-24.odsek-2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-24.odsek-1
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Podľa prvej vety článku 54 Zmluvy o fungovaní EÚ sa slobody usadiť môžu domáhať 

spoločnosti, ktoré majú buď svoje sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti 

na území niektorého členského štátu. Tieto tri druhy spojovacích faktorov umožňujú 

spoločnostiam využiť slobodu usadiť sa garantovanú právom Európskej únie rovnako ako 

fyzické osoby, ktoré majú štátnu príslušnosť jedného z členských štátov. Tieto spojovacie 

faktory určujú osobný štatút spoločnosti, to znamená, že stanovujú právny poriadok štátu, ktorý 

sa na túto spoločnosť bude vzťahovať268.  

 

Druhá veta tohto článku pri definovaní pojmu spoločnosť odkazuje na národné poriadky 

členských štátov. Spoločnosťou sa v práve Európskej únie rozumie spoločnosť založená podľa 

občianskeho alebo obchodného práva, vrátane družstiev a iných právnických osôb založených 

podľa verejného alebo súkromného práva, s výnimkou neziskových spoločností. Z toho 

vyplýva, že spoločnosť musí naplniť znaky vyžadované vnútornou právnou úpravou toho-

ktorého členského štátu, aby mohla byť následne považovaná za spoločnosť podľa práva 

Európskej únie. 

 

Z predchádzajúceho výkladu je možné deklarovať, že pojem spoločnosť je v práve Európskej 

únie vykladaná širokým spôsobom, keďže možnosť využitia slobody usadiť sa garantovanej 

právom Európskej únie závisí od vnútroštátnych poriadkov členských štátov, ktoré sa môžu vo 

veľkej miere odlišovať. Extenzívny výklad pojmu spoločnosť potvrdzuje aj rozhodovacia 

činnosť Súdneho dvora, najmä však jeho rozsudok vo veci Cartesio.269  

 

Cartesio bola spoločnosť založená podľa maďarského práva ako entita s obdobným postavením 

ako komanditná spoločnosť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.270 Tento druh 

obchodnej spoločnosti nebol samostatnou právnickou osobou, ale bola mu pridelená právna 

subjektivita v rovnakom rozsahu ako právnickým osobám.271 Súdny dvor v rozhodnutí Cartesio 

stanovil, že napriek špecifickému právnemu postaveniu tejto spoločnosti sa predmetná otázka 

vzťahuje aj na maďarské spoločnosti, ktoré majú samostatnú právnu subjektivitu, a preto je 

potrebné pojem spoločnosť vykladať v širokom význame.272 

 

Kapitola 6.2 Delenie obchodných spoločností a ich charakteristické znaky  
 

Právna teória rozdeľuje obchodné spoločnosti na personálne a kapitálové. Medzi typické znaky 

personálnych spoločností patrí najmä spoločné a neobmedzené ručenie spoločníkov za záväzky 

spoločnosti a oprávnenie spoločníkov konať v mene spoločnosti na základe toho, že sú 

spoločníkmi. Existencia spoločnosti je spravidla viazaná na trvanie účasti spoločníka v 

spoločnosti. Podmienkou vzniku spoločnosti nebýva vkladová povinnosť spoločníkov a ani 

 
268  PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie, s . 56. 

269  KARAS, V., KRÁLIK, A., Právo Európskej únie, s. 301;  PATAKYOVÁ, M., Cartesio a jeho vplyv na 

postupy registrových súdov v SR, s. 178 a PATAKYOVÁ, M., Legal Regulation of Companies – Unified or 

Variants?, s. 276. 

270  Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci Cartesio, bod 21. 

271  PATAKYOVÁ, M., Legal Regulation of Companies – Unified or Variants?, s. 276. 

272  PATAKYOVÁ, M., Legal Regulation of Companies – Unified or Variants?, s. 276. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76078&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3323691
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76078&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3323691
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76078&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3323691
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vytvorenie základného imania. Kapitálové spoločnosti sú charakterizované najmä tým, že 

spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len v obmedzenom rozsahu alebo neručia vôbec. Na 

základe samotnej účasti v spoločnosti, spoločníkovi nevzniká oprávnenie konať jej menom. 

Podmienkou účasti spoločníka je povinnosť vložiť vklad v stanovenej výške, ktorým sa vytvára 

základné imanie. Minimálna výška vkladu spoločníka nie je stanovená v akciovej spoločnosti, 

v prípade komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným Obchodný zákonník 

upravuje minimálnu vkladovú povinnosť. Medzi personálne spoločnosti sa zaraďuje verejná 

obchodná spoločnosť a medzi kapitálové spoločnosti spoločnosť s ručením obmedzeným, 

akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Komanditná spoločnosť je spoločnosť 

zmiešanej povahy, pretože má tak prvky personálnej, ako aj kapitálovej spoločnosti. Obchodná 

spoločnosť môže byť založená v zásade len za účelom podnikania. Výnimkou z tejto zásady je 

spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť, ktoré môžu byť založené aj za iným 

účelom ako je podnikanie, ak to osobitný zákon nezakazuje.  

 

6.2.1 Charakteristické znaky kapitálových obchodných spoločností 

 

Novodobá kapitálová spoločnosť si našla svoje miesto v právnych poriadkoch oveľa neskôr, 

i keď jej historické základy nachádzame už v romanistike. V priebehu rokov sa najmä 

v zahraničnej, ale aj v domácej spisbe, autori venovali otázke charakteristických znakov 

kapitálovej spoločnosti. Kraakman a kol. identifikujú týchto päť charakteristických znakov 

modernej kapitálovej spoločnosti: (i) samostatná právna subjektivita, (ii) obmedzené alebo 

žiadne ručenie spoločníkov/akcionárov, (iii) prevoditeľnosť akcií alebo obchodného podielu, 

(iv) centralizovaný manažment pod vedením konateľov/predstavenstva a (v) (reziduálne) 

vlastníctvo spoločnosti na základe vkladu do základného imania.273 Ferran  zaraďuje medzi 

základné prvky kapitálovej spoločnosti: (i) samostatnú právnu subjektivitu, (ii) obmedzené 

ručenie alebo žiadne ručenie spoločníkov/akcionárov, (iii) oddelenie vkladu do vlastného 

imania spoločnosti a riadiacej zodpovednosti.274 Eliáš k pojmovým znakom kapitálovej 

spoločnosti zaraďuje: (i) vkladovú povinnosť, (ii) povinnosť tvorby a udržiavania základného 

imania, (iii) povinnú vnútornú organizáciu, (iv) zohľadňovanie spoločníckej demokracie, (v) 

prevoditeľnosť podielu, (vi) existenčnú nezávislosť spoločníka od spoločnosti a (vii) 

obmedzené ručenie za dlhy spoločnosti.275 Havel sa pod vplyvom modifikácií práva 

obchodných spoločností a potlačenia významu doktríny základného imania prikláňa 

k charakteristickým znakom kapitálovej spoločnosti definovaných Kraakman a kol. Vyššie 

uvedené charakteristické znaky kapitálovej spoločnosti nachádzame zastúpené pri regulácii 

spoločností v jednotlivých štátoch v rôznej miere v závislosti od druhu spoločnosti. 

 

  

 
273 KRAAKMAN, R.  et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, s. 5. 

Ferran zaraďuje prevoditeľnosť akcií alebo prevoditeľnosť obchodného podielu pod obmedzené alebo žiadne 

ručenie spoločníkov/akcionárov a pod oddelenie vlastníctva a riadenia zaraďuje aj delegovaný manažment. 

FERRAN, E. Company Law and Corporate Finance, s. 13-26. 

274  FERRAN, E. Company Law and Corporate Finance, s. 13. 

275  ELIÁŠ, K. Obchodní společnosti, s. 38. 
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V nasledujúcom texte budeme bližšie špecifikovať tieto definičné znaky kapitálovej 

spoločnosti: (i) právna subjektivita, (ii) obmedzené ručenie spoločníkov, (iii) prevoditeľnosť 

obchodného podielu a (iv) oddelenie vlastníctva od riadenia (oddelenie vlastníctva od 

obchodného vedenia a konania v mene spoločnosti smerom navonok). 

 

6.2.1.1 Právna subjektivita kapitálovej obchodnej spoločnosti  

 

Povaha kapitálovej spoločnosti sa odvíja od jej právnej subjektivity, ktorá predstavuje jeden 

z jej hlavných charakteristických znakov. Právna subjektivita kapitálovej spoločnosti je 

oddelená od právnej subjektivity jej zakladateľov, spoločníkov/akcionárov. Jadrom právnej 

subjektivity spoločnosti je podľa Kraakman a kol. majetková autonómia, ktorá zabezpečuje 

ochranu (majetku) spoločnosti pred nárokmi veriteľmi spoločníkov (entity shielding).276 

 

Právna subjektivita zabezpečuje spoločnosti najmä možnosť: (i) vstupovať do záväzkových 

vzťahov vo vlastnom mene, (ii) byť vlastníkom hnuteľných ako aj nehnuteľných vecí, (iii) 

žalovať a byť žalovaná vo vlastnom mene, (iv) splnomocniť osoby na konanie v jej mene a 

iné.277 Obsahové naplnenie pojmu právnej subjektivity, ktoré sme uviedli vyššie je len 

demonštratívne a závisí od príslušného právneho poriadku štátu, ktorý reguluje kapitálovú 

spoločnosť.   

  

Najvýznamnejšími teóriami, ktoré sa zaoberajú esenciou povahy spoločnosti a jej právnej 

subjektivity sú najmä: (i) teória fikcie, (ii) teória kontraktu a (iii) teória reality.278  

 

6.2.1.2 Obmedzené ručenie spoločníkov/akcionárov  

 

Obmedzené ručenie spoločníkov je ďalším definičným znakom modernej kapitálovej 

spoločnosti. Jadrom tohto definičného znaku je skutočnosť, že veritelia spoločnosti môžu 

uplatňovať svoje nároky len s ohľadom na majetok spoločnosti a nie majetok spoločníkov.279 

Obmedzené ručenie spoločníkov nebolo vždy samozrejmosťou280, ale v súčasnosti predstavuje 

nosnú črtu kapitálových spoločností. Koncept obmedzeného ručenia zabezpečuje ochranu 

majetku spoločníkov pred nárokmi veriteľov spoločnosti (owner shielding) a predstavuje 

 
276  Ochrana (majetku) spoločnosti (entity shielding) pozostáva z (i) práva priority veriteľov spoločnosti v prípade 

uplatnenia svojich nárokov na majetok spoločnosti a z (ii) likvidačnej ochrany, ktorá predstavuje nemožnosť 

spoločníka požadovať vrátenie vkladu a spôsobiť likvidáciu spoločnosti. KRAAKMAN, R. et al. The Anatomy 

of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, s. 6 a HANSMANN, H – KRAAKMAN, R. 

Organizational Law as Asset Partitioning, s. 390. 

277  KRAAKMAN, R. et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, s. 8; 

SCHANE, S. A. The Corporation is a Person: The Language of a Legal Fiction, s. 563 a RIPKEN, S. K. 

Corporations are People too: a Multi-dimensional Approach to the Corporate Personhood Puzzle, s. 5. 

278  Pozri bližšie kapitolu 4.1. 

279  KRAAKMAN, R. et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, s. 8. 

280  Hybnou silou k uzákoneniu konceptu obmedzeného ručenia spoločníkov kapitálových spoločností boli 

politické zmeny (boj za ochranu robotníkov a strednej vrstvy), ktoré nastali v Anglicku v 19. storočí, kdeže 

dovtedy bol tento koncept vnímaný len na zmluvnom základe. Vyššie uvedený politický tlak pomohol pretaviť 

koncept obmedzeného ručenia spoločníkov aj do zákonnej podoby, cieľom ktorej bolo popularizovať obchodné 

spoločnosti aj pre strednú vrstvu, keďže mala byť zabezpečená limitácia rizikovosti investovania do 

spoločností. MAHONEY, P. G. Concept or Concession? An Essay on the History of Corporate Law, s. 891-

892. 
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zrkadlový koncept k ochrane (majetku) spoločnosti pred nárokmi veriteľov spoločníkov (entity 

shielding). Koncepty ochrany spoločníkov (owner shielding) ako základ obmedzeného ručenia 

spoločníkov a ochrany (majetku) spoločnosti (entity shielding) ako základ právnej subjektivity 

spoločnosti spolu predstavujú režim majetkovej oddelenosti (asset partitioning) spoločníkov a 

spoločnosti.281 

 

Definičným znakom spoločnosti s ručením obmedzeným je majetková autonómia spoločnosti 

postavená na základe, že za záväzky spoločnosti zodpovedá spoločnosť celým svojím 

majetkom.282 Vyššie uvedené znamená, že veritelia spoločnosti musia uplatňovať svoje nároky 

primárne voči spoločnosti s ručením obmedzeným a jej majetku, keďže záväzkové vzťahy 

spoločnosti sú uzatvorené medzi spoločnosťou a príslušným veriteľom.283 

 

Spoločníkom vzniká zákonné ručenie voči veriteľom do výšky ich nesplateného vkladu 

zapísaného v obchodnom registri ako uvádza ustanovenie § 106 Obchodného zákonníka.284 

Z dôvodu, že spoločník je odlišným subjektom od spoločnosti, nezodpovedá za záväzky 

spoločnosti, ale len ručí.285 Koncepcia tohto zákonného ručenia vychádza zo skutočnosti, že si 

spoločník nesplnil svoju vkladovú povinnosť voči spoločnosti. Vyššie uvedená norma 

zakotvuje ručenie spoločníkov v prípade, ak si nesplnili svoju vkladovú povinnosť v celej 

výške, a preto do momentu, kým spoločník neuhradí prevzatý vklad alebo presnejšie do 

momentu, kým splatenie jeho vkladu nie je zapísané v obchodnom registri, je v zákonnom 

ručiteľskom vzťahu s veriteľmi spoločnosti do výšky tohto neuhradeného vkladu zapísaného 

v Obchodnom registri.286  Ako uvádza Hanes, nie je možné špecifikovať jednotné teoretické 

odôvodnenie koncepcie obmedzeného ručenia spoločníkov v spoločnosti s ručením 

obmedzeným, v zásade je ale možné konštatovať, že základom tohto odôvodnenia je 

„nevyhnutná vyváženosť medzi mierou ovládania a riadenia spoločnosti a mierou 

zodpovednosti“287 a „idea obmedzeného ručenia sa zakladá na vzájomnom bezprostrednom 

vzťahu medzi rozsahom zodpovednosti a medzi stupňom, akým spoločník ovláda vecné 

prostriedky zakladajúce zodpovednosť.“288 

 

  

 
281  KRAAKMAN, R. et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, s. 9.  

282  § 106, Obchodný zákonník. 

283  HANES, D. Spoločnosť s ručením obmedzeným, s. 22-23. 

284  K otázke obmedzeného ručenia spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným pozri bližšie: BLAHA, M. 

In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, s. 469-472; PALA, R. – 

FRINDRICH, J. – PALOVÁ, I. – MAJERIKOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký 

komentár. Zväzok I (§ 1-260), s. 758-764; SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. 

Komentár, s. 365-366 a MAMOJKA, M. In: MAMOJKA, M.  a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár. 

Zväzok I (§ 1-260), s. 425-432. 

285  SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár, s. 366.  

286  HANES, D. Spoločnosť s ručením obmedzeným, s. 24. 

287  HANES, D. Spoločnosť s ručením obmedzeným, s. 24-25. 

288  HANES, D. Spoločnosť s ručením obmedzeným, s. 25.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-106
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-106
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V akciovej spoločnosti (§ 154 ods. 1 Obchodného zákonníka) a v jednoduchej spoločnosti na 

akcie (§ 220h ods. 1 Obchodného zákonníka) akcionár počas existencie spoločnosti neručí za 

záväzky spoločnosti vôbec. 

 

Definičný znak kapitálových obchodných spoločností (obmedzené ručenie spoločníkov 

v spoločnosti s ručením obmedzeným a neexistujúce ručenie akcionárov v prípade akciovej 

spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie) je narušený konceptom prepichovania 

korporátneho závoja289 zakotveným v § 66aa Obchodného zákonníka, v prípade zodpovednosti 

ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby.  Tento koncept bol uvedený do slovenského 

práva obchodných spoločností zákonom č. 264/2017 Z. z..290 

 

Ustanovenie § 56 ods. 7 Obchodného zákonníka zároveň upravuje ručenie spoločníkov po 

zániku spoločnosti – „Po zániku spoločnosti ručia spoločníci za záväzky spoločnosti do výšky 

svojho podielu na likvidačnom zostatku (§ 61 ods. 4) najmenej však v rozsahu, v ktorom za ne 

ručili za trvania spoločnosti.“291 V prípade, že spoločnosť zanikla bez likvidácie, tak spoločníci 

budú ručiť v rovnakom rozsahu v akom ručili počas existencie spoločnosti a v prípade, ak došlo 

k zániku spoločnosti s likvidáciou a spoločníkom vznikol nárok na podiel na likvidačnom 

zostatku, tak ručia spoločne voči veriteľom spoločnosti aspoň do výšky tohto podielu, a to aj 

keby počas existencie spoločnosti neručili vôbec alebo v menšej miere.292 

 

6.2.1.3 Prevoditeľnosť obchodného podielu/akcií  

 

Prevoditeľnosť obchodného podielu (akcií), ako jeden z hlavných definičných znakov 

kapitálovej spoločnosti, predstavuje pre spoločnosť možnosť vykonávať svoju činnosť 

nepretržite napriek tomu, že sa môže meniť jej vlastnícky substrát (spoločníci/akcionári), to 

znamená, že spoločnosť ako právnická osoba je autonómnym subjektom od svojich 

spoločníkov, ktorí predstavujú len reziduálnych vlastníkov. Vyššie uvedené ale neznamená, že 

obchodný podiel (akcia) bude prevoditeľný bez akýchkoľvek obmedzení. Úplná prevoditeľnosť 

obchodného podielu podporuje  (i) likviditu pre spoločníkov, (ii) možnosť diverzifikácie ich 

investícií do rôznych spoločností a (iii) maximalizáciu získania vlastných zdrojov 

 
289  Prepichovanie alebo zdvíhanie korporátneho závoja je koncept, v rámci ktorého dochádza (najčastejšie súdom) 

k narušeniu obmedzeného alebo žiadneho ručenia spoločníkov a spoločníci sa stávajú zodpovední za záväzky 

spoločnosti. Prepichnutie korporátneho závoja sa uskutočňuje (by sa malo uskutočňovať) v krajných 

prípadoch, pretože dochádza k narušeniu dvoch základných definičných znakov spoločnosti (i) samostatná 

právna subjektivita spoločnosti a (ii) obmedzené alebo žiadne ručenie spoločníkov. Prepichnutie korporátneho 

závoja môže nastať napríklad, ak je spoločnosť ako právna forma zneužitá len ako fasáda/maska. FERRAN, 

E. Company Law and Corporate Finance, s. 15 a KOSTOHRYZ, M. Doktrína Piercing the Corporate Veil, s. 

22. 

290  K otázke koncepcie prepichovania korporátneho závoja podľa ustanovenia § 66aa Obchodného zákonníka 

pozri bližšie: MAŠUROVÁ, A. Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov 

kapitálových spoločností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy Obchodného zákonníka a zákona o 

konkurze a reštrukturalizácii. 

291  K otázke ručenia spoločníkov po zániku spoločnosti pozri bližšie: CSACH, K. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. 

Obchodný zákonník: Veľký komentár. Zväzok I (§ 1-260), s. 375-376, SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník 

a súvisiace predpisy. Komentár, s. 204  ĎURICA, M. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný 

zákonník. 5. vydanie, s. 239-240 a KUBINEC, M. In: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník: Veľký 

komentár. Zväzok I (§ 1-260), s. 188. 

292  CSACH, K. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár. Zväzok I (§ 1-260), s. 375-376. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-154.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-220h.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-66a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/264/20180901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-56.odsek-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-61.odsek-4
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financovania.293 V rámci kapitálových spoločností a jednotlivých ich foriem je možné 

rozpoznať rôzne formy obmedzenia až vylúčenia prevoditeľnosti obchodného podielu (akcie). 

Podľa miery obmedzenia prevoditeľnosti obchodného podielu (akcií) môžeme hovoriť 

o otvorených spoločnostiach (open companies) alebo zatvorených spoločnostiach (closed 

companies) spoločnostiach a s ohľadom na možnosť verejného obchodovania obchodného 

podielu (akcií) delíme spoločnosti na súkromné (private companies) a verejné (public 

companies).  

 

Akciová spoločnosť je svojou povahou otvorenou kapitálovou spoločnosťou, jej akcie môžu 

byť obchodované  aj na verejnom trhu, pričom je možné obmedziť, nie však vylúčiť, 

prevoditeľnosť akcií tejto spoločnosti. Akcia ako cenný papier je podľa stavu de lege lata 

peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme (§  2 ods. 1 zákona č. 

566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov  ďalej len „ZCP“). Tento 

zápis sa nachádza buď na listine alebo v evidencii vedenej centrálnym depozitárom. Akcie 

emitované slovenskou akciovou spoločnosťou, ktoré majú byť obchodované na burze, musia 

mať podobu zaknihovaného cenného papiera (§  29 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze 

cenných papierov v znení neskorších predpisov ďalej len „ZoBCP“), ktorého prevoditeľnosť 

nemôže byť obmedzená. Burza môže povoliť výnimku v zmysle §  29 ods. 3 ZoBCP: „Pri 

akciách na meno, ktorých prevod je podmienený súhlasom orgánov emitenta, sa podmienka 

neobmedzenej prevoditeľnosti považuje za splnenú, ak požiadavka na súhlas orgánov emitenta 

(§  156 ods. 8 Obchodného zákonníka) nebude prekážkou pri obchodovaní s akciami na 

príslušnom trhu burzy.“ Takáto možnosť je však zároveň vylúčená samotným Obchodným 

zákonníkom, ktorý ustanovuje, že prevoditeľnosť akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na 

regulovanom trhu, nemožno obmedziť (§  156 ods. 9 Obchodného zákonníka). Prípadné 

obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno v súkromnej akciovej spoločnosti dňom začatia 

obchodovania na regulovanom trhu, kedy sa mení status spoločnosti ex lege na verejnú akciovú 

spoločnosť, stráca účinnosť. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií sa zapisuje do obchodného  

registra. 

 

V jednoduchej spoločnosti na akcie je umožnené vylúčiť prevoditeľnosť akcií, t.j. úplne 

potlačiť cirkulačnú funkciu akcie ako cenného papiera. Vylúčenie alebo obmedzenie 

prevoditeľnosti akcií jednoduchej spoločnosti na akcie sa zapisuje do obchodného registra. 

 

  

 
293  KRAAKMAN, R. et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, s. 10-11. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/566/?ucinnost=03.11.2019#paragraf-2.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/566/?ucinnost=03.11.2019#paragraf-2.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/566/?ucinnost=03.11.2019#paragraf-2.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/429/20160101.html?ucinnost=03.11.2019#paragraf-29.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/429/20160101.html?ucinnost=03.11.2019#paragraf-29.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/429/20160101.html?ucinnost=03.11.2019#paragraf-29.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-156.odsek-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-156.odsek-9
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Spoločnosť s ručením obmedzeným je súkromnou spoločnosťou so (skôr) zatvoreným 

charakterom. Prevoditeľnosť obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným je 

primárne riešená v ustanovení § 115  Obchodného zákonníka.294 Na prevod obchodného 

podielu v rámci spoločnosti (prevod na internea) sa vyžaduje, podľa § 115 ods. 1 Obchodného 

zákonníka, súhlas valného zhromaždenia. Vyššie uvedená norma je ale dispozitívna 

a spoločníci môžu vylúčiť potrebu súhlasu valného zhromaždenia na prevod obchodného 

podielu na internea v spoločenskej zmluve. Súhlas valného zhromaždenia pri prevode 

obchodného podielu na internea vie pôsobiť prevenčne proti nerušeniu vlastníckych ako aj 

iných pomerov medzi spoločníkmi v spoločnosti. Na druhej strane, prevod obchodného podielu 

v rámci spoločnosti s ručením obmedzeným na osobu inú ako je osoba spoločníka (prevod na 

externea) musí byť vyslovene upravený v spoločenskej zmluve a spoločenská zmluva zároveň 

môže stanoviť, že na takýto prevod je potrebný súhlas valného zhromaždenia.295 Vyššie 

uvedené spôsobuje zaradenie spoločnosti s ručením obmedzeným medzi štandardne (skôr) 

zatvorené spoločnosti, keďže dispozitívna norma sa prikláňa k vylúčeniu prevodu obchodného 

podielu na externea. Prevoditeľnosť obchodného podielu môže byť obmedzená rôznymi 

spôsobmi296, či už na základe zákona297 alebo dohodou spoločníkov s ohľadom na práva, ktoré 

ovplyvňujú prevoditeľnosť obchodného podielu. 

 

6.2.1.4 Oddelenie vlastníctva od riadenia spoločnosti  

 

Oddelenie vlastníctva od riadenia spoločnosti (separation of ownership and control) 

predstavuje jeden z ďalších definičných znakov kapitálovej spoločnosti. Spoločník je v pozícii 

reziduálneho vlastníka (residual owner), keďže získava požitky zo spoločnosti len v prípade, 

že sú uspokojené nároky veriteľov, zamestnancov, štátu a iných entít. V mene kapitálovej 

spoločnosti koná navonok jej štatutárny orgán, ktorý pretavuje vôľu spoločnosti do vonkajšieho 

sveta, keďže spoločnosť nemá ako právnická osoba „ruky a ústa“.298  Mechanizmus tvorby 

vôle v spoločnosti závisí od konkrétnej formy spoločnosti. Oddelenie vlastníctva spoločnosti 

od riadenia spoločnosti (separation of ownership and control) bolo bližšie popísané autormi 

Berle a Means, ktorí determinovali, že správa a riadenie kapitálovej spoločnosti je umiestnené 

v rukách osôb, ktoré spoločnosť nevlastnia, nie sú jej (väčšinovými) spoločníkmi.299  

 

V rámci kapitálových obchodných spoločností tiež dochádza k oddeleniu vlastníctva 

spoločnosti od jej riadenia a to znamená, že v kontexte slovenského práva obchodných 

 
294  K otázke prevoditeľnosti obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným pozri výklad 

k ustanoveniu § 115 Obchodného zákonníka: BLAHA, M. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný 

zákonník. 5. vydanie, s. 511-519; PALA, R. – FRINDRICH, J. – PALOVÁ, I. – MAJERIKOVÁ, M. In: 

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár. Zväzok I (§ 1-260), s. 810-824; SUCHOŽA, J. 

a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár, s. 379-382 a MAMOJKA, M. In: MAMOJKA, M.  

a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár. Zväzok I (§ 1-260), s. 455-460. 

295 § 115 ods. 2, Obchodný zákonník. 

296  K otázke prevoditeľnosti obchodného podielu a obmedzení prevoditeľnosti pozri bližšie: ŠULEKOVÁ, Ž. 

Obmedzenia pri dispozícii s obchodným podielom. 

297  Na prevoditeľnosť obchodného podielu má dopad napríklad potreba súhlasu správcu dane na základe 

ustanovenia § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu. 

298  FERRAN, E. Company Law and Corporate Finance, s. 11 a PETRIN, M. Reconceptualising the Theory of the 

Firm – from Nature to Function, s. 4. 

299  BERLE, A. A. – MEANS, G. C. The Modern Corporation and Private Property, s. 5.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-115
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-115.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-115.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-115.odsek-2
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spoločností dochádza k oddeleniu vlastníctva spoločnosti od obchodného vedenia  a konania 

v mene spoločnosti smerom navonok, keďže sa jedná o kapitálovú a nie osobnú spoločnosť.300 

Štatutárnym orgánom v spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť len fyzická osoba301, 

ktorá ale nemusí byť spoločníkom v spoločnosti.  

 

Obchodné vedenie je možné vymedziť ako vnútornú pôsobnosť spoločnosti302, v rámci ktorej 

sa kreuje jej vôľa, ktorá sa následne pretavuje do právnych úkonov vykonávaných konateľmi 

spoločnosti ako štatutárnymi orgánmi alebo inými osobami, ktoré konajú v mene spoločnosti 

na základe zákonného alebo zmluvného splnomocnenia. Obchodné vedenie je základným 

prvkom konania spoločnosti smerom navonok, avšak nie každé obchodné vedenie spoločnosti 

sa pretaví do konania spoločnosti smerom navonok. 

 

Obchodné vedenie nie je možné v rámci obchodných spoločností definovať, jeho obsah variuje 

vzhľadom na veľkosť spoločnosti, resp. veľkosť podniku spoločnosti, predmet podnikania, 

organizačnú štruktúru a iné, a preto sa jedná o otvorený pojem práva obchodných 

spoločností.303 Definovanie a presné vymedzenie obchodného vedenia by okliešťovalo 

potrebnú otvorenosť tohto pojmu, ktorá ja nevyhnutná vzhľadom na rôznorodosť tvorby vôle v 

rámci spoločnosti.  

 

Obchodné vedenie je v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (primárne) zverené do rúk 

konateľov ustanovením § 134 Obchodného zákonníka a toto ustanovenie determinuje aj 

základné podmienky výkonu rozhodnutí v rámci obchodného vedenia konateľmi.304 Zároveň 

môže byť obchodné vedenie zverené do rúk (i) valného zhromaždenia na základe ustanovenia 

§ 125 ods. 1 písm. k) alebo § 125 ods. 3 Obchodného zákonníka a bližšej špecifikácie v 

spoločenskej zmluve, stanovách alebo dokumente mimo korporátnych dokumentov, (ii) 

dozornej rady na základe špecifikácie v spoločenskej zmluve, stanovách alebo dokumente 

mimo korporátnych dokumentov alebo (iii) iného orgánu kreovaného v rámci spoločnosti na 

základe špecifikácie v spoločenskej zmluve, stanovách alebo dokumente mimo korporátnych 

dokumentov.305 V prípade, ak je obchodné vedenie  vykonávané valným zhromaždením 

spoločnosti, podmienky výkonu takéhoto obchodného vedenia bude upravovať ustanovenie  § 

127 Obchodného zákonníka. V prípadoch, keď bude obchodné vedenie vykonávané dozornou 

 
300  K otázke obchodného vedenia v spoločnosti s ručením obmedzeným pozri bližšie: PATAKYOVÁ, M. – 

GRAMBLIČKOVÁ, B. – BARKOCI, S. Obchodné vedenie a jeho (potenciálne?) vplyvy na právne úkony v 

mene spoločnosti. 

301  § 133 ods. 2, Obchodný zákonník. 

302  K otázke obchodného vedenia v rámci spoločnosti s ručením obmedzeným pozri bližšie: BLAHA, M. In: 

PATAKYOVÁ, M. a kol. Komentár: Obchodný zákonník. 5. vydanie, s. 589-590, PALA, R. – FRINDRICH, 

J. – PALOVÁ, I. – MAJERIKOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár. 

Zväzok I (§ 1-260), s. 958-961; SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár, s. 

415-416 a MAMOJKA, M. In: MAMOJKA, M.  a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár. Zväzok I (§ 1-

260), s. 531-533. 

303  HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, 

s. 79.  

304  PATAKYOVÁ, M. – GRAMBLIČKOVÁ, B. – BARKOCI, S. Obchodné vedenie a jeho (potenciálne?) vplyvy 

na právne úkony v mene spoločnosti, s. 19. 

305  PATAKYOVÁ, M. – GRAMBLIČKOVÁ, B. – BARKOCI, S. Obchodné vedenie a jeho (potenciálne?) vplyvy 

na právne úkony v mene spoločnosti, s. 19. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-134
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-125.odsek-1.pismeno-k
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-125.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-127
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-127
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-115.odsek-2
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radou, tak bude potrebné aplikovať na podmienky výkonu takéhoto obchodného vedenia 

ustanovenia  § 66 ods. 8 Obchodného zákonníka  a v prípade, ak bude obchodné vedenie 

zverené do rúk  iného orgánu, tak by mali byť podmienky jeho výkonu upresnené v rámci 

spoločenskej zmluvy, stanov alebo dokumente mimo korporátnych dokumentov.306  

 

Dôležitým momentom je ale pretavenie vytvorenej vôle spoločnosti do vonkajšieho sveta 

v podobe konania spoločnosti smerom navonok. Konanie v mene spoločnosti smerom navonok 

uskutočňuje v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným jej štatutárny orgán, ktorým je 

konateľ/sú konatelia. Ako sme už vyššie uviedli, konateľom spoločnosti môže byť len fyzická 

osoba a táto osoba nemusí byť spoločníkom. Na základe § 135a ods. 1 Obchodného zákonníka 

sú konatelia povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so 

záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Na základe vyššie uvedeného je možné 

konštatovať, že v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je možné determinovať 

charakteristický znak kapitálovej spoločnosti v podobe oddelenia vlastníctva od jej riadenia, 

teda oddelenie vlastníctva od obchodného vedenia a konania spoločnosti smerom navonok, 

i keď nie je možné opomenúť možné zásahy do obchodného vedenia konateľov so strany 

valného zhromaždenia alebo iných orgánov v rámci spoločnosti.  

Otázky „vládnutia“, teda rozhodovanie v  akciovej spoločnosti, patria medzi kľúčové aspekty 

správy (riadenia a  kontroly) akciovej spoločnosti. Zákonné nastavenie rozhodovacieho a 

kontrolného  mechanizmu v  tejto spoločnosti zodpovedá podstate spoločnosti ako korporácie 

s  najvyšším stupňom vnútornej organizácie, avšak bez rozlišovania medzi verejnou 

a  súkromnou akciovou spoločnosťou (§154 ods. 3 Obchodného zákonníka). Valné 

zhromaždenie ako orgán reprezentujúci všetkých akcionárov je decíznym orgánom 

v  najdôležitejších otázkach života spoločnosti.  Pôsobnosť valného zhromaždenia je 

vymedzená zákonom ako obligatórna [§  187 ods.1 písm. a) až j) Obchodného zákonníka]. 

Fakultatívne rozšírenie pôsobnosti valného zhromaždenia musí byť vykonané stanovami 

dostatočne určitým spôsobom, valné zhromaždenie akciovej spoločnosti nie je oprávnené bez 

pôsobnosti vymedzenej zákonom alebo stanovami rozhodnúť o otázke „ad hoc“ prisvojenej 

(na rozdiel od §  125 ods. 3 Obchodného zákonníka v spoločnosti s ručením 

obmedzeným).Rozhodovanie o zmene stanov nemusí byť výlučne v pôsobnosti valného 

zhromaždenia, ak tak ustanovuje zákon. Z ustanovení Obchodného zákonníka vyplýva táto 

zmena z úpravy cezhraničných zlúčení/splynutí (§  218lf Obchodného zákonníka). Valné 

zhromaždenie je v prípadoch ustanovených zákonom oprávnené preniesť pôsobnosť v 

rozhodovaní o určitých otázkach na iné orgány spoločnosti. Zo spôsobu právnej úpravy 

vyplýva implicitný zákaz pre prenesenie pôsobnosti v iných otázkach a na iné orgány, ako v 

explicitne vymedzených prípadoch. Výslovné zákonné povolenie sa vzťahuje k oprávneniu 

voľby členov predstavenstva a ich odmeňovania dozornou radou (§  194 ods. 1, §  66 ods. 3, 

§  187 Obchodného zákonníka) a k oprávneniu zvýšenia základného imania predstavenstvom 

v medziach poverenia vyplývajúceho z rozhodnutia valného zhromaždenia (§  210 

Obchodného zákonníka).  

 
306  PATAKYOVÁ, M. – GRAMBLIČKOVÁ, B. – BARKOCI, S. Obchodné vedenie a jeho (potenciálne?) vplyvy 

na právne úkony v mene spoločnosti, s. 21-23. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-66.odsek-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701?ucinnost=11.04.2019#paragraf-135a.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-154.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-187.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-125.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-218lf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-194.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-66.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-187
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-210
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-210
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Okrem oprávnenia konať v mene spoločnosti, majú členovia predstavenstva pôsobnosť 

rozhodovaciu, ktorá predstavuje rozhodovanie strategické a riadiace, prejavujúc sa v riadení 

spoločnosti a riadení podniku spoločnosti, t. j. v obchodnom vedení. Riadenie spoločnosti a 

riadenie podniku spoločnosti sa prejavuje v oprávnení predstavenstva rozhodovať vo všetkých 

otázkach, ktoré nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného 

zhromaždenia alebo dozornej rady. Rozhodovacia pôsobnosť predstavenstva je vymedzená 

všeobecným spôsobom a vo vzťahu k ostatným obligatórnym orgánom subsidiárne. Pôsobnosť 

dozornej rady v rozhodovaní o záležitostiach spoločnosti je explicitne zákonom dovolená. 

Rozhodnutia predstavenstva ako riadiaceho orgánu spoločnosti sú v zásade subordinované 

rozhodnutiam valného zhromaždenia akciovej spoločnosti ako najvyššieho decízneho orgánu 

spoločnosti. Z uvedeného dôvodu majú tzv. vnútropodnikový charakter a súdy nie sú oprávnené 

zasahovať do týchto rozhodnutí v dôsledku absencie osobitnej hmotnoprávnej úpravy. V 

zákonom ustanovených prípadoch, kedy je spoločnosť oprávnená svojou autonómnou úpravou 

v stanovách preniesť pôsobnosť valného zhromaždenia na predstavenstvo (porovnaj §  194 

Obchodného zákonníka a § 210 Obchodného zákonníka) je implicitne dovolené per analogiam 

legis aplikovať aj inštitút neplatnosti uznesení valného zhromaždenia (§  183 Obchodného 

zákonníka a § 131 Obchodného zákonníka) na rozhodnutia predstavenstva prijaté v rámci 

výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia. 

 

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-194
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-194
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-210
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-183
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-183
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-131
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Kontrolné otázky: 
 

1. Ako definuje obchodnú spoločnosť slovenské právo?  

2. Aké obchodné spoločnosti je možné založiť podľa slovenského práva? 

3. Majú spoločnosti založené podľa práva Európskej únie postavenie obdobné postaveniu 

slovenských obchodných spoločností? 

4. Ako definuje obchodnú spoločnosť právo európskej únie? 

5. Ktoré obchodné spoločnosti zaraďujeme medzi osobné obchodné spoločnosti? 

6. Ktoré obchodné spoločnosti zaraďujeme medzi zmiešané obchodné spoločnosti? 

7. Ktoré obchodné spoločnosti zaraďujeme medzi kapitálové obchodné spoločnosti? 

8. Aké sú základné charakteristické znaky kapitálových obchodných spoločností? 

9. Opíšte obmedzené ručenie spoločníkov/akcionárov v kontexte charakteristických znakov 

kapitálových obchodných spoločností. 

10. Opíšte prevoditeľnosť obchodného podielu/akcií v kontexte charakteristických znakov 

kapitálových obchodných spoločností. 

11. Opíšte oddelenie vlastníctva od riadenia spoločnosti v kontexte charakteristických znakov 

kapitálových obchodných spoločností. 
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Časť VII. Definičné znaky družstva  
 

Kapitola 7.1 Základná charakteristika družstva 
 

Základnými atribútmi družstva sú otvorenosť členstva a s tým súvisiaca variabilita výšky 

vkladov členov družstva. Na rozdiel od spoločníkov resp. akcionárov obchodných spoločností 

má člen družstva právo na jednostranné ukončenie svojej účasti v družstve. Pokiaľ ide o orgány 

družstva, osobitosť družstva spočíva predovšetkým v kogentnej družstevnej samospráve a v 

družstevnej demokracii, ktorá je de lege lata upravená dispozitívne.307 Družstevná demokracia 

spočíva predovšetkým v tom, že na členskej schôdzi rozhoduje väčšina hlasov, kedy každý člen 

družstva má zásadne jeden hlas, t. j. nerozhoduje výška vkladu, ako je to u kapitálových 

obchodných spoločnostiach.308 

 

Družstvo môže byť založené za účelom podnikania, ale aj zabezpečovania hospodárskych, 

sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Družstvo nemožno zamieňať s obchodnými 

spoločnosťami. Jeho primárnym účelom nie je vznik podnikateľskej entity ale organizácie 

slúžiacej svojím členom. Právna úprava družstva okrem toho umožňuje plynulý vstup a výstup 

jeho členov, čo vo väčšine prípadov obchodných spoločností nie je možné.309 Pre družstvo je 

preto typická možnosť jednoduchej výmeny členov bez toho, aby sa menili korporačné 

dokumenty družstva, pričom pristúpenie ďalších členov alebo zánik členstva doterajších členov 

nemá vplyv na existenciu družstva, pokiaľ je zachovaný zákonný minimálny počet členov.310 

Základná charakteristika a účel družstva sú zakotvené v § 221 ods. 1 Obchodného zákonníka: 

„Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo 

zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.“ Z uvedenej 

definície vyplýva, že na rozdiel od väčšiny obchodných spoločností, ktoré sú založené len za 

účelom dosiahnutia zisku, družstvo môže mať dualistický, t. j. podnikateľsko-sociálny 

charakter. Takéto družstvá v praxi prevažujú.311 

 

Družstvo možno kategorizovať podľa rôznych kritérií. Z funkčného hľadiska rozlišujeme 

predovšetkým bytové, spotrebné, výrobné a poľnohospodárske družstvá, pre ktoré právny 

poriadok sčasti upravuje osobitné ustanovenia. Z hľadiska organizačnej štruktúry Obchodný 

zákonník rozlišuje družstvá a malé družstvá. Napokon treba poukázať na nadnárodnú formu 

družstva, ktoré upravuje nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách 

Európskeho družstva (SCE), ako aj zákon č. 91/2007 Z. z. zo 6. februára 2007 o európskom 

družstve, ktorého právna úprava však nie je predmetom tejto kapitoly. 

Ak osobitné ustanovenia o družstve neustanovujú inak, použijú sa na družstvo na základe § 260 

Obchodného zákonníka primerane ustanovenia všeobecnej časti Obchodného zákonníka. 

 
307 Porovnaj NÉMETHOVÁ, M. In: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok, s. 

975; PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1610. 

308  HELEŠIC, F. Základy teorie evropského a českého družstevního práva, s. 227. 

309  PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1610. 

310  Porovnaj JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1007; 

PEKÁREK, M., ŠTENGLOVÁ, I. In: ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákonník. 

Komentář. 13. vydání, s. 820. 

311 JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1006. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-221.odsek-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32003R1435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32003R1435
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/91/20070401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/91/20070401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-260
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-260
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Kapitola 7.2 Právna subjektivita družstva 
 

V zmysle § 222 ods. 1 prvá veta Obchodného zákonníka je družstvo právnickou osobou. 

Ustanovujúca členská schôdza pri družstve nahradzuje spoločenskú (zakladateľskú) zmluvu, 

resp. zakladateľskú listinu, ktorá je pri obchodných spoločnostiach podmienkou založenia 

spoločnosti.312 Družstvo ako právnická osoba vzniká na základe § 225 ods. 1 prvá veta 

Obchodného zákonníka dňom zápisu do obchodného registra. Rovnako ako akciová spoločnosť 

a spoločnosť s ručením obmedzeným má družstvo v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného 

zákonníka status podnikateľa bez ohľadu na to, či v konkrétnom prípade vykonáva 

podnikateľskú činnosť, nakoľko v právnej úprave Obchodného zákonníka sa uplatňuje 

formálny princíp statusu podnikateľa.313 Návrh na zápis je povinné podať predstavenstvo 

a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva.314 V zmysle § 221 ods. 2 Obchodného 

zákonníka obchodné meno družstva musí obsahovať označenie "družstvo". 

 

Družstvo zaniká v zmysle § 254 ods. 1 Obchodného zákonníka výmazom z obchodného 

registra. Výmazu musí predchádzať zrušenie družstva s likvidáciou alebo bez likvidácie. 

Družstvo sa na základe § 254 ods. 2 Obchodného zákonníka zrušuje: 

a) uznesením členskej schôdze, ak ide o zrušenie družstva s likvidáciou alebo o zrušenie 

družstva bez likvidácie s právnym nástupcom v zmysle § 255 Obchodného zákonníka,315 

b) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, 

že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, 

alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavením 

konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok 

majetku, alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, 

c) rozhodnutím súdu,316 

d) uplynutím doby, na ktorú bolo družstvo zriadené, 

e) dosiahnutím účelu, na ktorý bolo družstvo zriadené. 

 
312  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie., s. 1014. 

313  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie., s. 1007. 

314  § 225 ods. 2, Obchodný zákonník. 

315  Rozhodnutie členskej schôdze o zrušení družstva na základe § 254 ods. 3 Obchodného zákonníka osvedčuje 

notárskou zápisnicou. 

316  Súd v zmysle § 257 ods. 1 Obchodného zákonníka na návrh štátneho orgánu, orgánu alebo člena družstva, 

alebo na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení družstva, 

ak a) počet členov družstva klesol pod počet určený v § 221 ods. 3 Obchodného zákonníka, b) súhrn členských 

vkladov klesol pod sumu ustanovenú v § 223 ods. 2 Obchodného zákonníka (tu by správne malo stáť § 223 

ods. 3 Obchodného zákonníka, porovnaj NÉMETHOVÁ, M. In: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. 

Veľký komentár. 1. zväzok., s. 1022), c) uplynulo šesť mesiacov odo dňa, keď sa skončilo funkčné obdobie 

orgánov družstva a neboli zvolené nové orgány alebo ak sa v tejto lehote nesplnila povinnosť zvolať členskú 

schôdzu družstva, alebo ak družstvo dlhšie ako šesť mesiacov nevykonáva žiadnu činnosť, d) družstvo porušilo 

povinnosť vytvárať nedeliteľný fond, e) družstvo porušuje ustanovenie § 56 ods. 3 Obchodného zákonníka, t. 

j. ak má družstvo ako predmet podnikania zapísanú činnosť, ktorú podľa osobitného zákona môžu vykonávať 

iba fyzické osoby, je povinné túto činnosť vykonávať iba pomocou osôb, ktoré sú na takú činnosť oprávnené 

podľa osobitých predpisov (zákonné ustanovenie tu nesprávne odkazuje na § 56 ods. 3 Obchodného zákonníka 

namiesto na § 56 ods. 4 Obchodného zákonníka), f) založením, splynutím alebo zlúčením družstva sa porušil 

zákon, g) družstvo nesplnilo povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve 

účtovné obdobia. Pred rozhodnutím o zrušení družstva je súd na základe § 257 ods. 2 Obchodného zákonníka 

povinný určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie družstva, ak je jeho odstránenie 

možné. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-222.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-225.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-225.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-2.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-221.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-221.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-254.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-254.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-255
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-225.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-254.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-257.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-221.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-223.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-223.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-223.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-56.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-56.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-56.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-257.odsek-2
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Členská schôdza môže na základe § 258 ods. 1 Obchodného zákonníka rozhodnúť, že družstvo 

zriadené na dobu určitú bude v činnosti pokračovať aj po skončení tejto doby. Toto rozhodnutie 

sa však podľa § 258 ods. 2 Obchodného zákonníka musí urobiť skôr, ako sa začalo s rozdelením 

likvidačného zostatku. 

 

Kapitola 7.3 Oddelenie vlastníctva družstva od vlastníctva jeho členov 

 

7.3.1 Základné imanie 

 

Rovnako ako v prípade obchodných spoločností, je aj po vzniku družstva majetok družstva 

oddelený od majetku jeho členov. Družstvo obdobne ako kapitálové spoločnosti povinne 

vytvára základné imanie, ktoré spolu s nedeliteľným fondom predstavuje jeho „prvotný 

majetok“. Základné imanie družstva v zmysle § 223 ods. 1 Obchodného zákonníka tvorí súhrn 

členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva. 

 

Od (skutočného) základného imania družstva v zmysle § 223 ods. 1 Obchodného zákonníka je 

potrebné odlíšiť základné imanie, ktoré sa zapisuje do obchodného registra (zapisované 

základné imanie). Výšku zapisovaného základného imania určujú stanovy, pričom na základe 

§ 223 ods. 3 Obchodného zákonníka zapisované základné imanie musí byť na najmenej 1 250 

eur. Pred vznikom družstva ustanovujúca schôdza družstva určuje zapisované základné imanie, 

ako aj schvaľuje stanovy družstva.317 Rozlíšenie medzi (skutočným) základným imaním 

a zapisovaným základným imaním je ďalšou osobitosťou družstva, ktorá súvisí s tým, že 

právna úprava družstva na rozdiel od práva obchodných spoločností upravuje omnoho 

flexibilnejšiu možnosť vystúpenia ako aj vylúčenia jeho členov. Zatiaľ čo zapisované základné 

imanie, pokiaľ nedôjde k zmene stanov, predstavuje nemennú hodnotu, (skutočné) základné 

imanie, ktoré pozostáva zo súhrnu členských vkladov, sa bude meniť v závislosti od počtu 

členov družstva.318 Relatívne ľahká možnosť zmeny členov družstva súvisí s možnosť 

flexibilnej zmeny základného imania družstva, keďže s každým vstupom nového člena (bez 

právneho predchodcu) je spojená jeho povinnosť vložiť členský vklad a s každým zánikom 

členstva (bez právneho nástupcu) vzniká povinnosť družstva sa s bývalým členom (resp. s jeho 

dedičom) sa majetkove vysporiadať.319 Vstup do družstva nie je podmienený zmenou 

základného imania na rozdiel od originárneho nadobudnutia účasti v kapitálových obchodných 

spoločnostiach po ich vzniku.320 

 

Pred podaním návrhu na zápis družstva do obchodného registra musí byť na základe § 225 ods. 

1 druhá veta Obchodného zákonníka splatená aspoň polovica zapisovaného základného imania. 

 
317 § 224 ods. 2 písm. a) a b), Obchodný zákonník. 

318  PEKÁREK, M., ŠTENGLOVÁ, I. In: ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákonník. 

Komentář. 13. vydání, s. 825. 

319  NÉMETHOVÁ, M. In: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok, s. 979; 

PEKÁREK, M., ŠTENGLOVÁ, I. In: ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákonník. 

Komentář. 13. vydání, s. 820. 

320 PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1610. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-258.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-258.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-223.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-223.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-223.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-225.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-225.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-224.odsek-2
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Stanovy družstva alebo členská schôdza môže na základe § 223 ods. 9 Obchodného zákonníka 

poveriť predstavenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základného imania družstva do určitej výšky z 

čistého zisku alebo z iných zdrojov vlastného imania družstva, ktoré nie sú účelovo viazané v 

nedeliteľnom fonde alebo v iných fondoch družstva. Na zvýšení sa podieľajú členovia družstva 

podľa výšky ich doterajších vkladov, ak stanovy neurčujú iný spôsob zvýšenia podielu členov 

na základnom imaní družstva. Keďže „reálne“ základné imanie sa nezapisuje do obchodného 

registra, ani sa neuvádza v stanovách, dochádza tu de facto len k účtovnej aktualizácii hodnoty 

základného imania.321 

 

Ak je to nevyhnutné na krytie straty družstva, ktorú nemožno kryť z iných zdrojov vlastného 

imania, členská schôdza môže rozhodnúť o znížení základného imania a o pomernom znížení 

členských vkladov členov družstva. 

 

7.3.2 Členské vklady 

 

Majetková účasť, ktorú vložil člen do družstva v podobe peňažného alebo nepeňažného 

členského vkladu, stáva sa majetkom družstva.322 Výška členského vkladu sa môže na základe 

§ 223 ods. 2 štvrtá a nasledujúc veta Obchodného zákonníka pre jednotlivých členov určiť 

rozdielne, musí však byť vyjadrená kladným celým číslom, ak zákon neustanovuje inak. 

Celkový súčet menovitých hodnôt členských vkladov do družstva sa musí rovnať menovitej 

hodnote základného imania družstva. Rovnako ako v prípade obchodných spoločností môžu 

byť do základného imania družstva vložené peňažné ako aj nepeňažné vklady. 

 

Nepeňažné vklady sa ocenia spôsobom určeným stanovami alebo pri založení družstva 

dohodnutým všetkými členmi. Ak sú predmetom nepeňažného vkladu podielnické listy vydané 

družstvom podľa osobitného zákona, započítajú sa členovi na vklad v ich menovitej hodnote. 

Na rozdiel od obchodných spoločnosti sa pri družstve neuplatní ustanovenie § 59 ods. 3 druhá 

veta Obchodného zákonníka,323 t. j. hodnota nepeňažného vkladu sa nemusí určiť znaleckým 

posudkom.324 

 

Pokiaľ to stanovy pripúšťajú, môžu sa členovia družstva na základe § 223 ods. 5 Obchodného 

zákonníka zaviazať k ďalšiemu členskému vkladu a k ďalšej majetkovej účasti na podnikaní 

družstva za podmienok určených stanovami. Na základe § 223 ods. 7 Obchodného zákonníka 

je člen povinný splatiť členský vklad presahujúci vstupný vklad do troch rokov, ak stanovy 

neurčia kratšiu lehotu.325 Stanovy môžu určiť, že členovia sú povinní, ak to vyžaduje strata 

 
321  NÉMETHOVÁ, M. In: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok, s. 983. 

322 JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1035; 

NÉMETHOVÁ, M. In: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok, s. 1001; 

PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1617. 

323  § 223 ods. 6, Obchodný zákonník. 

324  Pozri aj JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1012. 

325  Zákon explicitne neupravuje, kedy predmetná lehota začína plynúť. V prípade, že začiatok lehoty nebude 

v stanovách výslovne upravený, máme za to, že lehota začne plynúť okamihom vzniku družstva resp. 

okamihom vstupu člena do družstva, porovnaj JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný 

zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1012. 
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družstva, splatiť na základe rozhodnutia členskej schôdze nesplatenú časť členského vkladu 

ešte pred dobou jej splatnosti. 

 

Družstvo nesmie podľa § 223 ods. 8 Obchodného zákonníka vrátiť svojim členom členské 

vklady ani vyplácať úroky z členských vkladov, ak zákon neustanovuje inak. 

 

Kapitola 7.4 Právne postavenie členov družstva 

 

7.4.1 Členský princíp 

 

Základnými princípmi členstva v družstve sú princíp dobrovoľnosti a rovnosti, a to tak pri 

vzniku ako aj pri zániku členstva.326 Princíp dobrovoľnosti sa prejavuje nie len v súvislosti 

s vznikom členstva v družstve ale na rozdiel od obchodných spoločností aj v súvislosti 

s neobmedzeným exitovým právom upraveným v § 231 ods. 2 Obchodného zákonníka. Princíp 

rovnosti sa de lege lata uplatňuje len v obmedzenej forme, nakoľko dispozitívna právna úprava 

umožňuje napr. rôznu výšku majetkovej účasti svojich členov alebo povoľuje upraviť 

v stanovách pri hlasovaní rôznu váhu hlasov členov podľa veľkosti ich majetkovej účasti, na 

základe čoho sa družstvo priblížilo viac ku kapitálovým spoločnostiam.327 

 

Na základe § 221 ods. 3 Obchodného zákonníka družstvo musí mať najmenej päť členov; to 

neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby. Na trvanie družstva nemá vplyv 

pristúpenie ďalších členov alebo zánik členstva doterajších členov, ak družstvo spĺňa 

podmienky predchádzajúcej vety. 

 

Členmi družstva môžu byť v zmysle § 227 ods. 1 Obchodného zákonníka fyzické i právnické 

osoby. Ak podľa stanov je členstvo podmienené pracovným vzťahom k družstvu, môže sa 

členom stať fyzická osoba, ktorá skončila povinnú školskú dochádzku a dosiahla 15 rokov 

svojho veku. Iné obmedzenia pre vznik členstva Obchodný zákonník nestanovuje.328 

 

Družstvo vedie na základe § 228 Obchodného zákonníka zoznam všetkých svojich členov, 

ktorý sa neukladá do zbierky listín obchodného registra a ktorý nemá žiadny účinok na vznik 

členstva v družstve resp. na vznik práv spojených s členstvom v družstve.329 Do zoznamu sa 

zapisuje okrem názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby ako člena 

aj výška jej členského vkladu a výška, v ktorej bol splatený. Do zoznamu sa bez zbytočného 

odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností. Predstavenstvo umožní každému, 

kto osvedčí právny záujem, aby do zoznamu nahliadol.330 Člen družstva má právo do zoznamu 

 
326  PEKÁREK, M., ŠTENGLOVÁ, I. In: ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákonník. 

Komentář, s. 838. 

327  Ibid. 

328  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1019. 

329  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1021. 

330  Napríklad osobe, ktorá má záujem o nadobudnutie členských práv na základe prevodu členstva, a preto si chce 

overiť, či prevodca je skutočne členom družstva. Pozri JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., 

Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1020. 
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nahliadať a družstvo je povinné na žiadosť člena vydať mu osvedčenie o členstve a o obsahu 

jeho zápisu v zozname. 

 

Členovia družstva sa nezapisujú do obchodného registra. Iba notárska zápisnica 

o ustanovujúcej schôdzi družstva, ktorá sa prikladá k návrhu na zápis družstva do obchodného 

registra, a ktorá okrem iného obsahuje zakladajúcich členov a celkovú výškou vkladov, na ktoré 

sa zaviazali, sa ukladá do zbierky listín. Ďalšie zmeny v členskej základni a majetkovej účasti 

členov sa neevidujú.331 

 

Orgán, v ktorom sú členovia družstva združení a ktorý predstavuje orgánovú platformu pre 

uplatnenie členských majetkových i nemajetkových práv, je členská schôdza. K právnej úprave 

členskej schôdze ako aj k podmienkam uplatnenia nemajetkových práv členov družstva pozri 

bližšie kapitolu 7.6. Zodpovedné riadenie družstva. K jednotlivým majetkovým právam členov 

družstva pozri bližšie kapitolu 7.4.5. Majetkové práva vyplývajúce z členstva v družstve. 

 

7.4.2 Členský podiel 

 

Členský podiel predstavuje v zmysle § 223 ods. 2 prvá až tretia veta Obchodného zákonníka 

mieru účasti člena na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k 

základnému imaniu družstva, ak stanovy neurčujú inak. Každý člen môže mať v družstve len 

jeden členský podiel. 

 

Na základe dispozitívnej úpravy má výška vkladu člena družstva vplyv na výšku podielu na 

zisku podľa § 236 ods. 2 Obchodného zákonníka, na podieľaní sa na zvýšení základného imania 

podľa § 223 ods. 9 Obchodného zákonníka, na výšku vyrovnacieho podielu podľa § 233 ods. 2 

Obchodného zákonníka, ako aj na výšku podielu na likvidačnom zostatku podľa § 259 ods. 3 

Obchodného zákonníka, nie však na počet hlasov na členskej schôdzi podľa § 240 ods. 1 

Obchodného zákonníka.332 Napriek dispozitívnemu charakteru uvedených ustanovení je 

potrebné pri odchylnej úprave v stanovách dodržať § 56a Obchodného zákonníka o zákaze 

znevýhodňovania jednotlivých členov družstva zneužívajúcim spôsobom.333 Ako ďalší možný 

korektív možno v danej súvislosti uplatniť predovšetkým právny inštitút dobrých mravov 

v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka a zákaz zneužitia práva v zmysle § 265 Obchodného 

zákonníka.334 

 

V prípade smrti fyzickej osoby, ktorá je členom družstva, družstvo zníži základné imanie o 

vklad tohto člena, ak členstvo neprešlo na dediča, prípadne na inú právnickú osobu alebo 

fyzickú osobu. Pri zániku právnickej osoby, ktorá je členom družstva, družstvo zníži základné 

 
331  PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1632. 

332  Porovnaj PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 

1618 a 1620. 

333  NÉMETHOVÁ, M. In: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok, s. 978; 

PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1645 a 1649. 

334  Porovnaj JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1009; 

PEKÁREK, M., ŠTENGLOVÁ, I. In: ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákonník. 

Komentář. 13. vydání, s. 823. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-223.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-236.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-223.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-233.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-233.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-259.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-259.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-240.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-240.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-55a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190130#paragraf-39
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-265
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-265


 116 

imanie o vklad tohto člena, ak členstvo neprešlo na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.335 

Obchodný zákonník tak pri družstve na rozdiel obchodných spoločností neumožňuje vytvorenie 

právneho inštitútu „voľného“ členského podielu, ktorý by prešiel na družstvo.336 

 

7.4.3 Vznik členstva 

 

7.4.3.1 Všeobecne 

 

Po splnení podmienok vyplývajúcich zo zákona a stanov vzniká v zmysle § 227 ods. 2 

Obchodného zákonníka členstvo v družstve v nasledovných prípadoch, pričom podrobnejšiu 

úpravu členstva, jeho vzniku a zániku upravujú stanovy:337 

a) pri založení družstva dňom vzniku družstva, 

b) za trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky, 

c) prevodom členstva, 

d) iným spôsobom ustanoveným zákonom. 

 

Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov k družstvu a družstva k členom musia 

obsahovať stanovy družstva. Stanovy družstva musia taktiež obsahovať výšku základného 

členského vkladu, prípadne aj výšku vstupného vkladu, spôsob splácania členských vkladov a 

vyporiadanie členského podielu pri zániku členstva.338 Ak podľa stanov je podmienkou členstva 

tiež pracovný vzťah člena k družstvu, môžu na základe § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka 

stanovy obsahovať úpravy tohto vzťahu. Táto úprava nesmie odporovať pracovnoprávnym 

predpisom, ibaže úprava je pre člena výhodnejšia. Ak nie je osobitná úprava v stanovách, platia 

pracovnoprávne predpisy. Ak podľa stanov je podmienkou členstva pracovný vzťah člena k 

družstvu a ak zo stanov nevyplýva niečo iné, vzniká v zmysle § 227 ods. 3 Obchodného 

zákonníka členstvo dňom, ktorý sa dojednal ako deň vzniku pracovného vzťahu, a zaniká dňom 

zániku pracovného vzťahu člena k družstvu. Dôležité je poukázať na to, že členstvo v družstve 

v žiadnom prípade nevzniká pred zaplatením vstupného vkladu.339 

 

7.4.3.2 Vznik členstva pri vzniku družstva 

 

Na založenie družstva sa vyžaduje na základe § 224 ods. 1 Obchodného zákonníka konanie 

ustanovujúcej schôdze družstva, ktorá prijíma uznesenie väčšinou prítomných.340 Na 

ustanovujúcej schôdzi družstva sú oprávnené hlasovať osoby, ktoré podali prihlášku do 

družstva.341 Uchádzač o členstvo môže na základe § 224 ods. 4 druhá veta Obchodného 

zákonníka vziať svoju prihlášku späť ihneď po hlasovaní o stanovách, ak hlasoval proti ich 

prijatiu. Ustanovujúca schôdza družstva vedie podľa § 224 ods. 5 prvá veta Obchodného 

 
335  § 223 ods. 10, Obchodný zákonník. 

336  NÉMETHOVÁ, M. In: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok, s. 982; 

PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1617. 

337 § 227 ods. 5, Obchodný zákonník. 

338 § 226 ods. 1 písm. c) a d), Obchodný zákonník. 

339 § 227 ods. 4, Obchodný zákonník. 

340 § 224 ods. 4 prvá veta in fine, Obchodný zákonník. 

341 § 224 ods. 3 prvá veta, Obchodný zákonník. 
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zákonníka k jeho založeniu, ak sa na nej uchádzači o členstvo zaviazali k členským vkladom 

dosahujúcim určenú sumu zapisovaného základného imania. Priebeh ustanovujúcej schôdze 

družstva sa osvedčuje notárskou zápisnicou, ktorá obsahuje aj zoznam členov a výšku 

jednotlivých členských vkladov, ku ktorým sa na schôdzi družstva zaviazali. Prílohu zápisnice 

tvoria stanovy v schválenom znení.342 

 

Podmienkou vzniku členstva pri vzniku družstva je v zmysle § 223 ods. 4 Obchodného 

zákonníka splatenie členského vkladu určeného stanovami (základný členský vklad) alebo v 

stanovách určenej časti základného členského vkladu (vstupný vklad), pričom stanovy môžu 

určiť odlišnú výšku základného členského vkladu alebo vstupného vkladu pre fyzické osoby a 

pre právnické osoby. Základný členský alebo vstupný vklad sa musí splatiť do 15 dní od 

konania ustanovujúcej schôdze družstva určenému členovi predstavenstva spôsobom určeným 

členskou schôdzou.343 

 

7.4.3.3 Vznik členstva počas existencie družstva 

 

7.4.3.3.1 Vznik členstva prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky 

 

Podmienkou vzniku členstva po podaní prihlášky zo strany uchádzača o členstvo je jej prijatie 

predstavenstvom družstva, ak stanovy v zmysle § 239 ods. 5 Obchodného zákonníka neurčujú, 

že prijímanie prihlášok je v právomoci členskej schôdze. Družstvo môže odmietnuť prihlášku 

aj bez uvedenia dôvodu,344 pokiaľ stanovy v danej súvislosti neupravujú niečo iné a pokiaľ 

takéto odmietnutie nie je diskriminačné pre určitú skupinu osôb.345 

 

7.4.3.3.2 Vznik členstva prevodom členských práv a povinností 

 

V tomto prípade ide o spôsob nadobudnutia členstva od právneho predchodcu. K tejto možnosti 

pozri bližšie kapitolu 7.5 Prevoditeľnosť členských práv a povinností. 

 

7.4.3.3.3 Vznik členstva iným spôsobom ustanoveným zákonom 

 

Zákon upravuje predovšetkým nadobudnutie členstva na základe prechodu podľa § 232 ods. 4 

Obchodného zákonníka, dôsledkom zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia družstva podľa § 256 

ods. 1 Obchodného zákonníka alebo dôsledkom zmeny obchodnej spoločnosti na družstvo 

podľa § 69b Obchodného zákonníka.346 

 

 
342  § 224 ods. 6, Obchodný zákonník. 

343  § 224 ods. 5 druhá veta, Obchodný zákonník. 

344  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1020; 

PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1631. 

345  PEKÁREK, M., ŠTENGLOVÁ, I. In: ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákonník. 

Komentář. 13. vydání, s. 825. 

346  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1020; 

PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1631. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-224.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-223.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-223.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-239.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-232.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-232.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-256.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-256.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-69b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-224.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-224.odsek-5
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7.4.4 Zánik členstva 

 

7.4.4.1 Všeobecne 

 

Okrem zániku členstva na základe prevodu členských práv a povinností na tretiu osobu, zaniká 

členstvo predovšetkým písomnou dohodou, vystúpením, vylúčením, vyhlásením konkurzu na 

majetok člena, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena alebo 

zánikom družstva,347 ako aj v určitých prípadoch smrťou resp. zánikom člena.348 Osobitný 

prípad zániku členstva upravuje § 227 ods. 3 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého zaniká 

členstvo dňom zániku pracovného vzťahu člena k družstvu, ak podľa stanov je podmienkou 

členstva pracovný vzťah člena k družstvu a ak zo stanov nevyplýva niečo iné. 

V zmysle staršej judikatúry Najvyššieho súdu SR zákonom určené spôsoby zániku členstva 

nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v stanovách.349 

 

7.4.4.2 Zánik členstva prevodom členských práv a povinností na tretiu osobu 

 

K tejto možnosti pozri bližšie kapitolu 7.5. Prevoditeľnosť členských práv a povinností. 

 

7.4.4.3 Zánik členstva písomnou dohodou 

 

Ide o dohodu medzi členom a družstvom, obsahom ktorej je dojednanie o ukončení členstva 

člena v družstve. Dohoda sa musí uzavrieť v písomnej forme. K zániku členstva dochádza 

nadobudnutím účinnosti dohody o zániku členstva, dôsledkom čoho dochádza aj k zníženiu 

(skutočného) základného imania o členský vklad odchádzajúceho člena.350 

 

7.4.4.4 Zánik členstva vystúpením 

 

Vystúpením zaniká členstvo na základe § 231 ods. 2 Obchodného zákonníka v čase určenom 

stanovami, najdlhšie však uplynutím šiestich mesiacov odo dňa, keď člen písomne oznámil 

vystúpenie predstavenstvu družstva. Ide o jednostranný právny úkon člena, ktorý je adresovaný 

družstvu v písomnej forme. Toto oprávnenie člena nie je možné stanovami vylúčiť.351 

 

7.4.4.5 Zánik členstva vylúčením 

 

Člen môže byť na základe § 231 ods. 3 Obchodného zákonníka vylúčený, ak opätovne a napriek 

výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov uvedených v 

stanovách. Napríklad vtedy, ak člen splatil len vstupný vklad, avšak zvyšnú časť vkladu už 

 
347  § 231 ods. 1, Obchodný zákonník. 

348  § 232 ods. 1 a 4, Obchodný zákonník. 

349  Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 7 Obdo V 29/95. 

350  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1026. 

351  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1027; 

PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1638. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-227.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-231.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-231.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-231.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-232
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v stanovenej lehote nesplatil.352 Fyzická osoba môže byť vylúčená tiež, ak bola právoplatne 

odsúdená pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchala proti družstvu alebo členovi družstva. O 

vylúčení, ktoré sa musí členovi písomne oznámiť, rozhoduje, pokiaľ stanovy neurčujú inak, 

predstavenstvo. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na členskú 

schôdzu. Súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie členskej schôdze 

o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami.353 

 

Vylúčenie je jednostranný úkon zo strany družstva adresovaný členovi. Pokiaľ nie je 

v stanovách upravené inak, účinky zániku členstva nastávajú okamžikom doručenia 

rozhodnutia o vylúčení členovi družstva. V prípade, že by členská schôdza vyhlásila 

rozhodnutie o vylúčení člena za neplatné, malo by toto rozhodnutie účinok ex tunc. Pokiaľ 

stanovy neupravujú lehotu na podanie odvolania na členskú schôdzu,354 z dôvodu právnej istoty 

by sa mala uplatniť všeobecná premlčacia lehota podľa § 397 Obchodného zákonníka. V 

prípade podania návrhu na vyhlásenie rozhodnutia členskej schôdze o vylúčení z družstva za 

neplatné na súd príslušnú lehotu nie je možné osobitne upraviť v stanovách, ale sa uplatní 

všeobecná premlčacia lehota v zmysle § 391 ods. 2 a § 397 Obchodného zákonníka.355 

 

7.4.4.6 Zánik členstva vyhlásením konkurzu na majetok člena a zamietnutím návrhu na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena 

 

Účelom predmetného ustanovenia je umožniť veriteľom člena domôcť sa uspokojenia svojich 

pohľadávok, keďže zánikom členstva v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok člena má člen 

právo na vyrovnací podiel, ktorý sa stáva súčasťou konkurznej podstaty. Pojem „zamietnutie 

návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku“ zákon o konkurze a reštrukturalizácii 

nepozná, tomuto pojmu zodpovedá pojem „zastavenie konkurzného konania pre nedostatok 

majetku“.356 

 

7.4.4.7 Smrť člena-fyzickej osoby 

 

Členstvo fyzickej osoby zaniká podľa § 232 ods. 1 Obchodného zákonníka jej smrťou. Dedič 

členských práv a povinností poručiteľa môže požiadať družstvo o členstvo. Zákon alebo 

stanovy môžu určiť, kedy predstavenstvo nesmie dedičovo členstvo odmietnuť alebo kedy sa 

nevyžaduje súhlas predstavenstva s nadobudnutím členských práv a povinností dedičom. 

Pokiaľ dôjde k prechodu členstva na dediča, dedič nadobúda členské práva a povinnosti spojené 

s členstvom ku dňu smrti poručiteľa (ex tunc).357 Súhlas predstavenstva sa na základe § 232 

ods. 2 Obchodného zákonníka nevyžaduje, ak dedič nadobudol práva a povinnosti spojené s 

 
352  PEKÁREK, M., ŠTENGLOVÁ, I. In: ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákonník. 

Komentář. 13, 2010, s. 825. 

353  § 231 ods. 4 Obchodného zákonníka. 

354  Podľa názoru Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 32 Cdo 2230/99, stanovy nemôžu v danom kontexte 

určovať osobitnú lehotu. 
355  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1028 a nasl.; 

PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1640. 

356  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1026; 

NÉMETHOVÁ, M. In: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok, s. 996. 

357  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1033. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-397
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-391.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-397
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-232.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-232.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-232.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-231.odsek-4
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1A1664F02910D9ACC1257BD6003A2D52?openDocument&Highlight=0,
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členstvom v bytovom družstve. V tomto prípade dedič nadobúda členské práva a povinnosti 

spojené s členstvom v družstve ku dňu smrti poručiteľa ex lege.358 Dedič, ktorý sa nestal 

členom, má na základe § 232 ods. 3 Obchodného zákonníka nárok na vyrovnací podiel člena, 

ktorého členstvo zaniklo. 

 

7.4.4.8 Zánik člena-právnickej osoby 

 

Členstvo právnickej osoby v družstve zaniká v zmysle § 232 ods. 4 Obchodného zákonníka jej 

vstupom do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu, prípadne jej zánikom. Ak má právnická 

osoba právneho nástupcu, vstupuje nástupca do všetkých doterajších jej členských práv a 

povinností. Na rozdiel od prechodu členstva pri smrti fyzickej osoby, nemôže družstvo žiadnym 

spôsobom ovplyvniť nadobudnutie členstva právnickou osobou pri jeho prechode zo 

zanikajúcej právnickej osoby na nástupnícku právnickú osobu.359 

 

V prípade zániku právnickej osoby s likvidáciou alebo vyhlásením konkurzu na jej majetok 

zaniká členstvo právnickej osobe v družstve ešte pred jej samotným zánikom. Predmetná 

zákonná úprava umožňuje, aby bolo možné v rámci likvidácie resp. konkurzu disponovať s 

majetkovou zložkou právnickej osoby v likvidácii resp. v konkurze.360 Ak bol konkurz na 

majetok člena-právnickej osoby, ktorej účasť v družstve zanikla, právoplatným rozhodnutím 

súdu zrušený z iných dôvodov ako po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok 

majetku, účasť člena v družstve sa obnovuje. Ak družstvo už vyplatilo vyrovnací podiel, má 

nárok na jeho vrátenie. To platí primerane aj vtedy, ak bola právoplatným rozhodnutím súdu 

zastavená exekúcia podľa Exekučného poriadku.361 

 

7.4.4.9 Zánik členstva zánikom družstva 

 

Z povahy veci zaniká členstvo v družstve výmazom družstva z obchodného registra, nakoľko 

členstvo v družstve je imanentne spojené s jeho samotnou existenciou. 

 

7.4.5 Majetkové práva vyplývajúce z členstva v družstve 

 

7.4.5.1 Právo na podiel na zisku 

 

Ak zo stanov nevyplýva niečo iné, určí sa na základe § 236 ods. 2 Obchodného zákonníka 

podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov pomerom výšky jeho splateného 

vkladu k splateným vkladom všetkých členov. U členov, ktorých členstvo v rozhodnom roku 

trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti. Stanovy družstva alebo uznesenie členskej 

schôdze, ak to stanovy pripúšťajú, môžu určiť iný spôsob vymedzenia podielu člena na zisku, 

ktorý sa má rozdeliť medzi členov.362 Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa 

 
358 JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1032. 

359 JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1033 a nasl. 

360 JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1033. 

361 § 232 ods. 5, Obchodný zákonník. 

362 § 236 ods. 3, Obchodný zákonník. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-232.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-232.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-236.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-232.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-236.odsek-3
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v zmysle § 236 ods. 1 Obchodného zákonníka uznáša členská schôdza pri prerokovaní 

individuálnej účtovnej závierky. Rozhodovanie o použití zisku patrí do výlučnej pôsobnosti 

členskej schôdze. Stanovy nemôžu zveriť toto oprávnenie inému orgánu družstva.363 Členovia 

družstva nemajú priamo zo zákona právo na podiel na zisku, ale až po prijatí príslušného 

uznesenia členskej schôdze.364 Nárok na podiel na zisku vzniká len za obdobie trvania 

členstva.365 

 

Za trvania družstva sa na základe § 235 ods. 2 Obchodného zákonníka nesmie použiť na 

rozdelenie medzi členov nedeliteľný fond.366 Nedeliteľný fond možno použiť v rozsahu, v 

ktorom sa zo zákona vytvára povinne, iba na hospodárske účely určené stanovami družstva, na 

prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia družstva alebo na krytie strát družstva, ak 

osobitný zákon neustanovuje inak. O použití nedeliteľného fondu rozhoduje predstavenstvo 

družstva. 

 

7.4.5.2 Právo na vyrovnací podiel 

 

Pri zániku členstva za trvania družstva, má doterajší člen na základe § 233 ods. 1 Obchodného 

zákonníka nárok na vyrovnací podiel. Vyrovnací podiel sa určí pomerom splateného členského 

vkladu doterajšieho člena násobeného počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu 

splatených členských vkladov všetkých členov násobených ukončenými rokmi ich členstva.367 

Pre určenie vyrovnacieho podielu je podľa § 233 ods. 3 Obchodného zákonníka rozhodný stav 

čistého obchodného imania družstva podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné 

obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom členstvo zaniklo. Pri určovaní výšky 

vyrovnacieho podielu sa neprihliada na imanie, ktoré je v nedeliteľnom fonde, a ak to vyplýva 

zo stanov, aj v iných zabezpečovacích fondoch. Takisto sa neprihliada na vklady členov s 

kratším ako ročným členstvom predo dňom, ku ktorému sa ročná účtovná závierka zostavuje. 

Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je na základe § 233 ods. 4 Obchodného zákonníka 

splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za 

účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zanikla účasť spoločníka v 

spoločnosti, alebo ak takáto riadna účtovná závierka schválená nebola, tak uplynutím troch 

mesiacov odo dňa, keď mala byť schválená. 

 

Zatiaľ čo pre vznik nároku na podiel na zisku je rozhodujúca skutočná dĺžka trvania členstva v 

tom roku, za ktorý sa podiel na zisku vypláca, je pre výpočet vyrovnacieho podielu podľa 

zákonných ustanovení rozhodujúci počet ukončených rokov členstva (nie kalendárnych).368 

Právna úprava ohľadom vypočítania vyrovnacieho podielu má dispozitívnu povahu, keďže 

 
363  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1038. 

364  PATAKYOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I, s. 1649. 

365  § 233 ods. 4 in fine, Obchodný zákonník. 

366  V zmysle § 235 ods. 1 Obchodného zákonníka je družstvo povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond 

najmenej vo výške 10% zapisovaného základného imania. Tento fond družstvo dopĺňa najmenej o 10% 

ročného čistého zisku, a to až do doby, než výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici 

zapisovaného základného imania družstva. Stanovy môžu určiť, že sa vytvára vyšší nedeliteľný fond alebo 

ďalšie zabezpečovacie fondy. 

367 § 233 ods. 2, Obchodný zákonník. 

368  JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1035. 
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v zmysle § 233 ods. 5 Obchodného zákonníka sa ustanovenia § 233 ods. 2 až 4 sa použijú len 

vtedy, pokiaľ stanovy neurčujú inak. Stanovy však nesmú vyplatenie vyrovnacieho podielu 

vylúčiť, ani pri podmienkach jeho vyplácania porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania.369 

Lehota na vyplatenie vyrovnacieho podielu upravená odchýlne od § 233 ods. 4 Obchodného 

zákonníka musí byť primeraná.370 

 

Vyrovnací podiel sa na základe § 234 ods. 1 Obchodného zákonníka uhrádza v peniazoch, ak 

zákon alebo stanovy neurčujú iný spôsob vyrovnania. Stanovy môžu určiť, že v prípadoch, keď 

členský vklad spočíval úplne alebo sčasti v prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na 

družstvo, môže člen žiadať vysporiadanie vrátením tejto nehnuteľnosti, a to v hodnote, ktorá je 

evidovaná v majetku družstva v čase zániku jeho členstva. Túto zákonnú možnosť možno 

zároveň považovať za výnimku zo zásady zákazu vrátenia vkladov.371 Ak je výška 

vyrovnacieho podielu menšia, než je hodnota vrátenej nehnuteľnosti, je nadobúdajúci člen 

povinný uhradiť družstvu rozdiel v peniazoch. Stanovy môžu určiť, že obdobne sa postupuje aj 

v prípade, keď spočíval členský vklad v poskytnutí iného vecného plnenia. Družstvo zodpovedá 

členovi, ak nakladá s majetkom družstva spôsobom, ktorý by toto vrátenie znemožňoval. Nárok 

na vrátenie poľnohospodárskej pôdy vloženej do družstva má člen aj v prípade, že tento nárok 

stanovy neurčujú.372 

 

7.4.5.3 Právo na prevod členských práv a povinností 

 

Osobitné majetkové právo predstavuje právo na prevod členských práv a povinností. K tomuto 

právu pozri bližšie kapitolu 7.5. Prevoditeľnosť členských práv a povinností. 

 

7.4.5.4 Právo na podiel na likvidačnom zostatku 

 

Ak zákon neustanovuje inak, vstupuje v zmysle § 259 ods. 1 Obchodného zákonníka zrušené 

družstvo do likvidácie. Likvidátori sú vymenovaní spôsobom uvedeným v stanovách družstva, 

inak ich vymenúva členská schôdza. 

 

Likvidátori sú na základe § 259 ods. 2 Obchodného zákonníka povinní vypracovať pred 

rozdelením likvidačného zostatku návrh na jeho rozdelenie, ktorý prerokúva členská schôdza. 

Návrh na rozdelenie sa musí na požiadanie predložiť každému členovi družstva. 

 

Likvidačný zostatok sa na základe § 259 ods. 3 Obchodného zákonníka rozdelí medzi členov 

spôsobom určeným v stanovách. Ak stanovy neurčia inak, vyplatí sa členom splatená časť ich 

členského vkladu. Zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi členov, ktorých členstvo ku 

dňu zrušenia družstva trvalo aspoň jeden rok. Ak stanovy neurčujú inak, rozdelí sa zvyšok 

 
369  Tamže. 

370  Podľa názoru Najvyššieho súdu Českej republiky je desaťročná, ako aj sedemročná lehota splatnosti 

vyrovnacieho podielu v rozpore s dobrými mravmi. Pozri k tomu rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej 

republiky, sp. zn. 29 Cdo 1633/99 a Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 29 Odo 433/2004. 

371  NÉMETHOVÁ, M. In: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok, s. 981. 

372 § 234 ods. 2, Obchodný zákonník. 
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likvidačného zostatku medzi týchto členov podľa rozsahu, v akom sa podieľajú na základnom 

imaní družstva. Na vracanie nepeňažných vkladov sa použije primerane ustanovenie § 234 ods. 

1 Obchodného zákonníka. Každý člen družstva alebo iná oprávnená osoba môže do troch 

mesiacov odo dňa konania členskej schôdze navrhnúť, aby súd vyhlásil uznesenie členskej 

schôdze o rozdelení likvidačného zostatku za neplatné pre rozpor s právnymi predpismi alebo 

stanovami. Ak súd návrhu vyhovie, rozhodne zároveň o rozdelení likvidačného zostatku. Do 

uplynutia lehoty troch mesiacov alebo do právoplatného rozhodnutia súdu nesmie sa likvidačný 

zostatok rozdeliť.373 

 

7.4.6 Ručenie členov družstva a uhradzovacia povinnosť 

 

Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá družstvo podľa § 222 ods. 1 druhá veta Obchodného 

zákonníka celým svojím majetkom. Členovia neručia na základe § 222 ods. 2 Obchodného 

zákonníka za záväzky družstva. Stanovy môžu určiť, že členovia družstva alebo niektorí z nich 

majú na základe rozhodnutia členskej schôdze voči družstvu do určitej výšky uhradzovacie 

povinnosti presahujúce členský vklad na krytie strát družstva. Uhradzovacia povinnosť môže 

byť v stanovách uložená aj v období, keď družstvo nevykazuje žiadnu stratu, pokiaľ budú tieto 

prostriedky účelovo viazané v osobitnom rezervnom fonde.374 

 

Kapitola 7.5 Prevoditeľnosť členských práv a povinností 
 

V nadväznosti na časti tejto učebnice, ktoré sa venujú vzniku a zániku členstva v družstve sa 

v tejto kapitole pokúsime vymedziť základný rámec problematiky prevoditeľnosti členských 

práv a povinností v družstve, ktoré sú neoddeliteľne spojené s členstvom v družstve. 

 

Z komparačného hľadiska je nutné uviesť, že na rozdiel od práva obchodných spoločností nie 

je prevod účasti v družstve spojený s tak formálnym postupom ako je to v prípade prevodu 

podielu, obchodného podielu v niektorej z druhov obchodných spoločností. Konkrétne máme 

na mysli skutočnosť, že zmenu vlastníckych práv k členským právam a povinnostiam nie je 

potrebné reflektovať vo vzťahu k požiadavke na zmenu zápisu v obchodnom registri, čo 

predstavuje určitý prvok flexibility členstva v družstve. Predmetom zmeny účasti v družstve je 

členský podiel v družstve, ktorý je v zmysle § 223 ods. 2 Obchodného zákonníka 

charakterizovaný nasledovne: „Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Jeho 

výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak stanovy 

neurčujú inak. Každý člen môže mať v družstve len jeden členský podiel. Výška členského 

vkladu sa môže pre jednotlivých členov určiť rozdielne, musí však byť vyjadrená kladným celým 

číslom, ak zákon neustanovuje inak. Celkový súčet menovitých hodnôt členských vkladov do 

družstva sa musí rovnať menovitej hodnote základného imania družstva.“ Uvedené tvrdenie, 

že redmetom zmeny účasti v družstve je členský podiel v družstve, podľa nášho názoru platí aj 

napriek tomu, že ObZ vo svojich ustanoveniach, ktoré primárne regulujú podmienky prevodu 

členského podielu s týmto pojmom výslovne nepracujú. Konkrétne máme na mysli ustanovenia 

 
373 § 259 ods. 4, Obchodný zákonník. 

374 JABLONKA, B. In: PATAKYOVÁ, M. a kol., Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1009. 
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§ 229 a 230 Obchodného zákonníka ObZ, ktoré v tejto súvislosti pracujú s pojmom členské 

práva a povinnosti (§229 Obchodného zákonníka), resp. práva a povinnosti spojené 

s členstvom (§230 Obchodného zákonníka). Vysvetlenie tejto situácie spočíva v tom, že „Tento 

pojem (členský podiel – pozn. autora) ObZ vo svojej pôvodnej podobe nepoznal. Zaviedla ho 

až novela vykonaná zákonom č. 19/2007 Z. z.“375 Táto novela ObZ však pojem členský podiel, 

už v ďalších normách upravujúcich jeho prevoditeľnosť nereflektovala, čoho výsledkom ja aj 

platná právna úprava, kedy sa v súvislosti so zmenami členov družstva, t.j. prevodom členského 

podielu v družstve výslovne pojem členský podiel neuvádza, ale hovorí sa len o prevode 

členských práv a povinností. Uvedené však nič nemení na skutočnosti, že sa v prípade noriem 

stanovujúcich podmienky tohto prevodu má na mysli prevod členského podielu a nie niečo iné. 

Vzhľadom na uvedené súhlasíme s názorom, že „Z povahy veci vyplýva, že pri prevode 

členských práv a povinností spojených s členstvom v družstve nie je možné prevádzať len 

niektoré z týchto práv a povinností, pretože by sa tým poprela samotná podstata členstva 

v družstve, t.j. nadobúdateľ by nebol členom družstva v rozsahu práv a povinností 

vyplývajúcich z členstva“.376   

 

Konkrétne požiadavky na prevod členského podielu sú stanovené v § 229 – 230 Obchodného 

zákonníka v zmysle ktorých dochádza z hľadiska stanovenia zákonných podmienok tohto 

prevodu k vytvoreniu troch kategórií: 

1. Prevod členských práv a povinností na iného člena družstva 

2. Prevod členských práv a povinností na tretiu osobu, t.j. nečlena družstva 

3. Prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve    

 

7.5.1 Prevod členských práv a povinností na iného člena družstva 

 

Podmienky prevodu členských práv a povinností na iného člena družstva upravuje § 229 ods. 

1 Obchodného zákonníka v zmysle ktorého platí, že tento prevod nepodlieha súhlasu orgánu 

družstva (napr. predstavenstvu) za predpokladu, že mu takáto kompetencia nie je výslovne 

zverená v stanovách družstva, resp. že tieto vnútorné predpisy družstva možnosť prevodu 

členských práv a povinností na iného člena družstva nevylučujú (zásada voľnej prevoditeľnosti 

členských práv a povinností). Prevod členských práv a povinností (nie len v prípade prevodu 

na iného člena družstva)  sa realizuje prostredníctvom inominátnej zmluvy podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka a režim toho záväzkového vzťahu spadá podľa § 261 ods. 6 

Obchodného zákonníka pod tzv. absolútne obchody a jeho režim bude teda vždy 

obchodnoprávny. V prípade, že by táto zmluva nerešpektovala požiadavku na dostatočnú 

určitosť jej predmetu (§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka), tak by sa síce nejednalo o zmluvu 

neplatnú, ale o úkon, ktorý by nevznikol. Aj napriek tomu, že ObZ nestanovuje obsah tejto 

zmluvy prikláňame sa k názoru, že jej minimálnym obsahom by malo byť určenie práv 

a povinností spojených s členstvom, určenie hodnoty členského podielu, stanovenie, či sa jedná 

o odplatný alebo bezodplatný prevod.377  Z hľadiska identifikácie okamihu účinného prevodu 

členských práv a povinností je nutné podotknúť, že ObZ túto otázku vo vzťahu k prevodu 

 
375  MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok §1-260, s. 991. 

376  PATAKYOVÁ, M. a kolektív. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1022. 

377  Bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 29 Cdo 1402/99. 
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členských práv a povinností na iného člena družstva výslovne nerieši a nestanovuje povinnosť 

túto zmluvu doručiť družstvu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa v tomto prípade jedná v podstate 

o tzv. voľný prevod, kedy sa okrem výnimiek nevyžaduje splnenie osobitnej podmienky, resp. 

súhlas orgánu družstva máme za to, že pre stanovenie okamihu účinnosti tohto prevodu voči 

družstvu je potrebné vychádzať v zmysle analógie legis z ustanovenia ObZ, ktoré upravuje 

najpodobnejšiu situáciu, ktorou je prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom 

družstve, ktorý je upravený v § 230 Obchodného zákonníka a v zmysle ktorého tento prevod 

nadobúda účinnosť vo vzťahu k družstvu najskôr dňom predloženia zmluvy o prevode členstva 

príslušnému družstvu. Tento záver je podporený aj názormi z odbornej spisby.378  

 

7.5.2 Prevod členských práv a povinností na tretiu osobu, t.j. nečlena družstva 

 

Prevod členských práv na nečlena družstva je rovnako ako vo vyššie uvedenom prípade 

upravené najmä v § 229 Obchodného zákonníka s tým, že mu zákonodarca z hľadiska 

stanovenia konkrétnych podmienok venuje viac pozornosti ako v prípade tzv. voľného prevodu. 

V tomto zmysle platí, že takýto prevod podlieha súhlasu predstavenstva s tým, že stanovy 

družstva môžu obsahovať výslovnú úpravu dôvodov, ktoré takýto prevod vylučujú a rovnako 

tieto môžu obsahovať úpravu, kedy predstavenstvo na takýto prevod nesmie odmietnuť udeliť 

súhlas alebo prípady, kedy sa nevyžaduje súhlas predstavenstva. Z uvedeného vyplýva, že na 

jednej strane je táto úprava v základnej rovine nastavená prísnejšie ako v prípade prevodu 

členských práv na člena družstva, na strane druhej dispozitívne  umožňuje, aby si tieto 

podmienky prevodu družstvo upravilo nanajvýš flexibilne. 

 

Z hľadiska účinnosti tohto typu prevodu členských práv a povinností platí, že prevod členských 

práv a povinností nadobúda účinnosť najskôr dňom schválenia zmluvy o prevode členských 

práv a povinností predstavenstvom alebo členskou schôdzou družstva. V prípade, že sa na 

prevod členských práv nevyžaduje splnenie odkladacej podmienky (napr. súhlas 

predstavenstva) je z hľadiska účinnosti tejto zmluvy vhodné uvažovať o obdobnom postupe 

ako v prípade tzv. voľného prevodu a na vyvolanie účinkov voči družstvu vyžadovať jej 

predloženie družstvu. ObZ zároveň kogentne upravuje postup, v rámci ktorého umožňuje 

členovi družstva odvolať sa voči negatívnemu rozhodnutiu predstavenstva (ak  sa jeho súhlas 

s prevodom vyžaduje) na členskú schôdzu, ktorá má kompetenciu v danej veci definitívne 

rozhodnúť.    

 

7.5.3 Prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve 

 

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve predstavuje z nášho 

pohľadu najfrekventovanejší a z hľadiska finančného vyjadrenia spravidla aj najhodnotnejší 

prevod členských práv v družstve. Z tohto dôvodu aj zákonodarca pre tento typ vychádza z 

princípu neobmedzitelnosti tohto prevodu práv a povinností a teda zabraňuje tomu, aby bytové 

družstvo podmieňovalo jeho účinnosť súhlasom predstavenstva, resp. členskej schôdze. 

 
378  Napr.: MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok §1-260, s. 991 podobne 

PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie, s. 1024. 
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V tomto zmysle je v podstate vo výlučnej kompetencii člena družstva, aby sa slobodne rozhodol 

za akých podmienok a s kým takúto zmluvu uzavrie. Pre jej účinnosť sa voči družstvu sa 

vyžaduje jej predloženie družstvu, resp. písomné oznámenie doterajšieho člena družstva 

o realizácii prevodu členstva spolu s písomným súhlasom nového nadobúdateľa práv 

a povinností spojených s členstvom (členského podielu v bytovom družstve).  

 

Kapitola 7.6 Zodpovedné riadenie družstva 

Riadenie družstva je určované výkonom jednotlivých práv a povinností orgánmi družstva, ktorý 

determinuje to, či bude zodpovedné, alebo nie. Otázka zodpovedného riadenia družstva sa 

realizuje jednak v napĺňaní zákonom stanovených požiadaviek pre výkon jednotlivých funkcií 

v družstve ako aj v snahe o napĺňanie účelu pre ktorý bolo dané družstvo založené.379 V tomto 

zmysle sa ako kľúčové javí  zostavenie vhodného personálneho substrátu, ktorý obsadí, 

z pohľadu riadenia družstva, rozhodujúce pozície, čo je však výlučne v kompetencii členov 

družstva, ktorú ju môžu využiť na zasadnutí členskej schôdze. Určitú odlišnosť vo vzťahu 

k obsadzovaniu týchto pozícií v družstve v porovnaní s obsadzovaním orgánov v obchodných 

spoločnostiach je možné vnímať v povinnosti obsadzovať do týchto orgánov len členov 

družstva, ktorí sú starší ako 18 rokov, prípadne aj zástupcov právnických osôb, ktoré sú členmi 

družstva ako aj to, že funkčné obdobie členov orgánov nesmie presiahnuť päť rokov. Stanovy 

družstva taktiež môžu určiť, že si družstvo volí náhradníkov za členov orgánov družstva, ktorí 

nastúpia namiesto odstupivšieho člena dňom účinnosti odstúpenia člena orgánu a to podľa 

stanoveného poradia. 

Obligatórnymi orgánmi380 družstva sú v zmysle § 237 Obchodného zákonníka: 

1. členská schôdza, 

2. predstavenstvo, 

3. kontrolná komisia. 

 

Okrem uvedených orgánov družstvo môže vytvárať (prostredníctvom stanov alebo uznesení 

členskej schôdze) podľa potreby aj iné, ich založenie a pôsobnosť však musia byť upravené 

v stanová družstva pričom ich kompetencia nemôže zasahovať do kompetencie členskej 

schôdze, predstavenstva a kontrolnej komisie.381 Od tejto situácie je však potrebné odlišovať 

pozíciu tzv. riaditeľa družstva, ktorá je upravená v § 243 ods. 7 Obchodného zákonníka 

v zmysle ktorého stanovy môžu určiť, že bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ 

vymenúvaný a odvolávaný predstavenstvom. Túto nie zriedkavo využívanú pozíciu v družstve 

nevnímame ako ďalší orgán družstva. Jedná sa o osobu, ktorej vzťah s družstvom vzniká na 

základe pracovnej zmluvy a jedná sa o osobu odlišnú od predsedu družstva (predstavenstva). 

 
379  K problematike zodpovedného podnikania bližšie pozri: LUKÁČKA, P. Kategória zodpovednosti 

a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky v kontexte výkonu funkcie štatutárneho 

orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným, s. 33 – 45. 

380  Určitú výnimku z povinnosti vytvoriť orgány družstva, ktoré sú upravené v § 237 ObZ predstavuje prípad tzv. 

malého družstva (menej ako 50 členov) v rámci ktorého môžu stanovy určiť, že pôsobnosť predstavenstva a 

kontrolnej komisie plní členská schôdza. 

381  Bližšie pozri: SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. a kol. Obchodné právo, s. 634. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-237
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-243.odsek-7
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Oprávnenie riaditeľa konať za družstvo je možné subsumovať pod § 15 Obchodného zákonníka 

(osoba poverená určitou činnosťou).  

 

7.6.1 Členská schôdza 

 

Vrcholným, najvyšším orgánom družstva je členská schôdza, ktorá má obdobne ako valné 

zhromaždenie v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti zverené 

rozhodovanie o tých naj dôležitejších otázkach. Okrem základnej pôsobnosti členskej schôdze, 

ktorú upravuje § 239 ods. 4 Obchodného zákonníka, členská schôdza (obdobne ako valné 

zhromaždenie v spoločnosti s ručením obmedzeným § 125 ods. 3 Obchodného zákonníka) 

môže rozhodovať aj o iných otázkach, pokiaľ to upravuje zákon, stanovy družstva alebo pokiaľ 

si rozhodovanie o určitej veci vyhradila. Pôsobnosť členskej schôdze vyhradiť si právo 

rozhodovať o určitých otázkach nie je limitovaná a z tohto dôvodu môže zasahovať do 

kompetencie iných (vrátane obligatórnych) orgánov družstva (napr. predstavenstva). Na druhej 

strane by členská schôdza mala k využívaniu tejto kompetencie pristupovať nanajvýš obozretne 

a to najmä v kontexte možnej liberácie predstavenstva, ktoré vykonávalo uznesenie členskej 

schôdze v zmysle § 243a ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

Členská schôdza sa schádza v lehotách určených stanovami, najmenej raz za rok, alebo 

v prípade, že o to požiada písomne aspoň jedna tretina všetkých členov družstva, kontrolná 

komisia, ako aj v ďalších prípadoch, ak tak určujú stanovy. Čo sa týka konkrétneho postupu 

zvolávania členskej schôdze, tak zákon jeho dôslednejšiu úpravu ponecháva na stanovy 

družstva s tým, že ju zvoláva predstavenstvo. V tejto súvislosti poukazujeme najmä na to, že 

zákon nestanovuje lehotu v rámci ktorej má byť pozvánka na toto zasadnutie doručené členom 

družstva a ani to, v akej lehote má byť členská schôdza zvolaná, ak o to požiada jedna tretina 

všetkých členov družstva, resp. kontrolná komisia. Domnievame sa, že túto problematiku by 

bolo vhodné v rovine de lege ferenda a aspoň dispozitívne upraviť priamo v zákone.   

 

Členská schôdza sa môže uskutočňovať buď formou: 

a) zhromaždenia členov družstva (na jednom mieste v rovnakom čase),     

b) čiastkových schôdzí - pri rozhodovaní sa sčítajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových 

členských schôdzach. Čiastkové členské schôdze nemôžu rozhodovať o zrušení družstva, 

zmene právnej formy družstva a v ďalších prípadoch, ak tak určujú stanovy. 

 

ObZ taktiež umožňuje zohľadniť špecifiká konkrétneho družstva aj vo vzťahu k výkonu 

niektorých kompetencií členskej schôdze a to takým spôsobom, že ak s ohľadom na rozsah 

družstva nie je dobre možné zvolávať členskú schôdzu, môžu stanovy určiť, že v rozsahu nimi 

určenom plní pôsobnosť členskej schôdze zhromaždenie delegátov. Každý z delegátov sa volí 

rovnakým počtom hlasov. Stanovy môžu určiť odchýlky, pokiaľ sú potrebné vzhľadom na 

organizačné usporiadanie družstva. 

 

Vzhľadom na predpokladanú vysokú početnosť členov družstva sa uvedené možnosti ako 

zabezpečiť funkčnosť rozhodovania členskej schôdze javia ako adekvátne s tým, že rovnaký 

účel má aj výslovná úprava tzv. náhradnej členskej schôdze, ktorú je predstavenstvo povinné 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-239.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-125.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-243a.odsek-2
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zvolať do troch týždňov od kedy sa mala konať riadna členská schôdza, ktorá však nesplnila 

z hľadiska počtu jej účastníkov podmienku uvedenú v § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka. 

Náhradná schôdza rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných členov družstva. Uvedené 

obdobne platí aj vo vzťahu ku konaniu čiastkových schôdzi ako aj zhromaždeniu delegátov. 

 

7.6.2 Predstavenstvo 

 

Štatutárnym orgánom382 družstva je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť družstva a rozhoduje o 

všetkých záležitostiach družstva, ktoré tento zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu. 

Predstavenstvo plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť. Ak zo stanov 

nevyplýva niečo iné, za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je však 

pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis 

aspoň dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu družstva 

(predstavenstva), prípadne podpredsedu, pokiaľ stanovy neurčujú, že ich volí členská schôdza. 

Obdobne ako v prípade štatutárnych orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej 

spoločnosti (§ 135a Obchodného zákonníka, §194 ods. 5  až 9. Obchodného zákonníka) platí 

i v prípade predstavenstva, že jeho členovia sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou 

starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jej členov. Najmä sú povinní 

zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu 

rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých 

prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo 

záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, 

záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva. Konať 

s odbornou starostlivosťou je základnou kvalitatívnou požiadavkou na výkon funkcie člena 

predstavenstva v rámci všetkých úkonov, ktoré takýto člen predstavenstva z titulu svojej 

funkcie realizuje a ktorej porušenie (okrem liberačných dôvodov) v rátane povinnosti lojality, 

spôsobuje vznik jeho zodpovednosti za prípadnú škodu. V tomto zmysle nie je odborná 

starostlivosť konkrétnou povinnosťou, ktorá smeruje k nejakému očakávanému výsledku, ale 

mala by byť vlastnosťou všetkých úkonov člena predstavenstva.383  Z hľadiska vyvodzovania 

zodpovednosti za škodu porušením povinností pri výkone pôsobnosti člena predstavenstva 

platí, že : „... sa bude aplikovať všeobecná úprava zodpovednosti za škodu podľa § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktorá je modifikovaná osobitnou úpravou vyplývajúcou 

z komentovaného ustanovenia (§ 243a Obchodného zákonníka – pozn. autora.).“384 

Z uvedeného teda vyplýva, že pre vyvodenie zodpovednosti voči členovi predstavenstva sa 

okrem naplnenia všeobecných podmienok zodpovednosti za škodu (porušenie povinnosti, 

vznik škody a príčinná súvislosť medzi oboma uvedenými podmienkami) bude skúmať aj 

existencia/neexistencia osobitných liberačných dôvodov. Konkrétne sa jedná o prípady, ak síce 

bola konaním člena predstavenstva družstvu spôsobená škoda, avšak daný člen predstavenstva 

tento úkon realizoval v súlade s odbornou starostlivosťou (je na členovi predstavenstva, aby 

 
382  Štatutárny orgán definuje § 20 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

383  K vymedzeniu odbornej starostlivosti bližšie pozri: LUKÁČKA, P. Kategória zodpovednosti a zodpovedné 

podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky v kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu 

spoločnosti s ručením obmedzeným, s. 62 – 64  

384  MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok §1-260, s. 1011-1012 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-238.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-135a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-194
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#predpis.cast-tretia.hlava-1.diel-10.oddiel-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#predpis.cast-tretia.hlava-1.diel-10.oddiel-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20190701#paragraf-243a
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túto okolnosť preukázal), resp. škoda bola spôsobená vykonaním uznesenia členskej schôdze, 

ak toto je uznesenie členskej schôdze nebolo v rozpore s právnymi predpismi alebo so 

stanovami družstva alebo ak ide o povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. 

 

7.6.3 Kontrolná komisia 

 

Kontrolným orgánom družstva (obdobne ako dozorná rada v spoločnosti s ručením 

obmedzeným a v akciovej spoločnosti) je kontrolným orgánom družstva a jeho kompetencia 

pozostáva z oprávnenia kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúvať sťažnosti jeho 

členov. Je zodpovedná len členskej schôdzi a  je nezávislá od ostatných orgánov družstva. 

Kontrolná komisia má najmenej troch členov a zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri 

mesiace. Volí zo svojich členov predsedu, prípadne podpredsedu, pokiaľ stanovy neurčujú, že 

ich volí členská schôdza. Pri výkone svoje pôsobnosti však kontrolná komisia nedisponuje 

kompetenciou zastupovať družstvo navonok a ani vykonávať riadiacu funkciu. 

 

Kontrolná komisia sa vyjadruje k účtovným závierkam, ktoré je družstvo povinné vyhotovovať 

podľa osobitného predpisu a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k návrhu úhrady straty 

družstva. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si u predstavenstva akékoľvek informácie 

o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej 

komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení 

družstva a jeho členov.  

 

Z hľadiska vyvodzovania prípadnej zodpovednosti za výkon funkcie člena kontrolnej komisie 

platia obdobné podmienky ako je to v prípade členov predstavenstva družstva, pričom 

základnou požiadavkou na ich činnosť je konať pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou 

a v súlade so záujmami družstva a všetkých jej členov.  
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Kontrolné otázky: 
 

1. Vymenujte základné znaky družstva, ktorými sa odlišuje od obchodných spoločností. 

2. Definujte pojmy „družstevná samospráva“ a „družstevná demokracia“. 

3. Akým spôsobom sa v družstve vytvára základné imanie? 

4. Vyjadrite sa k problematike ručenia členov družstva za záväzky družstva. 

5. Aké majetkové práva má člen družstva? 

6. Definujte požiadavky na prevod členské podielu v družstve. 

7. Definujte pôsobnosť obligatórnych orgánov družstva. 

8. Vymenujte základné predpoklady pre vznik zodpovednosti predstavenstva a kontrolnej 

komisie.   

9. Za akých okolností dochádza k liberácii členov predstavenstva, resp. kontrolnej komisie? 
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