
Skutkový stav: 

Obchodná spoločnosť ,,ABC, s.r.o.“ rokovala v prvej polovici roka 2014 o spoločnom developerskom projekte 

s obchodnou spoločnosťou ,,XYZ, s.r.o.“ spočívajúcom v zhotovení bytového domu s 20-timi bytovými 

jednotkami (ďalej len ,,Projekt“). Podľa predbežného podnikateľského plánu, ktorý bol formulovaný 

v návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej developerskej zmluvy, mala byť realizačná Zmluva o spoločnom 

developerskom projekte uzavretá do 30. 11. 2014. Celkové peňažné náklady spoločnosti ,,ABC, s.r.o.“ vložené 

do ,,Projektu“ mali tvoriť 500.000 eur (slovom: päťstotisíc eur) s tým, že projekt kalkuloval s návratnosťou 

do 1 roka od kolaudácie stavby (t. j. do konca roka 2017) a ziskom pre spoločnosť ,,ABC, s.r.o.“ vo výške 

400.000 eur (slovom: štyristotisíc eur) do 2 rokov od kolaudácie stavby (t. j. do konca roka 2018). 

Súčasťou návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej developerskej zmluvy bolo aj nasledujúce ustanovenie: 

 

Zmluvné strany súhlasia s tým, že ak Zmluva o spoločnom developerskom projekte nebude uzavretá do 30. 11. 

2014, tak ani jedna zo zmluvných strán nemôže požadovať, aby obsah realizačnej zmluvy určil súd. 

 

Vzhľadom na to, že podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti ,,ABC, s.r.o.“ mohol konateľ uzatvárať zmluvy 

v mene spoločnosti s tretími osobami výlučne iba po súhlase valného zhromaždenia, ak hodnota predmetu zmluvy 

prevyšuje 100.000 eur (slovom: jednostotisíc eur), tak konateľ zvolal na deň 3. 11. 2014 valné zhromaždenie, 

na ktorom spoločníci prijali uznesenie vyjadrujúce súhlas s uzavretím Zmluvy o uzavretí budúcej developerskej 

zmluvy a následne na ďalšom zasadnutí zvolanom na deň 30. 11. 2014, vyjadrilo valné zhromaždenie súhlas aj 

s uzavretím Zmluvy o spoločnom developerskom projekte. Táto zmluva bola hneď po skončení zasadnutia 

podpísaná zo strany konateľa obchodnej spoločnosti ,,ABC, s.r.o.“ ako aj zo strany konateľa obchodnej 

spoločnosti ,,XYZ, s.r.o.“. 

Keďže kvôli ostatnej bytovej výstavbe v okolí ,,Projektu“ sa podstatne znížil záujem o bytové jednotky v tejto 

oblasti, tak návratnosť ,,Projektu“ sa nepodarilo dosiahnuť nielen do konca roka 2017, ale ani do konca roka 2018. 

Z tohto dôvodu obchodná spoločnosť ,,ABC, s.r.o.“ nemohla realizovať svoje ostatné podnikateľské plány, ktoré 

boli schválené na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti dňa 31. 7. 2017. V nadväznosti na to jeden zo 

spoločníkov Ján Novák podal v mene spoločnosti žalobu na náhradu škody voči konateľovi podľa § 122 ods. 3 

Obchodného zákonníka z dôvodu, že konateľ porušil povinnosť konať s odbornou starostlivosťou a uzavrel 

zmluvu o ,,Projekte“, ktorého návratnosť bola podstatne dlhšia, než sa predpokladalo, čo spoločnosti znemožnilo 

realizáciu ostatných podnikateľských aktivít. Vzhľadom na to, že konateľ sa necítil zodpovedný za obchodný 

neúspech v rámci ,,Projektu“, tak na deň 31. 1. 2019 zvolal zasadnutie valného zhromaždenia, pričom jediným 

bodom programu bolo vzdanie sa nároku spoločnosti na náhradu škody voči konateľovi. Spoločníci na tomto 

valnom zhromaždení prijali uznesenie vyjadrujúce súhlas so vzdaním sa tohto nároku, navyše po tom, čo konateľ  

komplexne vysvetlil okolnosti súvisiace s ,,Projektom“, súhlasil so vzdaním sa nároku spoločnosti voči 

konateľovi aj Ján Novák a podanú žalobu vzal späť. 

 

Otázky: 

1. Vysvetlite, aké úkony mal konateľ obchodnej spoločnosti ,,ABC, s.r.o.“ urobiť, aby vo vzťahu k rokovaniu 

o uzavretí Zmluvy o spoločnom developerskom projekte s obchodnou spoločnosťou ,,XYZ, s.r.o.“ konal 

s odbornou starostlivosťou. 

2. Posúďte, či v prípade súdneho konania (t. j. ak by Ján Novák nevzal späť svoju žalobu) bude v prospech 

konateľa skutočnosť, že valné zhromaždenie prijalo uznesenie vyjadrujúce súhlas s uzavretím Zmluvy 

o spoločnom developerskom projekte s obchodnou spoločnosťou ,,XYZ, s.r.o.“ 

3. Posúďte, či sa obchodná spoločnosť ,,ABC, s.r.o.“ platne vzdala svojho nároku na náhradu škody voči 

konateľovi (za predpokladu, že spoločnosť tento nárok mala). 

4. Bude mať vzdanie sa nároku spoločnosti na náhradu škody voči konateľovi (za predpokladu, že spoločnosť 

tento nárok mala) vplyv na prípadné uplatnenie nároku veriteľa obchodnej spoločnosti ,,ABC, s.r.o.“, ak si tento 

nárok uplatní podľa § 135a ods. 5 Obchodného zákonníka? 

5. Môžu sa zmluvné strany dohodnúť, že v prípade neuzavretia realizačnej zmluvy do 30. 11. 2014 nebude môcť 

ani jedna z nich požadovať, aby obsah realizačnej zmluvy určil súd? Za splnenia akých podmienok môže určiť 

obsah realizačnej zmluvy tretia osoba? 

6. Vo všeobecnosti uveďte, za splnenia akých podmienok sa môže účastník obchodnoprávneho zmluvného vzťahu 

vopred vzdať svojho práva? Je možné sa vopred vzdať nároku na náhradu škody? 

 

   


