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ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA OBCHODNÝ PODIEL 
 

Kinga Alakszová 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstract: The economic crisis has dramatically affected not only the economy but also 

entrepreneurs. The consequence was that entrepreneurs were not able to fulfill their commercial-
contractual relations. Some of them got into financial difficulties and were forced to take a credit. 
The paper  deals  with  establishment  of  the  right  of  lien  to  an  ownership  interest as a form of 
ensuring of contractual relations. 
 
Abstrakt: Hospodárska kríza prudko zasiahla nie len ekonomiku, ale aj podnikateľov. Dôsledkom 

bolo, že podnikatelia neboli schopní splniť svoje obchodno-záväzkové záväzky. Niektorí z nich sa 
dostali do finančných problémov a boli nútení zobrať si úver. Príspevok sa zaoberá zriadením 
záložného práva na obchodný podiel ako spôsobu zabezpečovania záväzkových vzťahov.  
 
Key words: ownership interest, right of lien, shareholder, Limited Liability Company 

 
Kľúčové slová: obchodný podiel, záložné právo, spoločník, spoločnosť s ručením obmedzeným    

 
 
1 ÚVOD 

Obchodný zákonník do roku 2002 nemal žiadne ustanovenie, ktoré by umožňovalo zriadenie 
záložného práva na obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným. Medzi odborníkmi sa 
preto viedol spor o tom, či obchodný podiel môže byť predmetom záložného práva. Dlhoročné 
diskusie ukončilo prijatie zákona č. 500/2001, ktorý do Obchodného zákonníka zaradil § 117a, ktorý 
upravuje zriadenie záložného práva na obchodný podiel. „Ustanovením § 117a  ods. 1, podľa 
ktorého na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo, končí sa akákoľvek diskusia alebo 
pochybnosť, či obchodný podiel vzhľadom na jeho právnu úpravu je spôsobilým predmetom 
záložného práva.“

1
   

 
2 ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA OBCHODNÝ PODIEL 
 
2.1. Záložné právo  

Záložné právo je vecnoprávnym prostriedkom zabezpečenia pohľadávok a ich 
príslušenstva.

2
 V zmysle § 151a Občianskeho zákonníka, záložné právo slúži na zabezpečenie 

pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa 
uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. 
Záložné právo plní zabezpečovaciu a uhradzovaciu funkciu. Zabezpečovacia funkcia spočíva v tom, 
že donucuje dlžníka na splnenie svojho dlhu. Zároveň tiež posilňuje veriteľa v tom zmysle, že jeho 
pohľadávka bude uspokojená aj vtedy, ak dlžník nebude schopný svoj dlh splniť. Uhradzovacia 
funkcia sa prejavuje v možnosti veriteľa uspokojiť svoju pohľadávku priamo z predmetu záložného 
práva alebo domáhať sa uspokojenia v prípade, ak pohľadávka nebude včas splnená. Na základe 
spomenutých skutočností, môžeme konštatovať, že účelom záložného práva je iba zabezpečovanie 
pohľadávky, bez ktorého záložné právo nemôže existovať. Je závislé čo do vzniku i čo do trvania na 
pohľadávke, ktorú zabezpečuje.

3
 

 
Predmetom záložného práva v zmysle § 151d Občianskeho zákonníka môže byť vec, právo, 

iná majetková hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré sú prevoditeľné, ak zákon neustanovuje inak. 
                                                           
1
HANES, D.: Spoločnosť s ručením obmedzeným v novej právnej úprave, IURA EDITION, 

Bratislava, 2002, 160 s., ISBN 80-89047-34-3 
2
LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné, Tretie doplnené a prepracované vydanie, IURA 

EDITION, Bratislava, 2006,    490 s., ISBN 80-8078-084-6 
3
SVOBODA, J. a kol.: Občiansky zákonník, Komentár a súvisiace predpisy, V. doplnené, rozšírené 

a aktualizované vydanie, EUROUNION, Bratislava, 2004, 259 s., ISBN 80-88984-64-5    
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Záloha môže byť aj súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, 
alebo iná hromadná vec. Treba položiť otázku, či obchodný podiel môže byť zálohom? Do prijatia 
zákona č. 500/2001 bol spor o tom, či obchodný podiel môže byť zálohom, nakoľko nie je vecou ani 
pohľadávkou. „Pri vymedzení obchodného podielu  ako predmetu občianskoprávnych vzťahov 
v zásade prevláda záver o tom, že obchodný podiel predstavuje inú majetkovú hodnotu podľa § 118 
ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podiel spoločníka je definovaný ako iná majetková hodnota, ktorá  
predstavuje účasť  spoločníka v spoločnosti  a z nej  plynúce práva a povinnosti. Táto majetková 
hodnota sa oceňuje mierou účasti  spoločníka na čistom obchodnom imaní, ktorá pripadá  na jeho 
podiel, pokiaľ zákon neustanovuje niečo iné.“ 

4
 V právnej teórii sa poukazuje na to, že obchodný 

podiel predstavuje inú majetkovú hodnotu v zmysle § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka, a preto 
môže byť spôsobilým predmetom právnych vzťahov.     

Základná úprava záložného práva je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, ktorý ako lex 
generalis sa použije aj na úpravu záložného práva k obchodnému podielu zakotvenú v Obchodnom 
zákonníku, ktorý pôsobí ako zákon lex specialis.  § 117a obsahuje klauzulu, podľa ktorej, ak 
Obchodný zákonník neustanovuje inak, vzťahujú sa na záložné právo na obchodný podiel 
ustanovenia osobitného predpisu, t.j. ustanovenia Občianskeho zákonníka.  
 
2.2. Vznik záložného práva na obchodný podiel 

Obchodný zákonník spája vznik záložného práva na obchodný podiel splnením zákonom 
ustanovených podmienok, ktorými sú: 

1. spôsobilosť obchodného podielu byť predmetom záložného práva, 
2. súhlas valného zhromaždenia spoločnosti so zriadením záložného práva na obchodný 

podiel podľa spoločenskej zmluvy, 
3. splnenie ďalších podmienok, ktoré sú určené spoločenskou zmluvou, 
4. uzavretie záložnej zmluvy, 
5. zápis záložného práva na obchodný podiel. 
 

Odpoveď na otázku, kedy je obchodný podiel spôsobilým predmetom záložného práva, treba 
vždy hľadať v spoločenskej zmluve spoločnosti s ručením obmedzeným. Absolútny zákaz prevodu 
obchodného podielu, a tým aj zákaz zriadenia záložného práva na obchodný podiel, môže zakotviť 
len spoločenská zmluva.  

Obchodný podiel je spôsobilým predmetom záložného práva len vtedy, ak spoločenská 
zmluva výslovne pripúšťa jeho prevod. Ak spoločenská zmluva vylučuje možnosť prevodu 
obchodného podielu, obchodný podiel nemôže byť spôsobilým predmetom záložného práva. Tiež 
nemôže byť spôsobilým predmetom záložného práva, ak spoločenská zmluva neumožňuje prevod 
obchodného podielu, avšak zriadenie záložného práva na obchodný podiel pripúšťa. To isté platí aj 
v opačnej situácii, t.j. ak spoločenská zmluva pripúšťa prevod obchodného podielu, avšak zriadenie 
záložného práva na obchodný podiel výslovne neumožňuje.  

Vynára sa otázka, čo v takom prípade, ak spoločenská zmluva neobsahuje žiadne 
ustanovenie o prevode obchodného podielu, avšak zriadenie záložného práva  umožňuje. Podľa 
názoru prof. Hanesa „v takomto prípade zriadenie záložného práva na obchodný podiel by nebolo 
možné, a to nielen preto, že Obchodný zákonník takéto riešenie nepozná, ale aj z dôvodu, že 
záložné právo by sa nedalo realizovať v zmysle § 151f OZ, resp. § 299 OBZ.“ 

5
   

Tiež treba poukázať na to, že Obchodný zákonník vôbec nerieši situáciu, ak v čase zriadenia 
záložného práva spoločenská zmluva pripúšťa prevod obchodného podielu a  tým aj zriadenie 
záložného práva, avšak neskôr došlo k zmene spoločenskej zmluvy, ktorá už prevod obchodného 
podielu nepripúšťa. Podľa názoru JUDr. Tomlainovej, „...následná zmena spoločenskej zmluvy, 
ktorá už „nepripúšťa“ prevod obchodného podielu, nebude mať žiadny vplyv na ďalšie trvanie 
záložného práva na obchodný podiel – iný výklad by bol v rozpore so zmyslom a účelom záložného 
práva.“

6
  

                                                           
4
 ŠTENGLOVÁ, I.: Obchodní zákoník v aktuálním znění, Praha: ISEC, 2000, 99s., citované 

z PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, 2. aktualizované vydanie, Praha: 
C.H.Beck, 2008, 330 s., ISBN 978-80-7400-039-3     
5
HANES, D.: Spoločnosť s ručením obmedzeným v novej právnej úprave, IURA EDITION, 

Bratislava, 2002, 161 s., ISBN 80-89047-34-3 
6
 TOMLAINOVÁ, A.: Zmluvné záložné právo na obchodný podiel v spoločnosti s ručením 

obmedzeným, Bulletin slovenskej advokácie, č. 11/2006, 9 s. 
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Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu sa vyžaduje súhlas 
valného zhromaždenia spoločnosti. V prípade, ak spoločenská zmluva vyžaduje súhlas valného 
zhromaždenia na prevod obchodného podielu, súhlas najvyššieho orgánu spoločnosti s ručením 
obmedzeným je potrebný aj na zriadenie záložného práva na obchodný podiel. Bez absencie 
súhlasu valného zhromaždenia by záložné právo na obchodný podiel nemohlo vzniknúť. Ak by 
spoločenská zmluva určila, že súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu je 
potrebný, a súčasne tiež by obsahovala ustanovenie, že na zriadenie záložného práva na obchodný 
podiel súhlas valného zhromaždenia spoločnosti nie je potrebný, toto ustanovenie by bolo od 
počiatku neplatné pre rozpor s kogentnou právnou úpravou. Podľa názoru prof. Ovečkovej „ak je 
totiž prevoditeľnosť obchodného podielu viazaná na súhlas valného zhromaždenia, bez takéhoto 
súhlasu nemôže dôjsť nielen k prevodu obchodného podielu, ale ani k jeho založeniu. Mohlo by sa 
zdať, že takto koncipovaná zákonná úprava chráni len spoločnosť, keďže jej umožňuje rozhodnúť 
sa, či prostredníctvom valného zhromaždenia udelí súhlas na zriadenie záložného práva, alebo 
udelenie súhlasu odmietne. Pravdou však je, že zákon touto úpravou chráni  aj veriteľa, v prospech 
ktorého bolo záložné právo zriadené, a to tým, že nielen umožňuje, ale aj podstatne zjednodušuje 
následnú realizáciu záložného práva na obchodný podiel. Ak totiž valné zhromaždenie súhlasilo so 
zriadením záložného práva na obchodný podiel, spoločnosť nemá ďalej možnosť  ovplyvňovať, 
resp. spomaľovať realizáciu  záložného práva, pretože na prevod založeného obchodného podielu 
pri výkone záložného práva sa už súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje.“ 

7
 

Spoločenská zmluva tiež môže požadovať na prevod obchodného podielu splnenie ďalších 
podmienok (napr. okamžité splatenie vkladu spoločníka v celom rozsahu), splnenie týchto 
podmienok sa tiež vyžaduje na vznik záložného práva. Prevod obchodného podielu môže byť 
viazaný na súhlas valného zhromaždenia a zároveň aj na splnenie ďalších podmienok. V takomto 
prípade vznik záložného práva je viazaný na splnenie obidvoch podmienok podľa spoločenskej 
zmluvy. Spoločenská zmluva tiež môže ustanoviť, že prevod obchodného podielu nie je viazaný na 
súhlas valného zhromaždenia, avšak je potrebné splnenie ďalších iných podmienok. V tomto 
prípade je potrebné len splnenie iných ďalších podmienok ustanovených spoločenskou zmluvou 
spoločnosti.      

Vznik záložného práva na obchodný podiel v zmysle § 117a ods. 2 Obchodného zákonníka 
je tiež podmienený  uzavretím záložnej zmluvy. Zákon kogentne vyžaduje písomnú formu 
s osvedčenými podpismi záložného veriteľa a záložcu. Vychádzajúc z § 151b ods. 2 až 4 
Občianskeho zákonníka zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel musí obsahovať 
presné označenie obchodného podielu tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva ho bolo 
možné určiť, ako aj pohľadávky, ktoré záložné právo zabezpečuje. „K špecifikácii obchodného 
podielu by mali byť dostačujúce údaje obsiahnuté v spoločenskej zmluve. Obchodný podiel by sa 
teda mal identifikovať údajmi o osobe spoločníka (dlžníka - záložcu) a odkazom na príslušné 
ustanovenia spoločenskej zmluvy o obchodnom podiele, najmä pokiaľ ide o výšku obchodného 
podielu.“

8
 Ak záložná zmluva neurčuje hodnotu pohľadávky, ktorá má byť zabezpečená záložným 

právom, musí určiť najvyššiu hodnotu istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje.   
Záložná zmluva by tiež mala určiť hodnotu obchodného podielu, ktorá by mala vyjadrovať 

trhovú cenu, za ktorú by mohol byť obchodný podiel prevedený na inú osobu. Cenu by mal určiť 
záložný veriteľ a záložca, avšak nie je vylúčené, aby hodnota obchodného podielu bola určená 
znaleckým posudkom. Zákon nerieši otázku doplnenia zabezpečenia v prípade poklesu hodnoty 
obchodného podielu. Nakoľko hodnota obchodného podielu je premenlivá a závisí od ekonomických 
výsledkov spoločnosti, z dôvodu istoty záložného veriteľa môže byť dojednané oprávnenie 
záložného veriteľa požadovať doplnenie zabezpečenia pohľadávky. 

Uzavretie záložnej zmluvy je prvým krokom pri vzniku záložného práva na obchodný podiel. 
Po uzavretí záložnej zmluvy nasleduje druhý krok, ktorý predstavuje zápis záložného práva na 
obchodný podiel do obchodného registra. Záložné právo vzniká až jeho zápisom do obchodného 
registra, a preto záložné právo nepodlieha registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných 
práv v zmysle §151e ods. 4 Občianskeho zákonníka. Návrh na zápis záložného práva podáva buď 
záložný veriteľ alebo záložca do tridsiatich dní odo dňa splnenia všetkých predpokladov na jeho 
zriadenie.  

                                                           
7
OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, Druhé, doplnené a prepracované vydanie, 

IURA EDITION, Bratislava, 2008, 463 s., ISBN 978-80-8078-205-4   
8
 FEKETE, I.: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, Komplexná príručka, EPOS, 2004, 

311 s., ISBN 80-8057-584-3 
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2.3. Právne následky zriadenia záložného práva na obchodný podiel  

Zákon v § 117a ods. 5 Obchodného zákonníka explicitne uvádza, že „počas trvania 
záložného práva na obchodný podiel vykonáva práva spojené s účasťou v spoločnosti spoločník.“ 
Tieto práva neprechádzajú na záložného veriteľa (platí to tak o majetkových ako aj o nemajetkových 
právach spojených s obchodným podielom), avšak v zmysle § 151i ods. 1 Občianskeho zákonníka, 
záložca je povinný zdržať sa všetkého, čím sa hodnota zálohu zmenšuje. V literatúre sa možno 
stretnúť s názorom, že nič nebráni tomu, aby sa záložnou zmluvou zakotvilo právo záložného 
veriteľa spolupôsobiť pri výkone týchto práv, ako aj ustanovenie sankcií za jej nedodržanie. 
Predmetom však nemôžu byť práva majetkové, právo na riadenie a kontrolu spoločnosti, právo na 
napadnutie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia na súde a ani právo minoritného 
spoločníka; vymenované práva počas celej doby existencie záložného práva patria výlučne 
záložcovi a v žiadnom prípade ich nemôže vykonávať záložný veriteľ. 

9
  Počas trvania záložného 

práva postavenie spoločníka sa nemení, naďalej vykonáva všetky práva spojené s účasťou 
spoločníka v spoločnosti.  

Vznik záložného práva, ktoré zaťažuje príslušný obchodný podiel, neobmedzuje jeho 
majiteľa v dispozícii s ním. Založený obchodný podiel je aj naďalej spôsobilým predmetom zmluvy o 
prevode obchodného podielu, ktorú možno uzavrieť aj vtedy, ak je predmetný obchodný podiel 
zaťažený záložným právom.

10
 „V prípade prevodu založeného obchodného podielu však záložné 

právo pôsobí aj voči novému nadobúdateľovi tohto obchodného podielu okrem prípadu, ak bolo v 
záložnej zmluve dohodnuté, že záložca môže previesť obchodný podiel  bez zaťaženia záložným 
právom (§151md ods. 1 písm. g) OZ).“

11
 Treba však poukázať na skutočnosť, že po oznámení 

začatia výkonu záložného práva môže  predmetný obchodný podiel záložca previesť už len so 
súhlasom záložného veriteľa udeleného ex ante

12
. 

Obchodný ani Občiansky zákonník v žiadnom zo svojich ustanovení neobsahujú 
obmedzenie, v zmysle ktorého by sa zakazovalo, aby sa na už raz založený obchodný podiel 
zriadilo ďalšie záložné právo; to znamená, že obchodný podiel možno založiť aj viackrát. Občiansky 

zákonník v tomto zmysle navyše obsahuje ustanovenie, podľa ktorého je akákoľvek dohoda 
zakazujúca zriadiť záložné právo neúčinná voči tretím osobám (§ 151d ods. 6 OZ); t.z. že nebude 
mať žiaden vplyv na platnosť zmluvy o zriadení ďalšieho záložného práva na už raz založený 
obchodný podiel. Záložný veriteľ však bude oprávnený domáhať sa od záložcu náhrady škody, ktorá 
mu vznikla, resp. zmluvnej pokuty, pokiaľ bola pre prípad porušenia tejto povinnosti dohodnutá.

13
 

 
2.4. Výkon záložného práva na obchodný podiel 

Najvýznamnejším právnym následkom záložného práva je oprávnenie záložného veriteľa 
sám sa uspokojiť alebo domáhať sa uspokojenia svojej splatnej a zabezpečenej pohľadávky z 
predmetu záložného práva v prípade, že záložca je so svojím plnením v omeškaní. Záložný veriteľ 
je oprávnený zákonom a záložnou zmluvou určeným spôsobom začať výkon záložného práva na 
obchodný podiel. § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka umožňuje záložnému veriteľovi postupovať 
nasledovnými spôsobmi: 

1. uspokojiť svoju pohľadávku predajom obchodného podielu spôsobom určeným v záložnej 
zmluve, 

2. uspokojiť sa predajom obchodného podielu na dražbe v zmysle osobitného zákona, 
3. domáhať sa uspokojenia predajom zálohu podľa osobitných predpisov. 
Na výkon záložného práva sa podporne použijú ustanovenia § 151j  a nasl. Občianskeho 

zákonníka, tým, že v zmysle § 117a ods. 3 Obchodného zákonníka na prevod založeného 
obchodného podielu už súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje.  Záložca pri výkone záložného 
práva je povinný strpieť výkon záložného práva, a najmä má povinnosť poskytnúť súčinnosť 

                                                           
9
 FEKETE, I.: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, Komplexná príručka, EPOS, 2004, 

312-313 s., ISBN 80-8057-584-3 
10

ŽITŇANSKÁ, L., OVEČKOVÁ, O. a kol.: Základy obchodného práva, IURA EDITION, Bratislava, 
2009, 326 s., ISBN 978-80-8078-276-4   
11

 PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, 2. aktualizované vydanie, Praha: 
C.H.Beck, 2008, 349 s., ISBN 978-80-7400-039-3     
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 ŽITŇANSKÁ, L., OVEČKOVÁ, O. a kol.: Základy obchodného práva, IURA EDITION, Bratislava, 
2009, 326 s., ISBN 978-80-8078-276-4   
13
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obmedzeným, Bulletin slovenskej advokácie, č. 11/2006, 10 s. 
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záložnému veriteľovi. Ide najmä o vydanie listín potrebných na disponovanie s obchodným 
podielom.  

Na druhej strane záložný veriteľ je povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby 
záloh predal za cenu, za ktorú rovnaký predmet predáva v čase predaja zálohu. Záložný veriteľ má 
tiež povinnosť bezodkladne písomne informovať záložcu o výkone záložného práva a náklady 
spojené s výkonom záložného práva je povinný preukázať záložcovi. Rozdiel medzi hodnotou 
zabezpečenej pohľadávky a hodnotou výťažku z predaja obchodného podielu, je záložný veriteľ 
povinný bez zbytočného odkladu vydať záložcovi.

14
 

Obchodný zákonník v súvislosti s výkonom záložného práva nerieši situáciu neúspešných 
pokusov predaja obchodného podielu pri výkone záložného práva spôsobom dohodnutým v zmluve. 
Právna úprava neumožňuje, aby záložný veriteľ vstúpil do práv spoločníka, nakoľko majiteľom 
obchodného podielu je aj naďalej záložca, ktorý je jedinou osobou oprávnenou nakladať so 
založeným obchodným podielom.

15
  

V súvislosti s výkonom záložného práva je potrebné upozorniť na skutočnosť, že záložný 
veriteľ sa nemôže uspokojiť prostredníctvom tzv. prepadného zálohu dojednaného pred splatnosťou 
pohľadávky zabezpečenej  záložným právom. § 151j ods. 3 Občianskeho zákonníka výslovne 
ustanovuje, že  akákoľvek dohoda uzatvorená pred splatnosťou pohľadávky zabezpečenej 
záložným právom, na základe ktorého sa záložný veriteľ môže uspokojiť s tým, že nadobudne 
obchodný podiel, je neplatná. To znamená, že dohoda medzi záložným veriteľom a záložcom o tom, 
že záložný veriteľ uspokojí svoju zabezpečenú pohľadávku tým, že predmet záložného práva 
nadobudne do vlastníctva, môže byť platne uzavretá až po tom, čo sa zabezpečená pohľadávka 
stane splatnou. 

16
 

 
2.5. Zánik záložného práva na obchodný podiel 

Obchodný zákonník dôvody zániku záložného práva na obchodný podiel výslovne 
neupravuje. Z tohto dôvodu je aplikácia ustanovení Občianskeho zákonníka nutná, a to konkrétne 
aplikácia § 151 md ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom treba rozlišovať dve situácie:   

1.  zánik záložného práva z dôvodu zániku založenej pohľadávky, 
2. zánik záložného práva, aj keď založená pohľadávka naďalej existuje.  
 
So zánikom zabezpečenej pohľadávky dochádza ex lege k zániku záložného práva, pričom 

nie je dôležité, z akého dôvodu zabezpečená pohľadávka zanikla. Tento zákonný dôsledok vyplýva 
z jeho akcesorickej povahy, podstatou ktorej je, že záložné právo nemôže existovať samostatne, t.j. 
bez väzby na iný právny vzťah.  

Občiansky zákonník v ustanovení § 151md ods. 1 písm. b) - i) enumeruje jednotlivé prípady 
zániku záložného práva bez toho, aby mu predchádzal zánik zabezpečenej pohľadávky. Na základe 
toho môžeme vo vzťahu k obchodnému podielu vyvodiť nasledovné prípady zániku záložného 
práva,  

- zánik zabezpečenej pohľadávky, 
- zánik zálohu, 
- vzdanie sa záložného práva zo strany záložného veriteľa,  
- uplynutie času, na ktorý bolo záložné právo zriadené,  
- prevedenie obchodného podielu záložcom v prípade, že záložná zmluva určuje, že záložca 

môže previesť záloh bez zaťaženia záložným právom,  
- spôsobom dohodnutým v záložnej zmluve.

17
  

Po zániku záložného práva je potrebné podať návrh na jeho výmaz z obchodného registra, 
ktorý podáva buď záložný veriteľ alebo záložca. Návrh na výmaz záložného práva sa dokladá 
listinami preukazujúcimi zánik záložného práva. Zákon nespája zánik záložného práva jeho 
výmazom z obchodného registra, ale zánik záložného práva na obchodný podiel nastáva na 
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základe dôvodov uvedených v § 151md Občianskeho zákonníka. Výmaz záložného práva 
v obchodnom registri sa vykoná ku dňu uvedeného v návrhu na jeho výmaz z obchodného registra, 
najskôr však ku dňu zániku záložného práva.

18
     

 
 
3 ZÁVER 

 Záverom môžeme konštatovať, že v súvislosti so zriadením záložného práva na obchodný 
podiel sa vynárajú otázky, na ktoré právna úprava nedáva konkrétne odpovede. Vôbec nerieši 
mnohé dôležité otázky a obsahuje ustanovenia, ktoré pripúšťajú rôzne výklady. Právna úprava 
nedostatočne garantuje práva záložného veriteľa, najmä pri výkone záložného práva na obchodný 
podiel, a preto by bolo vhodné ju spresniť a doplniť o riešenie viacerých otázok. 
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VLASTNÍ A CIZÍ KAPITÁL OBCHODNÍ KORPORACE 
 

Tomáš Dočkal 
 

Universita Karlova v Praze, Právnická fakulta 
 
 
Abstract: Equity and liabilities are essentials for every company. This is distinctly shown during an 

economic slowdown. It is specially shown that frequent taking of a liabilities causes company 
considerable difficulties and these become more vulnerable due to it. Companies should know this 
and take equity and liabilities in a sensible way therefore. Present economic trends encourage to 
prefer taking of a liabilities (credits, loans) to taking of a equity (equity capital, retained earnings). 
Nevertheless the taking of a liability must be always paid regardless of the reality, if the company is 
able to paid, whereas the company pays for the taking of equity only if it decides so and in the 
amount it decides. Rules can help so that companies would be less vulnerable, namely, rendering 
the taking of the equity more attractive in order to let the companies take equity and liabilities more 
equally. 
 
Abstrakt: Vlastní i cizí kapitál jsou pro obchodní korporaci existenčně důležité. Toto se zřetelně 

ukazuje během hospodářského útlumu. Zvláště se ukazuje, že časté využívání cizího kapitálu 
způsobuje obchodním korporacím během hospodářského útlumu nemalé potíže a ty se kvůli tomu 
stávají zranitelnější. Obchodní korporace by si tohoto měly být vědomy a rozumně užívat vlastní i 
cizí kapitál. Současné ekonomické trendy nabádají k upřednostňování cizího kapitálu (úvěry, 
zápůjčky) před kapitálem vlastním (základní kapitál, nerozdělený zisk). Avšak za využívání cizího 
kapitálu se musí platit vždy bez ohledu má-li vůbec obchodní korporace na zaplacení, kdežto za 
využívání vlastního kapitálu obchodní korporace zaplatí, jen když o tom rozhodne, a ve výši, jakou 
sama určí. Právní řád může napomoci tomu, aby obchodní korporace byly méně zranitelné, a to 
učiní-li využívání vlastního kapitálu atraktivnější, aby obchodní korporace využívaly vlastní i cizí 
kapitál rovnoměrněji. 
 
Key words: equity and liabilities, financial difficulties of a company, vulnerability of a company 

 
Klíčová slova: obchodní korporace, vlastní kapitál, cizí kapitál, dluh, zadlužování 

 
 
1   VLASTNÍ A CIZÍ KAPITÁL OBCHODNÍ KORPORACE 

 Obchodní korporace je právní subjekt určený k podnikání, tedy k soustavné činnosti 
prováděné samostatně touto obchodní korporací pod jejím vlastním jménem a na její vlastní 
odpovědnost za účelem dosažení zisku. K tomu je potřeba finančních zdrojů, a to nejen na začátku, 
neboli v době, kdy zisky z tohoto podnikání obchodní korporaci ještě neplynou, ale i později.  
 Finanční zdroje podnikání jsou různé. Jednak to mohou býti zdroje s tímto podnikáním 
nesouvisející, jako kupř. vklady investorů, investiční nebo provozní úvěry, jednak to mohou býti 
zdroje s tímto podnikáním související, jako např. příjmy z podnikání, cena za prodaný podnik nebo 
jeho část.  
 Zdroje prve uvedené jsou velmi důležité tehdy, nedostává-li se obchodní korporaci zdrojů 
uvedených jako druhé, a to především příjmů. To je především v samotném začátku podnikání, kdy 
je nutno vynaložit investice do podnikání, avšak ještě z něj neplynou očekávané příjmy. Také se 
jedná o případy, kdy z různých důvodů nastalých na hospodářském trhu obchodní korporaci 
poklesnou příjmy pod očekávanou výši. Z druhé skupiny zdrojů jsou pak nejdůležitější již zmiňované 
příjmy z podnikání. Ty představují pro obchodní korporaci nejdůležitější položku, neboť ty nabývá 
právě podnikáním a po úhradě nákladů s podnikáním spjatých, jsou-li tyto nižší, představuje rozdíl 
zisk, s nímž může obchodní korporace libovolně naložit. 
 Odborná nauka ekonomická i odborná nauka právní rozlišuje finanční zdroje podnikání 
vlastní a cizí. Jako vlastní jsou označovány ty finanční zdroje, jež obchodní korporaci nezatěžují 
subjektivní povinností je později vrátit a většinou i subjektivní povinností do doby vrácení platit za 
jejich užívání. Jedná se především o zisk z podnikání ale také o vklady společníků obchodní 
korporace. Naopak cizími finančními zdroji je chápati ty finanční zdroje, s nimiž je spjata subjektivní 
povinnost je později vrátit, jakož většinou i subjektivní povinnost platit do doby jejich vrácení za 
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jejich užívání. Jsou jimi především úvěry, ať investiční, provozní nebo jiné. Vlastní zdroje 
financování jsou též označovány jako vlastní kapitál obchodní korporace a cizí zdroje financování 
zase jako cizí kapitál obchodní korporace. 
 Obchodní korporace může k podnikání užívat kterékoliv zdroje financování. Ideální je užívat 
příjem, respektive zisk z podnikání. Avšak jeho největší nevýhodou je jeho nepředvídatelnost. 
Obecně se totiž nelze spolehnout, že z podnikání vzejdou takové příjmy, aby z nich obchodní 
korporaci zůstal očekávaný zisk. Proto je také podnikání označováno jako risiková činnost. Nejméně 
výhodné pak pro obchodní korporace je užívat cizí zdroje financování, tedy podnikat na dluh. 
Většina obchodních korporací používá v různé míře (a vzájemném poměru) více zdrojů k ponikání, 
jak vlastních, tak i cizích.  
 
2   RŮZNOST MODELŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ 

 Bylo právě řečeno, že existuje mnoho možností, jak financovat podnikání. Ovšem, některé z 
nich vedou k postupnému vytvoření kapitálově silné a stabilní obchodní korporace a naopak jiné 
vedou k vytvoření křehkého ekonomického subjektu, který je velmi zranitelný jakoukoliv nestabilitou 
na trhu.  
 Financuje-li obchodní korporace své podnikání především cizími zdroji, tedy provozními a 
investičními úvěry, bere na sebe subjektivní povinnost tyto zdroje po určité době vrátit, jakož 
většinou i subjektivní povinnost za úžívání těchto zdrojů platit. První subjektivní povinnost pro 
obchodní korporaci znamená, že musí podnikáním dosáhnout takového zisku, aby jej mohla použít 
na vrácení veškerého cizího kapitálu. Druhá uvedená subjektivní povinnost pro ni zase znamená, že 
nad prve uvedené musí podnikáním dosáhnout takového zisku, aby mohla navíc platit za užívání 
cizího kapitálu. Staví-li tedy obchodní korporace své podnikání na cizím kapitálu, pak ten pro ni 
představuje výraznou zátěž do budoucna. Jednak zátěž v té podobě, že prostě musí podnikáním 
vydělat tolik, aby mohla cizí kapitál vrátit a zajeho užívání zaplatit, jednak zátěž v té podobě, že se jí 
nedostává tolik volných prostředků na pozdější užití jako kupř. reservy ke krytí pozdějších výpadků 
příjmů nebo jako kupř. akumulaci vlastních prostředků pro investici do své podnikatelské činnosti. 
Navíc tuto zátěž podtrhuje skutečnost, že v podnikání je nejistota ohledně výše příjmu. To činí 
obchodní korporace zranitelné, neboť nedosáhnou-li aspoň takového zisku, aby mohly mohly vrátit 
cizí kapitál a zaplatit za jeho užívání, dostanou se do obtížné situace. 
 Užívání cizího kapitálu k podnikání může být spirálovité. Jelikož musí obchodní korporace 
užívat svůj zisk k úhradě cizího kapitálu a k placení za jeho užívání, je pro ni obtížnější tvořit si 
vlastní reservy. V případě investic do podnikání tak bude nucena využít investičních úvěrů a v 
případě výpadku příjmů bude muset použít použít provozních úvěrů. Tak nad sebou obchodní 
korporace udržuje břemeno cizího kapitálu. 
 Zatímco, financuje-li obchodní korporace své podnikání především z vlastních zdrojů, tedy z 
počátku z vkladů jejich společníků a poté ze zisku z podnikání, staví své financování na svých 
vlastních prostředcích. Sice si v počátcích své podnikatelské činnosti nemůže dovolit výraznou 
expansi, pročež bude mít zase dostatek prostoru pro stabilisaci hlavní podnikatelské činnosti, ale 
později bude mít nezadlužená a o to více nezávislá. Jelikož bude ušetřena subjektivních povinností 
vracet dluh a platit za jeho užívání, budou jí stačit mnohem menší příjmy k dosažení zisku. Nabyté 
zisky pak může obchodní korporace využívat ke tvorbě reserv na doby snížených příjmů nebo k 
investicím do vlastního podnikání. Z těchto důvodů bude obchodní korporace financující své 
podnikání z vlastních zdrojů mnohem odolnější vůči nenadálým událostem na trhu. 
 Jak patrno, čím více obchodní korporace financují své podnikání z cizích zdrojů, tím více se 
kvůli své zadluženosti stávají zranitelnější, a naopak, čím více užívají vlastní zdroje, tím více jsou 
stabilnější. 
 
3    HOSPODÁŘSKÁ KRISE OD ROKU 2007 

 Světová hospodářská krise, jež v současosti trápí naprostou většinu ekonomik, se vyvinula z 
hypoteční krise ve Spojených státech amerických z roku 2007 tak, že ve Spojených státech 
amerických zasáhla finanční sektor a rozšířila se do ostatních světových ekonomik tak, jak jsou 
finanční sektory jednotlivých ekonomik navzájem propojeny. Následně se tato původně hypoteční 
posléze pak finanční krise proměnila v krisi hospodářskou, přičemž její dopady prohloubila krise 
dluhová. 
 Obecně je tato krise důsledkem předchozího ekonomického počínání a také mylnosti tohoto 
ekonomického počínání. 
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 Obecně ekonomická nauka praví, že základem hospodářského růstu je podspotřeba a 
podstupování risika. Podspotřebou se rozumí, že spotřebováno bude méně, než kolik je 
vyprodukováno. Platí, že produkt může být buď spotřebován nebo může být uspořen k pozdějšímu 
využití, přičemž oč méně je spotřebováno (oč vyšší je podspotřeba), o to vyšší je úspora. 
Podstupováním risika se pak rozumí, že ekonomické subjekty se vzdávají spotřeby proto, že věří, že 
úspořený produkt využijí ke zvýšení produkce v budoucnu, přičemž u toho je risiko neúspěchu.  
 Avšak světové ekonomiky toto klasické pravidlo nenásledovaly. Namísto toho byl 
hospodářský růst postaven na zadlužování a na utrácení. Základem hospodářského růstu tak byla 
vedle podstupování risika, jež zůstalo nezměněno, naopak spotřeba. Věřilo se, že “se lze proutrácet 
k bohatství”. Ekonomické subjekty byly motivovány k utrácení všech svých příjmů, mnohdy i žití na 
dluh. Tím samozřejmě rostla poptávka a podnikatelé byli motivováni k vyšší produkci, jelikož také 
sami nevytvářeli úspory, zvyšovali svou produkci užitím cizího kapitálu, t. j. na dluh. Jak spotřeba na 
dluh, tak i investice na dluh byly navíc akcelerovány snadno dostupnými úvěry.  
 Neplatnost ideje, že se lze “proutrácet k bohatství”, se nejdříve projevila v roce 2007 na 
americkém trhu s hypotečními úvěry. Ani toto odvětví nebylo této ideje ušetřeno, což se ukázalo 
osudným. Hypoteční úvěry byly snadno dostupné a ekonomické subjekty byly přímo vybízeny, aby 
si pořizovaly nemovitosti na dluh. Na americkém trhu působily instituce jako Fannie Mae

1
, Freddie 

Mac
2
 nabízející podporované hypoteční úvěry i pro nesolventní žadatele a Sally Mae

3
 nabízející 

studentské úvěry. Dokonce se hovořilo i o “právu na hypotéku”. Postupně rostlo množství risikových 
hypotečních úvěrů a hypotečních úvěrů, jež nebyly podloženy reálnou hodnotou, což nakonec vedlo 
ke krisi v roce 2007. 
 Přestože je současná světová hospodářská krise důkazem toho, že nelze hospodářský růst 
založit na spotřebě a zadlužování, snaží se některé vlády mírnit následky krise stále v duchu této 
ideje a podporuji spotřebu a utrácení masivním uvolňováním peněz do ekonomiky (quantitative 
easing 1, 2 ve spojených státech amerických, přičemž se dokonce se zamýšlela i třetí vlna, t. zv. 
euroval v zemích Evropské unii). 
 
4   HLAVNÍ PROBLÉM - DLUH 

 Jak patrno, hlavní potíží současné ekonomické sitace je dluh, a to nejen dluh státní nebo 
veřejný, ale rovněž a především dluh soukromých subjektů. 
 Dluh však s sebou nese určité sobě vlastní rysy. Jednak na dluh jsou užívány peníze, které 
budou teprve vydělány. Subjekt, jenž je užívá je ještě sám nemá, jinak by neměl potřebu se zadlužit. 
Jednak musí být dluh zaplacen. Z toho plyne, že zadlužené subjekty mají jistotu v subjektivní 
povinnost zaplatit dluh, avšak nemají jistotu, že získají prostředky na jeho úhradu. Tato kombinace 
činí zadlužené subjekty velmi zranitelné, neboť jakýkoliv výpadek příjmu jim způsobí vážné potíže. 
 V duchu všepanujícícho nadšení pro spotřebu a utrácení se zvyšovalo zadlužení i 
obchodních korporací. Ty totiž hojně investovaly do svých podnikatelských aktivit právě cizí kapitál. 
Tak činily, proto, aby vyšší produktivitou zlepšily své postavení v konkurenčním boji, nebo proto, aby 
své postavení v konkurenčním boji udržely. Obchodní korporace tak zvyšovaly podíl cizího kapitálu 
na úkor vlastního kapitálu na financování jejich podnikatelské činnosti. To však přineslo i veškeré 
následky, jak jsou popsány výše, tedy zranitelnost těchto obchodních korporací. Během krise jim 
poklesly příjmy, některým více, jiným méně, a kvůli vysokému zadlužení nemají vytvořené 
dosatečné reservy pro překonání výpadků příjmu nebo k úhradě dluhů. Jejich další zdravá existence 
je tudíž v současné době nejistá, neboť další snížení příjmu může pro některé obchodní korporace 
znamenat, že neunesou své dluhové břemeno. Jen důsledky, avšak rovněž závažné, jsou potom 
skutečnosti, že v současnosti nepřipadá pro tyto obchodní korporace v úvahu žádná nová investice 
a že není vyloučeno, že může nastat potřeba dalších úspor ve výdajích (jíž se bude dosahovat i 
snižováním počtu zaměstnanců). O tom, že tyto důsledky mohou krisi spirálovitě prohloubit, netřeba 
pochybovat. 
 
 
 

                                                           
1
 Fanne Mae je jen rozšířené lidové označení; celý název je Federal National Mortgage Association 

(FNMA). 
2
 Freddie Mac je rovněž pouze rozšířené lidové označení; správný název je Federal Home Loan 

Mortgage Corporation (FHLMC). 
3
 Sally Mae je rovněž pouze rozšířené označení; celý název je Student Loan Marketing Association. 
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5   ŘEŠENÍ 

 Stát, chce-li zmírnit následky hospodářské krise, může do dění zasáhnout dvojím způsobem. 
Buď bude řešit následky hospodářské krise, nebo se zaměří na řešení příčin hospodářské krise. 
 Řešit následky hospodářské krise lze dodáním peněz, jež v ekonomice chybí. S jejich 
pomocí mohou všechny zadlužené subjekty, tedy i obchodní korporace, hradit své dluhy a další 
povinnosti. Jimi tak bude řešena neexistence úspor jednotlivých subjektů. Jak bylo již řečeno, tak se 
během posledních let již několikrát stalo. Avšak, tento způsob si mnohé státy nemohou dovolit, 
neboť jsou samy velmi zadluženy a jejich další zadlužování by mohlo ohrozit jednak fungování 
ekonomiky onoho státu, jednak fungování jich samých. Sluší se také dodat, že toto řešení je pouze 
krátkodobé a dočasné (stejně jako celá idea “proutrácení se k bohatství”) a že kvůli neřešení příčiny 
hospodářské krise by se situace v budoucnu opakovala znovu.

4
 

 Ovšem, řešit lze i příčiny hospodářské krise - dluh. Přitom k řešení příčin hospodářské krise 
dobře poslouží i právo. Lze totiž právní řád upravit tak, aby jednotlivé právní subjekty více motivoval 
k vytváření úspor a aby je více odrazoval od zadlužování se.Korporátní právo konkrétně pak může 
být upraveno tak, aby bylo pro obchodní korporace příznivější a atraktivnější využívání vlastního 
kapitálu. V současnosti je kupř. zvýšení základního kapitálu velmi nákladný a docela zdlouhavý 
postup ve srovnání s vyřízením provozního nebo investičního úvěru.  
 Současný právní řád motivuje obchodní korporace, aby rozpustily svůj zisk (jeho utracením 
nebo rozdělením mezi společníky) a aby tak zabránily jeho zdanění. Obchodní koporace tudíž raději 
sníží svůj daňový základ na minimum, aby odvedly co nejnižší daně. Tím se ovšem připravují o 
možost alokace svých vlastních reserv k pozdějším investicím nebo pro případ výpadku příjmu. 
Motivací k tvorbě reserv a k nerozpouštění zisku přitom může být kupř. osvobození takovýchto 
reserv od daně z příjmu nebo uplatnění degresivní daňové sazby na takové reservy vzhledem k 
jejich výši v poměru dosaženého zisku (to by znamenalo, že by platila nižší daňová sazba na 
nerozpuštěný zisk vzhledem k jeho poměru ku celkové výši zisku). 
 Zcela nepochybně od tvorby úspor a od využívání vlastního kapitálu odrazuje t. zv. dvojí 
zdanění dividend. Kupř. v České republice je rozdělený zisk obchodní korporace zdaněn dvakrát; 
nejdříve jako příjem obchodní korporace daní z příjmu a poté jako příjem jejího společníka rovněž 
daní z příjmu. Tato skutečnost pak může demotivovat společníky od zvyšování základního kapitálu 
a může je motivovat k úvěrování obchodní korporace. 
 Zcela nepochybně pak od tvorby úspor odrazuje zdanění úroků z úspor daní z příjmu, jakož i 
zvažované zdanění vkladů. 
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Abstract: This Article compares mechanisms of enforcement of claims against members of 

company´s governing bodies members/ directors in the chosen EU members state (Slovakia, 
Austria, Germany, the Czech Republic) and in the England and analyses the efficiency and 
functionality of the compared mechanisms. Besides the evaluation of the efficiency of the compared 
mechanisms this article also focuses on the range of claims which may be under the above 
mentioned regulations be made through the actio pro socio. Taking into account the case law 
created by the courts of the mentioned EU member states it also describes the issues of lapsing of 
the period for submitting of the actio pro socio in the cases of family relations or other relations 
between the shareholders and directors. 
 
Abstrakt: Príspevok komparuje mechanizmy uplatňovania nárokov voči členom štatutárnych 

orgánov kapitálových spoločností zo strany spoločnosti a spoločníkov vo vybraných krajinách 
Európskej únie (Rakúsko, Nemecko, Česko) a v Anglicku a analyzuje účinnosť porovnávaných 
mechanizmov z hľadiska ich funkčnosti. Pri hodnotení účinnosti mechanizmov uplatňovania nárokov 
voči členom štatutárnych orgánov sa príspevok zameriava na rozsah nárokov, ktoré je podľa 
vybraných právnych úprav možné uplatniť prostredníctvom actio pro socio (derivatívnej žaloby), na 
limity vo vybraných právnych úpravách pri derivatívnych žalobách, na plynutie a dĺžku lehôt na 
uplatnenie zodpovednostných nárokov ako aj na postup pri podávaní žalôb voči členom 
štatutárnych orgánov.  Príspevok neopomína problematiku plynutia premlčacej doby na podanie 
actio pro socio v prípade príbuzenského alebo iného prepojenia medzi spoločníkmi a členmi 
štatutárneho orgánu  z hľadiska rozhodovacej praxe súdov.   
 
Key words: member of company governing bodies/ director, enforcement of claims/ claims, actio 

pro socio, lapse of the period 
 
Kľúčové slová: člen štatutárneho orgánu/ riaditeľ,  uplatňovanie nárokov/ nároky, actio pro socio 

(derivatívna žaloba), premlčacia doba/ lehota na podanie žaloby  
 
 
1 ÚVOD 

Inštitút zodpovednosti členov štatutárnych orgánov predstavuje významnú zložku správy 
spoločností, ktorá sa dostala do pozornosti v súvislosti s viacerými účtovnými škandálmi v USA 
a v Európe, ktoré stáli na začiatku celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy. Kvalita správy 
spoločností úzko súvisí práve s úpravou zodpovednosti členov štatutárnych orgánov ako osôb 
riadiacich spoločnosť v rámci svojej pôsobnosti a so zodpovednostnými nárokmi,  ktoré je možné 
uplatniť si voči členom štatutárnych orgánov v prípade, ak porušia svoje povinnosti pri výkone svojej 
pôsobnosti. Všetky zodpovednostné nároky voči členom štatutárnych orgánov by boli viac menej 
bezvýznamné bez účinných mechanizmov, ktoré by umožňovali ich vynútiteľnosť. Právne normy 
upravujúce povinnosti členov štatutárnych orgánov by si bez možnosti ich vymoženia neplnili svoj 
účel a boli by neefektívne.  Mechanizmy uplatňovania nárokov voči členom štatutárnych orgánov sú 
determinantom účelnosti právnej úpravy zodpovednosti členov štatutárnych orgánov, a tým aj 
jedným z prostriedkov na dosiahnutie kvalitnejšej správy spoločností. 

Napriek tomu, že po páde Enronu prestala byť zo strany Európskej komisie vnímaná správa 
spoločností ako národná záležitosť a snaha Európskej únie smeruje k zbližovaniu právnych úprav, 
pretrvávajú medzi jednotlivými právnymi úpravami rozdiely v dôsledku súťaže právnych poriadkov. 
Z tohto dôvodu sa predkladaný príspevok zameriava na komparáciu mechanizmov uplatňovania 
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nárokov voči členom štatutárnych orgánov vo vybraných členských štátoch Európskej únie 
(Slovensko, Rakúsko, Nemecko, Česko) a v Anglicku a analyzuje účinnosť porovnávaných 
mechanizmov z hľadiska ich funkčnosti. Ako kritériá funkčnosti mechanizmov uplatňovania 
zodpovednostných nárokov boli zvolené limity stanovené  pre menšinových akcionárov v podobe 
požadovaných podielov na základnom imaní spoločnosti pri actio pro socio, rozsah 
zodpovednostných nárokov uplatniteľných vo vybraných právnych úpravách prostredníctvom actio 
pro socio, plynutie a dĺžka lehôt na podanie derivatívnych žalôb, postup pri podávaní žalôb voči 
členom štatutárnych orgánov (napr. predbežné prerokovania žalôb) a prípadne právna úprava iných 
limitov napríklad v podobe zákazu prevodu obchodných podielov/ akcií zo strany žalujúcich 
spoločníkov. Predmetom komparácie v predkladanom príspevku je uplatňovanie zodpovednostných 
nárokov voči členom štatutárnych orgánov zo strany samotnej spoločnosti a jej spoločníkov. 
Nakoľko je oddelenie riadenia spoločnosti a vlastníctva (vzťah principál – agent)

1
  typické práve pre 

kapitálové spoločnosti, príspevok rieši len uplatňovanie zodpovednostných nárokov voči členom 
štatutárnych orgánov kapitálových spoločností – spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej 
spoločnosti. 
 
2 SLOVENSKÁ A  ČESKÁ PRÁVNA ÚPRAVA UPLATŇOVANIA 

ZODPOVEDNOSTNÝCH NÁROKOV VOČI ČLENOM ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV 

Podľa slovenskej právnej úpravy má spoločnosť ako zmluvný partner člena štatutárneho 
orgánu aktívnu legitimáciu v sporoch týkajúcich sa uplatnenia zodpovednostných sankcií voči 
členom štatutárneho orgánu. V prípade akciovej spoločnosti je povinná uplatniť nároky spoločnosti 
voči členom štatutárnych orgánov výlučne dozorná rada podľa § 199 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. 
Obchodný zákonník (ďalej aj len „ObZ“). Plnomocenstvo na zastupovanie v konaní, v ktorom si 
spoločnosť uplatňuje zodpovednostné sankcie voči členovi štatutárneho orgánu, udeľuje taktiež 
určený člen dozornej rady

2
. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ak by aj bola dozorná 

rada zriadená, nemá také oprávnenie ako dozorná rada akciovej spoločnosti, preto bude v mene 
spoločnosti uplatňovať škodu ďalší konateľ, ak je konateľov viac alebo nový konateľ proti 
pôvodnému konateľovi. Otázkou, či je možné, aby žalobu podal druhý konateľ aj v prípade, ak 
nemôže samostatne zaväzovať spoločnosť pri hmotnoprávnych úkonoch, sa zaoberal Najvyšší súd 
ČR v rozhodnutí zo dňa 3.5.2005, sp. zn. 20 Cdo 2921/2004 so záverom, že „konateľ, ktorý nie je 
v hmotnoprávnych vzťahoch oprávnený konať menom spoločnosti samostatne, je spôsobilý sám 
podať návrh na zahájenie súdneho konania.“

3
 

Zastupovanie samotnej spoločnosti v sporoch s členmi jej štatutárneho orgánu je 
problematické, vzhľadom na možnosť stretu záujmov, keď člen štatutárneho orgánu spoločnosti 
spôsobil škodu, preto Obchodný zákonník priznáva právo uplatňovať nároky spoločnosti aj 
spoločníkom, resp. akcionárom spoločnosti (actio pro socio). Podmienkou podania derivatívnej  
žaloby je, že si nárok už neuplatňuje samotná spoločnosť.  

V mene spoločnosti s ručením obmedzeným je oprávnený na uplatnenie nárokov na náhradu 
škody alebo iných nárokov, ktoré má spoločnosť voči konateľovi každý spoločník.

4
  V mene akciovej 

spoločnosti môžu uplatniť nároky aj menšinoví akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota 
dosahuje najmenej 5% základného imania, za predpokladu, že dozorná rada tak neurobí bez 
zbytočného odkladu po požiadaní akcionármi.

5
 Iná osoba ako spoločník/akcionár, ktorý podal návrh 

na súd alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony v mene spoločnosti.
6
 

Spoločníci/akcionári, ktorí uplatnia nároky v mene spoločnosti sú povinní znášať trovy súdneho 
konania za spoločnosť. Ak je spoločnosti priznaná náhrada je ten, ktorý je na náhradu trov 
zaviazaný, povinný ich uhradiť spoločníkovi/akcionárovi, ktorý uplatňoval nároky v mene 
spoločnosti.

7
 

                                                           
1
 HUČKA M., MALÝ M., OKRUHLICA F. Správa společností, s. 43 

2
ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA S., TOMSA M. a kol.: Obchodní zákoník, s. 738. 

3
DĚDIČ, J. a LASÁK, J.: Judikatura, Nejvyšší soud České republiky: K počátku běhu promlčecí doby 

práva společníka podat návrh na náhradu škody proti jednateli. InObchodněprávní revue 2010. Roč. 
2, č. 12, ISSN 1213-5313, s. 370. 
4
Ustanovenie § 122 ods. 3 ObZ. 

5
Ustanovenie § 182 ods. 2 v spojení s § 181 ods. 1 ObZ. 

6
Ustanovenie § 182 ods. 2 a § 122 ods. 3 ObZ. 

7
Ustanovenie §182 ods. 3 a § 122 ods. 3 ObZ. 
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V českej právnej úprave, platnej a účinnej v čase písania tohto príspevku je inak nastavená 
hranica pre uplatnenie práva akcionármi, a umožňuje využitie tohto práva v závislosti od výšky 
kapitálu:  

-pokiaľ je základný kapitál vyšší ako 100.000.000 Kč akcionárom, ktorých súhrnná hodnota 
akcií dosahuje 3% základného kapitálu a  

-pokiaľ je základný kapitál 100.000.000 Kč a nižší akcionárom, ktorých súhrnná hodnota akcií 
dosahuje 5% základného kapitálu.

8
 

Vzhľadom na formuláciu ustanovení v slovenskej právnej úprave, ktoré umožňujú 
spoločníkom/akcionárom podať žalobu v mene spoločnosti, máme zato, že uplatnenie sa netýka len 
nárokov na náhradu škody, ale všetkých nárokov, medzi ktoré môžeme zaradiť aj prípadný nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty, nároky z ručenia, ale aj nároky vyplývajúce z porušenia konkurenčnej 
klauzule.

9
  Taktiež zákon nediferencuje medzi nárokmi podľa toho z akého titulu vznikli, t.j. môže ísť 

podľa nášho názoru o nároky vyplývajúce priamo zo zákona alebo spoločenskej zmluvy/stanov, ale 
aj nároky, ktoré vyplývajú spoločnosti zo zmluvy o výkone funkcie dohodnutej s členom 
predstavenstva. 

V tomto smere je rozdiel medzi slovenskou a českou aktuálne platnou a účinnou právnou 
úpravou. Česká právna úprava priznáva v súčasnosti spoločníkom

10
, ako aj akcionárom

11
 vyslovene 

právo uplatniť nárok na náhradu škodu, nie však všeobecne nároky ako také. 
Problematické bude podľa nášho názoru reálne uplatnenie náhrady škody, za ktorú 

zodpovedajú súčasne členovia predstavenstva aj dozornej rady, nie je zrejmé, kto by v takom 
prípade ich spoluzodpovednosti uplatnil náhradu škody. Členovia predstavenstva nie sú povinní 
žiadosti akcionárov o uplatnenie nárokov voči členom dozornej rady vyhovieť a akcionári nemajú 
v rámci actio pro socio možnosť uplatniť takouto formou aj nároky voči dozornej rade.

12
 

V zákone č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích – „ZOK“) je v § 157 upravená společnícka žaloba a v § 371 akcionárska žaloba, ktorá 
umožňuje spoločníkom/ kvalifikovaným akcionárom domáhať sa za spoločnosť náhrady škody voči 
členovi štatutárneho orgánu alebo jeho prípadnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy uzatvorenej 
s povinnou osobou podľa § 53 ods.3 ZOK.

13
 Zmluvou s povinnou osobou podľa § 53 ods. 3 ZOK 

môže obchodná spoločnosť vysporiadať škodu, ktorá vznikla spoločnosti porušením starostlivosti 
riadneho hospodára.

14
 Spoločník/ kvalifikovaný akcionár nemá právo domáhať sa náhrady škody 

voči členovi štatutárneho orgánu vtedy, ak bolo o nej rozhodnuté podľa § 53 ods. 3 ZOK, ibaže ten 
kto škodu spôsobil je jej jediným spoločníkom alebo osobou, ktorá ho ovláda. Derivatívnu žalobu je 
možné podať aj proti vplyvnej osobe a aj proti členovi dozornej rady, čo napríklad slovenská právna 
úprava neumožňuje.  

ZOK v prípade akcionárskej žaloby umožňuje podanie derivatívnej žaloby len 
kvalifikovanému akcionárovi. Kvalifikovaný akcionár alebo akcionári sú v § 365 ZOK definovaní 
v závislosti od výšky menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastnia na základnom imaní nasledovne:  

-v prípade základného kapitálu spoločnosti vyššieho ako 100.000.000 Kč tí, ktorých súhrnná 
hodnota akcií dosahuje 3% základného kapitálu požívajú zvláštne práva podľa ZOK,  

-v prípade základného kapitálu spoločnosti je 100.000.000 Kč alebo nižší tí, ktorých súhrnná 
hodnota akcií dosahuje aspoň 5% základného kapitálu,  

-v prípade základného kapitálu spoločnosti je 500.000.000 Kč alebo vyšší tí, ktorých súhrnná 
hodnota akcií dosahuje aspoň 1% základného kapitálu.  

                                                           
8
Ustanovenie §181 ods. 1 OBCHZ. 

9
 Z § 182 ods. 1 písm. g) to aj priamo vyplýva. 

10
Ustanovenie § 131a OBCHZ. 

11
Ustanovenie §181 OBCHZ. 

12
OVEČKOVÁ, O.: Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových 

obchodných spoločností. cit. dielo, s. 236. 
13

 Ustanovenie § 53 ods.3 ZOK 
14

 V súvislosti so zmluvou podľa § 53 ods. 3 ZOK prebieha diskusia, či uvedené ustanovenie 
predpokladá možnosť úplného alebo čiastočného odpustenia dlhu člena štatutárneho orgánu, 
k tomu HAVEL B. O kogentnosti, vyspořádaní újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového 
soukromného práva, In Obchodněprávní revue 2013, roč. 5, č. 1, s. 13 an a taktiež PIHERA V. 
Znovu k absolutoriu, In Obchodněprávní revue 2013, roč. 5, č.3, s. 75 an 
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Pred podaním derivatívnej žaloby je o takom zámere akcionár povinný písomne dozornú 
radu informovať a pokiaľ dozorná rada právo voči členovi štatutárneho orgánu bezodkladne po 
obdržaní písomnej informácie neuplatní, môže toto právo akcionár za spoločnosť uplatniť sám. 

Oproti aktuálne platnej a účinnej právnej úprave umožňuje ZOK aj v prípade spoločnosti 
s ručením obmedzeným uplatniť voči členovi štatutárneho orgánu nárok na náhradu škody dozornou 
radou, ak bola zriadená.

15
 

V súvislosti s rozsahom nárokov, ktoré je možné prostredníctvom actio pro socio voči členom 
štatutárneho orgánu podľa ZOK uplatniť, nepriniesol ZOK rozšírenie týchto nárokov. Podľa ZOK je 
týmto spôsobom možné uplatniť voči členom štatutárneho orgánu len nárok na náhradu škody. 

ZOK priniesol nové ustanovenie, ktoré upravuje procesné nástupníctvo v konaní 
o derivatívnej žalobe v prípade, ak prestane byť spoločník/ akcionár, ktorý žalobu podal 
spoločníkom alebo akcionárom spoločnosti.

16
 V takom prípade zákon stanovuje ako jeho 

procesného nástupníka právneho nástupcu takéhoto spoločníka/ akcionára. V prípade akcionára je 
toto procesné nástupníctvo viazané na vedomosť o predchádzajúcom akcionárovi.  

Z uvedeného máme za to, že zo zákona teda stráca spoločník/ akcionár bez právneho 
nástupcu aktívnu legitimáciu v spore o derivatívnu žalobu. Nestane sa tak však v prípade, ak dôjde 
k zníženiu podielu žalujúcich akcionárov na základnom kapitále spoločnosti pod hranicu kritéria 
kvalifikovaného akcionára.  

Zo slovenskej právnej úpravy nevyplýva previazanie aktívnej legitimácie v konaní 
o derivatívnej žalobe na zachovanie statusu spoločníka/ akcionára a  nie je ani upravené ex lege 
procesné nástupníctvo na právneho nástupcu spoločníka/ akcionára. Máme za to, že v prípade 
zmeny v osobe spoločníka/ akcionára môže potom dôjsť k zmene na strane účastníka konania len 
postupom podľa § 92 Občianskeho súdneho poriadku, avšak strata statusu spoločníka/ akcionára 
v spoločnosti nebude dôvodom pre zastavenie súdneho konania. 

V súvislosti s aktívnou legitimáciou spoločníkov vzniká súčasne otázka, či sú spoločníci 
aktívne legitimovaný na podanie žaloby vo vlastnom mene na náhradu škody voči členovi 
štatutárneho orgánu.  Spoločníkovi nie je priznaná aktívna legitimácia na podanie žaloby vo svojom 
vlastnom mene na náhradu škody voči členovi štatutárneho orgánu, ktorá mu mala vzniknúť 
z dôvodu porušenia jeho povinností, pričom škoda mala spočívať v znížení hodnoty jeho 
obchodného podielu. Najvyšší súd ČR sp. zn. 29 Cdo 3180/ 2008

17
vo svojom uznesení zo dňa 

24.6.2009 uviedol, že „hodnota podielu v spoločnosti sa teda odvíja (najmä) od hodnoty čistého 
majetku spoločnosti. Čistým obchodným majetkom spoločnosti je obchodný majetok po odpočítaní 
všetkých záväzkov. Z uvedeného je zrejmé, že skutočná škody spôsobená spoločnosti (v dôsledku 
ktorej sa znížil čistý obchodný majetok spoločnosti) sa prejaví aj znížením hodnoty podielov 
v spoločnosti - spoločníci v dôsledku toho utrpia ujmu. Táto ujma je však svojou povahou odvodená 
od škody vzniknutej na majetku spoločnosti. Jej existencia je závislá na existencii škody na majetku 
spoločnosti. Ak sa odstráni škoda vzniknutá na majetku spoločnosti, odstráni sa aj ujma spôsobená 
jej spoločníkom v dôsledku znížia hodnoty ich podielov.“

18
 Záver uvedeného rozhodnutia 

Najvyššieho súdu ČR je taký, že spoločník nemá nárok na náhradu škody voči členovi štatutárneho 
orgánu z dôvodu zníženia hodnoty jeho obchodného podielu, ale škoda vznikla spoločnosti 
a spoločník môže v mene spoločnosti uplatniť nárok na náhradu škody prostredníctvom actio pro 
socio. 

Obdobne pristupuje k takejto žalobe spoločníka aj rozhodovacia prax rakúskych súdov. 
Zhoršenie kurzu akcií nie je vlastnou škodou akcionárov, ktorá môže byť uplatnená vychádzajúc zo 
škody spoločnosti (3 Ob 288/08)

19
. Pokiaľ akcionár cez škodu spôsobenú spoločnosti a tým 

                                                           
15

 Ustanovenie § 158 a 159 ZOK 
16

 Ustanovenie § 160 a § 373 ZOK 
17

DĚDIČ, J. a LASÁK, J.: Judikatura, Nejvyšší soud České republiky: K počátku běhu promlčecí 
doby práva společníka podat návrh na náhradu škody proti jednateli. In Obchodněprávní revue 

2010, Roč. 2, č. 12, s. 368. 
18

 V nemeckej právnej teórii sa zníženie majetku spoločnosti, ktoré sa odzrkadlí aj na majetku 
spoločníkov označuje ako Reflexschaden.  
19

RIEDER, B. a HUEMER, D.: Gesellschaftrecht, s. 343. 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____ 
 

- 815 - 

súvisiace zníženie hodnoty akcií utrpí škodu, nemôže túto škodu súdne vymáhať, pretože ide 
o nepriamu škodu. (RS0029390, 2 Ob 591/94)

20
.  

Na druhej strane je potrebné poukázať na skutočnosť, že spoločníkovi je priznaná aktívna 
legitimácia a naliehavý právny záujem na určení neplatnosti právneho úkonu spoločnosti (rozsudok 
Najvyššieho súdu SR, sp. zn. Obo 222/2001). Naliehavý právny záujem bol v uvedenom konaní 
odôvodnený „nepriaznivým vplyvom uzavretých zmlúv na hodnotu jeho obchodného podielu“. 

Prečo súdy na jednej strane nepriznajú aktívnu legitimáciu spoločníkovi v spore o náhradu 
škody z dôvodu poklesu hodnoty jeho obchodného podielu, ale z toho istého dôvodu mu priznajú 
aktívnu legitimáciu v spore o určenie neplatnosti právneho úkonu?  

Rozdiel v prístupe súdov vidíme v tom, že na rozdiel od priameho uplatnenia škody 
spoločníkom vo vlastnom mene, kde by bolo potenciálnym výsledkom v prípade vyhovenia takejto 
žalobe plnenie priamo spoločníkovi, by v konečnom dôsledku k odstráneniu škody spoločnosti 
nedošlo. Nahradením škody priamo spoločníkovi by sa nezvýšila jeho hodnota podielu 
v spoločnosti, a tým by sa nezvýšila ani hodnota čistého majetku spoločnosti. Pri uplatnení 
neplatnosti zmluvy medzi spoločnosťou a treťou osobou bude výsledkom určenia prípadnej 
neplatnosti dotknutá priamo spoločnosť, takže ak jej v dôsledku neplatnosti nejaká škoda vznikla 
alebo sa na jej úkor tretia osoba bezdôvodne obohatila, adresátom plnení z takýchto dôvodov bude 
spoločnosť samotná, nie spoločník, ktorý žalobu podal. Spoločník bude z toho nakoniec profitovať 
prostredníctvom zvýšenia jeho podielu na čistom majetku spoločnosti.  
 
2.1     K zmareniu možnosti podania actio pro socio v dôsledku márneho uplynutia   

premlčacej doby 
 Problémom, ktorý súvisí s podaním actio pro socio je skutočnosť, pokiaľ je člen štatutárneho 
orgánu osoba zhodná so spoločníkom alebo budú tieto osoby príbuzensky prepojené. V takom 
prípade je zrejmé, že uvedená tá istá osoba v svojej „dvoj úlohe“ nebude mať záujem na podaní 
actio pro socio, preto môže dôjsť k zmareniu možnosti podať žalobu napríklad pri následnej zmene 
spoločníka z dôvodu, že medzitým márne uplynula premlčacia lehota na uplatnenie nároku. 
S takýmto uplynutím premlčacej doby sa vysporiadal Najvyšší súd ČR rozsudkom zo dňa 15.9.2010 
sp. zn. 29 Cdo 2308/2009, v ktorom najvyšší súd konštatoval, že „pokiaľ má spoločnosť jedného 
konateľa, prípadne na vzniku škody sa podieľali všetci konatelia, začína bežať premlčacia doba 
k podaniu žaloby spoločníka na náhradu škody okamihom, kedy sa o vzniku škody dozvedel alebo 
mohol dozvedieť spoločník oprávnený podať žalobu. To neplatí, pokiaľ bude taký spoločník súčasne 
konateľom spoločnosti. V prípade, keď by bola jediným spoločníkom spoločnosti s ručením 
obmedzeným osoba, ktorá sa podieľala na vzniku škody spôsobenej spoločnosti jej jediným 
konateľom (všetkými konateľmi) alebo by bol konateľ súčasne jej jediným spoločníkom spoločnosti, 
prípadne keby boli všetci spoločníci súčasne konateľmi spoločnosti (a spoločnosť by nemala 
konateľa, ktorý by nebol spoločníkom), alebo sa všetci podieľali s konateľom na spôsobení škody, 
beží premlčacia lehota odo dňa, keď sa dozvedela alebo mohla dozvedieť o škode a o tom, kto je 
povinný k jej náhrade osoba oprávnená podať žalobu o náhradu škody proti konateľovi spoločnosti.“ 
 
3 RAKÚSKA A  NEMECKÁ PRÁVNA ÚPRAVA UPLATŇOVANIA 

ZODPOVEDNOSTNÝCH NÁROKOV  VOČI ČLENOM ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV 

Podľa rakúskej právnej úpravy uplatňuje nároky na náhradu škody voči konateľom ďalší 
konateľ, dozorná rada (ak je zriadená je v jej výlučnej pôsobnosti podanie žaloby, tak ako v akciovej 
spoločnosti)

21
, procesný opatrovník (§ 35 Abs 1 Z 6 GmbHG), spoločník (§ 48 GmbHG).Na 

uplatnenie nároku dozornou radou sa vyžaduje predchádzajúce rozhodnutie valného zhromaždenia 
o takomto uplatnení.

22
 

Uplatnenie nárokov spoločnosti spoločníkmi je v rakúskej právnej úprave priznané 
spoločníkom, ktorých podiely dosahujú 1/10 základného imania alebo hodnotu 700.000 EUR alebo 
v spoločenskej zmluve stanovenú minimálnu sumu, pričom súčasne musí byť splnená podmienka, 
že uplatnenie takéhoto nároku bolo rozhodnutím spoločníkom zamietnuté alebo nebol takýto návrh 
schválený valným zhromaždením. Rakúska právna úprava je zameraná na zabránenie šikanózneho 

                                                           
20

 Dostupné na:  
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJR_19941222_OGH0002_0020OB00591_9400000_001
/JJR_19941222_OGH0002_0020OB00591_9400000_001.html. 
21

 KALLS, S.: Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern., s. 124.  
22

 Ustanovenie § 30l v spojení s § 35 ods. 1 Z6 rakúskeho GmbHG. 
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zneužívania tohto inštitútu zo strany spoločníkov, nakoľko stanovuje okrem vyššie uvedených 
podmienok aj len jednoročnú lehotu od prijatia vyššie uvedeného rozhodnutia spoločníkov alebo od 
jeho zamietnutia a súčasne nesmie žalujúci spoločník počas trvania súdneho sporu previesť svoj 
obchodný podiel.

23
Pokiaľ sa ukáže, že žaloba bola neopodstatnená a bola podaná spoločníkom so 

zlým úmyslom alebo hrubou nedbanlivosťou, tak musí tento spoločník nahradiť žalovanému škodu. 
Viacerí spoločníci – žalobcovia zodpovedajú spoločne a nerozdielne. V princípe takáto možnosť 
náhrady škody limituje šikanózne žaloby zo strany menšinových spoločníkov a v princípe prelamuje 
zásadu, že podanie žaloby je právom a uplatnenie takéhoto práva predsa nemôže zakladať 
zodpovednosť za škodu. 

V prípade uplatnenia nároku voči členom predstavenstva je oprávnená na podanie žaloby 
dozorná rada, ktorá môže na rozdiel od úpravy v spoločnosti s ručením obmedzeným žalovať aj bez 
rozhodnutia valného zhromaždenia alebo proti jeho rozhodnutiu, avšak v prípade, ak sa valné 
zhromaždenie rozhodne (jednoduchou väčšinou)

24
o podaní žaloby, je tak povinná urobiť. Na rozdiel 

od spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným nemajú akcionári priamo právo na uplatnenie 
nároku voči členom predstavenstva. Menšinoví akcionári tak nemôžu priamo žalovať, ale len 
iniciovať vedenie sporu prostredníctvom spoločnosti (dozornej rady) na uplatnenie nárokov, nie len 
na náhradu škody.

25
  Iniciovať uplatnenie nárokov môže menšina, ktorej podiely dosahujú hodnotu 

1/10 základného imania a pokiaľ jej požiadavky nie sú zjavne neopodstatnené. V prípade, ak 
vyplývajú skutočnosti, ktoré zakladajú nárok na náhradu škody z kontrolnej správy (Prüfungbericht) 
tak postačuje menšina, ktorej podiely dosahujú hodnotu 1/5 základného imania. Právna úprava 
pripúšťa ustanovenie zvláštneho zástupcu na zastupovanie v spore s členom predstavenstva. Nárok 
môže byť uplatnený len v lehote 6 mesiacov odo dňa konania valného zhromaždenia. Opäť za 
účelom predchádzania šikanózneho využívania takýchto žalôb menšinovými akcionármi stanovuje 
obdobne ako pri spoločníkoch spoločnosti s ručením obmedzeným zákaz scudzenia akcií počas 
trvania sporu a žalovaný má v prípade neopodstatnenej žaloby podanej úmyselne a s hrubou 
nedbanlivosťou nárok na náhradu škody voči akcionárom, ktorí zodpovedajú spoločne 
a nerozdielne.

26
 

V nemeckej právnej úprave spoločnosti s ručením obmedzeným je priznaná aktívna 
legitimácia na uplatnenie nárokov voči konateľom len spoločnosti. Spoločníci nemôžu uplatňovať 
nároky v mene spoločnosti. O tom, či bude voči konateľovi uplatnený nárok rozhoduje valné 
zhromaždenie jednoduchou väčšinou.

27
 Rozhodnutie valného zhromaždenia môže byť aj bez 

náležitej formy, napríklad môže byť uskutočnené aj cez dohodu uzatvorenú na spoločnom 
(neformálnom) stretnutí spoločníkov (rozhodnutie Bundesgerichtshof ZIP 1999, 1352 = NZG 1999, 
1001).Rozhodnutie však musí obsahovať určenie porušenia povinnosti, ktoré sa konateľovi vytýka 
(rozhodnutie Oberlandesgericht Düsseldorf GmbHR 1995, 232; rozhodnutie Landesgericht 
Karlsruhe DB 2001, 693, 695).

28
 

V prípade, ak je dotknutý konateľ súčasne aj spoločníkom, je vylúčený z hlasovania.
29

  
Uvedené opatrenie má umožniť menšine presadiť uplatnenie nárokov na náhradu škody proti 
porušujúcemu väčšinovému spoločníkovi, ktorý je súčasne aj konateľom. V prípade sporu, ak sú 
žalovaní všetci konatelia, musí valné zhromaždenie ustanoviť osobitného procesného zástupcu 
(Prozessvertreter).

30
 

Aj napriek absencii výslovnej právnej úpravy je možnosť žalôb spoločníkov v mene 
spoločnosti uznaná rozhodnutiami súdov, ku ktorým sa prikláňa väčšina odbornej verejnosti 
v odbornej literatúre. Oberlandesgericht Düsseldorf ZIP 1996, 1083 = GmbHR 1996, 689 uviedol, že 
by mohlo viesť k neprimeranému znevýhodneniu menšinových spoločníkov, keby títo nemali žiadnu 
možnosť vplyvu na vedenie spoločnosti väčšinovým spoločníkom alebo v prípade zneužitia jeho 
pozície na škodu spoločnosti možnosť podať na takéhoto spoločníka –konateľa žalobu. Preto mu je 
za určitých zúžených predpokladov priznané právo podať v prospech spoločnosti žalobu - actio pro 

                                                           
23

Ustanovenie § 48 rakúskeho GmbHG. 
24

Ustanovenie §134 ods. 1 rakúskeho AktGH. 
25

KALLS, S.: Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern, s. 126. 
26

Ustanovenie § 135 rakúskeho AktGH. 
27

Ustanovenie § 46 č. 8 nemeckého GmbHG. 
28

MEYKE, R.: Haftung des GmbH-Geschäftsführers, s. 19.  
29

Ustanovenie § 47 ods. 4 nemeckého GmbHG. 
30

RAISER T., VEIL, R.: Recht der Kapitalgesellschaften, 
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socio proti konateľovi. Podľa rozhodnutia Bundesgerichthof NJW 1987, 189 podáva spoločník takú 
žalobu vo svojom mene,

31
 ale v prospech (na plnenie) spoločnosti.

32
 

V prípade porušenia povinnosti člena predstavenstva je podanie žaloby na náhradu škody 
primárne v kompetencii dozornej rady podľa § 112 AktGH a obdobne ako v rakúskej právnej úprave 
je na riadnom zvážení dozornej rady, či žalobu podá. V prípade, ak však o podaní žaloby rozhodne 
valné zhromaždenie, je dozorná rada povinná žalobu podať, na druhej strane však záporné 
rozhodnutie valného zhromaždenia, t.j. o nepodaní žaloby dozornú radu nezaväzuje a dozorná rada 
môže aj tak žalobu voči členovi predstavenstva podať.

33
  Právna náuka sa však stavia zdržanlivo 

voči možnosti dozornej rady podať na základe § 112 AktGH žalobu na upustenie od neoprávneného 
zásahu (tzv. Unterlassungsklage - negatórna žaloba) a žalobu na odstránenie následkov zásahov 
(tzv. Beseitigungsklage - reštitučná žaloba) ako aj žalobu na plnenie na vynútenie určitého konania 
štatutárneho orgánu. Svoj postoj opiera o možnosti iných sankcií a obáva sa zásahov do 
rozhodovacej slobody a vlastnej zodpovednosti členov predstavenstva, pričom poukazuje aj na 
problém konfliktov záujmov vo vnútri samotnej akciovej spoločnosti.

34
 Uvedený prístup však nie je 

rigorózny, príkladom je už v tejto práci spomínaný rozsudok vo veci „Holzmüller“ (BGHZ 83, 122) 
a rozsudok „Opel“ (BGHZ 106,54)

35
, kde rozhodnutia súdov nabrali iný smer.  

Akcionári majú obmedzené práva na uplatnenie nároku na náhradu škody voči členom 
predstavenstva. Na podaní žaloby sa musí uzniesť valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou

36
 

a takáto záležitosť musí byť zaradená do programu rokovania; nárok na náhradu škody musí byť 
uplatnený do 6 mesiacov odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia. Na uplatnenie nároku môže 
ustanoviť valné zhromaždenie osobitného zástupcu. Súd môže na návrh akcionárov, ktorých podiely 
predstavujú spolu 1/10 základného imania spoločnosti alebo dosahujú sumu 1.000.000 EUR, 
ustanoviť na uplatnenie nároku inú osobu ako dozornú radu, člena predstavenstva alebo zástupcu 
zvoleného valným zhromaždením, ak je to účelné pre náležité uplatnenie práva. 

Súčasne priznáva § 148 AktG akcionárom právo na podanie návrhu na „pripustenie 
žaloby“(Klagezulassungsverfahren), na základe ktorého môžu akcionári, ktorých podiely v čase 
podania návrhu dosahujú 1/100-inu základného imania spoločnosti alebo spolu sumu 100.000 euro, 
podať na súd návrh na pripustenie podania žaloby na náhradu škody spoločnosti vo vlastnom mene 
(teda nie v mene spoločnosti) voči členom predstavenstva. Súd pripustí žalobu, ak akcionári 
preukážu skutočnosti požadované zákonom v § 148 ods. 1 AktG, že: 

- nadobudli akcie pred časom, kedy sa oni alebo v prípade univerzálnej sukcesie ich právny 
predchodcovia museli dozvedieť o tvrdenom porušení povinností alebo tvrdenej škode, 

-vyzvali spoločnosť, aby v primeranej lehote sama podala žalobu,  
-musia predložiť fakty, ktoré odôvodňujú podozrenie, že spoločnosti vznikla v dôsledku 

nepoctivosti alebo hrubého porušenia zákona alebo stanov škoda a  
-musia preukázať, že uplatnenie nároku na náhradu škody nie je v rozpore s prevládajúcimi 

záujmami spoločnosti.   
Podanie žaloby akcionármi je sťažené tým, že pokiaľ sa na nástup zodpovednosti za škodu 

vyžaduje zavinenie pri zohľadnení objektívneho princípu pri vyhodnotení porušenia povinností, 
akcionári musia preukázať nepoctivosť a hrubé porušenie (úmyselné zavinenie) zákona alebo 
stanov členmi predstavenstva. V prípade podania žaloby spoločnosťou nesú v prípade rozporov 
dôkazné bremeno členovia predstavenstva

37
. 

V prípade, ak súd návrhu akcionárov vyhovie, môže byť žaloba podaná len v lehote troch 
mesiacov po tom, čo rozhodnutie súdu nadobudne právoplatnosť.

38
 

Uvedená právna úprava je už výsledkom zmeny uplatňovania nárokov akcionármi, ktorá bola 
uskutočnená zákonom UMAG (Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des 
Anfechtungsrechts) zo dňa 22.09.2005. UMAG bol prijatý na základe doporučení vládnej komisie 

                                                           
31

Podanie actio pro socio v mene spoločníka predstavuje rozdiel oproti slovenskej právnej úprave, 
podľa ktorej sa takáto žaloba podáva v mene spoločnosti.  
32

 MEYKE, R.: Haftung des GmbH-Geschäftsführers, s. 22. 
33

KALLS, S.: Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern, s. 367.  
34

 RAISER T., VEIL, R.: Recht der Kapitalgesellschaften, s. 172. 
35

 Dostupné na: 
http://www.juraserver.de/jurstart.de/04/deudb.pl?WirRdb+search+display+1087473856& 
36

Ustanovenie §147 nemeckého AktG. 
37

Ustanovenie § 93 ods. 2 nemeckého AktG. 
38

Ustanovenie § 148 ods. 4 nemeckého AktG. 
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pre Corporate Governance a na základe prípravných prác a spolupráce s Deutsche Juristentag. 
Účelom prijatia zákona bolo uľahčiť uplatňovanie nárokov voči členom predstavenstva a postihovať 
zanedbanie povinností zo strany vedenia spoločnosti a súčasne zbytočne nezasahovať do 
podnikateľských rozhodnutí a zabrániť „vydieračským“ žalobám akcionárov. Právna úprava sa pri 
úprave predbežného prerokovania žaloby inšpirovala americkým business judgement rule

39
. Úlohou 

predbežného prerokovania pripustenia žaloby je filtrácia neopodstatnených žalôb a súčasne 
zabezpečenie publicity priebehu takých žalôb v prípade spoločností, ktorých akcie sú obchodované 
na burze cenných papierov.

40
 

 
4   ANGLICKÁ PRÁVNA ÚPRAVA UPLATŇOVANIA ZODPOVEDNOSTNÝCH NÁROKOV  

VOČI RIADITEĹOM 

V anglickom práve sú prípustné viaceré spôsoby uplatnenia nárokov spoločnosťou. Po prvé 
je to forma predbežného opatrenia (injunction) a príkaz (declaration), ktoré sa historicky vyvinuli 
z equity.

41
 Uvedené prostriedky prichádzajú do úvahy v prípade hroziaceho porušenia povinností, 

ktoré ešte nenastali alebo ak už porušenie nastalo, ale následky ešte nie sú účinné alebo v prípade 
hroziacich následkov v dôsledku porušenia, napr. vydanie dôverných dokumentov, ktoré sú 
zadržiavané ex- riaditeľom spoločnosti. Po druhé, je to žaloba na vydanie a spätný prevod 
(restoration of property) v prípade, ak riaditelia alebo ich blízke osoby nadobudli majetok spoločnosti 
na základe porušenia povinnosti lojality. V prípade nadobudnutia tretími osobami má spoločnosť 
voči riaditeľom nárok na náhradu škody; títo sú povinní na vrátenie hodnoty majetku spoločnosti. 
Len v prípade, že boli tretie osoby zlomyseľné, prichádza do úvahy aj vydanie veci.

42
 

Samozrejme prichádza do úvahy aj žaloba spoločnosti na náhradu škody (compensation) 
voči riaditeľovi, v prípade porušenia jeho povinností. Aj anglické právo prešlo vývojom, kým 
umožnilo využívanie derivatívnych žalôb akcionárov v súčasnej úprave Companies Act 2006. 
Právna subjektivita spoločnosti (corporate personality) bola problémom pri žalobách proti riaditeľom, 

pokiaľ kontrolovala spoločnosť majorita, mohla táto majorita konať na škodu minority a následne 
odsúhlasiť na valnom zhromaždení, že spoločnosť nebude požadovať náhradu. Súdy preto v takých 
prípadoch priznávali výnimku z právnej subjektivity spoločnosti, táto výnimka bola známa ako 
výnimka z pravidla vo Foss v. Harbottle (1843) 2 Hare 461.V tomto prípade bolo prvýkrát stanovené 

pravidlo, že jediný legitímny žalobca je spoločnosť sama. Ako sme uviedli, problém bol v prípade, ak 
bolo valné zhromaždenie ovládané „škodcami“ a bolo nepochybné, že budú brániť žalobe na 
samých seba.

43
 

Súdy preto pripúšťali výnimku z uvedeného pravidla stanoveného vo veci Foss v. Harbottle 
(1843) 2 Hare 461a umožnili individuálnemu akcionárovi podať žalobu ako bolo stanovené Court of 
Appeal vo veci Edwards v Halliwell a zopakované vo veci Prudential Assurance Co Ltd v Newman 
Industries Ltd., ak došlo k podvodu a páchatelia kontrolovali spoločnosť.

44
 

Companies Act 2006 upravuje derivatívne žaloby v s. 260 a nasl. Právna úprava Companies 
Act 2006 by mala zjednotiť postup súdov a uľahčiť spoločníkom uplatnenie nárokov spoločnosti v jej 
mene. Podľa s. 260 Companies Act 2006 sú prípustné žaloby len v súvislosti s konaním 
vyvstávajúcim z aktuálneho alebo plánovaného úkonu alebo opomenutia zahrňujúceho 
nedbanlivosť, spreneveru, porušenie povinnosti starostlivosti a povinnosti dôvery pri správe majetku. 
Žaloba môže smerovať tak proti riaditeľovi (aj proti shadow director) ako aj proti tretej osobe, ktorá 

získala z protiprávneho konania riaditeľa prospech. Pre podanie žaloby je irelevantné, kedy 
nadobudol žalobca status spoločníka, spoločník môže žalovať aj nároky z porušenia povinností, 
ktoré nastali skôr ako nadobudol podiel v spoločnosti. 

Obdobne ako v nemeckej právnej úprave, spoločník, ktorý chce podať derivatívnu žalobu, 
musí najskôr požiadať súd o pripustenie takejto žaloby (application for permission to continue 

                                                           
39

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/strategie/regierungsentwuerfe-eines-
gesetzes-zur-unternehmensintegritaet-und-modernisierung-des-anfechtungsrechts-und-zur-
einfuehrung-von-kapitalanleger-musterverfahren/2438836.html. 
40

Ustanovenie § 149 nemeckého AktG. 
41

 Anglické právo má viacero prameňov práva, jedným z nich je právo sudcovské, ktoré vzniklo 
z dvoch prameňov – common law (ktoré dalo názov celému systému) a equity.  
42

DORALT, W. Managerpflichten in der englischen Limited Companies Act, s. 83. 
43

DINE, J. a KOUTSIAS, M.: Company law, s. 251. 
44

 Pozri bližšie SHAREHOLDERS REMEDIES [1997] EWLC 246(6) (24 October 1997) dostupné na: 
http://www.bailii.org/ew/other/EWLC/1997/246(6).html. 
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derivative claim). Súd predbežne posúdi návrh spoločníka a pokiaľ z neho nevyplýva možnosť, že 

bude úspešný, súd návrh odmietne, ale súčasne môže prijať iné opatrenia, ktoré považuje vhodné. 
Pokiaľ návrh neodmietne, môže súd vyzvať spoločnosť na predloženie dokladov, ktoré má k 
dispozícii a môže súčasne za účelom získania potrebných dokladov konanie prerušiť. V prípade 
takejto výzvy spoločnosti, získava spoločnosť postavenie účastníka konania. Súd môže následne 
návrh spoločníka odmietnuť alebo povoliť za podmienok, ktoré uzná za vhodné. Môže napríklad 
stanoviť, ktorý z účastníkov bude znášať trovy konania, ako aj prijať ďalšie opatrenia alebo príkazy, 
ktoré uzná za vhodné alebo podmieniť prípadné urovnanie medzi stranami súdnym povolením. 
Podľa s. 262 Companies Act 2006je prípustné, aby v konaniach vedených na návrh spoločnosti 

pokračoval po povolení súdu spoločník, pokiaľ spoločnosť neobhajovala riadne svoje záujmy a je 
vhodné, aby spoločník pokračoval v konaní na základe derivatívnej žaloby (the member to continue 
the claim as a derivative claim). Súd v tomto prípade najskôr preskúma návrh spoločníka a dôkazy 
a pokiaľ z prima facie nevyplýva povolenie pre derivatívnu žalobu, návrh zamietne.  

Podľa s. 263 Companies Act2006súd návrh spoločníka zamietne, ak dospel k presvedčeniu, 
že osoba konajúca v súlade so s. 172 (konanie v záujme spoločnosti) by na návrhu netrvala alebo 
pokiaľ bolo konanie riaditeľa schválené spoločnosťou alebo spoločníci rozhodli o ratification. Súd 
musí taktiež zvážiť, či koná spoločník v dobrej viere (in good faith).Companies Act 2006v s. 264 

pripúšťa za stanovených podmienok zmenu spoločníka v konaní o návrhu, pokiaľ pôvodný 
spoločník – navrhovateľ nevystupoval v konaní starostlivo s cieľom dosiahnuť úspech návrhu. 

Companies Act 2006 poskytuje spoločníkom aj inú formu ochrany proti nespravodlivému 
zaobchádzaniu. Companies Act 2006 v s. 996 priznáva súdom širokú pôsobnosť pri výbere 
prostriedkov, ktoré súd bude považovať za vhodné použiť s ohľadom na daný prípad. V Re Brenfield 
Squash Racquets Club Ltd (1996) 2 BCLC 184súd prikázal majorite previesť jej akcie na minoritu, 
nakoľko sa to javilo ako najvhodnejšie riešenie pre spoločnosť.

45
 

Anglická právna úprava ponecháva aj napriek novej úprave derivatívnych žalôb spoločníkov 
(actio pro socio) v „písanom práve“ na posúdení súdov prípustnosť takýchto žalôb.  

 
 

5  ZÁVER 

Zákonodarcovia boli vo vybraných porovnávaných právnych úpravách opatrní pri zahŕňaní 
možností uplatnenia nárokov spoločnosti priamo spoločníkmi. Na jednej strane je to potreba 
umožnenia hájenia záujmov spoločnosti aj zo strany minoritných spoločníkov, nakoľko títo môžu byť 
majoritnými spoločníkmi prehlasovaní, a to aj v neprospech spoločnosti. Je viac ako 
pravdepodobné, že majoritní spoločníci budú mať rozhodujúce slovo aj pri hlasovaní o členoch 
štatutárnych orgánov, pokiaľ aj sami nebudú takéto pozície zastávať, nemožno potom od nich 
očakávať, že pôjdu „sami proti sebe“. Na druhej strane stojí obava zo zneužitia takéhoto inštitútu zo 
strany minoritných spoločníkov, čím môžu v konečnom dôsledku ohroziť alebo znemožniť činnosť 
spoločnosti. Zákonodarcovia sa v jednotlivých úpravách snažia o dosiahnutie vhodnej rovnováhy 
medzi uvedenými záujmami majority a minority. V krajinách s rozvinutou ekonomikou je podanie 
derivatívnej žaloby nákladné, nakoľko ide o predmety sporov s vyššou hodnotou a trovy s tým 
spojené pôsobia ako výrazný demotivačný faktor pre spoločníkov. 
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FÚZIE A AKVIZÍCIE AKO STRATÉGIE ROZVOJA PODNIKU 
 

Edita Hajnišová  
    

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 
Abstract: Markets exceeding the borders of national economies, advances in information and 

communication technologies, capital deepening, liberalization of markets and maturity of market 
economies offered the scope for mergers and acquisitions. Mergers and acquisitions are a strategic 
management tool. By fusion or takeover of another company the management aims to achieve 
many minor goals, particularly to achieve or enhance the market power of a company. The motives 
of entering a new partner relationship is also determined by the very nature of a particular market 
sector, which is specific in a number of areas. In general we can say that the basic and leading 
cause of entering the partnership is the vision of increasing the competitiveness of enterprises 
cooperating in a strategic partnership, which aims to exploit the opportunities arising from the new 
partnership. Due to decrease of share prices and the growing number of companies that are in 
existential problems, this situation could very quickly become a new opportunity for companies that 
would survive the current crisis without major consequences and thus in the near future there may 
be a significant increase in acquisition activity.  
 
Abstrakt: Trhy prekračujúce hranice národných ekonomík, pokrok v informačných a komunikačných 

technológiách, prehlbovanie kapitálu, liberalizácia trhov a vyspelosť trhového hospodárstva ponúkli 
priestor pre fúzie a akvizície. Fúzie a akvizície sú strategickým nástrojom manažmentu. Ten sleduje 
fúzovaním alebo prevzatím iného podniku mnoho menších cieľov, predovšetkým dosiahnuť alebo 
posilniť trhovú silu spoločnosti, a zvýšiť efektívnosť spoločnosti využitím úspor z rozsahu. Pohnútky 
vzniku a vstupu do nového partnerského vzťahu ovplyvňuje  aj samotný charakter odvetvia, ktoré 
býva vo viacerých oblastiach špecifické. Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že základnou a hlavnou 
príčinou vstupu do partnerstva je práve vidina zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov 
kooperujúcich v rámci strategického partnerstva, pričom cieľom je využiť príležitosti, ktoré vyplývajú 
z nového partnerského vzťahu. Vzhľadom k znižovaniu cien akcií a rastúcemu počtu spoločností, 
ktoré sa nachádzajú v existenčných problémoch sa táto situácia môže veľmi rýchlo stať novou 
príležitosťou pre firmy, ktoré prežijú súčasnú krízu bez veľkých následkov a v blízkej budúcnosti 
môže dôjsť k výraznému nárastu akvizičných aktivít.  
 
Key words: mergers, acquisitions, strategy, a company, capital 

 
Kľúčové slová: fúzie, akvizície, stratégia, obchodná spoločnosť, kapitál 

 
 
1 ÚVOD 

   Prehlbovanie kapitálu, liberalizácia trhov a vyspelosť trhového hospodárstva dali priestor pre 
vznik tzv. novej ekonomiky. Turbulentnosť a nepredvídateľnosť prostredia, v ktorom podniky 
pôsobia objektívne núti obchodné spoločnosti k vytváraniu partnerských vzťahov, ktoré tomuto tlaku 
potom čelia spoločnými silami, pretože vďaka partnerstvám spoločnosti dosahujú vyššiu mieru 
efektívnosti a efektívnejšie využívanie zdrojov. Znižovanie cien akcií a rastúci počet spoločností, 
ktoré sa nachádzajú v existenčných problémoch, môže veľmi rýchlo stať novou príležitosťou pre 
obchodné spoločnosti, ktoré prežijú súčasnú krízu bez veľkých následkov a v blízkej budúcnosti 
môže dôjsť k výraznému nárastu strategických partnerstiev a prieniku do medzinárodného 
podnikania.  
 Podnik má viacero možností pristúpiť k internacionalizácií a zapojiť sa do medzinárodného 
podnikania. Podľa kapitálovej náročnosti sa rozlišujú nasledujúce formy vstupu na zahraničný trh:  

a) export a import tovaru a služieb (priamy a nepriamy export/import); 
b) medzinárodný pohyb know-how (na báze licenčnej zmluvy, franchising a pod); 
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c) kapitálový vstup (formou priamych zahraničných investícií: 1.green field investment, 

resp. „brown field investment“, 2. joint-venture, 3. fúzie a akvizície.
1
  

 Fúzie a akvizície patria medzi tesné formy strategického partnerstva a sú strategickým 
nástrojom manažmentu. Ten sleduje fúzovaním alebo prevzatím iného podniku dva najdôležitejšie 
ciele: a) dosiahnuť alebo posilniť trhovú silu spoločnosti, a b) zvýšiť efektívnosť spoločnosti využitím 
úspor z rozsahu.

2
 Predstavujú špecifický druh majetkového prepojenia podnikov. Spoločnosť buď 

následne funguje ako strategická podnikateľská jednotka, alebo jej aktivity preberie spoločnosť 
nadobúdacia. 
  Za jednotlivými cieľmi stojí oslabenie, resp. odstránenie konkurencie, prekonanie bariér 
vstupu na trh, zníženie nákladov na jednotlivé podnikové procesy (výroba, marketing, riadenie 
a pod.), urýchlenie preniknutia na trh, prevzatie existujúcich odberateľsko-dodávateľských 
distribučných kanálov alebo zákazníckej základne, diverzifikácia, disperzia podnikateľského rizika, a 
pod. Zmienená dichotómia je v pohľade odborníkov už prekonaná a postoj prístupu k fúziám 
a akvizíciám sa posunul do vyššej hladiny.  
  V minulosti zohrávali významnú úlohu pri vytváraní partnerských vzťahov hlavne dôvody ako:  
rozšírenie obratu spoločnosti, možnosť získania nových zdrojov, najmä kapitálových, či možnosť 
diverzifikácie do iných, nových odvetví. Pojem partnerstvo sa spájal najmä v zmysle vzťahu so 
zahraničnou spoločnosťou.

3
 

  Spájanie prebiehalo v histórii vždy v takzvaných vlnách, pričom tieto vlny boli ovplyvnené 
hlavne Spojenými štátmi americkými. V Európe dochádzalo k spájaniu v menšej miere, avšak v 
poslednom období dochádza k ich nárastu. Konečný rozdeľuje vývoj fúzií a akvizícií do štyroch etáp: 

Prvá akvizičná vlna (1897 – 1904) 

Jej začiatky sa datujú do roku 1883 do prostredia Spojených štátov v období krízy. Vrchol 
dosiahla v rokoch 1898 – 1902. Hlavným faktorom vzniku prvých akvizícií bol vznik celoštátneho 
trhu a rozvoj hromadnej produkcie. Zlučovanie prebiehalo najmä v  ťažobnom odvetví, strojárstve a 
spracovaní kovov. Hlavným dôvodom a motívom týchto spojení bola najmä vidina dominantného 
postavenia, vysokých ziskov a dosahovanie úspor z rozsahu. Z hľadiska typológie akvizícií sa 
jednalo hlavne o horizontálne akvizície. Medzi spoločnosti vznikajúce v tomto období zaraďujeme 
spoločnosť U.S.Steel Corporation, ktorá vznikla pôvodne zo 785 malých spoločností, spoločnosť 
General Electric, či pôvodnú spoločnosť Standard Oil Company. Negatívnym dôsledkom tohto 
spájania sa však stalo neprimerané potlačenie konkurencie. Záver prvej akvizičnej vlny bol 
ovplyvnený krachom akciového trhu v roku 1904, celé obdobie bolo uzatvorené rozhodnutím 
Najvyššieho súdu, ktorý zakázal fúzie a akvizície za účelom získania monopolného postavenia. 

Druhá akvizičná vlna (1916 – 1929) 

Charakteristikou druhej akvizičnej vlny je snaha o vytváranie oligopolnej štruktúry odvetvia. 
Jej vznik bol umožnený vďaka prosperite amerického hospodárstva. Typickými podnikmi v tomto 
období boli vertikálne spájajúce sa podniky. Akvizičná vlna sa spomaľuje na konci 30. rokov, pričom 
toto zmiernenie môžeme spojiť s krachom v roku 1929, poklesom dôvery cenných papierov a 
následne Veľkou hospodárskou krízou.  

Tretia akvizičná vlna (1965 – 1969) 

Tretia akvizičná vlna sa spája s obdobím stabilného rozvoja americkej ekonomiky. Vznikali 
najmä fúzie konglomerátne, ako dôsledok protimonopolného zákonodarstva, ktorý sa snažil o 
diverzifikáciu rizika a sťažoval podmienky pre vznik horizontálnych fúzií. Zväčšovala sa priemerná 
veľkosť partnerských podnikov. Ťažiskom sa stal trh s akciami, pretože spojovanie podnikov bolo 
prevádzané hlavne cez akciové trhy, čo však malo za následok rast cien akcií. 

Štvrtá akvizičná vlna (1981 – 1990) 

Znakom štvrtej akvizičnej vlny boli najmä nepriateľské prevzatia, špekulatívne prevzatia a taktiež 
zvýšené používanie dlhu na financovanie akvizícií. Dochádza k rozbíjaniu konglomerátov, ktoré 
vznikli v tretej akvizičnej vlne. Táto skutočnosť bola umožnená najmä vďaka zrušeniu antitrustových 
opatrení proti vzniku vertikálnych fúzií a uvoľnením regulácie horizontálnych fúzií. Charakteristickým 
pre toto obdobie je taktiež nárast nových pojmov týkajúcich sa danej oblasti a veľký počet nových 
obranných a útočných techník. Akvizície nadobúdajú medzinárodný charakter.

4
 V Európe sú aktivity 

v oblasti spájania podnikov viditeľné až v deväťdesiatych rokoch, čo súvisí hlavne so vznikom 

                                                           
1
 ZADRAŽILOVÁ, D. Mezinárodní management, s. 24-26.  

2
 CASSIMAN, B., COLOMBO, G. Mergers and acquisitions – the innovation impact, s. 37. 

3
 SMOLKOVÁ, E. Strategické partnerstvá ako fenomén globálnej ekonomiky, s. 39. 

4
 KONEČNÝ A. Integrace podnikatelských subjektů - její motivy, typy a trendy, s. 4-5.  
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jednotného ekonomického trhu. Vytvorilo sa jednotné európske zákonodarstvo, odpadli bariéry 
medzi štátmi a došlo k prispôsobovaniu sa legislatív jednotlivých štátov.  
  Tieto skutočnosti stáli za založením už viac ako 60 000 nadnárodných spoločností s 800 000 
pridruženými spoločnosťami mimo hraníc ich štátu, ktoré sa podieľajú na polovici svetového 
priemyselného výstupu a na dvoch tretinách svetového obchodu. Jedna tretina celkového obchodu 
sa uskutočňuje vnútri týchto korporácií.

5
  

 Akvizícia (acquisition) je najagresívnejšou formou strategického rozvoja podniku vyznačujúc 
sa doslova pohltením iného existujúceho podniku – integrácia dvoch podnikov je v tejto forme 
najvýraznejšia v prípade, že akvizítor prenechá prevzatej spoločnosti určitú voľnosť v podobe 
dcérskej spoločnosti. Je presne vytýčená hranica, ktorý partner v akvizičnom vzťahu je dominantný 
a ktorý podriadený. Lewis definuje akvizíciu ako druh spojenia, ktorý prináša plnú kontrolu nad 
zakúpenou spoločnosťou. Takéto spojenie však funguje dobre len v prípade, ak sa nadobúdaná a 
nadobúdacia spoločnosť nerozdielne snaží o synergický vzťah.

6
  

 Acquisitions sú súčasťou rastovej stratégie spoločnosti v prípade, že je výhodnejšie prevziať 
operácie existujúcej spoločnosti v porovnaní s vlastnou expanziou. Medzi hlavné faktory vplývajúce 
na vznik akvizícií patrí: zdieľanie rizík, využívanie spoločných zdrojov a z toho následne zvyšovanie 
konkurencieschopnosti a trhového podielu spoločnosti. 

 Akvizície sú zvyčajne platené v hotovosti, akciami akvizítora alebo kombináciou oboch. Pri 
priateľských, získavaný podnik prejaví súhlas s odkúpením, pri nepriateľských, akvizítor musí 
aktívne skúpiť množstvo akcií cieľového podniku dostatočné na získanie rozhodovacej väčšiny. V 
oboch prípadoch, akvizítor ponúkne cieľovému podniku cenu za akcie vyššiu ako cenu na trhu (o 
tzv. premium), aby učinil ponuku pre doterajších akcionárov lákavejšou.

7
  

 Pri akvizícii akvizičný podnik preberá všetky aktíva a pasíva preberaného podniku, ktorý 
prevzatím prestáva existovať. Vždy ide o formu koncentrácie kapitálu za účelom zvýšenia hodnoty 
akvizičnej firmy, no podľa príbuznosti podnikateľskej činnosti a trhu akvizítora a cieľovej spoločnosti 
rozlišujeme štyri typy akvizícií:  a)  horizontálna – typ spočívajúci v preberaní firiem, ktoré podnikajú 
v rovnakom obore a navzájom si konkurujú. Dôvodom prevzatia je predovšetkým dosiahnutie úspor 
vo výrobe a distribúcií produktov a možnosť zvýšenia trhovej sily vo veľmi koncentrovanom 
priemysle; b) koncentrická – akvizičná a cieľová firma sú si príbuzné technológiou, výrobnými 

procesmi alebo trhmi. Akvizítor dosiahne rozšírenie podnikateľských aktivít, odbytových trhov alebo 
výrobných technológií; c) konglomerátna – prevzatie firmy, ktorá k akvizičnej firme nemá 
bezprostredný zdrojový, technologický, trhový, výrobkový a pod. vzťah; d) vertikálna – prevzatie 
firmy, s ktorou má akvizítor silné dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Je obvyklá v prípadoch, keď 
firma chce získať kontrolu nad potrebnými zdrojmi alebo naopak nad predajom výrobkov.

8
  

Akvizície môžu prebiehať ako dobrovoľné, resp. mať priateľský priebeh alebo nedobrovoľné 
(nepriateľský charakter).

9
 Dobrovoľne ak spoločnosť, ktorá je pohlcovaná, s týmto procesom a 

spojením súhlasí, želá si ho a dobrovoľne k nemu pristúpi. V takomto prípade dokáže pohltená 
spoločnosť v rámci procesu komunikácie, vyjednať pre seba výhodné podmienky a podieľa sa 
taktiež na koncipovaní vlastných strategických cieľov. Výsledkom býva zvyčajne začlenenie podniku 
do holdingovej štruktúry, pričom spoločnosti nehrozí strata subjektivity alebo možnosť odpredania 
ďalšiemu záujemcovi. Najčastejší dôvod, prečo spoločnosti pristúpia k dobrovoľnej akvizícii je tlak 
okolností, či už zmena podmienok podnikania alebo nesprávne zvolené strategické ciele. Prípad 
vynútenia, ktorý je nedobrovoľným procesom akvizícií, ak spoločnosť, ktorá pohlcuje inú, uplatňuje 
direktívne spôsoby riadenia, dosadzuje vlastné vedenie a zameriava sa výlučne na vlastné 
strategické ciele a zámery na úkor tých, ktoré spoločnosť plnila pred spojením. Výsledkom takéhoto 
spojenia môže byť začlenenie podniku do pohlcujúcej spoločnosti alebo začlenenie strategickej 
podnikateľskej jednotky do holdingovej štruktúry, no s iným zložením manažmentu. Veľmi častou 
príčinou nedobrovoľnej akvizície býva stret záujmov akcionárov a manažmentu podniku, či platobné 
problémy a platobná neschopnosť podniku s nimi spojená.

10
  

                                                           
5
 GOODERHAM, P., NORDHAUG, N. Odd. International management : cross-boundary challenges, 

s. 7-8.  
6
 LEWIS, D. J. Partnership for profits: Structuring and Managing Strategic Alliances, s. 16. 

7
 http://www.investopedia.com/, 20.01.2013 

8
 VAVREČKA, M., LEDNICKÝ, V. a kol. Česko-anglický, anglicko-český slovník managementu, s. 

106.  
9
 SYNEK, M. Manažerská ekonomika, s. 58.  

10
 SMOLKOVÁ, E. Strategické partnerstvá ako fenomén globálnej ekonomiky, s. 178-179. 
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 Iné formy spolupráce a premien spoločností majú tiež tendenciu prejsť do podoby akvizície. 
Child, Faulkner a Pitkethly uvádzajú, že priemerná dĺžka existencie strategických aliancií je približne 
sedem rokov a takmer 80 % joint ventures, ktoré sú najtypickejšou formou aliancie, napokon končí, 
keď jeden z partnerov predá svoj podiel - najčastejšie práve druhému partnerovi. Je v povahe 
medzinárodných korporácií, že slabšieho, regionálneho, partnera v joint venture využijú k 
preniknutiu na lokálny trh alebo k získaniu špecifických znalostí a neskôr ho premenia na dcérsku 
spoločnosť. Mnohé fúzie taktiež začínajú ako partnerstvo rovných a postupom času sa jeden z 
partnerov vyprofiluje ako dominantný.

11
  

 Fúzie (mergers) odrážajú stratégie rastu, prípadne stratégie korporátnej reštrukturalizácie 

spoločností, ktoré sa stretávajú a presadzujú v súvislosti s globalizáciou a technologickými 
zmenami. Pre fúzie je charakteristické, že sa predávajú tzv. nekľúčové oblasti podnikania a získava 
sa majetok k posilneniu vlastných kľúčových pozícií, pričom z dlhodobého hľadiska sa očakáva 
synergický efekt. Vďaka novej úprave komunitárneho práva sa ponúkajú nové možnosti a 
perspektívy realizácie cezhraničných fúzií.  
 Pri fúziách, kombináciou dvoch alebo viacerých spoločností,  jedna spoločnosť ponúkne 
akcionárom druhej spoločnosti svoje cenné papiere ako výmenu za vplyv v ich spoločnosti. 
Spoločnosti splynú v jednu zvyčajne na základe vzájomnej priateľskej dohody.

12
  

Pri fúziách rozlišujeme dva druhy: fúzujúce subjekty sa môžu dohodnúť na kooperácii, pri ktorej si 
zachovávajú právnu subjektivitu, alebo na koncentrácii, pri ktorej dochádza k  jej zmenám. 
 Malé ekonomiky ako Slovensko a Česká republika, u ktorých je existencia trhového 
hospodárstva zatiaľ veľmi krátka, nemali priestor pre vytvorenie veľkých nadnárodných  korporácií.  
Pred pár desaťročiami bolo najdôležitejšie kúpiť správny podnik za správnu cenu a následne ho buď 
predať, alebo obchodovať s ním ako s relatívne samostatnou jednotkou. Dnes mergers a 
acquisitions kúpou iba začínajú a jadrom sa stáva správny, efektívny, integračný plán. Integrácia je 
kľúčovým a tým i veľmi zaujímavým procesom v každej fúzii alebo akvizícii.  
Podľa štúdie PriceWaterhouseCoopers bol zaznamenaný v priebehu roku 2006 mierny nárast 
akvizícií a fúzií na českom trhu. Celkom bolo v roku 2006 zverejnených 269 transakcií v súkromnom 
sektore, čo predstavuje oproti roku 2005 nárast o približne 11 percent. V roku 2007 dosiahla celková 
hodnota transakcií fúzií a akvizíci v Európe až 1,1 bilión Eur, pričom ich cieľom bolo navýšiť trhový 
podiel, či získať prístup na nové trhy. V roku 2008 došlo k významný udalostiam na celosvetových 
finančných trhoch, čo malo za následok finančnú krízu. Finančná kríza mala pritom dopad najmä na 
bankové odvetvie. Zmenil sa dôvod vytvárania strategických partnerstiev, pričom prevážil 
strategický motív oproti motívu finančnému. Ďalším problémom, prečo došlo na trhu akvizícii a fúzií 
k oslabeniu je fakt, že predávajúci a kupujúci nevedeli nájsť novú cenovú úroveň. Trh akvizícií však 
už v polovici roku 2009 začal oživovať a podiel transakcií zaznamenal nárast. Strategickým 
investorom sa oplatilo investovať časť zisku na nákup podniku, pretože konkurencia sa 
v spomínanom období sťahovala a nastala možnosť zvýšiť svoj trhový podiel. Ďalším dôvodom, 
ktorý prispel k nárastu akvizícií a fúzií je fakt, že veritelia sa snažili o predaj spoločnosti, aby predišli 
krachu. Situácia v súčasnosti je síce stále ovplyvnená neistotou a hospodárske oživenie je v 
mnohých krajinách pomalé, globálna transakčná aktivita v roku 2010 však mierne posilnila. Akvizícia 
predstavuje procesy, pri ktorých dochádza k právnemu alebo ekonomickému spájaniu podnikov. 
Tieto procesy sú súčasťou procesu globalizácie a dochádza k nim vo všetkých oblastiach 
podnikania. Vďaka nim vznikajú nadnárodné spoločnosti, ktoré využívajú výhody na úrovni štátu, 
snažia sa o optimalizáciu daňového zaťaženia, hľadajú nové trhy pre svoje výrobky a zvyšujú svoj 
trhový podiel. 
 
 
3 ZÁVER  

 Motívov, kvôli ktorým spoločnosti uzatvárajú strategická partnerstvá je veľa. Najviac dôvodov 
vyplýva z rýchlo sa meniaceho ekonomického prostredia, ktoré ponúka v poslednom období čoraz 
náročnejšie výzvy, ktoré podniky nevedia vždy využiť, preto často reagujú práve stratégiou 
spolupráce. Spájaním sa očakáva pozitívne dosiahnutie stanovených cieľov, môže sa stať, že 
uskutočnená zmena, akvizícia alebo fúzia skončí neúspechom. Preto je zodpovednosť na 
vlastníkovi alebo manažéroch, aký spôsob spojenia si zvolia a aký cieľ od realizovanej 
transformácie očakávajú.  

                                                           
11

 CHILD, J.,  FAULKNER, D., PITKETHLY, R. The management of international acquisitions, s. 255 
12
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 Dva zásadné javy – globalizácia a hyperkonkurencia, prinášajú pre trh novú podobu  
konkurenčného boja a dali za vznik fenoménu internacionalizácie. Hyperkonkurencia predstavuje 
trhový boj medzi nadnárodnými spoločnosťami obrích korporácií, kde je úspech závislý najmä na 
schopnosti inovovať a tvoriť hodnotu. Globalizácia prináša týmto korporáciám možnosť i zároveň 
nutnosť alokovať svoje zdroje v rámci svetovej ekonomiky tak, aby dosahovali maximálne 
komparatívne výhody, ktoré im jednotlivé ekonomiky a trhy ponúkajú.

13
  

 Hlavným motívom pre vznik strategických partnerstiev je rast, zvyšovanie trhového podielu 

spoločnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Impulzom sa často stáva možnosť preniknúť na 
nové trhy, kde podnik môže uplatniť a realizovať rastovú stratégiu, pričom rast sa vzťahuje na celý 
podnik. Globalizácia trhy prepája a zväčšuje, preto postavenie podnikov býva veľakrát nestabilné. 
Vtedy sa spoločnosti snažia hľadať cesty, ako eliminovať konkurenciu, pričom akvizície a fúzie sú 
možnosťami, ako tento cieľ naplniť. Ďalším dôležitým aspektom je fakt, že v posledných rokoch je 
za poprednou konkurenčnou výhodou spoločností vysoká úroveň výskumu a vývoja, ktorá sa 
premieta do inovácií výrobkov. Jedná sa však o činnosť, ktorá je sprevádzaná vysokými nákladmi, 
vďaka akvizíciám a fúziám však možno náklady z veľkej časti znížiť, alebo je nadobúdaná 
spoločnosť nadobúdateľskou v oblasti výskumu a vývoja úplne dotovaná. V neposlednom rade 
strategické partnerstvá vďaka vzájomnej kooperácii zvyšujú produktivitu na základe lepšieho 
prístupu k špecializovaným dodávateľom, informáciám, informačným technológiám či schopnostiam 
a znalostiam. Mergers a acquisitions sú teda efektívnym spôsobom napredovania podniku na 
dynamicky sa vyvíjajúcich trhoch, kde by samotný podnik inak nebol schopný vzhľadom na svoje 
postavenie, náklady spojené s investíciou, či neúnosné riziká využiť príležitosti, ktoré trh ponúka.  
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Abstract: The contribution is focused on basic characteristic of joint venture in the point of view of 

strategic management. The author makes an emphasis on initiative phase of JV formation and 
factors influencing the formation. The main attention is focused on indirect analysis of advantages 
and disadvantages of joint venture. 
 
Abstrakt: Príspevok je zameraný na základné vymedzenie joint ventures z pohľadu strategického 

manažmentu. Dôraz autorka kladie na iniciačnú fázu vzniku joint venture a faktory, ktoré ju 
ovplyvňujú. Ťažisko je položené na nepriamy náčrt výhod a nevýhod spoločného podnikania vo 
forme joint venture. 
 
Key words: joint venture, partnership, foreign direct investment 
 
Kľúčové slová: spoločný podnik, priame zahraničné investície, zahraničný podnikateľ 

 
 
1   ÚVOD 

V nedávnych rokoch sa medzinárodné transakcie sa stali významnou súčasťou celosvetovej 
investičnej stratégie, pričom začiatok týchto aktivít na zahraničných trhoch sa stal prirodzeným 
míľnikom pre rastúci biznis bez ohľadu na počet zamestnancov, tovary a zisk. Spoločné podniky sú 
v zahraničnej literatúre, ale čoraz viac aj v našich zemepisných šírkach známejšie pod pojmom joint 
ventures (ďalej len „joint venture“ alebo „JV“). Uvedený inštitút je významným pojmom v oblasti 
práva a ekonómie, ale najmä v oblasti strategického manažmentu a patrí k tým oblastiam, ktoré 
tvoria ťažiskovú problematiku vo vzájomnej kooperácii podnikov. Uvedené sa častokrát zamieňa, 
resp. stotožňuje s pojmom strategické aliancie

2
 alebo strategické partnerstvá

3
. V úvode je 

nevyhnutné precizovať a odlíšiť jednotlivé pojmy, vzhľadom na skutočnosť, že podľa teórie 
strategického manažmentu existujú značné rozdiely, resp. je možné konštatovať, že strategické 
partnerstvá sú širším pojmom a subsumujú okrem iného aj pojem joint ventures.

4
 Strategické 

partnerstvo podľa Portera je založené na vzájomnom vzťahu  medzi firmami(podnikmi alebo 
podnikateľmi), ktorý umožňuje udržať, vytvárať a budovať trvalo udržateľné výhody pre podniky, 
ktoré sa na partnerstve zúčastňujú. Strategické partnerstvá predstavujú kooperáciu samostatných 
subjektov založenú na zmluvnej platforme bez vytvárania samostatných entít, či už krátkodobého 
alebo dlhodobé charakteru. Aj teória strategického manažmentu sa postupom času a pod vplyvom 
ekonomických zmien vyvíjala. 

5
 V minulosti partneri spolupracovali na zmluvnej báze, ale zakladanie 

entít má svoje pozitíva a predstavuje užšiu formu spolupráce. V nadväznosti na uvedené je 
nevyhnutné oponovať. V súčasnosti sa pod pojmom joint venture vymedzujú aj formy kooperácie 
založené na existencii samostatnej entity.  

                                                           
1
 Príspevok bol vypracovaný na základe finančného príspevku z Grantu UK č. 473/2013 na tému 

„Komparácia právnej úpravy podnikateľskej činnosti na Slovensku a v Číne“. 
2
 Vo svojej monografii doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. vymedzuje, že strategické aliancie je starší, 

v minulosti používaný pojem, ktorý má svoje historické korene a odôvodnenie.  
3
 Podľa teórie moderného strategického manažmentu pojem „strategické partnerstvá“ vystihuje 

charakter vzťahu, ktorý determinuje a zároveň evokuje charakter výnimočnosti a nadštandardu 
týchto vzťahov. In: SMOLKOVÁ, E.: Strategické partnerstvá ako fenomén globálnej ekonomiky. 
Bratislava: Infopress, 2009. 228 s. ISBN 978-80-85402-92-6. 
4
 Bližšie pozri SMOLKOVÁ, E.: Strategické partnerstvá ako fenomén globálnej ekonomiky. 

Bratislava: Infopress, 2009. 228 s. ISBN 978-80-85402-92-6.  
5
 SMOLKOVÁ, E.: Strategické partnerstvá ako fenomén globálnej ekonomiky. Bratislava: Infopress, 

2009. 228 s. ISBN 978-80-85402-92-6. s. 22. 
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Joint venture je jednou z najčastejších foriem strategických partnerstiev. Uvedený preklad nie 
je doslovný a joint venture presnejšie vyjadruje spoločne zdieľané riziko podnikania, ktoré sa 
rozdeľuje medzi partnerov.

6
 Doslovný preklad zdôrazňuje riskantný charakter spoločnej činnosti. 

Z pohľadu partnerov však joint venture evokuje možnosť, príležitosť, niekedy aj výzvu transformovať 
riziko na potenciál dosiahnuť zisk, a to spojením vzájomných komparatívnych výhod, ktoré sú 
spôsobilé priniesť profit, len pri spojení s iným podnikateľom, keďže samé o sebe tento potenciál 
nemajú, resp. návratnosť investícií sa znižuje. 

Z hľadiska vymedzenia pojmu jednotlivé definície rôzne variujú, avšak pre účely dosiahnutia 
cieľa v praktickej rovine sú irelevantné. Pre vymedzenie rámca príspevku však uvádzame jednu 
z mnohých definícií, ktorá joint venture definuje ako entitu, ktorá umožňuje dvom alebo viacerým 
partnerom podieľať sa na spoločných podnikateľských aktivitách. Partnerom môžu byť fyzické osoby 
alebo právnické osoby, ktoré majú status podnikateľa alebo nie. 
V najširšom význame sú joint ventures obchodné dojednania medzi minimálne dvoma partnermi, 
ktorí budú spoločne vykonávať podnikateľskú činnosť buď za účelom jednorazovej transakcie alebo 
súboru takýchto transakcií s cieľom dosiahnuť prospech všetkých zúčastnených strán. Stručnejšie 
charakteristiky uvádzajú joint venture ako obchodný podnik v ktorom zúčastnené strany podieľajú 
spoločne na ziskoch a stratách. Extenzívne definície zahŕňajú širokú škálu spoločných obchodných 
vzťahov, pričom všetky spĺňajú kritéria joint ventures. Napriek rôznorodnosti (nielen v teoretickej 
rovine, ale aj z pohľadu jednotlivých právnych poriadkov) je možné identifikovať niekoľko 
spoločných znakov. 
 
2   VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA JOINT VENTURE 

Založeniu joint venture (entita)  predchádza iniciačná fáza, ktorá vyústi do vzájomnej – 
výslovnej alebo konkludentnej dohody všetkých partnerov.  Konečná dohoda pozostáva 

z čiastkových dojednaní jednotlivých partnerov. Pri formovaní spolupráce na úrovni joint venture, 
častokrát dochádza najprv k vnútornej stratifikácii partnerov a ich spájaniu na lokálnej úrovni  
a následne k spájaniu so zahraničným partnerom. Cieľom zjednocovania na jednotlivých úrovniach 
je zjednotenie možností a väčšia atraktivita z pohľadu zahraničného partnera.  

Vznik a existencia JV je podmienená špecifickým, vopred definovaným podnikateľským 
zámerom a existuje spravidla v termínovanom období. Za účelom dosiahnutia spoločného cieľa, 

ktorý nie je podmienený len peňažným ziskom
7
, keďže okrem samotných partnerov, je JV častokrát 

dotovaní rôznymi štátnymi stimulmi, ktoré nadväzujú na lokálnu politiku prilákania zahraničných 
investícií a zároveň predstavujú možnosť ako sa presadiť na zahraničnom trhu.  

Motivácie na strane partnerov sú rôzne, avšak vychádzajúc z tradičnej ekonomickej teórie, 
jednotlivé trhy a sféry pôsobenia podnikateľov sa postupne presycujú, a tak sú podnikatelia nútení 
hľadať nielen nové odbytiská pre svoje tovary a služby, ale zároveň inovovať existujúci artikel, ale 
čo je ešte dôležitejšie a podporuje konkurencieschopnosť, je prinášať na trh nové absentujúce 
tovary a služby. Spoločná produkcia je založená na obmedzenom súbore majetku partnerov 

a zároveň tento majetok má obmedzenú životnosť a celková produkcia má tiež obmedzenú 
efektívnosť. Uvedené znaky súvisia s opotrebovaním majetku a tempom inovatívnej výroby  
v súčasnosti, tzn. celkové nastavenie spoločného projektu musí byť dobre načasované, aby projekt 
vystihol časovú náročnosť samotného projektu a zároveň zachytil vývoj na trhu. Precizovanie 

časového harmonogramu je osobitne dôležité pri projektoch zameraných na vývoj technológií. 
Partneri sa podieľajú na spoločnom podniku vo forme vkladov – peňažných alebo 

nepeňažných, pričom ich charakter je výlučne v kompetencii partnerov, samozrejme s prihliadnutím 
na zákonné požiadavky podľa jednotlivých jurisdikcií. Vo väčšine prípadov je tento vklad 
determinovaný práve komparatívnou výhodou partnera, ktorá bola dôvodom vzájomného spojenia. 
Okrem peňažného vkladu, môže ísť o hnuteľný, nehnuteľný majetok alebo iné majetkové hodnoty, 
prípadne aj zabezpečenie ľudských zdrojov. Aj z uvedených dôvodov partneri uprednostňujú pred 
zmluvnou formou spojenia, joint venture na báze samostatnej entity. 

Zúčastnené osoby zdieľajú vzájomné ako aj spoločné očakávania týkajúce sa povahy a 
rozsahu finančných cieľov, resp. iných nehmotných zámerov spoločného podniku. Tieto ciele 

                                                           
6
 SMOLKOVÁ, E.: Strategické partnerstvá ako fenomén globálnej ekonomiky. Bratislava: Infopress, 

2009. 228 s. ISBN 978-80-85402-92-6. s. 102. 
7
 Peňažný zisk býva v mnohých prípadoch až sekundárnym cieľom. Mnohé JV projekty sú 

zamerané na vývoj nových technológií, ktoré až vo finálnom štádiu, t.j. uvedením produktov na trh 
prinášajú zisk partnerom. 
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a zámery sú úzko vymedzené, keďže majetok umiestnený partnermi reprezentuje len časť celej 
majetkovej bázy. 
Forma spoločného podnikania vo forme JV je determinovaná, najmä jeho primárnou funkciou. 
Založenie a vznik JV je určovaný realizáciou vývoja technológií a výskumu, vývojom nových 
produktov alebo technických vylepšení, výrobe a distribúcii nových produktov a služieb v určitej 
geografickej oblasti, alebo kombináciou týchto funkcií. Primárna funkcia JV bude vo veľkej miere 
determinovaná spoločnými cieľmi partnerov a v podstatnej miere bude diktovať obsahové náležitosti 
dohody. 

Kapitálové požiadavky sú jednou z najčastejšie citovaných výhod. Partneri sú schopní 

zabezpečiť kapitál na iniciáciu spoločného podnikania z vlastných zdrojov bez potreby „zapožičania“ 
kapitálu od externého prostredia, resp. množstvo kapitálu, ktoré je potrebné na tieto aktivity je nižší 
ako v prípade samostatného podnikania. Strategické spojenie partnerov je výhoda spočívajúca vo 
vzájomnom suplovaní chýbajúcich foriem vkladov partnerov. To znamená, že partneri sa vzhľadom 
na vkladovú povinnosť vzájomne dopĺňajú. Charakter vkladu má výrazný vplyv na selekciu 
potenciálnych partnerov. Spravidla partneri hľadajú partnera, ktorý by zdieľal, resp. uniesol finančné 
bremeno spoločného podnikania. Znižovanie finančných požiadaviek je významným faktorom 
v prípade ak po finančnej stránke majú partneri vyrovnané postavenie a vyjednávacie pozície sú 
viac-menej vybalansované. Tento faktor narastá na význame, ak zahraničný partner chce investovať 
spolu s miestnym partnerom v rozvinutých alebo menej rozvinutých krajinách. V rozvíjajúcich sa 
krajinách zahraničný partner bude predpokladať, že miestni partneri budú schopní zabezpečiť určitú 
časť investícií, a preto rozhodnutie vstúpiť do spoločného podnikania bude závisieť od iných 
faktorov, napr. vzťahy a podpora miestnych autorít. Samozrejme partneri s dostatočným kapitálom 
sú v rozvinutých krajinách vítaní. 

Zrejmou nevýhodou, či lepšie povedané logickým očakávaním je deľba dosiahnutého 
zisku. Rozdielne výšky, ale najmä charakter vkladov spôsobujú konflikty pri deľbe ziskov, najmä ak 

jeden z partnerov „investuje“ iné majetkové hodnoty, napr. know-how alebo práva duševného 
vlastníctva. Tieto vklady je náročné, ak nie nemožné oceniť. Najvhodnejším riešením je interná 
úprava v zakladateľskom dokumente, že nepeňažné vklady je nevyhnutné oceniť znalcom, resp. 
dohodnúť presné pravidlá deľby zisku. Nie je však vylúčené, že napriek oceneniu, by konkrétny 
partner mal väčší podiel na zisku vzhľadom na charakter vkladu a jeho perspektívu pre spoločné 
podnikanie. Zároveň v porovnaní s peňažným vkladom, má nepeňažný z pohľadu partnera trvalejší 
charakter, najmä pre svoju nezastupiteľnosť a jedinečnosť, a tým aj väčší podiel na dosiahnutom 
zisku. Uvedené je nevyhnutné vnímať zo subjektívneho hľadiska, ktoré má však racionálny základ.  

Znižovanie podnikateľského rizika je úzko prepojené na úsporu kapitálových výdavkov 

partnerov. Poskytovanie menšieho množstva kapitálu a diverzifikácia investícií medzi rôzne odvetvia 
priemyslu, oblasti a krajiny nesie pre investora so sebou prvok ochrany. Naopak diverzifikácia 
umožňuje investorovi vstúpiť na trh, ktorý má výrazný potenciál pre rast, avšak vstup a investícia je 
mierne riskantná ako v prípade trhov, ktoré sú stabilné a profitujúce. Rizikové investovanie je 
charakteristickou črtou JV. Potenciálne riziko je vždy dopredu analyzované, pričom analýzy 
obsahujú rôzne scenáre vývoja spoločného podnikania, aj keď vzhľadom na časový horizont (3 – 7 
rokov) nie je vždy možné prezumovať všetky faktory, ktoré ovplyvnia vývoj na trhu. Miera rizika 
narastá najmä v rozvojových a rozvinutých krajinách. 

Podnikateľské schopnosti a skúsenosti miestnych partnerov uľahčujú adaptáciu 

zahraničného partnera na nové podmienky nového/neznámeho prostredia. Práve spolupráca 
s miestnym partnerom znižuje riziko fenoménu terra incognita v podnikaní a práve napomáha lepšej 
orientácii v novom prostredí a prekonávaniu pozície začiatočníka.  

Pri dobre nastavených logistických službách môžu najmä spoluprácou s miestnymi partnermi 
partneri znížiť výrobné náklady, čím sa znížia ceny výrobkov a služieb a následne ak dosiahnu 

dopyt po ich výrobkoch, tak aj väčší podiel na trhu. Celý, veľmi jednoducho načrtnutý koncept, 
koncept je prínosný aj pre miestnych podnikateľov, ktorí domáci trh poznajú, najmä z pohľadu 
dopytu a ponuky, ale najmä z dôvodu trhových výkyvov. Nie je možné generalizovať jednotlivé 
skupiny trhov. Každý trh má svoje špecifiká, ktoré sa vymykajú všeobecnej teórii. Práve z tohto 
pohľadu majú miestni podnikatelia výhodu a zahraničnému partnerovi sú schopní poskytnúť 
informácie, ktoré vývoj na trhu ovplyvňujú (miestne zvyky, tradície, naturel dopytových skupín, 
charakter konkurencie atď. )  

Výhodou spoločného podnikania je, že rovnako ako domáce subjekty aj spoločné podniky vo 
forme JV si môžu zvoliť rôzne formy podnikania podľa podmienok stanovených zvoleným právnym 
poriadkom. Naopak v niektorých krajinách nie sú domáce a zahraničné subjekty zrovnoprávnené 
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(Čína, India) a zároveň existujú krajiny, kde zahraničná osoba môže podnikať len v zákonom 
predpísanej forme joint venture (Čína). Práve organizačná a riadiaca štruktúra partnerov ovplyvňuje 
výber formy právnej entity. Zahraničný partner kladie dôraz na priame riadenie podniku a to nielen 
v rozhodovacích procesoch dovnútra, ale aj navonok.  

Joint venture sa všeobecne prezentuje ako príležitosť skombinovať technické 
a manažérske schopnosti partnerov. Partner, ktorý nedisponuje potrebnými technológiami, ocení 

možnosť nadobúdať poznatky od druhého partnera, a preto si platformu pri vyjednávaní bude tvoriť 
práve technická podpora a asistencia. Personálny manažment môže počas existencie JV fluktuovať 
a flexibilne sa prispôsobovať potrebám partnerov. Na tomto mieste je nevyhnutné zdôrazniť, že 
zahraničný manažment využíva schopnosti a skúsenosti od miestneho manažmentu, ktoré je 
schopný synergicky využiť v ďalších podnikoch. Výmena informácií a skúseností je prínosom pre 
všetky zúčastnené strany, najmä ak vklady partnerov sú ťažko komparovateľné. 

Zdieľanie a výmena informácií prináša nielen pozitívny výsledok, ale na druhej strane 

môže viesť aj k zneužívaniu informácií v niekoľkých rovinách. Jednou z možností je využívanie 
informácií získaných zo spoločného podnikania pre účely podnikania jedného z partnerov.. Ak by 
išlo o potenciálne konkurenčné podnikanie mohlo by to ovplyvňovať profitabilitu spoločného 
podnikania. Druhý prístup vychádza zo zadržiavania informácií aj pre účely JV práve z dôvodu, že 
by druhý partner mohol tieto informácie použiť pre vlastné účely. Pritom tu nejde o konkurenčnú 
aktivitu k spoločnému podniku, ale o aktivity partnera, ktoré sú úplne odlišné od cieľa JV.  Aj tento 
prístup negatívne ovplyvňuje JV, keďže informačný kanál nie je priepustný a potenciál využitia 
informácii nie je úplne vyčerpaný. Teória JV sa prikláňa k stanovisku, že prvotným cieľom JV je 
chrániť výsledky spoločného podnikania a dosiahnutý cieľ, nie čiastkové výstupy. Na druhej strane 
zisk, ktorý má JV priniesť by mal prekročiť zisk, ktorý by dosiahol partner využitím čiastkových 
informácií. Hodnota samotných informácií je sporná, keďže partneri častokrát tento fenomén 
vnímajú zo subjektívneho hľadiska, a preto je ich praktická využiteľnosť a podiel na zisku sporná. 

Výhoda spojenia síl na strane manažmentu sa môže vyústiť do konfliktných situácia 
a v krajnom prípade až k zániku JV. Tradičný prístup zdôrazňuje problém stretu leaderských 
pozícií.  

Vznik JV je niekedy podmienený nájdením lokálneho partnera za účelom lepšieho 
preniknutia a usadenia sa na domácom trhu. Domáci partner supluje množstvo povinností a úloh, 

ktoré by za iných okolností musel vyriešiť práve zahraničný partner. Táto výhoda je samozrejme 
podmienená manažérskymi skúsenosťami, orientáciou na trhu ako aj konexiami u príslušných 
autorít. S podporou zahraničného partnera stúpa aj bonita domáceho partnera na miestnom trhu, 
lebo častokrát sa práve so zahraničnou účasťou spájajú zahraničné investície. Uvedené nie je 
možné zjednodušovať, ale ani pripisovať nadmerný význam vzhľadom nato, že do úvahy prichádza 
množstvo ďalších faktorov. Dôležitú úlohu zohráva samotný trh a podmienky hospodárskej súťaže, 
ako aj vplyv štátu v negatívnom aj pozitívnom zmysle. V nadväznosti nato, na prilákanie 
zahraničných investorov krajiny poskytujú rôzne formy ekonomických stimulov a zároveň JV sú 
v niektorých jurisdikciách jedinou legálnou formou priamych zahraničných investícií (Čína). Tento 
aspekt závisí na celkovej orientácii krajiny a nastavenia jej ekonomiky, ako aj miere jej 
protekcionistickej politiky.

8
  

 
 

3    ZÁVER  

V odbornej literatúre sa jednotlivé formy joint venture konfrontujú s kritikou, ako aj pozitívnou 
odozvou. Oponentné postoje prispievajú k precizovaniu uvedených foriem a odstraňovaniu 
nedostatkov. V konečnom dôsledku konštatujeme, že pozitívna a negatívna kritika sú prínosné, lebo 
prispievajú k zdokonaľovaniu inštitútu a jeho lepšej aplikácii. Na jednej strane JV umožňuje prístup 

                                                           
8
 Osobitným prípadom je práve Čína, ktorá tvorí fenomén v právnej úprave joint ventures. Ako jedna 

z mála krajín priamo reglementuje JV a ponecháva minimálny priestor pre zmluvnú dispozíciu alebo 
úvahu účastníkov vzťahov. Práve forma JV je formou priamych zahraničných investícií. Právna 
úprava zahŕňa rôzne formy spolupráce medzi zahraničným alebo domácim partnerom prípadne 
štátom, resp. negatívne vymedzenie reglementuje oblasti priemyslu, kde je podnikanie zahraničnej 
entity úplne vylúčené (zbrojársky priemysel, výroba atómovej energie atď.). Zahraniční podnikatelia 
sú ochotní podstúpiť priamu zákonnú reguláciu ako aj náročný administratívny proces, či iné 
obmedzenia, lebo neobmedzené možnosti, ktoré ponúka čínsky trh sú ťažko nahraditeľné. Napriek 
všetkému si stále udržiava atraktivitu pre zahraničných podnikateľov. 
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partnera k zdrojom, s ktorými by za iných okolností nemohol disponovať, resp. nemohol disponovať 
pri vynaložení rozumných nákladov. Na druhej strane riziko vzniká pri spoliehaní sa na schopnosť 
a snahu druhej strany vykonávať svoje povinnosti počas spoločného podnikania. V prípade 
rozhodnutia, či zvoliť stratégiu joint ventures, strany musia zvážiť výhody a nevýhody a rozhodnúť 
ako sa s nimi vysporiadať pri aplikácii na osobitné podmienky.  

Joint venture ako jedna foriem spoločného podnikania je vo väčšine krajín sveta právom 
neregulovaná, a tak podnikatelia využívajú už existujúce inštitúty príslušného právneho poriadku. 
Manažment podniku určuje pri prieniku na zahraničné trhy ciele, ktoré sa majú dosiahnuť a právnici 
hľadajú najvhodnejšiu formu spoločného podnikania. Z pohľadu strategického manažmentu tieto 
formy spolupráce variujú od voľných – založených na zmluvnom základe – až po užšie – založenie 
obchodných spoločností so zahraničným partnerom ako spoločníkom – až po tie najtesnejšie formy 

- a to spájanie podnikov vo forme fúzií a akvizícií.  
Tento príspevok reagoval na základné vymedzenie a charakter joint, pričom zachytáva 

iniciačnú fázu, kedy sa potenciálny partner zaujíma o túto formu a porovnáva výhody a nevýhody 
daného podnikania. Pri praktickej aplikácii a kreácii tohto inštitútu dochádza k rôznym odchýlkam 
a nuansám, ktoré sú determinované špecifickými podmienkami toho ktorého prípadu, a preto je 
príspevok rámcový a zachytáva najvýznamnejšie a všeobecné charakteristiky. 

Okrem ekonomických, právnych a sociologických aspektov je nevyhnutné v závere príspevku 
vyzdvihnúť psychologické aspekty spoločného podnikania. Napriek tomu, že vo väčšine prípadov 
dochádza k uzavretiu zmluvy o joint venture alebo vytvoreniu samostatnej entity, vždy sú tieto 
vzťahy založené a determinované personálnou zložkou, keďže vždy navonok konajú fyzické osoby 
(aj keď prejavujú vôľu umelo-vytvoreného subjektu). Personálne zložky plnia významnú úlohu, a to 
nielen na úrovni riadenia, ale v celej štruktúre podniku, keďže ovplyvňujú celý chod riadenia JV, jeho 
pôsobenie na externé prostredie a v konečnom dôsledku aj pri dosiahnutí vytýčeného cieľa. 
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Abstract: The remuneration of executive officers (company´s management) is very interesting and 

topical issue within the frame of the Corporate Governance principles and rules. The aim of this 
paper is to present the remuneration policy regulation in public limited companies and especially to 
review the operation of these rules in the Czech Republic and the European Union with regard to 
their dynamic development at a global level in the context of the financial crisis. Thus the paper 
deals with the description of management remuneration regulation in public limited companies in the 
Czech Republic under the Commercial Code, effective during the financial crisis and also in the new 
Czech Act on Commercial Corporations. Afterwards, the paper analyzes the revised remuneration 
policy of the European Union after the financial crisis. 
 
Abstrakt: Problematika odměňování řídících osob v akciových společnostech je velice zajímavým a 
v rámci pravidel správy a řízení kapitálových společností (Corporate Governance) rovněž aktuálním 
tématem. Cílem této práce je vyložit úpravu pravidel odměňování managementu akciových 
společností a zejména pak nastínit proměnu těchto pravidel v České republice a Evropské Unii s 
ohledem na jejich dynamický vývoj na světové úrovni v souvislosti s finanční krizí. Práce se tak 
zabývá jednak popisem pravidel odměňování řídících osob akciových společností v České 
republice, vycházejících z obchodního zákoníku, platného a účinného v době finanční krize, jakož i 
novou úpravou práv a povinností členů orgánů společností v zákoně o obchodních korporacích. 
Práce dále detailněji rozebírá pravidla odměňování revidovaná po finanční krizi na úrovni Evropské 
Unie. 
 
Key words: Remuneration, executive officers (company´s management), financial crisis 
 
Klíčová slova: Odměňování, řídící osoby (management společnosti), finanční krize 

 
 
1 ÚVOD 

Odměňování managementu, tedy osob podílejících se na správě akciové společnosti a řízení 
jejích podnikatelských aktivit, hraje ve fungování společnosti klíčovou roli. Při správě majetku a 
řízení činnosti společnosti vzniká mezi akcionáři a vedoucími osobami, které mají širokou diskreci, 
tzv. problém pána a správce.

1
 Korporační právo se střet mezi zájmy zástupce (managementu) a 

zastoupeného (akcionáři) snaží řešit několika cestami. Mezi klíčová řešení patří zakotvení 
závazných pravidel a povinností pro výkon řádné správy společnosti, včetně řady informačních 
povinností řídících osob vůči akcionářům (resp. vůči valné hromadě). S těmito povinnostmi souvisí 
zakotvení odpovědnosti za řádný výkon funkce agenta a navazujících sankčních mechanismů (např. 
ručení). Další pojistkou proti nerovnému postavení zmíněných osob je právo volby a odvolání 
agenta správcem. Vedle těchto pojistek, které mají obecně sankční charakter a de facto tak korigují 
kroky agenta v zájmu principála, zná teorie i tzv. motivační strategie (či motivační schémata), které 
mají naopak za cíl motivovat řídící orgány společnosti k řádnému výkonu jejich funkce. Klíčovým 
motivačním schématem v kapitálových společnostech je odměňování. Pomocí pravidel odměňování 
se společnost (principál) snaží zajistit si loajálnost svého agenta (skrze vázání odměn na výsledky 
hospodaření společnosti apod.).  

Pravidla odměňování a jejich fungování v kapitálových společnostech se dostala do popředí 
zájmu zákonodárců, mezinárodních organizací, ale též široké veřejnosti v posledních několika 
letech, a to zvláště v souvislosti s globálními finančními krizemi. Řada studií totiž tvrdí, že neprávně 
nastavená odměňovací schémata managementu v klíčových kapitálových společnostech (zejména 
ve finančních institucích a velkých kótovaných společnostech), v kombinaci s požadavky akcionářů 

                                                           
1
 KRAAKMAN, R.H., HANSMANN, H., ARMOUR, J. The Anatomy of Corporate Law, s. 35-49. 
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na maximalizaci zisků v krátkém období, hrály zásadní roly při vzniku a rozvinutí finanční krize 2008 
- 2009.

2
 S tímto závěrem se ztotožnila také Evropská Unie a řada jejích členských států, a 

neponechávají jej bez reakce.  
Tato práce si, vzhledem k omezenému rozsahu, neklade za cíl zhodnotit, jakou měrou 

skutečně přispěly odměňovací systémy velkých korporací ke vzniku finanční krize. Cílem práce je 
nastínit a v klíčových bodech též kriticky zhodnotit, jak tento závěr ovlivnil právní úpravu 
odměňování řídících osob akciových společností v České republice a jak je reflektován na úrovni 
Evropské Unie a vybraných evropských států.  
 
2 ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH OSOB AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Úprava práv a povinností kapitálovými společnostmi a členů jejich statutárních orgánů byla  
(s účinností do 31.12.2013

3
) upravena v obchodním zákoníku.

4
 Na rozdíl od některých zahraničních 

právních řádů, nemá Česká republika zvláštní právní předpis upravující akciové (kótované) 
společnosti.

5
 Dílčí specifickou úpravu pro společnosti se zaknihovanými cennými papíry a pro 

společnosti kótované, obsahuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu.
6
 

Vzhledem k tomu, že finanční krize nezasáhla Českou republiku s takovou intenzitou jako 
jiné, na globální úrovni kapitálově silné země (USA, VB, Německo atd.), otázka odměňování řídících 
osob akciových společností se zde nestala klíčovým tématem. Právní úprava v obchodním zákoníku 
tak z tohoto hlediska neprodělala prakticky žádný posun. Český zákonodárce se soustředil spíše na 
přípravu rekodifikace soukromého práva (o ní dále). 
 
2.1 Právní úprava odměňování statutárních orgánů v obchodním zákoníku (účinná do 

31.12.2013) 

Ustanovení § 66 odst. 2 ObZ stanoví, že pro vztah mezi společností a osobou, která je 
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu či jiného orgán u společnosti, se přiměřeně 
aplikují ustanovení mandátní smlouvy, pokud ze smlouvy o výkonu funkce

7
, byla-li uzavřena, nebo 

ze zákona nevyplývá něco jiného
8
. Pro odměny člena statutárního orgánu tak platí, že výše a 

způsob výplaty odměn mohou být určeny ve smlouvě uzavřené mezi tímto členem a obchodní 
společností. Není-li této smlouvy nebo neřeší-li smlouva otázku odměn, subsidiárně se užije 
zákonná úprava mandátní smlouvy (§ 566 a násl. ObZ). Ustanovení § 571 odst. 1 ObZ k určení 
odměny mandatáře vyslovuje, že není-li výše úplaty stanovena smluvně (postačí i sjednání způsobu 
určení výše odměny), je mandant (společnost) povinen zaplatit mandatáři (člen orgánu společnosti) 
úplatu, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za činnost obdobnou činnosti vykonávané 
mandatářem. Nad rámec této obvyklé úplaty náleží mandatáři též náklady, které nutně nebo účelně 
vynaložil při plnění svého závazku, ledaže z jejich povahy vyplývá, že jsou již zahrnuty v úplatě. 
Z uvedeného tak vyplývá, že obchodní zákoník chápe vztah mezi členem orgánu společnosti 
a společností jako pojmově úplatný (aniž by však vylučoval možnost stran výslovně sjednat 
bezplatnost výkonu funkce).

9
 

                                                           
2
 Např. tzv. Larosièrova zpráva (The High-Level Group on Financial Supervision in the EU Report, 

Brusel, 25.2.2009), odstavec 24. Nebo také: KIRKPATRICK, G., ISAKSSON, M. The Corporate 
Governance Lessons from the Financial Crisis, s. 12 a násl. 
3
 Rekodifikace soukromého práva v České republice by měla v době psaní této práce nabýt 

účinnosti 1.1.2014. Stane-li se tak později, bude do účinnosti rekodifikace platnou a účinnou 
úpravou znění obchodního zákoníku. 
4
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zkráceně jako „obchodní 

zákoník“ nebo také „ObZ“). 
5
 Např. v Německu obsahuje zvláštní úpravu akciový zákon [Aktiengesetz vom 6. 9.1965 (BGBl. I S. 

1089]. 
6
 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (zkráceně 

jako „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“ nebo také „ZPKT“). 
7
 Zpravidla se jedná o nepojmenovanou smlouvu blíže specifikující práva a povinnosti mezi 

stranami. Úprava odměňování je zpravidla její běžnou náležitostí. 
8
 V této práci ponecháváme stranou zvláštní úpravy v jiných zákonech upravujících zvláštní 

podnikatelské subjekty s formou akciové společnosti (např. úpravu v zákoně č. 21/1992 Sb., o 
bankách). 
9
 Tento závěr potvrdil ve své judikatuře též Nejvyšší soud České republiky, např. v rozsudku ze dne 

31. 1. 2007, sp. zn. 29 Odo 994/2005. 
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Pro smlouvu o výkonu funkce obchodní zákoník předepisuje písemnou formu a její povinné 
schválení valnou hromadou nebo písemně všemi společníky, kteří ručí za závazky společnosti 
neomezeně (§ 66 odst. 2 ObZ in fine).

10
 Schválení smlouvy o výkonu funkce předepsaným 

způsobem (souhlas může být dán ex ante i ex post) tak představuje podmínku její účinnosti.
11

 
Pokud chce společnost člena svého orgánu za výkon jeho funkce mimořádně odměnit, tedy 

poskytnout mu další odměnu (aniž by výplata této odměny měla podklad v právních předpisech 
nebo ve vnitřním předpisu společnosti) např. ve formě odstupného při skončení funkce (někdy 
označované jako tzv. zlatý padák

12
), podmiňuje obchodní zákoník v odstavci třetím § 66 tuto výplatu 

souhlasem valné hromady nebo existencí relevantního ujednání o výplatě takové odměny ve 
smlouvě o výkonu funkce. 

V návaznosti na výše popsanou úpravu zakotvuje obchodní zákoník do působnosti valné 
hromady akciové společnosti také rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady 
(§ 187 odst. 1 písm. g ObZ). Toto rozhodování tak spočívá ve schválení smlouvy o výkonu funkce, 
schválení vnitřního předpisu upravujícího odměňování,

13
 případně ve schválení jiného plnění členů 

orgánu společnosti ve smyslu § 66 odst. 3 ObZ. 
Lze shrnout, že v případě určení práv a povinností členů orgánů kapitálových společností, 

zejména co se týče odměňování, hraje primát v kapitálové společnosti valná hromada. Je 
pravděpodobné, že příprava smlouvy o výkonu funkce, vnitřního předpisu regulujícího odměňování, 
nebo návrhu na výplatu mimořádné odměn, bude zpravidla v rukou statutárního orgánu, konečné 
slovo však vždy má nejvyšší orgán společnosti, potažmo společníci. 

V případě osob, které se podílejí na obchodním vedení společnosti, aniž by byly členy jejích 
orgánu (může se jednat např. o generálního ředitele nebo finančního ředitele, na něhož statutární 
orgán společnosti delegoval výkon obchodního vedení) platí, že jejich odměna je stanovena ve 
smlouvě (typicky pracovní smlouvě, nebo jiné smlouvě příkazního typu) uzavřené mezi touto 
osobou a společností, resp. jejím statutárním orgánem (jednajícím jménem společnosti). Valná 
hromada zde schvalovací působnost nemá. Je odpovědností statutárního orgánu (v rámci výkonu 
jeho funkce s péčí řádného hospodáře), aby úprava práv a povinností nebyla způsobila společnosti 
uškodit.

14
 

Závěrem je nutné se alespoň krátce dotknout problematiky souběžného výkonu obchodního 
vedení členem statutárního orgánu na základě smlouvy o výkonu funkce

15
 a pracovní smlouvy 

(typicky se jednalo o vedoucí pracovníky společností – např. generální ředitele). Navzdory ustálené 
judikatuře Nejvyššího soudu

16
 byl tento tzv. souběh funkcí v řadě českých společností běžnou praxí. 

Teprve rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které jednoznačně potvrdilo neplatnost pracovní 
smlouvy uzavřené s členem statutárního orgánu, jejíž náplní je výkon obchodního vedení, vzbudilo 
širší pozornost.

17
 Výsledkem bouřlivých diskuzí nad přípustností souběhu byla novelizace 

obchodního zákoníku. Nová úprava § 66d ObZ nově, s účinností od 1.1.2012, připustila, aby člen 
statutárního orgánu vykonával činnosti spadající do obchodního vedení též na základě 

                                                           
10

 V případě akciové společnosti, kde členy představenstva v souladu se stanovami volí dozorčí 
rada, náleží tato působnost, jakož i schvalování odměn dle § 66 odst. 3 ObZ, dozorčí radě. 
11

 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 11. 2010, sp. zn. 29 Cdo 
4566/2009. Naopak nedostatek písemné formy smlouvy o výkonu funkce způsobuje její neplatnost. 
12

 Štenglová, I. Obchodní zákoník. Komentář, s. 264. 
13

 Tento závěr potvrzuje i Štenglová, I. Akciové společnosti, s. 389. 
14

 V krajním případě, kdy by odměna sjednaná např. v pracovní smlouvě byla natolik nepřiměřená, 
že by obě stany o této nepřiměřenosti při jejím uzavírání věděly nebo měly a mohly vědět, může být 
takto sjednaná smlouvy neplatná pro rozpor s dobrými mravy. 
15

 V tomto případě není nutné, aby byla uzavřena písemná smlouva o výkonu funkce. Právní vztah 
mezi společností a členem jejího orgánu vzniká okamžikem jmenování / volbou a tímto okamžikem 
má člen orgánu právo na plnění z toho vztahu plynoucí (typicky obvyklá odměna, jak bylo 
pojednáno výše). 
16

 Např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. června 1999 sp. zn. 33 Cdo 
1732/98, rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. března 2007 sp. zn. 32 Odo 
1455/2005, rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. září 2004 sp. zn. 21 Cdo 
894/2004 nebo rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. srpna 2006 sp. zn. 29 Odo 
801/2005. 
17

 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. 3 Ads 119/2010-58. 
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pracovněprávní smlouvy (tedy paralelně k výkonu jeho funkce).
18

 Odpovědnost člena statutárního 
orgánu se za těchto podmínek nicméně nadále řídí obchodním zákoníkem (nikoli tedy omezenou 
odpovědností v režimu pracovního práva). Aby nemohlo docházet k obcházení zákona a vůle 
akcionářů při vyplácení odměn členu statutárního orgánu, stanoví § 66d odst. 3 ObZ, že jsou-li 
činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu zaměstnancem 
společnosti, který je zároveň členem jejího statutárního orgánu, sjednává nebo určuje mzdu či 
odměnu z dohody (konané mimo pracovní poměr) ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží 
rozhodovat o odměňování členů statutárních orgánů, tedy v případě kapitálových společností valná 
hromada. I přesto, že byla tato nová úprava regulující kontroverzní souběh funkcí mnohými 
kritizována (zejména pro její nedokonalost

19
), přispěla ke stabilizaci poměrů v obchodních 

korporacích, které byly do té doby rozptylovány vidinou možné neplatnosti smluv sjednaných se 
členy statutárních orgánů. 
 
2.2 Právní úprava odměňování statutárních orgánů v zákoně o obchodních korporacích 

(účinná od 1.1.2014) 

Nová úprava soukromého práva v České republice
20

 byla připravována řadu let, rekodifikační 
práce tak probíhali i během nedávné finanční krize (zejména 2008 – 2009). Český zákonodárce tak 
měl možnost sledovat vývoj a průběh této krize a odpovídající reakce mezinárodních organizací 
(hodnotící zprávy OECD) nebo Evropské Unie (zmíněná Larosièrova zpráva a navazující 
dokumenty, viz dále). Mohl se tak některými doporučeními inspirovat a do zpracovávané právní 
úpravy zakotvit příslušné ochranné a preventivní instituty (řada z navrhovaných opatření zmíněnými 
institucemi směřovala k regulaci odměňování).  

Rekodifikační právní úprava v zákoně o obchodních korporacích, po vzoru zahraničních 
úprav, klade v mnohých oblastech důraz na regulaci pravidel správy a řízení obchodních korporací 
(Corporate Governance).

21
V případě regulace odměňování toto platí jen částečně (viz dále). Z 

důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích vyplývá, že zákon se nesnaží obsáhnout 
regulaci společností kótovaných, naopak chce být předpisem pro „obyčejné“ soukromé společnosti 
a upravovat pouze standardní pravidla správy společností (širší úpravu tak ponechává na kodexech 
Corporate Governance). Na zahraniční snahy o posílení kontrolních mechanismů v korporacích a 

regulaci kontrolně-rozhodovací role řídících osob korporací odpovídá smluvní povahou korporací a 
přenechává tak společníkům (coby nositelům reziduálního nároku) řadu otázek k samoregulaci.

22
 

Ustanovení § 59 odst. 1 ZOK nadále počítá s uzavřením smlouvy o výkonu funkce, jejímž 
obsahem bude vymezení práv a povinností mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu. 
V případě, že taková smlouva uzavřena nebude, řídí se práva a povinnosti těchto osob přiměřeně 
ustanoveními občanského zákoníku o příkazu (tedy obdobou úpravou v předchozí části popsané 
mandátní smlouvy). Nová úprava i nadále zachovává povinnou písemnou formu smlouvy o výkonu 
funkce a požadavek na její schválení nejvyšším orgánem společnosti 

23
(tedy valnou hromadou), 

                                                           
18

 Zároveň byla sjednocena úprava sociálního zabezpečení zaměstnanců a členů orgánů 
právnických osob (s výjimkou úrazového pojištění), čímž byl odstraněn jeden z klíčových důvodů pro 
sjednávání pracovních smluv s členy statutárních orgánů společností. 
19

 Nová právní úprava např. nevyřešila otázku jednání pověřeného člena statutárního orgánu za 
společnosti navenek. 
20

 Tvoří ji zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo také 
„NOZ“) sjednocující základní úpravu osob, věcí a absolutních a relativních majetkových práv, dále 
pak zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o 
obchodních korporacích“ nebo také „ZOK“) obsahující specifickou úpravu obchodních korporací, 
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a související doprovodné předpisy a 
novelizace. 
21

 Např. v oblasti odpovědnosti členů orgánů statutárních orgánů obchodních korporací – explicitní 
úprava tzv. pravidla podnikatelského úsudku, dále pak zavedení ručení členů statutárních orgánů při 
úpadku korporace, nová úprava pravidel diskvalifikace členů orgánů korporace, zakotvení tzv. testu 
insolvence apod. 
22

 Viz Havel, B. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou, str. 52. 
23

 V dalších částech zákona nalezneme ze zde upravené působnosti valné hromady výjimky 
(podobně jako tomu bylo v obchodním zákoníku) v případech, kdy členy představenstva akciové 
společnosti volí dozorčí rada, schvaluje také členům představenstva smlouvy o výkonu funkce (§ 
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avšak činí tak nově pouze pro společnosti kapitálové (společnost s ručením omezeným a akciovou 
společnost). 

Do jisté míry revolučním v úpravě odměňování členů orgánů je třetí odstavec citovaného 
ustanovení zákona o obchodních korporacích. Ten stanoví, že není-li odměňování ve smlouvě o 
výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný. Na rozdíl 
od úpravy v obchodním zákoníku nový zákon nepřiznává členu orgánu korporace právo na obvyklou 
odměnu v případě, že smlouva o výkonu funkce nebyla sjednána nebo byla sjednána v rozporu se 
zákonem, např. pokud byla uzavřena ústně nebo nebyla schválena valnou hromadou (výjimkou jsou 
situace dle § 59 odst. 4 ZOK zmíněného níže).

24
 Vztah mezi členem orgánu korporace a korporací 

tak nově není pojmově úplatný. Jak k tomu říká důvodová zpráva, „toto řešení, které je odlišné od 
dosavadního, je motivační – dává tak stranám na výběr, aby si odměny sjednaly přesně a předem, 
čímž zdůrazňuje tzv. reward strategy.“

25
 

Ochranný mechanismus proti zneužití nastíněné bezplatnosti výkonu funkce představuje 
ustanovení § 59 odst. 4 ZOK, které pro případy, kdy je smlouva o výkonu funkce nebo v ní 
obsažené ujednání o odměně neplatné z důvodů na straně obchodní korporace (např. pro 
nedodržení formy) nebo pokud není smlouva o výkonu funkce z důvodů překážek na straně 
obchodní korporace uzavřena (společnost nemá zástupce oprávněné za ni jednat, určují-li např. 
stanovy akciové společnosti povinnou součinnost dvou členů představenstva při jednání za 
společnost) nebo ji nejvyšší orgán obchodní korporace (valná hromada) neschválí bez zbytečného 
odkladu po vzniku funkce dotčeného člena orgánu (valná hromada se bez důvodu odmítne 
schválením zabývat nebo její schválení svolavatel nezařadí na pořad jednání valné hromady), 
přiznává členu orgánu (podobně jako tak činí zákon v úpravě příkazu) odměnu obvyklou za 
obdobné činnosti v době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva uzavřena, v době vzniku funkce. 

Ustanovení § 60 ZOK vypočítává náležitosti smlouvy o výkonu funkce týkající se 
odměňování. Smlouva uzavíraná mezi kapitálovou společností a členem jejího orgánu musí 
obsahovat také vymezení všech složek odměn skutečně i fakultativně náležících členu orgánu, 
včetně věcných plnění nebo úhrad do systému penzijního připojištění či obdobného pojištění. 
Smlouva musí pro všechny přípustné odměny určovat jejich výši, případně obsahovat způsob jej ich 
výpočtu a podoby. Smlouva musí též obsahovat určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a 
podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mu mohou být přiznány. A konečně zákon požaduje, aby 
smlouva obsahovala i další údaje týkající se výhod nebo odměn pro člena orgánu (jakož i pro osobu 
jemu blízkou), plynoucích z převodu účastnických cenných papírů společnosti nebo z možnosti 
jejich nabytí. Z uvedeného je patrné, že požadavky na obsah smlouvy v oblasti odměňování jsou 
oproti stávající úpravě (která obsah smlouvy o výkonu funkce prakticky neregulovala) značně 
posílené (ačkoli při bližším rozboru lze dojít k závěru, že se jednotlivé požadavky § 60 překrývají). 
Absence některé z náležitostí zde uvedených má následky upravené v § 59 odst. 3 ZOK (ledaže by 
šlo o jiné plnění schválené v režimu § 61 odst. 1 ZOK, jak je popsáno dále).

26
  

Výše nastíněnou úpravu doplňuje ustanovení § 61 odst. 1 ZOK, které pro možnost vyplacení 
jiného plnění ve prospěch člena orgánu korporace, na které neplyne právo z právního předpisu, ze 
smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu (schváleného obdobně jako smlouva o výkonu 
funkce), zakotvuje požadavek vyslovení souhlasu valné hromady (případně jiného orgánu, do jehož 
působnosti spadá schvalování smlouvy o výkonu funkce) a vyjádření kontrolního orgánu (typicky 
dozorčí rady), byl-li zřízen. 

                                                                                                                                                                
438 odst. 2 ZOK) jakož i v případě, že akciová společnost zvolila monistickou organizační strukturu 
(schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele správní radou dle § § 463 odst. 1 ZOK).  
24

 Autorka práce se nedomnívá, že by se v případě, že smlouva o výkonu funkce nebyla sjednána 
např. z toho důvodu, že člen orgánu korporace na její sjednání neměl zájem, uplatnila subsidiárně 
úprava odměny obvyklé dle ustanovení občanského zákoníku o příkazu (takto se vyjadřuje I. 
Štenglová v ŠTENGLOVÁ, I. Zákon o obchodních korporacích. Komentář, s. 152). Ustanovení § 59 
odst. 3 ZOK představuje speciální úpravu k občanskému zákoníku a neuzavření smlouvy, které není 
kryto ustanovením § 59 odst. 4 ZOK, má za následek bezplatnost výkonu funkce. Uvedený názor 
vyplývá též z důvodové zprávy (HAVEL, B. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou 
důvodovou zprávou, str. 54) a z dalších publikací autora zákona o obchodních korporacích, B. 
Havla, např. v článku HAVEL, B. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace, s. 353. 
25

 Havel, B. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou, s. 54. 
26

 Takový výklad připouští též komentář. Viz v ŠTENGLOVÁ, I. Zákon o obchodních korporacích. 
Komentář, s. 153 – 154. 
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Z uvedeného je možné dovozovat, že nová právní úprava (po vzoru úpravy v obchodním 
zákoníku) staví na názoru, že smlouva o výkonu funkce má obsahovat co možná nejdetailnější 
úpravu odměňování člena orgánu korporace a pro případ, že smlouva s určitou odměnou za výkon 
funkce nepočítá, je možné ji členu orgánu přiznat postupem dle § 61 odst. 1 ZOK. Nicméně objevují 
se i odlišné názory, které tvrdí, že ustanovení § 60 ZOK obsahuje taxativní výčet odměn, které 
mohou členu orgánu korporace náležet. Jiné plnění ve smyslu § 61 odst. 1 ZOK je pak plněním 
členu orgánu, které s výkonem jeho funkce nesouvisí (např. placení nájemného za nebytový prostor 
poskytnutý k užívání členem orgánu korporaci). Autorka této práce se přiklání k prvnímu 
uvedenému názoru a to ze dvou důvodů. Jednak nelze připustit, aby odměna nesouvisející 
s výkonem funkce mohla být členu orgánu, v případě nepříznivých hospodářských výsledků 
korporace, neposkytnuta (jak to umožňuje § 61 odst. 2 ZOK). Takové neposkytnutí plnění členu 
orgánu, na které má nárok z jiného titulu než z titulu výkonu funkce v korporaci, by bylo možné 
považovat za bezdůvodné obohacení. Druhým argument si lze vypůjčit od autora zákona o 
obchodních korporacích, který k úpravě odměňování vyslovuje mimo jiné následující: „…odměna je 
plnění, které vždy jde na úkor společníků (vlivem na velikost rozdělitelného zisku), a tedy by to měli 
být oni, coby nositelé reziduálního nároku, kdo o odměně rozhodnou – proto se výkon funkce 
sjednává zásadně bezplatný. Odměny, v jakékoliv podobě, však zakázané nejsou, zásadní 
bezplatnost je totiž projevem motivační funkce odměny – smlouvu o výkonu funkce musí schválit 
valná hromada a ta určí výši odměny, na jiná plnění je právo opět až po schválení valnou 
hromadou. (…) Zákon je velmi benevolentní v tom, jak lze odměňovat, vyžaduje však vždy souhlas 
reziduálních vlastníků.“

27
Z uvedeného tak vyplývá, že účelem takovéto úpravy je dosažení 

maximální transparentnosti odměňování vůči společníkům. Lze se proto domnívat, že zákon 
nebrání tomu, aby společnost přiznala mimořádnou odměnu členu orgánu, aniž by s ní počítala 
smlouva o výkonu funkce, pokud bude taková odměna schválena nejvyšším orgánem společnosti 
(nadto s vyjádřením kontrolního orgánu,

28
 který je zpravidla lépe než společníci informován o 

činnosti společnosti a je tak schopen lépe posoudit oprávněnost a vhodnost navrhované odměny). 
Lze dodat, že oproti úpravě v obchodním zákoníku, zákon obchodních korporacích 

neupravuje výslovně působnost valné hromady akciové společnosti v otázce odměňování členů 
orgánů korporace. Důvodem je právě zakotvení detailnější úpravy odměňování v obecné části 
zákona. 

I zde se závěrem dotkněme problematiky souběhu funkcí. Nová právní úprava jej (shodně 
jako právní řád před 1.1.2012) neupravuje. 

29
Jelikož problematika souběhu funkcí přesahuje rozsah 

této práce, lze pouze uvést, že odborná veřejnost není jednotná v tom, zda bude výkon obchodního 
vedení členem statutárního orgánu na základě smlouvy o výkonu funkce a paralelně na základě 
pracovněprávní smlouvy přípustný.

30
 Řadu silných argumentů lze nalézt na obou stranách.  

Další klíčovou otázkou vedle souběhu funkcí a výše zmíněné povahy ustanovení § 60 ZOK 
(obsahující výčet náležitostí smlouvy o výkonu funkce) je možnost podřízení smlouvy o výkonu 
funkce zákoníku práce. I tato otázka není aktuálně dořešena. Jistotu ve všech těchto otázkách 
přinese až judikatura. 

Pokud se pokusíme již nyní zhodnotit rekodifikační úpravu týkající se odměňování, lze ji dle 
autorky této práce hodnotit vesměs kladně. Budou-li odstraněny stávající výkladové problémy, pak 
úprava představuje logický kompromis mezi nezbytnou mírou regulace a soukromoprávním 

                                                           
27

 HAVEL, B. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace, s. 353. 
28

 Pokud bychom přijali první názor, pak jakákoli další odměna členu orgánu může být poskytnuta 
pouze skrze změnu smlouvy o výkonu funkce (skrze přijetí dodatku ke smlouvě) a její schválení 
valnou hromadou (požadavek vyjádření kontrolního orgánu v takovém případě zákon neupravuje). 
29

 Ustanovení § 61 odst. 3 ZOK upravuje povinnost schválení mzdy nebo jiného plnění zaměstnanci, 
který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké. Byť toto 
ustanovení vykazuje podobnost s úpravou ustanovení § 66d ObZ, který souběh funkcí připouštěl (a 
původně skutečně s regulací souběhu souvisel), nelze z toho ustanovení vyvozovat přípustnost 
souběhu funkcí tak, jak zde byl popsán. Doposud ani napříště totiž není vyloučeno, aby člen 
statutárního orgánu byl zároveň zaměstnancem společnosti (např. daňovým poradcem, nebo 
programátorem). Pro takový případ je ochrana společnosti před skrytou výplatou odměn žádoucí. 
30

 K souběhu funkcí po rektifikaci např. HAVEL, B. Glosa o svobodě. Co se starými souběhy? A jak 
s novými? Dostupný z: [http://www.epravo.cz/top/clanky/glosa-o-svobode-co-se-starymi-soubehy-a-
jak-s-novymi-92537.html] nebo též KRAMOLIŠ, O. Jak na smlouvu o výkonu funkce podle ZOK. 
Právní rádce, 9/2013. 
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charakterem korporace. Zákon zde pro běžné kapitálové společnosti nestanoví škálu limitů co do 
výše odměn, ani informační povinnosti vůči veřejnosti nebo regulátorovy (tak jak to činí zvláštní 
zákony pro společnosti kótované nebo pro specifické formy společností, např. pro finanční 
instituce

31
) nebo nadměrné (c do nákladovosti) informační povinnosti uvnitř samotné společnosti. 

Mantrou zákona v otázce odměňování členů orgánů korporace je transparentnost, a to 
transparentnost vůči společníkům (reziduálním vlastníkům společnosti

32
) tvořícím nejvyšší orgán 

kapitálové společnosti (valnou hromadu). Jako tomu bylo i v předcházející úpravě, valná hromada i 
nadále hraje klíčovou roli v regulaci odměňování členů orgánů kapitálových společností. Zákon o 
obchodních korporacích úpravu posouvá dál zdůrazněním významnosti smluvního ujednání 
v otázce odměňování a zakotvením detailnějších požadavků na jeho obsah. 

Pro určení odměn řídícím osobám kapitálových společností, které nejsou zároveň členy 
statutárního orgánu i nadále platí, že je obsahem smluvního vztahu mezi společností a touto 
osobou. Valná hromada zde schvalovací působnost nemá. 

 
2.3 Odměňování v rámci pravidel Corporate Governance v České republice 

Jako základní dokument pro oblast Corporate Governance (zkráceně pravidla správy a řízení 
kapitálových společností) je označována zpráva OECD z roku 1999 (OECD Principles of Corporate 
Governance), následně revidovaná v roce 2004. Tato zpráva byla v roce 2004

33
 použita jako 

předobraz pro vytvoření českého kodexu regulujícího Corporate Governance Komisí pro cenné 
papíry.

34
 Po vzoru zprávy OECD nastínil český kodex základní pravidla v oblasti práv akcionářů a 

spravedlivého zacházení s nimi, v úloze zainteresovaných stran (zaměstnanců, dodavatelů, věřitelů, 
atd.), při uveřejňování a dosahování transparentnosti politik uvnitř společnosti, jakož i v otázce 
odpovědnosti představenstva a dozorčí rady. 

Otázky odměňování se český kodex dotýká hned několikrát. Hlavními závazky společnosti ve 
vztahu k odměňování by měly být zejména tyto povinnosti: a) akcionář musí mít možnost vyjádřit 
svůj názor na politiku odměňování členů správních orgánů a klíčových řídících osob, b) pravidelně 
musí být uveřejňována politika odměňování členů představenstva, dozorčí rady a řídících osob ve 
výroční zprávě společnosti, c) flexibilní a průhlednou politiku odměňování členů představenstva a 
dozorčí rady musí stanovit představenstvo/dozorčí rada v souladu s dlouhodobými zájmy 
společnosti a akcionářů a tuto politiku je nutné pravidelně revidovat, d) společnost by měla vytvořit 
nezávislý výbor pro odměňování, který zejména bude dbát na přiměřenost výše odměn. 

Tento kodex je určen primárně pro kótované společnosti a má obecně doporučující 
charakter.  Je tedy zcela na vůli neveřejné (nekótované)obchodní společnosti, zda tento, či jakýkoli 
jiný kodex regulující její vnitřní poměry, přijme. V případě emitentů, jejichž cenné papíry jsou přijaty 
k obchodování na evropském regulovaném trhu (za podmínek § 118 ZPKT), je povinnou součástí 
jimi předkládané výroční zprávy též informace o kodexech řízení a správy společnosti, které jsou pro 
ně závazné, nebo které dobrovolně dodržují. V případě, že žádný kodex nedodržují (nebo jej 
nedodržují jako celek), zákon jim v duchu pravidla „comply or explain“

35
 ukládá tak ve výroční 

zprávě uvést, a to včetně zdůvodnění, proč konkrétní pravidlo zvoleného kodexu nebo žádný kodex 
nedodržují. 

I přes deklarované práce na nové podobě českého kodexu Corporate Governance, zůstává 
verze z roku 2004 tou poslední. Do značné míry  byl jeho obsah již překonán (a to jak úpravou 
iniciovanou českým zákonodárcem, tak úpravou zakotvenou v České republice skrze právo 
Evropské Unie). Jako by liknavost spojená s přípravou nové podoby kodexu odrážela jeho reflexy a 
fungování na českém kapitálovém trhu. Z mnohých průzkumů

36
 vyplývá, že většina společností 

                                                           
31

 Tato úprava ve zvláštních zákonech (zejména v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu) 
reflektuje úpravu unijní. 
32

 K povaze společníků coby nositelů reziduálního nároku v korporaci např. KLEIN, B.: Contracting 
Costs and Residual Claims: The Separation of Ownership and Control, Journal of Law and 
Economics, 2/1983. 
33

 Původní verze zprávy byla použita pro předcházející český kodex z roku 2001. 
34

 KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY. Kodex správy a řízení společností založený na Principech 
OECD, 2004. 
35

 Dodržuj nebo vysvětli. 
36

 Uvést lze například zprávu o stavu správy a řízení společností v České republice / Report on the 
State of Corporate Governance in the Czech Republic. Deloitte Corporate Governance Centrum, 
2013 (dostupný autorce na základě účasti na hrazeném semináři). 
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v České republice kodex správy a řízení společnosti nemá, nebo jej má, ale bere jeho přijetí jakou 
pouhou nutnost, což se odráží v míře jeho dodržování (zákon vyžaduje, aby emitent vy výroční 
zprávě o existenci a dodržování příslušného kodexu pouze informoval, jeho praktické dodržování 
tak kontrole prakticky nepodléhá). Přitom, vrátíme-li se k úvodu této práce, dodržování kodexu by 
mělo být v zájmu každého společníka (kodexy mnohými mechanismy pomáhají řešit nastíněný 
problém střetu zájmů pána a správce). Situaci na českém kapitálovém trhu co do akceptace 
pravidel Corporate Governance lze dle názoru autorky této práce zčásti zdůvodnit jeho velikostí. 
Kapitálový trh v České republice představuje pouze slabého konkurenta významným zahraničním, 
z hlediska relevance zvláště evropským, trhům. Podíváme-li se do Velké Británie

37
 nebo do 

Německa
38

, kde fungují silné kapitálové trhy, které díky své velikostí citlivěji reagují na výkyvy 
globální ekonomiky, zjistíme, že tamní pravidla Corporate Governance promítnutá do kodexů jsou 
majoritou subjektů v zásadě přijímána a dodržována. 

Můžeme tak shrnout, že problematika Corporate Governance nestojí aktuálně v popředí 

zájmů subjektů působících na českém kapitálovém trhu. Středobodem budoucího fungování 
akciových společností je momentálně přijetí rekodifikace českého soukromého práva a přizpůsobení 
se této nové úpravě. Lze však předpokládat, že v budoucnu se situace změní (zejména v souvislosti 
s deklarovanými cíly nové právní úpravy) a problematika Corporate Governance dostojí bližší 

pozornosti též v České republice. Do té doby však bude hlavním hybatelem v této oblasti nepřímo 
Evropská Unie, která tuto problematiku považuje za jednu ze svých priorit a jejíž legislativa musí být 
Českou republikou reflektována. 

 
3 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH OSOB KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 

NA ÚROVNI EVROPSKÉ UNIE 

 
3.1 Regulace odměňování na úrovni Evropské Unie před finanční krizí 

Evropská Unie jednotný Kodex Corporate Governance nepřijala. Unijní právo tak reguluje 
pouze dílčí otázky správy a řízení kapitálových společností, jako například výkon práv akcionářů v 
kótovaných společnostech, již zmíněné informační povinnosti emitentů, jejichž cenné papíry byly 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo povinný audit či nabídky převzetí.  

Evropská Unie se však problematice Corporate Governance věnovala a věnuje ve značné 
míře.

39
 Již v roce 2003 přijala Komise Akční plán,

40
 který si po vzoru amerického SOX

41
 kladl za cíl 

modernizovat právo obchodních společností a posílit správu a řízení společností v Evropské Unii.
42

 
V následujícím roce přijala Komise doporučení

43
 předestírající vhodná pravidla odměňování členů 

správních (tedy výkonných) orgánů kótovaných společností. Navazující doporučení
44

 obsahující 
pravidla týkající se členů nevýkonných orgánů kótovaných společností a zavedení výborů pro 
odměňování bylo přijato vzápětí.

45
 

                                                           
37

 UK Corporate Governance Code revidovaný v září 2012. 
38

 Deutscher Corporate Governance Kodex revidovaný v červnu 2013. 
39

 Důkazem toho může být existence několika poradních uskupení při jednotlivých institucích 
Evropské Unie – např. poradní skupina pro oblast Corporate Governance při Evropské komisi, dále 

The European Corporate Governance Forum, z dříve působících lze jmenovat the High Level Group 
of Company Law Experts. 
40

 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Modernising 
Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move 
Forward, COM(2003) 284 final ze dne 21.5.2003. 
41

 The Sarbanes–Oxley Act of 2002 (Pub.L. 107–204, 116 Stat. 745, přijatá 30.6.2002). 
42

 V návaznosti na zmíněný akční plán přijala Evropská Unie řadu směrnic regulujících fungování 
finančních institucí – zejména č. 2006/46/ES, 2006/48/ES a 2006/49/ES.  
43

 Doporučení Komise č. 2004/913/ES ze dne 14. prosince 2004, o podpoře vhodného systému 
odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze. 
44

 Doporučení Komise č. 2005/162/ES ze dne 15. února 2005, o úloze nevýkonných členů správní 
rady nebo členů dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na 
burze. 
45

 Prvně jmenované doporučení, za účelem přijetí propracovanějších odměňovacích systému v 
kótovaných akciových společnostech a posílení transparentnosti, specifikovalo klíčové požadavky 
v oblasti odměňování, mezi nimi zejména tyto: a) v úpravě odměňování je nutno mít na zřeteli zájmy 
akcionářů (zmírňovat možný střet zájmů mezi akcionáři a výkonnými členy orgánů společnosti) a 
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Pomineme-li závaznou povahu směrnic týkající se regulace finančních institucí, neměly tyto 
kroky Evropské Unie zásadní význam. Regulace pravidel Corporate Governance byla spíše než 
iniciativou Evropské Unie motivována výše zmíněnými požadavky jednotlivých kapitálových trhů 
v členských státech. Tomu odpovídala skutečnost, že v členských státech se pravidla Corporate 
Governance implementovala odlišně. 

 
3.2 Regulace odměňování na úrovni Evropské Unie v návaznosti na finanční krizi 

Finanční krizi (probíhající nejintenzivněji v letech 2008 – 2009), mající svůj původ v americké 
hypoteční krizi a projevující se v jednotlivých členských zemích různě (ať jako krize kapitálového 
trhu a bankovního sektoru, nebo jako krize dluhová), neponechala Evropská Unie bez reakce. Při 
snaze revidovat stávající pravidla Corporate Governance přijala Komise závěry tzv. Larosièrovy 
zprávy a také zpráv publikovaných na úrovni OECD.

46
 Východiskem pro novou regulaci (prozatím 

v podobě tzv. soft law) byl závěr o podílu krátkodobě orientovaných motivační schémat (zejména 
tedy těch odměňovacích) výkonných osob v kótovaných společnostech spojených s pojistkami v 
podobě tzv. „odměn za selhání“ na skutečnosti, že odměny řídících osob byly značně neadekvátní 
výkonu jimi řízených společností. Tento závěr se opíral o fakt, že i v průběhu finanční krize, kdy 
celkové zisky společností rapidně klesaly, odměny řídících osob společností zůstávaly velmi vysoké. 
Na vině tak je dle zmíněných zpráv selhání pravidel Corporate Governance upravjících koordinaci a 
provázání systému odměňování řídících osob a členů správních orgánů s dlouhodobými cíly a 
zájmy společnosti a zejména se zájmy jejích akcionářů. Stejnou měrou zde dle výsledku zmíněných 
šetření hrálo selhání informačních a transparenčních mechanismů v kótovaných společnostech 
(zvláštní kategorií společností, jíž se zprávy zabývaly, byly finanční instituce). 

V dubnu 2009 byla Komisí zveřejněna dvě doporučení reflektující detailně výše uvedené 
závěry.

47
 Na tato doporučení navázala vydání tzv. zelených knih v roce 2010

48
 pro oblast finančních 

institucí a v roce 2011
49

 pro oblast společností kótovaných. Na úrovni hard-law byla přijata nová 
směrnice

50
 (tzv. směrnice CRD III) upravují, mimo jiné, též odměňování ve finančních institucích.

51
 

                                                                                                                                                                
posilovat vhodné kontrolní mechanismy, b) akcionáři by měl být poskytnut jasný a podrobný přehled 
o politice odměňování společnosti, c) politika odměňování by měla být předložena k hlasování na 
výroční valné hromadě, d) akcionářům by rovněž měly být poskytnuty informace, na jejichž základě 
mohou povolat jednotlivé členy správních orgánů k odpovědnosti za odměny, které vydělávají či 
vydělali. Souvisejícím požadavkem v tomto doporučení je každoroční zveřejňování prohlášení o 
politice odměňování ve společnosti, které by mělo obsahovat alespoň v doporučení vyjmenované 
údaje (informující zejména o provázanosti odměn na řádný výkon funkce členů orgánů dotčených 
společností). 
46

 Viz poznámka pod čarou č. 2. Navazující zprávy OECD byly přijaty v létě 2009 a roce 2010. 
47

 Doporučení Komise ze dne 30. dubna 2009, č. 2009/385/ES, kterým se doplňují doporučení 
2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů společností 
kótovaných na burze a Doporučení Komise ze dne 30. dubna 2009, č. 2009/384/ES, o politice 
odměňování v odvětví finančních služeb. 
48

 COM (2010) 284 Zelená kniha - Správa a řízení podniku ve finančních institucích a politika 
odměňování, ze dne 2.6.2010. 
49

 COM (2011) 164 – Zelená kniha - Rámec EU pro správu a řízení společností, ze dne 5.4.2011. 
50

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/76/EU, ze dne 24. listopadu 2010, kterou se 
mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio 
a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování. 
51

 Tato směrnice zavedla pro osoby s významným vlivem na celkový rizikový profil finanční instituce 
(zejména tedy na členy správních orgánů společnosti, resp. na členy představenstva nebo 
dozorčího orgánu společnosti, zaměstnance ve vrcholném vedení a zaměstnance ve vnitřních 
kontrolních funkcích, tj. ve výborech) nové mechanismy odměňování umožňující oddálení části 
odměn a jejich vyšší diverzifikaci. Směrnice byla promítnuta též do české právní úpravy, a to 
novelizací vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a 
úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (tato vyhláška je prováděcím předpisem k § 12 
ZPKT). Nová úprava směrnice CRD IV v české úpravě, na rozdíl např. od Německa, dosud 
reflektována nebyla.  
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Tato směrnice byla v červnu tohoto roku nahrazena novou regulací (tzv. směrnicí CRD IV
52

a 
souvisejícím nařízením

53
), která jde ještě dále v regulaci odměňování řídících osob ve finančních 

institucích (např. úpravou „zastropování“ odměn). Úprava tak ponechává finančním institucím jen 
velmi málo prostoru pro autonomní regulaci odměňování jejich vedoucích pracovníků. 
 
3.3 Akční plán Corporate Governance 2012 

V prosinci 2012 vydala Komise tzv. Akční plán evropského práva obchodních společností a 
Corporate governance.

54
 Tento plán navazuje na dřívější dokumenty (Akční plán 2003, jakož i na 

zmíněná doporučení týkající se odměňování). Jak Komise konstatuje hned v úvodu, vidí jako jednu 
z příčin finanční krize i závažné nedostatky ve správě a řízení finančních institucí (tento závěr 
následně vztahuje široce na oblast společností kótovaných). Akční plán tak (vedle tématu kodifikace 
práva EU týkajícího se obchodních společností) zejména poukazuje na tři oblasti, které Komise 
považuje za klíčové a které má za cíl dále regulovat. Jedná se o tyto iniciativy: zvýšení 
transparentnosti (cestou dalších doporučení chce Komise zvýšit kvalitu a informační hodnotu 
společnostmi podávaných zpráv o jimi aplikovaných pravidlech Corporate governance), zapojení 
akcionářů a zlepšení rámce pro přeshraniční operace společností EU. 

Pro tuto práci je klíčová druhá navrhovaná iniciativa, a to zapojení akcionářů. Bod 3.1. 
akčního plánu reguluje „Lepší dohled akcionářů nad politikou odměňování“. Komise zde deklaruje, 
že chce cestou novelizace příslušných směrnic (tedy cestou tzv. hard-law) dosáhnout toho, aby 
společnosti využívaly takových odměňovacích schémat, která podněcují dlouhodobé vytváření 
hodnot a jsou skutečně vázány na výkon. Pro vyloučení možného střetu zájmů akcionářů a 
vedoucích osob ve společnostech (jehož riziko se dle názoru Komise zvyšuje, je-li odměňování 
vázáno na krátkodobá schémata) Komise navrhuje, aby akcionáři měli možnost uplatňovat lepší 
dohled nad politikami odměňování, které se vztahují na výkonné členy orgánů kótovaných 
společností. Tohoto účelu má být dle Komise dosaženo prostřednictvím základní harmonizace 
požadavků na zveřejňování. Dále Komise navrhuje, aby akcionáři měli možnost vyjádřit své 
stanovisko v záležitosti odměn, a to prostřednictvím povinného hlasování akcionářů o politice 
odměňování dané společnosti a o zprávě o odměňování poskytující přehled o tom, jakým způsobem 
byla politika odměňování provedena.

55
 

Z výše nastíněných (a do jisté míry vágních) cílů Akčního plánu vyplývá jeden silný fakt. 
Komise hodlá skrze závaznou legislativu ještě více zasáhnout do fungování kapitálových 
společností (a to těch kótovaných) skrze další požadavky na transparentnost a kvalitu 
předkládaných zpráv a též zavedením v mnoha členských státech nových, vnitřních kontrolních 
mechanismů (závazné hlasování akcionářů o politice odměňování). Hledáme-li argumenty proti 
takovémuto navyšování regulace, lze poukázat na reakci Evropského hospodářského a sociálního 
výboru,

56
 s jehož mnohými závěry se autorka práce ztotožňuje. Výbor zejména varuje před 

nebezpečím zvýšení nákladů pro kótované společnosti a před omezováním otevřenosti finančních 
trhů. Výbor upozorňuje, že požadavek zvýšení transparentnosti správních politik v rámci kótovaných 
společností musí být přijímán s ohledem na náklady spojené s prováděním této regulace (náklady 
spojen se zpracováním výročních zpráv, náklady auditu apod.). Upozorňuje také, že úprava musí 

                                                           
52

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k 
činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními 
podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES. 
53

 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012. 
54

 Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů: Akční plán: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení 
společností – moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře a udržitelnější společnosti  
COM(2012) 740 final. 
55

 Komise tak de facto sleduje trend závazného hlasování akcionářů nad politikou odměňování 
v kótovaných společnostech (tzv. pravidlo „say-on-pay“). Takovouto úpravu zavedla od 1.10.2013 
například Velká Británie, obdobná úprava je momentálně přijímána ve Švýcarsku. 
56

 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán: 
Evropské právo obchodních společností a správa a řízení společností – moderní právní rámec pro 
angažovanější akcionáře a udržitelnější společnosti (2013/C 271/13). 
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nalézt rozumnou hranici mezi požadovanou dostupností informací jednotlivých správních politik 
týkajících se dotčených společností (zejména pro potřeby investorů a věřitelů) a jejím obchodním 
tajemstvím. V otázce hlasování akcionářů k politice odměňování (a to jak ex ante o budoucí politice 
odměňování, tak ex post o plnění schválené politiky) prosazuje pouze poradní, nikoli tedy závazný, 
hlas valné hromady (jelikož souhlasné vyjádření společníků, zejména ve společnostech 
s roztříštěnou vlastnickou strukturou, může být těžko dosažitelné a nemusí plnit svou funkci). 
Konečně, výbor také varuje před prohlubování disproporce mezi kótovanými a nekótovanými 
společnostmi, která může v konečném důsledku způsobit zvýhodnění nekótované společnosti (která 
může v hospodářské soutěži kalkulovat s informacemi povinně zveřejňovanými ostatními soutěžiteli) 
na úkor regulované společnosti kótované. 
 
 
4 ZÁVĚR 

Tato práce se pokusila nastínit problematiku odměňování řídících osob v akciových 
společnostech ze dvou pohledů. Prvním část práce se zabývala regulací odměňování členů orgánů 
kapitálových společností v české právní úpravě. Zde práce došla k závěru, že nová právní úprava 
zákona o obchodních korporacích, na rozdíl od úpravy unijní, nemá potřebu vyšší regulace 
v návaznosti na finanční krizi, a představuje tak vyváženou kombinaci regulatorních mechanismů 
(schválení smlouvy o výkonu funkce a dalších plnění valnou hromadou) a smluvní volnosti (výše 
odměn členů orgánů korporací není limitována). Práce se zároveň pokusila nastínit některé stávající 
výkladové problémy spojené s úpravou smlouvy o výkonu funkce a s jejími náležitostmi. 

Druhá část práce se zabývala regulací pravidel odměňování řídících osob kapitálových 
společností na úrovni Evropské Unie. Z tohoto souhrnu vyplývá, že iniciativ ze strany Evropské Unie 
bylo a je značné množství. V oblasti finančního trhu a finančních institucí jde zejména o úpravu 
hard-law (tedy úpravu obecně závaznou). Pro oblast kótovaných společností (konkrétně regulace 
odměňování řídících osob či zapojení akcionářů) postupovala Unie prozatím veskrze formou tzv. 
soft-law (tedy skrze úpravu doporučujícího charakteru), v kombinaci v dílčími, nepříliš tvrdými, 
pravidly hard-law (např. úpravou informačních povinnosti emitenta). Akční plán zveřejněný v prosinci 
2012 však naznačuje, že i v této oblasti hodlá Unie přijmout rozsáhlejší závaznou regulaci. Lze si 
představit, že tato úprava bude moderní (reflektující zkušenosti s přijetím těchto regulí ve 
konkrétních zemích), kvalitně zpracovaná a nastaví efektivní rámec fungování pravidel Corporate 
Governance v celé Evropě. Evropská Unie by však při přípravě této regulace měla mít na paměti, že 
je třeba postupovat obezřetně, dbát na kvalitu a nikoli na kvantitu regulace a příliš tak nezatěžovat 
dotčené korporace povinnostmi, které povedou k neúměrnému zvyšování nákladů a budou 
omezovat konkurenci a rozvoj podnikání v evropském prostoru. Nový regulační rámec by měl 
adekvátně omezit informační asymetrii uvnitř kapitálových společností a posílit transparenční 
mechanismy (a jejich dodržování), nicméně by měl i nadále umožňovat autonomní samoregulaci. 
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VYBRANÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY UPLATŇOVANIA 
ZODPOVEDNOSTI VOČI KONATEĽOM S.R.O. 

 

Peter Lukáčka 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 
Abstract: The author deals in this paper with the identification of selected application problems that 

are associated with the liability of Ltd. executives. In particular, attention is focused on assessing the 
satisfaction of the executive´s duty in relation to ensuring proper accounting. 
 
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá identifikáciou vybraných aplikačných problémov, ktoré sú 

spojené s uplatňovaním zodpovednosti voči konateľom s.r.o. Osobitne je pozornosť sústredená na 
posudzovanie splnenia povinnosti konateľa vo vzťahu k zabezpečeniu riadneho vedenia 
účtovníctva.  
 
Key words: executive, malpractice when acting within competence, liability for damage, duty to 

ensure proper accounting 
 
Kľúčové slová: konateľ, porušenie povinností pri výkone pôsobnosti, zodpovednosť za škodu, 

povinnosť zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva,  
 
 
1 ÚVOD 

Zodpovednosť štatutárnych orgánov patrí v súčasnosti medzi hlavné témy vedeckých analýz, 
ako aj diskusií odbornej verejnosti. Jej aktuálnosť je daná najmä významným, ak nie hlavným 
podielom štatutárnych orgánov na riadení a výsledkoch jednotlivých obchodných spoločností. 
Vzhľadom na rozsiahlosť tejto témy, ako aj na existenciu samostatných vedeckých prác a štúdií, 
ktoré sa tejto problematike venujú v celej jej šírke, sme sa v tomto príspevku zamerali na analýzu 
vybraných otázok týkajúcich sa uplatňovania zodpovednosti za škodu voči konateľom spoločností 
s ručením obmedzeným. Z tohto dôvodu sme osobitne posudzovali efektivitu platnej právnej úpravy, 
a to najmä z hľadiska možností reálneho uplatňovania niektorých inštitútov v skúmanej oblasti. 
V tomto zmysle poukazujeme na aplikačné problémy uplatňovania zodpovednosti voči konateľom, 
ktorí porušili svoju povinnosť zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva, ako aj na nejednotný prístup 
z hľadiska výkladu možností liberácie konateľa.  

 
2 POVINNOSŤ KONATEĽOV ZABEZPEČIŤ RIADNE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA  

V snahe o identifikáciu problémov aplikačnej praxe pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti 
za škodu voči konateľom, ktorí porušili povinnosť pri výkone svojej pôsobnosti v rámci správy 
a riadenia spoločností, sme si vybrali jednu zo základných povinností konateľa, ktorou je v zmysle § 
135 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 
ObZ) povinnosť konateľa zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva.  

Prostredníctvom analýzy uvedeného ustanovenia je možné dospieť k záveru, že povinnosť 
viesť účtovníctvo nie je explicitne spojená s osobou konateľa a teda túto povinnosť v oblasti jej 
faktickej realizácie môže štatutárny orgán s.r.o. delegovať na inú osobu, ktorá bude túto činnosť 
vykonávať. Domnievame sa, že oprávnenosť takéhoto výkladu je podporený nie len samotným 
znením uvedenej právnej normy, ale aj faktickými potrebami podnikania obchodných spoločností 
ako aj výkonu funkcie konateľa a to z toho dôvodu, že ak by delegácia výkonu tejto povinnosti 
nebola prípustná znamenalo by to, okrem iného aj významnú podmienku pre výkon funkcie 
štatutára spoločnosti (najmä vo vzťahu k vzdelaniu v oblasti účtovníctva resp. osobitných vedomostí 
konateľa). 

V zmysle uvedeného je však potrebné analyzovať ďalšie otázky, ktoré sú s touto 
problematikou spojené a to je najmä režim vzťahov zodpovednosti medzi spoločnosťou a jej 
štatutárnym orgánom ako aj osobou, ktorá vedie účtovníctvo danej spoločnosti. Je nutné 
posudzovať otázky, kedy, a či vôbec sa konateľ môže zbaviť zodpovednosti za škodu v prípade, ak 
v dôsledku nesprávneho vedenia účtovníctva vznikne spoločnosti škoda. Na rozdiel od iných 
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prípadov uplatňovania nároku na náhradu škody voči konateľom je vyčíslenie škody, ktorá takto 
spoločnosti  vznikne, do istej miery menej náročné, a to najmä z hľadiska preukazovania jej 
existencie, ako aj určenia jej výšky, ktorá sa odvíja najmä od penále (pokuta, úrok z omeškania)

1
 za 

nesplnenú daňovú povinnosť.    
Domnievame sa, že práve otázka riešenia situácie, keď dôjde zo strany spoločnosti 

k porušeniu svojich daňových povinností je problematická a to najmä z pohľadu určenia 
zodpovednostného subjektu, voči ktorému si spoločnosť vzniknutú škodu môže uplatňovať. 
K uvedenej problematike pretrváva v rámci vedeckých diskusií určitá názorová nejednotnosť, ktorá 
sa prejavuje v rozličnej identifikácii subjektov zodpovedných za škodu. Objavujú sa názory, ktoré 
argumentujú v prospech možnosti zbavenia sa zodpovednosti za škodu, ktorá spoločnosti vznikne 
v dôsledku nesprávneho vedenia účtovníctva konateľom v prípade, ak touto činnosťou poverí osobu 
s kvalifikáciou a praxou zodpovedajúcou vykonávanej činnosti a pre riadny výkon tejto činnosti 
vytvorí potrebné podmienky a poskytne jej potrebnú súčinnosť.

2
 NS SR ide z hľadiska vymedzenia 

podmienok pre splnenie si povinnosti konateľa vo vzťahu k zabezpečeniu riadneho vedenia 
účtovníctva ešte ďalej, keď pripúšťa, že si konateľ môže splniť túto povinnosť aj v prípade, ak 
takouto poverenou osobou je osoba (podnikateľ), ktorá nemá v predmete podnikania poskytovanie 
účtovného a daňového poradenstva.

3
 V zmysle vyššie uvedeného by spoločnosť, ktorej v dôsledku 

nesprávneho vedenia účtovníctva vznikla škoda, mala svoj nárok uplatňovať voči tejto poverenej 
osobe. Problém však môže nastať, ak daná osoba nemá majetok, resp. nie je poistená pre prípad, 
keď v dôsledku porušenia jej povinností pri výkone tejto činnosti dôjde k spôsobeniu škody a taktiež 
v prípade, keď je touto činnosťou poverený zamestnanec poškodenej spoločnosti, keďže jeho 
zodpovednosť za škodu je limitovaná ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.  

V neskoršom rozhodnutí NS ČR je možné identifikovať určitý posun od uvedeného postoja a 
to v tom zmysle, že na štatutárny orgán kladie okrem povinnosti poveriť touto činnosťou 
kvalifikovanú osobu a vytvoriť jej k výkonu tejto činnosti podmienky aj výkon tejto pôsobnosti 
efektívne kontrolovať.

4
 

Iný názor argumentuje v prospech zodpovednosti štatutárneho orgánu bez ohľadu na 
skutočnosť, kto túto činnosť fakticky vykonáva. Tento argument sa vyvodzuje z faktu, že 
zodpovednosť konateľov za škodu spôsobenú porušením povinností pri výkone svojej pôsobnosti 
má charakter objektívnej zodpovednosti. Z tejto zodpovednosti sa môže povinná strana oslobodiť 
len vtedy: „...ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť bránili splneniu povinnosti tak u povinnej strany, 
ako aj u tretej osoby. To znamená, že povinná strana je plne zodpovedná za výber tretej osoby.“

5
 

V prípade, ak na strane osoby poverenej vedením účtovníctva neexistujú dôvody vylučujúce 
zodpovednosť za škodu (napr. osoba mohla predvídať vznik škody, ale sa spoliehala, že ku škode 
nedôjde), je za túto škodu zodpovedný konateľ, a to bez ohľadu na to, či na jeho strane tieto 
okolnosti existujú alebo nie. V zmysle vyššie uvedeného sa konateľ zbaví zodpovednosti za škodu 
spôsobenú nesprávnym, resp. nepresným vedením účtovníctva len v prípade, ak sú u neho dané 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu a tieto okolnosti vylučujúce zodpovednosť existujú aj 
u osoby poverenej vedením účtovníctva. Obdobne sa vyjadril aj Blaha, ktorý v tejto súvislosti 
uviedol, že: „Aj v prípade, ak je predpísaná evidencia účtovníctva vedená na základe zmluvných 
vzťahov s tretími osobami, táto skutočnosť nezbavuje konateľov zodpovednosti za škodu voči 
spoločnosti pri plnení tejto povinnosti.“

6
 Podobne sa vyjadrila  aj Majerníková: „Platí, že konatelia 

zodpovedajú valnému zhromaždeniu za stav vedenia účtovníctva a predpísanej evidencie bez 
ohľadu na to, či tieto činnosti vykonávajú osobne, alebo ich zabezpečujú prostredníctvom iných 
právnických alebo fyzických osôb.“

7
 Príklon k zodpovednosti konateľov za škodu spôsobenú 

                                                           
1
 Bližšie pozri: § 155 – 156 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  
2
 Pozri: Rozhodnutie NS ČR, zo dňa 10. 11. 1999, sp. zn. 29 Cdo 1162/99, uverejnený v časopise 

Soudní judikatura, číslo zošitu 9, ročník 2000, č. 103 
3
 Pozri: NS SR zo dňa 1.2.2007, sp. zn. 3 Obo 106/2006. 

4
 Pozri: NS ČR, zo dňa 25.1.2012, sp. zn. 29 Cdo 134/2011 

5
 Fekete, I.: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným: Komplexná príručka. Bratislava: EPOS, 

2004, s.491. 
6
 Blaha. In: Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník – komentár. Tretie aktualizované vydanie. 

Praha: C. H. Beck, 2010, s. 414. 
7
 Majerníková, M. In: Žitňanská, L., Ovečková, O. a kol.:  Základy obchodného práva 1. Bratislava: 

Iura Edition, 2009, s. 291 
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spoločnosti nesprávnym vedením účtovníctva je možné rovnako zaznamenávať aj v českej odbornej 
literatúre.

8
 

Vzhľadom na uvedené právne závery NS SR a NS ČR je možné vnímať, že v aplikačnej 
praxi prevažuje názor, ktorý s väčšími či menšími odchýlkami vymedzuje splnenie si povinnosti 
konateľom vo vzťahu k zabezpečenie riadneho účtovníctva už tým, že túto činnosť deleguje na 
osobu, ktorá je na to kvalifikovaná a ktorej vytvorí na jej výkon vhodné podmienky a to najmä 
z pohľadu komplexnosti dokladov a informácii o jednotlivých účtovných položkách. Naopak v oblasti 
názorov autorít obchodného práva v SR aj ČR je možné identifikovať príklon k objektívnej stránke 
zodpovednosti konateľa, ktorá sa v tomto zmysle má uplatňovať bez ohľadu na posudzovanie kritérií 
na výber osoby poverenej vedením účtovníctva. 

Ako teda odpovedať na otázku zodpovednosti konateľa za riadne vedenie účtovníctva? 
Domnievame sa, že je v tejto súvislosti potrené analyzovať a vymedziť požadovanú mieru resp. 
intenzitu starostlivosti pri správe a riadení s.r.o. Túto starostlivosť je možné subsumovať pod 
povinnosť konateľa vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami 
spoločnosti a jej spoločníkov ako osobitný liberačný dôvod pre konateľov ustanovený § 135a ods. 3 
ObZ. Faktom však je, že vzhľadom na značnú no zároveň potrebnú všeobecnosť pojmu odborná 
starostlivosť je problematické aj v danom prípade vo vzťahu k vedeniu účtovníctva určiť s akou 
mierou starostlivosti majú konatelia k plneniu si tejto povinnosti pristupovať. 
 
3 ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ AKO LIBERAČNÝ DÔVOD PRE ZBAVENIE SA 

ZODPOVEDNOSTI ZA RIADNE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA   

Pojem konanie s odbornou starostlivosťou ObZ používa nielen pri úprave povinností 
konateľa, ale i na iných miestach v ObZ (napr.: pri úprave zodpovednosti v niektorých zmluvných 
typoch),

9
 avšak neobsahuje jeho explicitné vymedzenie. Konanie s odbornou starostlivosťou je pre 

účely zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len zákon o konkurze) definované so značnou mierou všeobecnosti ako: „...konanie 
so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu konajúcej osoby po zohľadnení všetkých 
dostupných informácií, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.“

10
  Domnievame sa, že 

uvedené vymedzenie konania s odbornou starostlivosťou je použiteľné aj pre potreby jeho 
identifikácie v súvislosti s výkonom funkcie konateľa s.r.o. Ďurica na margo charakterizovania pojmu 
konanie s odbornou starostlivosťou v rámci právnej úpravy zákona o konkurze uviedol: „Tento 
pojem sa v ostatnom čase dostáva stále viac do právnych predpisov, a to najmä v súvislosti 
s výkonom funkcie fyzických osôb pri správe cudzieho majetku. Za konanie s odbornou 
starostlivosťou zákon považuje taký postup, ktorý je primeraný funkcii alebo postaveniu konajúcej 
osoby po zohľadnení všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú konania povinnej osoby alebo 
môžu mať vplyv na jeho konanie.“

11
 ObZ v § 135a ods.1 príkladom uvádza, aké povinnosti 

konateľov je možné pod tento pojem subsumovať. Konkrétne ide o povinnosť konateľa zaobstarať si 
a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, 
zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo 
spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej 
pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami 
spoločnosti. 

Absencia legálnej definície konania s odbornou starostlivosťou v ObZ by nemala byť 
chápaná ako nedostatok, resp. nedôslednosť zákonodarcu pri tvorbe zákona. Domnievame sa, že 
jeho vymedzením by síce zákonodarca jasne stanovil podmienky pre výkon funkcie konateľa, ale 
zároveň by pravdepodobne nepokryl rôznorodosť činností, ktoré konatelia pri výkone svojej funkcie 
uskutočňujú, resp. musia uskutočňovať. To znamená, že by pravdepodobne došlo k faktickému 
obmedzeniu okruhu prípadov, pri ktorých by bolo možné hovoriť o naplnení obsahu tohto pojmu.  

                                                           
8
 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákonník. Komentář. 12. Vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 456  
9
 Napríklad pri zmluve o uskladnení sa skladovateľ zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škode 

nemohol zabrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Pri zmluve o uložení sa opatrovateľ 
zaväzuje, že vec bude starostlivo opatrovať. 
10

 § 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
11

 Ďurica, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2012, s. 21. 
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V snahe o identifikáciu pojmu konanie s odbornou starostlivosťou sa nám javí ako vhodné 
uviesť názory vymedzujúce svojím obsahom podobný pojem, ktorým je „konanie so starostlivosťou 
riadneho hospodára,“ a ktorý používa zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník (ďalej len ObZ ČR) 
na vymedzenie obdobnej situácie, resp. na uloženie všeobecnej povinnosti štatutárnemu orgánu 
spoločnosti s ručením obmedzeným. Zastávame názor, že  oba uvedené pojmy sú si svojím 
obsahom blízke, a preto je možné podporne uvádzať aj názory vymedzujúce konanie so 
starostlivosťou riadneho hospodára aj pre nachádzanie obsahu, resp. bližšiu identifikáciu konania 
s odbornou starostlivosťou s tým, že sa budeme snažiť o načrtnutie aj rozdielnych stránok, ktorými 
sa tieto pojmy odlišujú.  

Dôvodová správa k § 79a ObZ ČR, ktorý upravuje pojem konanie so starostlivosťou riadneho 
hospodára v súvislosti s povinnosťami spoločníka v.o.s., uvádza: „...miera starostlivosti má byť 
náležitá, t. j. starostlivosť, ktorú by bolo možné charakterizovať ako riadnu, obozretnú, preferujúcu 
potreby a záujmy spoločnosti. Požiadavka tejto miery starostlivosti nevyžaduje odbornú kvalifikáciu 
pri plnení povinností, ktoré spoločníkovi  prináležia, zahrňuje však jeho starostlivosť o to, aby 
záležitosti spoločnosti boli zariadené čo najlepšie. Predpokladá teda, že spoločník je riadne 
starostlivý o záležitosti spoločnosti je schopný rozpoznať, že je nutná odborná pomoc špeciálne 
kvalifikovaného subjektu a je schopný túto pomoc pre spoločnosť zaistiť.“

12
 Obdobne k vymedzeniu 

pojmu konanie so starostlivosťou riadneho hospodára pristúpil aj NS ČR, ktorý túto povinnosť 
identifikuje tak, že: „...riadny hospodár robí právne úkony týkajúce sa obchodnej spoločnosti 
zodpovedne a svedomito a rovnakým spôsobom sa stará o jej majetok, ako keby išlo o jeho vlastný 
majetok. Takáto starostlivosť teda nepochybne zahrňuje aj starostlivosť o majetok akciovej 
spoločnosti nielen v tom zmysle, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkom či znehodnotením, 
ale taktiež aby bol majetok spoločnosti zhodnocovaný a rozmnožovaný v maximálnej možnej miere, 
aká je momentálne dosiahnuteľná. Postup člena predstavenstva akciovej spoločnosti so 
starostlivosťou riadneho hospodára však nepredpokladá, aby bol vybavený všetkými odbornými 
znalosťami, ktoré súvisia s uvedenou funkciou v štatutárnom orgáne, ale k jeho zodpovednosti 
postačujú základné znalosti umožňujúce rozoznať hroziacu škodu a zabrániť jej spôsobeniu na 
spravovanom majetku ... starostlivosť riadneho hospodára zahrňuje i povinnosť člena štatutárneho 
orgánu rozpoznať, že je nutná odborná pomoc špeciálne kvalifikovaného subjektu, a zaistiť takú 
pomoc...“

13
  

Zastávame názor, že samotné použitie pojmu hospodár môže bežne vyvolávať nejasnosti 
ohľadne jeho vymedzenia najmä v súvislosti s tým, že tento pojem do istej miery evokuje pomerne 
tradičné, konzervatívne konanie, a že takýto riadny hospodár by mal predovšetkým konať 
hospodárne, dobre hospodáriť a pod. Takéto vnímanie je však nutné z hľadiska súčasných potrieb 
trhovej ekonomiky považovať za nie príliš vhodné, pretože štatutárnym orgánom, resp. jeho členom 
by mala byť osoba, ktorá bude vytvárať predpoklady pre rozvoj spoločnosti. V tejto súvislosti sa ako 
výstižný javí názor Čecha, ktorý uvádza: „Riadny hospodár reprezentuje dostatočne rozumnú, 
vzdelanú, skúsenú a starostlivú osobu. Nemusí disponovať profesionálnymi znalosťami, 
schopnosťami a skúsenosťami z oblasti práva, ekonómie, výroby, ktoré sú pri prevádzkovaní 
daného podniku nevyhnutné. Nie je povinný na odbornú starostlivosť. ... Musí ale vedieť včas 
rozpoznať, v ktorých prípadoch, a v ktorej fáze rozhodovacieho procesu je potrebné vyhľadať pomoc 
profesionála.“

14
 Bejček k vymedzeniu pojmu „starostlivosť riadneho hospodára“ uvádza, že: 

„...odbornosť v starostlivosti riadneho hospodára implicitne obsahuje odbornosť nižšiu ako 
odbornosť špecialistovu, resp. akúsi odbornosť všeobecnú manažérsku či stavovskú, umožňujúcu 
v krátkej dobe vykonávať rovnako kvalitne tú istú funkciu v spoločnosti s odlišným predmetom 
podnikania. ... starostlivosť riadneho hospodára predpokladajúca maximálnu uvážlivosť 
a starostlivosť porovnateľná so starostlivosťou o záležitosti vlastné nesubsumuje nutne taktiež 
odbornosť.“

15
  

Pre vymedzenie pojmu konanie s odbornou starostlivosťou sa nám javí ako významné, že 
viacerí autori vnímajú tento pojem z hľadiska povinností kladených na štatutárny orgán (v našom 
prípade konateľa) ako pojem, ktorý predpokladá výkon tejto funkcie vo vyššom štandarde, ako je 

                                                           
12

 Dôvodová správa k návrhu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa ObZ ČR, zo dňa 22.12.1999, k bodu 
70 (§79a), ASPI, ev. č. LIT 13617CZ. 
13

 NS ČR zo dňa 18.10.2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006 
14

 Pozri: Čech, P.: Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. In. Právní rádce, č. 3, 2007, s. 5. 
15

 Bejček, J.: Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností. In. 
Právní rozhledy, č. 17, 2007, s. 614. 
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tomu v rámci konania ako riadny hospodár. Explicitne býva konanie s odbornou starostlivosťou 
vymedzované ako konanie profesionála, a preto by konatelia mali vzhľadom na dikciu zákona 
vykonávať svoju funkciu ako odborník, resp. profesionál v danej oblasti. V tomto zmysle sa vyjadril 
aj Dedič, ktorý na túto tému poznamenal že: „...odborná starostlivosť vyžaduje špecializáciu na 
určitú oblasť, a že starostlivosť riadneho hospodára nezahrňuje úroveň znalostí odborníka daného 
odboru.“

16
 Pomerne jednoznačne sa k tejto téme vyjadruje aj Řeháček, ktorý vníma odbornú 

starostlivosť ako: „...profesionálnu starostlivosť; člen štatutárneho orgánu by v prípade povinnosti 
k tejto starostlivosti musel byť profesionálom vo všetkých odboroch, s ktorými prichádza do styku. 
Teda napr. profesionálnym účtovníkom či právnikom.“

17
  

Vo všeobecnosti je možné povinnosť konateľa postupovať s odbornou starostlivosťou pri 
výkone svojej pôsobnosti vymedziť tak: „...aby konateľ pri svojom rozhodovaní zaobstaral a 
zohľadnil všetky objektívne možné a dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, ktoré 
môžu ovplyvniť jeho rozhodnutie pri vykonávaní jeho pôsobnosti.“

18
 To znamená, že pre výkon 

funkcie konateľa sa vyžaduje značný stupeň vedomostí a profesionálnych zručností o činnostiach 
týkajúcich sa vedenia spoločnosti pre odvetvie podnikania, v ktorom konkrétna spoločnosť pôsobí, 
pričom naplnenie obsahu tohto pojmu závisí od posúdenia podmienok konkrétneho prípadu. 
Obdobne sa vyjadril aj Škrinár, ktorý pojem odborná starostlivosť vníma ako: „...najvyšší stupeň 
starostlivosti štatutárneho orgánu, ktorý možno od neho objektívne požadovať v konaní za 
spoločnosť. Pôjde o odbornú starostlivosť, ktorá sa vyžaduje v danom odvetví, odbore aj s 
prihliadnutím na mieru poznatkov v danej oblasti.“

19
  

Zastávame názor, že konanie s odbornou starostlivosťou sa v rámci právnej úpravy 
ObZ nezakladá na subjektívnom princípe posudzovania osobnostných predpokladov konkrétneho 
konateľa, ale je potrebné tento pojem hodnotiť s prihliadnutím na objektívnu, všeobecne 
požadovanú odbornú starostlivosť vyžadovanú pre konkrétny druh úkonu alebo rozhodnutia 
konateľa. V tejto súvislosti je irelevantná úroveň dosiahnutého vzdelania konkrétneho konateľa 
(napr. zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinností stanovených pre výkon tejto 
funkcie sa konateľ nemôže úspešne brániť tým, že jeho vzdelanie je iba základné, stredoškolské, 
resp. z inej oblasti, v ktorej podniká spoločnosť, ktorej je konateľom). Zároveň však úplne 
nezatracujeme subjektívny prístup, o ktorom je možné pro futuro uvažovať, a to najmä v kontexte 

posúdenia splnenia povinností konateľa v konkrétnom prípade, a ktorý sa do istej miery uplatňuje aj 
v zahraničnej právnej úprave zodpovednosti štatutárnych orgánov.

20
  

V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť na to, že ObZ na rozdiel od ObZ ČR používa dva 
pojmy na označenie povinnosti štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, a to podľa toho, či ide 
o predstavenstvo akciovej spoločnosti (vtedy ObZ používa pojem „náležitá starostlivosť“), alebo ide 
o konateľa (v tomto prípade ObZ používa pojem „konanie s odbornou starostlivosťou“). Vo 
všeobecnosti je vo vedeckých kruhoch v rámci Slovenskej republiky pojem „náležitá starostlivosť“ 
(podľa § 194 ods. 5 ObZ) vnímaný ako širší pojem než „odborná starostlivosť,“

21
 čo je nakoniec 

v súlade so znením § 194 ods. 5 ObZ. Odlišný názor na vymedzenie pojmov náležitá starostlivosť 

                                                           
16

 Dedič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. Díl 3. Praha: Polygon, 2002, s. 2417. 
17

 Řeháček, O.: Postavení a odpovědnost členů představenstva akciové společnosti. In. Obchodní 
právo, č. 1, 2008, s. 4. 
18

 Blaha, M.: In. Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník – komentár. Tretie aktualizované vydanie. 
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 416. 
19

 Škrinár, A.: K niektorým problémom právnej úpravy zodpovednosti štatutárnych orgánov za škodu 
spôsobenú spoločnosti výkonom funkcie podľa Obchodného zákonníka. In. Bulletin slovenskej 
advokácie, 14, 2008, č. 11, s. 16  
20

 Napr.: Companies act 2006 § 174: 
„1. Riaditeľ spoločnosti je povinný jednať s primeranou starostlivosťou, kvalifikovane a svedomito.  
 2. To znamená starostlivosť, schopnosti a skúsenosti, ktoré by použila priemerne svedomitá osoba 
a) so všeobecnými znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami, ktoré je možné primerane očakávať 
od osoby, ktorá plní úlohy riaditeľa vo vzťahu k spoločnosti, a 
b) so všeobecnými znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami, ktoré má daný riaditeľ.“    
21

 Pozri: Suchoža, J., Husár. J a kol.: Obchodné právo. Bratislava: Iura Edition, 2009, s. 569; 
porovnaj: Strapáč, P.: Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej 
spoločnosti. Bratislava: Eurounion, spol. s r.o., 2012, s. 140-141. 
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a odborná starostlivosť, resp. ich vzťahu, prevláda v Českej republike v oblasti právnej vedy
22

 
a rovnaký názor zastáva aj NS ČR, ktorý na túto tému uviedol: „Najvyšší súd súhlasí s obvineným 
XY v tom, že medzi pojmami odborná starostlivosť a náležitá starostlivosť je určitý rozdiel, pretože 
náležitá starostlivosť je pravdepodobne menej náročnou požiadavkou než starostlivosť odborná... 
Pokiaľ ide o pojem náležitá starostlivosť, je potrebné ho predovšetkým chápať ako povinnosť 
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu konať v súlade so záujmami spoločnosti. 
V tejto povinnosti je tak vyjadrená požiadavka, aby štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
zamedzil takým konaniam, z ktorých by mohla vzniknúť škoda na jej majetku. Naproti tomu konanie 
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti s náležitou 
starostlivosťou podľa názoru dovolacieho súdu nevyžaduje, aby bol vybavený všetkými odbornými 
znalosťami, ktoré súvisia s uvedenou funkciou v štatutárnom orgáne, ale k jeho zodpovednosti 
postačia základné znalosti umožňujúce rozpoznať hroziacu škodu a zabrániť jej spôsobeniu na 
spravovanom majetku. Súčasťou povinnosti  štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu 
konať s náležitou starostlivosťou je aj jeho schopnosť rozpoznať, že je nutná odborná pomoc 
špeciálne kvalifikovaného subjektu a poprípade aj povinnosť zaistiť takú pomoc.“

23
 Bartošíková 

explicitne uvádza, že medzi pojmami náležitá starostlivosť a odborná starostlivosť je ten rozdiel, že 
náležitá starostlivosť v sebe neobsahuje zároveň aj odbornú starostlivosť.

24
 

Podľa uvedených názorov (najmä z Českej republiky), ktoré vymedzujú konanie s odbornou 
starostlivosťou ako povinnosť konať ako profesionál, resp. odborník v istej konkrétnej, resp. 
špeciálnej oblasti je tento pojem považovaný za nevhodný pre stanovenie všeobecnej povinnosti 
konateľa. Konateľ sa pri výkone svojej činnosti stretáva s rôznymi oblasťami podnikania a nie je 
reálne, aby jedna osoba mala vedomosti na profesionálnej úrovni vo všetkých oblastiach 
podnikateľského života alebo aspoň v oblastiach, s ktorými príde do styku spoločnosť, v ktorej 
zastáva funkciu konateľa.  

Domnievame sa, že s prístupom k vymedzeniu odbornej starostlivosti, v rámci ktorého  sa 
vyžaduje profesionálne konanie, je možné súhlasiť do tej miery, pokiaľ sa profesionalita má týkať 
plnenia povinností konateľa ako celku, tzn. že konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť 
v rámci spoločnosti ako odborník, resp. profesionál na správu a jej riadenie, ale nie ako osoba 
schopná na profesionálnej úrovni realizovať všetky činnosti, ktoré sú potrebné na fungovanie 
spoločnosti. Preto zastávame názor, že odbornosť, resp. profesionalita má byť v súvislosti 
s výkonom pôsobnosti konateľa vnímaná nie ako jeho povinnosť byť odborníkom vo všetkých 
oblastiach, v ktorých spoločnosť čo i len čiastočne vystupuje (právnik, ekonóm, účtovník a pod.), ale 
je v tomto kontexte žiaduce, aby bol odborník, resp. profesionál v riadení spoločnosti. Domnievame 
sa, že nie je možné pripustiť výklad pojmu konanie s odbornou starostlivosťou, ktorý bude v rámci 
napĺňania obsahu tohto pojmu vyžadovať, aby boli konatelia profesionálmi, resp. odborníkmi na 
všetky oblasti, ktoré sa pri podnikaní danej spoločnosti vyskytnú. Preto sa zastávame názor, že 
splnenie povinnosti zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva by nemala byť posudzovaná v zmysle 
určitej garancie zo strany konateľa za jeho bezchybnosť, ale prísne vo vzťahu ku  kvalifikovanému 
resp. odbornému výberu osoby vykonávajúcej vedenie účtovníctva pre spoločnosť (etablovaná 
účtovná resp. audítorská spoločnosť, osobitné poistenie pre prípad vzniku škody a pod.), ktorá túto 
činnosť bude realizovať a ktorá bude v danom odbore akceptovaná bez pochýb ako profesionál 
resp. odborník v danej oblasti a ktorá bude garantovať jeho bezchybnosť. V opačnom prípade by 
konatelia neboli schopní (ani pri vynaložení tej najvyššej starostlivosti) vylúčiť možnosť vzniku škody 
v prípade nesprávneho vedenia účtovníctva a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že spravila nie sú 
špecialistami na túto oblasť. Jediným nástrojom ich snahy o zabezpečenie riadneho vedenia 
účtovníctva by tak mohla byť realizácia následnej kontroly vedenia účtovníctva iným subjektom, čo 
by však značne zvýšilo náklady spoločnosti a v konečnom dôsledku by to aj tak nemuselo 
znamenať jeho bezchybnosť. 
 
 
 

                                                           
22

 Bližšie pozri: Dedič, J a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 1. Praha: Prospektrum, 1997, s. 605; 
Pelikánová, I.: Sporné body poslední novelizace obchodního zákoníku. In. Právní rádce, č. 9, 1997, 
s. 19. 
23

 NS ČR zo dňa 27.3.2008, sp. zn. 5 Tdo 1412/2007. 
24

 Bližšie pozri: Bartošíková, M.: Povinnost a odpovědnost statutárních orgánů kapitálových 
společností. In. Obchodní právo, č. 11, 1998, s. 2. 
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4 ZÁVER 

Domnievame sa, že snaha o nachádzanie riešení v oblasti právnej úpravy zodpovednosti 
konateľov s.r.o. bude aj do budúcnosti vzbudzovať polemiky v oblasti výkladu jednotlivých právnych 
noriem upravujúcich túto problematiku. Táto téma je na jednej strane determinovaná potrebou 
značnej miery všeobecnosti pri vymedzovaní povinností konateľov tak, aby bolo možné zabezpečiť 
ich aplikovateľnosť na značne rôznorodé činnosti v rámci plnenia si povinností štatutárnych orgánov 
obchodných spoločností a na druhej strane nutnosťou praktickej aplikácie noriem, ktoré vymedzujú 
zodpovednosť týchto osôb ako aj sankcie za porušenie povinnosti. V tomto kontexte vystupuje do 
popredia úloha orgánov aplikujúcich právne normy na jednotlivé prípady (najmä NS SR), ktoré by 
v rámci svojej rozhodovacej činnosti mali vytvárať systém dostatočného zdroja informácii 
(modelových prípadov) pre posudzovanie podobných situácii tak, aby obchodné spoločnosti ako aj 
štatutárne orgány mohli jednoznačnejšie pristúpiť k presnej identifikácii povinností konateľov resp. 
spôsobu ich výkonu, čo by v konečnom dôsledku prispelo k vyššej miere stability vo vzťahoch medzi 
spoločnosťou a jej štatutárom. 
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 UKLADANIE PODMIENOK A POVINNOSTÍ V PROCESE 
POSUDZOVANIA KONCENTRÁCIÍ 1 

 
Daniela Lukáčová 

 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

 
 

Abstract: The contribution is primarily aimed to explain the process of imposing conditions and 

obligations in cases where the concentration would significantly impede effective competition in the 
relevant market,in particular through the creation or strengthening of a dominant position, as well as 
in merger cases leading to coordination of the competitive behavior of undertakings. Author explains 
the types of conditions and obligations can be imposed to eliminate competition concerns, on the 
basis of which criteria are evaluated by competition authority and the procedural approach in such 
types of proceedings, as well as the consequences of failure to conditions and obligations. It is also 
part of the contribution dedicated to institute an independent trustee whose task is in this process to 
help ensure the independence and performance of the transferred business, as well as supervising 
the implementation of the conditions and obligations of the parties. Author the contribution in the 
context of theoretical concepts analyzes the legislative environment and case law and formulate 
such recommendations which may help the development of this institute in Slovakia. 
 
Abstrakt: Príspevok je primárne zameraný na vysvetlenie systému a procesu ukladania podmienok 

a povinností v prípadoch, ak by koncentrácia značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu, 
najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, ako aj v prípadoch 
koncentrácií vedúcich ku koordinácii súťažného správania podnikateľov. Cieľom príspevku je 
vysvetliť, aké typy podmienok a povinností môžu byť navrhnuté na odstránenie súťažných 
problémov, na základe akých kritérií sú súťažnou autoritou hodnotené a vysvetliť procesný postup 
pri ukladaní podmienok a povinností, ako aj dôsledky neplnenia podmienok a povinností. Zároveň je 
časť príspevku venovaná inštitútu nezávislého správcu, ktorého úlohou je v procese ukladania 
podmienok a povinností napomôcť k zabezpečeniu nezávislosti prevádzaného podnikania a plnenia 
podmienky a povinnosti, ako aj dohľadu nad plnením podmienky a povinnosti účastníkmi konania. 
Autorka v príspevku v kontexte teoretických konceptov analyzuje legislatívne prostredie a doterajšiu 
slovenskú rozhodovaciu prax a formuluje odporúčania, ktoré môžu napomôcť rozvoju tohto inštitútu 
v podmienkach SR. 
 
Key words: competition, conditions and obligations, merger proceedings, independent 

administrator, trustee 
 
Kľúčové slová: hospodárska súťaž, podmienky a povinnosti, konanie vo veci koncentrácií, 

nezávislý správca, trustee 
 
 
1 ÚVOD 

Protimonopolný úrad SR (ďalej ako „úrad“) v rámci výkonu svojej právomoci posudzuje 
proces spájania podnikateľov – koncentrácie v záujme predchádzania vytvorenia trhových štruktúr s 
negatívnym dopadom na hospodársku súťaž. 

Ak úrad neidentifikuje negatívne dopady koncentrácie na hospodársku súťaž, koncentráciu 
povolí.

2
 

                                                           
1 Tento projekt vznikol za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja, grantu č. APVV-0158- 2 
(Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi) a 
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
2 Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí 
- ak značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo 
posilnenia dominantného postavenia (§ 12 ods. 1 ZoHS), 
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V prípadoch, kde koncentrácia vedie k závažným súťažným obavám, môžu byť účastníci 
koncentrácie schopní odvrátiť zákazové rozhodnutie ponúknutím záväzkov (vo forme návrhu 
podmienok a povinností), ktoré odstránia tieto súťažné obavy. V mnohých prípadoch je nereálne 
implementovať tieto záväzky pred vydaním rozhodnutia, a preto bývajú súčasťou súhlasného 
rozhodnutia ako podmienky a povinnosti. Ak úrad dospeje k záveru, že navrhované podmienky 
povedú k udržaniu, alebo obnoveniu súťaže na trhu a ochrane záujmov spotrebiteľov, udelí takejto 
koncentrácii podmienečný súhlas.

 3
 Následne úrad monitoruje, či účastníci koncentrácie plnia ich 

záväzky a môže zasiahnuť v prípade, že tomu tak nie je. 
Úlohou úradu je preukázať, že by koncentrácia mohla značne narúšať hospodársku súťaž, 

avšak úrad nemôže jednostranne ukladať žiadne podmienky a povinnosti, ktoré by umožnili 
koncentráciu odsúhlasiť. Zodpovednosť za formuláciu a predkladanie podmienok a povinností je 
výhradne záležitosťou účastníkov koncentrácie, ich úlohou je navrhnúť také nápravné opatrenia, 
ktoré primerane eliminujú súťažné obavy, pričom dôkazné bremeno je na účastníkoch koncentrácie. 
Pokiaľ sa uvedené účastníkom koncentrácie nepodarí preukázať, koncentrácia bude zakázaná.

4
 

Úrad predložený návrh podmienok a povinnosti zhodnotí a posúdi, či sú navrhované záväzky 
dostatočné na odstránenie vzniknutého súťažného problému. Pri hodnotení podmienok úrad  
zohľadní najmä druh podmienky, jej rozsah, časový horizont a pravdepodobnosť úspešnej a úplnej 
implementácie, všetko v kontexte štruktúry a charakteristík príslušného relevantného trhu, vrátane 
pozície účastníkov koncentrácie a podnikateľov s nimi majetkovo a personálne prepojených na trhu. 
Povinnosti úrad zhodnotí najmä z pohľadu ich dostatočnosti na zabezpečenie plnenia 
podmienok, dosiahnutia cieľa podmienok a kontrolu plnenia podmienok. 
 
3 PRÁVNA ÚPRAVA 

 
3.1 Právna úprava v SR 

Základom právnej úpravy podmienok a povinností v procese posudzovania koncentrácií je 
zákon č.136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„ZoHS, zákon“). Ďalšia úprava tejto oblasti je obsiahnutá v usmernení úradu Ukladanie podmienok 
a povinností pri koncentráciách (ďalej ako „Usmernenie“).

5
  

Základné zásady ukladania podmienok a povinností sú v súlade s komunitárnym právom 
v tejto oblasti, vychádzajú z rovnakých princípov. Vzhľadom na rozsiahlu prax Európskej Komisie 
(ďalej ako „EK“) v uvedenej oblasti, ktorú reflektuje aj pomerne rozsiahla právna úprava procesu 
ukladania podmienok a povinností EK, je v konaniach úradu podporne využívaná legislatíva, ako aj 
prípadové právo EK.  

 
3.2 Právna úprava v Európskej únii  

Základná právna úprava podmienok a povinností v procese posudzovania koncentrácií 
v Európskej únii (ďalej ako „EÚ“) je obsiahnutá v Nariadení Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 
2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (ďalej ako „Nariadenie ES o fúziách“) a Oznámení 
Komisie o nápravných opatreniach akceptovateľných v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 a 
nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004 (ďalej ako „Commission’s Notice on Remedies“). Ďalšími 

                                                                                                                                                                
- ak značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo 
posilnenia dominantného postavenia a koordinácia súťažného správania nie je zakázaná podľa § 4 
ods. 1 ZoHS (§ 12 ods. 2 ZoHS). 
3 

Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí aj v prípade, ak podmienka uložená v 
rozhodnutí zabezpečí, že koncentrácia bude v súlade § 12 ods. 1 alebo ods. 2 ZoHS. Úrad môže v 
rozhodnutí uložiť účastníkom konania povinnosť súvisiacu s podmienkou, najmä na zabezpečenie 
plnenia uloženej podmienky, na dosiahnutie jej účelu alebo kontrolu jej plnenia (§ 12 ods. 3 ZoHS). 
4 

Úrad zakáže 
- koncentráciu, ktorá by značne narušila účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku 
vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia (§ 12 ods. 6 ZoHS), 
- koncentráciu podľa § 9 ods. 6, ak by koncentrácia značne narušila účinnú súťaž na relevantnom 
trhu najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo by koordinácia 
súťažného správania bola v rozpore s ustanovením § 4 ods. 1 (§ 12 ods. 7 ZoHS). 
5
 http://www.antimon.gov.sk/files/9/2006/podm_konc2.rtf 
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predpismi upravujúcimi uvedenú oblasť sú Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 z 21. apríla 2004, 
ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi 
(ďalej ako „Implementing regulation“) a Best Practice Guidelines: The Commission’s Model Texts for 
Divestiture Commitments and the Trustee Mandate under the EC Merger Regulation. 
 
4 PODMIENKY 

Podmienky sú záväzky primárne vedúce k eliminácii súťažného problému vzniknutého 
koncentráciou. Účastníkmi koncentrácie navrhované podmienky by mali byť primerané k súťažným 
problémom, ktoré spôsobila koncentrácia, mali by ich úplne odstraňovať, byť účinné, a mali by sa 
dať implementovať v krátkej lehote, keďže podmienky hospodárskej súťaže nebudú na trhu 
zachované do ich splnenia. 

Existujú dve základné skupiny podmienok, a to podmienky štrukturálneho charakteru 
a podmienky behaviorálne. Súťažný problém môže byť riešený aj kombináciou štrukturálnych a 
behaviorálnych podmienok. 
 
4.1 Štrukturálne podmienky 

Štrukturálne podmienky predstavujú najefektívnejší spôsob riešenia súťažných problémov 
najmä pri koncentráciách horizontálneho charakteru, pretože na ich základe sa vytvorí nový alebo 
posilní existujúci konkurent. Tento typ podmienok je primárne založený na zachovaní trhovej 
štruktúry, jedná sa vlastne o záväzky previesť určitú „trhovú pozíciu“ účastníkov koncentrácie na 
vhodného kupujúceho, ktorý bude vykonávať dostatočný konkurenčný tlak na účastníkov 
koncentrácie, čím sa na trvalej báze zachová súťaž na trhu. 

Štrukturálne podmienky sú najčastejším a vo všeobecnosti najpreferovanejším typom 
podmienok. V zásade nie je potrebné ich po ich implementácii ďalej monitorovať, iné typy 
podmienok ďalší monitoring naopak vyžadujú v záujme zistenia, či ich účinok strany neeliminovali. 

Na to, aby podmienky štrukturálneho charakteru boli akceptovateľné úradom, musí byť 
minimalizované riziko vyplývajúce z realizácie podmienky, teda prevádzané podnikanie musí byť 
životaschopné, konkurencieschopné, mať predpoklady dlhodobo a efektívne konkurovať subjektu 
vzniknutému koncentráciou a ďalším konkurentom, nadobúdateľ musí mať schopnosť a stimul 
zachovať prevádzané podnikanie ako aktívnu konkurenčnú silu v hospodárskej súťaži, a zároveň 
podmienka musí byť  efektívne a načas realizovateľná. 

Medzi najčastejšie ukladané štrukturálne podmienky patria  najmä predaj spoločnosti, divízie, 
podielu, predaj aktív, na základe ktorých možno dosahovať obrat, najmä značiek, alebo licencií, 
zmena značky, zmena dlhodobých výhradných zmlúv, napr. ukončenie exkluzívneho vertikálneho 
usporiadania s významným efektom uzavretia trhu, redukcia rozsahu a/alebo trvania práva na 
exkluzívny prístup, prístupové nápravné opatrenia – poskytnutie prístupu ku kľúčovej infraštruktúre, 
sieťam, kľúčovým technológiám, vrátane patentov, know –how, alebo iným právam duševného 
vlastníctva a k dôležitým vstupom. 

Podmienky spočívajúce v odpredaji podniku sú zvyčajne najlepším spôsobom obnovenia 
účinnej súťaže. Iné štrukturálne podmienky sú vhodné na odstránenie súťažných obáv, ak sú 
ekvivalentné vo svojom účinku odpredaju častí podniku. 

Záväzok odpredaja sa vzťahuje najmä na hmotné, alebo nehmotné aktíva, ktoré už mohli 
existovať ako samostatná spoločnosť, prípadne ich skupina pred koncentráciou, alebo pred 
koncentráciou neboli samostatné. Odpredávané aktíva však musia byť životaschopným podnikaním, 
ktoré v prípade prevádzkovania vhodným kupujúcim, môže súťažiť so subjektom vzniknutým po 
koncentrácii na trvalej báze. Objekt zamýšľaného predaja musí byť precízne a vyčerpávajúco 
definovaný a jeho vymedzenie musí obsahovať všetky elementy podnikania, ktoré sú nevyhnutné, 
aby vystupoval ako životaschopný súťažiteľ na trhu (hmotné aktíva ako výroba, distribúcia, predaj, 
výskum a vývoj a marketingové aktivity, nehmotné aktíva ako právo duševného vlastníctva, dobré 
meno, personál, zmluvy o dodávke a predaji s dostatočnými garanciami ich prevoditeľnosti, 
zoznamy zákazníkov, zmluvy o poskytovaní služieb tretími stranami, technická podpora atď.).  

Zamýšľaný účinok odpredaja sa dosiahne len vtedy, keď sa podnik prevedie na vhodného 
kupujúceho, v rukách ktorého sa stane aktívnou konkurencieschopnou silou na trhu. Kupujúci musí 
napĺňať kritériá úradu, ktorými sú najmä to, aby bol životaschopný reálny, alebo potenciálny 
konkurent, nezávislý od a neprepojený s účastníkmi koncentrácie, ktorý má dostatočné finančné 
zdroje, preukázané odborné znalosti s motiváciou udržiavať a rozvíjať prevádzaný podnik ako 
aktívneho konkurenta súťažiaceho s účastníkmi koncentrácie. Taktiež nesmie byť s osobou 
kupujúceho spojené riziko vzniku nových súťažných obáv, alebo oneskorenia implementácie 
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podmienok a povinností. Zvyčajne je vyžadované, aby odpredaj bol uskutočnený v rámci vopred 
určeného obdobia odsúhlasenému kupujúcemu. Lehota odpredaja nie je prístupná tretím stranám.  
Pri ukladaní podmienok je potrebné zabezpečiť v záujme zachovania štrukturálneho účinku 
odpredaja, že koncentráciou vzniknutý subjekt následne nezíska vplyv nad celým odpredaným 
podnikom alebo jeho časťou na značné obdobie, zvyčajne 10 rokov. 

Vhodný kupujúci môže byť zabezpečený viacerými spôsobmi. Prvým spôsobom je postup, 
kedy sa podnik prevedie v rámci pevne stanoveného časového limitu od prijatia rozhodnutia na 
kupujúceho, ktorého schváli súťažná autorita, pričom účastníci koncentrácie môžu koncentráciu 
implementovať od právoplatnosti rozhodnutia o nej. Takýto postup je zväčša aplikovaný, keď sa 
predpokladá, že o životaschopný podnik budú mať záujem viacerí kupujúci, a neexistujú žiadne 
ďalšie komplikácie odpredaja. 

V ďalšom prípade, tzv. „up-front buyer“ (prijateľný kupujúci), účastníci koncentrácie túto 
neimplementujú, kým v pevne stanovenom časovom limite neprevedú podnik na súťažnou autoritou 
schváleného kupujúceho, ktorého však táto v čase vydania rozhodnutia o koncentrácii nepozná. 
Tento postup je zvyčajne dojednaný v prípadoch, keď existujú značné prekážky pre odpredaj, 
napríklad práva tretích strán, alebo neistota, či sa nájde vhodný kupujúci, ako aj vtedy, keď existujú 
značné riziká zachovania konkurencieschopnosti a obchodovateľnosti odpredávaného podniku 
v prechodnom období. 

V prípade tzv. nápravného opatrenia typu „fix-it-first“ súťažná autorita vydá rozhodnutie 
o koncentrácii až potom, čo pozná totožnosť kupujúceho, s ktorým účastníci koncentrácie uzatvorili 
záväznú dohodu už počas konania, avšak prevod sa uskutoční až po prijatí rozhodnutia o 
koncentrácii. V týchto prípadoch súťažná autorita už vo svojom konečnom rozhodnutí zohľadní, či 
sa prevodom určeného podnikania konkrétnemu kupujúcemu odstránia súťažné obavy. Toto je 
dôležité tam, kde je totožnosť kupujúceho mimoriadne dôležitá pre účinnosť záväzkov.

6
 

 
4.2 Behaviorálne podmienky 

Behaviorálne podmienky sú podmienky súvisiace s budúcim konaním zlúčeného subjektu. 
Môžu byť prijaté len výnimočne, za špecifických okolností a ak nepredstavujú riziko vedúce 
k narúšaniu účinnej hospodárskej súťaže. Tento typ podmienok je ukladaný najmä v situácii, kedy 
nie je možné podmienku štrukturálneho charakteru uložiť, alebo súťažné problémy vyplývajú zo 
špecifických okolností. Ich jednotiacim prvkom je často potreba intenzívneho monitoringu, ktorý 
môže vykonávať monitoring trustee, aby dohliadal na implementáciu takýchto záväzkov.  

Medzi behaviorálne podmienky patria najmä prísľuby týkajúce sa správania, napr. dodávanie 
výrobkov alebo služieb v prospech tretích osôb, sľub nezvyšovať ceny, sľub zredukovať sortiment, 
alebo služby, sľub oddeleného riadenia aktív, poskytovanie informácií nezávislému regulátorovi, 
ktorý môže zvýšiť monitorovaciu rolu. 

 
5 POVINNOSTI 

Povinnosti sú záväzky slúžiace na zabezpečenie plnenia, dosiahnutie účelu a kontrolu 
plnenia podmienky. Sú potrebné najmä pri podmienkach štrukturálneho charakteru. 

Návrh povinností predkladá účastník konania, pričom ide napr. o povinnosti upravujúce 
zabezpečenie oddeleného riadenia prevádzaného podnikania, zabezpečenie ekonomickej hodnoty, 
konkurencieschopnosti a životaschopnosti prevádzaného podnikania, lehotu, v rámci ktorej je 
potrebné povinnosti plniť, záväzok nenadobudnúť naspäť kontrolu nad prevádzaným podnikaním, 
záväzok, že účastníci koncentrácie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia nezískajú žiadne 
obchodné tajomstvá, know-how a iné informácie komerčného a dôverného charakteru týkajúce sa 
odčleňovaného podnikania, záväzok nevyvíjať aktivity smerujúce k získaniu kľúčových pracovníkov 
prevádzaného podnikania po určitú dobu, schválenie nadobúdateľa a návrhu zmluvy o prevode, 
predkladanie správ o krokoch vykonaných za účelom plnenia podmienky a povinností. 
 
6 NEZÁVISLÝ SPRÁVCA - TRUSTEE 

V platnom znení zákona nie je výslovne zakotvený inštitút nezávislého správcu, ktorý bude 
pomáhať úradu pri dohľade nad plnením podmienok zo strany účastníkov koncentrácie 
(tzv. „monitoring trustee“), alebo bude mať mandát na plnenie týchto podmienok (tzv. „divestiture 
trustee“). Usmernenie obsahuje iba ustanovenia upravujúce zabezpečenie oddeleného riadenia 
prevádzaného podnikania vybranou osobou, ktorá bude prevádzané podnikanie nezávisle riadiť, 

                                                           
6
 Bod 57 Commission’s Notice on Remedies 
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zabezpečovať jeho záujmy, zachovanie jeho ekonomickej hodnoty a konkurencieschopnosti, ako 
aj nezávislosť od ostatného podnikania účastníkov koncentrácie zvyčajne od právoplatnosti 
rozhodnutia o koncentrácii do splnenia podmienok a povinností.  

Pravidlá EK vzťahujúce sa k trustee sú preto úradom podporne využívané v jeho konaniach. 
Implementácia záväzkov je upravená v Best Practice Guidelines: The Commission’s Model Texts for 
Divestiture Commitments and the Trustee Mandate under the EC Merger Regulation a Model text 
for divestiture commitments. Počas prvej fázy odpredaja majú výlučnú zodpovednosť za nájdenie 
vhodného kupujúceho účastníci koncentrácie, a ak nie sú úspešní, je stanovený správca odpredaja 
(divestiture trustee), ktorý disponuje výlučným mandátom odpredať podnik za nie minimálnu cenu. 
V oboch prípadoch odpredaj podlieha schváleniu EK (v prvej fáze odpredaja ide o schválenie 
odpredaja strán za asistencie monitoring truste, v druhom prípade je to schválenie odpredaja 
divestiture trustee). Požiadavka na schválenie EK sa spravidla vzťahuje nielen na totožnosť 
kupujúceho, ale aj dohody o kúpe a predaji a všetkých ostatných dohôd, ktoré uzavrú strany s 
navrhovaným kupujúcim, vrátane krátkodobých dohôd. 

Trustee je akosi „predĺženou rukou“ súťažnej autority, plní jej pokyny, účastníci konania mu 
môžu dávať pokyny len v prípade, že sú schválené súťažnou autoritou. Povinnosti trustee sú 
definované v Mandáte správcu, ktorý uzavrú účastníci koncentrácie so správcom a jeho úlohy sú 
podrobne uvedené v Pracovnom pláne. Záväzky týkajúce sa trustee môžu byť pripojené k 
rozhodnutiu ako povinnosti. Náklady spojené s činnosťou trustee nesie účastník konania. 

Trustee môžu vymenovať účastníci koncentrácie po jeho schválení súťažnou autoritou. 
Základnou požiadavkou okrem odborných schopností musí byť jeho nezávislosť od účastníkov 
koncentrácie. Úrad zrejme nebude akceptovať ako správcov osoby alebo inštitúcie, ktoré sú 
zároveň audítormi strán alebo ich investičnými poradcami pri odpredaji. Vychádzajúc z praxe EK sú 
vhodnými správcami audítorské firmy, konzultantské spoločnosti ako aj osoby, ktoré majú 
skúsenosti v príslušnom odvetví a tiež prostriedky na vykonávanie daných úloh. Tretie strany sú 
informované o totožnosti a úlohách správcu účastníkmi koncentrácie. 

Po ukončení implementácie je trustee uvoľnený súťažnou autoritou od ďalších povinností, 
táto však môže v prípade potreby požiadať o opätovné vymenovanie správcu na základe podmienok 
a povinností, ak sa jej následne bude javiť, že príslušné záväzky neboli v plnej miere a správne 
implementované. 

Medzi hlavné úlohy trustee patrí vykonávanie dohľadu nad ochrannými mechanizmami 
odpredávaného podniku v prechodnom období, v prípadoch vyňatia monitoruje rozdelenie aktív a 
prideľovanie pracovníkov medzi odpredaným podnikom a podnikmi, ktoré si strany ponechali, ako aj 
replikáciu aktív a funkcií v podniku, ktoré pôvodne zabezpečovali strany. Trustee je tiež zodpovedný 
za dohľad nad snahami strán o nájdenie potenciálneho kupujúceho a prevod podniku, kontroluje 
postup procesu odpredaja a potenciálnych kupujúcich zúčastnených na procese, overuje, či 
potenciálni kupujúci obdržali dostatočné informácie týkajúce sa podniku – predovšetkým 
preskúmaním informačného memoranda (ak bolo vypracované), dátového priestoru a postupov 
povinnej starostlivosti. Trustee predloží súťažnej autorite odôvodnené stanovisko k tomu, či 
navrhovaný kupujúci spĺňa požiadavky na kupujúceho uvedené v podmienkach a povinnostiach a či 
sa podnik predáva spôsobom s nimi zhodným. V prípade, že účastníci koncentrácie navrhnú 
kupujúceho, trustee vystupuje v úlohe kontaktnej osoby pre všetky žiadosti tretích strán, 
predovšetkým potenciálnych kupujúcich, vo vzťahu k záväzkom. V prípade nezhôd medzi 
účastníkmi koncentrácie a tretími stranami v súvislosti so záväzkami trustee s obidvomi stranami 
tieto prediskutuje a oznámi túto skutočnosť súťažnej autorite. 

Na konci procesu trustee dohliada nad právnym a skutočným prevodom podniku na 
kupujúceho, vypracúva záverečnú správu potvrdzujúcu prevod a predkladá súťažnej autorite 
pravidelné správy o plnení záväzkov. Na žiadosť súťažnej autority tiež predkladá aj prípadné 
dodatočné správy. Trustee je povinný utajovať všetky obchodné tajomstvá účastníkov koncentrácie 
a tretích strán.  
 
7 PROCENÉ PRAVIDLÁ V SR 

 
7.1  Predloženie návrhu podmienok a povinností 

Proces ukladania podmienok a povinností je upravený v § 12 ods. 4 ZoHS, ktorý je v súlade 
s komunitárnym právom v tejto oblasti. 
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Ak koncentrácia vyvoláva súťažné obavy, úrad písomne vyzve podnikateľa, aby predložil 
návrh podmienok a povinností, ktoré tieto obavy odstránia a  zabezpečia, že ich splnením  
koncentrácia nespôsobí súťažný problém. Úrad svoje obavy vo výzve odôvodní. 

Účastník konania je povinný do 30 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy predložiť úradu 
písomný návrh podmienok a povinností. Úrad nie je týmto návrhom viazaný. V odôvodnených 
prípadoch úrad na návrh účastníka konania podaný pred uplynutím 30-dňovej lehoty môže túto 
predĺžiť (napr. v prípade nedostatočnosti lehoty vzhľadom na zložitosť prípadu. Na návrhy 
podmienok a povinností predložených po lehote podľa súčasnej právnej úpravy úrad nemôže 
prihliadať.

7
 

Počas 30-dňovej  lehoty a predĺženia tejto lehoty lehota na vydanie rozhodnutia neplynie.  Ak 
účastník konania predloží návrh podmienok a povinností označený ako „Konečný návrh podmienok 
a povinností“ pred uplynutím zákonom stanovenej 30-dňovej lehoty, nasledujúcim dňom po 
doručení konečného návrhu úradu pokračuje plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia. Ak účastník 
konania neoznačí žiadny návrh ako konečný, lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 11 zákona 
začne plynúť odo dňa uplynutia 30-dňovej lehoty na predloženie návrhu podmienok a povinností. 
Konečný návrh podmienok a povinností musí byť detailný, jasný a zrozumiteľný. Vzhľadom na to, že 
je na tento návrh viazané plynutie lehôt, je vhodné návrh podmienok a povinností, ktorý účastník 
konania považuje za konečný takto výslovne označiť. 

Navrhované podmienky a povinnosti musia spĺňať materiálne kritériá. Najdôležitejšie 
náležitosti návrhu podmienok a povinností, ktoré by mal účastník konania predložiť sú obsiahnuté v 
Usmernení úradu.

8
 Účastníci konania však majú najmä poskytnúť informácie o predmete 

predkladaných záväzkov, podmienky na ich vykonanie, ako aj informácie preukazujúce, že 
ponúkané záväzky odstránia značné obmedzenia účinnej hospodárskej súťaže, ktoré identifikoval 
úrad. Na žiadosť účastníka konania sa pred predložením konečného návrhu podmienok 
a povinností môžu s úradom uskutočniť konzultácie týkajúce sa vecnej aj procesnej stránky 
predkladania podmienok a povinností. Za účelom naplnenia cieľov týchto konzultácií je účelné 
uskutočniť ich s dostatočným časovým priestorom na prípravu.  

Ak účastník konania nebude schopný predložiť v lehote návrh podmienky spôsobilej 
odstrániť súťažné obavy z posudzovanej koncentrácie alebo povinnosť, úrad takú koncentráciu 
zakáže.  

Úrad je oprávnený uložiť aj eventuálnu podmienku, teda zaviaže podnikateľa na plnenie 
určitej podmienky a za predpokladu, že túto nebude možné objektívne splniť, bude podnikateľ 
v lehote určenej v rozhodnutí úradu povinný splniť v poradí druhú podmienku. Obe podmienky musí 
navrhnúť podnikateľ. Úrad môže rozhodnúť, že účastníci konania nesmú vykonávať práva a 
povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do splnenia uloženej podmienky.

9
  

Predložený návrh podmienok a povinností môže úrad podrobiť testovaniu na trhu oslovením 
konkurentov, odberateľov, prípadne dodávateľov, za týmto účelom by mal účastník konania 
predložiť verziu podmienok bez obchodného tajomstva a dôverných informácií, s dostatočnou 
vypovedacou hodnotou, aby na jej základe bolo možné overiť, či podmienka je dostatočná. 

Od 1.1.2012 je účinná novela zákona, ktorá zaviedla dvojfázový proces posudzovania 
koncentrácií. Uvedenou novelou bola zavedená aj možnosť predĺženia lehoty na vydanie 
rozhodnutia o koncentrácii na žiadosť účastníka konania v I., ako aj II. fáze konania maximálne o 30 
pracovných dní. Úrad v dôvodovej správe predpokladá takýto postup v prípade predkladania 
záväzkov.  

Za účinnosti tejto novely úrad ešte neuložil podmienky v žiadnom rozhodnutí o koncentrácii. 
Zákon, ani Usmernenie výslovne nevylučuje predkladanie návrhu podmienok a povinností v I. fáze. 
Táto fáza je primárne ukončovaná rozhodnutím so zjednodušeným odôvodnením spravidla v 
každom prípade, keď úrad zistí, že koncentrácia nebude vyžadovať ďalšie, hĺbkové posúdenie, 
avšak vo výnimočných prípadoch úrad môže upustiť od zjednodušenia odôvodnenia, zväčša v 
prípadoch, kedy je to potrebné z vecného, alebo procesného hľadiska. Ak úrad v I. fáze identifikuje 
problémy, zašle účastníkovi konania oznámenie, že vyžaduje ďalšie, hĺbkové posúdenie a 
doručenie tohto oznámenia iniciuje II. fázu posudzovania koncentrácie. 

Zákon neupravuje situáciu, kedy by návrh podmienok a povinností bol predkladaný úradu vo 
včasných štádiách konania, bez výzvy úradu podľa § 12 ods. 4 ZoHS, preto bude na aplikačnej 

                                                           
7
 § 12 ods. 4 ZoHS 

8
 Pozri časť 5.2 Usmernenia, body 58-63. 

9
 § 12 ods. 5 ZoHS 
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praxi, aby sa s uvedeným stavom vysporiadala. Zo znenia zákona je možné vyvodiť, že ak by strany 
dobrovoľne (rozumej bez výzvy úradu) predložili návrh podmienok a povinností v I. fáze v relatívne 
jasnom prípade, kde sú súťažné obavy, ako aj ich odstránenie ľahko identifikovateľné, úrad by 
mohol vydať rozhodnutie v I. fáze s úplným odôvodnením. V takomto prípade by zrejme vzhľadom 
na krátku lehotu na vydanie rozhodnutia v I. fáze museli účastníci konania požiadať o predĺženie 
lehoty na vydanie rozhodnutia. Vzhľadom na doterajšiu prax úradu je možné predpokladať, že sa 
bude v rámci platnej legislatívy inšpirovať postupom EK.  
 
7.2 Zmena rozhodnutia s podmienkami 

Úrad môže zmeniť rozhodnutie s podmienkami na základe návrhu účastníka konania ak 
vzhľadom na podstatné zmeny stavu na relevantnom trhu nie je odôvodnené, aby podnikateľ ďalej 
plnil úradom uloženú podmienku alebo povinnosť.

10
 Dôkazné bremeno, že súťažné problémy boli 

eliminované, nesie účastník konania.  
Účastník konania môže požiadať úrad o zmenu rozhodnutia s podmienkami aj vtedy, pokiaľ 

nie je možné z vážnych dôvodov splniť podmienku a/alebo povinnosť v lehote stanovenej 
v rozhodnutí úradu.

11
 O predĺženie lehoty je potrebné žiadať pred jej uplynutím. Vážnosť dôvodu 

predloženého podnikateľom posudzuje úrad. Takýmto dôvodom môže byť napr. neudelenie určitého 
oprávnenia podnikateľovi  (napr. licencie), ktorá je nevyhnutným predpokladom na splnenie 
podmienky, je to teda skutočnosť neovplyvniteľná podnikateľom - účastníkom konania. Za vážny 
dôvod sa nepovažuje skutočnosť, že sa podnikateľovi v lehote stanovenej v rozhodnutí nepodarilo 
nájsť vhodného nadobúdateľa prevádzaného podnikania. 
 
7.3 Následky neplnenia podmienok a povinností 

Ak podnikateľ nesplní podmienku uloženú v rozhodnutí, podľa § 13 ods. 1 ZoHS je úrad 
povinný z vlastného podnetu zrušiť rozhodnutie, ktorým súhlasil s koncentráciou s podmienkami, 
vydať rozhodnutie, ktorým predmetnú koncentráciu zakáže a uložiť podnikateľovi pokutu v súlade s 
§ 38 ods. 1 ZoHS. 

Ak účastník koncentrácie implementoval koncentráciu, ktorú úrad schválil s podmienkami 
a následne vzhľadom na ich neplnenie zakázal, úrad môže v súlade s § 13a ZoHS uložiť 
podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň hospodárskej súťaže existujúcu pred vznikom koncentrácie, 
najmä povinnosť rozčleniť podnik alebo previesť práva, prípadne súčasne aj ďalšiu povinnosť, ak je 
táto nevyhnutná na zabezpečenie splnenia povinnosti, ktorou sa sleduje obnovenie pôvodnej 
úrovne hospodárskej súťaže – napr. zabezpečenie oddeleného riadenia získaného podniku do 
zabezpečenia odčlenenia podniku.  

Ak podnikateľ neplní alebo nesplnil povinnosti, je úrad povinný mu uložiť pokutu podľa § 38 
ods. 1 ZoHS. Podľa § 38 ods. 7 ZoHS môže úrad uložiť podnikateľovi pokutu opakovane.  

Uvedeným následkom neplnenia podmienok a povinností môže účastník koncentrácie 
predísť uplatnením postupu podľa §13 ods.2 písm. b) ZoHS.  
 
7.4 Novela ZOHS 

Úrad v rámci svojich legislatívnych aktivít v súčasnosti pripravuje návrh novely zákona, ktorý 
obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa procesu podmienok a povinností reflektujúce praktické 
skúsenosti úradu a zosúlaďujúce posudzovanie ustanovených situácií s európskou legislatívou. 
Tieto ustanovenia najmä upravujú inštitúty a postupy úradu, ktoré síce sú možné aj za súčasného 
znenia zákona (vychádzajúc podporne z európskej legislatívy), avšak vzhľadom na ich význam 
v procese ukladania podmienok a povinností je účelné ich priamo uviesť do zákona. Niektoré 
z navrhovaných ustanovení novely zákona pokrývajú situácie, ktoré môžu nastať v procese 
ukladania podmienok a povinností a nie sú pokryté súčasným znením zákona.   

Navrhovaná novela zákona obsahuje ustanovenie oprávňujúce úrad na odôvodnenú žiadosť 
účastníka konania v prípadoch hodných osobitného zreteľa prijať návrh podmienky a povinnosti 
súvisiacej s podmienkou predložený aj po uplynutí lehoty na predkladanie podmienky a povinnosti 
za predpokladu, že zostávajúca lehota na vydanie rozhodnutia umožňuje riadne preskúmanie 
pozmeneného návrhu podmienky. Táto možnosť sa uplatní napríklad keď úrad v priebehu 
testovania podmienok a povinností zistí, že predložené podmienky a povinnosti sú nedostatočné na 
odstránenie súťažných obáv, avšak účastník predloží návrh nových podmienok a povinností, ktoré 

                                                           
10

 §13 ods.2 písm. a) ZoHS 
11

 §13 ods.2 písm. b) ZoHS 
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by ich odstránenie umožnili. Lehota na vydanie rozhodnutia začne potom opätovne plynúť až odo 
dňa doručenia takto pozmeneného návrhu podmienky a povinnosti. 

Ďalšími navrhovanými ustanoveniami sú ustanovenia týkajúce sa možnosti úradu testovať 
podmienky a povinnosti zverejnením týchto podmienok alebo priamym oslovením fyzických 
a právnických osôb, ako aj možnosti zahrnúť do návrhu povinností ustanovenie nezávislého správcu 
na náklady účastníka a spôsob jeho ustanovenia. Podľa návrhu novely zákona správca napomáha 
úradu vykonávať dohľad nad plnením podmienky a povinnosti účastníkom konania alebo 
zabezpečuje v mene a na účet účastníka konania plnenie podmienky a povinnosti. Správca pri 
výkone svojej činnosti postupuje v úzkej súčinnosti s úradom 

Dôležitou zmenou v návrhu novely zákona sú ustanovenia upravujúce zmenu postupu úradu 
v prípade neplnenia podmienok a povinností. Do tejto oblasti spadá zmena ustanovenia, ktoré 
znamenalo automaticky zákaz koncentrácie pre prípad, že účastník konania neplní podmienku 
uloženú mu v rozhodnutí úradu. Podľa navrhovanej novely zákona v takom prípade úrad 
rozhodnutie z vlastného podnetu zruší, tá istá koncentrácia bude znovu posúdená a vydá 
rozhodnutie rozhodnutia podľa § 12 zákona. Nový postup sa v zmysle novely zákona uplatní aj ak 
účastník konania neplní povinnosť spojenú s podmienkou, kedy podľa navrhovaného ustanovenia 
úrad môže z vlastného podnetu zrušiť rozhodnutie a vydať nové rozhodnutie podľa § 12 zákona. 

Novela zákona tiež modifikuje možnosť zmeny rozhodnutia na návrh účastníka konania v 
prípade podstatnej zmeny stavu na relevantnom trhu, ktorý už neodôvodňuje plnenie podmienky 
alebo povinnosti, alebo keď účastník konania požiada o predĺženie lehoty určenej v rozhodnutí na 
plnenie podmienky a povinnosti pred jej uplynutím z dôvodu nemožnosti jej dodržania z vážnych 
dôvodov. V zmysle pripravovaného návrhu podstata tohto ustanovenia zostáva rovnaká, návrh 
novely zákona len spresňuje, že v takomto prípade sa neuplatňujú lehoty podľa § 11 zákona, ale 
všeobecné lehoty podľa § 30 zákona. 

Navrhovaná novela zákona tiež dopĺňa možnosť úradu uložiť podnikateľovi povinnosť 
obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, najmä povinnosť rozčleniť 
podnik alebo previesť práva, ako aj ďalšiu povinnosť s cieľom zabezpečiť splnenie takejto povinnosti 
v prípade, že došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore 
s podmienkou uloženou v rozhodnutí. Obdobné podmienky intervencie v takýchto prípadoch 
umožňuje aj Nariadenie ES o fúziách. Takýto postup zodpovedá závažnosti porušenia súťažných 
pravidiel, ktoré sa v konečnom dôsledku môže prejaviť v dopade na spotrebiteľa. 
 
8 PROCESNÉ PRAVIDLÁ V EÚ 

 
8.1  Predloženie návrhu podmienok a povinností 

Návrh podmienok a povinností môže byť v rámci konania pred EK predkladaný v I., ako aj II. 
fáze konania, pričom v oboch prípadoch vedie k automatickému predĺženiu lehoty na vydanie 
rozhodnutia, s výnimkou predloženia v II. fáze, kedy je splnená lehota v Nariadení ES o fúziách

 12
. 

Uvedené nastavenie pravidiel má zabezpečiť EK dostatočný čas na posúdenie predloženého 
návrhu podmienok a povinností, vrátane ich testovania na príslušných trhoch. Oznamujúce strany 
sú povinné priložiť k návrhu záväzkov informácie a dokumenty predpísané vo formulári RM

13
. 

Vzhľadom na rôzne typy záväzkov sa môže líšiť rozsah predkladaných dokumentov stranami v RM, 
pričom tieto môžu požiadať EK o prekonzultovanie potrebného rozsahu dokumentov a informácií. 
Zodpovednosť za formuláciu a predkladanie záväzkov je výhradne záležitosťou účastníkov 
koncentrácie. V konaní pred EK je možné a vhodné vychádzať okrem Nariadenie ES o fúziách, 
Implementing regulation, Commission’s Notice on Remedies aj zo štandardných textov pre 
štrukturálne záväzky a  mandáty trustee

14
, ktoré sú dostupné na stránkach EK. Tieto vzory sú 

založené na skúsenostiach EK, ktoré získala v rámci posudzovania koncentrácií vzbudzujúcich 
súťažné obavy a v súlade s politikou EK. Tieto štandardné texty sú aplikovateľné na všetky konania 

                                                           
12

 Čl. 10, ods. 1 a 3 Nariadenia ES o fúziách 
13

 Príloha č. IV Implementing regulation 
14

 Best Practice Guidelines: The Commission’s Model Texts for Divestiture Commitments and the 
Trustee Mandate under the EC Merger Regulation 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/note.pdf, Model text for divestiture commitments 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/commitments.pdf, Model text for truste mandate 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/trustee_mandate.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/note.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/commitments.pdf
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s podmienkami, v I., aj II. fáze, ako aj na všetky druhy ponúkaných záväzkov, hoci sú primárne 
nastavené na štrukturálne záväzky (na iné typy záväzkov môžu byť použiť primerane)

15
. 

V I. fáze môžu byť podmienky akceptované len v prípade, že sú súťažné problémy ľahko 
identifikovateľné, a dajú sa ľahko odstrániť. V takomto prípade musia byť teda súťažné problémy 
zreteľné a nápravné opatrenia tak jasne stanovené, aby nebolo potrebné začať hĺbkové 
prešetrovanie koncentrácie v II. Fáze. Zároveň by navrhované podmienky mali postačovať na 
jednoznačné odstránenie vážnych pochybností, ktoré by viedli k vydaniu rozhodnutia o začatí 
konania podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie ES o fúziách, a teda iniciácii II. fázy konania.  

Ak sa teda posúdením EK potvrdí, že navrhované podmienky odstránia dôvody vážnych 
pochybností, EK uzavrie koncentráciu v I. fáze.

16
 Ak záväzky navrhované stranami v I. fáze 

neodstraňujú vážne pochybnosti EK spojené s predmetnou koncentráciou, EK iniciuje II. fázu 
vydaním rozhodnutia o začatí konania.

17
 

V konaní pred EK je povinnosťou strán formulovať vhodný návrh podmienok, avšak DG 
Competition poskytuje stranám konzultácie aj pred predložením takéhoto návrhu v záujme toho, aby 
spĺňali požadované kritériá. EK teda ani vo fáze I., ani vo fáze II. nemá postavenie, ktoré by jej 
umožňovalo jednostranne určovať akékoľvek podmienky v súhlasnom rozhodnutí o koncentrácii, 
môže iba schváliť stranami predložené podmienky, ktoré odstraňujú súťažné obavy. V prípade, že 
účastníci koncentrácie požadujú schválenie koncentrácie, ktorá môže mať negatívne dopady na 
hospodársku súťaž, musia predložiť návrh podmienok po tom, čo sú informované o tom, že EK 
identifikovala takéto obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Následne EK prešetrí, či sú 
navrhované záväzky primerané súťažným obavám a posúdi, či má navrhované záväzky uviesť ako 
podmienky do rozhodnutia.

18
 EK skúma, či sú navrhované záväzky životaschopné a dostačujúca 

k eliminácii súťažných obáv vyvolaných koncentráciou. Berie tiež do úvahy názory účastníkov trhu v 
trhovom teste. Kľúčovou požiadavkou je, aby navrhované záväzky eliminovali všetky súťažné obavy 
EK. Predovšetkým, v závislosti od fázy konania, v ktorej boli navrhované, musia alebo vyvrátiť 
„vážne pochybnosti EK“ (ak sú navrhované v I. fáze, alebo vo fáze II. pred vydaním Statement of 
objections), alebo musia byť dostatočné na elimináciu obáv zo značného narušenia účinnej súťaže 
indikovaných EK v Statement of objections ako predbežné závery(vo fáze II.).  

V prípade prijatia návrhu záväzkov je následne stanovený nezávislý správca (trustee), ktorý 
dohliada nad plnením podmienok a povinností uložených v rozhodnutí.  

V prípade, že účastníci koncentrácie vo fáze I. predložia záväzky, ktoré nie sú dostatočné 
aby odstránili vážne obavy EK, môžu v tejto fáze po oznámení EK takéto záväzky meniť len 
v obmedzenej miere. Akékoľvek zmeny by mali nasledovať ako okamžitá odpoveď na výsledky 
konzultácií , a mali by mať podobu objasnenia, zlepšenia, alebo inej úpravy. Takéto zmeny je však 
možné akceptovať len v prípade, že je možné posúdiť predmetnú koncentráciu v súlade 
s procesnými pravidlami.

19
 

V prípade, že účastníci konania vo fáze I., alebo fáze II. predložia návrh záväzkov, a EK 
následne pred konečným posúdením prípadu preukáže, že ani na jednom z trhov neexistujú žiadne 
obavy z narušenia hospodárskej súťaže, strany môžu takýto návrh záväzkov zrušiť. Ak tak neurobia, 
takéto návrhy nepredstavujú podmienku pre súhlasné rozhodnutie s predmetnou koncentráciou, 
a EK ich bude spravidla ignorovať.

20
 Z uvedeného vyplýva, že úlohou EK nie je len posúdiť, či sú 

nápravné opatrenia postačujúce na elimináciu problémov hospodárskej súťaže, ktoré boli EK 
identifikované, ale tiež overiť, že nápravné opatrenia nejdú ďalej než je potrebné na riešenie týchto 
problémov. Najmä v prípadoch, keď strany v záujme dosiahnutia rýchleho rozhodnutia pripravia 
návrh záväzkov vo veľmi skorých štádiách konania, kedy súťažné obavy nie sú ešte dostatočne 
určité, sa môže stať, že strany ponúknu záväzky, ktoré idú nad rámec toho, čo je nevyhnutné na 
odstránenie súťažných obáv EK. K uvedenému tiež môže dôjsť aj naopak vo veľmi neskorých 
štádiách konania, kedy sú strany pod extrémnym časovým tlakom v záujme záchrany transakcie 
pripravené ponúknuť viac, než je na odstránenie negatívnych dopadov koncentrácie potrebné. Z 
Commission's Notice on Remedies teda vyplýva, že sa musí brať do úvahy zásada proporcionality 

                                                           
15

 Bod 3 Practice Guidelines: The Commission’s Model Texts for Divestiture Commitments and the 
Trustee Mandate under the EC Merger Regulation 
16

 Bod 30 Commission’s Notice on Remedies 
17

 Bod 86 Commission’s Notice on Remedies 
18

 Bod 85 Commission’s Notice on Remedies 
19

 Bod 83 Commission’s Notice on Remedies 
20

 Bod 84 Commission’s Notice on Remedies 
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pri posudzovaní navrhovaných záväzkov, pričom toto pravidlo bolo inšpirované rozhodnutia 
európskych súdov.

21
 

Pravidlá vzťahujúce sa na postup EK v rámci konania, v ktorom by potenciálne mohli byť 
uložené podmienky a povinnosti umožňujú predložiť návrh podmienky a povinnosti aj po lehote na 
ich predloženie za predpokladu dodržania procesných ustanovení. 

22
 

Detailná úprava požiadaviek vzťahujúcich sa na návrhy podmienok a povinností je upravená 
v Commission’s Notice on Remedies.

23
 V tomto dokumente sú obsiahnuté najmä všeobecné zásady 

pre opravné prostriedky, hlavné typy podmienok, ktoré boli v minulosti akceptované EK, osobitné 
požiadavky, ktoré návrhy nápravných opatrení musia splniť v oboch fázach konania, a pokyny pre  
implementáciu podmienok a povinností. Comission’s Notice on Remedies dáva veľmi jasný rámec 
pre podnikateľov, ktorí, vychádzajúc z neho môžu predvídať očakávania návrhu záväzkov EK 
v konaniach. Je teda aj na účastníkoch koncentrácie a ich právnych zástupcoch, aby prispeli 
k efektívnemu priebehu konania o koncentrácii, a to predkladaním správne nastavených záväzkov, 
v optimálnom načasovaní, ako aj spôsobe prezentácie, a následnej implementácie, nakoľko práve 
oni nesú riziko negatívnych dôsledkov v prípade zlyhania v uvedenej oblasti, ktorými je zákaz 
posudzovanej koncentrácie.

24
 

 
8.2 Následky neplnenia podmienok a povinností 

V prípade nesplnenia podmienok pripojených k súhlasnému rozhodnutiu s podmienkami nie 
je zabezpečené odstránenie súťažných problémov, a takto implementovaná koncentrácia teda 
nebola EK povolená rozhodnutím. Preto sa na takúto koncentráciu hľadí ako keby nebola 
oznámená, a je na ňu EK uplatňovaný postup ako k implementovanej neoznámenej koncentrácii. 
Zároveň, ak EK zistí, že v prípade nesplnenia podmienok bude mať koncentrácia negatívne dopady 
na hospodársku súťaž, môže vydať rozhodnutie, ktorým sa priamo nariadi zrušenie koncentrácie 
a obnovenie stavu, aký bol pred koncentráciou, alebo EK prijme akékoľvek opatrenie, ktoré je 
vhodné na obnovenie stavu pred koncentráciou v najväčšej možnej miere, alebo takéto opatrenie 
nariadi.

25
 EK môže tiež prijať predbežné opatrenie, ktoré má viesť k zachovaniu, alebo obnoveniu 

úrovne súťaže, ak bola koncentrácia vykonaná v rozpore s uloženou podmienkou v rozhodnutí.
26

 
V prípade, že nie je splnená povinnosť uložená v rozhodnutí, EK môže zrušiť svoje 

rozhodnutie.
27

 Následkom neplnenia podmienok, alebo povinností, ktorými bol podmienený súhlas 
s koncentráciou môže byť aj uloženie sankcií.  

 
9 ROZHODNUTIA ÚRADU S PODMIENKAMI A POVINNOSŤAMI 

Úrad vo svojej praxi vydal 7 rozhodnutí, v ktorých súhlas s koncentráciou podmienil splnením 
podmienok a povinností. Z týchto boli v troch konaniach uložené štrukturálne podmienky

28
, v troch 

konaniach kombinované podmienky
29

 a v jednom konaní behaviorálna podmienka.
30

 Úrad vydal dve 
rozhodnutia, ktoré menili podmienku uloženú rozhodnutím úradu vzhľadom na zmeny na 
relevantných trhoch.

31
  

                                                           
21

 Napr. rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-202/06 P, Cementbow, bod 54 
22

 Čl. 19 Implementing regulation a bod 88 Commission’s Notice on Remedies 
23

 Viď http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:267:0001:0027:SK:PDF 
24

 Viď napr. case COMP/M.6663- Ryanair/Aer Lingus III (2013/C 216/07) 
25

 Bod 31 a čl. 8 bod 4 písm. b) Nariadenia ES o fúziách 
26

 Čl. 8 bod 5 písm. b) Nariadenia ES o fúziách 
27

 Bod 31 a  čl. 8 bod 6 písm. b) Nariadenia ES o fúziách 
28

 Rozhodnutie č. 2011/FH/3/1/018 zo dňa 16.5.2011 Holcim/VSH, rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/241 
zo dňa 23.10.2003 GE Company/Agfa, rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/076 zo dňa 23.4.2003, 
Pfizer/Pharmacia 
29

Rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/136 zo dňa 28.06.2002, Allianz/Slovenská poisťovňa, rozhodnutie č. 
2002/FH/3/1/102 zo dňa 27.5.2002,Bayer/Aventis, rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/179 zo dňa 
11.08.2003, Zentiva/SL Pharma Holding 
30

Rozhodnutie č. 99/FH/3/1/266 zo dňa 30.09.1999 Lesy Bratislava, Trenčín, Košice, 
Severoslovenské lesy, Semenoles/ Lesy SR 
31

 Rozhodnutie č. 2005/FH/3/1/063 zo dňa 23.05.2005, zmena rozhodnutia č. 99/FH/3/1/266, 
rozhodnutie č. 2009/FH/3/1/019, zo dňa 17. apríla 2009, zmena rozhodnutia č. 99/FH/3/1/266 
v znení rozhodnutia č. 2005/FH/3/1/063 
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Za účinnosti súčasne platnej úpravy Commission’s Notice on Remedies bolo prijaté jedno 
rozhodnutie - č. 2011/FH/3/1/018 zo 16.5.2011 Holcim/VSH, kde boli účastníkom konania, ako aj 
úradom využité vzory dokumentov, aj procesné postupy EK, ktoré neboli v rozpore s procesnými 
pravidlami a špecifikami v SR.  
 
 
10 ZÁVER 

Hoci na celkový objem posudzovaných koncentrácií pripadá len relatívne malý počet tých, 
ktoré sú zakázané, a ešte menší počet odsúhlasených s podmienkami, má úprava procesu 
podmienok a povinností svoje miesto v platnej legislatíve a praxi súťažných autorít. Napriek 
nespornej dôležitosti ochrany trhových štruktúr zákazom protisúťažných spojení podnikateľov, by 
bol v rozpore s cieľom ochrany hospodárskej súťaže, a následne aj s ochranou spotrebiteľov zákaz 
koncentrácie, ktorej negatívne dopady na hospodársku súťaž by mohli byť eliminované prijatím 
záväzkov strán koncentrácie. Vzhľadom na charakter procesu posudzovania koncentrácií, ktorý sa 
vyznačuje napriek závažnosti predmetu posudzovania a zložitosti postupov pomerne krátkymi 
lehotami, je žiaduce nastavenie čo najpodrobnejších, avšak dostatočne flexibilných pravidiel 
procesu podmienok a povinností v kombinácii s otvoreným prístupom strán koncentrácie a 
súťažných autorít v procese konzultácií. 
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ZÁKON AKO CESTA K ZNÍŽENIU SEKUNDÁRNEJ PLATOBNEJ 
NESCHOPNOSTI? 
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Abstract: The market is a summary of the socio-economic relations with difficult mutual links. These 

links are clearer during the economic crisis, when one weak point in the chain of relations of market 
system can endanger the entire industry. One problem that comes to the fore at the time of 
economic recession is the secondary insolvency. Any entrepreneur, regardless of its internal 
stability, can be endangered by this form of insolvency. It represents the greatest threat for small 
businesses. For this reason, the amendment of The Commercial Code no. 9/2013 Coll. was 
adopted. This amendment introduced in § 340a and in § 340b new rules on the issue of time of 
performance of monetary obligation of the debtor as well as the question of the time of performance 
of monetary obligation of the debtor who is a public law entity. The aim of these provisions is to 
protect the entrepreneur from the secondary insolvency. The aim of this paper is to reveal the 
possible impacts of this amendment on the stability of the market and to reconsider whether this 
instrument is an appropriate means to the fight against the causes of economic crisis or just against 
its symptom. 

 
Abstrakt: Trh je súhrn sociálno-ekonomických vzťahov so zložitými vzájomnými väzbami. Tieto 

väzby sú zreteľnejšie v čase hospodárskej krízy, kedy jedno slabé miesto v reťazi vzťahov trhového 
systému dokáže ohroziť celé odvetvie. Jedným z problémov, ktorý vychádza do popredia práve v 
čase ekonomickej recesie je druhotná platobná neschopnosť. Touto formou platobnej neschopnosti 
môže byť ohrozený ktorýkoľvek podnikateľ bez ohľadu na jeho vnútornú stabilitu. Pritom najväčšiu 
hrozbu predstavuje pre malých podnikateľov. Z tohto dôvodu bola prijatá novela Obchodného 
zákonníka č. 9/2013 Z. z., ktorá okrem iného zaviedla v § 340a a § 340b nové pravidlá v otázke 
času plnenia peňažného záväzku dlžníka a rovnako aj v otázke času plnenia peňažného záväzku 
dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva. Práve tieto ustanovenia si kladú za cieľ ochrániť 
podnikateľov pred druhotnou platobnou neschopnosťou. Už na prvý pohľad je však zrejmé, že 
takýto nástroj je dvojsečnou zbraňou. Cieľom nášho príspevku teda bude poodhalenie možných 
vplyvov tejto novely na stabilitu trhu a posúdenie, či je tento nástroj vhodným prostriedkom na boj 
proti príčinám hospodárskej krízy alebo len proti jej symptómu. 
 
Key words: the secondary insolvency, economic crisis, time of performance, entrepreneur, 

monetary obligation 
 
Kľúčové slová: druhotná platobná neschopnosť, hospodárska kríza, čas plnenia, podnikateľ, 

peňažný záväzok 
 
 
1 ÚVOD 

Hospodárska kríza sa svojim vznikom nepochybne podpísala pod fungovanie každého štátu. 
Dovtedy normálne fungujúci podnikatelia sa zrazu museli vysporiadať s novou situáciou. Ani 
Európska únia a jej členské štáty nezostali v boji proti hospodárskej kríze nečinné a v úmysle 
pomôcť podnikateľskému prostrediu a hospodárstvu začali prijímať nové právne úpravy, ktorými 
chcú podporiť fungovanie podnikateľského prostredia. 

Jedným z negatívnych prejavov hospodárskej krízy je aj nárast platobnej neschopnosti, ktorá 
sa prejavuje buď ako primárna platobná neschopnosť spôsobená samotným podnikom 
neschopnosťou splácať svoje záväzky (teda internými faktormi firmy, napr. neefektívnym 
hospodárením), alebo ako sekundárna platobná neschopnosť, keď podnik nie je schopný splácať 
svoje záväzky kvôli platobnej neschopnosti svojich odberateľov(môže vyplývať z primárnej alebo aj 



_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____ 
 

- 864 - 

zo sekundárnej platobnej neschopnosti odberateľov, prípadne z neochoty odberateľa platiť včas).
1
 

V záujme predísť aj týmto problémom bola 16. februára 2011 na úrovni Európskej únie prijatá 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám 
v obchodných transakciách. Táto smernica nahradila pôvodnú smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, 
ktorá si po desiatich rokoch svojej účinnosti vyžiadala podstatnú zmenu, a to najmä v dôsledku 
reakcie na hospodársky pokles. 

Následne na dianie v legislatíve Európskej únie reagoval aj slovenský právny poriadok a prvá 
zo smerníc bola transponovaná zákonom č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Druhá smernica z roku 2011 mala transpozičný termín do 16. marca 
2013. Do právneho poriadku Slovenskej republiky bola implementovaná zákonom č. 9/2013 Z. z. 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú ďalšie zákony a účinnosťou od 1. februára 2013. 

Zmyslom tohto príspevku bude nielen predstavenie tejto novej právnej úpravy, ale aj 
zamyslenie sa nad tým, či takýmito legislatívnymi zmenami možno prispieť k snahe o odstránenie 
príčin hospodárskej krízy alebo ide len o boj proti jej symptómom. 
 
2 PÔVODNÁ PRÁVNA ÚPRAVA, IMPLEMENTÁCIA SMERNICE Č. 2011/7/EÚ A BOJ 

PROTI ONESKORENÝM PLATBÁM 

Pôvodná právna úprava zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník obsahovala v otázke 
času plnenia stručnú právnu úpravu, ktorá bola sústredená v ustanoveniach § 340 až § 343. Je 
potrebné dodať, že tieto ustanovenia ostali v platnosti aj naďalej, avšak boli doplnené o nové 
ustanovenia § 340a a § 340b. 
 
2.1 Právna úprava do prijatia zákona č. 9/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú ďalšie zákony 

Podľa pôvodnej právnej úpravy je dlžník povinní splniť záväzok v čase určenom v zmluve.
2
 

Stanovenie času plnenia však nie je obligatórnou náležitosťou zmluvy, a preto pre tento prípad 
zákon ustanovil, že: „Ak čas plnenia nie je v zmluve určený, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie 
záväzku ihneď po uzavretí zmluvy a dlžník je povinný záväzok splniť bez zbytočného odkladu po 
tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal.“

3
 Táto právna úprava je dispozitívna a nepredpisuje ani formu 

prejavu vôle veriteľa, ktorý požaduje plnenie od dlžníka. 
V prípade, ak je podľa zmluvy dlžník oprávnený, aby určil čas plnenia a ak ten tak neurobí 

v primeranom čase (primeranosť treba posudzovať vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu
4
), 

určí čas plnenia súd na návrh veriteľa s prihliadnutím na povahu a miesto plnenia, ako aj na dôvod, 
prečo sa určenie času plnenia prenechalo dlžníkovi.

5
 Táto právna úprava je vzhľadom na znenie 

ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka kogentná z čoho vyplýva, že zmluvné strany sa od neho 
nemôžu v zmluve odchýliť, a teda aj keby text zmluvy danú možnosť neobsahoval, v prípade, ak 
bolo určenie času plnenia zmluvne zverené dlžníkovi, ktorý v primeranom čase čas plnenia neurčil, 
veriteľ sa vždy môže obrátiť na súd, aby čas plnenia určil. 

Ustanovenie § 342 Obchodného zákonníka upravuje (na rozdiel od zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník) prípady, ak je doba plnenia určená v prospech jednej strany.

6
 K tomuto treba 

                                                           
1
 ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. 1. vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007, s. 

210. 
2
 § 340 ods. 1 Obchodného zákonníka 

3
 § 340 ods. 2 Obchodného zákonníka 

4
 OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník: Komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2005. s. 122. 

5
 § 341 Obchodného zákonníka 

6
 §342 ods. 1: „Ak zo zmluvy alebo z ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, je rozhodujúci 

úmysel strán prejavený pri uzavretí zmluvy alebo povaha plnenia pre určenie, či čas plnenia je 
určený v prospech oboch strán, alebo len v prospech jednej z nich.“ 
§ 342 ods. 2: „Ak je čas plnenia určený v prospech dlžníka, pred týmto časom nie je veriteľ 
oprávnený požadovať plnenie, ale dlžník je oprávnený plniť svoj záväzok.“ 
§ 342 ods. 3: „Ak je čas plnenia určený v prospech veriteľa, je pred týmto časom veriteľ oprávnený 
požadovať plnenie, ale dlžník nie je oprávnený plniť svoj záväzok.“ 
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dodať, že interpretačné pravidlo uvedené v odseku 1 je použiteľné len pri inominátnych zmluvách, 
pretože „pri zmluvných typoch upravených v Obchodnom zákonníku je z obsahu ich právneho 
režimu zväčša zrejmé, v čí prospech je určenie času plnenia stanovené“

7
. 

Na tomto mieste zostáva zmieniť sa už len o poslednom ustanovení § 343 Obchodného 
zákonníka. Dané ustanovenie rieši otázku predčasného splatenia dlhu, podľa ktorého: „Ak dlžník 
splní peňažný záväzok pred určeným časom plnenia, nie je oprávnený bez súhlasu veriteľa 
odpočítať od dlžnej sumy úrok zodpovedajúci času, o ktorý plnil skôr.“ Daná právna úprava je však 
dispozitívna, a teda platí, že zmluvné strany si môžu určiť aj iný právny režim. 
 
2.2 Zmena právnej úpravy po prijatí smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ 

o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách 

Právna úprava času plnenia obsiahnutá v ustanoveniach § 340 až 343 Obchodného 
zákonníka bola s účinnosťou od 1. februára 2013 doplnená o ustanovenia § 340a a § 340b 
v dôsledku prijatia zákona č. 9/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú ďalšie zákony. Zmenu 
Obchodného zákonníka si vyžiadala práve implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, ktorej transpozícia sa 
musela vykonať najneskôr do 16. marca 2013. 

Pôvodná smernica 2000/35/ES o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách 
priniesla právnu úpravu otázky úrokov v prípade oneskorenej platby, podľa ktorej sa úrok 
z omeškania môže účtovať v prípade, ak sa platba neuskutoční v zmluvnej alebo zákonnej lehote.

8
 

Napriek prijatiu tejto smernice však problémy v platobnej disciplíne pretrvávali. Dôvodom prijatia 
novej smernice teda bola potreba reagovať na stále sa vyskytujúce problémy spojené 
s oneskorenými platbami v obchodných transakciách, ktoré sa v dôsledku hospodárskej krízy ešte 
viac prehĺbili. 

Zmena, ktorú spôsobilo prijatie novej právnej úpravy v ustanoveniach § 340a a 340b (ide 
o transpozíciu čl. 3 ods. 4 a 5 smernice 2011/7/EÚ) Obchodného zákonníka má za následok, že 
pôvodné ustanovenie § 340 je aplikovateľné už len na situácie, keď plnenie dlžníka bude mať 
charakter nepeňažného plnenia.  

 Na tomto mieste je vhodné, aby sme si bližšie priblížili novú právnu úpravu. Ako sme 
v príspevku už viackrát uviedli, Obchodný zákonník je v otázke času plnenia obohatený o dve nové 
ustanovenia. Kým § 340a predstavuje všeobecnú úpravu času plnenia pre peňažný záväzok, § 
340b obsahuje špeciálnu právnu úpravu pre prípady, keď pôjde o čas plnenia peňažného záväzku 
dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva

9
, a teda § 340a sa na tieto prípady nepoužije. 

Ustanovenie § 340a ods. 1 upravuje maximálnu možnú lehotu splatnosti peňažného 
záväzku, ktorú si zmluvné strany (ide o B2B vzťahy) môžu zmluvne dohodnúť. V zásade nesmie ísť 
o lehotu dlhšiu než 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa, ktorou splnenie 
peňažného záväzku požaduje, prípadne 60 dní odo dňa, keď veriteľ plnil v závislosti od toho, ktorý 
z týchto dní nastal neskôr

10
. V druhej vete daného ustanovenia je ustanovená výnimka, kedy sa 

možno od základného pravidla odchýliť
11

. Predpokladom k tejto výnimke teda je, aby sa zmluvné 
strany na tomto dohodli a aby takáto dohoda nebola v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 

                                                                                                                                                                
§ 342 ods. 4: „Ak je čas plnenia určený v prospech oboch strán, nie je pred týmto časom veriteľ 
oprávnený požadovať plnenie a dlžník plniť svoj záväzok.“ 
7
 PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník: Komentár. 3. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010. s 

834. 
8
 Čl. 3 smernice 2000/35/ES o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách 

9
 Podľa ust. § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka je subjektom verejného práva štátny orgán, obec, 

vyšší územný celok, právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky ods. 4 a združenie právnických osôb, 
ktorého členom je aspoň jeden zo subjektov verejného práva uvedených v písmenách a) až d). Ide 
o ďalšiu zo zmien, ktoré so sebou priniesla implementácia smernice 2011/7/EÚ.  
10

„Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo 
poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa 
podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku (ďalej len "doklad"), alebo 60 dní 
odo dňa, keď veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.“ 
11

 „To neplatí, ak sa strany o dlhšej lehote splatnosti dohodnú a takáto dohoda nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 
369d.“ 
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vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka
12

. 
Ustanovenia ods. 2

13
 a ods. 3

14
 § 340a obsahujú právnu úpravu v prípade, ak sa po plnení veriteľa 

má uskutočniť prehliadka plnenia na účel zistenia, či veriteľ plnil riadne. Záverom k § 340a je 
potrebné dodať, že sa nepoužije v prípade, ak sa strany dohodli na plnení peňažného záväzku 
dlžníka v splátkach a na záväzkové vzťahy, ktorých zmluvnou stranou je spotrebiteľ

15
, zároveň 

vzhľadom na znenie § 263 ods. 1 Obchodného zákonníka, je toto ustanovenie kogentné a zmluvné 
strany jeho aplikáciu nemôžu zmluvou vylúčiť.  

Ustanovenie § 340b obsahuje teda špeciálnu úpravu pre prípady času plnenia peňažného 
záväzku dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva. V tomto prípade ide o transpozíciu čl. 4 ods. 3 
a ods. 6 smernice 2011/7/EÚ. V prvom odseku zákon stanovuje maximálnu možnú lehotu splatnosti 
peňažného záväzku, ktorú si zmluvné strany (opäť ide o B2B vzťahy) môžu dohodnúť. V tomto 
prípade platí, že v zásade nesmie ísť o lehotu dlhšiu než 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 
odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom v závislosti od toho, ktorý z týchto dní nastal 
neskôr

16
.  V druhej vete prvého odseku daného ustanovenia je aj pre prípady peňažného záväzku 

dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva, ustanovená výnimka, kedy sa možno od základného 
pravidla odchýliť

17
. Predpokladom takejto výnimky je, že dojednanie dlhšej než 30 dňovej lehoty 

splatnosti nie je v hrobom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu 
pre veriteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka, povaha predmetu plnenia záväzku osobitné 
dojednanie odôvodňuje a lehota splatnosti nepresiahne 60 dní. Odsek 2 preberá znenie čl. 4 ods. 3 
písm. b) smernice 2011/7/EÚ

18
 a teda dohoda o dátume doručenia dokladu nie je prípustná. 

Ustanovenie ods. 3
19

 a ods. 4
20

 § 340b obsahujú právnu úpravu v prípade, ak sa po plnení veriteľa 
má uskutočniť prehliadka plnenia na účel zistenia, či veriteľ plnil riadne. Zákonodarca využil 
možnosť dobrovoľnej transpozície čl. 4 ods. 4 smernice 2011/7/EÚ a tak zaviedol výnimku pre 
subjekt verejného práva, ktorý je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného 

                                                           
12

 „Zmluvné dojednanie týkajúce sa splatnosti peňažného záväzku, sadzby úroku z omeškania 
alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktoré je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa bez toho, aby 
preň existoval spravodlivý dôvod (ďalej len "nekalá zmluvná podmienka"), je neplatné.“ 
13

 „Ak sa po plnení veriteľa má uskutočniť prehliadka plnenia na účel zistenia, či veriteľ plnil riadne, 
začína lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom 
sa skončila prehliadka, ktorou sa zistilo riadne plnenie. Ustanovenie odseku 1 sa na zmluvne určenú 
lehotu splatnosti použije rovnako.“ 
14

 „Dohoda o dlhšej lehote prehliadky podľa odseku 2 ako 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k 
poskytnutiu plnenia veriteľom, je platná, len ak nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d.“ 
15

 ods. 4 § 340a Obchodného zákonníka 
16

 „Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5, je tento povinný splniť peňažný 
záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia 
dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní 
nastal neskôr.“ 
17

 „Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na 
splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo 
záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha 
predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.“ 
18

 „Členské štáty zabezpečia, aby v obchodných transakciách, kde je dlžník orgánom verejnej moci: 
b) dátum doručenia faktúry nebol predmetom zmluvnej dohody medzi dlžníkom a veriteľom.“ 
19

 „Ak sa po plnení veriteľa má uskutočniť prehliadka plnenia na účel zistenia, či veriteľ plnil riadne, 
je subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný plniť peňažný záväzok v lehote splatnosti 
30 dní odo dňa skončenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie, ibaže sa strany výslovne 
dohodli na dlhšej lehote splatnosti, toto dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d, takéto dojednanie 
odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.“ 
20

 „Dohoda o dlhšej lehote prehliadky podľa odseku 3 ako 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k 
poskytnutiu plnenia veriteľom, je platná, len ak záujem na takomto osobitnom dojednaní vyplýval zo 
súťažných podkladov a dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d.“ 
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zákona
21

. Aj k § 340b Obchodného zákonníka je potrebné dodať, že sa nepoužije ak sa strany 
dohodli na plnení peňažného záväzku dlžníka v splátkach a na záväzkové vzťahy, ktorých zmluvnou 
stranou je spotrebiteľ

22
, zároveň vzhľadom na znenie § 263 ods. 1 Obchodného zákonníka, je aj toto 

ustanovenie kogentné a zmluvné strany jeho aplikáciu nemôžu zmluvou vylúčiť.  
 
2.3 Príčiny, ktoré viedli k prijatiu právnych predpisov o boji proti oneskoreným platbám 

Hospodárska kríza predstavuje problém nielen pre veľké podniky, ale predovšetkým pre 
malé a stredné podniky, ktorých existencia je často závislá práve na včasnej úhrade faktúr.  

Aj keď v roku 2000 bola prijatá smernica 2000/35/ES o boji proti oneskoreným platbám 
v obchodných transakciách, oneskorené platby boli naďalej rozšírené a ako sme spomínali, 
hospodárska kríza problém ešte prehĺbila.  

Je zaujímavé pozrieť sa na príčiny oneskorených platieb v obchodných transakciách a tomu 
zodpovedajúci pasívny postoj veriteľov, ktoré boli vymedzené v Sprievodnom dokumente k návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti oneskoreným platbám v obchodných 
transakciách (prepracované znenie): 

 
1) Štruktúra trhu: úroveň hospodárskej súťaže na trhu, postavenie účastníkov na trhu, 

strach z poškodenia obchodných vzťahov – to sú faktory, od ktorých závisí či veritelia príjmu alebo 
odmietnu oneskorenú platbu a to, či sa dlžníci budú snažiť predĺžiť lehotu obchodného úveru. Veľmi 
významným faktorom je aj samotná pozícia veriteľa na trhu. Z pohľadu dlžníkov je dôvodom pre 
včasného plnenia obchodná a profesionálna povesť, či vzájomná dôvera. 

2) Hospodársky cyklus: teda meniace sa makroekonomické podmienky. S poklesom 
hospodárskeho cyklu sa zvýši počet oneskorených platieb, pretože spoločnosti odkladajú zaplatenie 
faktúr. Znížená schopnosť spoločností vytvárať finančné rezervy svojou činnosťou a znižovanie 
úverov, ktoré banky poskytujú spoločnostiam. 

3) Sťažený prístup k finančným prostriedkom a rozpočtové obmedzenia: ide predovšetkým 
o dostupnosť úverov, menovú politiku. 

4) Vnútorná organizácia veriteľov a dlžníkov: čo zahŕňa postupy finančného hospodárenia 
dlžníkov a postupy veriteľov v oblasti správy úverov, kvalita ich produktov a služieb, popredajný 
servis. 

5) Neexistencia účinných a efektívnych opravných prostriedkov: malé a stredné podniky si 
v mnohých prípadoch neúčtujú úrok, aj keď na neho majú nárok. 

 
Následkom tejto platobnej nedisciplinovanosti je, že v Európe došlo k vzniku množstva 

prípadov platobnej neschopnosti, a to najmä v rámci malých a stredných podnikov, čo viedlo k strate 
pracovných miest.

23
 Oneskorené platby mali za následok aj vznik finančných nákladov, zmenšenie 

investičných príležitostí, vznik neistoty veriteľských podnikov. Na druhej strane dlžnícke spoločnosti, 
ale aj orgány verejnej správy oneskorením zaplatením získavali bezplatný obchodný úver.  

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti došlo k prijatiu spomínanej smernice 2011/7/EÚ 
o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Otázka však znie: pomohlo prijatie 
tejto smernice k zníženiu počtu dní už aj tak oneskorených platieb? Z dostupných informácii možno 
na základe European Payment Indexu

24
 zistiť, že v porovnaní s rokom 2011 došlo k skráteniu dĺžky 

oneskorenia platieb. Zaujímavé však je, že aj keď by verejný sektor mal byť príkladom súkromnému, 
vôbec tomu tak nie je. Kým dĺžka platby verejného sektora predstavovala v roku 2011 priemerne 65 
dní, u podnikov to bolo 58 dní a v prípade spotrebiteľov 40 dní. Pre porovnanie, dĺžka platby 
verejného sektora predstavuje v roku 2013 61 dní, podnikov 49 dní a spotrebiteľov 36 dní. Ako 
dôvody oneskorených platieb sa uvádzajú najmä finančné problémy dlžníkov, úmyselné neskoré 
platby, administratívna neefektivita a spory. Tieto údaje však predstavujú priemer spracovaný z 29 
štátov Európskej únie, Turecka a Ruska.  

                                                           
21

 „Dlžník, ktorý je subjektom verejného práva a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
podľa osobitného zákona, si môže v zmluve dohodnúť dlhšiu lehotu splatnosti ako podľa odseku 1 
prvej vety, najviac však v trvaní 60 dní.“ 
22

 ods. 6 § 340b Obchodného zákonníka 
23

 Európska komisia – generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel.: Príliš mnoho európskych 
podnikov vyhlásilo bankrot v dôsledku oneskorených platieb. Luxemburg: Úrad pre vydávenie 
publikácii Európskej únie, 2012. s. 4. 
24

 European Payment Index 2013, s. 4. 
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Ak by sme sa pozreli na jednotlivé štáty, zistili by sme, že rozdiely medzi nimi sú viditeľné. 
Priemerné omeškanie platby vo Švédsku za rok 2013 predstavuje v prípade subjektu verejného 
práva 6 dní, podnikov 7 dní a spotrebiteľov 6 dní. Švédsko je jedným z mála prípadov, kde verejný 
sektor v otázke omeškania platieb je na tom porovnateľne so súkromným sektorom

25
. Pre 

porovnanie, na opačnom konci je Grécko, kde priemerné omeškanie platby predstavuje v prípade 
subjektu verejného práva 109 dní, podnikov 43 a spotrebiteľov 35 dní

26
. Priemerné omeškanie 

platby v Slovenskej republike za rok 2013 predstavuje v prípade subjektu verejného práva 27 dní, 
podnikov 19 dní a spotrebiteľov 12 dní. Na prvý pohľad, pri porovnaní s rokom 2012 (subjekt 
verejného práva – 32 dní, podniky – 21 dní, spotrebitelia – 13 dní) sa teda zdá, že došlo k zlepšeniu 
platobnej disciplíny

27
.    

     
 
3 ZÁVER ALEBO BOJ PROTI ONESKORENÝM PLATBÁM V OBCHODNÝCH 

TRANSAKCIÁCH  AKO JEDNO Z MOŽNÝCH RIEŠENÍ PRÍČIN HOSPODÁRSKEJ 
KRÍZY? 

V momentálnej situácii je veľmi ťažké zhodnotiť, v akej miere prijatie novej smernice 
2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám prispeje k boju proti hospodárskej kríze. Výsledky 
prieskumu spomínaného v predošlej časti príspevku nemožno považovať za bezvýhradne 
výpovedné. V prvom rade prieskum zahŕňa, pokiaľ ide vo všeobecnosti o priemernú dĺžku platby, 
spriemerované výsledky za všetky štáty spolu - nielen krajiny Európskej únie, ale aj Turecko 
a Rusko. Ďalším faktom je, že prieskum zahŕňa len údaje zistené počas mesiacov január až marec 
2013

28
, teda je pravdepodobné, že pôsobenie novej smernice sa v mnohých krajinách ešte 

nemuselo prejaviť, pretože maximálny transpozičný termín bol stanovený na 16. marca 2013. Po 
konkrétny príklad ani nemusíme chodiť ďaleko, keďže Slovenská republika smernicu premietla do 
znenia Obchodného zákonníka s účinnosťou až k 1. februáru 2013. Je teda viac než 
pravdepodobné, že mnoho reálnych prípadov s uplatnením § 340a a § 340b Obchodného 
zákonníka za tak krátke obdobie do prieskumu zahrnutých nebolo. 

Na tomto mieste je dôležité položiť otázku: ako je teda možné, že sa omeškanie platieb 
v Slovenskej republike podľa European Payment Index-u v porovnaní s rokom 2012 znížilo

29
? Je 

zrejmé, že smernica 2011/7/EÚ sa prejaviť ešte nestihla. Možné vysvetlenia tohto zníženia, podľa 
nášho názoru, vidíme, po prvé, v lacnejších úveroch vďaka najnižšej základnej úrokovej sadzbe 
stanovenej Európskou centrálnou bankou v histórii (0,50 %)

30
. Je však potrebné zdôrazniť, že 

zníženie úrokovej sadzby prináša efekt znižovania omeškania platieb len krátkodobo, pretože 
v konečnom dôsledku spôsobuje nafukovanie bublín na finančných trhoch. Druhým vysvetlením je 
hospodársky rast Nemecka, ktoré je jedným z našich najdôležitejších obchodných partnerov a tretím 
vysvetlením je, že za daných podmienok si štát môže lacno požičiavať.  

Druhou významnou otázkou je, či Európska únia týmto bojom proti oneskoreným platbám 
rieši príčinu hospodárskej krízy alebo len jej symptóm? Podľa nášho názoru bojom proti 
oneskoreným platbám Európska únia rieši len jeden z prejavov hospodárskej krízy a nie jej príčiny, 
ktorými sú predovšetkým nadmerné zadlženie verejného sektoru, netrhové úrokové sadzby 
centrálnych bánk, ktoré následne vedú k vzniku bublín.   

Aké sú teda riešenia nielen problému sekundárnej platobnej neschopnosti ako symptómu 
hospodárskej krízy, ale priamo jej príčin? Podľa nášho názoru riešením je menej regulácie a s tým 
spojené zlepšovanie podnikateľského prostredia. Medzi ekonomické riešenia  patrí aj zreálnenie 
úrokových sadzieb (uvedomujeme si, že ich zreálnenie by mnohé neefektívne podniky priviedlo k 
bankrotu, avšak týmto spôsobom by mohlo dôjsť k „vyčisteniu“ trhu), daňové a odvodové zaťaženie 
firiem – zjednodušenie daňového systému. Neekonomickým riešeniami sú najmä zníženie 
administratívnej záťaže (pružný Zákonník práce) a vymožiteľnosť práva. 

Úplným záverom môžeme zhrnúť, že kým príčiny hospodárskej krízy sú makroekonomického 
charakteru, tak jej symptómy sa prejavujú v mikroekonomickej rovine. Prijatím smernice 2011/7/EÚ 

                                                           
25

 European Payment Index 2013, s. 41. 
26

 European Payment Index 2013, s. 25. 
27

 European Payment Index 2013, s. 38. 
28

 European Payment Index 2013, s. 2. 
29

 Len pre doplnenie uvádzame, že aj Europenan Payment Index za rok 2012 skúma obdobie január 
až marec 2012 
30

 http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 
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o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách síce zmierňujeme prejavy 
hospodárskej krízy, ale určite tým neriešime jej príčiny.  
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Abstract: This contribution focuses on the proposed amendment (initiated, amongst others, by the 

Federal Republic of Germany) to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of the European 
Parliament and Council on insolvency proceedings (presented on 12 December 2012) and on its 
areas of concern. It provides a review of the latest discussion on amending the European Insolvency 
Regulation (hereinafter referred to as “EIR“ or the “Regulation“) from a German perspective. 
 
Key words: European Law, Commercial Law, Insolvency, Restructuring, Liquidation, Economic 

Crisis, European single market 
 
 
 INTRODUCTION

1
 

The ongoing globalisation of economy increases the standards of requirements concerning 
the development of new markets and legal instruments. In view of the constantly growing European 
Community many western companies continue to embark on “voyages of discovery“ in the eastern 
European states in order to utilise new opportunities for selling their products and services. As a 
consequence of the growing national and international integration of companies with regard to both 
economic and legal aspects (globalisation) and the associated broad branching of the finance 
system, the economic and financial crisis that commenced in Europe in 2008 has resulted in 
numerous insolvencies. Individual companies hit hard by the crisis have subsequently shifted their 
assets or legal disputes from one member state to another in order to achieve an improved legal 
status (so-called “forum shopping“)

2
. 

This occurs on the one hand in the form of inter-state co-operation, on the other with the 
founding of new companies and subsidiaries in the neighbouring countries. "Crossing the border" in 
the European single market makes it easier for the company to utilise the freedom of establishment 
as per art. 49 in association with art. 54 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union 
(hereinafter referred to as “TFEU”)

3
. Closer co-operation between the European member states

4
 at 

political and economic level opens up further framework conditions for the trade in goods and 
services in the European single market and its transfer. Therefore the European Union and its 
capital market grow continuously. Supported by the free circulation of capital and payments, as per 

                                                           
*
  “Budúcnost´európskeho insolvenčného práva“. 

**
 Diplom-Jurist (University of Passau), Assessor iur. (Düsseldorf), Advocate and Lecturer at 

   universities in Germany. 
1
 My special thanks go to my doctoral supervisor Prof. JUDr. Pavol Kubicék, CSc., for his invitation 

to the conference “Bratislava Forum 2013“ and his positive and constructive support. 
2
 In Slovak language: Rastúca globalizácia ekonomiky posilňuje potrebu rozvoja nových trhov a 

právnych nástrojov. Vzhľadom na neustále sa zväčšujúcu Európsku úniu udržuje mnoho západných 
podnikov vo východoeurópskych krajinách aj naďalej „objaviteľský kurz“, aby využili nové možnosti 
odbytu pre svoje výrobky a služby. V dôsledku narastajúceho národného a medzinárodného 
previazania podnikov v ekonomickom a právnom ohľade („globalizácia“) a s tým spojeného širokého 
rozvetvenia úverového systému sa finančná a ekonomická kríza panujúca od roku 2008 v Európe 
prejavila a rozšírila v podobe početných insolvencií. Jednotlivé podniky zasiahnuté krízou potom 
presúvajú svoje investičné majetky alebo právne spory z jedného členského štátu na druhý, aby sa 
takto domohli lepšieho právneho postavenia (tzv. „forum-shopping“). Pri tom je potrebné zaoberať 
sa aj návrhom na ustanovenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene ustanovení (ES) č. 
1346/2000 Rady o insolvenčnom konaní (predloženým 12. decembra 2012) a jeho kritickými bodmi 
(vypracovanými okrem iného vďaka iniciatíve Spolkovej republiky Nemecko). 
3
 Art. 49 in connection with art. 54 (1) TFEU has replaced (ex-)art. 43 in association with (ex-)art. 48 

(1) of the Treaty establishing the European Community (hereinafter EC-Treaty). 
4
 Hereinafter referred to as „Member States“. 
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art. 63 of the Treaty on the Functioning of the European Union
5
, it leads to a broad branching of the 

finance system, which sometimes results in the collapse of one business partner with a dreaded 
domino effect within the euro-zone. 

The cross border corporate activities and their culture of termination give rise to a degree of 
uncertainty and scepticism towards the relevant insolvency legislation amongst the creditors of such 
"stricken" companies, which are less and less likely to have their registered office in the same state.  

With the German law for the modernisation of limited liability company law and the combating 
of misuse

6
 which was approved by the German Bundestag on 19 September 2008 and entered into 

effect with the announcement in the Federal Law Gazette with the resolution of 1 November 2008
7
 

key impetus for reform from the national and European legislature and jurisprudence regarding 
freedom of establishment and capital market saw its implementation. Particularly noteworthy here is 
the easing of the law regarding capital contributions for limited liability companies, the shifting of 
maintenance of capital principles from limited liability company law to the German insolvency code

8
 

and the act on contestation
9
 for the protection of the assets of the limited liability company with 

regard to shareholder loans.  
In conclusion it is / was intended to provide German companies or proprietors and their 

creditors with specific instruments and mechanisms that help in managing of the genuine 
competition between legal systems. 
 
1   GENERAL OBSERVATION 

As Europe is facing a severe economic and social crisis, the European Union is taking action 
to promote economic recovery, boost investment and safeguard employment

10
. The economic crisis 

has led to an increase in the number of failing businesses. From 2009 to 2011, an average of 
200,000 firms went bankrupt per year in the EU. About one-quarter of these bankruptcies have a 
cross-border element. About 50% of new businesses do not survive the first five years of their life. 
1.7 million jobs are estimated to be lost due to insolvencies every year.

11
  

The associated questions concerning the securing of individual economic sites and their 
competitiveness with regard to the regulations of (cross-border) corporate activities and their 
influence in other companies located in different member states of the European Union are the 
subject of the current discussion regarding the proposed amendment to the Council Regulation (EC) 
No. 1346/2000 on European insolvency proceedings

12
. 

The aforementioned Regulation on insolvency proceedings was adopted to deal with issues 
of cross-border insolvency through the proper recognition and co-ordination of national insolvency 
proceedings and in order to avoid incentives for the parties to transfer assets or judicial proceedings 
from one Member State to another, seeking to obtain a more favourable legal position (forum 
shopping)

13
. 

                                                           
5
 Art. 63 TFEU has replaced (ex-)art. 56 EC-Treaty. 

6
 The German Act to Modernise the Law on Private Limited Companies and Combat Abuses 

(Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbrauch, hereinafter 
referred to as “MoMiG“). 
7
 WILHELM, Jan. Kapitalgesellschaftsrecht, 3. Edition (2009), Preface p. V. 

8
 The MoMiG describes the legal situation as follows: According to § 39 German Insolvency Code 

(Insolvenzordnung, hereinafter referred to as “InsO“) the granting of capital within a crisis is of no 
relevance any longer; shareholder loans or economically corresponding payments are always 
satisfied subordinated in bankruptcy. The obligatory insolvency petition for directors of a limited 
liability company under German law in case of insolvency (§ 17 InsO) and overindebtedness (§ 19 
InsO) is relocated to § 15a InsO. § 15a InsO is now generally applicable to all entities. Moreover, in 
case of a company without legal personality the executive bodies shall file a request for the opening 
proceedings. Also it stipulates a director´s liability for payments to shareholders which lead to 
insolvency. 
9
 Anfechtungsgesetz (hereinafter referred to as “AnfG“). 

10
 See President Barroso´s letter to EP President in the framework of the State of Union addressed 

on 12 September 2012. 
11

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 742 final, Page 2. 
12

 Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings, OJ L 160, 30.6.2000, Page 1. 
13

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 742 final, Page 2. 
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Now the focus is upon the new regulations regarding restructuring options in European 
insolvency law and their formation in a way that is conducive to restructuring. 

In the German discussion the reference to foreign regulatory role models has always played 
a significant part, in particular as a number of states have special restructuring procedures that 
either come into play earlier than purely insolvency proceedings aimed more at liquidation or that 
are available parallel to insolvency proceedings, as an alternative

14
. For example, reference may be 

made to:  

 Reorganisation proceedings under Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code. 

 Under English law: The Scheme of Arrangement, the actual restructuring instrument of the 
Company Voluntary Arrangement (CVA) and the administration in which restructuring is assigned to 
an administrator, according to part 26 of the Companies Act 2006. 

 Austrian law with a specific restructuring procedure as per §§ 166 et sq. Austrian insolvency 
act

15
. 

 The Slovakian insolvency act has a comprehensive amendment
16

, passed with the third 
reading of the Parliament of the Slovak Republic on 13 September 2011

17
 and which entered into 

effect on 1 January 2012, apart from a few exceptions. These amendments include regulations that 
aim to render the manipulation of bankruptcy proceedings more difficult. In addition, the term over-
indebtedness is redefined and the liability of the management organ in the case of breach of duty to 
petition for bankruptcy tightened; the latter came into force on 1 January 2013

18
.  

 
Experience gained with these in some cases new restructuring legislation has not yet 

become evident; however, this promotes the need for action for both the German legal system and 
the European single market. 

 
2  PARTICULAR CONSIDERATION 

Keeping pace with the intensity of reform in limited liability company law via the MoMiG
19

 a 
new course has also been set for cross-border restructuring projects in the German insolvency 
regulations with the law concerning the further facilitation of the restructuring of companies

20
, with 

these having an effect on competition amongst legal systems and the future choice of registered 
office for companies hit by the crisis within the European single market. 

Beyond this, international private law and international procedural legislation also need to be 
taken into consideration in the review. The same applies for the UNCITRAL model law 2011 on 
cross-border insolvencies

21
 taken from this. These key national and European aspects have been 

considered in an empirical research carried out on the basis of a comparative legal study on the 
evaluation of the Regulation in 26 Member States which was carried out by the Universities of 
Heidelberg and Vienna with the support of a network of national reporters

22
, a comprehensive 

questionnaire
23

 addressing factual and legal questions concerning the Insolvency Regulation
24

 as 

                                                           
14

 BORK, R. Sanierungsrecht in Deutschland und England, 2011, Recital 1.19 (Page 9 et sq.). 
15

 Österreichische Insolvenzordnung (öIO). 
16

 Slovakian Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring amended by No. 348/2011 Coll. 
17

 w.w.w.gtai.de / Germany Trade & Invest / Grünes Licht für slowakische Insolvenzrechtsnovelle – 
Änderungen im Insolvenzgesetz stärken Rechte der KMU of 24/11/2011. 
18

 e/n/w/c: Reform des slowakischen Konkursrechts bringt Stärkungen der (österreichischen) 
Gläubiger; published in Recht.Extrajournal.Net on 03/12/2011. 
19

 Law for the modernisation of limited liability company and the combating of misuse (Gesetz zur 
Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG). 
20

 Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (hereinafter referred to as 
“ESUG“) passed by the Bundestag (BT-Drucks 17/5712, Page 39). 
21

 cf. http://unicitral.org/unicitral/en/unicitral-texts/insolvency/1997Model.html and 
(...)/2011Model.html 
22

 HESS/OBERHAMMER/PFEIFFER, Study for an evaluation of Regulation (EC) No. 1346/2000 on 
Insolvency Proceedings; published on the Europa site of DG JUSTICE at 
http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm 
23

 The questionnaire is available at http://www.ipr.uni-heidelberg.de/InsReg. 
24

 External Evaluation of Regulation No. 1346/2000/EC on Insolvency Regulation 
JUST/2011/JCIV/PR/0049/A4, Introduction, Page 1. 

http://unicitral.org/unicitral/en/unicitral-texts/insolvency/1997Model.html
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well as further studies and consultations for an impact assessment of an amendment of the 
Regulation

25
. 

With this proposal for a regulation of the European Parliament and Council (presented on 12 
December 2012) the intention is also to amend Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 
2000 on insolvency proceedings (hereinafter referred to as European Insolvency Regulation or EIR), 
in force since 31 May 2002. In this it is also necessary to address its areas of concern. 
 
 I. SCOPE OF THE EUROPEAN INSOLVENCY REGULATION 

With this European Insolvency Regulation the European member states have created the 
first specification for the co-ordination and drafting of cross-border insolvency proceedings, binding 
upon the European single market with the exception of Denmark

26
. It applies whenever the debtor 

has assets or creditors in more than one Member State, irrespective of whether he is a natural or 
legal person

27
. The Regulation determines which court has jurisdiction to open insolvency 

proceedings and ensures the recognition and enforcement of the ensuing decision throughout the 
Union

28
.  
Ten years after coming into effect, the critical points that have emerged during its practical 

application have revealed the necessity of examining the application of this regulation and amending 
it accordingly. In particular, regulations should be foreseen here to avoid "restructuring migration", 
also known as "forum shopping", the prohibition of legal misuse and concepts for both out of court 
and judicial restructuring and insolvency options and practical co-ordination of proceedings between 
so-called primary and secondary insolvencies, in order to avoid collisions to the detriment of the 
creditors and enable this goal to be achieved.  

 
II. OBJECTIVES 

Regulation at Community law level should be targeted in order to realise these objectives. 

 
Graph: Objectives of the Regulation (EC) no. 1346/2000 

 
1. Applicability of the insolvency act 
Thus far the European insolvency act has applied neither for national proceedings, which 

foresee the restructuring of a company in advance of insolvency (pre-insolvency proceedings), nor 
for combined (hybrid) proceedings, in which the debtor continues to run the company (debtor-in-

                                                           
25

 A study is published on the Europa site of the DG JUSTICE at 
http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm  
and a statistical overview of the replies received through the IPM tool has been published at 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?userstate=DisplayPublishedResults&form=Insolve
ncy 
26

 Denmark does not participate and has a special regime for judicial co-operation under the Treaty 
on the Functioning of the European Union. 
27

 Exceptions are insurance undertakings, credit institutions, investment undertakings, which provide 
services involving the holding of funds or securities for third parties, or to collective investment 
undertakings. Furthermore, issues outside the EIR’s scope are covered by national law. 
28

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 743 final, Page 3. 

http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm
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possession-management/ -proceedings
29

). Such proceedings have recently been introduced in a 
number of member states

30
 (including in Germany, with the ESUG

31
 and in Slovakia

32
 with the 

amendment to the insolvency law effective as of 1 January 2012), as it is assumed that this 
enhances the outlook for a successful corporate restructuring

33
. It remains to be seen how a 

restructuring through insolvency differs from other restructuring options, including liquidation, in legal 
and judicial aspects - following the reform approaches of the EIR and their effect on the autonomous 
legal systems.  

 
2. Responsibility for the opening of insolvency proceedings 
It is currently difficult to determine which Member State is responsible for the opening of 

insolvency proceedings. The most widely-accepted view is that responsibility for the opening of 
primary insolvency proceedings should lie with the Member State in which the debtor has its centre 
of main interest (abbreviation: COMI), however, the application of this criterion proves difficult in 
practice. A definition is required here, in particular through the improper relocation of the centre of 
interest to more advantageous legal systems (so-called forum shopping for e.g. a quicker discharge 
of debts) and the jurisprudence of the European Court of Justice in legal cases

34
, such as 

"Interedil
35

" and "DekoMarty
36

". 

                                                           
29

 Sometimes also referred to as “self-administration proceedings”. 
30

 An overview of national pre-insolvency proceedings and self-administration proceedings can be 
found in Section 2 of the Commission Report of 12/12/2012 on the assessment of Council 
Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.  
31

 Sec. 270 and 270a of the German Insolvency Act enhance the debtor-in-possession proceedings 
(DIP) (“Eigenverwaltung”) and sec. 270b of the Insolvency Act provides for protective shield 
proceedings (“Schutzschirmverfahren”), both amended by the Act on facilitation of the restructuring 
of companies in the version of 01/03/2012 (ESUG). Nevertheless, Annex A of the EIR includes 
“Insolvenzverfahren” (insolvency proceedings) and, therefore, also DIP-proceedings. However the 
new proceeding “Schutzschirmverfahren” was not listed in the Annex of the Regulation as it does 
not qualify as an insolvency proceeding in the sense of Article 1 (1) EIR: it applies at the pre-
insolvency stage and is aimed at the preparation of insolvency proceedings (i.e. the elaboration of a 
restructuring plan). 
32

 There are no hybrid- or pre-insolvency proceedings in Slovakia, at the time of the empirical 
research, see Annex I of the National Reports (in tabular form), (JUST/2011/JCIV/PR/0049/A4 – 
External Evaluation of Regulation No. 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, Q4, Page 43. 
33

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Grounds point 1.2 Page 2. 
34

 "Zaza Retail" ruling of 17/11/2011, Rs. C-112/10 in NZI 2012, 101 with comments from 
Mankowski on the permissibility of isolated territorial insolvency proceedings; "Rastelli" ruling of 
15/12/2011, Rs. C-191/10 in NZI 2012, 147 with comments from Mankowski on responsibility for 
opening proceedings in the case of extension of the insolvency proceedings to cover a company 
with registered office in another member state, incorporating the general criteria of the centre of 
main interest (so-called COMI); "MG probud Gdynia" ruling of 21/01/2010, Rs. C-444/07 in ZIP 
2010, 187 on the acknowledgement of foreign opening decisions. 
35

 Ruling of 20/10/2011, Rs. C-396/09 on the refutation of the assumption that the centre of main 
interest of a legal entity is the place of his registered office; in conclusion the (German) Federal 
Court ruled on 01/12/2011 – IX ZB 232/10 in NZI 2012, 151, that the international responsibility for 
the opening of insolvency proceedings concerning the assets of a company with registered office 
abroad, which has ceased its business operations and not been wound up, depends upon where its 
main centre of interest lay at the time of cessation of its activities (Prof. Dr. Eckardt, University of 
Trier, Chair of International, European and Foreign Insolvency Law, on the reform of the EIR); 
"Eurofood/ Parmalat" ruling of 02/5/2006, Rs. C-341/04 in NZI 2006, 360 = ZIP 2006, 907 with 
comments from Knof/ Mock p. 911 = ZinsO 2006, 484 with comments from Poertzgen/Adam p. 505 
(cf. possible summary at beck.online), on responsibility for opening proceedings, in particular to 
refute the assumption of EIR that the positioning at the registered office of the company as defined 
in the articles of association is to be maintained. 
36

 Ruling of 12/02/2009, Rs. C-339/07 on international responsibility for applications for the 
annulment of insolvency proceedings, in particular for the bundling of proceedings before the court 
that has opened insolvency proceedings that are derived directly from the insolvency proceedings or 
in close contact with them – for example applications for the annulment of insolvency proceedings. 
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3. Secondary insolvency proceedings 
In the following the co-ordination of primary and secondary proceedings are to be discussed, 

as the opening of secondary proceedings can hinder the efficient administration of the debtor’s 
estate. With the opening of secondary insolvency proceedings the administrator of the primary 
insolvency proceedings no longer has control over assets located in the other member state, which 
renders the disposal of a still-active company as a going concern

37
 more difficult. In addition, 

secondary proceedings are also by nature liquidation proceedings, which make the successful 
restructuring of the insolvent company problematic

38
.  

 
4. Public announcement of insolvency proceedings and registration of claims 
In the Member States in which insolvency proceedings are opened or in which a subsidiary of 

the insolvent company exists there is not currently an obligation to publish or register decisions 
regarding neither the opening of insolvency proceedings nor the lodging of claims. There is also no 
European Insolvency Register that would permit a search of national registers to be undertaken

39
. 

This inhibits the efficacy of cross-border restructuring and insolvency activities. Notwithstanding this, 
the German legislature has created the prerequisites for implementation at national level, in the form 
of an act on the publication of insolvency proceedings on the internet (InsoBekV)

40
. Other Member 

States have not adopted such requirements
41

. However, judges need to be aware whether 
proceedings have already been opened in another Member State as well as creditors or potential 
creditors need to be aware that proceedings have commenced

42
. 

 
5. Insolvency of members of a corporate group 
Following on from this, it should be noted that the insolvency act contains no specific terms 

for the insolvency of multi-national enterprise groups and takes the assumption of individual 
insolvency. As a consequence, individual insolvency proceedings need to be opened for each 
member of the corporate group and the proceedings need to be conducted wholly independently of 
one another. It is necessary to determine the extent to which a duty to co-ordinate aids the 
collaboration between the respective administrators and the insolvency courts in primary and 
secondary proceedings in the case of insolvency proceedings against members of the same 
corporate group. Moreover, in such proceedings the administrator could receive authorisation to 
apply for the suspension of the other proceedings and to propose a restructuring plan for the 
members of the corporate group against which insolvency proceedings have been opened.

43
 

Otherwise, the lack of specific provisions for group insolvency often diminishes the prospects of 
successful restructuring of the group as whole and may lead to a break-up of the group in its 
constituting parts

44
. 

 
 

                                                                                                                                                                
According to this an administrator could bring an action for liability in insolvency law against a 
managing director and an action under the law of tort or corporate law against the same person, 
before the same court. 
37

 “Going concern“ is a concept used primarily in accounting which directs accountants to prepare 
financial statements on the assumption that the business is not about to be liquidated over the next 
12-months period. 
38

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Grounds point 1.2 Page 3 and 8 et sq. 
39

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Grounds point 1.2 Page 3. 
40

 A publicly available register can be found at http://www.insolvenzbekanntmachungen.de, 
according to sec. 102 § 5 (2) EGInsO, only regarding an establishment in Germany; publication in 
the land register is governed by sec. 102 § 6 EGInsO, but this publication is not mandatory. 
41

 There was no central point registering insolvency proceedings in Slovakia at the time of the 
empirical research. See Annex I of the National Report (JUST/2011/JCIV/PR/0049/A4 – External 
Evaluation of Regulation No. 1346/2000/EC, Q 39 Page 388. However, Slovakia publishes 
decisions in an insolvency register accessible online to the public nowadays. See Report from the 
Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social 
Committee on the application of Council Regulation (EC) No. 1346/2000, Page 16. 
42

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Page 3. 
43

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Grounds point 1.2 Page 6 and 10. 
44

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Page 3 

http://www.insolvenzbekanntmachungen.de/
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3   SUMMARY AND CONCLUSION 

The diverging interests of company and company proprietor and creditors need to be taken 
into account here, as these can lead to various efforts to take avoiding action, from alternative 
organisational forms to the recourse to foreign restructuring proceedings. These interests are key in 
the assessment of the practicality of respective restructuring law. 

Therefore modern insolvency law in the Member States should help sound companies to 
survive and encourage entrepreneurs to get a second chance. It should ensure that procedures are 
speedy and efficient, in the interest of both debtors and creditors, and should help safeguard jobs, 
help suppliers to keep their customers, and owners to retain value in viable companies.

45
 To achieve 

the Europe 2020 objectives, we need to create a level playing field of national insolvency laws that 
leads to greater confidence in the systems of other Member States for companies, entrepreneurs 
and private individuals willing to operate in the internal market. Efficient insolvency rules also 
improve access to credit, which encourages investment.

46
 Giving entrepreneurs a second chance to 

restart viable business and safeguarding employment are key elements of the new European 
approach to business failure and insolvency

47
. The proposal to update the EU Regulation on 

insolvency proceedings in the cross-border context is based on this new approach
48

 and the fact 
that the Regulation is generally regarded as a successful instrument for the co-ordination of cross-
border insolvency proceedings in the European Union

49
. The case-law of the Court of Justice of the 

European Union (CJEU) clarified the Regulation’s interpretation on a number of issues, thereby 
contributing to the uniform interpretation of the Regulation by national courts

50
.  

To put it all in a nutshell, a number of shortcomings of the European Insolvency Regulation 
have been identified by the practical implementation, as outlined before

51
. Proposed solutions shall 

be described in detail: 
1. Proceedings covered by the amended Regulation 
The proposal extends the scope of the Regulation by revising the definition of the “insolvency 

proceedings” to include hybrid and pre-insolvency proceedings
52

 in its art. 1 (1). This opens the 
scope to proceedings which do not involve a liquidator but in which the assets and affairs of the 
debtor are subject to control or supervision by a court. The amendments would also bring the 
Regulation more in line with the approach taken by the UNCITRAL Model Law on cross-border 
insolvency

53
. 

2. Jurisdiction for opening insolvency proceedings 
The concept of the centre of main interest (COMI) shall be maintained because it ensures 

that the case will be handled in a jurisdiction with which the debtor has a genuine connection
54

. In 
addition, a new recital clarifies the circumstances in which the presumption that the COMI of the 
legal person is located at the place of its registered office can be rebutted; the language of this 
recital is taken from the “Interedil” decision of the Court of Justice of the European Union

55
. Hereto 

discussions take place about a COMI with a look-back period, meaning that previous jurisdiction 
shall remain for a certain period in time in case of relocation, with the exception that all assignors 
(former creditors) previously agreed to the relocation of the COMI. Besides the court should 
examine its jurisdiction ex officio prior to opening insolvency proceedings and specify in its decision 
on which grounds it based its jurisdiction

56
. Also courts opening insolvency proceedings have the 

                                                           
45

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 742 final, Page 3. 
46

 See footnote 45. 
47

 COM(2008) 394 final. This had been preceded by a Communication on “Overcoming the stigma 
of business failure – for a second chance policy“, COM(2007) 584 final. 
48

 See footnote 45. 
49

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 743 final, Page 4. 
50

 See footnote 49. 
51

 See B. II. Objectives. 
52

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Page 5. 
53

 See footnotes 20 and 51. 
54

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council 
Regulation (EC) No. 1346/2000, COM(2012) 744 final, Page 6. 
55

 See footnotes 34 and 53. 
56

 See footnote 53. 
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jurisdiction for actions which derive directly from insolvency proceedings or are closely linked with 
them such as avoidance actions

57
.  

3. Coordination of main and secondary proceedings 
The court seised with a request for opening secondary proceedings should be able, if so 

requested by the liquidator in the main proceedings, to refuse the opening or to postpone the 
decision if such opening would be necessary to protect the interests of local creditors

58
. The 

proposal obliges the court seised with a request to open secondary proceedings to hear the 
liquidator of the main proceedings prior to taking its decision, in order to ensure that the judges are 
fully aware of any rescue or reorganisation options explored by the liquidator and are able to 
properly assess the consequences of the opening of the secondary proceedings

59
. The current 

requirement that secondary proceedings have to be winding-up proceedings shall be abolished. 
Consequently, courts will be obliged to cooperate and communicate with each other; moreover, 
liquidators will have to cooperate and communicate with the court in the other Member State 
involved in the proceedings

60
. It can notably be crucial to ensure a successful restructuring, e.g. 

concerning the approval of a protocol setting out a rescue plan
61

. 
4. Publication of and information on insolvency proceedings 
 Certain minimum information

62
 relating to the insolvency proceedings have to be published 

in an electronic register available to the public free of charge via the internet
63

. The proposal 
provides for the establishment of a system for the interconnection of national registers which will be 
accessed via European e-justice portal

64
. The interconnection of national registers will ensure that a 

court seised with a request for opening insolvency proceedings will be able to determine whether 
proceedings relating to the same debtor have already been opened in another Member State; it will 
also enable creditors to find out such information as well as which powers the liquidator has, if any

65
. 

In order to facilitate these proceedings two standard forms, available in all official languages of the 
EU, will be introduced by way of implementing act, one for the notice to be sent to creditors and the 
other for the lodging of claims

66
. Foreign creditors have at least 45 days following publication of the 

notice of opening of proceedings in the insolvency register to lodge their claims, irrespective of any 
shorter periods applicable under national law

67
. Finally, legal representation will not be mandatory 

for lodging a claim in a foreign jurisdiction, thereby reducing costs for creditors
68

. 
5. Group of companies 
 The proposal creates a specific legal framework to deal with the insolvency of members of 

a group of companies while maintaining the entity-by-entity approach which underlies the current 
Insolvency Regulation

69
. An obligation to coordinate insolvency proceedings relating to different 

member of the same group of companies shall be introduced by obliging the liquidators and the 
courts involved to cooperate with each other in a similar way as this is proposed in the context of 
main and secondary proceedings

70
. Liquidators should notably exchange relevant information and 

                                                           
57

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Page 7 and see the case-law of the CJEU in 
the „DekoMarty“ decision (vis attractiva concursus) in footnote 35. 
58

 This could, for example, be the case if an investor made an offer to buy the company on a going 
concern basis and that offer give more to the local creditors than a liquidation of the company’s 
assets; see footnote 56.  
59

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Page 8. 
60

 See footnote 58. 
61

 See footnote 58. 
62

 Such as the court opening the insolvency proceedings, the date of opening and for main 
proceedings, the date of the closing proceedings, the type of proceedings, the debtor, the liquidator 
appointed, the decision opening proceedings and the decision appointing the liquidator, if different, 
also the deadline for lodging claims. 
63

 See footnote 60. 
64

 See footnote 58. 
65

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Page 9. 
66

 See footnote 64. 
67

 See footnote 64. 
68

 See footnote 64. 
69

 EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Page 9. 
70

 See C. 3. Coordination of main and secondary proceedings as well as footnote 68. 
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cooperate in the elaboration of the rescue or reorganisation plan where this is appropriate
71

. In 
particular, the liquidator has a right to be heard in other proceedings concerning another member of 
the same group, to request a stay of the other proceedings and to propose a reorganisation plan in 
a way which would enable the respective creditors’ committee or court to take a decision on it

72
. 

Notwithstanding the foregoing, the proposal does not intent to prevent the existing practice in 
relation to highly integrated groups of companies to determine that the COMI of all members of the 
group is located in one and the same place and, consequently, to open proceedings only in a single 
jurisdiction

73
. 

The existing provisions of the European Insolvency Regulation No. 1346/2000 apply 
sufficiently and smoothly within the European Union and the respective proposals will strike the right 
balance. Accordingly it is considered preferable to keep the current provisions and conflict of law 
rules, until the effects of the possible changes on domestic insolvency law, company law and social 
law are further examined

74
. The focused objectives to provide companies, their proprietors and 

creditors with specific instruments and mechanism that help in the managing of the company’s crisis 
situation, to indicate a legal basis for “restructuring” or at least to limit the risks associated, should be 
achieved by the proposed amendments.  
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Abstract: The financial crisis that we are currently in, with the consequent fall of massive 

corporations, points out, among other causes, the prejudice rather than the principle of limiting 
liability of legal entities which form a group. Limited liability of individual companies cannot become 
a source of unlimited lack of responsibility for parent companies which sacrifice at will the interests 
of their subsidiaries. Market development needs to go through the stage of securing the interests of 
all the parties involved in such equations. In this paper, we are going to explore the alternate 
constructions offered by the current legislation, court decisions and legal literature for the purpose of 
developing a predictable, “all-embracing” approach to liability, suitable for the large groups of 
companies, and able to take into consideration the interests of all the stakeholders in question in 
circumstances like the ones mentioned above.    
 
Key words: financial crisis, groups of companies, limited liability, piercing of the corporate veil 

 
 

"When you talk of a thing being deemed to be something, you do not mean to say that it is 
that which it is to be deemed to be. It is rather an admission that it is not what it is to be deemed to 
be, and that, notwithstanding it is not that particular thing, nevertheless it is to be deemed to be that 
thing."

1
   

 
The overwhelming influence of financial transactions on the global economy and the 2008 

crisis re-brought the groups of companies to the forefront of jurists’ attention: groups are a symptom 
of the crisis of the enterprise paradigm, due to their paradoxical effect of dissociating between, on 
the one hand, a network of abstract legal entities and, on the other, the concrete links established 
among them, and they denounce as such the classical “enterprise” solutions that do no more fit in 
the new pattern. 

Among the various issues on the new, corporate group agenda, one of the most stringent is 
the relationship between the principle of limited liability and the mechanisms of the groups of 
companies. We shall divide, accordingly, our study on this issue into two parts: the first one, the 
general part, will address the relevant facts and laws concerning groups of companies in Romania, 
whereas the second, a special part, will consist in a commentary on the peculiarities of liability in the 
relationship between parent companies and their subsidiaries.   

 
1 

The group of companies is an entity made up of legally independent corporations that are 
related to each other through patrimonial, contractual or personal links and that, usually, come 
under a common centre of control

2
. Any treatise on corporate law will invariably highlight the core of 

this definition, namely that groups of companies are only economic and not legal entities, as they 
lack legal personality

3
.  

                                                           
1
 Justice Cave in The Queen (R) v Norfolk County (1891). 

2
 If the definitions of the groups of companies may vary terminologically, they do all essentially 

underline the same three elements: the existence of legally autonomous corporations, that are 
related to each other (usually by way of participations in the share capital), and the existence of a 
common centre of control. 
3
 See, for instance, M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Droit de sociétés, 26th edition, LexisNexis, 

Paris, 2013, pp. 779 et seq. 
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Still, corporate groups have imposed themselves as an imperative fact to be dealt by the law, 
especially since the 1970s, and starting with the 2008 financial crisis we have been witnessing a 
new heated public debate concerning the limits of their juridical consequences. 

Two elements need to be emphasized for us to get the general picture of the relationship of 
groups of companies with the law: “law”’s refusal to recognize groups of companies as legal 
persons, on the one hand (a), and, on the other, “law”’s recognition of certain legal effects of the 
relationships established between the parent companies and the subsidiaries (b).  

 
(a) The lack of legal personality of the corporate groups  
 
Despite intense debates on the subject of recognizing groups of companies as independent 

legal persons, things have remained unchanged, and groups are currently just economically 
determined. The major part of legal scholars and practitioners support the principle of independence 
in what concerns relations among the affiliated corporations. Technically speaking, this would mean, 
on the one hand, that groups of companies are not allowed to sign a contract on their behalf, and, 
on the other, that each affiliated corporation is in itself an autonomous legal entity that has to pay its 
debts and to collect its claims. 

On the basis of this assumption, Courts have refused to hold the parent company 
responsible to pay the debts of the subsidiary in case of winding-up or to repair the environmental 
damage caused by it, only making concessions in cases where the parent company had been 
involved in the day-to-day business of the subsidiary or had created a false appearance of being a 
contracting party

4
. 

This approach was explained in legal literature
5
, where there have been essentially identified 

the following facts.  
First, the lack of homogeneity characterizing the phenomenon of corporate groups and the 

corresponding lack of precise criteria of what exactly makes a group. We all agree that groups are 
mostly multinational and that they gather together capitals, workforce and management, beyond the 
different legal forms of their composing parts – but this is insufficient to allow for a precise 
delimitation

6
. As we all know, company law is the realm of internal legislation in the EU as well as 

elsewhere in the world. And although national company laws have already achieved an important 
degree of harmonization over a lot of details, disparities remain substantial when it comes to the 
regulation of the groups of companies. 

Second, it is the absence of a common ”interest of the group of companies” that excludes the 
recognition of legal personality. Each member of the group is following its interest and nothing 
authorizes us as such to retain the existence of an interest of the group

7
. 

Courts have been confronted with the question whether it is possible for us to speak of a 
common interest of the group that would transcend the policies pursued by the affiliated companies. 
How could such interest be assessed? Could its retention justify a certain conduct, thereby 
removing its abusive character? French law has answered yes, as it recognized the existence of an 
interest of the group, in cases where certain special conditions would be met. That is how we 
interpreted Rozenblum judgment delivered by the French Court of Cassation on February 4

th
 1985. 

The judgment ruled that transfers may take place between legal entities of the same group at 
agreed conditions, provided that the following conditions are met: there must be a policy with regard 
to the group as a whole; financial assistance should not occur without any return for the company 
providing the assistance nor should it disrupt the balance of mutual obligations; the financial 
assistance should not exceed the capacity of the company that supports the burden

8
. For the 

moment, however, French Rozenblum doctrine remains exceptional. 

                                                           
4
 For a synthesis see, for instance, J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, Presses 

Universitaires de France, Paris, 2011, p. 105 
5
 Ibidem 

6
 Ibidem 

7
J. Rochfeld, op. cit., p. 131. For further developments, see for instance Q. Urbain, La « 

communauté d'intérêts », un outil de régulation du fonctionnement du groupe de sociétés, RTD 

Com. 2000, p. 1. 
8
 In other words, the judgment allows for mutual support of the affiliated companies provided that "it 

does not take place on a unilateral basis, but that there is a sufficient quid pro quo to avoid one of 
the partners to be always on the losing side", and "that support does not exceed what can 
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Third, one should not omit that the idea itself of enacting a specific law concerning groups of 
companies is to be called into question. As it was shown in legal literature

9
, regulating groups should 

be less imperative today when concurring new arrangements and techniques permit the setting up 
of independent patrimonies without the help of legal entities, thinking of the trust or of the patrimony 
of affectation, that are currently regulated by our Civil Code

10
. This could also explain the 

abandonment of the different draft laws aiming at regulating groups at the level of national law as 
well as the unsuccessful attempts to do it at the level of the EU

11
.  

 
(b) The legal recognition of effects of the corporate group  
 
Despite the generalized refusal to recognize the legal personality of the groups of 

companies, nobody can deny the fact that they are playing the leading part today in global economy, 
international commercial transactions being mostly carried out among companies (business to 
business) and not among states (state to state)

12
. Multinational groups like BP, ExxonMobil, 

Microsoft, Apple or General Motors are just a few examples pointing to that fact. In Europe, 
especially, groups are cardinal, as the opening of subsidiaries is the very means by which 
companies exercise the freedom of establishment provided by the EU Treaty, and it also goes 
without saying that groups of companies are the main instrument of concentrating business in order 
to face competition

13
. 

Legitimate instruments of gathering capital and staying independent, though placed under a 
common centre of control, groups of companies give rise to many problems, as the ”pretended” 
independence of the member companies also allows, usually parent companies, escape their 
different responsibilities and, eventually, liability – be it social, civil, criminal or environmental

14
.  

Especially starting from the 1970s two types of cases have been brought before the courts of 
law: that of the employees and of the creditors of an affiliated company, who found themselves 
totally helpless before a subsidiary left without funds; and that of the victims of environmental 
disasters, whose consequences cannot naturally be covered by the subsidiaries alone

15
.  

                                                                                                                                                                
reasonably be expected from the supporting partner". Financial support should be provided in 
accordance with conditions agreed by shareholders on a case-by-case basis. Alternatively, it may 
be sufficient to require that financial support may take place only in accordance with a general 
agreement whose terms, policies and procedures would be agreed ex ante by shareholders of all 
legal entities within a banking group (Commission Staff Working Document Accompanying the 
Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European 
Economic And Social Committee, The European Court Of Justice And The European Central Bank 
An EU Framework for Cross-border Crisis Management in the Banking Sector, available at 

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/crisis-
management/091020_working_document_en.pdf). 
9
 J. Rochfeld, op. cit., p. 138. 

10
 See Arts. 773-791 of the New Romanian Civil Code for ”fiducia” (the Romanian equivalent for the 

common law trust) and Art. 31 (2) and Art. 2324 (2-4) of the New Romanian Civil Code for the 
patrimony of affectation. 
11

 See for instance Forum europaeum sur le droit des groupes de sociétés, Un droit des groupes de 
sociétés pour l’Europe, Revue des sociétés 1999, p. 43. 
12

 N. Roubini, St. Mihm, Economia crizelor, Publica Publishing House, Bucharest, 2010. Of the 
world's 100 largest economic entities in 2012, 40 (40%) are corporations. Royal Dutch Shell, the 
largest corporate economic entity in the world, recorded 2012 revenues that exceeded the GDPs of 
171 countries making it the 26th largest economic entity in the world. It ranks ahead of Argentina 
and Taiwan, despite employing only 90,000 people. The biggest industry group in terms of size 
remains the energy majors, buoyed by energy price increases over 2012, with revenues of the five 
largest players increasing between 25% and 46% over the year. Combined, the revenues of these 
five companies (Royal Dutch Shell, ExxonMobil, BP, Sinopec and China National Petroleum) were 
the equivalent of 2.9% of global GDP in 2012 (Corporate Clout 2013: Time for Responsible 
Capitalism, available at http://www.globaltrends.com/reports/?doc_id=500539&task=view_details). 
13

 Forum europaeum sur le droit des groupes de sociétés, op. cit., p. 43 
14

 See also, J. Rochfeld, op. cit., p. 105. 
15

 Ibidem 
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This is how the idea that one can abuse the legal personality of a company by hiding behind 
the veil of incorporation and by denying facts emerged. And with this, a certain degree of legal 
recognition of the group, aimed at qualifying the actual links established between the parent 
company and the subsidiaries. 

In what concerns the legal definition of corporate groups, we should retain from the outset 
that there has not been yet established a unique set of criteria. Legal texts, when they treat links 
existing between the parent company and its subsidiaries do so very disparately: according to the 
matter involved, law will either refer to a company’s holding of a substantial fraction of the capital of 
another; its holding of a majority of the voting rights in it; or to its actual exercise of control over the 
decisions made at the general meetings of another company.   

In a word, law lets the jurist hesitate in establishing when a company is to be treated as 
controlling another company

16
. 

This being said, around eight fields can be indicated as representing important steps in the 
legal recognition of the groups of companies in Romania. The most developed is antitrust legislation 
(Romanian Competition Law no. 21/1996

17
). Courts admit that parent companies can be jointly and 

severally liable for antitrust acts committed by their subsidiaries, using to that respect a criterion 
borrowed from the European law.  

The concept of parental liability in EU antitrust law was first established in Imperial Chemical 
Industries v. Commission

18
, where the European Court of Justice held that the separate legal 

personality of the subsidiary does not exclude the possibility of imputing its conduct to the parent 
company. The ECJ held further that a company can exercise decisive influence on the conduct of a 
wholly owned subsidiary and, if it does, it is jointly and severally liable for any antitrust infringement 
of the subsidiary.  

In Akzo Nobel v. Commission
19

, the European Court of Justice further clarified that in cases 
of a 100 per cent subsidiary, first, the parent company can exercise decisive influence over the 
conduct of the subsidiary and, second, there is a rebuttable presumption that the parent company 
does in fact exercise decisive influence over the conduct of its subsidiary. The ECJ said that “it is 
sufficient for the Commission to prove that the subsidiary is wholly owned by the parent company in 
order to presume that the parent exercises a decisive influence over the commercial policy of the 
subsidiary. The Commission will be able to regard the parent company as jointly and severally liable 
for the payment of the fine imposed on its subsidiary, unless the parent company, which has the 
burden of rebutting that presumption, adduces sufficient evidence to show that its subsidiary acts 
independently on the market.” 

Accounting statute no. 82/1991
20

 also provides that, besides their annual financial 
statements, parent companies have to prepare and to produce consolidated financial statements 
aimed at offering a true image of the financial position and performance of the group as well as of 
other relevant data concerning its activity. 

The group of companies is also defined in Romania by the legislation on capital market
21

, 
insurance law

22
, banking legislation

23
, labour

24
 and bankruptcy laws

25
, but we shall further refer to 

these enactments in the second part of the paper when they will prove relevant. 
 

2 

The three major advantages of having a limited liability company are the separate existence 
of the company from the management and its members, the ability to protect the owners from 
lawsuits and actions against the company, and, last but not least, continuity - once formed, 

                                                           
16

 Ibidem 
17

 Published in the Official Journal no. 742/16.08.2005. 
18

 Case C-48/69 
19

 Case C-97/08 
20

 Republished in the Official Journal no. 454/18.06.2008. 
21

 Law no. 297/2004 on capital market, published in the Official Journal no. 571/29.06.2004. 
22

 Law no. 32/2000 on insurance undertakings and insurance supervision, published in the Official 
Journal no. 148/10.04.2000. 
23

 Government Emergency Ordinance no. 99 of December 6, 2006 concerning credit institutions and 
capital adequacy, published in the Official Journal no.1027/27.12.2006. 
24

 Law no. 53/2003 on the Labour Code, published in the Official Journal no. 72/ 05.02.2003. 
25

 Bankruptcy Law no. 85/2006, published in the Official Journal no. 359/21.04.2006. 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=4581
http://lege5.ro/MonitorOficial/mongezdgmbtha/monitorul-oficial-partea-i-nr-148-10-04-2000
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=1086
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companies have everlasting life. The principles of limited liability and of corporate personality have 
been best worded in the notable commentary of Lord Macnaghten in the leading Salomon v A 
Salomon & Co Ltd case, that we deem worth mentioning here: ”The company is at law a different 
person altogether from the subscribers to the memorandum; and, though it may be that after 
incorporation the business is precisely the same as it was before, and the same persons are 
managers, and the same hands receive the profits, the company is not in law the agent of the 
subscribers or trustee for them. Nor are the subscribers as members liable, in any shape or form, 
except to the extent and in the manner provided by the Act.”

26
 

When more limited liability companies are part of a group, they will remain legally 
independent from each other, based on the fact that the group is not a legal person. The actual 
interdependence of the affiliated companies, however, makes intergroup relations rely on 
”solidarity”

27
, which may eventually mean, dependent on the circumstances, to sacrifice a company 

for the collective well-being of the group and, with it, all the interested third parties in the respective 
entity.  

That is the actual dilemma that needs to be solved by the law: if groups are techniques used 
by investors to limit affiliated company’s liability, which is a legitimate act, limited liability cannot 
become a source of unlimited lack of responsibility for parent companies ”pretending” to be 
independent. 

It would certainly be a solution for group liability to be voluntarily assumed. This happens 
under a control contract and would take place under the type of revocable declaration envisaged by 
the proposals of Forum Europaeum Konzernrecht and under the proposals provided in chapter 10 of 
DTI’s consultative document, Modern company law for a competitive economy: completing the 
structure

28
. The voluntary assumption of group liability through a system of cross-guarantees is 

familiar in EU member states. Under such a system, the parent and all the subsidiaries in the group 
may assume liability for each other and the whole group indebtedness

29
.  

As, for the rest, comparative law was to have the final say on the matter. It introduced to us 
American law, the cradle of the piercing of the corporate veil doctrines, technique aimed at re-
establishing the reality of the intergroup links

30
 that has been embraced by our legal system. 

Already before the entry into force of the new Romanian Civil Code on October 1
st
, 2011, 

despite the absence of a specific group law in Romania, many issues of piercing of the corporate 
veil were still covered by legislation

31
. 

                                                           
26

 Salomon v A Salomon & Co Ltd [1897] AC 22. Sir Edward Coke’s famous words describing 
companies are also worth mentioning: “(…) for a Corporation aggregate of many is invisible, 
immortal, & resteth only in intendment and consideration of the Law; and therefore cannot have 
predecessor nor successor. They may not commit treason, nor be outlawed, nor excommunicate, for 
they have no souls, neither can they appear in person, but by Attorney. A Corporation aggregate of 
many cannot do fealty, for an invisible body cannot be in person, nor can swear, it is not subject to 
imbecilities, or death of the natural, body, and divers other cases” (Case of Sutton's Hospital (1612) 
77 Eng. Rep 960). 
27

 F. Magnus, Les groupes de sociétés et la protection des intérêts catégoriels - Aspects 
juridiques, Brussels, Larcier, 2011. 
28

 See for instance M. Andenas, F. Wooldridge, European Comparative Company Law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2009, p. 480 
29

 Ibidem 
30

 See for instance, Supreme Court of The United States, United States v. Bestfoods et al., 8 June 
1998 available at http://www.law.cornell.edu/supct/html/97-454.ZS.html “When (but only when) the 
corporate veil may be pierced, a parent corporation may be charged with derivative liability for its 
subsidiary’s actions (…). It is a general principle of corporate law that a parent corporation (so-called 
because of control through ownership of another corporation’s stock) is not liable for the acts of its 
subsidiaries. (…). But there is an equally fundamental principle of corporate law, applicable to 
the parent-subsidiary relationship as well as generally, that the corporate veil may be pierced 
and the shareholder held liable for the corporation’s conduct when, inter alia, the corporate 
form would otherwise be misused to accomplish certain wrongful purposes, most notably 
fraud, on the shareholder’s behalf (a. n.).” For developments of the theory, see, for instance, K. 
Vandekerckhove, Piercing The Corporate Veil: A Transnational Approach, p. 32 available at 
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/1979/118/2/Doctor, p. 77 et seq. 
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Companies Act no. 31/1990. In 2007 an exception was brought to the Romanian 

Companies Act no. 31/1990, offering legal support for the application of the doctrine of piercing the 
corporate veil, under the provisions of Art 237

1
, paragraphs 2, 3, 4 of the Act.  

Art 237
1 

(2) sets out the principle of the separate legal personality of the company and that of 
the limitation of the shareholders’ liability to their contribution to the company's share capital. It 
basically states that when, during a company’s operation, a shareholder is responsible for the 
company’s debts within the limits of his contribution to the share capital, his liability shall remain 
limited to such contribution in case of winding up and liquidation of the company.  

According to Art. 237
1
 (3), the shareholder who, by defrauding creditors, abuses the limited 

character of his liability and the separate legal personality of the company, shall be held unlimitedly 
responsible for the outstanding debts of the wound up or liquidated company. To that respect, Art. 
237

1
 (4) stipulates more exhaustively that the shareholder’s liability becomes unlimited under the 

provisions of Art. 237
1
 (3) in those cases where s/he uses the company's property as if it were its 

own or if s/he diminishes the company's assets for his or her personal benefit or of third parties, 
though being aware or being supposed to be aware that the company will no more be able as such 
to pay off its debts. 

The doctrine of the piercing of the corporate veil regulated as such may however only be 
applied in the cases of winding up or liquidation of the company, and not in all those cases in which 
the company is unable to perform its obligations or does not have enough funds to cover all the 
losses incurred by its creditors

32
. 

 
Bankruptcy legislation. The most common ground for shareholder liability in bankruptcy 

legislation is “the reimbursement of debt" (current Art. 138 of the Romanian Bankruptcy Act). Art. 
138 (1) of the Romanian Bankruptcy Act approximately reads as follows: where the bankruptcy 
report contains indications concerning those to be held responsible for the occurrence of the 
debtor’s bankruptcy, upon request of the judicial trustee or the liquidator, the bankruptcy judge may 
order that part of the debtor company's liabilities gone bankrupt be borne by the members of the 
board of directors and / or of the supervising board of the company, as well as by any other person 
responsible for having caused the debtor’s bankruptcy, by one of the following acts: 
a) having used the goods or credits of the company with a view to gain for themselves or another;  
b) having carried out commercial transactions for their personal benefit under cover of the company;  
c) ordered for their personal benefit the continuation of the company’s activity that manifestly led to 
the cessation of payments; 
d) destroyed, defaced, concealed or falsified any account or any record or document made or 
required for any accounting purpose; 
e) embezzled or concealed a part of the company’s assets or fictionally increased its liabilities;  
f) having used ruinous means to procure funds for the company, to delay the cessation of payments; 
g) in the month prior to the company’s cessation of payments such persons paid or ordered to be 
paid a preferential creditor at the expense of other creditors. 

The action for reimbursement of debt aims at holding formal and de facto directors of a 
bankrupt company liable for the faults they have committed that have contributed to the company’s 
bankruptcy. The claim shall be made when bankruptcy proceedings are pending and the assets are 
insufficient to pay off all debts of the bankrupt corporation. Parent corporations may also be 
concerned if they acted as de facto directors of their subsidiary

33
.  

The new Romanian Bankruptcy Code that is for the moment open for public discussion
34

 
recognizes a new principle specifically aimed at treating groups of companies, named the 
coordination of bankruptcy proceedings with a view to achieving their integrated approach (Art. 4 

                                                                                                                                                                
31

 See also A. Horváthová, C. Gabriel Stănescu, Piercing the Corporate Veil Us Lessons for 
Romania & Slovakia, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066030. 
32

 St. D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăților comerciale. Comentariu 
pe articole, 4

th
 edition, C. H. BECK Publishing House, Bucharest, 2009, pp. 916-917. 

33
 For further developments, see, for example, St. D. Cărpenaru, V. Nemeș, M. A. Hotca, Noua lege 

a insolvenței. Legea nr. 85/2006. Comentarii pe articole, Hamangiu Publishing House, Bucharest, 
2006, p. 324-344.  
34

 Government Emergency Ordinance no. 91/2013 of October 2, 2013 concerning prevention 
of bankruptcy and bankruptcy proceedings 
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point 12), and correspondingly dedicates a whole chapter to the special provisions concerning the 
groups of companies (Chapter II of the Bankruptcy Code). 

Still in the framework of bankruptcy proceedings, two other grounds for piercing of the 
corporate veil may be recognized in Romania. They are not explicitly laid down by the bankruptcy 
legislation, but may be the result of court practice.  

The first is the theory on the fictitious corporation (inspired from the French theory of "la 
société fictive")

35
. A corporation is fictitious when its sole purpose is to serve the interests of the 

natural or legal person behind it, who engages in high-risk activities under the cover of the 
corporation

36
. Concretely speaking, the company is fictitious when it has not got a registered office, 

or it has no “legal life” in fact, but just on paper. 
The second ground is the theory on the commingling of assets (also inspired from the French 

theory of "la confusion des patrimoines")
37

. This theory is an independent ground for shareholder 
liability when it is no longer possible to distinguish between the assets of different corporations

38
. 

When courts establish that a subsidiary is fictitious or that assets of the group member 
companies are commingled, the court may hold the shareholders liable for the debts of the 
subsidiary. If the shareholder is unable to pay, the court may decide to "extend" the bankruptcy 
proceedings of the subsidiary to the parent and other affiliated corporations. As a result of such an 
extension of bankruptcy, the bankruptcy of all corporations involved is handled in one single 
bankruptcy proceeding.  

The theories on the fictitious corporation and the commingling of assets are deemed to 
sanction the abuse of the corporate legal personality

39
.   

 
The legislation concerning environmental protection. Environmental damage, whether it 

affects or not people’s rights and interests, sets an important challenge to the traditional concepts of 
both tort and corporate law.  

Should such damage occur, tort liability will need to be adapted to its specificity - its potential 
to degenerate into catastrophes, the long-term effects, the dimensions that it may take, most often 
collective, and sometimes even the lack of impact on the people. A stringent problem is in practice 
thus whether, in case of occurrence of an environmental damage, one should be allowed to turn 
against the parent company when the subsidiary has gone bankrupt or it cannot afford to pay to 
compensate the entire damage. 

In response to this question, Art. 31 of the Government Emergency Ordinance no. 68/2007 
on the environmental responsibility related to the prevention and repairing of environmental 
damage

40
 provides that ”if the environmental damage or the imminent threat of such damage was 

caused by several operators, they shall jointly bear the costs of the preventive or reparation 
measures. (3) If the operator that caused the environmental damage or an imminent threat of such 
damage is part of a consortium or a multinational company, it shall be held jointly liable with the 
consortium or the company".  

Our law expressly sets out as such a legal basis for the liability of parent companies for the 
environmental damage caused by their subsidiaries.  

 
The theory on the creation of false appearances. The piercing of the corporate veil may 

also be based on the theory on the creation of false appearances (from the French "la théorie de 
l'apparence"). This theory has been developed by the French courts, has found support in the 
Romanian legal literature, and it now also has a legal ground in the Romanian new Civil Code (Art. 
17).  

According to the theory, a third party of good faith that acted upon an appearance that did not 
conform to reality may under circumstances be allowed to rely on the false appearances as if they 
were reality

41
. A false appearance will as such be created, for instance, when it is not clear under 

circumstances for third parties on whose behalf a company’s representative is acting: the parent 

                                                           
35

 See for instance, St. D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, op. cit., pp. 31-39.  
36

 K. Vandekerckhove, op. cit., p. 77. 
37

 St. D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, op. cit., pp. 39-51. 
38

 K. Vandekerckhove, op. cit. p. 32. 
39

 Ibidem, for the description of the two theories. 
40

 Published in the Official Journal no. 446/29.06.2007. 
41

 K. Vandekerckhove, op. cit. p. 33. 
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company which is creating the false appearance of being a party to the contract, for instance, by 
involving in the negotiation of the contract, the performance of the contractual obligations and the 
termination of the contract engages its responsibility towards the other contracting party or parties, 
even though the contract was signed by a subsidiary

42
 or if affiliated companies act before their 

clients as a unique entity, using the same logo, the same phone number or registered office
43

 etc.  
It is however essential that the third party be able to prove a common and invincible error (which, 
according to art. 17 (3) of the new Civil Code, is not presumed) and it has to be pointed out that the 
courts will show severity in assessing the fulfilment of this legal requirement. 
 

The new Civil Code. The new Romanian Civil Code has introduced a general rule 

recognizing the doctrine of the piercing of the corporate veil (identical to the one already existing in 
the Civil Code of Quebec, Art. 317), which literally states that ”[i]n no case may a legal person set up 
juridical personality against a person in good faith if it is set up to dissemble fraud, abuse of right or 
contravention of a rule of public order” (Art. 193 of the new Romanian Civil Code).  

At the same time, the Code lays down a new provision, according to which “[w]here several 
persons have jointly taken part in a wrongful act which has resulted in injury or have committed 
separate faults each of which may have caused the injury, and where it is impossible to determine, 
in either case, which of them actually caused it, they are solidarily liable for reparation thereof” (Art. 
1370 of the new Civil Code). 

In the context of the concurrent existence in Romania of the already mentioned legal 
mechanisms allowing for the piercing of the corporate veil, the legal texts above are but an attempt 
from the part of the legislator to put together the composing elements of the doctrine into a coherent 
regulation. The new regulation thus gives the courts of law an impulse to resort to piercing of the veil 
and re-establish facts. They make it clear that even though limited liability is still an essential 
attribute of the corporate form

44
, it is no more deemed to be an automatic consequence of a 

company’s separate personality.  
Justice Cardozo’s statement in Berkey v. Third Avenue Ry. that "[m]etaphors in law are to be 

narrowly watched, for starting as devices to liberate thought, they end often by enslaving it"
45

 
preserves its validity, and last but not least, the piercing of the corporate veil should only be applied 
as an exception. 
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Abstract: The reform of European competition law in 2004 introduced a system of decentralised 

application of Art. 101 and 102 TFEU (ex. Art. 81 and 81 of the EC Treaty). To ensure coherent and 
effective enforcement of these rules, Regulation 1/2003 provides for mechanisms of cooperation 
among the national competition authorities and the European Commission, but no such 
mechanisms exist for national courts. The amicus curiae instrument is a tool, which should minimise 
the risk of divergence and promotes consistent application of the European competition rules. On 
two recent proceedings before the Supreme Court of Slovak Republic the author illustrates how the 
European Commission used this tool and analyses its effectiveness in Slovak legal environment. 
 
Abstrakt: Reforma európskeho súťažného práva v roku 2004 zaviedla systém decentralizovanej 

aplikácie článkov 101 a 102 ZFEÚ (vtedy článkov 81 a 82 ZES) národnými súťažnými orgánmi. Aby 
sa zabezpečilo koherentné a účinné presadzovanie týchto pravidiel, Nariadenie 1/2003 stanovuje 
mechanizmy kooperácie medzi národnými súťažnými orgánmi a Európskou komisiou. Podobné 
prostriedky však neexistujú pre národné súdy. Inštitút amicus curiae predstavuje nástroj, ktorý 
minimalizuje riziko divergencie a podporuje konzistentnú aplikáciu európskeho súťažného práva. 
Autorka v príspevku ilustruje využitie tohto inštitútu Európskou komisiou na dvoch súdnych 
konaniach pred NS SR a zamýšľa sa nad jeho účinnosťou v podmienkach SR.   
 
Key words: competition law, judicial review, amicus curiae 
 
Kľúčové slová: súťažné právo, súdny prieskum, amicus curiae  

 
1  ÚVOD 

V roku 2004 prijatím Nariadenia 1/2003
3
 účinného od 1. mája 2004 a súvisiacich predpisov 

(tzv. „modernizačný balík“)
4
 došlo k najvýznamnejšej reforme európskeho súťažného práva. 

Základom reformy bola decentralizácia aplikácie európskeho antitrustového práva, t.j. súťažné 
orgány členských štátov majú na základe Nariadenia 1/2003 povinnosť aplikovať európske súťažné 
právo v prípadoch, keď je splnená podmienka dopadu na obchod medzi členskými štátmi.  

Systém nastavený Nariadením 1/2003 požaduje efektívnu a koherentnú aplikáciu 
európskeho súťažného práva. Bez ohľadu na to, či je toto právo aplikované Komisiou alebo 
niektorým z národných súťažných orgánov, má byť aplikované konzistentne a účinne. 
Hmotnoprávna úprava je teda identická, t.j. súťažné orgány členských štátov aplikujú priamo čl. 101 
a 102 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEU), avšak pri procesných a sankčných mechanizmoch bola 
členským štátom ponechaná autonómia a tieto  sa riadia národnou právnou úpravou. Aj pri využití 
národných úprav pri aplikácii európskeho práva však platia všeobecné princípy európskeho práva, a 
to princíp efektívnosti a ekvivalencie. 

                                                           
1
 Tento projekt vznikol za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja, grantu č. APVV – 0158 – 

12 (Efektívnosť právnej ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi) a Právnickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.     
2
 Názory a postoje vyjadrené v tomto článku sú osobnými názormi autorky a nemožno z nich 

odvodzovať oficiálny postoj Protimonopolného úradu SR.  
3
 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej 

súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy  
4
 K obsahu “modernizačného balíka” pozri napr. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/411&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en, jednotlivé dokumenty v slovenčine sú dostupné napr. na stránke úradu 
http://www.antimon.gov.sk/181/modernizacny-balik.axd  
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Mechanizmy, ktoré majú zabezpečiť koherentnú aplikáciu čl. 101 a 102 ZFEÚ, sú obsiahnuté 
priamo v Nariadení 1/2003 a vzťahujú sa jednak na spoluprácu medzi Európskou komisiou (ďalej 
len „Komisia“) a národnými súťažnými orgánmi, ako aj na spoluprácu so súdnymi orgánmi. Možno 
ich zhrnúť nasledovne: 
 

a) pravidlá pre spoluprácu orgánov hospodárskej súťaže členských štátov s Komisiou pri 
aplikácii čl. 101 a 102 ZFEÚ, možnosť orgánov hospodárskej súťaže členských štátov konzultovať 
s Komisiou každý prípad, ktorý sa týka európskeho práva (čl. 11 Nariadenia 1/2003); 

b) pravidlá pre spoluprácu s vnútroštátnymi súdmi (čl. 15 Nariadenia 1/2003) – možnosť 
národných súdov žiadať Komisiu o stanovisko k otázkam európskeho súťažného práva, povinnosť 
členských štátov zaslať Komisii každý rozsudok národných súdov vo veci aplikácie čl. 101 a 102 
ZFEÚ, inštitút amicus curiae; 

c) ustanovenia o jednotnom uplatňovaní európskeho práva na prípady, ktoré sú predmetom 
rozhodovania Komisie aj národných súťažných orgánov a národných súdov (čl. 16 Nariadenia 
1/2003). 

 
Národné súťažné orgány sú zväčša správnymi orgánmi, podobne ako Komisia, a súdy 

vstupujú do procesu presadzovania súťažných pravidiel až ako orgány súdneho prieskumu. Nie sú 
vylúčené ani iné modely inštitucionálneho rámca, v rámci EÚ však jednoznačne prevažuje tento 
model

5
. Pravidlá upravujúce spoluprácu medzi Komisiou a národnými súťažnými orgánmi sú 

v Nariadení 1/2003 formulované podrobne a striktne. Navyše, pre spoluprácu Komisie a národnými 
súťažnými orgánmi, resp. národnými súťažnými orgánmi navzájom, bola vytvorená Sieť európskych 
súťažných orgánov (European Competition Network, ECN

6
). Táto slúži o.i. aj na neformálnu výmenu 

informácií a skúseností medzi jednotlivými národnými súťažnými inštitúciami.  
Naopak, vzhľadom na potrebu rešpektovania nezávislosti súdnej moci, pravidlá pre 

spoluprácu s národnými súdmi sú v Nariadení 1/2003 stanovené voľnejšie bez striktných povinností 
pre národné súdy. Samozrejme, národné súdy sú povinné aplikovať európske právo koherentne 
a účinne, na úrovni národných súdov však neexistuje platforma podobná ECN, čo môže v praxi 
obmedzovať vzájomnú výmenu názorov a praktických skúseností národných sudcov pri aplikovaní 
európskeho súťažného práva. Samostatným inštitútom na úrovni vzťahu národných súdov 
a Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) je možnosť predbežnej otázky podľa čl. 267 ZFEÚ.    

 
2 INŠTITÚT AMICUS CURIAE – DOTERAJŠIA PRAX KOMISIE 

 Čl. 15 ods. 3 Nariadenia 1/2003 znie:  
  „Príslušné orgány členských štátov konajúc z vlastného podnetu, môžu predložiť 

vnútroštátnym súdom svojich členských štátov písomné pripomienky k otázkam týkajúcim sa 
uplatňovania článku 81 alebo 82 Zmluvy

7
. S povolením príslušného súdu sa môžu tiež ústne vyjadriť 

pred vnútroštátnymi súdmi svojich členských štátov. Keď si to koherentné uplatňovanie článku 81 
alebo 82 Zmluvy vyžaduje Komisia, konajúc z vlastného podnetu, môže predložiť písomné 
pripomienky súdom členských štátov.  

 Len na účely vyhotovenia svojich pripomienok orgány hospodárskej súťaže členských štátov 
a Komisia môžu príslušný súd členského štátu požiadať, aby im bol odovzdaný alebo bolo 
zabezpečené odovzdanie každého dokumentu potrebného na posúdenie prípadu.“ 

 Inštitút amicus curiae je chápaný ako pozícia „priateľa súdu“. To znamená, že pokiaľ Komisia 
vystupuje pred národným súdom v tomto postavení, nekoná v záujme alebo na podporu konkrétnej 
strany sporu, ale napomáha súdu pri objasňovaní určitých otázok alebo konceptov európskeho 
súťažného práva. Ide o nástroj komplementárny k inštitútu predbežnej otázky podľa čl. 267 ZFEÚ. 
Do prijatia modernizačnej reformy predstavovala predbežná otázka podľa čl. 267 ZFEÚ jediné 
inštitucionálne prepojenie medzi národnými súdmi a európskymi inštitúciami.  

                                                           
5
 Správa o rozhodovacích právomociach, vypracovaná v rámci Siete európskych súťažných orgánov 

(European Competition Network, ECN) z 31.10.2012, dostupná na 
http://ec.europa.eu/competition/ecn/decision_making_powers_report_en.pdf  
6
 http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html 

7
 V súčasnosti čl. 101 a 102 ZFEÚ. S výnimkou citácií je v tomto článku použité v súčasnosti platné 

číslovanie relevantných článkov ZFEÚ.  
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 Okrem nezávislosti vystupovania Komisie treba zdôrazniť aj pre súd nezáväzný charakter 
vyjadrenia Komisie. Vo viacerých prípadoch, kde Komisia v pozícii amicus curiae vystúpila, 
následne národný súd predložil SDEÚ predbežnú otázku

8
. 

Aj samotný článok 15 ods. 3 Nariadenia 1/2003 bol predmetom výkladu Súdneho dvora, a to 
v prípade C-429/07, Inspecteur van den Belastingdienst proti X BV. Tento prípad je významný z 
hľadiska vymedzenia rozsahu možností Komisie pre intervenciu ako amicus curiae.  

 Predbežná otázka nadväzovala na prípad, kde Komisia uložila rozhodnutím 2005/471/ES z 
27. novembra 2002 pokuty za porušenie čl. 101 ZFEÚ (vtedy čl. 81 ZES) spoločnostiam BPB PLC, 
Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA a Gyproc Benelux N.V. tým, že 
sa zúčastnili na dohodách a zosúladených postupoch v odvetví sadrokartónových dosiek. Pokuty 
potvrdil Súd prvého stupňa

9
. Pred prijatím rozsudkov Súdu prvého stupňa jedna z dotknutých 

spoločností označená vnútroštátnym súdom ako X KG, usadená v Nemecku, čiastočne previedla 
pokutu, ktorá jej bola uložená, na zoskupenie, ktorého je materskou spoločnosťou, najmä na jednu z 
holandských dcérskych spoločností, X BV. Tejto spoločnosti bol doručený zo strany holandského 
daňového orgánu výmer vo veci dane z príjmov právnických osôb. Spoločnosť podala proti 
uvedenému daňovému výmeru u daňového inšpektora sťažnosť, v ktorej namietala, že pokuta 
uložená Komisiou, ktorá bola na ňu čiastočne prevedená materskou spoločnosťou, predstavuje 
pokutu podľa holandského zákona o dani z príjmov, ktorý neumožňuje odpočítanie pokút uložených 
inštitúciami Spoločenstva na účely výpočtu zdaniteľných príjmov spoločnosti. Inšpektor túto 
sťažnosť zamietol. Následne spoločnosť X BV podala žalobu na Rechtbank Haarlem (súd prvého 
stupňa v Haarleme). Tento súd rozsudkom umožnil čiastočnú odpočítateľnosť uvedenej pokuty. 
Inšpektor podal proti tomuto rozsudku odvolanie na Gerechtshof te Amsterdam (odvolací súd, 
Amsterdam). Komisia, ktorá sa o tom dozvedela prostredníctvom tlače a vnútroštátnych orgánov 
hospodárskej súťaže, listom oznámila vnútroštátnemu súdu svoje želanie zasiahnuť do konania ako 
amicus curiae podľa čl.15 ods. 3 Nariadenia č. 1/2003 a požiadala, aby jej boli poskytnuté podklady 

potrebné na pochopenie sporu. 
 Na pojednávaní na Gerechtshof te Amsterdam bola účastníkom konania a Komisii 

poskytnutá možnosť vyjadriť sa k otázke, či je Komisia na základe článku 15 ods. 3 nariadenia č. 
1/2003 oprávnená podať z vlastného podnetu písomné pripomienky v rámci konania, v ktorom tento 
súd rozhoduje. Za týchto okolností Gerechtshof te Amsterdam rozhodol prerušiť konanie a položiť 
Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku: 

  „Oprávňuje článok 15 ods. 3 nariadenia… č. 1/2003 Komisiu na to, aby mohla z vlastného 
podnetu predkladať písomné pripomienky v konaní, ktorého predmetom je otázka, či možno z 
(daňových) ziskov, ktoré dotknutá spoločnosť dosiahla v roku 2002, odpočítať pokutu, ktorú uložila 
Komisia spoločnosti X KG za porušenie právnych predpisov [Spoločenstva] o hospodárskej súťaži a 
ktorú táto spoločnosť (čiastočne) previedla na dotknutú spoločnosť?“

10
 

Generálny advokát Mengozzi vo svojich návrhoch analyzoval proti sebe stojace návrhy 
spoločnosti X, podporené stanoviskom holandskej vlády a Komisie, ktorú podporila talianska vláda. 
Podľa generálneho advokáta bolo potrebné vyriešiť otázku, či je komisia oprávnená podať 
stanovisko aj v prípadoch, keď národný súd priamo neaplikuje čl. 101 a 102 ZFEÚ. Podľa 
spoločnosti X a holandskej vlády sa totiž mechanizmus stanovený čl. 15 ods. 3 Nariadenia 1/2003 
aktivuje len vtedy, ak vnútroštátny súd priamo aplikuje tieto ustanovenia európskeho súťažného 
práva. Generálny advokát dospel k záveru, že „...do pôsobnosti článku 15 ods. 3 prvého pododseku 
tretej vety nariadenia č. 1/2003 patrí situácia, o akú ide vo veci samej, v ktorej má Komisia v úmysle 
predložiť písomné pripomienky vnútroštátnemu súdu, ktorý rozhoduje o spore týkajúcom sa 
možnosti daňovej odpočítateľnosti pokuty uloženej rozhodnutím Komisie prijatým podľa článku 81 
ES.“

11
  
 Súd v rozsudku nasledoval úvahy generálneho advokáta a uviedol, že „doslovný výklad 

článku 15 ods. 3 prvého pododseku nariadenia č. 1/2003 vedie k záveru, že možnosť Komisie 
predložiť z vlastného podnetu písomné pripomienky súdom členských štátov podlieha jed inej 

                                                           
8
 Napr. prípad C-429/07, Inspecteur van den Belastingdienst proti X BV., ako aj ďalšie, pozri bližšie 

prehľad zverejnených stanovísk Komisie na 
http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_amicus_curiae.html 
9
 V súčasnosti Všeobecný súd.  

10
 Popis prípadu je uvádzaný podľa rozsudku C-429/07, Inspecteur van den Belastingdienst proti X 

BV. 
11

 Body 67 Návrhov generálneho advokáta  

http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_amicus_curiae.html
http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_amicus_curiae.html
http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_amicus_curiae.html
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podmienke, ktorou je požiadavka koherentného uplatňovania článku 81 ES alebo 82 ES. Táto 
podmienka môže byť splnená aj v prípadoch, keď sa dotknuté konanie netýka uplatňovania článku 
81 alebo 82 Zmluvy.

12
 Podľa súdu „oddelenie zásady zákazu protisúťažných postupov od sankcií 

stanovených pre prípad uvedeného zákazu by preto zbavilo konanie orgánov poverených dohľadom 
nad dodržiavaním tohto zákazu a postihovaním takýchto postupov účinnosti. Ustanovenia článkov 
81 ES a 82 ES by boli neúčinné, pokiaľ by neboli sprevádzané donucovacími opatreniami 
stanovenými v článku 83 ods. 2 písm. a) ES. Ako uviedol generálny advokát v bode 38 svojich 
návrhov, medzi pokutami a uplatnením článkov 81 ES a 82 ES existuje neoddeliteľná väzba

13
. 

Účinnosť sankcií uložených súťažnými orgánmi členských štátov alebo Spoločenstva na základe 
článku 83 ods. 2 písm. a) ES je teda podmienkou koherentného uplatňovania článkov 81 ES a 82 
ES.“

14
 
Možno uzavrieť, že súd sa priklonil k širšej interpretácii možnosti Komisie vyjadrovať sa 

v konaní pred súdom. 
Doposiaľ podľa zverejnených informácií

15
 Komisia podala vyjadrenie v desiatich prípadoch. 

Jej stanoviská boli publikované so súhlasom príslušného súdu. Pri pohľade na jednotlivé typy 
vyjadrení možno dospieť k záveru, že sa týkajú v zásade buď objasňovania nových konceptov, ktoré 
v praxi riešené ešte neboli, ako napríklad prípad týkajúci sa zákazu on-line predajov v rámci 
selektívneho distribučného systému

16
, alebo Nariadenia č. 1400/2002, týkajúceho sa vertikálnych 

dohôd v oblasti distribúcie motorových vozidiel
17

. Na druhej strane stoja vyjadrenia, ktoré možno 
nazvať skôr vysvetľlovaním či objasňovaním ustálených konceptov a doktrín. Ako budeme ilustrovať 
na dvoch prípadoch intervencií pred slovenskými súdmi, tieto možno zaradiť práve do tejto 
kategórie.    

 
3 PRÍPAD „LTE“ – TEST EKONOMICKEJ KONTINUITY

18
 

Finálne rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS SR) bolo vydané po tom, ako Ustavný súd SR 
(ÚS SR)

19
 rozhodol, že v konaní pred NS SR boli porušené základné práva a slobody žalobcu. NS 

SR po vrátení veci rozhodol tak, že rozsudok KS BA
20

 zmeňuje tak, že žalobu zamieta. Komisia 
podala vyjadrenie ako amicus curiae už v prvom konaní pred NS SR, rozhodnutie ÚS SR sa 
netýkalo problematiky aplikácie európskeho práva a uvádzame ho len pre prehľadnosť 
a zachovanie chronológie prípadu.  

Prípad sa vzťahoval na rozhodnutia úradu
21

 o tom, že dominantný podnikateľ ŽS SK 
(ekonomický a právny predchodca účastníka konania ŽS Cargo) na novoliberalizovanom trhu 
železničnej nákladnej dopravy vylúčil svojho konkurenta, spoločnosť LTE, čím sa dopustil zneužitia 
dominantného postavenia. Úrad prípad posudzoval paralelne podľa národného aj komunitárneho 
súťažného práva. Po prvýkrát bol v praxi úradu použitý tzv. “Economic continuity test” (test 
ekonomickej kontinuity), etablovaný v rozhodovacej praxi Komisie aj európskych súdov, umožňujúci 
potrestať za stanovených podmienok aj ekonomického nástupcu zaniknutého páchateľa. Úrad uložil 
ŽS Cargo pokutu vo výške 75 000 000 Sk

22
. KS BA sa stotožnil s posúdením protisúťažného 

konania, akceptoval aj aplikovanie testu ekonomickej kontinuity, avšak tento považoval za 
poľahčujúcu okolnosť a uloženú pokutu znížil na 9 000 000 Sk

23
. Úrad podal voči rozsudku KS BA 

odvolanie na NS SR. V odvolacom konaní podala Komisia v postavení amicus curiae stanovisko k 
inštitútu ekonomického nástupníctva a k efektívnosti ukladania pokút v takýchto prípadoch. NS SR 
rozsudok KS BA zmenil tak, že žalobu zamietol. Ako sme už uviedli nasledovalo ešte konanie pred 

                                                           
12

 Bod 30 rozsudku  
13

 Bod 36 rozsudku 
14

 Bod 37 rozsudku 
15

 Prehľad uvedený na webovej stránke Komisie 
http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_amicus_curiae.html 
16

 Prípad Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, vyjadrenie komisie z 11.06.2009 
17

 Prípad Garage Grémeau, vyjadrenie Komisie z 02.11.2006 
18

 Rozsudok NS SR č. 1 Sžhpu/1/2011 zo dňa 31.01.2012 
19

 Nález Ústavného súdu SR III. ÚS 170/2011-46 z 14.06.2011 
20

 Rozsudok KS BA č. 1S27/2007-227 z 06.12.2007 
21

 Rozhodnutie úradu č. 2006/DZ/2/1/067 z 03.07.2006 v spojení s rozhodnutím Rady úradu č. 
2006/DZ/R/2/144 z 22.12.2006 
22

 Cca 2,5 mil. EUR 
23

 Cca 300 tis. EUR 
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ÚS SR, to sa však týkalo procesného pochybenia NS SR pri vyhlasovaní rozsudku. Následne, po 
vrátení veci na NS SR tento rozhodol obsahovo totožne ako v pôvodnom rozsudku.   

Rozsudok NS SR možno považovať za prelomový. Test ekonomickej kontinuity bol 
aplikovaný aj v iných konaniach, avšak oba súdy (KS BA aj aj NS SR), hoci v princípe test 
nespochybnili, považovali ho za poľahčujúcu okolnosť a znížili pokutu uloženú úradom

24
. V danom 

prípade išlo len o aplikáciu národného práva a nebolo možné využiť mechanizmy stanovené 
Nariadením 1/2003.  
 
4 PRÍPAD „ENVI-PAK“ – TRESTANIE NA ZÁKLADE GENERÁLNEJ KLAUZULY, 

PARALELNÁ APLIKÁCIA NÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO SÚŤAŽNÉHO PRÁVA 

Úrad rozhodnutiami zo roku 2010
25

 konštatoval porušenie súťažných pravidiel spoločnosťou 
ENVI-PAK, a.s..  

ENVI-PAK bol v posudzovanom období výlučným držiteľom licencie na používanie 
registrovanej ochrannej známky Zelený bod (ZB) na území SR. Na jej základe bol oprávnený 
udeľovať individuálne licencie (sublicencie) tretím stranám, t. j. výrobcom, distribútorom obalov a 
balených tovarov, dodávateľom a dovozcom na používanie ochrannej známky ZB v SR a na právo 
uviesť na slovenský trh tovar zabalený v obale, na ktorom sa ZB nachádza (licenční klienti). Každý 
importér, resp. iná povinná osoba, uvádzajúca na slovenský trh obaly, na ktorých už ZB bol 
umiestnený, musela uzatvoriť zmluvu s ENVI-PAK. Pre povinné osoby neexistovala žiadna 
alternatíva na získanie ochrannej známky ako zmluva s ENVI-PAK.  

ENVI-PAK súčasne pôsobil na trhu poskytovania služieb oprávnených organizácií, t. j. 
zabezpečoval zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov pre povinné osoby (servisní klienti), 
kde bol vystavený konkurenčnému tlaku ďalších oprávnených organizácií. Na tomto trhu sa zároveň 
prejavovali dopady zneužívania dominantného postavenia ENVI-PAK. 

ENVI-PAK nastavil systém platieb za ZB takým spôsobom, že jeho servisní klienti, teda tí, 
ktorí využívali služby zabezpečenia zberu, zhodnotenie a recyklácie odpadov z obalov, mali 
možnosť používať ZB zadarmo, pričom licenční klienti, teda tí, ktorí mali záujem len o používanie 
ochrannej známky, platili za samotnú licenciu poplatok. Výsledná cena, ktorú platil podnikateľ 
žiadajúci len o licenciu bola vždy vyššia, než ktorú by získal, ak by bol servisným klientom ENVI-
PAK. Pre povinné osoby používajúce ZB nebolo preto ekonomicky racionálne zostať, resp. stať sa 
servisným klientom inej konkurenčnej oprávnenej organizácie. ENVI-PAK teda zneužíval svoje 
dominantné postavenie na trhu poskytovanie súhlasu s použitím ochrannej známky ZB 
prostredníctvom individuálnych licencií tak, že v skutočnosti nepriamo nútil povinné osoby 
používajúce ZB využívať aj jeho služby na trhu zabezpečovanie zberu, zhodnotenia a recyklácie 
odpadov z obalov, čo viedlo k obmedzeniu expanzie konkurentov na tomto trhu.  

Posudzované správanie predstavovalo porušenie slovenského zákona (§ 8 zákona 
o ochrane hospodárskej súťaže) aj európskeho práva (článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v čase vydania rozhodnutia úradu čl. 82 Zmluvy o ES). 

Na základe žaloby podanej ENVI-PAK-om, Krajský súd v Bratislave rozhodnutie úradu zrušil 
a vec mu vrátil na ďalšie prejednanie a rozhodnutie. Dôvodom zrušenia rozhodnutia bolo okrem 
iného aj to, že podľa podľa KS BA

26
, pokiaľ úrad ukladá pokutu za porušenie tzv. generálnej 

klauzuly (všeobecného zákazu zneužitia dominantného postavenia), nemôže ukladať pokutu, 
pretože takýto postup je v rozpore s princípom nullum crimen sine lege.  Podľa súdu, pokiaľ ide 
o aplikáciu generálnej klauzuly, je potrebné dodržať základné princípy správneho trestania, a to 
zásadu nullum crimen, nulla poena sine lege a to tak, že pokiaľ úrad má na základe generálnej 
klauzuly právomoc formulovať nové skutkové podstaty, podnikateľ musí mať možnosť tieto poznať, 
až potom je možné ho sankcionovať. Inými slovami, úrad môže ukladať pokutu až v prípade, ak 
podnikateľ nerešpektuje rozhodnutie, ktorým sa iba deklaruje porušenie, t.j. opisuje skutok, ktorý 
predstavuje porušenie generálnej klauzuly.  

Ďalším, pre súd problematickým záverom úradu, bola paralelná aplikácia európskeho 
a slovenského súťažného práva. KS BA sa vyjadril k paralelnej aplikácii národného a európskeho 
práva takto cit: „Ak sa deklaruje porušenie čl. 82 zmluvy o EES, tak by mal mať úrad za nesporne 

                                                           
24

 Rozsudok NS SR č. 8 Sžhpu 1/2008, http://www.antimon.gov.sk/files/30/2009/8-Szhpu-1-
2008.pdf 
25

 Rozhodnutie úradu č.  2009/DZ/2/1/040 v spojení s rozhodnutím Rady úradu č. 2010/DZ/R/2/049 
26

 KS BA tu vychádzal z judikatury NS SR, nastavenej rozsudkom NS SR č. 3 Sžh/3/2010 z 
03.05.2011 vo veci “Marianum”. 
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preukázané zneužitie dominantného postavenia v miere, ktorá je zjavne spôsobilá ovplyvniť obchod 
medzi členskými štátmi.  Ide teda o kvalifikovanejšiu formu konania, ako by bolo postihnuteľné 
podľa vnútroštátneho zákonodarstva. Súd teda uzatvára, že rozhodnutie považuje za zmätočné aj 
v tom zmysle, že správny orgán prvého stupňa mohol začať správne konanie so žalobcom správne 
konanie pre podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia a mohol tiež toto konanie 
kvalifikovať podľa čl. 82 zmluvy ES, resp. kumulatívne aj podľa § 8 ods. 2 zákona o ochrane 
hospodárskej súťaže. Avšak v priebehu správneho konania mal dospieť k záveru, či ide o konanie, 
v ktorom je komunitárny prvok obsiahnutý, či nie a v súlade s týmto záverom mal mať za 
preukázané, že ku zneužitiu dominantného postavenia materiálne došlo a teda správne konanie 
ukončiť tak, že sa jednalo o zneužitie dominantného postavenia v miere, ktorá bola zjavne spôsobilá 
ovplyvniť medzi členskými štátmi a potom deklarovať porušenie čl. 82 zmluvy ES, alebo uzatvoriť, 
že sa jednalo o zneužitie dominantného postavenia, avšak nie v miere, ktorá by bola zjavne 
spôsobilá ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a potom deklarovať porušenie ust. § 8 ods. 2 
o ochrane hospodárskej súťaže. Súbežná deklarácia porušenia čl. 82 zmluvy a zároveň § 8 zákona 
o ochrane hospodárskej súťaže konaním, u ktorého je splnená podmienka totožnosti skutku, je 
podľa názoru súdu zmätočná.“

27
  

V konaní pred  Najvyšším súdom SR Komisia využila možnosť vyjadriť sa k prípadu podľa čl. 
15 ods. 3 Nariadenia 1/2003 ako amicus curiae). Vo svojom stanovisku, ktoré zaslala NS SR, sa 
vyjadrila k súbežnému uplatňovaniu slovenského a európskeho práva zakazujúceho zneužívanie 
dominantného postavenia, ako aj k možnosti uloženia pokuty za porušenie všeobecného zákazu 
zneužitia dominantného postavenia. 

Následne, NS SR zmenil rozsudok KS BA tak, že zamietol žalobu ENVI-PAK. Rozsudok NS 
SR tak predstavuje zvrat v tejto línii a to v prospech všeobecne akceptovaných záverov a ustálenej 
judikatúry európskych súdov.  

Podobne ako aj v prípade „LTE“, aj pri problematike trestania na základe generálnej klauzuly 
tomuto prípadu predchádzalo viacero rozsudkov KS BA a NS SR

28
. V týchto prípadoch však úrad 

aplikoval len národné súťažné právo a preto nebolo možné, aby Komisia akýmkoľvek spôsobom 
zasahovala do konaní pred súdmi. Na problematickosť záverov však upozorňovali viacerí autori

29
. 

 
 
5 ZÁVER 

V oboch prípadoch zo slovenskej praxe vidno, že v konečnom dôsledku súdy plne 
akceptovali stanovisko Komisie a v otázke týkajúcej sa problematiky európskeho súťažného práva 
rozhodli v súlade s ním. Nepovažovali za potrebné obrátiť sa na Súdny dvor s predbežnou otázkou. 
Toto by však podľa nášho názoru ani nebolo možné, pretože v oboch prípadoch sa dal záver, ktorý 
v stanoviskách formulovala a predložila Komisia, vyvodiť z dlhodobej rozhodovacej praxe 
luxemburských súdov

30
.   

Nie je však možné opomenúť viaceré vyššie uvádzané rozsudky KS BA a NS SR, 
zaoberajúce sa rovnakou problematikou, avšak rozhodované výlučne podľa národného súťažného 
práva, kde súdy dospeli k diametrálne odlišným záverom, v jednom prípade dokonca v prípade 
rovnakého účastníka konania. Pri rovnakom znení právnej úpravy, keďže zákaz dohôd 
obmedzujúcich súťaž a zneužívania dominantného postavenia je v slovenskom súťažnom zákone 
formulovaný totožne ako európskom práve, je takáto situácia nanajvýš neželaná. Spôsobuje právnu 
neistotu podnikateľov, ktorí sú adresátmi súťažných noriem. V praxi spôsobuje tiež problémy pre 
rozhodovanie Protimonopolného úradu SR, ktorý je právnym názorom súdu viazaný a pokiaľ súdy 
nerozhodujú konzistentne, úrad má pri rozhodovaní problém, ako postupovať, aby sa vyhol 
pochybeniam, ktoré by mu súd mohol v rámci súdneho prieskumu vytknúť. V súvislosti 
s rozvíjajúcou sa problematikou súkromného presadzovania súťažného práva, t.j. náhrady škody za 

                                                           
27

 Rozsudok KS BA č. 1 S 249/2010 z 01.12.2011 
28

 Prax nastavená rozsudkom NS SR č. 3 Sžh/3/2010 z 03.05.2011 vo veci “Marianum”, bližšiw 
pozri tiež rozsudky uvádzané v ŠABOVÁ, Z., “Zásada nullum crimen sine lege a ukladanie sankcií 
v súťažnom práve”, Právny Obzor 2/2013 
29

 Pozri bližšie napr. KALESNÁ, K.: “Zneužívanie dominantného postavenia v teórii a aplikačnej 
praxi”, Právny Obzor 4/2012, ŠABOVÁ, Z., “Zásada nullum crimen sine lege a ukladanie sankcií 
v súťažnom práve”, Právny Obzor 2/2013, BLAŽO, O., “Nullum crimen, nulla poena sine lege a 
generálne klauzuly v prípadoch zneužívania dominantného postavenia”, Justičná revue 4/2013 
30

 Bližšie pozri diela uvádzané v poznámke pod čiarou č. 29. 
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porušenia súťažných pravidiel, je situácia právnej neistoty nepriaznivá aj pre poškodené subjekty, 
ktoré by sa chceli domáhať náhrady škody. Hoci v oboch prípadoch išlo len o problematiku 
rozhodovania o pokute, ktorá sa netýkala samotného posúdenia legality konania podnikateľov, na 
tento problém upozorňujeme v širšom kontexte. 

Ako sme už uviedli, v daných prípadoch podľa nášho názoru nešlo o objasňovanie nových 
konceptov či výklad práva v doposiaľ neriešených oblastiach. V tejto súvislosti poukazujeme na 
časovú náročnosť podania vyjadrenia amicus curiae. Na to, aby Komisia tento inštitút využila, musí 
sa najskôr oboznámiť s konkrétnymi okolnosťami daného prípadu, vyžiadať si potrebné podklady 
a informácie a následne celý postup realizovať v súlade s vlastnými internými procesmi

31
. Takisto 

nie je bez významu okolnosť, že Komisia má voľnosť rozhodovania v tom, či v určitom prípade 
vyjadrenie ako amicus curiae podá alebo nie, nie je to jej povinnosť.  

Vzhľadom na uvedené súvislosti je mieste otázka, či by nebolo vhodné za takýchto okolností, 
pokiaľ nejde o objasňovanie nových konceptov súťažného práva, ale presadzovanie ustálených 
doktrín, zvážiť aj flexibilnejšie a časovo menej náročné nástroje. Doposiaľ napríklad v slovenskej 
praxi nie je známy prípad, kde by súd požiadal Komisiu o stanovisko podľa čl. 15  Nariadenia 
1/2003. Takýto postup by nevyžadoval podrobný rozbor prípadu Komisiou a súdu by mohol byť 
osvetlený len teoretický náhľad a prístup k problematike. Určite by podľa nášho názoru by bolo 
vhodné vytvotiť aj sieť, resp. komunikačnú platformu pre národné súdy, kompetentné rozhodovať 
podľa európskeho práva, ktorá by im umožňovala vymieňať si názory a skúsenosti. Pokiaľ by išlo o 
neformálne procesy, nebola by dotknutá nezávislosť súdnej moci. Uvedené postupy by určite 
prospeli jednotnej a účinej aplikácii európskeho súťažného práva v členských štátoch a právnej 
istote.  
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Univerzita v Novom Sade, Ekonomická fakulta v Subotici 
 
Abstract: One of the fundamental legal principles of business is the principle of will autonomy that 

together with the principle pacta sunt servanda and the principle of alternative ways of dispute 
resolution form pillars of market economics. It does not match completely with the principle of 
contract autonomy, despite being often identified with it. The principle states broader freedom in 
acts of will than autonomy of contract. During the current economic crisis this principle is being 
restricted by state economic interventions due to public legal interests. Consequently, important 
dilemmas regarding the scope of application of this principle in business practice appear. It seems 
the solutions are to be found at the level of reaffirmation of other fundamental legal principles and 
their interaction with public legal measures. 
 
Abstrakt: Jedna zo základných právnych zásad podnikania je zásada autonómie vôle, ktorá spolu 

so zásadou pacta sunt servanda a zásadou alternatívnych spôsobov riešovania sporov patrí medzi 
piliere trhovej ekonomiky. Nekryje sa v úplnosti so zásadou zmluvnej voľnosti s ktorou sa často 
stotožňuje.Vyjadruje širšiu voľnosť vôľových úkonov ako je zmluvná voľnosť. V súčasnosti v 
podmienkach hospodárskej krízy sa táto zásada z dôvodu verejnoprávnych záujmov obmedzuje 
zásahmi štátu do ekonomiky. V tej súvislosti vznikajú vážne dilemy o rozsahu aplikácie tejto zásady. 
Zdá sa, že po riešeniach treba pátrať v rovine reafirmácie ostatných základných právnych zásad a 
ich spolupôsobenia s verejnoprávnymi opatreniami. 
 
Key words: principle of will autonomy, principle of will autonomy restrictions, public legal measures, 

resort solutions 
 
Kľúčové slová: zásada autonómie vôle, obmedzenia zásady autonómie vôle, verejnoprávne 

opatrenia, východiskové riešenia.  
 
 

Voluntas pro facto reputatur 
(Vôľa sa pokladá za čin) 

 
1  ÚVOD 

Právne pravidlá upravujúce záväzkové vzťahy sú prevažne dispozitívnej právnej povahy. To 
znamená, že sa tieto pravidlá vždy uplatnia, keď ide o zmluvné vzťahy, ak konajúce strany svojou 
zhodnou vôľou tieto vzťahy neupravia inak. Zásada podľa ktorej je vôľa strán tvorkyňou zmluvných 
vzťahov profilujúc ich obsah, formu nazýva sa zásada zmluvnej voľnosti (zmluvnej slobody, 
zmluvnej autonómie). Zmluvy sa uzatvarajú a plnia z vôle ich účastníkov. Zmluvná voľnosť 
a konsenzualizmus predstavujú základné zásady súčasného zmluvného práva zvlášť zmluvného 
obchodného práva národného a medzinárodného.  

Zásada zmluvnej resp. záväzkovej voľnosti je starou spoločenskou zásadou vždy 
zastúpenou v spoločnostiach vrátane i tých, ktoré sa nezakladali na štáte a práve. Upravuje vzťahy 
v rovine súkromného práva. Jej rozsah je variabilný, flexibilný závisí od konkrétnych spoločenských, 
ekonomických, politických okolností. Determinuje ju, na jednej strane, hlboká potreba spoločnosti 
umožniť voľné prejavovanie individuálnej vôle a na druhej strane, kategorická požiadavka 
dodržiavať všeobecne uznaté imperatívne pravidlá spoločnosti vyjadrujúce všeobecné záujmy, ktoré 
nemôžu byť predmetom individuálneho vôľového disponovania. Teda rozsah jej uplatňovania 
nezávisí iba od vôle zákonodarcu, ale je determinovaný stupňom ekonomického rozvoja, politickej, 
kultúrnej, mravnej, filozofickej emancipácie jednej spoločnosti. 

V teórii a praxi sa často zásada zmluvnej voľnosti a zásada autonómie vôle stotožňujú i keď 
sú právni teoretici, ktorí tieto zásady prísne odlišujú.

1
 Zdá sa, že i keď sú terminologicky rozdielne 

                                                           
1
 Blagojević podčiarkuje, že princíp autonómie vôle existuje v individualistickom práve, prevažne je 

obmedzený, kým princíp zmluvnej voľnosti existuje nielen v tomto ale i v kolektivistickom práve. In: 
Perović, S., Obligaciono pravo, knjiga prva, VII. izdanje, Beograd, 1990, s. 157; 
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stavané obidve zásady vskutku majú tú istú podstatu – vôľu subjekta v práve, ktorá svojimi prejavmi 
spôsobuje právne následky bez ohľadu či je obmedzená iba na zmluvné vzťahy alebo sa vzťahuje aj 
na iné záväzkové vzťahy. 

V súčasnosti sa v obchodnom práve táto sloboda podnikateľských subjektov viacej nazýva  
zásadou autonómie vôle, zvlášť v teórii medzinárodného obchodného práva.

2
  

 
I. Vývoj, základné znaky a funkcie zásady autonómie vôle   
Nesporne vznik zásady zmluvnej voľnosti ako právnotechnického a organizačného prejavu 

zásady autonómie vôle, ako to prízvukujú niektorí právni filozofi viaže sa na súkromné vlastníctvo. 
Predstavuje emanáciu a sublimáciu  „privlastňovacieho pudu“ v upravenej forme vôľových úkonov, 
ktoré spôsobujú právne následky. 

Zásada zmluvnej voľnosti má pôvod v rímskom práve. Nadobúdala na rozsahu oslabovaním 
formalizmu v práve zvlášť v Justiniánovej dobe. V ďalšom vývoji rímskeho práva badať tendenciu jej 
obmedzovania podľa meradiel mores neskoršie boni mores, ktoré vyjadrovali právne a mravné 
zásady vtedajšej rímskej spoločnosti.

3
 Zásada zmluvnej voľnosti sa uplatňovala v občianskom 

práve. Neprenikla do obchodného práva, lebo ono v tej dobe ani neexistovalo. Neboli ekonomicko - 
spoločenské predpoklady na jeho vznik t.j. hospodárstvo bolo naturálne, obchodníci nepredstavovali 
osobitnú spoločenskú zložku.

4
  

V prvej fáze feudalizmu túto zásadu znovu obmedzil formalizmus, neskoršie ju ovládol 
dualizmus svetového a cirkevného (kanonického) práva. Cirkevných dogiem sa zbavila v predvečer 
veľkých revolúcií, keď ju začali objasňovať na podklade pravidiel občianskeho práva. Ideové 
prúdenia francúzskej revolúcie opierajúce sa, okrem iného, aj na prirodzenoprávnu teóriu, vplývali 
na vznik novej koncepcie zmluvnej slobody, podľa ktorej je vôľa zmluvných strán vrcholnou a 
suverénnou tvorkyňou zmluvných záväzkov a všetkých právnych dôsledkov vyplývajúcich zo 
zmluvy. Vyplynula z  politického a ekonomického liberalizmu.

5
 Jej základným znakom je, že 

individuálna vôľa sama seba zaväzuje, preto má znak autonómie.  
Teória autonómie vôle vznikla ako produkt nových, pokrokových spoločensko - 

ekonomických vzťahov založených na trhu, súkromnom vlastníctve a na slobodnej individuálnej vôli 
účastníkov na trhu. Formulovali ju právni filozofi v polovici 19. storočia.

6
  

Podľa prirodzenoprávnej teórie, ktorá ovplyvnila teóriu autonómie vôle, človek sa rodí 
slobodný a pokiaľ spoločenské potreby vyžadujú určité obmedzenie tejto slobody, tak tomu treba 
rozumieť ako slobodne prijaté zriekanie sa výkonu tej slobody v prospech spoločenských záujmov. 
Človek sa iba svojou vôľou môže zaviazať a tým spôsobom aj obmedziť.

7
 V tom zmysle zmluva je 

symbolom slobody, spravodlivosti tiež mravnosti lebo rovnakou mierou prihliada aj na záujmy druhej 
strany.  

Podľa prirodzenoprávnej teórie na podklade kategórie individuálnej zmluvnej slobody 
premietnutej do spoločenskej zmluvy sa objasňuje spoločnosť, právny poriadok, štát, právne 
inštitúcie, zákony.   

                                                                                                                                                                
„Netreba miešať teóriu autonómie vôle, ktorá je filozofická koncepcia s princípom zmluvnej voľnosti, 
ktorý je jedno  technické pravidlo organizácie.“ Vyzdvihujú Planiol, Ripert, Boulanger, Traité 
élémentaire de droit civil, Paris, 1952, s. 6; In: Perović, S., op. cit., s.156; 
2
 Porovnaj Goldštajn, Bystrický, Schmitthoff, Draškić a i.; 

3
 Pozri Perović, S., op. cit., s. 154 – 155;  

4
 Čo podľa Strážnického neznamenalo, „...že sa rímskemu duchu priečil obchod, že sa rímske právo 

zameriavalo na malý tovarový obrat. Naopak Rimania sa zaoberali obchodom vo veľkom rozsahu, 
ich právo zodpovedalo veľkému medzinárodnému obratu. Zvlášť vyvinuté majetkové predovšetkým 
záväzkové právo uspokojovalo požiadavky obchodného obratu. Nech pripomenieme zmluvnú 
slobodu, bezformálnosť najdôležitejších kontraktov pre obchodný obrat (emptio venditio, locatio 
conductio, societas), prísnosť veriteľa voči dlžníkovi atď.“ Stražnicky, M., Predavanja iz Trgovačkog 
prava, II. prerađeno i popunjeno izdanje, Bibliografski zavod d. d., Zagreb, 1926, s. 5; 
5
 Porovnaj Perović, S., op. cit., s. 155 - 156; 

6
 Viacej Krulj, V., Sloboda uređivanja obligacionih odnosa (odrednica), Komentar Zakona o 

obligacionim odnosima (redaktori: Blagojević, B. i Krulj, V.), I. tom, Savremena administracija, 
Beograd, 1980, s. 49 – 50; 
7
 Pozri Vizner, B., Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, knjiga 1, Zagreb, 1978, s. 

52; 
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Teória autonómie vôle ako odpoveď na tvrdosť feudálneho práva v ideovej rovine znamenala 
veľký posun dopredu – k pokroku. Predsa, založená na suverénnosti a autonómnosti individuálnej 
vôle absolútne nadriadenej zákonom, podľa ktorej sú strany úplne voľné upraviť si svoje vzťahy ako 
chcú, zostala v nezmenenej podobe iba v teoretickej rovine právnej filozofie. Prax ju poprela, 
premenila na utópiu a nereálnosť. Nie je omylom, že subjekt v práve nie je robinzónom na pustom 
ostrove, tak ako čo viacej neexistujú ani ilúzie o všemožnosti individuálnej vôle. Jedinci nedokážu 
obstať bez spoločnosti založenej na celospoločenských hodnotách vymedzených imperatívnymi 
normami a mravnými pravidlami.  

V tom zmysle teória autonómie vôle dostala sa do rozporu so skutočnosťou. Zbavila sa  
doktrinárnej právnofilozofickej dimenzie, premenila sa na pragmatickú formu užšieho obsahu, 
„technickej“ povahy, terminologicky sa prebudovala na zásadu zmluvnej voľnosti.. Stala se jednou 
zo základných civilizačných právnych zásad, ktorú v rôznych názvoch, podobách, rozsahoch 
akceptovali všetky národné občianske a obchodné kodifikácie.

8
  

Medzi nimi aj srbské záväzkové právo. V Zákone o záväzkových vzťahoch z 1978 (ďalej iba: 
ZZV)

9
 je zásada zmluvnej voľnosti podobne konceptuálne formulovaná ako je to v komparatívnom 

práve i keď sa terminologicky vymedzuje ako autonómia vôle.  
Túto evolúciu, ale iba v profilovaní názvu pojmu vôľovej voľnosti subjekta v práve,  rozoznať 

i pri jej terminologickom a obsahovom organizovaní v uvedenom ZZV. Totiž táto zásada sa predtým 
nazývala Sloboda úpravy záväzkových vzťahov, kým sa v jeho poslednom novelizovanom znení 
terminologicky vymedzuje ako Autonómia vôle.  

Možno usúdiť, že ide o nezladenosť názvu a obsahu tejto kategórie, ktorú zákonodarca 
pojmove organizuje v užšom význame v podobe zásady zmluvnej voľnosti.

10
  

Predsa pojem zásady zmluvnej voľnosti sa úplne nekryje s pojmom zásady autonómie vôle 
v súčasnom znení označujúcom širšie pole individuálnej vôľovej tvorivosti, ktoré sa vzťahuje nielen 
na zmluvy ale aj na jednostranné právne úkony.  

V práve táto otázka zvonku často má právnotechnickú (redakčnú) povahu a závisi od toho 
ako zákonodarca vymedzí šírku priestoru na uplatnenie zásady vôľovej voľnosti v matérii 
konkrétneho zákona (komplexným alebo fragmentárnym spôsobom) resp. ako v ňom určí pomer 
medzi jeho dispozitívnymi a kogentnými právnymi pravidlami. Hlbšie pozorované za tým sa skrýva 
jeho postoj k uskutočneniu širších, verejnoprávnych záujmov, ktoré sa v oblasti obchodného práva 
predovšetkým vzťahujú na uskutočňovanie slobody podnikateľskej iniciatívy predstavujúcej nosný 
pilier trhovej ekonomiky založenej, okrem iného, aj na zásade autonómie vôle podnikateľských 
subjektov.

11
 

Napr. v ZZV sa nepriamym spôsobom šíri rozsah zásady autonómie vôle, obsahove 
obmedzenej na zmluvné vzťahy ako to vyplýva z čl.10 ZZV, aj na jednostranné právne úkony. To 
vidno napr. z článku 234. ZZV, v ktorom sa určuje pojem cenného papiera a jeho povaha ako 
jednostraného prejavu vôle jeho vystaviteľa.

12
 

Širší prístup k vymedzeniu zásady zmluvnej voľnosti obsahuje taliansky Codice civile z 1942. 
V článku 1322. CC sa formuluje zásada zmluvnej samostatnosti, podľa ktorej strany v medziach 
zákona voľne určujú obsah pomenovanej a nepomenovanej zmluvy, s tým, že sa pravidlá 
o zmluvách uplatňujú i na jednostranné právne úkony majetkového obsahu inter vivos ak zákon 
neurčuje inak. (čl.1324.) 

                                                           
8
 V slovenskom Občianskom zákonníku z 1964 je upravená v § 2 ods. 3, § 51 a § 491, v talianskom 

Codice civile z 1942 v čl. 1322 atď. 
9
 Po zániku veľkého federálneho štátu všetky ex - juhoslovanské republiky prevzali tento zákon do 

svojho  právneho poriadku.  
10

 Totiž článok 10. ZZV znie: “Strany v záväzkových vzťahoch v medziach donucujúcich predpisov, 
verejného poriadku a dobrých zvyklostí sú voľné upraviť svoje vzťahy podľa svojej vôle.“ Začiatočná 
plurálová formulácia subjektov týchto vzťahov „Strany v záväzkových vzťahoch...“ akoby 

napovedala, že zákonodarca túto zásadu zakladá na záväzkových vzťahoch medzi dvoma stranami, 
teda na zmluvných vzťahoch i keď ju pritom pomenúva autonómiou vôle a nie zásadou zmluvnej 
voľnosti. 
11

 V zákonoch sa dispozitívne pravidlá spravidla určia v prechodných, záverečných ustanoveniach 
priamym, výslovným spôsobom, alebo nepriamym spôsobom, keď sa výslovne určia kogentné 
pravidlá, resp. sankcie za porušenie kogentných pravidiel;   
12

 Čl. 234. ZZV znie: „Cenný papier je písomný doklad, ktorým sa jeho vystaviteľ zaväzuje splniť 
záväzok zapísaný na tom doklade jeho zákonnému majiteľovi.“ 
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I keď sa zdá, že je objasnenie pojmu vôľovej voľnosti nesporné, bez ohľadu či sa organizuje 

a terminologicky vymedzuje ako zásada zmluvnej voľnosti (užšie alebo širšie chápaná) alebo ako 
zásada autonómie vôle, predsa v súvislosti s ňou vznikajú viaceré dilemy: 

- prvá týka sa rozsahu autonómie vôle, či je tento rozsah obmedzený alebo neobmedzený, 
potom či sa uplatní len na  zmluvy záväzkového práva, alebo aj iné zmluvy a jednostranné právne 
úkony, potom len na určenie obsahu a formy zmluvy, alebo i na voľbu hmotného a procesného 
práva,

13
 tiež na spôsob riešovania sporov atď.  

Zdá sa, že autonómiu vôle v obchodnom práve v medziach objektívneho práva tvoria tieto 
zložky vzťahujúce sa na podnikateľský subjekt:  

- voľne rozhoduje o tom, či sa zmluvne zaviaže a s ktorou zmluvnou stranou,  
- voľne určuje typ, obsah a formu zmluvy,  
- voľne určuje hmotné právo upravujúce zmluvu,  
- voľne určuje spôsob riešenia sporu zo zmluvy a procesné právo;   
- druhá sa vzťahuje na určenie právnej povahy autonómie vôle. Podľa niektorých názorov 

autonómia vôle je jedným z prameňov práva zvlášť obchodného a medzinárodného obchodného 
práva.

14
  

V právnej teórii sa zastáva i opačná mienka, ktorá popiera uvedený názor.
15

  
Zásada autonómie vôle sa uplatňuje na základe dispozitívnych noriem.

16
 Z toho dôvodu je 

autonómnym prameňom práva lebo umožňuje upraviť vzťahy samostatnou vôľovou činnosťou 
konajúcich strán inak ako ich upravujú dispozitívne normy resp. keď tieto normy neexistujú. V tomto 
poslednom prípade jej rozsah vymedzí objektívne právo.  

Zásada autonómie vôle je v oblasti obchodného práva organizačným, operacionalizačným  
právnym nástrojom na uplatnenie ústavného práva každého podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú 
činnosť

17
 resp. základnej ústavnej zásady slobody podnikateľstva.

18
 

V tom zmysle ona je nepísaným, zjednocujúcim základom záväzkového obchodného práva a 
tým aj obchodného práva vôbec. Zásada autonómie vôle je jednou z metód právnej regulácie v 
obchodnom práve. Dynamizuje obchodné právo, v ktorom „...viacej nie je rozhodujúce vecné právo 
so svojím staticky utvoreným vlastníckym právom ale záväzkové právo so svojimi dynamicky 
formulovanými obligáciami.“

19
  

Zásada autonómie vôle prispela k jeho vnútornej jednotnosti, samostatnosti, čo vyplýva z 
názorov a potrieb obchodu, aby sa rozvíjal voľne, bezpečne zameriavajúc sa na maximalizáciu 
efektov za najväčšej možnej úspory času a nákladov. „Tím si vysvětľujeme, že obchodní právo jeví 
nechuť obmezovati smluvní svobodu formálními požadavky a současně přivádí určité formální 
ústavy právní k najvětší dokonalosti.“

20
 

 

                                                           
13

 Porovnaj Bystrický, R., Základy mezinárodního práva soukromého, Orbis, Praha, 1958, s. 239 – 

243; 
14

 Goldštajn v rámci Goldštajn, A., (Uvod), Postupan razvoj međunarodnog trgovačkog prava - 
izveštaj Generalnog sekretara OUN. Clive M. Schmitthoff, Međunarodno trgovačko pravo - njegov 
razvoj, formuliranje i funkcioniranje, Informator, Zagreb, 1972, s. 11;  
Zmluvná prax je kreátorkou (prameňom práva) početných nových zmlúv obchodného práva zvlášť 
v systéme common law. Viacej Mlikotin - Tomić, D., Pravo međunarodne trgovine, Školska knjiga, 
Zagreb, 1999, s. 4;  
Schmitthoff zdôrazňuje „...že sa medzinárodné zvyklosti zakladajú na autonómii vôle strán, ktoré si 
ich zvolili ako pravidlá, ktoré treba uplatniť na jednotlivý obchod.“ Schmitthoff  v rámci Goldštajn, A., 
op. cit., s.  97; 
Viacej Draškić,M., Stanivuković,M., Ugovorno pravo međunarodne trgovine, Službeni list SCG, 
Beograd, 2005; s. 19 – 20; 
15

 Bystrický, R., op. cit., s. 241;  
16

 O princípe zmluvnej slobody a princípe dispozitívnosti  právnej úpravy Eliáš, K. a kol.,Kurs 
obchodního práva – Obchodní závazky. Cenné papíry. 1.vydání, C.H. Beck, Praha, 1996, s. 5 – 11; 
17

 Článok 35 ods. 1. Ústavy SR z 1992; 
18

 Článok 82 ods. 1 a článok 83 Ústavy Republiky Srbsko z 2006; 
19

 Stojanović, D., Društvena svojina, Pravni fakultet u N.Sadu, Institut privrednopravnih i ekonomskih 
nauka, Novi Sad, 1976, s. 21; 
20

 Malovský - Wenig, A., Příručka obchodního práva, Československý kompas v Praze, 1947, s. 3 – 
4; 
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II. Zásada autonómie vôle a jej obmedzovanie 

Uplatňovanie zásady autonómie vôle v obchodnom práve a jej obmedzovanie môžeme 
pozorovať vo viacerých polohách: po prvé, v jeho statusnej (statickej) časti (právo obchodných 
spoločností – tzv. korporatívne právo); po druhé, v jeho dynamickej časti (zmluvy tovarového, 
platobného obehu, cenné papiere); po tretie, v medzinárodnom obchodnom práve. 

1. Obchodné spoločnosti sú alter ego ich ekonomických vlastníkov a vôľovými výtvormi ich 
zakladateľov - fyzických a právnických osôb. Avšak obchodné spoločnosti sú subjektmi v práve a 
tvorkyne vôľových úkonov. Vôľová tvorivosť podnikateľských subjektov v oblasti práva obchodných 
spoločností je značne ovplyvnená verejnoprávnymi normami, ktoré ochraňujú právnu istotu, 
upravujú základné zložky právneho postavenia spoločností: ich vznik, registráciu, organizačnú 
štruktúru, podnikanie, zodpovednosť v právnom styku, zánik, ochranu záujmov vlastníkov podielov 
vrátane menšinových, zamestnancov, veriteľov, interný, externý konflikt záujmov, statusné zmeny, 
zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti, formy spájania (zoskupovania) obchodných 
spoločností (tzv. koncernové právo), zmluvnú finančnú reštrukturalizáciu obchodných spoločností a 
i.  

Tak sa v srbskom Zákone o bankách z 2005 kogentnými pravidlami banke ukladajú 
povinnosti zriadiť vnútorné organizačné jednotky na riadenie rizík, pre boj proti praniu peňazí a 
financovaniu terorizmu, povinnosť dodržiavať predpísané meradlá v kapitálovom podnikaní, 
ochraňovať záujmy bankových klientov a i. 

21
    

Prenikanie verejnoprávnych noriem do oblasti autonómie vôle obchodných spoločností je 
zvlášť evidentné v oblasti práva konkurencie najmä pri horizontálnych zmluvných, 
vlastníckoprávnych a zmiešaných integráciách. Posledne, v dôsledku krízových okolností aj na 
pláne finančnej reštrukturalizácie obchodných spoločností t.j. v úprave vzťahov medzi džníkmi a 
veriteľmi.

22
 Tým spôsobom autonómia vôle konajúcich strán je značne obmedzená a modifikovaná. 

Okrem toho v oblasti práva obchodných spoločností všetky opísané aspekty vzťahov často 
sú upravené početnými zmluvami pri ktorých ekonomicky silnejšie strany spravidla formulujú 
adhézne zmluvy vylučujúcu rokovanie. Pri nich je autonómia vôle druhej strany obmedzená iba na 
možnosť rozhodnuť návrh zmluvy prijať alebo ho odmietnuť ale nie ho aj formulovať. Teda v tejto 
oblasti nie sú prítomné iba obmedzenia autonómie vôle externej ale i internej povahy, ktoré 
stanovujú same podnikateľské subjekty na podklade svojej vôle.  

2. Zásada autonómie vôle je podkladom šírenia obchodných zvyklostí, praxe vzorových 
zmlúv, všeobecných obchodných podmienok, jednotných obchodných doložiek a termínov, 
podnikateľskej a arbitrážnej praxe. Tým spôsobom je nenahraditeľným nástrojom na tvorbu 
medzinárodného a domáceho autonómneho obchodného práva.  

Uplatňovanie zásady autonómie vôle v rovine obchodného zmluvného práva môžeme 
sledovať z viacerých uhlov: všeobecných pravidiel o zmluve, obsahu, formy, splnenia, výkladu 
zmluvy a i. Zóna autonómie vôle v tomto odvetví práva je širšia ako v korporatívnom práve. 
Obmedzujú ju kogentné pravidlá upravujúce niektoré otázky procesu tvorenia a splnenia zmluvy: 
vôľu, jej náležitosti, prejav, zhodu vôle, defekty vôle, formu zmluvy, predmet a jeho náležitosti 
(možnosť, dovolenosť), vymedzenosť právom (pomenované, nepomenované), modifikovanie 
zmluvy, výklad a splnenie zmluvy (pacta sunt servanda). 

23
 

V tomto všeobecnom rámci cisárstva slobodnej vôle možné sú ďalšie obmedzenia vôľových 

úkonov podnikateľských subjektov, keď sa ich úkony dotkýnajú verejnoprávnych záujmov a ktoré 
ukladajú zákony, predpisy verejnoprávnych orgánov a telies (štátnych orgánov, orgánov územnej a 
miestnej samosprávy, rôznych regulačných úradov atď.). Najčastejšie ide o oblasť činností a statkov 

                                                           
21

 Pozri Vitéz, M., Bankarsko pravo, Ekonomski fakultet u Subotici i dr., Subotica, 2011, s. 14 – 36; 
22

 Zmluvná finančná reštrukturalizácia obchodnej spoločnosti je vskutku forma finančnej sanácie 
spoločnosti s finančnými ťažkostiami ako dlžníka resp. znovuúprava záväzkových vzťahov s 
veriteľom. Podľa srbského Zákona o zmluvnej finančnej reštrukturalizácii obchodných spoločností 
z 2011 dlžníkovi a veriteľovi sa ukladajú určité zákazy v ich podnikaní, povinná spolupráca medzi 

nimi, určujú obligatórne zložky reštrukturalizačnej zmluvy a i.;    
23

 O zásade zmluvnej voľnosti a jej uplatnení v obchodných zmluvných vzťahoch pozri Suchoža, J. a 
 kolektív, Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, Komentár, Eurounion, Bratislava, 1997, s. 314 – 
327; 
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verejného významu
24

, deficitných tovarov, finančných služieb a pod., kde sa obmedzenia v 
podmienkach hospodárskej krízy môžu aj stupňovať (prísnejšia úprava obsahu zmlúv, regulácia 
cien, kontigentov tovaru, výkupu určitých tovarov, rôzne povolenia, súhlasy a i.).  

Tak sa v článku 3. Zákona o lehotách splnenia peňažných záväzkov z komerčných transakcií 
z 2012 stanovuje neprekročiteľná lehota splnenia peňažného záväzku z komerčnej transakcie 

uzavretej medzi subjektom verejného úseku (štátom, územnou, miestnou samosprávou), verejným 
podnikom a podnikateľským subjektom – do 60 dní. 

Potom verejnoprávna štandardizácia (normalizácia) výrobkov, služieb, výrobných a iných 
postupov významne zužuje autonómiu vôle podnikajúcich strán. Napr. o kvalite, zložkách 
elektrického vypínača strany nemôžu rokovať ani jeho štandard meniť. 

V súťažnom práve zákony proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže a proti nekalej súťaži 
predpisujú obmedzenia podnikateľskej činnosti strán a tým spôsobom zužujú pole autonómie vôle 
konajúcich strán. 

Prudký rozvoj súčasnej ekonomiky založenej na hromadnej výrobe a obchode so 
štandardizovanými tovarmi, štandardizovanými službami determinoval aj skrátenú štandardizovanú 
procedúru uzatvárania obchodných zmlúv v podobe vzorových zmlúv (tzv. štandardizovaných, 
formulárových zmlúv), všeobecných obchodných podmienok.  

Tieto zmluvy sú spravidla dielom vôle iba jednej ekonomicky silnejšej strany takže možnosť 
druhej strany vplývať na ich obsah je veľmi malá. Pri tzv. adhéznych zmluvách ona ani neexistuje, 
lebo druhej strane zostáva iba voľba spomedzi „áno“ alebo „nie“ a niekedy je aj táto možnosť 
vylúčená ako napr. pri zmluve o odbere vody z mestského (verejného) vodovodu od jediného 
dodávateľa. Takže, zásada autonómie vôle zmluvných strán v týchto prípadoch sa rovná fikcii.  

Početné otázky obsahu obchodných zmlúv upravujú verejnoprávne predpisy a nie autonómia 
vôle zmluvných strán. V domácom obchodnom práve za účelom previazania verejnoprávnych a 
súkromnoprávnych záujmov zákonodarca kogentnými pravidlami upravuje obsah, formu 
jednotlivých tovarových, bankových zmlúv a cenných papierov (zmluvy s verejnoprávnymi 
obchodnými spoločnosťami v oblasti činností všeobecného verejného záujmu, zmluvy o stavaní, 
finančnom lízingu, faktoringu, poistení, úverové zmluvy, finančné nástroje a i.). Napríklad: 

- v článku 6. Zákona o finančnom lízingu z 2003 sa kogentnou normou určujú podstatné 
zložky (essentialia negotii) lízingovej zmluvy a zmluvy o dodávke; 

- v článkoch 2. a 3. Zákona o úroku z omeškania z 2012 sa kogentnou normou upravuje 
výška sadzby a spôsob vyučtovania úroku z omeškania, ktorý platí dlžník v omeškaní so splnením 
svojho peňažného záväzku; 

- článok 20. Zákona o faktoringu z 2013 obsahuje kogentné pravidlo o obsahu faktoringovej 
zmluvy a  čl. 23. kogentné pravidlo o obsahu záväzku faktorovho komitenta, ktorý sa vzťahuje na 
postúpenie pohľadávky na faktora; atď.  

3. V medzinárodnom obchode do zmluvných vzťahov obchodných subjektov zasahuje štát vo 
forme rôznych povolení, schválení, súhlasov, kontigentov a pod., často vytvárajúc pravny rámec 
prostredníctvom medzištátnych obchodných zmlúv. Intervencia štátu do zmluvných vzťahov v tejto 
oblasti je intenzívna, takže v právnej teórii je názor, že tieto zmluvy sú trojstranné, lebo je štát 
jedným z účastníkov pri uzatváraní zmlúv z cudzím (zahraničným) prvkom.

25
  

Teda pri uplatňovaní zásady autonómie vôle v medzinárodnom obchode musí sa 
bezpodmienečne prihliadať na národné zákony obsahujúce pravidlá ius cogens (ordre public) a na 
pravidlá medzinárodného verejného poriadku (ordre public internationale).

26
 

Predsa zásada autonómie vôle je podkladom šírenia obchodných zvyklostí, uplatňovania 
vzorových zmlúv, jednotných obchodných doložiek a termínov a tým spôsobom je nezameniteľným 
nástrojom na tvorbu domáceho autonómneho obchodného práva a v širke až prekvapujúcej 
autonómneho medzinárodného obchodného práva.  
Súčasné medzinárodné obchodné právo sa formuluje, harmonizuje a unifikuje dvojakým spôsobom: 
po prvé, organizovaným spôsobom t. j. úsilím národných štátov, regionálnych a univerzálnych 
medzinárodných spoločenstiev (medzinárodnými dohodami); po druhé, spontánnym spôsobom t.j. v 

                                                           
24

 Ide o činnosti tzv. verejné služby, ktoré v srbskom práve vykonávajú aj obchodné spoločnosti tzv. 
verejné podniky, majúce právny alebo faktický monopol  v uspokojovaní potrieb občanov 

a právnických osôb;  
25

 Pozri Draškić, M., Međunarodno privredno ugovorno pravo, Savremena administracija, Beograd, 
1990, s. 76; 
26

 Viacej o tejto otázke pozri Bystrický, R., op. cit., s. 103 – 113; 
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medzinárodnej obchodnej praxi založenej predovšetkým na vôľových úkonoch podnikateľov a ich 
asociácií na základe uplatnenia zásady autonómie vôle.  

V podnikateľskej praxi vznikli početné nové právne inštitúty často neznáme v národných 
právach napr. v oblasti bankového, hotelového, poistného práva atď., ktorými obchodníci 
prekonávaju prekážky štátov na základe autonómie vôle.

27
 „Hovorí sa o self-grown law alebo o 

private creation of law, teda o práve, ktoré nepochádza od zákonodarcu ale sa uplatňuje za jeho 
tolerancie“

28
 Teda ono vzniká, sa uplatňuje na podklade autonómie vôle konajúcich strán. Rozsah 

zásady autonómie vôle v zmluvnom medzinárodnom obchodnom práve predsa je diskutabilný
29

 i 
keď sa zastupuje jednotné stanovisko, že je obmedzená, „...lebo sa neuznáva ak sa niečo dojedná 
čo je nemožné alebo nedovolené. Nedovolené sú tie zmluvy,  ktoré sú v rozpore so zákonnými 
zákazmi a dobrými zvyklosťami.“

30
 

Zásada autonómie vôle premietnutá do zmlúv medzinárodných podnikateľov je priznatou 
tvorkyňou medzinárodného obchodného práva ale i nástrojom na jeho harmonizáciu a unifikáciu.  

V tom zmysle medzinárodné obchodné právo čiastočne vzniklo aj na podklade širokej 
aplikácie zásady autonómie vôle jeho subjektov – obchodníkov konkretizovanej predovšetkým vo 
forme ich právnych úkonov, ustálených obchodných zvyklostí.  

Šírením, ustaľovaním medzinárodných obchodných stykov sa šíri priestor na uplatňovanie 
všeobecných obchodných podmienok, vzorových zmlúv, obchodných doložiek, termínov, jednotných 
pravidiel, zásad medzinárodných zmlúv,

31
 na ich transformáciu do medzinárodných obchodných 

zvyklostí.
32

 Tým spôsobom sa koná,  šíri a prehlbuje proces tzv. spontánnej harmonizácie a 
unifikácie medzinárodného obchodného práva autonómnym spôsobom založeným na autonómii 
vôle konajúcich strán (tzv. metóda autonómnej medzinárodnej kodifikácie).

33
  

Z toho možno usúdiť, že zmluva ako výsledok vôľovej voľnosti podnikateľov zostáva i naďalej 
základným právnym nástrojom medzinárodného obchodu. 

V súčasnej teórii medzinárodného obchodného práva zastávajú sa názory, že uvedené 
právne pramene autonómnej povahy tvoria nové nadnárodné, univerzálne právo medzinárodného 
obchodu v podobe novej lex mercatoria, čo predstavuje najmodernejšiu doktrínu súčasného 
medzinárodného obchodného práva.

34
 Charakterizujú ho tieto meradlá: zásada autonómie vôle, 

zásada pacta sunt servanda a zásada alternatívnych spôsobov riešovania sporov. Pritom ho 
prirovnávajú k stredovekej lex mercatoria. Podľa jedného názoru slabosť súčasného 
medzinárodného obchodného práva spočíva v tom, že ho obmedzujú národné štáty a jeho prednosť 
je v tom, že je technika formulovania tohto práva rozvinutejšia ako bola v stredoveku.

35
   

Podnikateľská činnosť vyplývajúca z aplikácie zásady autonómie vôle v najširšom zmysle 
slova sa zakladá na vzájomnej dôvere, úprimnosti konajúcich strán, na ich pripravenosti splniť to, na 
čo sa svojou vôľou zaviazali.  

A táto statočným a poctivým spôsobom vyjadrená ich zhodná vôľa v súlade s kogentnými 
a mravnými pravidlami spoločnosti je tvorkyňou ich záväzkov. Pritom sa i sama premieňa na 
prameň práva - zložku právneho poriadku vo forme autonómneho obchodného práva založeného na 
zásade autonómie vôle. Vytvára aj vlastné spôsoby zlaďovania protikladných záujmov za pomoci 

                                                           
27

 Mlikotin - Tomić, D., op. cit., s. 4 – 5; 
28

 Goldštajn, A., op. cit., s. 11; 
29

 Porovnaj Tallon, D., The Law applied by Arbitration Tribunals, in: Schmitthoff, C. M., The Sources 
of the Law of International Trade, London, 1964, s.156; 
30

 Goldštajn, A., Privredno ugovorno pravo, Informator, Zagreb, 1974, s. 72 – 74; Porovnaj Knapp, 
V., Luby, Š., a kol.(hlav. red. Knapp, V., Luby, Š.), Československé  občianske právo, I. zväzok, 
Obzor, Bratislava, 1973, s. 264 - 268; 
31

 Zásady medzinárodných obchodných zmlúv UNIDROIT z 1994; 
32

 Na základe stáleho opakovania všeobecných obchodných podmienok, vzorových zmlúv v praxi 
ony sa premieňajú na obyčajové pravidlá, ktoré sa nazývajú  formulárne právo. Draškić, M., 
Stanivuković, M., op. cit., s. 22; 
33

 Draškić, M., Stanivuković, M., op. cit., s. 18 – 24; 
34

Goldštajn, A., op. cit., s. 14; O obsahu lex mercatoria Draškić, M., Stanivuković, M., op. cit., s. 52 – 
54; 
35

 Schmitthoff, C. M., v rámci Goldštajn, A., op. cit., s. 118; 
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zásady statočnosti a poctivosti a zásady spravodlivosti
36

 - vo forme arbitrážneho a iných spôsobov 
riešovania sporov.  
 
 

K ZÁVERU 

V podmienkach ekonomickej krízy štát zásahuje do ekonomiky predovšetkým do oblasti 
slobody podnikateľstva, čo sa prejavuje obmedzovaním autonómie vôle podnikateľských subjektov. 
Tieto obmedzenia uložené verejnoprávnymi predpismi musia sa uplatňovať. Pritom sa musí trvať na 
tom, aby sa zásada autonómie vôle aj pri týchto obmedzeniach uplatňovala bez zneužívania, 
obchádzania práva, podľa domáceho ius cogens a mravných pravidiel, za dôsledného uplatňovania 
iných základných civilizačných právnych zásad akými sú zásada rovnoprávnosti strán, zásada 
statočnosti a poctivosti (bona fides), zásada ekvivalentnosti vzájomných plnení, zásada neminem 
laedere a iných. Nimi sa tieto obmedzenia uľahčia, do obchodných vzťahov sa vnesú prvky 

otvorenosti, úprimnosti, dôvery, ochoty, tolerantnosti a zodpovednosti, bez čoho by nemohlo 
existovať žiadne spoločenstvo, trhová ekonomika, ani jeden partnerský vzťah.  

Tým spôsobom sa zabezpečí stabilnosť, vnútorná zladenosť právneho poriadku, čo by 
umožnilo účinnejšie prejavovanie, zlaďovanie a uskutočňovanie súkromných a verejných 
záujmov, ich ochranu a právnu istotu vôbec.   
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