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Predhovor 

 

S témou volených orgánov kapitálových spoločností sa viaže množstvo teoretických 
otázok, ako aj celý rad otázok praktických. Súčasná právna úprava volených orgánov 
kapitálových spoločností je v slovenskom právnom prostredí naďalej predmetom neu-
zavretých odborných diskusií, a to aj vzhľadom na výrazné legislatívne zmeny paragra-
fového znenia Obchodného zákonníka za ostatné obdobie. Ambíciou predkladanej pub-
likácie nie je a ani nemôže byť komplexné spracovanie problematiky volených orgánov 
kapitálových spoločností. Autori si za cieľ stanovili odpovedať na parciálne otázky spo-
jené s výkonom funkcie členov volených orgánov, najmä členov štatutárneho orgánu 
a členov dozornej rady, a poodkryť skryté úskalia vynárajúce sa z nejednoznačnej dik-
cie jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka. 

Monografia predstavuje zhrnutie čiastkových poznatkov, ku ktorým dospeli autori 
ako členovia výskumného kolektívu Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, ktorí v období 2019 – 2021 spoločne pracovali na výskumnom projekte 
VEGA 1/0566/19 pod názvom „Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchod-
ných spoločností“. V jednotlivých kapitolách monografie sa autori postupne venujú vše-
obecným otázkam organizačnej štruktúry kapitálových spoločností, posudzovaniu 
vzniku a zániku funkcie člena voleného orgánu, ako aj zabezpečeniu kontinuity vole-
ných orgánov v prípadoch zániku funkcie niektorého z členov orgánu. Opomenutou ne-
zostala zmluva o výkone funkcie člena voleného orgánu, a to v kontexte konfliktu záuj-
mov, odmeňovania a možností jej odporovania. V rámci povinností členov volených or-
gánov sa pod drobnohľad dostali informačné povinnosti a osobitné povinnosti štatu-
tárneho orgánu v čase krízy spoločnosti. Publikácia venuje náležitú pozornosť pravidlu 
podnikateľského úsudku ako imunity pre členov volených orgánov spoločnosti, ako aj 
následkom porušenia povinností zo strany člena štatutárneho orgánu, konkrétne ruče-
niu člena štatutárneho orgánu a zodpovednosti člena štatutárneho orgánu za škodu pri 
korporačných premenách.  

Veríme, že predkladaná publikácia zaujme odbornú verejnosť a vtiahne ju do pod-
netnej diskusie o načrtnutých problémoch.  

Záverom ostáva iba poďakovať recenzentom tejto publikácie a v neposlednom rade 
všetkým autorom, ktorí sa podujali na riešenie zaujímavých otázok.  

 

Košice, december 2021 

 

 

 

Žofia Mrázová 

vedúca autorského kolektívu 
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Zoznam použitých skratiek 

 

CMP, Civilný mimosporový poriadok zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimospo-
rový poriadok v znení neskorších predpisov 

Exekučný poriadok 
zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekúto-
roch a exekučnej činnosti (Exekučný poria-
dok) v znení neskorších predpisov 

OZ, Občiansky zákonník 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov 

OBZ , Obchodný zákonník 
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

TZ, Trestný zákon zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
v znení neskorších predpisov 

ZRPVS, zákon o registri partnerov verej-
ného sektora   

zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora v znení neskorších pred-
pisov  

ZOK, zákon o obchodních korporacích zákon č. 90/2012 Sb. obchodních společ-
nostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) 

ZCP, zákon o cenných papieroch zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 
a investičných službách v znení neskorších 
predpisov 

ZOR, zákon o obchodnom registri  zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom regis-
tri v znení neskorších predpisov 

ZP, Zákonník práce  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov 

ZKR  zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruk-
turalizácii v znení neskorších predpisov 

ŽZ, Živnostenský zákon  zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov 
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1. Volené orgány kapitálových spoločností a zabezpečenie 
kontinuity ich fungovania 

JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL 

 

Kapitálové spoločnosti ako právnické osoby predstavujú organizovaný celok s urči-
tým vnútorným systémom navzájom previazaných orgánov. Problematika vnútorného 
usporiadania, organizácie a riadenia obchodných spoločností je v právnej teórii často 
označovaná pojmom coporate governance. Pojem corporate governance je v odbornej 
spisbe definovaný rôzne, v zásade predstavuje systém pravidiel a princípov reflektujú-
cich súbor vzájomných vzťahov nielen medzi členmi orgánov spoločnosti, ale aj medzi 
ďalšími zainteresovanými stranami, ktorým sa má zabezpečiť efektívne a transpa-
rentné fungovanie obchodných spoločností. Kľúčovým pri kapitálových spoločnostiach 
je vytvorenie vnútorných štruktúrnych útvarov (orgánov), ktorým je zverená určitá pô-
sobnosť v rámci korporácie a ktoré sú vzájomne prepojené v otázkach voľby, rozhodo-
vania, ale aj kontroly. V úvodnej kapitole sa zameriame nielen na všeobecné otázky tý-
kajúce sa organizačnej štruktúry kapitálových spoločností, triedenia volených orgánov 
v spoločnosti a ich pôsobnosti, ale našu pozornosť upriamime aj na alternatívne rieše-
nia pri zabezpečovaní kontinuity volených orgánov kapitálových spoločností, ak ich 
riadne obsadenie nie je zabezpečené orgánom, príslušným na rozhodovanie o ich voľbe 
alebo menovaní. 

 

1.1. Organizačná štruktúra kapitálových spoločností 

 

Fyzické a právnické osoby si na výkon svojho podnikateľského zámeru môžu vy-
brať nástroj (corporate vehicle) z obmedzeného počtu foriem obchodných spoločností 
so základnou štruktúrou vnútorných orgánov, ktorá je predvídateľná nielen pre samot-
ných (budúcich) spoločníkov, ale aj tretie osoby, a to aj bez hlbšej znalosti konkrétnej 
obchodnej spoločnosti.1 Organizačná štruktúra kapitálových spoločností v podobe zá-
kladných orgánov, ich pôsobnosti a funkcie, ktorú primárne sledujú (rozhodovacia, vý-
konná a kontrolná funkcia), je stanovená na základe noriem Obchodného zákonníka. 
Z uvedeného vyplýva, že hoci sú zakladatelia slobodní vo voľbe korporačného nástroja 

 

1 Právo obchodných spoločností by malo ponúknuť štandardnú formu „zmluvy“, ktorá zni-
žuje transakčné náklady, limituje oportunistické správanie členov obchodnej spoločnosti a 
vyplňuje medzery zmluvnej kontraktácie. Nie je vylúčené, aby ponuka jednotlivých foriem 
obchodných spoločností bola rozšírená, avšak iba zákonodarcom, nie na základe vôle súk-
romnoprávnych subjektov. Bližšie ŠULEKOVÁ, Ž. Zmluvná sloboda a právo obchodných spo-
ločností. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 (zverejnené, dosiaľ nepub-
likované). 
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– obchodnej spoločnosti,2 základná organizácia vnútorných orgánov nie je prejavom 
autonómie vôle zakladateľov spoločnosti, ale je explicitne stanovená zákonnou nor-
mou.3 

Organizačná štruktúra ako jeden z nástrojov corporate governance vypovedá o tom, 
akým spôsobom je spoločnosť spravovaná. Spôsob fungovania vnútornej organizácie 
obchodnej spoločnosti však môžu ovplyvňovať viaceré faktory, okrem iného najmä 
vlastnícka štruktúra a ekonomický rozmer spoločnosti.  

Štruktúra vnútorných orgánov kapitálových spoločností je zložená z najvyššieho or-
gánu spoločnosti (valného zhromaždenia), štatutárneho orgánu (konateľ, predstaven-
stvo) a kontrolného orgánu (dozorná rada). Akciová spoločnosť ako rýdzo kapitálová 
spoločnosť sa vyznačuje pevnou organizačnou štruktúrou s výrazným počtom kogent-
ných pravidiel. Akcionári sa sami na riadení akciovej spoločnosti v zásade nepodieľajú, 
riadiaca funkcia je zverená do rúk profesionálneho manažmentu, ktorý zabezpečuje 
správu ich vlastníctva na spoločnosti.4 Práve snaha o zjednodušenie organizačnej 
štruktúry a možnosť nastavenia flexibilnejších pravidiel pre štruktúru vnútorných or-
gánov a ich pôsobnosti viedli v roku 2017 k prijatiu novej formy kapitálovej spoloč-
nosti – jednoduchej spoločnosti na akcie. Spoločnosťou zmiešaného typu s jednoduch-
šou organizačnou štruktúrou je spoločnosť s ručením obmedzeným. 

Korporačné normy nielen formulujú vnútornú štruktúru, ale taktiež nastavujú hra-
nice možných modifikácií základnej vnútornej správy a riadenia. Zriadenie dozornej 
rady je povinné iba v akciových spoločnostiach, v spoločnosti s ručením obmedzeným 
a jednoduchej spoločnosti na akcie je dozorná rada iba fakultatívnym orgánom. Kon-
trolná činnosť je v tom prípade vykonávaná priamo spoločníkmi. 

Štruktúra vnútorných orgánov kapitálových spoločností tvorí vzájomne prepojený 
systém. Zákonné normy formulujú postavenie orgánov v systéme vnútornej štruktúry 
spoločnosti, vzťahy medzi orgánmi, ich spolurozhodovacie právomoci, postavenie čle-
nov orgánov a v neposlednom rade ich zodpovednosť. V ďalších statiach sa naša pozor-
nosť upriami na volené orgány kapitálových spoločností. 

 

 

 

 

2 Sloboda výberu právnej formy sa vyznačuje aj možnosťou zmeny právnej formy počas exis-
tencie spoločnosti.  

3 Zakladatelia si nemôžu ľubovoľne nastaviť základnú (obligatórnu) štruktúru orgánov spo-
ločnosti ani pozmeniť ich pomenovanie. 

4 V uzavretých spoločnostiach alebo spoločnostiach s dominantným akcionárom nie je odde-
lenie vlastníctva akcionárov od riadenia akciovej spoločnosti pravidlom. Pozri JANÁČ, V. Vy-
brané druhy akcionárskych dohôd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019, s. 16. 
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1.2. Volené orgány kapitálových spoločností 

 

Pojem volený orgán spoločnosti nie je v Obchodnom zákonníku bližšie definovaný. 
Volené orgány kapitálových spoločností vo všeobecnosti možno charakterizovať ako 
samostatné útvary bez právnej subjektivity, ktorým je zákonom alebo zakladateľskými 
právnymi úkonmi zverená určitá pôsobnosť. Prostredníctvom orgánov, resp. ich členov 
sa zabezpečuje fungovanie spoločnosti dovnútra (tvorba vôle) a navonok (prejav vôle 
voči tretím osobám). Obchodný zákonník členom volených orgánov priznáva určité 
práva a ukladá povinnosti. V medziach kogentných noriem môžu byť práva a povin-
nosti členov volených orgánov určené alebo modifikované v zakladateľských právnych 
úkonoch (spoločenská zmluva alebo stanovy), v rozhodnutiach orgánov spoločnosti 
alebo zmluve o výkone funkcie. 

Voľba a odvolávanie členov volených orgánov – členov štatutárneho orgánu a čle-
nov dozornej rady – v zásade patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Výnimku 
predstavuje predstavenstvo akciovej spoločnosti, resp. jednoduchej spoločnosti na ak-
cie, ktorého členovia môžu byť volení aj dozornou radou, ak tak určia stanovy spoloč-
nosti.5 V zmysle § 187 ods. 1 písm. d) OBZ ak stanovy akciovej spoločnosti predpokla-
dajú ustanovenie ďalších (fakultatívnych) orgánov, ich členovia sú volení valným zhro-
maždením spoločnosti.  

 

1.2.1. Triedenie volených orgánov kapitálových spoločností 

 

Orgány (kapitálových) obchodných spoločností môžeme deliť podľa rôznych krité-
rií. Vzhľadom na tému publikácie ako prvé uvedieme triedenie orgánov v závislosti od 
toho, akým spôsobom dochádza k vzniku členstva v orgáne spoločnosti. V kapitálových 
spoločnostiach rozlišujeme medzi volenými orgánmi a orgánmi, členstvo v ktorých vy-
plýva priamo z postavenia osoby ako spoločníka spoločnosti. Spoločníci sa zúčastňujú na 
riadení kapitálových spoločností prostredníctvom valného zhromaždenia. Valné zhro-
maždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a jeho členmi sú všetci spoločníci obchod-
nej spoločnosti. Členstvo v najvyššom orgáne sa viaže na účasť osoby v spoločnosti, 
spoločník ho nemôže odmietnuť. Dovolíme si taktiež zdôrazniť, že právo zúčastňovať 
sa na zasadnutí valného zhromaždenia je imanentným právom spoločníka vyjadrujú-
cim jeho základné postavenie ako spoločníka v spoločnosti, ktorým sa podieľa na 
správe, riadení a do určitej miery aj na kontrole spoločnosti.6 Volené orgány kapitálovej 

 

5 Ustanovenie § 187 ods. 1 písm. c) OBZ. 

6 Zdieľame názor, že právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení nie je vo všeobecnosti 
možné odňať (absolútne vylúčiť) úpravou v stanovách. BLAHA, M. In PATAKYOVÁ, M. a kol. 
Obchodný zákonník. Komentár. 5 vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 543; ELIÁŠ, K. Obchodní 
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spoločnosti sú obsadzované na základe voľby alebo menovania určitej osoby do funkcie 
člena orgánu. Členom voleného orgánu7 je teda osoba, ktorá bola do príslušnej funkcie 
zvolená alebo vymenovaná.8 Medzi volené orgány obchodnej spoločnosti zaraďujeme 
najmä štatutárny orgán a dozornú radu.  

Volené orgány spoločnosti môžeme ďalej rozlišovať podľa toho, či sú v obchodnej 
spoločnosti zriaďované ako obligatórne orgány alebo fakultatívne orgány. Obligatórne 
orgány spoločnosť povinne vytvára pri založení spoločnosti (ab initio). V akciovej spo-
ločnosti je obligatórnym voleným orgánom okrem štatutárneho orgánu aj dozorná 
rada. Dozorná rada je v spoločnosti s ručením obmedzeným a jednoduchej spoločnosti 
na akcie iba fakultatívnym orgánom (§ 220ze ods. 1 OBZ), navyše, bez požiadavky par-
ticipácie zamestnancov. Pre prípad, že dozorná rada nebude v jednoduchej spoločnosti 
na akcie zriadená, zákonodarca rozširuje zákonné práva akcionárov na informácie9 
a zároveň osobitne upravuje pravidlá riešenia sporov ohľadom poskytovania informá-
cií akcionárom.10  

Nad rámec orgánov výslovne predpokladaných zákonom môžu obchodné spoloč-
nosti zriaďovať aj ďalšie fakultatívne orgány, Obchodným zákonníkom výslovne neupra-
vené.11 Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným vytvorenie ďalších orgánov 
spoločnosti explicitne neupravuje, avšak ani nezakazuje. Členovia fakultatívnych orgá-
nov spoločnosti môžu byť volení valným zhromaždením alebo iným (pravdepodobne) 
obligatórnym orgánom spoločnosti. Oproti tomu, úprava akciovej spoločnosti existen-
ciu ďalších fakultatívnych orgánov výslovne predpokladá. Ak sa v akciovej spoločnosti 

 
společnosti. Praha: C. H. Beck, 1994, s. 263. Pozri aj PELIKÁN, R. Kogentní a dispozitivní usta-
novení v novém zákonu o obchodních korporací. In Obchodněprávní revue, roč. 4, č. 9, 2012, 
s. 249. 

7 Na rozdiel od slovenskej právnej úpravy, ktorá v § 66 ods. 1 OBZ rozpoznáva skratku „člen 
orgánu spoločnosti“, česká právna úprava pozná legislatívnu skratku „člen voleného orgánu.“ 
Podľa § 46 ods. 1 zákona o obchodních korporacích sa za člena voleného orgánu obchodnej 
spoločnosti považuje osoba, ktorá je do funkcie spoločnosti volená, menovaná alebo inak po-
volaná.  

8 Na porovnanie, pri verejnej obchodnej spoločnosti je možné stať sa členom „voleného“ šta-
tutárneho orgánu aj iným spôsobom, keďže spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti sú ex 
lege členmi štatutárneho orgánu spoločnosti (§ 85 OBZ). 

9 V zmysle ustanovenia § 220zc ods. 4 OBZ sa akcionárovi priznáva okrem práva požadovať 
informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 OBZ aj právo písomne požadovať od predstaven-
stva informácie o záležitostiach spoločnosti. 

10 Pozri § 220zc ods. 4 OBZ in fine. 

11 K možnosti zriaďovania fakultatívnych orgánov v obchodnej spoločnosti pozri napríklad 
uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 4563/2008 z 24. novembra 
2009. 
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zriaďuje ďalší orgán, podľa § 173 ods. 1 písm. f) OBZ musia stanovy, okrem iného, ob-
sahovať počet členov tohto orgánu, ako aj vymedzenie jeho pôsobnosti a spôsob rozhodo-
vania.  

Vo všeobecnosti by spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti mali pri zriaďo-
vaní ďalšieho orgánu obsahovať najmä informácie o názve tohto orgánu a počte jeho 
členov, vymedzenie jeho pôsobnosti a spôsobu rozhodovania (v kontexte § 173 ods. 1 
OBZ), ale taktiež spôsob kreovania v podobe voľby alebo menovania členov orgánu, vy-
medzenie ich práv a povinností atď. Zriadenie fakultatívneho orgánu môže byť pod-
mienené splnením určitých podmienok alebo kritérií (napr. viazanie vzniku osobitného 
orgánu nad určitý počet zamestnancov v spoločnosti). V kapitálových spoločnostiach 
môžu byť vytvárané rôzny typy fakultatívnych volených orgánov. Ako príklad môžeme 
uviesť výbor zástupcov akcionárov, výbor pre odmeňovanie členov volených orgánov, 
výbor pre riadenie rizík, výbor pre menovanie kandidátov do volených orgánov, orgány 
udeľujúce súhlas s prevodom účasti na spoločnosti, strategický výbor, výbor pre audit 
a i.12  

Za určitých podmienok môžeme za volený orgán spoločnosti považovať aj likvidá-
tora vystupujúceho v pozícii výkonného orgánu spoločnosti od jej vstupu do likvidácie 
až do výmazu spoločnosti z obchodného registra. Spoločenská zmluva alebo stanovy 
kapitálovej spoločnosti môžu určiť, že funkciu likvidátora bude vykonávať osoba usta-
novená valným zhromaždením (§ 71 ods. 1 OBZ). Vstupom spoločnosti do likvidácie 
prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti 
okrem oprávnenia zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti. Likvidátor je 
oprávnený robiť v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti (§ 
75b ods. 3 OBZ).  

Podľa počtu členov tvoriacich určitý volený orgán spoločnosti rozlišujeme orgány 
na kolektívne a individuálne. Kolektívny orgán tvoria viacerí členovia. Kolektívny orgán 
prijíma rozhodnutia za účasti väčšiny svojich členov, pričom na prijatie rozhodnutia sa 
vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny členov prítomných na zasadnutí voleného or-
gánu (§ 66 ods. 8 OBZ).13 Predstavenstvo akciovej spoločnosti je v zásade kolektívnym 
orgánom, prípustným však je aj vytvorenie jednočlenného predstavenstva v akciovej 

 

12 Pre rôzne typy volených orgánov pozri napríklad verejne dostupné stanovy akciovej spo-
ločnosti Západoslovenská energetika, a. s., alebo stanovy akciovej spoločnosti Všeobecná 
úverová banka, a. s. 

13 Bližšie k uznášaniaschopnosti a rozhodovaniu volených orgánov ŠULEKOVÁ, Ž. In OVEČ-
KOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017, s. 459.  
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spoločnosti.14 Počet členov predstavenstva síce nie je zákonom obmedzený v minimál-
nej (a ani v maximálnej) výške,15 určenie počtu členov predstavenstva je však obliga-
tórnou náležitosťou stanov akciovej spoločnosti.16 Kolektívnym orgánom je taktiež do-
zorná rada akciovej spoločnosti, ktorá musí mať minimálne troch členov (§ 200 ods. 1 
OBZ). Napriek tomu, že dozorná rada v spoločnosti s ručením obmedzeným je len fa-
kultatívnym orgánom, ak je zriadená, musí mať troch členov (§ 139 ods. 3 OBZ). Indivi-
duálnym voleným orgánom je v zásade konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. 
Každý z viacerých konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným môže vystupovať ako 
samostatný štatutárny orgán, ktorý koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach v ne-
obmedzenom rozsahu vo vzťahu k tretím osobám. Spoločenská zmluva môže určiť, že 
konatelia tvoria kolektívny štatutárny orgán, pričom je nevyhnutné určiť aj spôsob ko-
nania v mene spoločnosti. 

Od volených orgánov obchodnej spoločnosti je potrebné odlišovať tzv. faktické or-
gány. Faktickým orgánom je osoba, ktorá reálne rozhoduje o záležitostiach, ktoré spa-
dajú do pôsobnosti štatutárneho orgánu, alebo udeľuje pokyny a inštrukcie členom šta-
tutárneho orgánu, ktorí sa podľa nich reálne riadia a na ich základe konajú v mene spo-
ločnosti navonok.17 Vplyv určitej osoby na každodenné riadenie spoločnosti môže byť 
totiž natoľko intenzívny, že takáto osoba fakticky koná ako člen štatutárneho orgánu a 
pri rozhodovaní ho nahradzuje, hoci ním nie je. Ustanovenie § 66 ods. 7 OBZ formuluje 
právne následky faktického riadenia a stanovuje aplikáciu rovnakého zodpovednost-
ného režimu, aký sa uplatňuje pre oficiálne ustanovený štatutárny orgán spoločnosti.  

 

1.2.2. Pôsobnosť volených orgánov kapitálových spoločností 

  

Pôsobnosť volených orgánov kapitálových spoločností je vymedzená zákonom 
alebo zakladateľským právnym úkonom. Štatutárny orgán – konateľ, predstavenstvo – 
koná v mene obchodnej spoločnosti navonok voči tretím osobám, je poverený obchod-
ným vedením spoločnosti a podieľa sa na každodennom riadení spoločnosti. Štatutárny 
orgán akciovej spoločnosti na základe princípu zostatkovej pôsobnosti predstavenstva 

 

14 Kreovaním jednočlenného predstavenstva nie je porušené žiadne kogentné ustanovenie 
právnej úpravy. Pozri PALA, R., PALOVÁ, I., ŽITŇANSKÁ, L. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný 
zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 1271.  

15 Výnimkou je napríklad § 24 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, ktorým sa ustano-
vuje, že predstavenstvo banky musí mať minimálne troch členov.  

16 Ustanovenie § 173 ods. 1 písm. f) OBZ.  

17 Koncept faktických orgánov rozpoznáva aj francúzske právo (dirigeant de fait), nemecké 
právo (faktischer Geschäftsführer, faktisches Organ) a s účinnosťou od 1. januára 2021 je vý-
slovne upravený aj v českom právnom poriadku ako tzv. faktický vedúci (§ 62 ZOK). V anglic-
kom práve sa rozlišuje medzi de facto directors a shadow directors, avšak judikatúra postupne 
tieto pojmy zjednocuje.  
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(§ 191 OBZ) rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa spoločnosti, ak zákon alebo 
stanovy nevyhradzujú danú pôsobnosť valnému zhromaždeniu alebo dozornej rade.18 
V jednoduchej spoločnosti na akcie môžu stanovy oprávnenie konať v mene spoloč-
nosti obmedziť len na niektorých členov predstavenstva, čím sa vytvára akýsi typ mo-
nistickej korporačnej štruktúry (§ 220zc ods. 1OBZ in fine).  

Vo výnimočných prípadoch a v obmedzenom rozsahu môžu v mene obchodnej spo-
ločnosti konať aj členovia iných (volených) orgánov spoločnosti. Členovia dozornej 
rady môžu napríklad uplatňovať v mene spoločnosti nároky spoločnosti voči členom 
štatutárneho orgánu (§ 199 OBZ).19  

Dozorná rada je kontrolným orgánom, ktorý dohliada predovšetkým na výkon pô-
sobnosti štatutárneho orgánu a kontroluje činnosť spoločnosti. Pôsobnosť dozornej 
rady sa rozlišuje ako pôsobnosť voči valnému zhromaždeniu, pôsobnosť vo vzťahu 
k spoločníkom a pôsobnosť vo vzťahu k štatutárnemu orgánu spoločnosti.20 Dozorná 
rada preskúmava účtovné závierky, návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát 
a vyjadrenie k nim predkladá valnému zhromaždeniu (§ 138 ods. 1 OBZ, § 198 OBZ). 
Dozorná rada o výsledkoch svojej činnosti informuje spoločníkov na valnom zhromaž-
dení. Ak v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo jednoduchej spoločnosti na akcie 
nie je dozorná rada vytvorená, kontrolné oprávnenia vykonávajú spoločníci spoloč-
nosti.  

Ďalšie volené orgány kapitálových spoločností môžu byť zriadené spoločenskou 
zmluvou alebo stanovami spoločnosti. V praxi spôsobuje problémy najmä interpretácia 
vymedzenia rozhodovacej pôsobnosti obligatórnych orgánov spoločnosti vo vzťahu k 
orgánom fakultatívnym. Patakyová vo vzťahu vymedzenia pôsobnosti predstavenstva 
akciovej spoločnosti a fakultatívne zriadených orgánov poukazuje na to, že z dikcie § 
191 ods. 1 OBZ druhá veta, podľa ktorého „predstavenstvo [akciovej spoločnosti] rozho-
duje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami 
vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady“ vyplýva zákaz 

 

18 Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti na rozdiel od valného zhromaždenia spoločnosti 
s ručením obmedzeným nie je oprávnené prevziať pôsobnosť iného orgánu spoločnosti na 
základe vlastného rozhodnutia bez vykonania zmeny stanov. Pozri PALA, R. FRINDRICH, J., 
PALOVÁ, I., MAJERIKOVÁ, M. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 
Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 881.  

19 Ako uvádza Žitňanská, implicitné oprávnenie dozornej rady konať v mene akciovej spoloč-
nosti sa priznáva vtedy, ak sa vyžaduje zabezpečenie výkonu pôsobnosti dozornej rady v sú-
lade so zákonnými povinnosťami profesionality a lojality jej členov voči akciovej spoločnosti 
ŽITŇANSKÁ, L. Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 57/2019 z 27.11.2019 (opráv-
nenie dozornej rady zaväzovať akciovú spoločnosť). In Súkromné právo. 2020, roč. 6, č. 4, s. 
165 – 168. 

20 PALA, R., PALOVÁ, I., ŽITŇANSKÁ, L. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký ko-
mentár. Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 1285.  
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zdieľania rozhodovacej pôsobnosti s inými ako obligatórnymi orgánmi.21 Platí teda, že 
do pôsobnosti fakultatívnych orgánov nemožno zveriť rozhodovanie o záležitostiach, 
ktoré zákonodarca kogentne zveruje do pôsobnosti niektorého z trojice obligatórne vy-
tváraných orgánov akciovej spoločnosti. Obdobné závery aj pre spoločnosť s ručením 
obmedzeným potvrdil vo svojom rozhodnutí Najvyšší súd Českej republiky, ktorý 
v tomto kontexte konštatoval, že „nezpochybňuje právo společníků – považují-li to za 
potřebné či vhodné – zřídit společenskou smlouvou o založení společnosti s ručením ome-
zeným i orgán zákonem pro tuto formu obchodní společnosti neupravený. Avšak v tako-
vém případě musí společníci respektovat zákonná omezení plynoucí z právní úpravy spo-
lečnosti s ručením omezeným, zejména pak z ustanovení upravujících působnost obliga-
torně zřizovaných orgánů. Nemohou tedy (ujednáním ve společenské smlouvě) odejmout 
obligatorně zřizovanému orgánu (jednateli) část působnosti svěřené mu zákonem a svěřit 
ji do působnosti zákonem nepředvídaného orgánu společnosti zřizovaného společenskou 
smlouvou.“22 Z vyššie uvedeného vyplýva, že fakultatívne orgány môžu v spoločnosti 
vykonávať v zásade iba konzultačné, poradné alebo pomocné funkcie.23  

V akciovej spoločnosti môže byť zriadený napríklad výbor zástupcov akcionárov 
tvorený nominantmi akcionárov. Úlohou tohto výboru je zvyčajne monitorovať činnosť 
spoločnosti a prerokovávať a posudzovať návrhy predstavenstva, ktoré majú byť pred-
ložené na rokovania valného zhromaždenia.  

Za fakultatívny orgán spoločnosti možno považovať výbor pre audit, t. j. orgán, exis-
tenciu ktorého predpokladá osobitný právny predpis. Obchodná spoločnosť je povinná 
zriadiť výbor pre audit v prípade, že je v pozícii tzv. „veľkého hráča na trhu“ v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite.24 Ide o fakulta-
tívny orgán, keďže výbor pre audit nemusí byť zriadený, ak jeho činnosti v spoločnosti 

 

21 Zaujímavou otázkou je porovnanie s § 220zc ods. 1 druhá veta OBZ, v zmysle ktorého rá-
mec zostatkovej pôsobnosti predstavenstva jednoduchej spoločnosti na akcie môže byť zú-
žený aj prostredníctvom pôsobnosti zverenej stanovami inému orgánu ako valnému zhro-
maždeniu alebo dozornej rady. 

22 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 4563/2008 z 24. novembra 
2008. 

23 Pozri napr. PATAKYOVÁ, M. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vyd. 
Praha : C. H. Beck, 2016, s. 776. 

24 Ustanovenie § 2 ods. 15 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite ustanovuje, 
že spoločnosťou povinnou zriadiť výbor pre audit je „ [...] obchodná spoločnosť od účtovného 
obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala 
najmenej dve z týchto podmienok: 

1. celková suma jej majetku presiahla 170 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma 
zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa osobitného predpisu, 

2. čistý obrat podľa osobitného predpisu presiahol 170 000 000 eur, 

3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000.“ 
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vykonáva dozorná rada. Podľa § 34 ods. 1 zákona o štatutárnom audite musí mať výbor 
pre audit najmenej troch členov a môže byť zriadený ako samostatný výbor, alebo ako 
výbor riadiaceho orgánu, alebo ako výbor dozorného orgánu. Výbor pre audit sa skladá 
z iných členov ako výkonných členov riadiaceho orgánu, z členov dozorného orgánu 
alebo z členov menovaných valným zhromaždením. Najmenej jeden člen výboru pre 
audit musí mať odbornú prax v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu. Členovia 
výboru pre audit ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom spoloč-
nosť pôsobí (§ 34 ods. 2 zákona o štatutárnom audite). Predseda výboru pre audit a 
nadpolovičná väčšina členov výboru pre audit musia byť nezávislí (§ 34 ods. 3 zá-
kona o štatutárnom audite). Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majet-
kovo alebo osobne prepojená so spoločnosťou, jej spoločníkmi, členmi štatutárneho or-
gánu alebo štatutárnym audítorom, alebo ich blízkou osobou a nemá žiadny príjem od 
spoločnosti, okrem odmeny za prácu v dozornej rade alebo vo výbore pre audit. Do pô-
sobnosti výboru pre audit patrí sledovanie procesu zostavovania účtovnej závierky, 
sledovanie efektivity vnútornej kontroly, interného auditu a systému riadenia rizík, in-
formovanie štatutárneho orgánu a dozornej rady o výsledku štatutárneho auditu a i. 

 

1.3. Uvoľnenie miesta vo volených orgánoch kapitálových spoločností 

 

Funkcia členov volených orgánov obchodných spoločností je založená na dobrovoľ-
nej báze. Získanie členstva vo volených orgánoch nie je všeobecne upravené jednotne 
pre všetky obchodné spoločnosti, alternatívne spôsoby zániku funkcie sú čiastočne 
upravené v § 66 OBZ.  

Keďže vzniku a zániku funkcie členov volených orgánov spoločnosti sa venujeme 
bližšie v inej kapitole tejto monografie, zameriame sa na otázku s tým súvisiacu, a to 
otázku (ne)obsadenosti voleného orgánu spoločnosti. Počas existencie obchodnej spo-
ločnosti môže dôjsť k situácii, že počet členov voleného orgánu klesne až tak, že vo 
funkcii nie je dostatočný počet členov na to, aby volené orgány mohli riadne vykonávať 
svoju funkciu, prípadne prijímať rozhodnutia v mene obchodnej spoločnosti a zabez-
pečovať jej riadne fungovanie. Ak napríklad štatutárny orgán nemá dostatočný počet 
členov potrebných na rozhodovanie, spoločnosť nemôže uskutočňovať právne úkony 
ani vykonávať svoju činnosť. Náhle ukončenie funkcie člena štatutárneho orgánu 
v priebehu funkčného obdobia (napr. z dôvodu vzdania sa funkcie25 či smrti) môže 
ohroziť nielen každodenné fungovanie spoločnosti, ale v konečnom dôsledku aj jej 
existenciu. Neobsadenie voleného orgánu spoločnosti môže viesť k znefunkčneniu ko-
nania obchodnej spoločnosti dovnútra, ako aj navonok a môže ovplyvniť množstvo 
ďalších subjektov (spoločníkov, veriteľov, zamestnancov spoločnosti).  

 

25 Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu 
spoločnosti, nezasadne do troch mesiacov, je vzdanie sa účinné od prvého dňa nasledujúceho 
po uplynutí tejto lehoty (§ 66 ods. 2 OBZ). 
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Vo všeobecnosti môžeme v rámci organizačnej štruktúry kapitálových obchodných 
spoločností rozlišovať tieto nedostatky (vady) v obsadení orgánov:  

a) nedostatočný počet členov vo volenom orgáne obchodnej spoločnosti, tzn. 
počet členov nezodpovedá úprave v stanovách alebo v zákone, 

b) nedostatočný počet členov v orgáne obchodnej spoločnosti, pričom tento 
počet klesol pod polovicu, tzn. kolektívny orgán nie je uznášaniaschopný a 
z tohto dôvodu nie je schopný plniť svoju funkciu, 

c) absencia jedného alebo viacerých orgánov spoločnosti, ktoré sú povinne 
vytvárané v zmysle príslušných ustanovení zákona (štatutárny orgán, prí-
padne dozorná rada pri akciovej spoločnosti).  

 

Pri vyššie uvedených nedostatkoch vychádzame z predpokladu, že orgán spoloč-
nosti – vo všeobecnosti je ním valné zhromaždenie, ktorý je oprávnený vymenovať 
alebo zvoliť členov volených orgánov, nebol zvolaný, resp. zvolaný bol, ale posiaľ ne-
prijal rozhodnutie o voľbe nového člena, prípadne nie je uznášaniaschopný alebo je dl-
hodobo nečinný (napr. z dôvodu patovej situácie medzi spoločníkmi).  

Nedostatočný počet členov volených orgánov alebo absencia orgánov môže byť spô-
sobená aj v dôsledku neplatného26 alebo ničotného uznesenia valného zhromaždenia 
alebo iného orgánu, ktorým bola osoba ustanovená do funkcie člena voleného orgánu, 
prípadne absenciou súhlasu s ustanovením do funkcie člena voleného orgánu.27 

Ak spoločnosť nemá riadne fungujúce orgány, nemôže trvalo existovať. Napriek 
tomu, že voľbou alebo menovaním môže byť nedostatok počtu členov v orgáne ľahko 
odstrániteľný, príslušný orgán, do pôsobnosti ktorého patrí voľba členov orgánov, ne-
musí vždy promptne reagovať, pričom z rozličných dôvodov môže zostať pasívny. Ab-
sencia alebo nefunkčnosť volených orgánov môže byť dôvodom na zrušenie spoloč-
nosti súdom podľa § 68b ods. 1 písm. b) OBZ. Zrušenie obchodnej spoločnosti súdom 
z dôvodu nedostatočného počtu členov v orgáne obchodnej spoločnosti, zapríčineného 
pasivitou orgánu príslušného na rozhodnutie o voľbe nového člena, by malo predstavo-
vať iba krajné riešenie problému nefunkčných korporácií. V nasledujúcich statiach sa 
venujeme alternatívnym riešeniam doplnenia členov volených orgánov, ktorými sa za-

 

26 Problematike vadného menovania členov volených orgánov sa vzhľadom na rozsah prob-
lematiky na tomto mieste nevenujeme. Bližšie k vadným uzneseniam valného zhromaždenia 
spoločnosti pozri napr. ŠULEKOVÁ, Ž. Zásahy súdov do kontraktačných a rozhodovacích pro-
cesov v práve obchodných spoločností. In Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zá-
sahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 
2013, s. 100 – 101.  

27 Pozri bližšie CSACH, K. Neplatnosť uznesenia o ustanovení do funkcie člena orgánu a neplat-
nosť zmluvy o výkone funkcie. In ŽITŇANSKÁ, L., HAVEL,B. CSACH,K. a kol. Smluvní režim vý-
konu funkce. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 58. 
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bezpečuje dočasné alebo trvalé obsadenie uvoľnených miest vo volených orgánoch ob-
chodných spoločností. Ich účelom je zabezpečiť kontinuitu fungovania výkonných a 
kontrolných orgánov bez inak nevyhnutnej aktivity príslušného orgánu oprávneného 
na rozhodnutie o voľbe nového člena voleného orgánu spoločnosti. 

 

1.3.1. Kooptácia člena predstavenstva a člena dozornej rady akciovej spoločnosti 

 

Za účelom pružnejšieho riešenia situácie, keď niektorému členovi predstavenstva 
alebo dozornej rady náhle zanikne funkcia, sa využíva inštitút tzv. kooptácie člena vo-
leného orgánu spoločnosti. Podľa § 194 ods. 4 OBZ môžu „stanovy [akciovej spoločnosti] 
určiť, že predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených príslušným orgánom spoločnosti 
neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia 
príslušného orgánu.“ Uvedené ustanovenie sa v zmysle § 200 ods. 3 OBZ aplikuje aj na 
členov dozornej rady. Právna úprava možnosť kooptácie členov štatutárneho orgánu 
spoločnosti s ručením obmedzeným neupravuje.28 

Kooptáciu členov volených orgánov musia výslovne pripúšťať stanovy akciovej spo-
ločnosti. Účelom inštitútu kooptácie člena orgánu je dočasne zabezpečiť obsadenie 
uvoľneného miesta v orgáne, a to následkom zmien, ktoré nastali medzi jednotlivými 
valnými zhromaždeniami.29 Tento postup je praktický najmä pri akciových spoločnos-
tiach s veľkým počtom akcionárov, keď je pomerne náročné, či už z ekonomického, 
alebo administratívneho hľadiska, zvolávať zasadnutie valného zhromaždenia s jedi-
ným bodom programu, a to voľbou člena predstavenstva alebo člena dozornej rady. 
Ustanovenie § 194 ods. 4 OBZ umožňuje upustiť od zvolania valného zhromaždenia iba 
za účelom voľby nového člena predstavenstva alebo člena dozornej rady. V prípade, ak 
by členov predstavenstva podľa stanov volila dozorná rada, inštitút kooptácie v zásade 
nemá výrazné opodstatnenie, keďže zvolanie dozornej rady za účelom voľby člena 
predstavenstva nemusí byť natoľko zdĺhavé a nákladné, ako je to pri zvolávaní valného 
zhromaždenia. Avšak aj v tomto prípade je možné ho využiť. 

Vzhľadom na uvedené, určitá osoba sa môže stať členom predstavenstva alebo čle-
nom dozornej rady nielen na základe výsledkov hlasovania valného zhromaždenia. Si-
tuáciu nedostatočne obsadeného orgánu je možné riešiť promptnejšie tým, že samotný 
orgán, predstavenstvo alebo dozorná rada vymenuje vlastných „náhradných“/„zastu-
pujúcich“ členov. Hoci kooptovaný člen nebol riadne zvolený valným zhromaždením, je 
oprávnený riadne sa podieľať na činnosti tohto orgánu a hlasovať. Dočasný člen vole-
ného orgánu je po dobu svojho výkonu považovaný za plnohodnotného člena voleného 

 

28 Na porovnanie, česká právna úprava zákona o obchodních korporacích zaviedla inštitút 
kooptácie aj pre orgány spoločnosti s ručením obmedzeným, a to za predpokladu, že konate-
lia spoločnosti tvoria kolektívny orgán.  

29 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Odo 1400/2006 z 27. mája 2008. 
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orgánu. Ak stanovy kooptáciu umožnia, odporúča sa, aby obsahovali čo najpodrobnej-
šiu úpravu postupu pri vymenovaní dočasných členov štatutárneho orgánu alebo do-
zornej rady.30 

Je potrebné zdôrazniť, že náhradný člen voleného orgánu je ustanovený do svojej 
funkcie iba dočasne, na prechodnú dobu. Obchodný zákonník jednoznačne určuje limit 
funkčného obdobia – funkcia náhradného člena voleného orgánu trvá do najbližšieho 
zasadnutia orgánu príslušného na voľbu (§ 194 ods. 4 OBZ in fine). Účasť náhradného 
člena voleného orgánu by mala skončiť najneskôr dňom konania najbližšieho valného 
zhromaždenia alebo dňom, keď sa valné zhromaždenie konať malo, ale neuskutočnilo 
sa.31 Z uvedeného vyplýva, že ak na najbližšom zasadnutí valné zhromaždenie náhrad-
ného člena do funkcie člena voleného orgánu nezvolí, jeho funkcia zaniká. Funkcia ná-
hradného člena voleného orgánu zaniká aj v prípade, ak síce valné zhromaždenie bolo 
zvolané a zasadalo, ale o doplnení voleného orgánu novým členom nerozhodlo. Nezvo-
laním valného zhromaždenia oprávneného na riadnu voľbu členov volených orgánov 
by nemalo byť možné umelo predĺžiť funkčné obdobie kooptovaného člena voleného 
orgánu.  

Navyše, keďže Obchodný zákonník stanovuje akciovej spoločnosti zvolať valné 
zhromaždenie minimálne jedenkrát za rok,32 v českej judikatúre sa presadil názor, že 
trvanie funkcie náhradného člena predstavenstva „nemôže trvať nikdy dlhšie ako jeden 
rok.“33 Judikatúrou proklamovaná jednoročná lehota však môže byť sporná, keďže pod-
mienka, že valné zhromaždenie musí byť zvolané minimálne jedenkrát ročne, sa spra-
vidla vykladá ako raz za kalendárny rok.34 Môže totiž nastať situácia, že valné zhromaž-
denie sa konalo v máji 2021, pričom následne zanikla funkcia člena voleného orgánu a 
na základe rozhodnutia zvyšných členov voleného orgánu vznikla funkcia tzv. novému 

 

30 PALA, R., PALOVÁ, I., ŽITŇANSKÁ, L. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký ko-
mentár. Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 1269.  

31 Pozri uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 3718/2009 z 19. sep-
tembra 2010. „Účelem institutu kooptace je obsadit místa členů představenstva společnosti, je-
jichž funkce zanikla, náhradními členy a zajistit tak nepřetržité fungování statutárního orgánu 
společnosti. Již s ohledem na odlišný způsob ustanovení kooptovaných členů představenstva 
(pomíjející do značné míry právo akcionářů podílet se na jmenování představenstva akciové 
společnosti) je ovšem zřejmé, že se musí jednat o řešení dočasné – do konání nebližší valné hro-
mady společnosti, na jejímž zasedání mohou být řádně zvolení noví členové představenstva.“ 

32 Ustanovenie § 184 ods. 2 OBZ. 

33 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 3718/2009 z 19. septembra 
2010. „Stanoví-li zároveň obchodní zákoník (kogentním ustanovením) povinnost společnosti 
svolat valnou hromadu nejméně jednou ročně, lze dovodit, že funkce kooptovaných členů před-
stavenstva nemůže trvat nikdy déle než jeden rok.“ 

34 PALA, R. FRINDRICH, J., PALOVÁ, I., MAJERIKOVÁ, M. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zá-
konník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 913. 
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kooptovanému členovi, pričom najbližšie riadne valné zhromaždenie by sa konalo na-
príklad až v mesiaci jún 2022, t. j. po uplynutí jednoročnej lehoty. Zastávame preto ná-
zor, že funkčné obdobie kooptovaného člena je síce iba dočasné, avšak môže trvať aj 
dlhšie ako jeden rok. Lehota, ktorá uplynie medzi dvoma valnými zhromaždeniami, to-
tiž môže byť dlhšia ako dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov. 

Na najbližšom zasadnutí valné zhromaždenie buď opätovne zvolí, resp. potvrdí ko-
optovaného člena za „riadneho“ člena predstavenstva/dozornej rady, alebo zvolí iného, 
nového člena voleného orgánu. Pokiaľ by však na valnom zhromaždení k voľbe nového 
člena nedošlo, resp. by valné zhromaždenie úmyselne ponechalo miesto člena predsta-
venstva neobsadené, v doktríne sa objavuje názor, že nie je možné znova ku kooptácii 
pristúpiť.35 Opätovná kooptácia by totiž bola v rozpore s proklamovaným princípom 
dočasného výkonu funkcie. Za takých okolností by teoreticky mohlo dochádzať až k ne-
obmedzenému výkonu funkcie člena predstavenstva osobou opakovane ustanovenou 
tým istým orgánom, ktorého je zároveň aj členom. 

Ak valné zhromaždenie zvolenie nového člena voleného orgánu potvrdí, je otázne, 
či rozhodnutie má mať účinky ex nunc, tzn. či členovi voleného orgánu začína plynúť 
nové funkčné obdobie, do ktorého sa nezapočítava obdobie v ktorom vykonával funk-
ciu ako kooptovaný člen, alebo má mať účinky ex tunc, t. j. do dĺžky funkčného obdobia 
sa mu započítava aj obdobie, v ktorom pôsobil vo funkcii člena predstavenstva/dozor-
nej rady ako dočasne zvolený člen. Hoci zákon limituje dĺžku funkčného obdobia člena 
štatutárneho orgánu, nie je vylúčené, aby člen štatutárneho orgánu opätovne zastával 
tú istú funkciu. Preto zastávame názor, že po potvrdení (zvolení) pôvodne kooptova-
ného člena do funkcie „riadneho“ člena voleného orgánu valným zhromaždením začína 
tomuto členovi plynúť nové funkčné obdobie.36 

Je potrebné zdôrazniť, že kooptácia sa môže uplatniť iba za podmienky, že počet 
členov voleného orgánu zvolených príslušným orgánom spoločnosti neklesol pod po-
lovicu. Pokiaľ však počet členov kolektívneho orgánu klesne tak, že väčšina miest vo 
volenom orgáne nie je obsadená, napríklad z päťčlenného štatutárneho orgánu sú ob-
sadené iba dve miesta, aj keby sa na zasadnutie predstavenstva dostavili všetci členo-
via, štatutárny orgán by nebol uznášaniaschopný. Za týchto okolností nie je možné ko-
optovať dočasných členov. Záver o tom, či volený orgán má dostatočný počet členov 
potrebných na hlasovanie, je nevyhnutné posudzovať podľa počtu členov, ktorý sa vy-
žaduje na riadne obsadenie štatutárneho orgánu a dozorného orgánu podľa stanov 
spoločnosti.37 Ak by predstavenstvo alebo dozorná rada vymenovali svojho dočasného 
člena napriek tomu, že by nebola splnená zákonom stanovená podmienka, t. j. počet 

 

35 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. III. Díl. Praha: Polygon, 2002, s. 2411. 

36 Opačne ŠTENGLOVÁ, I. In DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., KŘÍŽ, R., ČECH, T. Akciové společnosti. 
7.vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 437. Český zákon o obchodních korporacích v § 444 ods. 1 
v súčasnosti explicitne ustanovuje, že doba výkonu funkcie náhradného člena predstavenstva 
sa nezapočítava do doby výkonu funkcie člena predstavenstva, ibaže stanovy určia inak.   

37 Pozri § 173 ods. 1 písm. f)  OBZ. 
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členov by klesol pod polovicu, volený orgán by takýmto konaním prekročil svoju pô-
sobnosť a rozhodnutie o kooptácii by obchodnú spoločnosť nezaväzovalo38 a dočas-
nému členovi by funkcia nevznikla.  

Právna úprava výslovne neupravuje alternatívne ex post riešenia na zabezpečenie 
kontinuity voleného orgánu pri jeho nedostatočnom obsadení, ak počet jeho členov kle-
sol pod polovicu a príslušný orgán – valné zhromaždenie – je napriek tomu nečinné. 

 

1.3.2. Voľba „náhradného“ člena voleného orgánu valným zhromaždením 

 

Vo všeobecnosti platí, že funkcia člena voleného orgánu vzniká v momente, keď roz-
hodnutie o voľbe alebo vymenovaní nadobudlo platnosť a účinnosť. Tým sa však nevy-
lučuje, aby valné zhromaždenie stanovilo neskorší moment vzniku funkcie člena vole-
ného orgánu. Ak je v úmysle spoločnosti čo najrýchlejšie obsadiť miesto v orgáne, ktoré 
sa v budúcnosti náhle uvoľní, je namieste si klásť otázku, či valné zhromaždenie môže 
zvoliť náhradného člena predstavenstva alebo dozornej rady, ktorý by zaujal členstvo 
v príslušnom orgáne v momente, keď by doterajšiemu členovi jeho členstvo v orgáne 
zaniklo. Keďže Obchodný zákonník takýto postup pri kapitálových spoločnostiach vý-
slovne nezakazuje, predpokladáme, že takáto voľba člena predstavenstva alebo dozor-
nej rady je možná39 a v praxi aj využívaná.  

Náhradný člen predstavenstva alebo dozornej rady nemôže byť zapísaný do ob-
chodného registra skôr, ako sa ujme funkcie. V porovnaní s inštitútom kooptácie, vý-
hoda menovania tzv. náhradníka valným zhromaždením spočíva v tom, že funkcia 
vzniká automaticky, t. j. viaže sa na určitú právnu skutočnosť (napr. na zánik funkcie 
určitého člena predstavenstva), avšak bez potreby prijatia ďalšieho rozhodnutia prí-
slušného orgánu. Ide o voľbu s odkladacou podmienkou. Ďalšou výhodou oproti koop-
tovanému členovi je skutočnosť, že náhradník by mohol nastúpiť do funkcie člena pred-
stavenstva aj v prípade, ak by počet členov voleného orgánu klesol pod polovicu oproti 
počtu stanovenému v stanovách spoločnosti. V stanovách spoločnosti môže byť určený 
vyšší počet náhradníkov, ako aj poradie, podľa ktorého nastupujú náhradníci na uvoľ-
nené miesta. 

 

 

38 Ustanovenie § 13 ods. 3 OBZ. 

39 Voľba náhradného člena predstavenstva družstva je upravená v § 248 ods. 2 OBZ „Ak sta-
novy určujú, že sa volia náhradníci členov orgánov družstva, nastupuje namiesto odstúpivšieho 
člena dňom účinnosti odstúpenia náhradník podľa určeného poradia.“ Ak by náhradník nebol 
zvolený, môže orgán, ktorý má byť doplnený, vymenovať dočasného, zastupujúceho člena. 
Zastupujúci člen má práva a povinnosti riadneho člena. Funkcia zastupujúceho člena zaniká 
okamihom reálnej možnosti voľby nového člena (§ 248 ods. 3 OBZ). 
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1.3.3. Ingerencia súdu pre prípad riadne neobsadeného štatutárneho orgánu spo-
ločnosti 

 

Nedostatočne obsadený štatutárny orgán spoločnosti otvára priestor na ingerenciu 
súdov. Samotná možnosť ingerencie súdov, ako orgánov verejnej moci, do súkromno-
právnych vzťahov si vyžaduje oprávnený a legitímny dôvod, jasné pravidlá a zároveň 
zohľadnenie záujmov spoločníkov spoločnosti, ako aj tretích osôb.40 Súdy sú  opráv-
nené zasahovať do vnútorných a vonkajších pomerov spoločnosti len v zákonom vyme-
dzených prípadoch a za stanovených podmienok. Súčasná slovenská právna úprava zá-
sah súdov do nedostatočne obsadeného štatutárneho orgánu výslovne neupravuje. Ab-
sencia explicitnej úpravy však ešte neznamená, že by obchodnej spoločnosti (alebo inej 
právnickej osobe) nebolo možné ustanoviť hmotnoprávneho opatrovníka.41  

Na porovnanie, česká právna úprava za situácie, že štatutárny orgán nie je schopný 
plniť svoje funkcie v spoločnosti, pripúšťa ingerenciu súdu. Podľa § 443 zákona o ob-
chodních korporacích je vymenovanie náhradného člena štatutárneho orgánu súdom 
limitované na situácie, keď (i) funkcia člena štatutárneho orgánu zanikla, (ii) valné 
zhromaždenie nevymenovalo nového člena štatutárneho orgánu do dvoch mesiacov a 
(iii) takéto vymenovanie navrhla osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem. Ak teda ne-
bude štatutárny orgán zvolený valným zhromaždením v zákonom stanovenej lehote 
dvoch mesiacov (pri akciovej spoločnosti) alebo v lehote jedného mesiaca (pri spoloč-
nosti s ručením obmedzeným), súd vymenuje nového člena predstavenstva alebo chý-
bajúceho konateľa na návrh osoby, ktorá preukáže oprávnený záujem. Za určitých okol-
ností by takouto osobou mohol byť aj zamestnanec obchodnej spoločnosti alebo veri-
teľ, prípadne aj orgán verejnej moci. Súd vymenuje členov na obdobie, pokiaľ nebudú 
noví členovia štatutárneho orgánu vymenovaní, a to postupom, ktorý je uvedený v spo-
ločenskej zmluve alebo v stanovách. Ak pri absencii člena štatutárneho orgánu spoloč-
nosti nie sú ostatní členovia schopní plniť svoje funkcie a súčasne nebol podaný  návrh 
na vymenovanie chýbajúceho člena predstavenstva súdom, prípadne takémuto návrhu 
nebolo vyhovené, súd môže spoločnosti vymenovať opatrovníka podľa § 165 ods. 1 Ob-
čanského zákonníka.42  

V slovenskom právnom prostredí sa (dlhodobá) absencia alebo nefunkčnosť obli-
gatórnych orgánov spoločnosti považuje za dôvod zrušenia spoločnosti súdom. Podľa 

 

40 K ingerencii súdov v práve obchodných spoločností pozri ŠULEKOVÁ, Ž. Zásahy súdov do 
kontraktačných a rozhodovacích procesov v práve obchodných spoločností. In Ingerencia sú-
dov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok : Jus-
tičná akadémia Slovenskej republiky, 2013, s. 85 a nasl. 

41 Pozri HLUŠÁK, M. O možnosti ustanoviť opatrovníka právnickej osobe. In HUSÁR, J., CSACH, 
K. (eds.) Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. Bratislava: Wolters Kluwer, 
2018, s. 148.  

42 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 396/2016 z 13. júla 2016. 
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§ 68b ods. 1 písm. b) OBZ súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak orgány 
spoločnosti nie sú ustanovené v súlade so spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmlu-
vou, stanovami alebo zákonom viac ako tri mesiace.43 Zastávame názor, že sankcia v po-
dobe zrušenia spoločnosti súdom by mala nastúpiť až vtedy, ak v spoločnosti určitý or-
gán absentuje alebo nie je fakticky uznášaniaschopný, a tak nemôže plniť svoje úlohy. 

Vzhľadom na dikciu ustanovenia, ak sa v spoločnosti s ručením obmedzeným  
s dvoma konateľmi (individuálny štatutárny orgán) skončí výkon funkcie jednému  
z nich, valné zhromaždenie má síce povinnosť ustanoviť nového konateľa,44 zákon však 
s nesplnením tejto povinnosti žiadnu sankciu nespája. V prípade kolektívnych orgánov 
spoločnosti je dôvod na zrušenie spoločnosti daný až vtedy, ak tieto orgány nie sú viac 
ako tri mesiace (ani potenciálne) uznášaniaschopné.45 Sankcia by mala nastúpiť aj 
v prípade, že dôjde k zániku funkcie jedného z viacerých členov štatutárneho orgánu, 
pričom v mene spoločnosti sú podľa zakladateľského právneho úkonu oprávnení ko-
nať vo všetkých veciach spoločne a spoločnosť v zákonom stanovenej lehote nového 
člena orgánu nevymenuje alebo nerozhodne o zmene zakladateľského právneho 
úkonu. 

Zákonodarca teda explicitne rieši ingerenciu súdu v prípade nedostatočného počtu 
členov vo volených orgánoch potrebných na výkon a riadne fungovanie obchodnej spo-
ločnosti iba tým spôsobom, že oprávňuje súd, aby nefunkčnú spoločnosť zrušil. Zruše-
nie obchodnej spoločnosti súdom z dôvodu nedostatočného počtu členov v orgáne ob-
chodnej spoločnosti by však malo predstavovať iba krajné riešenie problému nefunk-
čných korporácií. De lege ferenda by mal slovenský zákonodarca uvažovať o explicit-
nom zavedení alternatívnych inštitútov, akým je napríklad možnosť menovať člena 
predstavenstva alebo opatrovníka rozhodnutím súdu. 

 

 

43 Zo znenia novelizovaného ustanovenia nie je jasné, či v zmysle § 68b ods. 1 písm. b) OBZ 
môže súd zrušiť spoločnosť, ak absentuje akýkoľvek orgán spoločnosti alebo len obligatórne 
orgány, resp. orgány predpokladané Obchodným zákonníkom. Výklad k pôvodnému ustano-
veniu umožňujúcemu ingerenciu súdu sa prikláňal k tomu, že pokiaľ ďalší (fakultatívny) or-
gán spoločnosti nie je plne obsadený, nejde o dôvod umožňujúci zrušenie spoločnosti súdom. 
OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a družstvo. 
Bratislava: Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2020, s. 232.  

44 Pozri taktiež § 66 ods. 1 OBZ. „Ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady spoločnosti (ďalej len „člen orgánu spoloč-
nosti“), vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, 
musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena or-
gánu spoločnosti.“ 

45 PALA, R., PALOVÁ, I. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I 
(§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 558. 
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 Záver 

 

Právo obchodných spoločností predpokladá uzavretý počet foriem obchodných 
spoločností s predvídateľnou štruktúrou ich vnútorného usporiadania, ktorú zaklada-
telia nemôžu ľubovoľne meniť, ich modifikácia je však do určitej miery prípustná. Sa-
motné volené orgány je možné deliť podľa rôznych kritérií. Nad rámec volených orgá-
nov výslovne predpokladaných zákonom môžu obchodné spoločnosti zriaďovať aj 
ďalšie fakultatívne orgány, ich pôsobnosť je však v medziach kogentných noriem ob-
medzená a v spoločnosti zohrávajú skôr pomocné alebo konzultačné funkcie. Keďže 
nedostatočný počet členov volených orgánov alebo úplná absencia orgánov môžu pred-
stavovať znefunkčnenie fungovania obchodnej spoločnosti, snažili sme sa poukázať na 
viaceré alternatívne riešenia, prostredníctvom ktorých je možné zabezpečiť kontinuitu 
štatutárnych orgánov a dozornej rady v kapitálových spoločnostiach v prípade, ak prí-
slušný orgán oprávnený na ich zvolenie nie je aktívny alebo jeho zvolanie nie je efek-
tívne. Keďže v súčasnosti, v medziach slovenského práva obchodných spoločností, nie 
je možné obsadzovať funkciu „náhradného“ člena štatutárneho orgánu súdnou cestou, 
de lege ferenda odporúčame, aby uvoľnené miesta mohli byť obsadené v špecifických 
prípadoch aj na základe rozhodnutia súdu. 
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2. Všeobecné zákonné a odborné predpoklady výkonu funkcie 

prof.  JUDr. Ján Husár, CSc. 

 

Predpoklady výkonu funkcie členov volených orgánov kapitálových obchodných 
spoločností sú upravené veľmi všeobecne, pričom charakteristické je, že tieto predpo-
klady nie je náročné splniť. Minimálne predpoklady sú stanovené na vykonávanie funk-
cie členov volených orgánov kapitálových obchodných spoločností, ktorých predme-
tom podnikania je vykonávanie činností, ktoré majú charakter (povahu) živností. 

Prísnejšie predpoklady na vykonávanie funkcií členov volených orgánov sú stano-
vené pre kapitálové spoločnosti, ktorých predmetom podnikania sú činnosti vykoná-
vané na základe osobitného povolenia a pod dohľadom, akými sú napr. činnosti v ob-
lasti bankovníctva, poisťovníctva, obchodovania s cennými papiermi a iné. Tieto čin-
nosti je možné vykonávať len v právnej forme akciovej spoločnosti. Splnenie prísnej-
ších predpokladov sa vyžaduje napríklad aj pre vykonávanie advokátskej činnosti, 
ktorú je možné vykonávať z kapitálových spoločností len formou spoločnosti s ručením 
obmedzeným. 

V kapitálových obchodných spoločnostiach, ktorých pravidlá fungovania sú upra-
vené v Obchodnom zákonníku (ktoré možno charakterizovať ako spoločnosti fungu-
júce v „štandardných podmienkach“), sa vykonávanie funkcií členov volených orgánov 
týchto spoločností obmedzuje na splnenie týchto podmienok: 

a) funkciu člena voleného orgánu môže vykonávať len fyzická osoba, 

- ktorá dosiahla vek 18 rokov, 

- je spôsobilá na právne úkony, 

- je bezúhonná;46 

b) táto osoba nie je vylúčená z vykonávania funkcie člena orgánu. 

 

Ad a) Splnenie podmienok dosiahnutia veku, spôsobilosti na právne úkony a bezú-
honnosti fyzickou osobou je možné jednoducho overiť a táto úprava je dlhodobo sta-
bilná a jej praktická aplikácia nespôsobuje výraznejšie problémy. 

Ad b) Predpokladom na vykonávanie funkcie člena orgánu obchodnej spoločnosti je 
tiež preukázanie, že osoba, ktorá je navrhnutá za prvého člena orgánu novej spoloč-
nosti, alebo osoba, ktorá vyslovila súhlas s ustanovením do funkcie člena orgánu spo-
ločnosti, nemá záznam v registri diskvalifikácií. Skutočnosť, či určitá osoba má alebo 
nemá záznam v registri diskvalifikácií, sa preukazuje osvedčením, ktoré vydáva 
Okresný súd Žilina, ktorý tento register vedie s územným obvodom pre celú SR.47 Ak by 

 

46 Podľa § 6 ods. 3 ŽZ musia všeobecné podmienky vykonávania živnosti spĺňať fyzické osoby, 
ktoré sú jej štatutárnym orgánom. 

47 Pozri § 81i zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch. 
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napríklad bola v spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 
uvedená medzi osobami, ktoré sú navrhnuté za prvých konateľov spoločnosti, aj osoba, 
ktorá má záznam v registri diskvalifikácií, pričom zakladatelia spoločnosti o tejto sku-
točnosti nevedeli, registrový súd by mal z údajov z diskvalifikačného listu, ktorý má 
k dispozícii, zistiť, že jedna z osôb uvedených v spoločenskej zmluve ako prvý konateľ 
spoločnosti nespĺňa podmienky na vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu spoloč-
nosti, pretože je z vykonávania tejto funkcie vylúčená, a takúto obchodnú spoločnosť 
do obchodného registra nezapíše.48 Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak ide o ustano-
venie do funkcie člena orgánu spoločnosti počas trvania spoločnosti. Aj v tejto situácii 
sa musí osoba, ktorá nastupuje do funkcie, preukázať osvedčením, že nemá záznam 
v registri diskvalifikácií.49 

Medzi podmienkami, ktorých splnenie sa vyžaduje na vykonávanie funkcie člena vo-
leného orgánmi, nie sú ustanovené odborné predpoklady. Obchodný zákonník však na 
vykonávanie funkcie konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným ustanovuje, že títo 
sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou50, a pre vykonáva-
nie funkcie členov predstavenstva akciovej spoločnosti ustanovuje, že títo sú povinní 
vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vyko-
návať ju s odbornou starostlivosťou.51 Z uvedeného možno vyvodiť, že osoba, ktorá 
zastáva funkciu člena voleného orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti, by mala mať 
určitú úroveň odborných znalostí, aby mohla túto funkciu vykonávať v súlade so zá-
konnými požiadavkami v záujme spoločnosti a jej spoločníkov. Z právnej úpravy však 
nevyplýva, akým spôsobom sa preukazuje splnenie podmienok odbornej spôsobilosti, 
resp. ako sa preukazuje, že osoba, ktorá sa uchádza o vykonávanie funkcie alebo už túto 
funkciu vykonáva, má takúto spôsobilosť. Nevyžaduje sa preukázanie nadobudnutia 
tejto spôsobilosti, napr. predchádzajúcou praxou, prípadne dosiahnutým vzdelaním. 
Doktrína vychádza z toho, že člen orgánu nemusí spĺňať odborné predpoklady na ten 
predmet podnikania, v ktorom obchodná spoločnosť pôsobí.52 

 

48 Pravidlá vylúčenia osoby z vykonávania funkcie v obchodnej spoločnosti sú upravené v § 
13a OBZ. Tento inštitút sa vzťahuje na všetky obchodné spoločnosti, nielen na kapitálové ob-
chodné spoločnosti a nielen na vykonávanie funkcií členov štatutárnych a dozorných orgá-
nov. 

49 Bližšie k problematike vylúčenia z vykonávania funkcie člena orgánu kapitálovej obchod-
nej spoločnosti pozri stať 2.2.1.6. 

50 Pozri § 135a ods. 1 OBZ. 

51 Pozri § 194 ods. 5 OBZ. 

52 OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a družstvo. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2020, s. 259. Podľa autorov nie je, z pohľadu živnostenských predpisov, ne-
vyhnuté, aby člen štatutárneho orgánu spĺňal osobitné podmienky na prevádzkovanie živ-
nosti. Postačí, ak ich spĺňa zodpovedný zástupca zamestnaný v tejto obchodnej spoločnosti.  
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Výnimku z pravidla, že člen orgánu spoločnosti nemusí byť odborníkom v predmete 
podnikania spoločnosti, nachádzame v úprave podmienok na vykonávanie funkcie ko-
nateľa spoločnosti s ručením obmedzeným v zákone č. 586/2003 Z. z. o advokácii (ďa-
lej len „zákon o advokácii“). Ako vyplýva z ustanovenia § 12 ods. ods. 1 tohto zákona, 
advokát môže vykonávať advokáciu aj ako konateľ spoločnosti s ručením obmedze-
ným. Jeden alebo viacerí advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť spoločnosť 
s ručením obmedzeným. Predmetom podnikania takejto spoločnosti môže byť len po-
skytovanie právnych služieb a jej spoločníkmi môžu byť výhradne advokáti. Konate-
ľom takejto spoločnosti s ručením obmedzeným je každý z advokátov, ktorí sú spoloč-
níkmi spoločnosti. Konatelia spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti samo-
statne a bez obmedzenia. Advokáti ako konatelia spoločnosti vykonávajú advokáciu 
v mene a na účet spoločnosti. Ak však vykonáva advokáciu advokát ako konateľ, ne-
môže súčasne vykonávať tú istú činnosť samostatne, v združení s inými advokátmi, ako 
spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti či ako konateľ 
inej spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Z názorov právnej náuky vyplýva, že aj keď člen štatutárneho orgánu nemusí byť 
odborník v predmete podnikania, neznamená to, že sa od neho nevyžadujú isté intelek-
tuálne a vôľové schopnosti riadne vykonávať svoju funkciu. Pôjde najmä o manažérske 
znalosti a zručnosti. Člen štatutárneho orgánu musí byť schopný riadiť obchodnú spo-
ločnosť, robiť rozhodnutia obchodného vedenia. Tieto predpoklady však nie sú pod-
mienkami či otázkou spôsobilosti byť členom štatutárneho orgánu.53 

V obchodných spoločnostiach, ktoré podnikajú v činnostiach vykonávaných na zá-
klade osobitného povolenia a pod dohľadom štátneho orgánu, napr. pri podnikaní 
v bankovníctve, poisťovníctve alebo v obchodovaní s cennými papiermi, nachádzame 
vymedzenie odborných, kvalifikačných či iných podmienok, ktoré musia spĺňať osoby, 
ktoré sú navrhnuté za členov orgánov a ktoré musia spĺňať počas celej doby pôsobenia 
vo funkciách v orgánoch týchto spoločností. Podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách 
(ďalej len „zákon o bankách“) sa vyžaduje, aby fyzické osoby, ktoré sú navrhnuté za čle-
nov štatutárneho orgánu banky, spĺňali kritérium odbornej spôsobilosti, ktorým sa ro-
zumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročné riadiace skúsenosti 
v oblasti bankovníctva alebo päťročné riadiace skúsenosti v inej finančnej oblasti. Pri 
osobách navrhnutých za členov dozornej rady banky sa odbornou spôsobilosťou rozu-
mie primeraná znalosť a skúsenosti v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej ob-
lasti.54 Na vykonávanie funkcie člena predstavenstva banky alebo člena dozornej rady 
nepostačuje len splnenie kritéria odbornej spôsobilosti, ale vyžaduje sa tiež, aby daná 
osoba spĺňala aj kritérium dôveryhodnosti. 

Legálne vymedzenie dôveryhodnej osoby podľa § 7 ods. 15 zákona o bankách je po-
merne podrobné a je založené na kombinácii negatívneho a pozitívneho prístupu. Za 
dôveryhodnú osobu sa považuje taká osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za 

 

53 Ibid., s. 259. 

54 Pozri § 7 ods. 14 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách.  
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trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej 
funkcie alebo za úmyselný trestný čin. Splnenie tohto kritéria sa preukazuje odpisom 
z registra trestov a z tohto hľadiska je obdobné preukazovaniu splnenia kritéria bezú-
honnosti. Dôveryhodnou je tiež osoba, ktorá nepôsobila v posledných desiatich rokoch 
vo funkcii člena štatutárneho orgánu (resp. v ďalších funkciách uvedených  
v zákone) v banke, ktorej bolo odobraté bankové povolenie (alebo iné povolenie na vý-
kon činnosti) v období jedného roka pred odobratím takého povolenia.55 Podľa pozitív-
neho vymedzenia v zákone o bankách je dôveryhodnou taká osoba, ktorá spoľahlivo, 
poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v po-
sledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutoč-
nosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväz-
ných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností 
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov banky, prípadne 
z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia.56 

Obdobný, aj keď menej detailný prístup k úprave podmienok na vykonávanie funk-
cií vo volených orgánoch sa uplatňuje aj v zákone č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve (ďalej 
len „zákon o poisťovníctve“). Osoby, ktoré sú navrhnuté riadiť poisťovňu alebo ktoré 
budú mať kľúčové funkcie – medzi ktoré nepochybne patria aj osoby, ktoré budú pôso-
biť ako členovia predstavenstva poisťovne alebo členovia dozornej rady poisťovne – 
musia byť odborne spôsobilé a dôveryhodné. Požiadavky na primeranú odbornú spô-
sobilosť, ktorá zahŕňa vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia spoľahlivé a oboz-
retné riadenie alebo výkon funkcie, a na dôveryhodnosť musia tieto osoby spĺňať počas 
celej doby vykonávania funkcie.57 

Koncepčne odlišný prístup k úprave podmienok na vykonávanie funkcií členov 
predstavenstva a dozornej rady je uplatnený v zákone o cenných papieroch. Podľa § 71 
ods. 1 ZOCP musí mať predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi najmenej dvoch 
členov. Ďalšie podmienky na vykonávanie funkcií členov predstavenstva a dozornej 
rady sú upravené všeobecne a sú formulované ako požiadavky na kolektívne vykoná-
vanie funkcie. Tento záver vyplýva z formulácie § 71 ods. 1, podľa ktorého „predstaven-
stvo ako celok a dozorná rada ako celok musia mať primerané kolektívne vedomosti, 
zručnosti a skúsenosti, aby rozumelo činnosti obchodníka s cennými papiermi vrátane 
hlavných rizík“.58 

 

55 Ďalšie prípady negatívneho vymedzenia kritérií dôveryhodnej osoby sú ustanovené v § 7 
ods. 15 písm. a) až f). 

56 Pozri § 7 ods. 15 písm. g) zákona o bankách. 

57 Dôveryhodnosť je v ustanovení § 24 ods. 4 zákona o poisťovníctve upravená obdobne ako 
v zákone o bankách. 

58 Podrobné vymedzenie podmienok vykonávania funkcií členov predstavenstva a dozornej 
rady sú upravené v ustanovení § 71 ZCP. 
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Zákonná úprava vykonávania funkcií členov volených orgánov obchodníkov s cen-
nými papiermi obsahuje aj ďalšie osobitné podmienky. Členovia predstavenstva a do-
zornej rady obchodníkov s cennými papiermi sú po celú dobu výkonu svojej funkcie 
povinní plniť svoje povinnosti riadne, čestne a nezávisle a venovať dostatok času jej 
výkonu.59 Ďalšie precizovanie podmienok vykonávania funkcií týchto členov volených 
orgánov sa dotýka len významného obchodníka s cennými papiermi (z hľadiska veľ-
kosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činnosti),  
u ktorého členovia predstavenstva a dozornej rady nesmú súčasne zastávať viac ako (i) 
jednu výkonnú riadiacu funkciu s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami a (ii) štyri 
nevýkonné riadiace funkcie. 

Splnenie podmienok na vykonávanie funkcie člena štatutárneho orgánu alebo do-
zornej rady banky, resp. poisťovne alebo obchodníka s cennými papiermi, posudzuje 
Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu pri rozhodovaní o udelení bankového po-
volenia, povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a povolenia na poskytovanie 
investičných služieb. Národná banka Slovenska posudzuje takisto splnenie podmienok 
pri udeľovaní predchádzajúceho súhlasu na ustanovenie do funkcie členov orgánov 
banky, poisťovne a do funkcie členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi. 
Z tejto úpravy je zrejmé, že Národná banka Slovenska nerozhoduje o tom, ktorá osoba 
bude vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady banky, 
poisťovne alebo obchodníka s cennými papiermi. O ustanovení do funkcie člena pred-
stavenstva a člena dozornej rady v akciovej spoločnosti, ktorá je bankou, poisťovňou 
alebo obchodníkom s cennými papiermi, rozhoduje valné zhromaždenie týchto spoloč-
ností, pričom do funkcie člena orgánu spoločnosti môže byť ustanovená len osoba, na 
ustanovenie ktorej bol udelený prechádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska ako or-
gánu dohľadu nad finančným trhom. 

Banky, poisťovne i obchodníci s cennými papiermi sú právnickými osobami súk-
romného práva a ako také majú rovnaké práva pri rozhodovaní o tom, koho (ktoré 
osoby) ustanovia za členov štatutárnych a dozorných orgánov. Na rozdiel od ostatných 
kapitálových obchodných spoločností, t. j. tých, ktoré podnikajú v „štandardných“ pod-
nikateľských činnostiach, však tieto spoločnosti vykonávajú svoje podnikateľské akti-
vity pod dohľadom Národnej banky Slovenska ako orgánu dohľadu nad finančným tr-
hom.60 Opodstatnenie dohľadu nad podnikaním na finančnom trhu vyplýva najmä 
z toho, že banky, poisťovne či obchodníci s cennými papiermi vo svojej podnikateľskej 
činnosti nakladajú nielen s vlastným majetkom, ale aj s prostriedkami svojich klientov, 
ktorí nemajú možnosť preveriť si, či tieto inštitúcie nakladajú s ich majetkom oboz-
retne, tak ako to ustanovuje zákon a ako sa zmluvne zaviazali. V rámci dohľadu je preto, 
okrem iného, potrebné zabezpečiť, aby do funkcií členov orgánov boli ustanovené 

 

59 Pozri § 71 ods. 7 ZCP. 

60 K ponímaniu dohľadu nad podnikaním vo vybraných činnostiach pozri HUSÁR, J. Právna 
regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania: hospodárske právo – náčrt teórie a systému. 
Košice: Equilibria, 2007, s. 172 a nasl. 
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osoby, ktoré spĺňajú zákonmi vymedzené podmienky odbornosti a dôveryhodnosti 
overené orgánom dohľadu. 

V kapitálových obchodných spoločnostiach, ktoré podnikajú v činnostiach, ktoré nie 
sú vykonávané pod dohľadom príslušného štátneho orgánu, nemusia členovia štatutár-
nych a dozorných orgánov spĺňať žiadne osobitné predpoklady. Absencia úpravy oso-
bitných podmienok na vykonávanie funkcií v orgánoch kapitálových obchodných spo-
ločnostiach podnikajúcich v „štandardných“ činnostiach je odôvodnená najmä tým, že 
právom každého vlastníka je rozhodovať o tom, komu zverí spravovanie svojho ma-
jetku. Spoločníci obchodných spoločností si tak môžu slobodne vybrať, koho ustanovia 
za člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti alebo za člena dozor-
ného orgánu takejto spoločnosti. Z práva spoločníkov ako majiteľov podielov v obchod-
ných spoločnostiach vyplýva aj ich právo kedykoľvek tieto osoby z funkcie odvolať, a to 
bez ohľadu na to, či sa dopustili porušenia svojich povinností. 

Takýto prístup k úprave predpokladov na výkon funkcie člena orgánu kapitálovej 
obchodnej spoločnosti je ustálený a jeho zmena v zmysle sprísnenia všeobecných pred-
pokladov na výkon funkcie sa nepredpokladá. V rámci podmienok na vykonávanie 
funkcie podľa spoločenskej zmluvy alebo stanov spoločnosti by však malo byť možné 
ustanoviť, že ten, kto má záujem stať sa členom orgánu spoločnosti, musí o sebe, resp. 
o svojom doterajšom pôsobení v orgánoch iných spoločností uviesť najmä, v akých 
funkciách pôsobil, aké má skúsenosti z pôsobenia vo funkciách a aké výsledky dosiahli 
tieto spoločnosti počas jeho pôsobenia. 

 

2.1. Vznik funkcie člena voleného orgánu spoločnosti s ručením obme-
dzeným a akciovej spoločnosti 

 
2.1.1. Vznik funkcie člena voleného orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným 

a akciovej spoločnosti 

 
Volenými orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú konateľ, resp. konatelia 

spoločnosti, ktorí sú štatutárnym orgánom spoločnosti, a dozorná rada, ktorá je fakul-
tatívnym kontrolným orgánom. V akciovej spoločnosti sú volenými orgánmi predsta-
venstvo a dozorná rada spoločnosti. Predstavenstvo je ponímané ako kolektívny štatu-
tárny orgán, ktorého minimálny počet členov zákon neurčuje, a tak je v súlade s právom 
i jednočlenné predstavenstvo. Dozorná rada je obligatórnym kontrolným orgánom spo-
ločnosti. 

 
2.1.2. Vznik funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným  

 
Funkciu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným možno nadobudnúť: 

a) pri vzniku spoločnosti, 
b) počas trvania spoločnosti. 
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2.1.2.1. Vznik funkcie konateľa spoločnosti v okamihu vzniku spoločnosti 

 

Dosiahnutie konsenzu zakladateľov spoločnosti v tom, kto sa stane prvým konate-
ľom, resp. ktoré osoby budú prvými konateľmi spoločnosti, je obligatórnou náležitos-
ťou spoločenskej zmluvy.61 V spoločenskej zmluve musí byť dohodnuté, koľko konate-
ľov bude vykonávať funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj spôsob, akým ko-
najú v mene spoločnosti. Osoby, ktoré sa majú stať prvými konateľmi spoločnosti, mu-
sia s ustanovením do funkcie vyjadriť súhlas. Na vyjadrenie súhlasu s ustanovením za 
prvého konateľa spoločnosti sa však nevyžaduje osobitné vyhlásenie navrhnutej osoby, 
ktoré by bolo prílohou spoločenskej zmluvy. 

Prvými konateľmi spoločnosti budú spravidla fyzické osoby, ktoré sú súčasne za-
kladateľmi spoločnosti a sú zmluvnými stranami spoločenskej zmluvy. Podpísaním 
spoločenskej zmluvy prejavujú súhlas s jej obsahom, a teda aj súhlas s tým, že budú pr-
vými konateľmi spoločnosti. Ak budú ako prví konatelia spoločnosti uvedení v spolo-
čenskej zmluve iné fyzické osoby než zakladatelia spoločnosti, nebude sa od nich tak-
tiež vyžadovať osobitné vyhlásenie o súhlase s ustanovením za prvých konateľov spo-
ločnosti, pretože súhlas prejavia podaním návrhu na zápis založenej spoločnosti do ob-
chodného registra. 

Osoby, ktoré sú uvedené v spoločenskej zmluve ako prví konatelia spoločnosti, sa 
uzavretím spoločenskej zmluvy ešte nestávajú prvými konateľmi spoločnosti, pretože 
spoločnosť je v tomto okamihu len založená a nejestvuje v danom okamihu ako právny 
subjekt. Povinnosťou všetkých v spoločenskej zmluve uvedených prvých konateľov je 
podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Registrový súd posúdi, či je 
zhoda medzi osobami uvedenými v spoločenskej zmluve ako konatelia spoločnosti 
a osobami, ktoré podali návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, a na zá-
klade toho ustáli, či návrh podali oprávnené osoby. Zápisom spoločnosti do obchod-
ného registra dochádza k vzniku spoločnosti ako právnickej osoby a v tom istom oka-
mihu aj k vzniku funkcie prvého konateľa (prvých konateľov) spoločnosti. 

 

2.1.2.2. Vznik funkcie konateľa spoločnosti počas trvania spoločnosti 

 

Menovanie konateľa, resp. konateľov spoločnosti patrí podľa § 125 ods. 1 písm. f) 
OBZ do pôsobnosti valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je schopné uznášania 
o tejto otázke, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov,  
a o voľbe konateľov rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov (ak 
spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov).62  Rozhodnutie o voľbe konateľa 

 

61 Pozri § 110 ods. 1 písm. e) OBZ. 

62 Ustanovenie § 127 ods.1 a 3 OBZ. 



32 Všeobecné zákonné a odborné predpoklady výkonu funkcie  
 

   

 

(konateľov) sa uvedie v zápisnici o valnom zhromaždení s uvedením výsledku hlasova-
nia, ktorú podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, pričom pravosť 
podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť v tomto prípade úradne osved-
čená.63  

Za povšimnutie stojí, že pri vymedzení pôsobnosti valného zhromaždenia vo vzťahu 
ku konateľom spoločnosti používa Obchodný zákonník slovné spojenie „vymenovanie 
konateľov“, i keď z obsahu ďalšieho zákonného textu, napr. §§ 127 a 127a ods. 3 OBZ, 
sa používa výraz „polovica všetkých hlasov“, „prostá väčšina hlasov“ či „výsledok hlaso-
vania“, čo sú typické výrazy, ktoré sa používajú pri voľbách. Z uvedeného možno vyvo-
diť, že nejde o menovanie konateľov, ale o voľbu konateľov. V prospech takejto argu-
mentácie svedčí aj to, že pri úprave pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoloč-
nosti v § 187 ods. 1 písm. c) OBZ sa používa pojem voľba členov predstavenstva a nie 
menovanie, pričom ďalší text je takmer identický s úpravou menovania konateľov spo-
ločnosti s ručením obmedzeným. 

Niektorí predstavitelia právnej doktríny používajú výraz „voľba“ ako alternatívu  
k pojmu „vymenovanie“.64 Podľa názoru rovnakých autorov nemôže valné zhromažde-
nie delegovať svoju pôsobnosť vymenovať konateľov na iný orgán spoločnosti. Pripúš-
ťajú však, že „pri použití analógie príslušných ustanovení Obchodného zákonníka o akci-
ových spoločnostiach (§ 194 ods. 1), by mohlo dôjsť aj k takým polemickým názorom, že 
právomoc vymenúvať(voliť), odvolávať a odmeňovať konateľov, môže byť delegovaná 
z valného zhromaždenia na dozornú radu“. 65 S poukazom na platnú právnu úpravu ná-
sledne dospievajú k názoru, že vzhľadom na to, že pri akciových spoločnostiach je táto 
možnosť (t. j. v podstate výnimka z výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia) vý-
slovne zakotvená v zákone, no právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným s ta-
kouto výnimkou nepočíta, diskusiu o možnosti delegovať túto pôsobnosť na dozornú 
radu treba na základe súčasnej striktnej právnej úpravy odmietnuť.66 

 

2.1.3. Vznik funkcie člena dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným 

 

Dozorná rada je v spoločnosti s ručením obmedzeným fakultatívnym orgánom, čo 
vyplýva z ustanovenia § 137 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa dozorná rada 
zriaďuje, len ak tak určuje spoločenská zmluva. Zriadenie dozornej rady je aktuálne 
najmä v spoločnostiach, ktoré majú väčší počet spoločníkov. V spoločenskej zmluve sa 

 

63 Ustanovenie § 127a ods. 3 OBZ. 

64 Pozri PALA, R. a kol. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok I 
(§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 892. 

65 Ibid., s. 892. 

66 Loc. cit. 
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spoločníci môžu dohodnúť na vytvorení dozornej rady už pri vzniku spoločnosti alebo 
na jej vytvorení počas trvania spoločnosti, napríklad po zvýšení počtu spoločníkov nad 
stanovenú hranicu. 

Funkciu člena dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným možno nadobudnúť: 

a) pri vzniku spoločnosti, 

b) počas trvania spoločnosti. 

 

2.1.3.1. Vznik funkcie člena dozornej rady spoločnosti v okamihu vzniku spoločnosti 

 

Ak sa zakladatelia spoločnosti dohodnú, že v spoločnosti bude vytvorená už pri jej 
vzniku dozorná rada, musia v spoločenskej zmluve dosiahnuť konsenzus o tom, ktoré 
fyzické osoby sa stanú prvými členmi dozornej rady spoločnosti.67 V spoločenskej 
zmluve musí byť dohodnutý počet členov dozornej rady, pričom zákon ustanovuje, že 
dozorná rada musí mať aspoň troch členov.68 Osoby, ktoré sa majú stať prvými členmi 
dozornej rady spoločnosti, musia s ustanovením do funkcie vyjadriť súhlas. Obdobne 
ako v prípade konateľov sa ani na vyjadrenie súhlasu s ustanovením za prvých členov 
dozornej rady spoločnosti nevyžadujú osobitné vyhlásenia navrhnutých osôb, ktoré by 
boli prílohou spoločenskej zmluvy. 

Podobne platí, že ak budú prvými členmi dozornej rady spoločnosti fyzické osoby, 
ktoré sú súčasne zakladateľmi spoločnosti, sú zmluvnými stranami spoločenskej 
zmluvy a podpísaním spoločenskej zmluvy prejavujú súhlas s jej obsahom, a teda aj 
súhlas s tým, že budú prvými členmi dozornej rady spoločnosti. V prípade, ak budú ako 
prví členovia dozornej rady spoločnosti uvedení v spoločenskej zmluve iné fyzické 
osoby než zakladatelia spoločnosti, bude potrebné, aby aspoň v návrhu na zápis zalo-
ženej spoločnosti do obchodného registra bol uvedený ich súhlas s ustanovením za pr-
vých členov dozornej rady. Zápisom spoločnosti do obchodného registra aj v tomto prí-
pade dochádza k vzniku spoločnosti ako právnickej osoby a v tom istom okamihu aj k 
vzniku funkcie prvých členov dozornej rady spoločnosti. 

 

2.1.3.2. Vznik funkcie člena dozornej rady spoločnosti počas trvania spoločnosti 

 

Vymenovanie prvých členov dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným 
patrí podľa ustanovenia § 125 ods.1 písm. g) OBZ do pôsobnosti valného zhromažde-
nia. Valné zhromaždenie je schopné uznášania o tejto otázke, ak sú prítomní spoločníci, 

 

67 Pozri § 110 ods. 1 písm. f) OBZ. 

68 Pozri § 139 ods. 3 OBZ. 
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ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, a o voľbe členov dozornej rady rozhoduje 
prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov (ak spoločenská zmluva neurčuje 
inak)69. Rozhodnutie o voľbe členov dozornej rady sa uvedie v zápisnici o valnom zhro-
maždení s uvedením výsledku hlasovania, ktorú podpisuje predseda valného zhromaž-
denia a zapisovateľ, pričom pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť 
aj v tomto prípade úradne osvedčená.70 Aj pre vymenovanie členov dozornej rady platí, 
že z obsahu tejto úpravy vyplýva, že ide voľbu členov dozornej rady, nie o ich vymeno-
vanie.71 

 

2.1.4. Vznik funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti 

 

Voleným štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti je predstavenstvo. Počet čle-
nov predstavenstva nie je v zákone výslovne vymedzený, avšak určenie počtu členov 
predstavenstva, spôsobu jeho rozhodovania a vymedzenie jeho pôsobnosti je obliga-
tórnou náležitosťou stanov spoločnosti. Členovia predstavenstva sú volení na funkčné 
obdobie určené v stanovách spoločnosti. Maximálna dĺžka funkčného obdobia je záko-
nom obmedzená na päť rokov. Predstavenstvo je v zákone ponímané ako kolektívny 
orgán, avšak Obchodný zákonník pripúšťa aj vytvorenie jednočlenného predstaven-
stva. Takéto riešenie je využívané najmä v jednoosobových akciových spoločnostiach. 

Členom predstavenstva akciovej spoločnosti sa fyzická osoba môže stať: 

a) pri vzniku spoločnosti, 

b) počas trvania spoločnosti. 

 

2.1.4.1. Vznik funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti v okamihu vzniku 
spoločnosti 

 

Akciová spoločnosť môže byť založená dvomi spôsobmi, a to sukcesívne (po-
stupne), v zákone upravené ako založenie spoločnosti s výzvou na upisovanie akcií, alebo 
simultánne (jednorazovo) podľa zákonnej úpravy bez výzvy na upisovanie akcií. Je však 
potrebné uviesť, že prvý z uvedených spôsobov sa v ostatnej dobe využíva len v mini-
málnej miere. 

 

69 Ustanovenie § 127 ods. 1 a 3 OBZ. 

70 Ustanovenie § 127a ods. 3 OBZ. 

71 Bližšie k tomu pozri stať 2.1.3. 
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Využitie jedného alebo druhého z uvedených spôsobov sa premieta aj do vzniku 
funkcie člena predstavenstva. Ak sa spoločnosť zakladá s výzvou na upisovanie akcií, je 
rozhodujúce pre úspešné naplnenie zámeru založiť akciovú spoločnosť, aby sa usku-
točnilo ustanovujúce valné zhromaždenie, ktoré podľa § 171 ods. 1 OBZ musí postupne 
rozhodnúť o založení spoločnosti, následne o schválení stanov a napokon zvolí orgány 
spoločnosti, ktorých voľba patrí podľa stanov do jeho pôsobnosti. Dodržanie uvedenej 
postupnosti prijímaných rozhodnutí je dôležité, pretože v schválených stanovách spo-
ločnosti musí byť upravená voľba členov predstavenstva, a to buď tak, že členov pred-
stavenstva je oprávnené voliť valné zhromaždenie, alebo tak, že voľba členov predsta-
venstva patrí do pôsobnosti dozornej rady. 

V stanovách spoločnosti musí byť dohodnuté, koľko členov bude mať predstaven-
stvo spoločnosti ako jej štatutárny orgán, teda koľko osôb bude pôsobiť vo funkcii čle-
nov štatutárneho orgánu spoločnosti, na akú dobu sa volia členovia predstavenstva 
(ktorá nesmie presiahnuť ako päť rokov), ako aj spôsob, akým konajú v mene spoloč-
nosti. 

Ak bude voľba prvých členov predstavenstva spoločnosti patriť do pôsobnosti usta-
novujúceho valného zhromaždenia, majú právo podávať návrhy na členov predstaven-
stva upisovatelia, ktorí majú právo zúčastniť sa na tomto zhromaždení a sú na ňom prí-
tomní. Osoby, ktoré sú navrhnuté za prvých členov predstavenstva spoločnosti, musia 
s voľbou do tejto funkcie súhlasiť. Na prijatie rozhodnutia je podľa § 170 ods. 3 OBZ 
potrebný súhlas upisovateľov, ktorí upísali akcie s menovitou hodnotou spolu viac ako 
50 % menovitej hodnoty akcií, ktoré spolu upísali upisovatelia prítomní na ustanovu-
júcom valnom zhromaždení.72 Ak bude voľba členov predstavenstva stanovami zve-
rená do pôsobnosti dozornej rady, budú osoby zvolené za prvých členov dozornej rady 
povinné zvoliť prvých členov predstavenstva, a to ešte pred podaním návrhu na zápis 
spoločnosti do obchodného registra. 

V prípade simultánneho založenia spoločnosti musia byť prví členovia predstaven-
stva spoločnosti uvedení v zakladateľskej zmluve.73 Kreácia predstavenstva sa v prí-
pade takéhoto založenia akciovej spoločnosti vo svojej podstate približuje kreácii šta-
tutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným.74 Ak bude pri založení spoloč-
nosti bez výzvy na upisovanie akcií stanovami pôsobnosť zvoliť prvých členov predsta-
venstva zverená dozornej rade, jej prví členovia budú mať povinnosť zvoliť prvých čle-
nov predstavenstva, a to ešte pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchod-
ného registra. 

 

72 Podľa § 170 ods. 1 OBZ sa ustanovujúce valné zhromaždenie môže konať, len ak boli upí-
sané akcie v hodnote základného imania a splatilo sa najmenej 30 % menovitej hodnoty pe-
ňažných vkladov. 

73 Toto tvrdenie vyplýva z § 172 ods. 2 OBZ. 

74 Porovnaj LUKÁČKA, P. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Aplikované právo obchodných spoločností 
a družstva – ťažiskové inštitúty. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 286. 
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Osoby, ktoré boli pri sukcesívnom založení spoločnosti na ustanovujúcom valnom 
zhromaždení alebo osobami zvolenými za prvých členov dozornej rady zvolené za pr-
vých členov predstavenstva spoločnosti, ešte netvoria predstavenstvo ako štatutárny 
orgán spoločnosti, pretože spoločnosť je v tomto okamihu len založená a nie je práv-
nym subjektom, právnickou osobou. Rovnako pri simultánnom založení spoločnosti 
osoby uvedené v zakladateľskej zmluve alebo zvolené prvými členmi dozornej rady 
ako prví členovia predstavenstva spoločnosti netvoria ešte predstavenstvo ako štatu-
tárny orgán spoločnosti, pretože spoločnosť je síce založená, avšak nie je ešte subjek-
tom práva. 

Povinnosťou všetkých prvých členov predstavenstva v oboch vyššie uvedených prí-
padoch je podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Registrový súd 
posúdi, či je zhoda medzi osobami uvedenými v zápisnici z ustanovujúceho valného 
zhromaždenia, v zakladateľskej zmluve a v stanovách spoločnosti ako prví členovia 
predstavenstva spoločnosti a osobami, ktoré podali návrh na zápis spoločnosti do ob-
chodného registra, a na základe toho ustáli, či návrh podali oprávnené osoby. Zápisom 
spoločnosti do obchodného registra dochádza k vzniku akciovej spoločnosti ako práv-
nickej osoby a v tom istom okamihu aj k vzniku funkcie prvých členov predstavenstva 
spoločnosti a predstavenstva ako štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti. 

 

2.1.4.2. Vznik funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti počas trvania spo-
ločnosti 

Aj počas trvania spoločnosti je potrebné z hľadiska vzniku funkcie člena predsta-
venstva rozlišovať, či voľba členov predstavenstva patrí do pôsobnosti valného zhro-
maždenia alebo do pôsobnosti dozornej rady. Vo väčšine akciových spoločností sa pri 
voľbe členov predstavenstva postupuje podľa zákonnej úpravy obsiahnutej v § 187 
ods. 1 písm. c) OBZ, podľa ktorej patrí voľba členov predstavenstva do pôsobnosti val-
ného zhromaždenia. Na zvolenie každého člena predstavenstva spoločnosti sa vyžaduje 
jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov. V stanovách spoločnosti však môže 
byť ustanovené, že na zvolenie sa vyžaduje iná väčšina hlasov. 

Na voľbu členov predstavenstva spoločnosti valným zhromaždením môže v stano-
vách byť určený iný spôsob hlasovania.75 Podľa § 200 ods. 2 OBZ sa v takom prípade 
uplatní rovnaký spôsob hlasovania ako pri voľbe členov dozornej rady. Tento spôsob 
hlasovania sa označuje ako kumulatívne hlasovanie a jeho výhodou, z pohľadu význam-
ných akcionárov, je napr. na základe akcionárskej dohody možnosť presadiť také zlo-
ženie predstavenstva, ktoré zodpovedá predstavám týchto akcionárov.76 

 

75 Možnosť upraviť v stanovách iný spôsob hlasovania pri voľbe členov predstavenstva vy-
plýva z § 194 ods. 3 OBZ. 

76 Podrobnejšie ku kumulatívnemu hlasovaniu pozri stať 2.1.5.2. 



Volené orgány kapitálových spoločností 37 
 

   

 

Voľba členov predstavenstva môže byť stanovami spoločnosti zverená do pôsob-
nosti dozornej rady, ktorá v dôsledku toho nadobudne v spoločnosti silnejšiu pozíciu 
ako predstavenstvo. Niektorí predstavitelia náuky takéto riešenie odporúčajú najmä 
pre akciové spoločnosti s väčším počtom akcionárov.77 V stanovách musí byť v tomto 
prípade upravený aj iný spôsob voľby, napríklad na návrh koho je možné dozornou ra-
dou voliť (a odvolať) členov predstavenstva – napr. akcionárov, ktorých vôľu má v ta-
komto prípade dozorná rada reprezentovať. Ak stanovy spoločnosti neobsahujú spô-
sob voľby (a odvolania) člena predstavenstva, sú v tejto časti v rozpore so zákonom. 
Podľa záveru prijatého Najvyšším súdom Slovenskej republiky v takom prípade platí, 
že členovia predstavenstva akciovej spoločnosti sú volení (a odvolávaní) valným zhro-
maždením.78 

Orgán, ktorý volí členov predstavenstva, či už je to valné zhromaždenie, alebo do-
zorná rada, určuje aj, kto bude predsedom predstavenstva. Výsledok hlasovania o voľbe 
členov predstavenstva sa uvedie v zápisnici o valnom zhromaždení, ktorú podpisuje 
predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia. V stanovách 
spoločnosti môže upravená možnosť kooptácie do funkcie člena predstavenstva. Táto 
možnosť je obmedzená len na prípady, keď počet členov predstavenstva neklesol pod 
polovicu počtu členov predstavenstva zvolených valným zhromaždením alebo dozor-
nou radou a z časového hľadiska je limitovaný na obdobie do najbližšieho zasadnutia 
valného zhromaždenia spoločnosti alebo dozornej rady, ak voľba (alebo odvolávanie) 
členov predstavenstva patrí do pôsobnosti dozornej rady. O kooptácii náhradného 
člena predstavenstva rozhoduje samotné predstavenstvo, pričom v záujme právnej is-
toty je potrebné a vhodné v stanovách podrobnejšie upraviť postup pri vymenovaní 
náhradných členov.79 

Voľba členov predstavenstva valným zhromaždením alebo dozornou radou spoloč-
nosti, ako aj kooptácia náhradného člena predstavenstva majú konštitutívne účinky. 
Zvolené osoby alebo vymenovaní náhradní členovia sa preto stávajú členmi predsta-
venstva už zvolením (vymenovaním) a nie až zápisom do obchodného registra. 

 

2.1.5. Vznik funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti 

Dozorná rada je v akciovej spoločnosti obligatórnym orgánom. Do jej pôsobnosti-
patrí dohliadanie na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnika-
teľskej činnosti spoločnosti. Podľa § 200 OBZ musí mať dozorná rada minimálne troch 

 

77 Porovnaj PALA, R. a kol. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok 
I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 1270. 

78 Porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Obdo 32/2012 z 30. 
decembra 2013. 

79 Porovnaj PALA, R. a kol. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok 
I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s.1270. 
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členov. Za členov dozornej rady môžu byť zvolené len fyzické osoby, a to nielen spome-
dzi akcionárov. Osobitosťou zloženia dozornej rady v spoločnostiach, ktoré majú viac 
ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby členov dozornej 
rady, je zákonom určený minimálne tretinový podiel členov volených zamestnancami 
spoločnosti. Počet členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti však ne-
smie byť väčší než počet členov volených valným zhromaždením. V stanovách spoloč-
nosti môže určené, že zamestnanci volia časť členov dozornej rady aj pri menšom počte 
zamestnancov spoločnosti. 

Členstvo v dozornej rade akciovej spoločnosti môže fyzická osoba nadobudnúť: 

a) pri vzniku spoločnosti, 

b) počas trvania spoločnosti. 

 

2.1.5.1. Vznik funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti v okamihu vzniku 
spoločnosti 

 

Rozhodnutie zakladateľov akciovej spoločnosti o tom, či založia akciovú spoločnosť 
sukcesívnym spôsobom alebo simultánnym spôsobom, sa premieta aj v mechanizme 
kreovania dozornej rady pri vzniku spoločnosti. 

Ak sa akciová spoločnosť zakladá sukcesívnym spôsobom, patrí voľba prvých čle-
nov dozornej rady spoločnosti do pôsobnosti ustanovujúceho valného zhromaždenia, 
ktoré musí (popri iných rozhodnutiach vo vzťahu k vytvoreniu dozornej rady uvede-
ných v ustanovení § 171 ods. 1 OBZ) schváliť v stanovách spoločnosti počet členov do-
zornej rady, vymedzenie jej pôsobnosti a spôsob rozhodovania. Následne sa uskutoční 
voľba prvých členov dozornej rady, pričom právo podávať návrhy na členov dozornej 
rady majú upisovatelia, ktorí majú právo zúčastniť sa na tomto zhromaždení a  sú na 
ňom prítomní. Osoby, ktoré sú navrhnuté za prvých členov dozornej rady spoločnosti, 
musia s voľbou do tejto funkcie súhlasiť. Podľa § 170 ods. 3 OBZ je na prijatie rozhod-
nutia, rovnako ako pri voľbe členov predstavenstva, potrebný súhlas upisovateľov, 
ktorí upísali akcie s menovitou hodnotou spolu viac ako 50 % menovitej hodnoty akcií, 
ktoré spolu upísali upisovatelia prítomní na ustanovujúcom valnom zhromaždení. 

Pri simultánnom založení akciovej spoločnosti sa dozorná rada vytvára postupom 
podľa § 172 ods. 2 OBZ tak, že stanovy spoločnosti, ktoré sú spolu so zakladateľskou 
zmluvou súčasťou notárskej zápisnice o založení spoločnosti, ustanovujú počet členov 
dozornej rady a v zakladateľskej zmluve sú, ako súčasť rozhodnutí podľa ustanovenia 
§ 171 ods. 1 písm. c) OBZ, uvedení prví členovia dozornej rady spoločnosti. 

Bez ohľadu na spôsob založenia spoločnosti je povinnosťou všetkých prvých členov 
predstavenstva spoločnosti podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. 
Zápisom spoločnosti do obchodného registra dochádza k vzniku akciovej spoločnosti 
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ako právnickej osoby a v tom istom okamihu aj k vzniku funkcie prvých členov dozor-
nej rady spoločnosti. 

 

2.1.5.2. Vznik funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti počas trvania spoloč-
nosti 

 

Voľba členov dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. V akciových 
spoločnostiach, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, 
prípadne, ak tak určia stanovy spoločnosti, aj menší počet zamestnancov, volia časť čle-
nov dozornej rady zamestnanci spoločnosti. 

Oproti voľbe členov predstavenstva sa pri voľbe členov dozornej rady uplatňuje iný 
spôsob hlasovania, ktorý je upravený v ustanovení § 200 OBZ. Tento sa označuje ako 
kumulatívne hlasovanie, pri ktorom sa postupuje tak, že sa z predložených návrhov na 
členov dozornej rady zostavuje listina kandidátov, pričom akcionári hlasujú o návrhoch 
jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne, a to tak, že každý akcionár určí po-
čet hlasov z celkového počtu svojich hlasov v prospech najviac takého počtu kandidá-
tov, koľko členov dozornej rady má byť zvolených. Členmi dozornej rady sa stanú kan-
didáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.80 

Valné zhromaždenie, ako orgán, ktorý volí členov dozornej rady, určuje aj, kto bude 
jej predsedom. Stanovy spoločnosti môžu obsahovať inú úpravu kreovania funkcie 
predsedu dozornej rady, napríklad pravidlo, že predsedom dozornej rady sa stane 
osoba, ktorá získa najväčší počet hlasov spomedzi kandidátov. Výsledok hlasovania 
o voľbe členov dozornej rady sa uvedenie v zápisnici o valnom zhromaždení, ktorú 
podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia. 

V stanovách spoločnosti môže byť upravená možnosť kooptácie do funkcie člena 
dozornej rady. Kooptácia je však obmedzená len na prípady, ak počet členov dozornej 
rady neklesol pod polovicu stanoveného počtu členov volených valným zhromaždením 
a z časového hľadiska možno vymenovať náhradného člena dozornej rady len do naj-
bližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.81 Voľba člena dozornej rady spoločnosti, 

 

80 Napríklad, ak kandidovalo za členov dozornej rady päť osôb, pričom mali byť zvolení traja 
kandidáti a osoba A získala pri voľbách 8 500 hlasov, osoba B získala 11 400 hlasov, osoba C 
získala 24 000 hlasov, osoba D získala 18 000 hlasov a osoba E získala 8 000 hlasov, boli za 
členov dozornej rady zvolené osoby C, D, B, ktoré získali najväčší počet hlasov. Nie je dôležité, 
že ani jedna zo zvolených osôb nezískala vo voľbách nadpolovičnú väčšinu hlasov prítom-
ných akcionárov, pretože podľa § 200 ods. 2 OBZ sa na takéto hlasovanie § 186 ods. 1 OBZ 
o rozhodovaní na valnom zhromaždení nepoužije. 

81 Možnosť kooptovania náhradného člena dozornej rady vyplýva z § 200 ods. 3 OBZ, ktoré 
ustanovuje pre členov dozornej rady primeranú platnosť ustanovenia § 194 ods. 4 OBZ, ktoré 
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ako aj kooptácia náhradného člena dozornej rady majú konštitutívne účinky a zvolená 
osoba alebo vymenovaný náhradný člen sa stávajú členmi dozornej rady už zvolením 
(vymenovaním) a nie až zápisom do obchodného registra. 

Ak stanovy spoločnosti ustanovujú, že časť členov dozornej rady volia zamestnanci 
spoločnosti, je podľa ustanovenia § 200ods. 5 OBZ zákonnou povinnosťou predstaven-
stva zorganizovať v spolupráci s odborovou organizáciou voľby tak, aby sa ich mohol 
zúčastniť čo najvyšší počet zamestnancov, ktorí sú oprávnení voliť. V prípade, ak pred-
stavenstvo nezorganizuje voľbu do 60 dní od doručenia návrhu kandidátov na členov 
dozornej rady, sú odborová organizácia alebo splnomocnení zástupcovia oprávnených 
voličov oprávnení zorganizovať voľbu sami. Návrh na voľbu členov dozornej rady vo-
lených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová or-
ganizácia alebo spoločne aspoň 10 % oprávnených voličov. Voľby sú platné, ak sú tajné 
a ak sa na nich zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov alebo ich splnomocnení 
zástupcovia, ktorí disponujú aspoň polovicou hlasov oprávnených voličov. Členmi do-
zornej rady sa stanú kandidáti, ktorí v poradí získali najväčší počet hlasov oprávnených 
voličov. 

Tento spôsob organizácie volieb sa javí ako veľmi zložitý, organizačne náročný 
a ťažkopádny (napr. pri existencii viacerých odborových organizácií u zamestnávateľa 
či pri neexistencii odborovej organizácie príprava a schvaľovanie volebného poriadku 
predstavenstvom v spolupráci s oprávnenými voličmi a pod.). Inštitút participácie za-
mestnancov na kontrole činnosti akciovej spoločnosti formou účasti členov zvolených 
zamestnancami v dozornej rade je hodnotený ako nedostatočne funkčný. Navyše, ani 
„praktické skúsenosti nesvedčia o tom, že by členstvo zástupcov zamestnancov vytváralo 
funkčný mechanizmus komunikácie medzi vrcholovým manažmentom spoločnosti a jej 
zamestnancami.“.82 

 

2.2. Zánik funkcie člena voleného orgánu 

 

Kapitálová obchodná spoločnosť predstavuje „živý organizmus“, ktorý musí byť 
schopný reagovať na výzvy okolia, obstáť v súperení s inými podnikateľskými subjek-
tmi a výsledkami podnikateľskej činnosti napĺňať predstavy a podnikateľské ciele jej 
spoločníkov. Orgány kapitálových obchodných spoločností predstavujú rozhodujúci 
prvok v napĺňaní predstáv a cieľov vymedzených spoločníkmi spoločnosti. 

Spoločníci obchodnej spoločnosti preto majú bytostný záujem na ustanovení vhod-
nej osoby do funkcie člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu spoločnosti. 

 
upravuje podmienky kooptácie náhradných členov predstavenstva. K tomu bližšie PALA, R. a 
kol. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 260). Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2017, s. 1291. 

82 Loc. cit.  
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Majú však tiež právo reagovať na meniace sa vnútorné a vonkajšie podmienky zmenou 
v zložení orgánov spoločnosti. Zjednodušene možno povedať, že zmeny orgánov spo-
ločnosti môžu byť vyvolané zmenou pôsobnosti orgánu (orgánov), spôsobu konania, 
dĺžky funkčného obdobia či personálneho obsadenia orgánu spoločnosti. 

V dôsledku týchto zmien dochádza aj k zániku funkcií členov orgánov týchto spoloč-
ností. Podobne ako pri skúmaní inštitútu vzniku funkcie člena orgánu spoločnosti, aj 
pri skúmaní inštitútu zániku funkcie člena orgánu spoločnosti je potrebné rozlišovať 
medzi zánikom funkcie 

a) počas trvania spoločnosti, keď namiesto osoby, ktorej funkcia člena orgánu za-
nikla, bude do tejto funkcie ustanovená iná osoba (napríklad namiesto odvola-
ného člena orgánu) a 

b) v čase zániku spoločnosti, keď v čase zániku spoločnosti (výmazu spoločnosti 
z obchodného registra) dochádza súčasne k zániku funkcií všetkých členov or-
gánov spoločnosti, resp. všetkých orgánov spoločnosti. 

Člen orgánu spoločnosti, ktorý súhlasil s ustanovením do funkcie, má právo slo-
bodne ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii člena orgánu spoločnosti. Tak ako nemožno 
nikoho ustanoviť do funkcie bez jeho súhlasu (proti jeho vôli), nemožno ani nikoho nú-
tiť, aby vo funkcii zotrval. Inak povedané, každý má právo dobrovoľne ukončiť svoje 
pôsobenie vo funkcii člena orgánu spoločnosti. Člen orgánu spoločnosti sa môže dob-
rovoľne vzdať funkcie. 

K zániku funkcie člena orgánu spoločnosti môže dôjsť, z jeho pohľadu, aj nedobro-
voľne, proti jeho vôli. Iniciatíva na ukončenie pôsobenia danej osoby vo funkcii člena 
orgánu spoločnosti vychádza v tomto prípade od orgánu spoločnosti, ktorý túto osobu 
do funkcie ustanovil. Týmto orgánom je spravidla valné zhromaždenie, prípadne do-
zorná rada. K zániku funkcie dochádza odvolaním člena orgánu z funkcie. K tomu sa 
žiada ešte poznamenať, že aj keď to zo zákona expressis verbis nevyplýva, vykonávanie 
funkcie člena orgánu spoločnosti je možné skončiť aj dohodou medzi spoločnosťou 
a členom orgánu spoločnosti. 

Zánik funkcie člena orgánu spoločnosti nastáva tiež na základe iných právnych sku-
točností, najmä smrťou, uplynutím funkčného obdobia, zánikom podmienok na výkon 
funkcie a na základe rozhodnutia súdu. 

 

2.2.1. Spôsoby zániku výkonu funkcie 

 

2.2.1.1. Vzdanie sa funkcie člena orgánu 

 

Člen voleného orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti sa môže kedykoľvek, po 
tom, čo bol do funkcie ustanovený príslušným orgánom spoločnosti, vzdať vykonáva-
nia funkcie. Právo člena orgánu spoločnosti vzdať sa funkcie člena orgánu spoločnosti 
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nemožno obmedziť, a to ani napríklad ustanovením podmienok, len pri splnení ktorých 
by mohol toto právo využiť. Právo člena orgánu spoločnosti vzdať sa funkcie je ustano-
vené kogentne.83 

Vzdanie sa výkonu funkcie ( v bežnej komunikácii sa používa ako synonymický vý-
raz aj „odstúpenie z funkcie“) je jednostranným právnym úkonom, ktorým sa člen or-
gánu spoločnosti dobrovoľne rozhodol ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii. Právna 
úprava inštitútu vzdania sa výkonu funkcie je obsiahnutá v ustanovení § 66 OBZ a je 
spoločná pre všetky kapitálové obchodné spoločnosti. V predmetnom ustanovení nie 
sú upravené osobitné obsahové náležitosti, ktoré by mal takýto úkon obsahovať, aby 
ním došlo k zániku funkcie člena orgánu spoločnosti. 

Vzhľadom na to, že ustanovením do funkcie člena orgánu spoločnosti vzniká medzi 
spoločnosťou a fyzickou osobou ustanovenou do funkcie právny vzťah, musí sa aj 
právny úkon, ktorým sa fyzická osoba vzdáva funkcie člena orgánu spoločnosti a kto-
rého následkom je zánik právneho vzťahu, adresovať spoločnosti ako subjektu tohto 
vzťahu a nie orgánu spoločnosti. Vzdanie sa funkcie člena orgánu spoločnosti nie je po-
trebné odôvodniť a už vôbec nie je potrebné preukazovať opodstatnenosť dôvodov, 
ktoré viedli k vzdaniu sa funkcie člena orgánu. 

Z § 66 ods. 2 OBZ možno vyvodiť, že člen orgánu spoločnosti sa môže vzdať funkcie 
dvomi spôsobmi. Prvým spôsobom je vzdanie sa funkcie priamo na zasadnutí orgánu 
spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu (týmto 
orgánom je najčastejšie valné zhromaždenie, prípadne dozorná rada). Právny úkon, 
ktorým sa člen orgánu spoločnosti vzdáva funkcie, bude zaznamenaný v zápisnici zo 
zasadnutia orgánu spoločnosti. Napríklad, ak by sa konateľ spoločnosti s ručením ob-
medzeným vzdal funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia tejto spoločnosti, bude 
táto skutočnosť uvedená v zápisnici, ktorú podpisuje predseda valného zhromaždenia 
a zapisovateľ, pričom pravosť podpisu predsedu musí byť v tomto prípade úradne 
osvedčená. 84 Vzdanie sa funkcie je v tomto prípade účinné okamžite. Ak sa člen orgánu 
spoločnosti vzdal funkcie počas valného zhromaždenia, je nepochybné, že sa tento jeho 
úkon dostal do sféry dispozície spoločnosti, a preto nie je potrebné prijímať o vzdaní 
sa funkcie člena orgánu spoločnosti žiadne rozhodnutie. 

Druhým spôsobom je vzdanie sa funkcie člena orgánu v dobe, keď príslušný orgán 
nezasadá.85 Podľa Mrázovej (Šulekovej), musí byť vzdanie sa funkcie v tomto prípade 

 

83 Porovnaj OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a družstvo. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2020, s. 238. 

84 Povinnosť úradného osvedčenia podpisu predsedu valného zhromaždenia vyplýva z § 
127a ods. 3 OBZ. 

85 Porovnaj LUKÁČKA, P. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Aplikované právo obchodných spoločností 
a družstva – ťažiskové inštitúty. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 303. Autor používa po-
jem „mimo zasadnutia oprávneného orgánu“. 
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písomné a doplnené osvedčeným vlastnoručným podpisom v prítomnosti notára alebo 
jeho zamestnanca.86 Podľa § 66 ods. 2 OBZ je vzdanie sa výkonu funkcie v tomto prí-
pade účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo 
zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení listiny obsahujúcej vzdanie sa 
výkonu funkcie. Ak tento orgán spoločnosti nezasadne ani do troch mesiacov od doru-
čenia listiny obsahujúcej tento úkon, je vzdanie sa funkcie je účinné od prvého dňa na-
sledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Toto ustanovenie chráni osobu, ktorá sa vzdala 
funkcie, pred nečinnosťou príslušného orgánu.87 

Pre prípad, že v spoločnosti je len jediný štatutárny orgán a tento nebude zapísaný 
do obchodného registra do 60 dní od uplynutia troch mesiacov od vzdania sa funkcie 
jediného štatutárneho orgánu spoločnosti, zákon ukladá tomu, kto funkciu jediného 
štatutárneho orgánu vykonával naposledy, povinnosť podať do 30 dní návrh na zruše-
nie spoločnosti.88 Zákon ukladá povinnosť podať návrh na zrušenie obchodnej spoloč-
nosti osobe, ktorá bola ostatným jediným štatutárnym orgánom spoločnosti a ktorá 
v čase podania návrhu už nie je v žiadnom vzťahu so spoločnosťou, aby podala návrh 
na zrušenie spoločnosti. Týmto normatívnym riešením slovenský zákonodarca rozšíril, 
podľa nášho názoru neodôvodnene, okruh osôb, ktoré sú oprávnené podať návrh na 
zrušenie spoločnosti. Český zákonodarca zvolil iné normatívne riešenie, keď ustanovil, 
že konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným v takomto prípade menuje súd, a to 
na návrh osoby, ktorá má na tom právny záujem, pričom menovanie konateľa súdom 
je obmedzené na dobu, než bude zvolený nový konateľ. Táto osoba musí so svojím me-
novaním súdom súhlasiť. V prípade, ak súdu nebude predložený návrh na menovanie 
určitej osoby za konateľa spoločnosti, alebo ak osoba, ktorá takýto návrh podala, ne-
preukáže, že má na menovaní konateľa záujem, môže súd spoločnosť i bez návrhu zru-
šiť a nariadiť jej likvidáciu.89 

 

2.2.1.2. Odvolanie z funkcie člena orgánu 

 

Odvolanie z funkcie člena orgánu spoločnosti nie je len korekciou pôvodného roz-
hodnutia o ustanovení do funkcie člena orgánu spoločnosti z dôvodu nespokojnosti 

 

86 Mrázová (Šuleková) zastáva názor, že aj keď zákon explicitne oprávňuje na overenie pod-
pisu notára, prípustné je aj overenie obvodným úradom alebo obcou v zmysle zákona č. 
599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Pozri 
ŠULEKOVÁ, Ž. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 
260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 457. 

87 Loc. cit. 

88 Pozri § 66 ods. 3 OBZ. 

89 Porovnaj ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komen-
tář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 386. 
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väčšiny spoločníkov (akcionárov) s úrovňou vykonávania funkcie, ale môže byť naprí-
klad aj dôsledkom zmien v zložení spoločníkov a vo veľkosti ich podielov v spoločnosti. 
Napríklad pri zvýšení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným pre-
vezme záväzok na nový vklad osoba, ktorá doposiaľ nebola spoločníkom tejto spoloč-
nosti a splnením vkladovej povinnosti a vyhlásením o pristúpení k spoločenskej sa 
stala spoločníkom, pričom disponuje podielom, ktorý jej dáva dostatočný počet hlasov 
na to, aby na valnom zhromaždení presadila odvolanie doterajšieho konateľa spoloč-
nosti a menovanie takej osoby, ktorá bude spĺňať jeho očakávania. Obdobných praktic-
kých príkladov môže byť celý rad. Ako totiž uvádza Lukáčka, najčastejším dôvodom zá-
niku funkcie štatutárneho orgánu alebo jeho člena (spolu so vzdaním sa funkcie) je v 
kapitálových obchodných spoločnostiach jeho odvolanie z funkcie.90 

Úprava odvolania z výkonu funkcie člena orgánu spoločnosti je v Obchodnom zá-
konníku ponímaná ako protipól úpravy voľby člena orgánu spoločnosti (resp. jeho me-
novania v spoločnosti s ručením obmedzeným). Zákon zveruje voľbu do funkcie člena 
orgánu spoločnosti i odvolanie z výkonu funkcie spravidla do pôsobnosti toho istého 
orgánu spoločnosti. 

Odvolanie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným patrí do pôsobnosti val-
ného zhromaždenia spoločnosti a nie je možné ju delegovať na iný orgán spoločnosti.91 
Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí v tejto spoločnosti aj odvolanie členov do-
zornej rady.92 

V akciovej spoločnosti patrí taktiež do pôsobnosti valného zhromaždenia spoloč-
nosti odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady.93 Ustanovenie § 191 ods. 1 
OBZ však umožňuje, aby stanovy spoločnosti obsahovali úpravu, podľa ktorej bude čle-
nov predstavenstva spoločnosti odvolávať dozorná rada. Odvolanie časti členov dozor-
nej rady, ktorí boli zvolení zamestnancami spoločnosti podľa § 200 OBZ, sa uskutoční 
taktiež podľa rovnakých pravidiel ako ich voľba. 

Odvolanie z funkcie člena orgánu spoločnosti je z pohľadu odvolávanej osoby vní-
mané často ako prejav nedôvery či nespokojnosti s jeho výkonom funkcie. Člen orgánu 
spoločnosti sa nemusel dopustiť žiadneho porušenia povinnosti, ktoré mu z vykonáva-
nia funkcie vyplývajú, ba dokonca mohol byť za výsledky dosiahnuté pri vykonávaní 
funkcie odmenený alebo ocenený, namiesto toho bude z funkcie odvolaný, pričom vý-
kon jeho funkcie sa skončí už prijatím rozhodnutia o jeho odvolaní. 

 

90 LUKÁČKA, P. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Aplikované právo obchodných spoločností a družstva 
– ťažiskové inštitúty. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 300. 

91 K možnosti, resp. nemožnosti delegovania pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti 
s ručením obmedzeným na dozornú radu pozri stať 2.1.2.2. 

92 Pozri § 125 ods. ods. 1 písm. f) a g) OBZ. 

93 Pozri § 187 ods. 1 písm. c) a d) OBZ. 
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Najmä v období začiatku 90. rokov boli v niektorých spoločnostiach do stanov zahr-
nuté ustanovenia, ktoré umožňovali odvolanie z funkcie člena orgánu spoločnosti pred 
uplynutím funkčného obdobia len v prípadoch závažného porušenia povinností pri vý-
kone funkcie. Takýto prístup vychádzal z nesprávneho ponímania výkonu funkcie člena 
orgánu spoločnosti ako obdoby pracovnoprávneho vzťahu. Vykonávanie funkcie člena 
orgánu spoločnosti je založené na konštrukcii spravovania majetku spoločnosti, pričom 
ten, komu patrí tento majetok (spoločníci či akcionári), kto je vlastníkom majetku, má 
právo rovnako ako všetci ostatní vlastníci rozhodovať o tom, komu zverí spravovanie 
svojho majetku. Zákon poníma právo odvolať člena orgánu z funkcie ako právo, ktoré 
nie je možné obmedziť, ako právo, ktoré je ustanovené kogentne. Uvádzané ustanove-
nia stanov, ktoré by obmedzovali právo akcionárov odvolať členov orgánov z funkcie, 
by boli neplatné pre rozpor so zákonom. Obchodný zákonník je teda jednoznačne na 
strane spoločníkov, resp. akcionárov spoločnosti pri rozhodovaní o tom, komu zveria 
spravovanie svojho majetku. 

Pri rozhodovaní o odvolaní konateľa spoločnosti alebo člena dozornej rady z funk-
cie sa podľa § 127 ods. 3 OBZ vyžaduje prostá väčšina hlasov prítomných spoločníkov, 
resp. väčšina hlasov všetkých spoločníkov, ak spoločníci rozhodujú o týchto záležitos-
tiach podľa § 130 OBZ per rollam. 

O odvolaní z funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti rozhoduje valné 
zhromaždenie spoločnosti alebo dozorná rada, ak stanovy spoločnosti zverujú voľbu 
a odvolanie členov predstavenstva do pôsobnosti dozornej rady. Valné zhromaždenie 
akciovej spoločnosti rozhoduje vždy o odvolaní člena dozornej rady spoločnosti. Na 
prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena predstavenstva a člena 
dozornej rady zvoleného valným zhromaždením sa vyžaduje väčšina hlasov prítom-
ných akcionárov, ak zákon alebo stanovy spoločnosti nevyžadujú inú väčšinu. Na plat-
nosť odvolania člena dozornej rady akciovej spoločnosti zvoleného zamestnancami 
spoločnosti sa vyžaduje, aby bolo hlasovanie oprávnených voličov tajné a aby sa na 
ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, pričom člen dozornej rady bude 
z funkcie odvolaný, ak za jeho odvolanie bude väčšina hlasov prítomných oprávnených 
voličov. V prípade, ak o odvolaní z funkcie člena predstavenstva spoločnosti rozhoduje 
dozorná rada, musí sa pri odvolaní postupovať takým spôsobom, aký určujú stanovy. 

Pri odvolaní člena predstavenstva jednoduchej spoločnosti na akcie alebo člena do-
zornej rady tejto spoločnosti (za predpokladu, že bola v spoločnosti vytvorená), sa po-
stupuje primerane podľa ustanovení o akciovej spoločnosti. Podľa § 220zb OBZ pritom 
v stanovách tejto spoločnosti môže byť určené, že akcionári môžu prijímať rozhodnutie 
aj mimo valného zhromaždenia. Rozhodnutie o odvolaní člena orgánu z funkcie nado-
búda účinnosť dňom jeho prijatia príslušným orgánom spoločnosti (§ 66 ods. 2 OBZ). 
V zákone, spoločenskej zmluve alebo v stanovách spoločnosti môže byť ustanovený iný 
okamih nadobudnutia účinnosti rozhodnutia. 

Aj po odvolaní z funkcie ukladá zákon bývalému členovi orgánu tzv. zvyškové povin-
nosti: 
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- upozorniť spoločnosť na opatrenia potrebné na odvrátenie hroziacej škody (§ 
66 ods. 2, posledná veta OBZ), 

- podať návrh na zrušenie spoločnosti súdom (ak nebol ustanovený ďalší člen 
orgánu podľa § 66 ods. 3 OBZ), 

- poskytovať primeranú súčinnosť vybraným verejným entitám (§ 66 ods. 5 
OBZ), 

- ďalšie povinnosti ustanovené osobitnými zákonmi (napr. zaplatiť preddavok 
na odmenu a výdavky predbežného správcu podľa § 13 ods. 2 ZKR).94 

Ďalšie povinnosti pre odvolaného člena orgánu spoločnosti môžu vyplývať zo 
zmluvy o výkone funkcie uzavretej medzi odvolaným členom orgánu spoločnosti a spo-
ločnosťou, ktorá obsahuje následný zákaz konkurencie.95 

 

2.2.1.3. Smrť člena orgánu 

 

V zmysle § 66 ods. 1 OBZ dochádza k zániku funkcie člena orgánu kapitálovej ob-
chodnej spoločnosti tiež smrťou osoby, ktorá túto funkciu zastávala. V tejto situácii 
vzniká príslušnému orgánu obchodnej spoločnosti povinnosť ustanoviť namiesto zom-
relého nového člena orgánu spoločnosti. Ďurica uvádza, že orgán spoločnosti je non 
subjektom a nemá spôsobilosť na práva a povinnosti, a preto by mal zákon túto povin-
nosť správne uložiť obchodnej spoločnosti, pretože len táto je subjektom práva a môže 
nadobúdať práva a mať povinnosti.96 

Ponímanie orgánu obchodnej spoločnosti ako non subjektu je ustálené a všeobecne 
akceptované. Obchodný zákonník však rozlišuje medzi konaním do vnútra obchodnej 
spoločnosti a navonok. Ďalšie práva a povinnosti do vnútra môžu byť orgánom spoloč-
nosti určené aj zakladateľskými aktami, napr. predstavenstvu a dozornej rade akciovej 
spoločnosti môže byť stanovami spoločnosti určené právo vymenovať náhradných čle-
nov do najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu (pozri § 194 ods. 4 OBZ). Navonok 
však koná za spoločnosť konkrétny člen orgánu, napr. člen dozornej rady zastupuje ak-
ciovú spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva 
(pozri § 199 ods. 2 OBZ). Obchodný zákonník preto, podľa nášho názoru správne, uk-
ladá v § 66 ods. ods. 1 povinnosť vymenovať do troch mesiacov nového člena prísluš-

 

94 OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a družstvo. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2020, s. 239. 

95 Loc. cit. 

96 Porovnaj ĎURICA, M. in PATAKYOVÁ, M. et al. Obchodný zákonník: komentár. 5. vyd. Brati-
slava: C. H. Beck, 2016, s. 293. 
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nému orgánu spoločnosti a nie samotnej spoločnosti. Príslušným orgánom v tomto prí-
pade môže byť napr. valné zhromaždenie, jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť 
valného zhromaždenia, prípadne, pokiaľ tak určujú stanovy, dozorná rada akciovej 
spoločnosti. 

 

2.2.1.4. Zánik funkcie člena orgánu uplynutím funkčného obdobia 

 

V kapitálových obchodných spoločnostiach je regulácia dĺžky funkčného obdobia 
štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obsiahnutá len v úprave akciovej spoločnosti. 
Podľa § 194 ods. 1 OBZ členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z 
akcionárov alebo iných osôb na dobu určenú v stanovách, ktorá však nesmie presiah-
nuť päť rokov. Z ustanovenia § 200 ods. 2 OBZ vyplýva, že rovnaké pravidlo platí aj pre 
voľbu členov dozornej rady. Určenie dĺžky funkčného obdobia členov predstavenstva 
a členov dozornej rady je tak obligatórnou náležitosťou stanov spoločnosti, pričom 
úprava dĺžky funkčného obdobia v stanovách je limitovaná §§ 194 ods. 1 a 200 ods. 2 
OBZ na dobu najviac päť rokov. Ak by bola v stanovách spoločnosti určená dĺžka funk-
čného obdobia členov predstavenstva alebo členov dozornej rady presahujúca uvedenú 
časovú hranicu, takéto ustanovenie by bolo neplatné pre rozpor so zákonom, keďže 
ustanovenia §§ 194 ods. 1 a 200 ods. 2 OBZ majú kogentnú povahu. Funkčné obdobie 
členov predstavenstva a členov dozornej rady by preto bolo v tomto prípade päť rokov. 

Dĺžka funkčného obdobia konateľa ani funkčného obdobia člena dozornej rady spo-
ločnosti s ručením obmedzeným zákonom limitovaná nie je. Takéto normatívne rieše-
nie či skôr neriešenie vyhovuje najmä spoločnostiam s malým počtom spoločníkov, 
spoločnostiam, v ktorých je jeden väčšinový spoločník, a tiež jednoosobovým spoloč-
nostiam, ktoré v súčasnej praxi prevládajú. Na druhej strane, vychádzajúc z princípu 
zmluvnej slobody, môže byť dĺžka funkčného obdobia konateľa spoločnosti alebo člena 
dozornej rady (ak bude v spoločnosti vytvorená) upravená v spoločenskej zmluve, 
resp. zakladateľskej listine. Z toho vyplýva, že stanovenie funkčného obdobia nie je vy-
lúčené ani v podmienkach spoločnosti s ručením obmedzeným, kde môže byť rovnako 
limitované určitým časovým úsekom s tým rozdielom, že v tomto prípade bude uve-
dený záver závislý od autonómnej úpravy v zakladateľských aktov spoločnosti. 

Uplynutím funkčného obdobia funkcia člena orgánu spoločnosti zaniká. Ak bola 
pred uplynutím funkčného obdobia zvolená, resp. vymenovaná do tejto funkcie „nová“ 
osoba, začína plynúť jej funkčné obdobie nasledujúci deň po uplynutí funkčného obdo-
bia predchádzajúceho člena. Iná situácia nastane, ak nebude nový člen orgánu zvolený, 
resp. vymenovaný do funkcie do skončenia funkčného obdobia doterajšieho člena or-
gánu. V takomto prípade je prípustným riešením, ktoré je v záujme riadneho fungova-
nia obchodnej spoločnosti, aby doterajší člen orgánu spoločnosti pôsobil vo funkcii aj 
po uplynutí funkčného obdobia, a to do doby, kým bude zvolená alebo menovaná do 
funkcie príslušného člena orgánu iná osoba. 
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Účinky uplynutia funkčného obdobia voči tretím osobám nastanú len vtedy, ak tieto 
osoby o predmetnej skutočnosti vedeli. V obchodnom registri sa neeviduje dĺžka funk-
čného obdobia členov orgánov, a tak sa tretie osoby, ktoré o uplynutí funkčného obdo-
bia člena orgánu spoločnosti nevedeli z obchodného registra, o tejto skutočnosti nedo-
zvedia a účinky uplynutia funkčného obdobia voči nim nenastanú, kým je člen orgánu 
spoločnosti, ktorému uplynulo funkčné obdobie, zapísaný v obchodnom registri. 

 

2.2.1.5. Zánik funkcie člena orgánu v dôsledku straty predpokladov na výkon funkcie 

K zániku funkcie člena orgánu spoločnosti, predmetom podnikania ktorej je pre-
vádzkovanie živností, dochádza okamihom straty niektorého z predpokladov vykoná-
vania živností podľa ustanovenia § 6 ods. 1 ŽZ. Stratou predpokladov vykonávania 
funkcie člena orgánu spoločnosti bude nepochybne obmedzenie jeho spôsobilosti na 
právne úkony, strata bezúhonnosti a tiež skutočnosť, že táto osoba je z výkonu funkcie 
diskvalifikovaná.97 

Stratu týchto predpokladov na výkon funkcie člena orgánu spoločnosti a okamih, 
keď k strate došlo, možno presne určiť. O obmedzení spôsobilosti na právne úkony roz-
hoduje súd, pričom k obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony dochádza nadobudnu-
tím právoplatnosti rozhodnutia súdu. Predpoklad bezúhonnosti stráca osoba, ktorá 
bola právoplatne odsúdená za trestný čin, ktorý súvisí s predmetom podnikania. Pred-
poklad bezúhonnosti táto osoba opätovne nadobudne zahladením odsúdenia. O vylú-
čení osoby, ktorá je členom orgánu spoločnosti, z vykonávania funkcie rozhoduje tak-
tiež súd a táto osoba je diskvalifikovaná nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia 
o diskvalifikácii. 

Z tohto prehľadu je zrejmé, že vo všetkých prípadoch straty predpokladov na výkon 
funkcie rozhoduje súd a k strate predpokladov dochádza nadobudnutím právoplat-
nosti súdneho rozhodnutia. Osobitným príkladom straty predpokladov na výkon funk-
cie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je po-
skytovanie právnych služieb, je vyčiarknutie advokáta zo zoznamu advokátov, čím dot-
knutý advokát stráca predpoklad na vykonávanie funkcie konateľa v tejto spoloč-
nosti.98 

 

 

 

97 Diskvalifikáciu vnímame ako stratu predpokladu  na výkon funkcie a tiež ako spôsob zá-
niku funkcie člena orgánu spoločnosti. 

98 Pozri § 15 zákona o advokácii. 
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2.2.1.6. Zánik funkcie člena orgánu na základe rozhodnutia súdu o diskvalifikácii 

K zániku funkcie člena orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti dochádza aj na zá-
klade rozhodnutia súdu o diskvalifikácii. Slovenská právna úprava inštitútu diskvalifi-
kácie je obsiahnutá v  § 13a OBZ a v §§ 82i – 82k zákona o súdoch. Do nášho právneho 
poriadku bola zavedená novelizáciou Obchodného zákonníka zákonom  
č. 87/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016. Ako uvádza Csach, naša právna úprava 
je inšpirovaná anglickým Company directors disqualification Act z roku 1986, v zmysle 
novelizácie Enterprise Act z roku 2015, ktoré postupne rozširovali dôvody diskvalifiká-
cie, a tiež § 64 a nasl. českého zákona o obchodních korporacích. 99 

Právna úprava inštitútu diskvalifikácie z vykonávania funkcií v orgánoch kapitálo-
vých spoločností, podľa nášho názoru, sleduje dva ciele. Prvým z nich je zabrániť, aby 
sa členmi orgánov obchodných spoločností stali osoby, ktoré sa v predchádzajúcom pô-
sobení v orgánoch obchodných spoločností dopustili závažných porušení pravidiel vy-
konávania funkcií v týchto orgánoch. Z tohto hľadiska patrí preukázanie skutočnosti, 
že osoba, ktorá súhlasí s ustanovením do funkcie člena orgánu spoločnosti, nemá zá-
znam v registri diskvalifikácií, medzi podmienky vykonávania funkcie člena orgánu ob-
chodnej spoločnosti. 

Druhým cieľom úpravy je vylúčiť (eliminovať, diskvalifikovať) z vykonávania funk-
cií v orgánoch spoločností, na dobu uvedenú v rozhodnutí, osoby, ktoré sa dopustili po-
rušenia pravidiel vykonávania funkcie, pričom za ich protiprávne konanie boli právop-
latne potrestané. Momentom právoplatnosti rozhodnutia o potrestaní osoby za poru-
šenie pravidiel vykonávania funkcie člena orgánu v konkrétnej spoločnosti (v konkrét-
nom prípade) dochádza k zániku všetkých funkcií dotknutej osoby ako člena orgánu, 
a to vo všetkých spoločnostiach, v ktorých tieto funkcie do právoplatnosti rozhodnutia 
o vylúčení vykonávala. Právna úprava má ďalej zabezpečiť, aby vylúčená osoba ne-
mohla byť počas vylúčenia znovu zapísaná do obchodného registra ako osoba vo funk-
cii, ktorú má zakázané vykonávať. 

Obchodná spoločnosť nemôže ustanoviť do funkcie osobu, ktorá je vylúčená, aj keby 
o vylúčení danej osoby vedela. Podľa Csacha je tak vylúčenie určitým trestom pre fy-
zickú osobu, ktorý spočíva v zákaze výkonu určitých funkcií, s ktorými je spojené pôso-
benie v orgánoch spoločnosti.100 

 

99 CSACH, K. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 260). 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 157. Autor konštatuje, že slovenská právna úprava je 
oproti anglickému vzoru formálna, keď vylúčenie (diskvalifikácia) určitej osoby nadväzuje 
na konkrétne rozhodnutie súdu v inom konaní (trestnom alebo konkurznom), a na rozdiel od 
českej právnej úpravy môže ísť aj o rozhodnutie súdu o vylúčení mimo konkurzného konania. 

100 Porovnaj CSACH, K. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok I 
(§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 157. 
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Z pohľadu zániku funkcie člena orgánu spoločnosti je inštitút diskvalifikácie špeci-
fický v tom, že k zániku funkcie nedochádza právnym úkonom člena orgánu spoloč-
nosti, rozhodnutím spoločnosti, resp. jej orgánu, ktorý člena orgánu odvolal, ani na zá-
klade právnej skutočnosti, ktorá sa týka člena orgánu spoločnosti alebo samotnej spo-
ločnosti. Relevantnou právnou skutočnosťou je právoplatnosť rozhodnutia o vylúčení, 
ktoré bolo vydané v inom konaní a ktoré s danou spoločnosťou nemusí mať žiadny sú-
vis.101,102 

 

 Záver 

 Skúmanie  predpokladov pre vykonávanie funkcií členov volených orgánov kapitá-
lových obchodných spoločností bolo orientované najmä na problematiku osobitných 
predpokladov.   

     Z hľadiska vyžadovania osobitných predpokladov pre vykonávanie funkcií členov 
volených orgánov v kapitálových obchodných spoločnostiach sú tieto spoločnosti roz-
delené do dvoch kategórií. Prvú kategóriu predstavujú spoločnosti, ktoré podnikajú v 
„štandardných“ činnostiach, ktorými sú živnosti a v ktorých sa pre vykonávanie funkcií 
členov orgánov týchto spoločností nevyžaduje splnenie osobitných podmienok. Do dru-
hej kategórie sú začlenené spoločnosti, ktoré podnikajú v činnostiach, ktoré nie sú živ-
nosťami a ktorých pravidlá vykonávania sú upravené osobitnými predpismi a sú spra-
vidla vykonávané pod dohľadom štátu (príslušného štátneho orgánu). Pre vykonávanie 
funkcií vo volených orgánoch týchto spoločností  sa vyžaduje, aby osoby, ktoré tieto 
vykonávajú spĺňali  aj stanovené osobitné predpoklady.  

     Pre vykonávanie funkcií v orgánoch kapitálových obchodných spoločností podnika-
júcich v „štandardných“ činnostiach postačuje  splnenie všeobecných predpokladov, čo 
sa odôvodňuje najmä – ústavne garantovaným  právom  - každého vlastníka  rozhodo-

 

101 Právoplatnosťou rozhodnutia o vylúčení zaniká vylúčenej osobe funkcia vedúceho orga-
nizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej 
zložky podniku zahraničnej osoby a prokuristu vo všetkých obchodných spoločnostiach 
a družstvách. 

102 LUKÁČKA, P. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Aplikované právo obchodných spoločností a družstva 
– ťažiskové inštitúty. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 298. Autor uvádza tieto príklady 
rozhodnutí v zmysle § 13a OBZ:  
- právoplatné rozhodnutie podľa § 12 ods. 7 ZRPVS, 
- právoplatné rozhodnutie podľa § 12 ods. 8 ZRPVS, 
- právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 ZRPVS, 
- právoplatné rozhodnutie podľa § 11a ods. 6 ZKR,  
- právoplatné rozhodnutie podľa § 74 ods. 6 ZKR, 
- právoplatné rozhodnutie súdu o uložení poriadkovej pokuty podľa § 40 ods. 2 Exekuč-
ného poriadku, 
- trest zákazu činnosti podľa § 61 Trestného zákona. 
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vať o tom, komu – a za akých podmienok – zverí spravovanie svojho majetku. Spoloč-
níci obchodných spoločností si tak môžu slobodne vybrať koho ustanovia za člena šta-
tutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti alebo za člena dozorného orgánu 
takejto spoločnosti. Takýto prístup k úprave predpokladov pre výkon funkcie člena or-
gánu kapitálovej obchodnej spoločnosti je ustálený a nepredpokladá sa jeho zmena 
z hľadiska sprísnenia všeobecných predpokladov pre výkon funkcie.  

     Spoločníci (akcionári) kapitálových obchodných spoločností pri rozhodovaní o tom, 
koho ustanoviť za člena voleného orgánu spoločnosti,  často nemajú ani základné in-
formácie o týchto osobách  a pritom im majú zveriť spravovanie ich majetku často veľ-
kej hodnoty.  Priamo v zákone, v spoločenskej zmluve alebo v stanovách spoločnosti by 
malo byť preto  upravené aké informácie musí o sebe, o svojom doterajšom pôsobení 
v orgánoch iných spoločností, o dosiahnutých výsledkoch musí uviesť osoba, ktorá sa 
uchádza o funkciu člena orgánu spoločnosti.  Poskytnuté informácie by mali byť overi-
teľné,  z verejne dostupných informačných zdrojov. Údaje o hospodárskych výsledkoch 
spoločnosti, v ktorej osoba, ktorá sa uchádza o funkciu člena orgánu pôsobila, a ktoré  
majú nízku vypovedaciu hodnotu, pretože sa stávajú neaktuálnymi a nedajú sa exaktne 
overiť, by mali byť poskytnuté v negatívnom vymedzení – napríklad, že voči spoloč-
nosti, v ktorej  osoba, ktorá sa uchádza o funkciu člena orgánu pôsobí alebo pôsobila,  
nebolo vedené konkurzné konanie.103 

      V kategórii obchodných spoločností, ktoré podnikajú  v činnostiach vykonávaných 
na základe osobitného povolenia a pod dohľadom štátneho orgánu, napr. pri podnikaní 
v bankovníctve, poisťovníctve alebo v obchodovaní s cennými papiermi  nachádzame  
vymedzenie odborných, kvalifikačných či iných podmienok, ktoré musia spĺňať osoby, 
ktoré sú navrhnuté za členov orgánov a po ustanovení do funkcie aj počas celej doby 
pôsobenia vo funkcii. V právnej regulácii podmienok vykonávania  týchto funkcií je zre-
teľná tendencia sprísňovania  podmienok, ich rozširovania a diferencovania podľa 
predmetu podnikania. 

     V úprave pravidiel vzniku funkcie člena orgánu spoločnosti bolo identifikované po-
užívanie rozdielnych termínov na označenie identických inštitútov.  Pri vymedzení pô-
sobnosti valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným vo vzťahu ku ko-
nateľom spoločnosti, používa Obchodný zákonník  výraz „vymenovanie konateľov“, za-
tiaľ čo pri úprave pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti používa vý-
raz „voľba členov predstavenstva“. Z obsahu týchto úprav vyplýva, že sú obsahovo 
zhodné a že v obidvoch prípadoch ide o inštitút „voľby“.  

     Pri skúmaní spôsobov zániku  funkcie člena voleného orgánu sme pri skúmaní inšti-
tútu vzdania sa funkcie  zistili niekoľko otvorených otázok. Vzdať sa funkcie člena or-
gánu spoločnosti je právom osoby, ktorá túto funkciu vykonáva. Toto  právo jej vzniká  
od ustanovenia do funkcie.  

 

103 Pozri napr. § 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, § 46 zákona č. 90/2012 Sb. o obchod-
ních korporacích. 
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     Vo vzťahu medzi osobou, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutár-
neho orgánu spoločnosti a spoločnosťou sú situácie, kedy spoločnosť, ktorá sa ocitla 
v nepriaznivej hospodárskej situácii, v kríze,  pod hrozbou  úpadku a pod. bude vnímať 
vzdanie sa vykonávania  funkcie štatutárneho orgánu, resp. člena  štatutárneho orgánu, 
v tejto  dobe ako zneužitie práva. Vynára sa otázka, či by nemalo byť zákonom určené, 
kedy sa štatutárny orgán, člen takého orgánu spoločnosti nemôže vzdať funkcie. Je 
právo štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu spoločnosti vzdať sa funkcie 
v dobe krízy spoločnosti nadradené povinnosti urobiť všetko na jej prekonanie,104 

alebo ide z jeho strany o zneužitie práva.       
  

 

104 Pozri § 67b OBZ. 
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3. Člen voleného orgánu v konflikte záujmov: povinnosť loja-
lity a zmluva o výkone funkcie 

JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL 

 

Existencia konfliktu záujmov je imanentnou súčasťou korporačného práva. Osobit-
ným prípadom zvýšeného rizika konfliktu záujmov je zmluvný vzťah medzi obchodnou 
spoločnosťou a osobou, ktorá pôsobí v jej volených orgánoch, konkrétne v štatutárnom 
orgáne. Záujmy člena štatutárneho orgánu spoločnosti môžu byť neraz v priamom roz-
pore so záujmami obchodnej spoločnosti, v mene ktorej je oprávnený konať a zaväzo-
vať ju. Pri strete záujmu kapitálovej obchodnej spoločnosti so záujmami člena jej vole-
ného orgánu sa za efektívny nástroj prekonania a riešenia vzájomných konfliktov po-
važuje povinnosť lojality. Povinnosť lojality predstavuje povinnosť člena voleného or-
gánu pri výkone svojej funkcie uprednostniť záujem obchodnej spoločnosti ako celku 
(vrátane záujmov všetkých spoločníkov) a nadradiť ho nad záujem vlastný. 

Vzájomný vzťah medzi spoločnosťou a členom jej voleného orgánu môže byť upra-
vený v zmluve o výkone funkcie. Pri uzatváraní zmluvy o výkone funkcie sa vo všeobec-
nosti predpokladá, že osoba, s ktorou spoločnosť zmluvu uzatvára, bude pri určovaní 
podmienok výkonu funkcie, spôsobu a výpočtu odmeny alebo stanovení ďalších jej 
práv alebo povinností prihliadať aj na vlastný záujem. V nasledujúcej kapitole sa preto 
zamýšľame nad tým, či povinnosť člena voleného (štatutárneho) orgánu spoločnosti 
konať lojálne môže za určitých okolností predstavovať limit pre samotné uzavretie 
zmluvy o výkone funkcie alebo vymedzovať hranice pre určenie jej obsahu. Následne 
sa venujeme otázkam súvisiacim s uplatnením práv člena štatutárneho orgánu spoloč-
nosti v kontexte zákonnej povinnosti lojality, ako aj oprávneniu spoločnosti odoprieť 
nároky vyplývajúce zo zmluvy o výkone funkcie pri nelojálnom konaní člena voleného 
orgánu. 

 

3.1. Povinnosť lojality člena voleného orgánu kapitálovej spoločnosti  

 

Povinnosť lojality ako nástroj na prekonanie konfliktu záujmov predstavuje zá-
kladnú bázu vzťahu medzi členom voleného orgánu spoločnosti a samotnou obchod-
nou spoločnosťou. Členovia volených orgánov spoločnosti, ktorí vykonávajú riadiace 
(výkonné) a kontrolné funkcie, musia pri výkone svojej funkcie a správe cudzieho ma-
jetku postupovať s požadovanou starostlivosťou a sledovať záujem spoločnosti a všet-
kých jej spoločníkov. Povinnosť konať v záujme obchodnej spoločnosti je v Obchodnom 
zákonníku105 vyjadrená príkazom neuprednostňovať vlastné záujmy alebo záujmy len 

 

105 Ustanovenie § 135a OBZ, § 194 OBZ. 
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niektorých spoločníkov vrátane tých spoločníkov, ktorí konkrétnu osobu do voleného 
orgánu spoločnosti váhou svojich hlasov presadili, alebo záujmy tretích osôb pred zá-
ujmami obchodnej spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.106 Pri prípadnej kolízii záuj-
mov obchodnej spoločnosti so záujmami jej spoločníkov je potrebné dať prednosť ko-
naniu v prospech spoločnosti.107  

Povinnosť lojality dopadá na všetky konfliktné transakcie členov volených orgánov 
a trvá nielen počas výkonu funkcie člena voleného orgánu spoločnosti, ale taktiež aj po 
skončení jeho funkcie, i keď len v určitom obmedzenom rozsahu. Osoba aj po zániku 
svojho členstva vo volenom orgáne je povinná uskutočniť určité úkony v prospech (v 
záujme) spoločnosti. Ako príklad môžeme uviesť § 66 ods. 2 OBZ, podľa ktorého je bý-
valý člen voleného orgánu spoločnosti povinný v prípade, že spoločnosti hrozí vznik 
škody, upozorniť spoločnosť, aké opatrenia je potrebné vykonať na jej odvrátenie. 

Zákonom stanovená povinnosť lojality nepredpisuje, aké konkrétne rozhodnutie 
má byť zo strany člena voleného orgánu v tom-ktorom prípade prijaté, iba mu zabra-
ňuje voľne uvažovať pod vplyvom motivácií, ktoré sú v rozpore so záujmom, ktorý má 
ako člen voleného orgánu spoločnosti sledovať. Lojálne konanie možno charakterizo-
vať ako konanie postavené na dôvere, vernosti a v súlade s určitými morálnymi zása-
dami, ktoré nie je založené na podvode alebo na neoprávnenom zvýhodnení.108 

Povinnosť lojality je generálnou klauzulou, ktorá v sebe zahŕňa viacero konkrét-
nych povinností, okrem iných aj povinnosť vyhnúť sa konfliktu záujmov (no conflict 
duty) a zákaz obohacovať sa alebo vytvárať prospech na úkor obchodnej spoločnosti 
(no profit rule). Uvedený zákaz súvisí s akoukoľvek výhodou, ktorú člen voleného or-
gánu spoločnosti získa, pričom by inak táto výhoda mala prislúchať obchodnej spoloč-

 

106 Pozri uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Obo 16/2008 z 19. feb-
ruára 2009. „Lojalita vo vzťahu k spoločnosti a jej spoločníkom zahŕňa povinnosť zachovávania 
mlčanlivosti o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spôso-
biť spoločnosti škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, ako aj povinnosť 
neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb 
pred záujmami spoločnosťami.“ Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 
3864/2008 z 24. februára 2009. „Člen představenstva dává při rozhodování v představenstvu 
přednost zájmům společnosti před zájmy akcionáře, který jej do představenstva vahou svých 
hlasů prosadil, a nenechá se při výkonu funkce tímto akcionářem ovlivňovat (povinnost loaja-
lity).“ 

107 CSACH, K. Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky 
ich porušenia (1. časť). In Súkromné právo. 2019, č. 5, s. 191. 

108 MANCELOVÁ, S. Loajalita a péče řádneho hospodáře v akciové společnosti. Praha: C. H. 
Beck, 2015, s. 15. 
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nosti (napr. využitie obchodnej príležitosti, získanie prospechu od tretích osôb, ne-
oprávnené užívanie majetku patriaceho obchodnej spoločnosti).109 Obsah a rozsah po-
vinnosti lojality závisia jednak od konkrétnych okolností, jednak od reálnej štruktúry 
spoločnosti.110 

Z povinnosti lojality vyplýva pre členov volených orgánov aj povinnosť zachováva-
nia mlčanlivosti o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých osoba získala 
vedomosť ako člen voleného orgánu a prezradenie ktorých by mohlo spôsobiť spoloč-
nosti škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov.111  

Ďalším z prejavov povinnosti lojality člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti 
je zákaz konkurencie. Zákonodarca osobitne vymedzuje určité konkurenčné aktivity 
členov volených orgánov, ktoré nie sú počas výkonu ich funkcie prípustné112 alebo sa 
vyžaduje ich notifikácia spoločnosti.113  Konkurenčná činnosť je pritom typickým prí-
kladom porušenia lojality, hoci je spojená s inými právnymi následkami ako v prípade 
porušenia povinnosti konať lojálne. Zatiaľ čo následkom porušenia lojality (a požado-
vanej starostlivosti) je zodpovednosť člena voleného orgánu za škodu, ktorú svojím ko-
naním spoločnosti spôsobil, porušenie zákazu konkurencie vyvoláva osobitné právne 
následky obsiahnuté v § 65 OBZ, a to pre všetky formy obchodných spoločností. 

Slovenské právo obchodných spoločností, okrem výslovnej úpravy zákazu konku-
rencie a transakcií podľa § 196a OBZ,114 neobsahuje všeobecnú úpravu ochranných 

 

109 Bližšie k prejavom povinnosti lojality pozri napríklad CSACH, K. Povinnosť lojality člena 
orgánu obchodnej spoločnosti. In HAVEL, B., ŽITŇANSKÁ, L. (eds.) Fiduciární povinnosti or-
gánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2020, s.  15 a nasl.  

110 ĎURAČINSKÁ, J. Doktrína vernosti v korporačných vzťahoch z pohľadu súdnej vymožiteľ-
nosti. In Bratislavské právnické fórum 2019: nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci 
v obchodnom práve. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2019, 
s. 19. 

111 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Obo 16/2008 z 19. februára 
2009.  

112 V spoločnosti s ručením obmedzeným sa zákaz konkurencie vzťahuje na konateľov spo-
ločnosti (§ 136 ods. 1 OBZ) a v rovnakom rozsahu aj na členov dozornej rady, pokiaľ sa zria-
ďuje (§ 139 ods. 4 OBZ). V akciovej spoločnosti sa zákaz konkurencie vzťahuje na všetkých 
členov predstavenstva (§ 196 ods. 1 OBZ) a všetkých členov dozornej rady (§ 200 ods. 3 OBZ). 

113 Úprava jednoduchej spoločnosti na akcie stanovuje  povinnosť členov predstavenstva in-
formovať spoločnosť o zákonom vymedzenej konkurenčnej činnosti (§ 220zd OBZ). 

114 Ide o transakcie medzi akciovou spoločnosťou a členmi jej predstavenstva, na účinnosť 
ktorých musia byť splnené dve kumulatívne podmienky – predchádzajúci súhlas dozornej 
rady a dohodnutie podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.  
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opatrení proti poškodzovaniu záujmov obchodnej spoločnosti pri transakciách, pri kto-
rých dochádza k stretu záujmov.115  V doktríne sa však objavujú názory, že povinnosť 
člena voleného orgánu informovať spoločnosť pri transakciách v konflikte záujmov je 
možné odvodiť od všeobecnej povinnosti lojality.116  

V nasledujúcich statiach sa bližšie pozrieme na to, aké konflikty vznikajú medzi čle-
nom voleného (štatutárneho) orgánu a obchodnou spoločnosťou.  

 

3.2. Konflikt záujmov medzi spoločnosťou a členom jej voleného orgánu 

 

Stret záujmov pri konaní a rozhodovaní člena voleného orgánu je prítomný v každej 
spoločnosti, pričom jeho podoba závisí od viacerých okolností. V zásade môže mať kon-
flikt záujmov medzi členom voleného (najmä štatutárneho) orgánu a spoločnosťou jed-
noduchú alebo zložitú (komplexnú) podobu. 

 

3.2.1. Jednoduchý konflikt záujmov 

 

Jednoduchý konflikt záujmov je možné charakterizovať ako dosahovanie číro súk-
romných benefitov na úkor alebo náklady obchodnej spoločnosti. Ide o situácie, keď 
člen voleného orgánu obchodnej spoločnosti svojím konaním obohacuje výlučne seba 
samého na úkor spoločnosti bez toho, aby jeho konanie prinieslo akúkoľvek výhodu 
alebo osoh pre dotknutú obchodnú spoločnosť. Takéto konania člena voleného orgánu 
spoločnosti sú zvyčajne (i keď nie vždy) per se neprípustné. Ako sme už vyššie uviedli, 
v slovenskom právnom prostredí ide napríklad o konkurenčné aktivity člena voleného 
orgánu spoločnosti, ktoré sú ex lege zakázané.117 Účelom takejto právnej úpravy zákazu 
konkurencie je v prvom rade zabezpečiť ochranu obchodnej spoločnosti v prípade, že 
by členovia volených orgánov obchodných spoločností svojím špekulatívnym konaním 
alebo nepoctivým správaním v obchodnoprávnych vzťahoch ohrozovali alebo znevý-
hodňovali záujmy samotnej spoločnosti a na jej úkor získavali pre seba určité výhody.  

Súčasná rigidná a striktná právna úprava zákazu konkurencie členov volených or-
gánov spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti neumožňuje v spolo-
čenskej zmluve alebo stanovách nastaviť flexibilnejšie pravidlá rozsahu neprípustných 

 

115 Česká právna úprava obsahuje pravidlá postupu pri existencii konfliktu záujmov medzi 
obchodnou spoločnosťou a členom jej voleného orgánu. Člen voleného orgánu je povinný 
o strete jeho záujmov so záujmami spoločnosti bezodkladne informovať ostatných členov or-
gánu, ktorého je členom, a taktiež kontrolný orgán spoločnosti. Pozri § 54 a nasl. ZOK.  

116 CSACH, K. Povinnosť lojality člena orgánu obchodnej spoločnosti. In HAVEL, B., ŽITŇANSKÁ, 
L. (eds.) Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a 
trestního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 19. 

117 Ustanovenie § 136 ods. 1 OBZ alebo § 196 ods. 1 OBZ.  
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konkurenčných aktivít. Právna úprava zákazu konkurencie je formulovaná ako jednos-
tranne kogentná, pričom zákaz konkurencie nie je možné vylúčiť alebo obmedziť. Spo-
ločenská zmluva alebo stanovy môžu konanie podliehajúce zákazu konkurencie iba 
rozšíriť alebo sprísniť.118 Oproti tomu, úprava jednoduchej spoločnosti na akcie upúšťa 
od rigidného nastavenia zákazu konkurencie. Konkurenčná činnosť nie je ex ante zaká-
zaná, členovia predstavenstva však musia spoločnosť vopred notifikovať o špecific-
kých konkurenčných činnostiach (§ 220zd OBZ).119 Spoločnosť je oprávnená po náleži-
tom zhodnotení rizík transakcie vopred oznámenú činnosť členovi štatutárneho or-
gánu zakázať alebo povoliť, dokonca bez toho, aby stanovila akékoľvek obmedzenia 
alebo podmienky na výkon konkurenčnej aktivity. Ani v konfliktnej situácii nemusí byť 
obchodná spoločnosť negatívne dotknutá. 

Sme toho názoru, že za určitých okolností prenechanie konkrétnej obchodnej príle-
žitosti členovi voleného orgánu môže obchodnej spoločnosti priniesť nepriamy benefit. 
Pôjde napríklad o prípad, keď výkonnostne excelentný člen voleného orgánu spoloč-
nosti uvažuje o ukončení (vzdaní sa) funkcie z dôvodu iných obchodných aktivít, av-
šak spoločnosť sa mu rozhodne udeliť súhlas s uskutočnením inak neprípustného kon-
kurenčného obchodu, pričom udelenie súhlasu zo strany spoločnosti bude podmienené 
zotrvaním tohto člena voleného orgánu vo funkcii. V konečnom dôsledku tak zotrvanie 
člena voleného orgánu vo funkcii môže priniesť spoločnosti väčší benefit v porovnaní 
so samotnou stratou výnosov z konkurenčnej aktivity.  

 

3.2.2. Komplexný konflikt záujmov (samokontraktácia) 

 

O zložitom alebo komplexnom konflikte záujmov hovoríme vtedy, keď člen vole-
ného orgánu spoločnosti získava z konkrétnej transakcie pre seba súkromné benefity, 
ale zároveň jeho konanie prináša určité výhody a prospech pre samotnú obchodnú spo-
ločnosť. Najväčšie riziko konfliktu záujmov je tak viditeľné pri transakciách so sebou 
samým (tzv. samokontraktácia). Ide o také uskutočňovanie právnych úkonov, kde na 
jednej strane transakcie vystupuje člen štatutárneho orgánu spoločnosti ako fyzická 
osoba presadzujúca vlastné záujmy a na druhej strane vystupuje ako člen štatutárneho 
orgánu konajúci v mene obchodnej spoločnosti, ktorý má povinnosť hájiť a uprednos-
tňovať záujmy spoločnosti. Jedna a tá istá osoba je súčasne členom štatutárneho orgánu 
spoločnosti a zmluvným partnerom.  

 

118 ŠULEKOVÁ, Ž. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 
260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 451.  

119 Zastávame názor, že zákonná notifikačná povinnosť sa nevzťahuje na členov dozornej 
rady jednoduchej spoločnosti na akcie. Rovnako PALA, R. FRINDRICH, J., KOMARNÍK, I., MI-
HÁLIKOVÁ, K. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 
260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 1499. Opačne PÁLKA, R. In PATAKYOVÁ, M. a kol. 
Obchodný zákonník. Komentár. 5. vyd. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 995. 
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Samotné uzatvorenie zmluvy so sebou samým ešte nie je konfliktom záujmov, je ale 
jeho indikáciou.120 Najvyšší súd Slovenskej republiky121 v tomto kontexte uviedol, že „v 
prípadoch, v ktorých konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti s ručením obmedzeným 
uzatvára zmluvu so „svojou“ obchodnou spoločnosťou, je však potrebné v prvom rade rie-
šiť otázku, či vôbec ide o stret záujmov. Obchodný zákonník totiž napríklad v § 132 ods. 2 
výslovne počíta so situáciou, keď konateľ (ak je zároveň jediným spoločníkom) uzavrie 
zmluvu, pri ktorej je druhou zmluvnou stranou on sám.“  Najvyšší súd Slovenskej repub-
liky tým zdôranuje, že za „konfliktnú“ nie je možné považovať každú zmluvu, ktorú šta-
tutárny orgán uzatvára so svojou obchodnou spoločnosťou. Ďalej Najvyšší súd Sloven-
skej republiky uviedol, že „v každom konkrétnom prípade treba vždy skúmať, či nedo-
chádza k stretu záujmov medzi spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom a či tento stret 
je riešiteľný podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Len ak výsledkom tohto skúmania 
bude záver, že právna úprava Obchodného zákonníka na kolíziu záujmov obchodnej spo-
ločnosti a jej štatutárneho orgánu na konkrétnu situáciu nedopadá, bude prichádzať do 
úvahy analogické použitie § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“122 Súd v uvedenom roz-
hodnutí s odkazom na príslušné ustanovenie Obchodného zákonníka po prvé konšta-
tuje, že právny úkon osoby konajúcej na obidvoch stranách zmluvného vzťahu by ne-
mal byť považovaný za per se neplatný. Po druhé, namiesto aplikácie všeobecného zá-
kazu konať v konflikte záujmov obsiahnutého v § 22 ods. 2 OZ by sa mali na vzťah člena 
voleného orgánu a obchodnej spoločnosti uplatniť osobitné korporačné pravidlá 
o strete záujmov. Pred neplatnosťou právneho úkonu (§ 22 ods. 2 OZ) sa tak v prípade 
porušenia povinnosti lojality uprednostní zodpovednostný režim člena voleného or-
gánu spoločnosti. To znamená, že porušenie povinnosti lojality nemá za následok nep-
latnosť úkonov uskutočnených so sebou samým, ale zakladá nárok spoločnosti voči čle-
novi štatutárneho orgánu na náhradu prípadnej škody.  

Navyše platí, že pri kontrahovaní so sebou samým by sa mali uplatňovať také pra-
vidlá, aby riziko oportunistického správania zo strany člena štatutárneho orgánu kona-
júceho v mene obchodnej spoločnosti bolo čo najnižšie. Preto sa pri týchto typoch 
transakcií vyžaduje najmä vyššia transparentnosť a kontrola. Na to môžu byť vyu-
žité rôzne legislatívne techniky, najmä sprísnenie právnej formy právneho úkonu so 
sebou samým (za účelom väčšej transparentnosti voči veriteľom spoločnosti) a inge-
rencia ďalšieho orgánu spoločnosti pri uzatváraní takejto transakcie. Komplexný kon-
flikt záujmov je výrazný práve pri zmluve o výkone funkcie, uzavretím ktorej obchodná 

 

120 CSACH, K. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 
260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 176. 

121 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 177/2009 z 30. júna 2010. 
Obdobne rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo3864/2008 z 24. febru-
ára 2009.  

122 V danom prípade konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným uzavrel v mene obchodnej 
spoločnosti zmluvu o poskytovaní právnych služieb, pričom druhou zmluvnou stranou bol 
on sám v pozícii advokáta.  
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spoločnosť získava (predpokladajme, že) hodnotný ľudský kapitál spočívajúci v osobe, 
ktorá zastáva alebo bude zastávať funkciu člena štatutárneho orgánu, pričom pri uzav-
retí zmluvy je členovi štatutárneho orgánu poskytnutá motivujúca odmena. Keďže 
osoby uzatvárajúce zmluvu o výkone funkcie môžu byť totožné, zmluvu o výkone funkcie 
člena štatutárneho orgánu môže v mene obchodnej spoločnosti uzavrieť aj ten člen šta-
tutárneho orgánu, ktorého práva a povinnosti sú touto zmluvou upravené.123 Vylúčenie 
čírej samokontraktácie sa zabezpečuje ingerenciou ďalšieho orgánu do procesu uza-
tvorenia zmluvy medzi obchodnou spoločnosťou a členom jej štatutárneho orgánu. 

 

3.3. Zmluva o výkone funkcie a efektívnosť mechanizmov jej schvaľovania 

 

Členstvo v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti vzniká na základe vôle spo-
ločníkov ako členov najvyššieho orgánu spoločnosti. Zákonné povinnosti sa vzťahujú 
na člena štatutárneho orgánu od momentu vymenovania alebo zvolenia do funkcie, a to 
bez ohľadu na to, či došlo k uzavretiu zmluvy o výkone funkcie. Uzavretie zmluvy o vý-
kone funkcie člena štatutárneho orgánu spoločnosti je fakultatívne. Slovenský zákono-
darca umožňuje stranám, aby si obsah zmluvy dohodli podľa vlastných potrieb, a usta-
novuje iba minimálne požiadavky – písomnú formu a schválenie zmluvy. Písomná forma 
je obligatórna aj pre akékoľvek zmeny tejto zmluvy. 

Požiadavka schválenia zmluvy o výkone funkcie člena štatutárneho orgánu predpo-
kladá ingerenciu ďalšieho orgánu spoločnosti do procesu kontraktácie. Ako jednoz-
načne poznamenal Najvyšší súd Českej republiky, „v zájmu ochrany společnosti a tím 
nepřímo i jejích společníků nebo věřitelů obchodní zákoník u vymezených právních úkonů 
podmiňuje jejich platnost nebo účinnost rozhodnutím či souhlasem jiného orgánu společ-
nosti. Tak je obchodním společnostem poskytnuta speciální ochrana zejména v případech, 
ve kterých je typově dáno zvýšené riziko kolize zájmů u jednajících členů statutárního or-
gánu. Jedním z těchto případů je i určování odměny člena představenstva za výkon této 
funkce.“124 Osobitný kontraktačný proces s ingerenciou ďalšieho orgánu do realizácie 
vôle spoločnosti by mal zužovať priestor na oportunistické správanie osôb konajúcich 
v mene spoločnosti a eliminovať hroziace riziko spojené s prítomným stretom záuj-
mov.125 

Zmluva o výkone funkcie môže byť schválená ešte pred jej uzavretím vo forme ná-
vrhu (ex ante) alebo až po tom, čo bola uzavretá medzi spoločnosťou a členom jej šta-

 

123 Zmluvu o výkone funkcie môže uzavrieť v mene obchodnej spoločnosti aj iný člen štatu-
tárneho orgánu, iná osoba na základe plnej moci alebo prokurista. 

124 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 2733/2010  z 17. augusta 
2011. 

125 Pozri HURYCHOVÁ, K. In HURYCHOVÁ, K. In HURYCHOVÁ, K., TRUBAČ, O., VRAJÍK, M. Od-
měňovaní exekutivy akciových společností. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 145. 
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tutárneho orgánu (ex post). Valné zhromaždenie určuje (schvaľuje) nielen výšku od-
meny, ale i čas a spôsob jej vyplácania.126 Stanovy akciovej spoločnosti a jednoduchej 
spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva 
schvaľuje dozorná rada.  

Sme toho názoru, že prenesenie pôsobnosti schvaľovania zmluvy o výkone funkcie 
člena štatutárneho orgánu z valného zhromaždenia na dozornú radu by mohlo predsta-
vovať efektívnejší kontrolný mechanizmus, keďže sa na členov dozornej rady vzťahuje 
povinnosť konať nielen lojálne, ale aj s odbornou starostlivosťou. O odmeňovaní a jed-
notlivých právach člena štatutárneho orgánu by tak rozhodoval kontrolný orgán vyka-
zujúci na rozdiel od akcionárov127 určitú mieru profesionality. V zásade však efektív-
nosť prenesenia pôsobnosti na kontrolný orgán bude závisieť najmä od vlastníckej 
štruktúry spoločnosti, teda či ide o spoločnosť s rozptýlenou vlastníckou štruktúrou 
(charakteristickou najmä racionálnou apatiou akcionárov) alebo spoločnosť ovládanú 
majoritným akcionárom, v ktorej zloženie dozornej rady zostáva v rukách tohto majo-
ritného akcionára. 

Pri akciových spoločnostiach s rozptýlenou akcionárskou štruktúrou by prenesenie 
pôsobnosti na nezávislý profesionálny dozorný orgán mohlo prispieť k posilneniu 
ochrannej funkcie zákonnej normy vyžadujúcej schválenie zmluvy o výkone funkcie. 
Pokiaľ by členovia dozornej rady konali v rozpore s požadovanou starostlivosťou a po-
vinnosťou lojality, aktivovala by sa možnosť akcionárov domáhať sa v mene spoloč-
nosti náhrady škody prostredníctvom actio pro socio.128 

Na druhej strane, pri uzavretých spoločnostiach s dominantným spoločníkom sa do 
popredia dostáva stret záujmov medzi majoritným a minoritným spoločníkom. Je ne-
pochybné, že majoritný spoločník má záujem na udržaní vplyvu nad politikou a pravid-
lami odmeňovania, keďže buď on sám, alebo osoba ním nominovaná (zvolená) zastáva 
pozíciu člena štatutárneho orgánu spoločnosti. Ak je spoločnosť ovládaná majoritným 
spoločníkom, schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie na valnom zhromaždení nevedie 
k posilneniu ochrany záujmov minoritných spoločníkov. 

Kladieme si preto otázku, či v spoločnostiach s dominantným spoločníkom je schva-
ľovanie zmluvy o výkone funkcie efektívnym kontrolným mechanizmom, ak je to 
zväčša samotný dominantný spoločník, ktorý nielen zmluvu schvaľuje, ale zároveň ak 
je členom štatutárneho orgánu, aj sám so sebou v mene spoločnosti uzatvára. V rámci 
komparácie si dovolíme uviesť, že v zahraničných právnych poriadkoch sú nezriedka 
upravené osobitné kontrolné mechanizmy pri transakciách s konfliktom záujmov 

 

126 BLAHA, M., In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava 
: C. H. Beck, 2016, s. 546.  

127 Prenesenie pôsobnosti schvaľovať zmluvu o výkone funkcie na dozornú radu je prípustné 
len v akciovom práve. 

128 Bližšie HURYCHOVÁ, K. In HURYCHOVÁ, K. In HURYCHOVÁ, K., TRUBAČ, O., VRAJÍK, M. 
Odměňovaní exekutivy akciových společností. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 148.  
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v uzavretých spoločnostiach, kde do popredia vystupuje konflikt medzi majoritným 
a minoritným spoločníkom, pričom majoritný spoločník zároveň zastáva funkciu člena 
štatutárneho orgánu spoločnosti. 

Napríklad v nemeckom práve sa uplatňuje pravidlo, ktoré zakazuje započítavanie 
hlasov spoločníka pri schvaľovaní transakcií s konfliktom záujmov, avšak zohľadňujúc 
nemeckú judikatúru sa uvedený zákaz nevzťahuje na korporačné akty, osobitne tie, 
ktorými dochádza k vymenovaniu spoločníka za člena štatutárneho orgánu alebo sa 
stanovuje odmena za výkon jeho funkcie.129 Pri určovaní odmeny člena štatutárneho 
orgánu spoločnosti sa pravidlo, že spoločník nemôže hlasovať vo veciach vlastných 
transakcií, neuplatňuje. V prípadoch schvaľovania zmluvy o výkone funkcie a určova-
nia odmeny nemecké súdy aplikujú odlišné kontrolné mechanizmy, a to princíp rovna-
kého zaobchádzania a princíp lojality medzi spoločníkmi. Dodržujúc uvedené princípy, 
odmena pre spoločníka v pozícii člena štatutárneho orgánu musí byť rozumná a prime-
raná v porovnaní s odmenou pre člena štatutárneho orgánu, ktorý nie je spoločníkom 
spoločnosti.130 Domnievame sa, že obdobné závery založené na rešpektovaní zásady 
rovnakého zaobchádzania medzi akcionármi (§ 176b ods. 2 OBZ) a na princípe korpo-
račnej lojality spoločníkov a z neho vyplývajúceho zákazu zneužitia práva (§ 56a ods. 1 
OBZ) by boli pri určovaní a schvaľovaní zmluvy o výkone funkcie a odmeny člena šta-
tutárneho orgánu uplatniteľné aj v tuzemskom právnom prostredí. 

 

3.4. Povinnosť lojality člena štatutárneho orgánu pri uzavieraní a pl-
není zmluvy o výkone funkcie 

 

3.4.1. Lojalita člena štatutárneho orgánu pri uzavieraní zmluvy o výkone funkcie 

 

Ak vychádzame z tézy, že z povinnosti lojality člena štatutárneho orgánu vyplýva 
povinnosť neuprednostňovať vlastné záujmy pred záujmami spoločnosti, je otázne, či 
môže povinnosť lojality predstavovať bariéru pre uzavretie zmluvy o výkone funkcie, 
pri ktorej sa per se existencia konfliktu záujmov medzi členom štatutárneho orgánu 
a obchodnou spoločnosťou predpokladá. 

Na posúdenie tejto otázky je dôležité rozlišovať, či zmluvu o výkone funkcie uzat-
vára osoba, pred vymenovaním do funkcie člena štatutárneho orgánu, na ktorú sa (za-
tiaľ) zákonné pravidlá o povinnosti konať odborne a v záujme obchodnej spoločnosti, 
v ktorej členstvo v orgáne získava, nevzťahujú, alebo sa zmluva uzatvára s osobou, 
ktorá bola vymenovaná do funkcie člena štatutárneho orgánu a v mene spoločnosti 

 

129 BACHMAN, G. a kol. Regulating the closed corporation. In European Company and Finan-
cial Law Review. Special Vol. 4, 2014, 62. 

130 BACHMAN, G. a kol. Regulating the closed corporation. In European Company and Finan-
cial Law Review. Special Vol. 4, 2014, s. 63.  
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uzatvára zmluvu alebo dodatok k zmluve o výkone funkcie. V druhom z uvedených prí-
padov je osoba povinná postupovať v súlade so zákonnými povinnosťami, teda profe-
sionálne v záujme spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Ako sme už vyššie uviedli, 
hoci Obchodný zákonník výnimočne explicitne zakazuje situácie, pri ktorých dochádza 
k priamemu stretu záujmov (napr. všeobecný zákaz inkompatibility členov volených 
orgánov,131 zákaz konkurencie), vo všeobecnosti platí, že aplikáciou všeobecného pri-
ncípu lojality sa konfliktná transakcia alebo konfliktné konanie per se nezakazuje,132 
a to ani v prípadoch úkonov so sebou samým, t. j. vrátane zmluvy o výkone funkcie.  

V prípade zmluvy o výkone funkcie môže člen štatutárneho orgánu spoločnosti 
uzavrieť zmluvu sám so sebou, pričom musí postupovať s požadovanou odbornou sta-
rostlivosťou a v záujme spoločnosti. Je preto namieste si klásť otázku, či člen štatutár-
neho orgánu môže na jednej strane dojednávať „výhodné podmienky“ pre seba samého 
a na druhej strane konať v záujme obchodnej spoločnosti. 

Najvyšší súd Českej republiky v jednom zo svojich rozhodnutí uviedol, že: „povin-
nost loajality stíhá člena orgánu především při výkonu funkce, tedy při plnění povinností 
a výkonu práv plynoucích ze vztahu mezi ním a společností, založeného povoláním do 
funkce. Současně však nelze přehlížet, že osoba povolaná do funkce člena orgánu je čle-
nem orgánu po celou dobu od vzniku funkce do jejího zániku, takříkajíc „24 hodin denně, 
7 dní v týdnu“. Člen orgánu by neměl bez dobrého důvodu dělat nic, co zjevně odporuje 
zájmům společnosti, ani tehdy, když zrovna neplní povinnosti spojené s výkonem funkce. 
Řečené neznamená, že by člen orgánu nemohl legitimně hájit jiné zájmy než zájmy 
společnosti; např. Jedná-li ve svých vlastních záležitostech, zásadně může (a ob-
vykle bude) hájit především své vlastní zájmy.“133 Z uvedeného vyplýva, že lojalita 
člena štatutárneho orgánu voči spoločnosti nie je neobmedzená, keďže od neho ne-
možno spravodlivo žiadať, aby uprednostňoval záujmy spoločnosti do tej miery, že to 
povedie k vzniku škody na jeho strane.134 Člen štatutárneho orgánu tak nie je v kon-
texte lojality nútený akceptovať podmienky výkonu funkcie, ktoré by síce boli formu-
lované výlučne v záujme spoločnosti (napr. bezodplatnosť výkonu funkcie), ale voči 
členovi štatutárneho orgánu by v konkrétnej situácii boli považované za nerozumné 
alebo neprimerané. 

Pri existencii konfliktu záujmov by navyše malo platiť, že ak sú záujmy člena štatu-
tárneho orgánu v rozpore so záujmami spoločnosti, takýto člen štatutárneho orgánu by 
mal byť vylúčený z rozhodovania. Ochrana spoločnosti pred kontraktáciou so sebou 

 

131 Člen štatutárneho orgánu spoločnosti nemôže byť zároveň členom dozornej rady tej istej 
spoločnosti. 

132 Pozri taktiež ustanovenia § 132 ods. 2 OBZ, § 196a OBZ. 

133 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 27 ICdo 62/2017 z 18. decembra 
2018, rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 27 Cdo 2695/2018 z 25. apríla 
2019.  

134 Pozri rozsudok Vrchného súdu v Olomouci sp. zn. 8 Cmo172/2017 z 30. augusta 2017. 
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samým sa v danom prípade má zabezpečiť práve ingerenciou ďalšieho orgánu do pro-
cesu schvaľovania zmluvy o výkone funkcie.  

Obchodný zákonník legislatívnym zakotvením zmluvy o výkone funkcie a stanove-
ním podmienky ingerencie ďalšieho orgánu odobruje platnosť tejto zmluvy, ktorú uza-
viera na jednej strane obchodná spoločnosť prostredníctvom člena štatutárneho or-
gánu a na druhej strane tento člen štatutárneho orgánu ako fyzická osoba. Uvedené 
platí aj v prípade, že by takáto zmluva bola pre obchodnú spoločnosť nevýhodná, tzn. 
Spoločnosť by bola povinná vynaložiť značné finančné prostriedky na odmenu člena 
štatutárneho orgánu spoločnosti. Pokiaľ by však pri uzavieraní zmluvy člen štatutár-
neho orgánu postupoval cielene v rozpore so záujmami spoločnosti (ako neskôr pou-
kážeme), uplatniť by sa mal zodpovednostný režim za škodu spôsobenú spoločnosti. 

 

3.4.2.  Posudzovanie obsahu zmluvy o výkone funkcie v kontexte lojality člena šta-
tutárneho orgánu 

 

Zmluva o výkone funkcie člena voleného (štatutárneho) orgánu spoločnosti môže 
obsahovať širokú paletu práv a povinností. Práva poskytnuté členovi voleného orgánu, 
najmä členovi štatutárneho orgánu spoločnosti, musia byť natoľko motivujúce, aby 
bola osoba ochotná prevziať členstvo v orgáne a vykonávať ho odborne a zodpovedne 
v zmysle príslušných zákonných noriem.  

V zmluve o výkone funkcie môžu byť dohodnuté v prospech člena štatutárneho or-
gánu rôzne práva, motivačné mechanizmy a benefity. Spravidla sú popri peňažnej od-
mene v zmluve o výkone funkcie upravené aj príspevky na penzijné pripoistenie, ži-
votné poistky či príspevky na D&O poistenie, ďalej rôzne bonusy, opčné plány (získa-
vanie akcií za vopred určované a zafixované ceny), osobitné odmeny za dosiahnutý hos-
podársky výsledok, resp. zohľadňujúce hospodársky vývoj, ako aj odstupné pre prípad 
zániku funkcie vrátane často diskutovaných tzv. zlatých padákov.135 Medzi peňažné 
zložky odmeny sa môžu zaradiť aj peňažné príspevky na ubytovanie a rekreáciu. 

Niektoré zložky odmeny môžu byť určené fixne, iné odmeny môžu závisieť od spl-
nenia podmienok alebo výkonnostných kritérií. Za zvláštnu odmenu za výkon funkcie 
možno považovať aj tantiémy priznané členom štatutárnych orgánov, avšak právo na 
tantiému vzniká až v momente, keď o výplate dividendy rozhodne valné zhromaždenie. 
Pokiaľ zo zmluvy o výkone funkcie člena štatutárneho orgánu spoločnosti nevyplýva, 
že funkcia sa má vykonávať bez nároku na odmenu, členovi štatutárneho orgánu pri 

 

135 Zlaté padáky nie sú ako motivačná metóda odmeňovania z hľadiska korporačného práva 
zakázané. HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Praha: Auditorium, 2010, s. 132.   
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výkone funkcie patrí právo na odmenu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Pravidlá od-
meňovania môžu plynúť z viacerých korporačných zdrojov, nielen zmluvy o výkone 
funkcie.136  

Slovenská právna úprava nepredpisuje náležitosti týkajúce sa určenia spôsobu vý-
počtu alebo výšky odmeny člena štatutárneho orgánu spoločnosti. V zásade sú limitmi 
určenia obsahu zmluvy o výkone funkcie kogentné pravidlá. Zakázané sú taktiež dojed-
nania porušujúce dobré mravy a poctivý obchodný styk. 

Platí, že odmeny a iné plnenia v prospech člena štatutárneho orgánu musia byť ná-
ležite schválené a kontrolované. Dojednania by mali byť poctivé a transparentné.137 
Transparentnosť sa má vzťahovať jednak na politiku odmeňovania a jednak na celkovú 
výšku odmeny, ktorú člen štatutárneho orgánu môže získať. Podmienka transparen-
tnosti úzko súvisí s informovanosťou. Spoločníci alebo dozorný orgán by mali byť in-
formovaní o detailoch odmeňovania, spôsobe výpočtu a maximálnej výške odmeny sta-
novenej na základe jednoznačných kritérií. Iba informované valné zhromaždenie, resp. 
dozorná rada môže lepšie kontrolovať poskytnuté odmeny.138 

Pravidlá odmeňovania sú považované za hlavný nástroj, ktorý má spoločnosť na zo-
súladenie svojich záujmov so záujmami členov štatutárnych orgánov. Správne zvolená 
odmeňovacia stratégia zvykne predstavovať vhodný prostriedok na zníženie rizika 
konfliktu záujmov.139  Za jednu zo základných odmeňovacích stratégií sa považuje tzv. 
sharing rule – pravidlo zdieľania výnosu – ktorým sa výrazne podporuje lojalita člena 
štatutárneho orgánu prostredníctvom  priameho naviazania jeho odmeny na dosiah-
nutý prospech pre spoločníkov. Pri odmeňovaní sa často uplatňuje aj tzv. princíp pay 
for performance – teda prepojenie odmeny a dlhodobej výkonnosti spoločnosti.140 Je 
namieste uviesť, že členovia štatutárnych orgánov nemusia byť za každých okolností 
naklonení odmeňovaniu korelujúcemu s výkonom spoločnosti, a to najmä z dôvodu ne-
dostatku kontroly nad výškou ich finálnej odmeny.  

 

136 HURYCHOVA, K. Odměňovaní za výkon funkce v akciové společnosti. In ŽITŇANSKÁ, L., HA-
VEL, B., CSACH, K. a kol. Smluvní režim výkonu funkce. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 
143 a nasl. 

137 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Praha: Auditorium, 2010, s. 133. 

138 Valné zhromaždenie nemusí priamo určiť výšku odmeny za výkon funkcie člena štatutár-
neho orgánu spoločnosti. Stačí, ak sa stanovia objektívne kritériá na jej určenie tak, aby urče-
nie výšky odmeny nezáležalo na ľubovôli toho, kto odmenu určuje.  

139 BACHMAN, G. a kol., Regulating the closed corporation. In European Company and Finan-
cial Law Review. Special Vol. 4, 2014, s. 109.  

140 Za odmenu nemožno považovať len štandardný fixný každomesačný príjem, ale najmä 
rôzne motivačné schémy a programy, ktoré zohľadňujú aj hospodársky výsledok spoločnosti.   
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Zároveň je potrebné uviesť, že odlišný charakter spoločnosti v zásade vyžaduje od-
lišnú formu odmeňovacej stratégie. V spoločnostiach s rozptýlenou vlastníckou štruk-
túrou sa odmeňovanie vzťahujúce sa na výkon člena štatutárneho orgánu využíva ako 
mechanizmus motivujúci riadiť spoločnosť v záujme spoločníkov. V prípade spoloč-
ností s dominantným spoločníkom nemusí byť výkonnostne orientovaná odmena efek-
tívna, keďže práve prítomnosť dominantného spoločníka a jeho záujem monitorovať 
štatutárny orgán v sebe zahŕňa náklady zastúpenia. 

Odmeňovanie ovplyvňuje aj postavenie spoločníkov ako reziduálnych vlastníkov 
spoločnosti. Vysoké odmeny členov štatutárnych orgánov, ktorými sa majoritný spo-
ločník odmeňuje, môže predstavovať skrytú formu distribúcie zisku. V uzavretých spo-
ločnostiach sa extenzívne odmeny člena štatutárneho orgánu, ktorý je zároveň aj spo-
ločníkom, môžu považovať za zakázanú formu vrátania vkladu.141 

Nevyhnutné je taktiež uviesť, že odmeňovacie schémy môžu mať aj opačný efekt, 
tzn. Nemotivujú členov štatutárnych orgánov na riadny výkon funkcie, ale naopak, 
spúšťajú tzv. morálny hazard. Člen výkonného orgánu môže mnohokrát rozhodovať 
oportunisticky a uprednostňovať neodôvodnenú akumuláciu prostriedkov, z ktorých 
sa následne má vypočítať jeho odmena. V tomto kontexte môže dochádzať napríklad 
k formálnej manipulácii s účtovníctvom tak, aby spoločnosť navonok vykazovala zisk, 
od ktorého sa odvíja odmena člena štatutárneho orgánu alebo tzv. zlaté padáky.  

Vzhľadom na široké spektrum druhov odmien a odmeňovacích stratégií, ktoré 
môžu tvoriť obsah zmluvy o výkone funkcie, je namieste položiť otázku, či voľba tej-
ktorej odmeny môže predstavovať zo strany člena štatutárneho orgánu porušenie jeho 
lojality voči spoločnosti. Vzhľadom na absenciu slovenskej judikatúry v tejto oblasti si 
dovolíme z komparatívneho hľadiska v tomto kontexte priblížiť prípad z anglickej 
právnej praxe.142 V danom prípade člen výkonného orgánu spoločnosti uzavrel zmluvu 
o výkone funkcie, ktorá okrem dohodnutej odmeny poskytovala štedré penzijné bene-
fity pre jeho manželku v prípade jeho smrti. Člen výkonného orgánu však pred spoloč-
nosťou zatajil informáciu o svojom nepriaznivom zdravotnom stave a pri uzavretí 
zmluvy o výkone funkcie neposudzoval, či obsah dojednanej zmluvy (s konkrétnymi 
benefitmi pre manželku) je v súlade so záujmami spoločnosti. Súd v danom prípade 
konštatoval, že člen orgánu konal v rozpore s dobrou vierou a v rozpore so záujmami 
spoločnosti, pričom jeho jediným zámerom a úmyslom bolo získať finančné výhody pre 
manželku bez ohľadu na oprávnené záujmy spoločnosti. Šlo o cielené konanie výlučne 
v jeho vlastnom záujme.  

V tomto kontexte zastávame názor, že dohodnuté právo na penzijné benefity alebo 
akékoľvek iné lukratívne právo alebo odmena formulované (dojednané) v zmluve o vý-
kone funkcie samo osebe ešte neznamená, že člen štatutárneho orgánu pri uzavieraní 

 

141 BACHMAN, G. a kol., Regulating the closed corporation. In European Company and Finan-
cial Law Review. Special Vol. 4, 2014, s. 63.  

142 Re W & M Roith Ltd [1967] 1 WLR 432. 
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alebo dojednávaní daného práva alebo odmeny porušil povinnosť lojality. Naproti 
tomu, ak je dojednanie v zmluve sprevádzané takým konaním člena štatutárneho or-
gánu, ktoré bolo premyslené, účelové alebo nepoctivé, uvedené môže v konkrétnom prí-
pade svedčiť o porušení povinnosti lojality. 

 

3.4.3.  Lojalita člena štatutárneho orgánu a uplatňovanie práv dojednaných  
v zmluve o výkone funkcie 

 

V zásade platí, že člen štatutárneho orgánu spoločnosti má nárok na odmenu alebo 
iné plnenia zo zmluvy o výkone funkcie ako protiplnenie za ním obstarané činnosti pre 
spoločnosť. Je však člen štatutárneho orgánu spoločnosti, sledujúc jeho povinnosť ko-
nať lojálne, zároveň povinný neuplatniť si práva/odmeny priznané mu zmluvou o vý-
kone funkcie, ak by uplatnenie týchto práv bolo v konkrétnej situácii v rozpore so záuj-
mom obchodnej spoločnosti?  

V prvom rade je dôležité uviesť, že za jeden z príkladov nedodržania povinnosti lo-
jality na strane člena štatutárneho orgánu spoločnosti sa považuje plytvanie zdrojov 
spoločnosti. Ak si člen štatutárneho orgánu vypláca neprimerane vysoké odmeny (hoci 
v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve o výkone funkcie), pričom spoločnosť sa 
nachádza v nepriaznivej hospodárskej situácii, je namieste si klásť otázku, či takéto ko-
nanie nie je v rozpore so záujmami obchodnej spoločnosti. Ide totiž o konanie, ktoré by 
riadny hospodár v žiadnom prípade neuskutočnil.143 Zastávame názor, že s povinnos-
ťou odbornej starostlivosti a lojality súvisí aj povinnosť predchádzať hroziacemu 
úpadku spoločnosti, a preto by člen štatutárneho orgánu mal s takým štandardom sta-
rostlivosti a lojality postupovať aj pri uplatňovaní svojich práv. Každá situácia by sa 
preto mala posudzovať individuálne, pričom je potrebné skúmať, či v danom prípade 
by poskytnuté plnenie nebolo posúdené v rozpore s lojalitou, poctivým obchodným 
stykom alebo dobými mravmi.  

Na druhej strane je však potrebné uviesť, že vyplácanie nadmerne vysokej odmeny 
nemusí predstavovať porušenie povinnosti lojality zo strany člena štatutárneho or-
gánu. Výrazná motivačná odmena „krízového manažéra“, ktorý je menovaný do funkcie 
za účelom riešenia nepriaznivej hospodárskej situácie v spoločnosti, by nemala byť bez 
ďalšieho považovaná za iracionálnu.  

Osobitným druhom odmeny člena štatutárneho orgánu je poskytnutie tzv. zlatého 
padáka – finančnej odmeny vo forme odstupného, ktoré sa viaže k momentu ukončenia 
funkcie. Z pohľadu korporačného práva nie sú zlaté padáky per se zakázané a hoci ich 
účelom je v zásade motivovať člena štatutárneho orgánu vykonávať funkciu s požado-

 

143 VÍTEK, J. Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností , Praha: Wolters Kluwer, 
2012, s. 211.  
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vanou starostlivosťou, mnohokrát v minulosti viedli k pasívnemu konaniu, resp. nelo-
jálnemu správaniu na strane členov štatutárneho orgánu.144 Pri odstupnom je nevy-
hnutné skúmať, či konkrétne dojednania v zmluve o výkone funkcie nie sú v rozpore 
s poctivým obchodným stykom a dobrými mravmi. Ak by zmluvné dojednanie o vyso-
kom odstupnom bolo považované za priečiace sa dobrým mravom, v tejto časti by bola 
zmluva podľa § 39 OZ neplatná.145  Ak by však odstupné bolo dohodnuté v zmluve o vý-
kone funkcie platne (a odobrené súhlasom valného zhromaždenia alebo iného orgánu), 
mohlo by sa posudzovať, či pri dojednávaní tohto typu odmeny nebola porušená po-
vinnosť lojality členov štatutárneho orgánu. Avšak pri samotnej realizácii výplaty od-
stupného nie je posudzovanie toho, či uplatnenie takéhoto práva je alebo nie je v roz-
pore s lojálnym (a odborným) výkonom funkcie člena štatutárneho orgánu spoločnosti 
namieste, nakoľko vznik nároku na odstupné sa viaže na moment ukončenia členstva 
v orgáne, kedy bývalý člen štatutáneho orgánu nepodstupuje (až na výnimky) test loja-
lity. 

Ako ďalší príklad súvisiaci s uplatňovaním práv zo zmluvy v súlade s testom lojality 
môžeme uviesť, že pokiaľ člen štatutárneho orgánu má podľa zmluvy o výkone funkcie 
garantované právo na dovolenku v určitom rozsahu, ktorú si ponechal na posledné týž-
dne kalendárneho roka, uplatnenie tohto práva by bolo možné posúdiť ako porušenie 
lojality, pokiaľ by odišiel na exotickú dovolenku bez internetu alebo mobilného signálu, 
pričom v tom čase by sa spoločnosť nachádzala v nepriaznivej situácii, prípadne by sa 
počas dovolenky člena štatutárneho orgánu do takejto situácie dostala.   

S uplatňovaním odbornej starostlivosti a povinnosti lojality súvisí aj právo člena 
štatutárneho orgánu vzdať sa funkcie. Člen štatutárneho orgánu spoločnosti by sa ne-
mal vzdať svojej funkcie v dobe, ktorá by bola pre spoločnosť nevhodná, inak by mohol 
byť zodpovedný za škodu, ktorú svojím konaním spôsobil spoločnosti. Domnievame sa, 

 

144 Členovia výkonného orgánu boli síce odvolaní pre pochybenia v riadení spoločnosti, avšak 
napriek tomu dostali vysoké odstupné (tzv. reward for failure).  

145 Pozri Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 457/2010-26 zo 7. decembra 2011. 
„Nevyváženosť vzájomného plnenia, keď na jednej strane zaniká záväzok vykonávať činnosti 
spojené s funkciou konateľa (navyše k zániku tohto záväzku mohlo dôjsť preukázateľne aj inak) 
a na druhej strane vzniká povinnosť zaplatiť odstupné pre dvoch konateľov spolu v sume 796 
928,10 €, ktorá zodpovedá 240-násobku ich mesačnej odmeny, je zjavná a nezdôvodniteľná. 
Zvýrazňuje ju tá skutočnosť, že v danom prípade išlo síce de iure o konanie konateľov v mene 
spoločnosti, ale de facto voči sebe navzájom a aj na tieto okolnosti mal najvyšší súd prihliadať 
pri úvahách o súlade právneho úkonu s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Vzhľa-
dom na už uvedené ústavný súd uvádza, že v kontexte naznačených skutkových okolností sa javí, 
že v predmetnej veci ide o úkon priečiaci sa dobrým mravom (contra bonos mores), a teda nep-
latný podľa § 39 Občianskeho zákonníka [...] nadväzujúc na ustálený skutkový stav bolo povin-
nosťou najvyššieho súdu, ak považoval manažérske zmluvy za platne dojednané, zaoberať sa aj 
otázkou, či konatelia neporušili povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 135a Obchodného zá-
konníka a svojím konaním nespôsobili spoločnosti škodu.“ 
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že aj v tomto prípade je potrebné hľadať „limity“ povinnosti lojality. Jej hranice sú vidi-
teľné najmä v oprávnenom záujme člena štatutárneho orgánu vzdať sa členstva v or-
gáne spoločnosti. Uvedené je však potrebné náležite posudzovať v každom konkrét-
nom prípade. Bez ohľadu na (ne)vhodnú dobu vzdania sa členstva v štatutárnom or-
gáne spoločnosti by člen štatutárneho orgánu nemal niesť zodpovednosť za následky 
vtedy, ak jeho záujem v konkrétnom prípade prevažuje nad záujmom a ochranou spo-
ločnosti, a nie je preto spravodlivé od neho očakávať, aby naďalej vykonával funkciu 
člena štatutárneho orgánu. Dôvodom môžu byť napríklad zdravotné komplikácie, ktoré 
by mu bránili vo výkone funkcie, alebo dlhodobo pozastavené vyplácanie odmeny, hoci 
riadne dojednanej v zmluve o výkone funkcie.146 

Ďalšou otázkou týkajúcou sa uplatňovania práv zo zmluvy o výkone funkcie pred-
stavuje paralela medzi vyplácaním vysokých odmien alebo tantiém členom štatutárneho 
orgánu za súčasného nevyplácania dividend spoločníkom. 

I keď sa v minulosti tradovalo, že rozdelenie podielov na zisku (tantiém) členom 
štatutárneho orgánu bez súčasného rozdelenia dividend spoločníkom je pre rozpor so 
zákonnom neplatné,147 v súčasnosti sa takéto rozhodnutie valného zhromaždenia po-
važuje za prípustné, v kontexte judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky, však iba 
z dôležitých dôvodov a pri rešpektovaní zákazu zneužitia väčšiny hlasov.148  

V zásade možno považovať za spravodlivé, že ak spoločník vykonáva určitú činnosť 
pre spoločnosť, napríklad v pozícii člena štatutárneho orgánu, aby mu za túto činnosť 
bola poskytnutá primeraná odmena. Pokiaľ sa však odmena pre člena štatutárneho or-
gánu spoločnosti, ktorý je zároveň majoritným spoločníkom alebo je do funkcie majo-
ritným spoločníkom dosadený, javí ako neprimeraná vo vzťahu k vyplácanej, resp. ne-
vyplácanej dividende, môže ísť o prípad zneužitia väčšiny hlasov (§ 56a ods. 1 OBZ). 

Zastávame názor, že k zneužitiu väčšiny hlasov môže dôjsť napríklad v situácii, keď 
majoritný spoločník dlhodobo bráni rozhodnutiu o vyplatení dividendy bez akéhokoľ-
vek racionálneho dôvodu, pričom spoločnosť hospodársky prosperuje, prostriedky nie 
sú viazané na iné použitie (investičné záväzky) a popritom sa presadzujú neprimerané 
odmeny pre členov štatutárneho orgánu spoločnosti. Primeranosť odmeny by sa mala 

 

146 Dovolíme si poznamenať, že zmluva o výkone funkcie nemá podľa nášho názoru synalag-
matický charakter, preto ak spoločnosť nevypláca členovi voleného orgánu odmenu podľa 
dohody stanovenej v zmluve, člen voleného orgánu nie je oprávnený pozastaviť výkon svojej 
funkcie v orgáne, do ktorej bol zvolený alebo vymenovaný. 

147 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 z 25. februára 
2010.  

148 Uznesenia Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 z 27. marca 2019 
„ Určují-li stanovy, že zisk či jeho část bude rozdělována mezi jiné osoby než akcionáře (např. 
mezi členy volených orgánů v podobě tzv. tantiém), je (zpravidla) takové ujednání důležitým 
důvodem pro to, aby tento zisk či jeho část nebyl rozdělen mezi akcionáře“ 
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posudzovať v kontexte korporačnej lojality spoločníka a zákazu zneužitia väčšiny hla-
sov (§ 56a ods. 1 OBZ), ako aj povinnosti lojality člena štatutárneho orgánu (ktorý je 
zároveň spoločníkom spoločnosti). 

V tejto súvislosti si dovolíme poukázať na rozhodnutie anglického súdu v prípade 
Donald Booth a iní.149 Uvedený prípad sa týkal jednej z najväčších spoločností na recyk-
lovanie kovov v Európe – CF Booth Limited, ktorá každoročne vyplácala dividendy svo-
jim spoločníkom až do roku 1986, keď zaznamenala výraznú stratu. Hoci už o rok na to 
zisky spoločnosti opätovne stúpli nahor, vyplácanie dividend zostalo po dlhé roky po-
zastavené, pričom odmeny členov výkonného manažmentu spoločnosti boli lukratívne 
a v roku 2015 sa vyšplhali až na sumu viac ako 2,4 milióna libier. Popritom mali členo-
via výkonného orgánu k dispozícii aj ďalšie benefity (jachty, luxusné autá) využívané 
na náklady obchodnej spoločnosti, v ktorej ako majoritní akcionári boli majiteľmi 65 % 
podielu na spoločnosti. Súd v tomto prípade konštatoval, že extenzívne odmeny je po-
trebné posudzovať na základe objektívnych obchodných kritérií, pričom odmena čle-
nov výkonného orgánu v tomto prípade ďaleko presiahla sumu, ktorú by rozumní ma-
nažéri konajúci v najlepšom záujme spoločnosti mohli považovať za primeranú od-
menu za činnosť, ktorú v prospech spoločnosti vykonávajú. Súd navyše podotkol, že 
takúto výšku odmeny nemohli členovia výkonného orgánu ani len rozumne očakávať. 
Ďalej zdôraznil, že rozhodnutie členov výkonného orgánu nerozdeľovať zisk medzi 
spoločníkov ani v prípadoch, ak je obchodná spoločnosť dlhodobo finančne úspešná,  
nie je samo osebe nespravodlivé, a teda je prípustné. Avšak, prijatie rozhodnutia vý-
konného orgánu nevyplácať podiel na zisku spoločníkom v kombinácii s vyplácaním 
neprimeraných odmien členom výkonného orgánu spoločnosti predstavovalo v tomto 
prípade politiku uskutočňovanú výlučne v prospech individuálnych záujmov členov vý-
konného orgánu (majoritných spoločníkov) a nie v prospech všetkých spoločníkov. 
Hoci výška odmeny bola schválená valným zhromaždením, členovia výkonného orgánu 
boli napriek tomu povinní zvážiť, či časť ich odmeny nepredstavuje v skutočnosti 
skrytú formu rozdelenia zisku, nepôsobí diskriminačne voči ostatným spoločníkom, 
ktorí nie sú členmi výkonného orgánu spoločnosti, alebo či naozaj zohľadňuje záujmy 
spoločnosti a všetkých spoločníkov (lojalita). 

 

3.4.4.  Oprávnenie spoločnosti odmietnuť poskytnutie odmeny z dôvodu porušenia 
povinnosti lojality  

 

Okrem motivačných mechanizmov môže zákon alebo zmluva o výkone funkcie ob-
sahovať aj tzv. sankčné mechanizmy, ktoré buď ex ante odrádzajú člena štatutárneho 
orgánu od konania v rozpore so záujmami spoločnosti, alebo ex post takéto konanie 
sankcionujú. Ich účelom je motivovať člena štatutárneho orgánu spoločnosti na riadny 

 

149 Pozri Donald Booth, Charles Wilkinson, Jane Compton versus Clarence Booth & Others 
[2017] EWHC 457 (Ch).  
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výkon funkcie v súlade s povinnosťou požadovanej starostlivosti a v záujme spoloč-
nosti. Uplatniteľné sú popri povinnosti člena štatutárneho orgánu nahradiť škodu spo-
ločnosti, ak svojím konaním porušil zákonnú povinnosť konať odborne a lojálne.  

V tomto kontexte si dovolíme poukázať na českú právnu úpravu obsahujúcu sank-
čný mechanizmus v podobe práva spoločnosti neposkytnúť členovi štatutárneho or-
gánu plnenia za výkon funkcie. Pravidlo obsiahnuté v § 61 ods. 2 zákona o obchodních 
korporacích150 umožňuje obchodnej spoločnosti odoprieť poskytnutie plnenia, ktoré 
by inak členovi štatutárneho orgánu prislúchalo za výkon jeho funkcie, pokiaľ výkon 
funkcie zrejme prispel k nepriaznivému hospodárskemu výsledku spoločnosti, ibaže 
orgán, ktorý schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena štatutárneho orgánu, rozhodne 
inak. Odopretie plnenia je zákonom predvídaná sankcia, ktorú môže spoločnosť uplat-
niť vedľa práva na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zo strany člena 
štatutárneho orgánu. 

Najvyšší súd Českej republiky k výkladu obdobnej právnej úpravy spred rekodifiká-
cie151  uviedol, že výška plnenia, ktorú spoločnosť môže neposkytnúť, musí byť v zá-
sade primeraná významu povinnosti, ktorú člen voleného orgánu porušil, celkovej od-
mene a ostatným plneniam poskytovaným spoločnosťou v súvislosti s výkonom jeho 
funkcie, ako aj všetkým ďalším okolnostiam tak, aby neposkytnutie odmeny alebo 
iného plnenia bolo možné považovať za adekvátny, spravodlivý dôsledok predchádza-
júceho porušenia právnej povinnosti člena voleného orgánu spoločnosti, v dôsledku 
ktorého došlo k nepriaznivému hospodárskemu výsledku.152 

Na rozdiel od českej právnej úpravy, slovenský Obchodný zákonník výslovne neup-
ravuje možnosť spoločnosti odoprieť poskytnutie plnenia štatutárnemu orgánu. Sme 
toho názoru, že takéto dojednanie je možné upraviť priamo v zmluve o výkone funkcie, 
pričom je nevyhnutné dbať na presné vymedzenie podmienok, podľa ktorých bude 
spoločnosť oprávnená odoprieť poskytnutie plnenia (odmeny). Odopretie plnenia by 
tak mohlo byť uplatnené výlučne na určitú časť odmeny, napríklad na variabilnú zložku 
odmeny, pričom fixná odmena by zostala členovi štatutárneho orgánu zachovaná. Pod-

 

150 Podľa ustanovenia § 61 ods. 2 ZOK „plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle od-
stavce 1 se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému vý-
sledku obchodní korporace, ledaže ten, kdo schválil smlouvu o výkonu funkce, rozhodne jinak.“ 

151 Kogentné pravidlo bolo upravené aj v § 66 ods. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákon-
ník. „Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodá-
řským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s 
výkonem funkce.“ 

152 Pozri rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 27 ICdo 62/2017 z 18. decem-
bra 2018, rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 27 Cdo 2426/2018 z 16. ok-
tóbra 2019, rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 27 Cdo 1355/2018 z 27. feb-
ruára 2020.  
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mienky poskytnutia odmeny môžu byť stanovené variabilne, napríklad ako rozväzova-
cie podmienky. Za týchto okolností by bola odmena členovi štatutárneho orgánu riadne 
vyplatená v zmysle podmienok stanovených v zmluve, ale pokiaľ by došlo k splneniu 
rozväzovacej podmienky, právny nárok člena štatutárneho orgánu na vyplatenie od-
meny by zanikol. Poskytnuté plnenie by tak bolo považované za bezdôvodné obohate-
nie. 

 

 Záver  

Obchodný zákonník výslovne stanovuje, že osoba vykonávajúca funkciu člena vole-
ného (štatutárneho) orgánu spoločnosti by mala vždy konať zodpovedne a klásť dôraz 
na záujmy spoločnosti. Nielen zákonné pravidlá správy a riadenia, ale aj zmluvné do-
jednania by mali byť nastavené takým spôsobom, aby motivovali zúčastnené osoby 
na rozumné a transparentné riešenia. Lojalita sama osebe nebráni uzavretiu výhodnej 
zmluvy o výkone funkcie v prospech člena štatutárneho orgánu, mala by však znižovať 
riziko morálneho hazardu, teda osobného zlyhania člena štatutárneho orgánu spoloč-
nosti, ktorý je náchylný v transakciách so sebou samým sledovať namiesto záujmu spo-
ločnosti svoje vlastné ciele a benefity. Za nelojálne nemožno považovať ani dojednanie 
lukratívnej odmeny alebo iných práv v zmluve o výkone funkcie, ibaže by takéto dojed-
nanie zmluvy bolo sprevádzané účelovým a nepoctivým konaním člena štatutárneho 
orgánu spoločnosti. Prijatie rozhodnutia majoritného spoločníka zastávajúceho funk-
ciu člena štatutárneho orgánu nevyplácať podiel na zisku spoločníkom v kombinácii 
s vyplácaním neprimeraných odmien členom štatutárneho orgánu môže taktiež nara-
ziť na test lojality. 
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4. Odmeňovanie členov volených orgánov obchodných spo-
ločností 

 Mgr. Michal Sokol 

 

V rámci obchodných spoločností ako samostatných subjektov práva možno identi-
fikovať množstvo komplexných vzťahov. Ich korektné nastavenie predstavuje vý-
znamný determinant pre správne fungovanie obchodnej spoločnosti a napĺňanie pri-
márneho účelu jej existencie. Jedným z parciálnych aspektov, ktorému je nutné veno-
vať osobitnú pozornosť a ktorý v praxi môže spôsobovať výrazné problémy, je rieše-
nie otázky odmeňovania členov volených orgánov obchodných spoločností. Hneď úvo-
dom je potrebné uviesť, že skúmaná oblasť v sebe inkorporuje nielen otázky právneho 
charakteru, ale súvisí aj s oblasťou daňovo-právnou, keď z hľadiska optimalizácie vý-
davkov obchodnej spoločnosti môže v praxi dochádzať k patogénnym javom, akým je 
napríklad snaha o obchádzanie stanovených pravidiel. 

Predmetom nášho záujmu v nasledujúcich podkapitolách bude charakterizovanie 
vzťahu medzi členom voleného orgánu obchodnej spoločnosti a samotnou obchodnou 
spoločnosťou, riešenie praktických otázok súvisiacich so spôsobom odmeňovania čle-
nov volených orgánov, prípadnými zákonnými limitáciami, ako aj osobitnými pravid-
lami odmeňovania vo verejnej akciovej spoločnosti.153 

 

4.1. Postavenie člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti a prime-
raná aplikácia ustanovení o mandátnej zmluve a úvod 

 

V súvislosti s problematikou odmeňovania členov volených orgánov obchodných 
spoločností je v prvom rade na mieste charakterizovať vzájomný vzťah medzi nimi 
a samotnou obchodnou spoločnosťou. V prvom rade je nutné uviesť, že postavenie 
člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti má dvojaký charakter – korporačný 
a obligačný. Podľa Csacha je korporačné postavenie založené ustanovením osoby do 
funkcie člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti. Táto skutočnosť však sama 
osebe ešte nezakladá obligačné práva a povinnosti.154 Vo vzťahu k obligačnému posta-
veniu člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti je nutné uviesť, že OBZ stanovuje, 
že vzťah medzi obchodnou spoločnosťou a štatutárnym orgánom, členom štatutár-

 

153 Predmetná kapitola bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
Zmluvy č. APVV – 19 - 0424: „Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútro-korporátne premeny, 
digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie“. 

154 CSACH, K. Neplatnosť uznesenia o ustanovení do funkcie člena orgánu a neplatnosť 
zmluvy o výkone funkcie. In ŽITŇANSKÁ, L., HAVEL, B., CSACH, K. a kol. Smluvní režim vý-
konu funkce. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 58.   
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nych orgánov či členom dozorných orgánov, resp. vzťahy medzi spoločníkom a ob-
chodnou spoločnosťou pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti (v osobných obchod-
ných spoločnostiach) je obchodnoprávnym vzťahom spravujúcim sa Obchodným zá-
konníkom bez ohľadu na povahu subjektov155 (tzv. absolútny obchod).156 Obligačná 
rovina vzťahu medzi členom voleného orgánu obchodnej spoločnosti a samotnou ob-
chodnou spoločnosťou je podľa Palu automaticky naviazaná na vznik korporačného 
postavenia člena orgánu obchodnej spoločnosti, a to z dôvodu primeranej aplikácie 
ustanovení o mandátnej zmluve (v prípade absencie zmluvy o výkone funkcie).157 
Uvedená problematika má však výrazne komplexnejší charakter, pričom v prípade 
bližšieho záujmu odkazujeme na citované publikácie uvedených autorov. 

Vo vzťahu k postaveniu členov orgánov obchodných spoločností je tiež nutné ak-
centovať absenciu ich univerzálnej organizačnej štruktúry. Inými slovami, konkrétna 
organizačná štruktúra (prirodzene, za súčasného dodržania kogentných ustanovení 
Obchodného zákonníka) závisí od charakteru zvolenej právnej formy obchodnej spo-
ločnosti a prípadného využitia možnosti vytvorenia fakultatívnych orgánov. Kolaří-
ková uvádza, že osobitosti v rámci organizačnej štruktúry pri jednotlivých formách 
obchodných spoločností odôvodňujú systematiku Obchodného zákonníka, ktorý 
vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou a jej orgánmi upravuje konkrétnejšie pri jed-
notlivých formách obchodných spoločností, kým jeho všeobecné ustanovenia regle-
mentujú iba niektoré súvisiace otázky.158 

Vo vyššie načrtnutých intenciách sa možno kontinuálne presunúť ku konkrétnej-
ším spôsobom úpravy vzájomných vzťahov medzi členom voleného orgánu obchodnej 
spoločnosti a samotnou obchodnou spoločnosťou. Ustanovenie § 66 ods. 6 OBZ uvá-
dza: „Vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri za-
riaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej 
zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom orgánu 
spoločnosti alebo spoločníkom, ak bola zmluva o výkone funkcie uzavretá alebo zo zá-
kona nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať pí-
somnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci 
spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene. Stanovy akciovej spoloč-
nosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone funkcie 
člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.“ 

 

155 KOLAŘÍKOVÁ, M. In ŽITŇANSKÁ, L., OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodné právo. Obchodné spo-
ločnosti. 2. vyd. Bratislava: IURIS LIBRIS, 2013, s. 160. 

156 Ustanovenie § 261 ods. 6 písm. a) OBZ. 

157 PALA, R. Variácie právneho postavenia člena orgánu: obligačný vzťah vs. korporačné po-
stavenie a súbehy rôznych obligačných režimov. In ŽITŇANSKÁ, L., HAVEL, B., CSACH, K. 
a kol. Smluvní režim výkonu funkce. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 41. 

158 KOLAŘÍKOVÁ, M. In ŽITŇANSKÁ, L., OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodné právo. Obchodné spo-
ločnosti. 2. vyd. Bratislava: IURIS LIBRIS, 2013, s. 158 – 159. 
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Pri vymedzení postavenia členov volených orgánov obchodných spoločností, resp. 
ich práv a povinností tak bude dôležitá nielen kogentná úprava Obchodného zákon-
níka, prípadne obsah korporačných dokumentov, ale aj skutočnosť, či bola uzatvorená 
zmluva o výkone funkcie alebo nie. V prvom rade je nutné uviesť, že § 66 ods. 6 OBZ 
má dispozitívny charakter. Uzatvorenie zmluvy o výkone funkcie tak nepredstavuje 
obligatórny determinant pre výkon funkcie člena voleného orgánu obchodnej spoloč-
nosti.159 

Na podklade citovaného ustanovenia možno v zásade rozlišovať viaceré alterna-
tívy. V prvom rade, ak zmluva o výkone funkcie absentuje a zákon neustanovuje inak, 
na vzťah medzi členom voleného orgánu obchodnej spoločnosti (prípadne spoloční-
kom pri zariaďovaní záležitostí obchodnej spoločnosti) a obchodnou spoločnosťou sa 
primerane použijú ustanovenia o mandátnej zmluve (§ 566 – § 576 OBZ)160. Pala, ako 
aj Ovečková, Csach a Žitňanská v predmetnej súvislosti zdôrazňujú, že medzi členom 
orgánu obchodnej spoločnosti a obchodnou spoločnosťou nedochádza k uzatvoreniu 
samotnej mandátnej zmluvy, ale len k primeranej aplikácii súvisiacich ustanovení, a to 
napriek niektorým opozitným názorom súdnej praxe.161 Podľa Palu je dokonca z hľa-
diska primeranej aplikácie týchto ustanovení v praktickej rovine dôvodná len úprava 
otázky odplatnosti mandátu (a teda riešenie problematiky odplatnosti výkonu funkcie 
člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti).162 

Primeraná aplikácia ustanovení o mandátnej zmluve má však vo vzťahu k odme-
ňovaniu členov volených orgánov obchodnej spoločnosti svoje úskalia. Precízne ich 
popisuje Csach, podľa ktorého väčšinovým a všeobecne prijímaným názorom je, že ak 
absentuje zmluva o výkone funkcie a valné zhromaždenie nerozhodne o odmene člena 

 

159 ŠULEKOVÁ, Ž. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 
až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 458. 

160 Ustanovenie § 566 ods. 1 OBZ: „Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre man-
danta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úko-
nov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za 
to odplatu.“. 

161 Bližšie OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti 
a družstvo. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 240. a PALA, R. Variácie právneho 
postavenia člena orgánu: obligačný vzťah vs. korporačné postavenie a súbehy rôznych obli-
gačných režimov. In ŽITŇANSKÁ, L., HAVEL, B., CSACH, K. a kol. Smluvní režim výkonu funkce. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 41 – 42. 

162 Ibidem. 
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voleného orgánu obchodnej spoločnosti v primeranej lehote, tento má za primera-
ného použitia ustanovení o mandátnej zmluve nárok na obvyklú odplatu.163 164 Csach 
však predmetné nazeranie na skúmanú problematiku nepovažuje za správne a stotož-
ňuje sa s názorom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý uviedol: „Právo na 
vyplatenie odmeny za výkon funkcie konateľa vznikne len vtedy, ak sú splnené ďalšie 
zákonom požadované podmienky – rozhodnutie valného zhromaždenia o výške a spô-
sobe vyplatenia odmeny pre orgány spoločnosti. Nakoľko valné zhromaždenie neroz-
hodlo o odmene žalobcu za výkon funkcie konateľa (a súčasne nebola uzatvorená 
zmluva o výkone funkcie, pozn.), v zmysle platnej právnej úpravy žalobcovi nevznikol 
nárok na vyplatenie odplaty za výkon tejto funkcie na základe mandátnej zmluvy“.165 166 

Prirodzene, predmetné odôvodnenie „odklonu“ od väčšinového názoru má širší 
rozmer, a preto v uvedenej súvislosti bližšie odkazujeme na predmetnú publikáciu.167  

Za súčasného zohľadnenia vyššie popísaných odlišných názorových línií sa pri 
uplatnení väčšinového názoru a pri hlbšej analýze konštrukcie, na ktorej stojí, priro-
dzene vyskytuje otázka problematickosti určovania výšky obvyklej odplaty. Obchodný 
zákonník neustanovuje konkrétne pravidlá, v rámci ktorých sa v tejto súvislosti 
možno pohybovať. Podľa nášho názoru tak v danej situácii bude určenie obvyklej od-
platy zaťažovať osobu, ktorá sa jej domáha, pričom konkrétnu výšku bude musieť byť 
schopná preukázať v rámci prípadného súdneho konania.  

V prvom rade je však nutné zamyslieť sa nad skutočnosťou, či a ako môže v prak-
tickej rovine takáto situácia vôbec nastať. Zastávame názor, že korektná úprava vzťa-
hov medzi obchodnou spoločnosťou a členmi jej volených orgánov je nespochybni-
teľne v záujme oboch „strán“. Je preto zrejmé, že pri regulácii vzájomných práv a po-
vinností je nutné dbať na to, aby sa čo najdôslednejšie minimalizovali situácie, ktorých 
následné riešenie môže byť problematické. Na podklade uvedeného sa preto domnie-
vame, že už pri samotnom vzniku funkcie člena voleného orgánu obchodnej spoloč-
nosti je vhodné zakotviť konkrétne podmienky, a to aj vo vzťahu k odmene za výkon 

 

163 Ustanovenie § 571 ods. 1 OBZ: „Ak výška odplaty nie je určená v zmluve, je mandant po-
vinný zaplatiť mandatárovi odplatu, ktorá je obvyklá v čase uzavretia zmluvy za činnosť ob-
dobnú činnosti, ktorú mandatár uskutočnil pri zariadení záležitosti.“ 

164 CSACH, K. Neplatnosť uznesenia o ustanovení do funkcie člena orgánu a neplatnosť 
zmluvy o výkone funkcie. In ŽITŇANSKÁ, L., HAVEL, B., CSACH, K. a kol. Smluvní režim vý-
konu funkce. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 65 – 66.   

165 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Obo 33/2007 zo dňa 13. 
marca 2008. 

166 CSACH, K. Neplatnosť uznesenia o ustanovení do funkcie člena orgánu a neplatnosť 
zmluvy o výkone funkcie. In ŽITŇANSKÁ, L., HAVEL, B., CSACH, K. a kol. Smluvní režim vý-
konu funkce. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 65 – 66.   

167 Ibidem. 
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jeho funkcie (prirodzene, odlišná situácia nastáva napríklad v prípade jednoosobo-
vých obchodných spoločností).  

V uvedených intenciách sa preto nazdávame, že vznik situácie, keď medzi členom 
voleného orgánu obchodnej spoločnosti a obchodnou spoločnosťou nedôjde k žiadnej 
dohode o odmene, prípadne príslušné orgány obchodnej spoločnosti v primeranej le-
hote o tejto odmene nerozhodnú, môže byť zapríčinený rôznymi výkladmi súvisiacej 
právnej úpravy (môže napríklad prevládať presvedčenie, že z dôvodu absencie do-
hody o odmene za výkon funkcie člena orgánu obchodnej spoločnosti ide o funkciu 
bezodplatnú) alebo prostým spoliehaním sa obchodnej spoločnosti na to, že člen jej 
voleného orgánu sa nebude svojho nároku na obvyklú odmenu domáhať. V nadväz-
nosti na uvedené sa domnievame, že primeraná aplikácia § 571 ods. 1 OBZ týkajúca sa 
obvyklej odplaty vo vzťahu k výkonu funkcie člena voleného orgánu obchodnej spo-
ločnosti má skôr charakter určitej „poistky“, prostredníctvom ktorej sa chránia jeho 
záujmy, a nemala by predstavovať štandardný spôsob usporiadania vzájomných vzťa-
hov. 

 

4.2. Zmluva o výkone funkcie člena orgánu 

 

Zo skôr citovaného § 66 ods. 6 OBZ vyplýva, že vzťah medzi členmi voleného or-
gánu obchodnej spoločnosti, prípadne spoločníkom pri zariaďovaní záležitostí ob-
chodnej spoločnosti, a obchodnou spoločnosťou môže byť fakultatívne bližšie regulo-
vaný zmluvou o výkone funkcie.168 Systematické začlenenie, ako aj samotné znenie 
predmetného ustanovenia indikuje, že možnosť uzatvorenia zmluvy o výkone funkcie 
je prítomná aj v prípade osobných obchodných spoločností. Ovečková, Csach a Žitňan-
ská uvádzajú, že uzatvorenie zmluvy o výkone funkcie je v danej situácii vhodné na-
príklad vtedy, ak spoločníci obchodnej spoločnosti poveria výkonom funkcie štatutár-
neho orgánu iba niektorého z nich.169 V praktickej rovine sa však možno stretnúť 
najmä so zmluvou o výkone funkcie vo vzťahu ku konateľom spoločnosti s ručením 
obmedzeným, členom predstavenstva akciovej spoločnosti, prípadne členom dozor-
ných orgánov kapitálových obchodných spoločností. 

Zmluva o výkone funkcie predstavuje spôsob modifikácie vzťahu medzi členmi vo-
lených orgánov obchodnej spoločnosti a obchodnou spoločnosťou, pričom jej účelom 
je vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán. Prirodzene, predmetnou 
zmluvou možno práva a povinnosti do istej miery modifikovať (zúžiť, rozšíriť), vždy 

 

168 K podrobnostiam o zmluve o výkone funkcie pozri aj MRÁZOVÁ, Ž. In PATAKYOVÁ, M., 
ĎURICA, M., HUSÁR, J. a kol. Aplikované právo obchodných spoločností a družstva – ťažiskové 
inštitúty. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021, s. 141.  

169 OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a druž-
stvo. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 264. 
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je však potrebné dodržiavať mantinely stanovené kogentnými ustanoveniami Ob-
chodného zákonníka (napr. nie je možné vylúčiť, prípadne obmedziť zodpovednosť 
člena štatutárneho orgánu za škodu).  

V predošlých statiach, v súvislosti s obvyklou odplatou pri primeranom použití 
ustanovení o mandátnej zmluve, sme vo všeobecnosti uviedli, že je dôležité dbať na 
minimalizáciu rizík a diskrepancií, ktoré v súvislosti s výkonom funkcie člena vole-
ného orgánu obchodnej spoločnosti môžu vzniknúť (napríklad práve vo vzťahu k jeho 
odmene). Je nutné si uvedomiť, že zmluva o výkone funkcie otvára významný priestor 
na precizáciu množstva rôznych otázok (s výnimkou kogentnej právnej úpravy), čím 
zároveň dochádza k posilneniu právnej istoty medzi členom voleného orgánu obchod-
nej spoločnosti a obchodnou spoločnosťou. Správne nastavená zmluva o výkone funk-
cie tak môže predstavovať účinný prostriedok v predchádzaní vzniku patových situá-
cií. V uvedených súvislostiach je preto na mieste apelovať na využitie možnosti úpravy 
vzájomných vzťahov týmto spôsobom, a to osobitne v prípade, ak člen voleného or-
gánu obchodnej spoločnosti nie je osobou previazanou so spoločníkmi obchodnej spo-
ločnosti. 

Z hľadiska charakteru zmluvy o výkone funkcie je dôležité poznamenať, že táto nie 
je osobitným zmluvným typom, resp. nie je zmluvou pomenovanou. Odborná litera-
túra sa v danom smere zhoduje na tom, že zmluva o výkone funkcie predstavuje iba 
určité pomenovanie pre akúkoľvek dohodu týkajúcu sa výkonu funkcie uzatvorenú 
medzi členom voleného orgánu a obchodnou spoločnosťou.170 V praxi má zmluva 
o výkone funkcie často podobu nepomenovanej zmluvy podľa § 269 ods. 2 OBZ, a to 
s primeraným použitím ustanovení o mandátnej zmluve. 

Obchodný zákonník bližšie nekonkretizuje obsahové náležitosti zmluvy o výkone 
funkcie. Stanovuje iba minimálne požiadavky súvisiace s jej schvaľovaním a písomnou 
formou. V zmysle § 66 ods. 6 OBZ druhá a tretia alinea platí: „Zmluva o výkone funkcie 
musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo pí-
somne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene. Stanovy akci-
ovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone 
funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.“ 

Na prvý pohľad sa citované ustanovenie zdá byť pomerne jednoznačné. Pri hlbšom 
zamyslení sa nad jeho praktickou aplikáciou môže nastať problém súvisiaci s určením 
momentu, kedy má dôjsť k schváleniu zmluvy o výkone funkcie valným zhromažde-
ním, neobmedzene ručiacimi spoločníkmi či dozornou radou akciovej spoločnosti. 
Jedno z riešení ponúka Strapáč, podľa ktorého ak dôjde k voľbe člena voleného orgánu 

 

170 Pozri napríklad OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné 
spoločnosti a družstvo. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 242. alebo PALA, R. 
Variácie právneho postavenia člena orgánu: obligačný vzťah vs. korporačné postavenie 
a súbehy rôznych obligačných režimov. In ŽITŇANSKÁ, L., HAVEL, B., CSACH, K. a kol. 
Smluvní režim výkonu funkce. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 43. 
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obchodnej spoločnosti na valnom zhromaždení, je možné valné zhromaždenie na ur-
čitý čas prerušiť (na účely schválenia zmluvy o výkone funkcie) a následne pokračo-
vať v rokovaní valného zhromaždenia a zmluvu o výkone funkcie schváliť. V prípade, 
ak by k schváleniu zmluvy o výkone funkcie nedošlo, aplikoval by sa podľa Strapáča 
zákonom predpokladaný režim, a teda primerane by sa uplatnili ustanovenia mandát-
nej zmluvy.171 Z uvedeného je zrejmé, že Strapáč presadzuje následné schválenie 
zmluvy o výkone funkcie. Ovečková, Csach a Žitňanská naproti tomu uvádzajú, že 
schvaľovanie zmluvy o výkone je možné spoločne s voľbou člena orgánu spojiť do jed-
ného hlasovania.172  

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že zmluva o výkone funkcie môže mať 
z obsahového hľadiska rôzne podoby. Z aplikačnej praxe však možno vyvodiť, že 
zmluva o výkone funkcie obsahuje spravidla vymedzenie zmluvných strán, predmet 
zmluvy, úpravu vzájomných práv a povinností, prípadnú odmenu člena voleného or-
gánu obchodnej spoločnosti, ďalšie špecifické dojednania a záverečné ustanovenia.173 
Taktiež nie je vylúčené, aby jednotliví členovia volených orgánov obchodných spoloč-
ností mali uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie s odlišným obsahom.174 

 

4.2.1. Člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti a pracovnoprávny vzťah 

 

V súvislosti s postavením člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti je 
v praktickej rovine, ale aj v rámci odborných diskusií často riešená problematika cha-
rakteru výkonu funkcie vo svetle pracovného práva. V zásade ide o ustálenie otázky, 
či výkon funkcie člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti možno považovať 
za výkon závislej práce, respektíve či s ním môže byť za účelom výkonu funkcie uza-
tvorená pracovná zmluva. V uvedenom kontexte hovoríme o tzv. súbehu pracovno-
právneho a obchodnoprávneho režimu.175 

 

171 Porovnaj STRAPÁČ, P. a kol. Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou. Bra-
tislava: EUROUNION, 2013, s. 329. 

172 OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a druž-
stvo. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 245. 

173       Porovnaj https://www.zbierka-zakonov.sk/vzor-zmluva-o-vykone-funkcie-konatela-
spolocnosti/ 

174 PALA, R. Variácie právneho postavenia člena orgánu: obligačný vzťah vs. korporačné po-
stavenie a súbehy rôznych obligačných režimov. In ŽITŇANSKÁ, L., HAVEL, B., CSACH, K. 
a kol. Smluvní režim výkonu funkce. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 44. 

175 Bližšie pozri aj MRÁZOVÁ, Ž. In PATAKYOVÁ, M., ĎURICA, M., HUSÁR, J. a kol. Aplikované 
právo obchodných spoločností a družstva – ťažiskové inštitúty. 1. vyd. Bratislava: Wolters 
Kluwer SR, 2021, s. 142 – 143. 
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Možno konštatovať, že v zmysle prevládajúcich názorov odbornej verejnosti a súd-
nych autorít výkon funkcie člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti nie je 
pracovnoprávnym vzťahom, pričom rovnako nenapĺňa znaky závislej práce a člen šta-
tutárneho orgánu obchodnej spoločnosti nie je jej zamestnancom. Na podklade uve-
dených tvrdení sa v zásade ustálil názor o neprípustnosti uzatvorenia pracovnej 
zmluvy s členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorá by bola obsahovo 
totožná s predmetom výkonu jeho funkcie, pričom v prípade uzatvorenia takejto pra-
covnej zmluvy by táto mala byť neplatná.176 

Na strane druhej sa však v tomto smere pripúšťa akési „dvojaké“ postavenie, a teda 
osoba vykonávajúca funkciu člena štatutárneho orgánu môže mať súčasne uzatvorenú 
pracovnú zmluvu s obchodnou spoločnosťou, avšak náplne činností v nej uvedených 
sa nesmú prekrývať s postavením člena štatutárneho orgánu. Zároveň sa však pri-
púšťa, aby sa určité benefity upravené pracovnoprávnymi predpismi zakotvili aj 
v zmluve o výkone funkcie. 

V uvedenom kontexte je však nutné poukázať na to, že predmetné nazeranie na 
danú problematiku, najmä na následok neplatnosti prípadnej pracovnej zmluvy obsa-
hovo sa prekrývajúcej s výkonom funkcie člena štatutárneho orgánu obchodnej spo-
ločnosti, sa postupnými krokmi mierne mení. Mrázová uvádza, že by sa mala prefero-
vať platnosť takejto pracovnej zmluvy, pričom táto by mohla mať charakter dodatku 
k zmluve o výkone funkcie.177 

V odbornej literatúre178 sa vo vzťahu k nastolenej otázke stal často skloňovaným 
Nález Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. I. ÚS 190/15 zo dňa 13. septembra 
2016, v ktorom sa uvádza:  

„47. Z pracovněprávního pohledu tedy není důvod, pro který by nemohl člen statutár-
ního orgánu vykonávat svou činnost nebo její část na základě smlouvy, v níž bude ujed-
nán režim zákoníku práce. …. 48. Při absenci výslovného zákazu člena statutárního or-
gánu obchodní korporace vykonávat činnost, která přísluší statutárnímu orgánu, v pra-
covněprávním vztahu, v zákoníku práce je tak ústavně konformním výkladem pouze vý-
klad, který respektuje zásadu pacta sunt servanda. Jakýkoliv jiný výklad, včetně výkladu 
předkládaného Nejvyšším soudem, je v rozporu s čl. 2 odst. 3 Listiny, jenž představuje 
ústavní garanci svobodného jednání, autonomie vůle a smluvní svobody (srov. body 24–
28 tohoto nálezu), a se zásadou priority výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, 
před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné oba výklady, 

 

176 ŠULEKOVÁ, Ž. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 
až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 461. 

177 Ibidem. 

178 Pozri napríklad CSACH, K. Súbeh výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu a pracov-
ného pomeru zamestnanca - revolúcia na obzore? (k nálezu Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 
190/15 z 13.9.2016). In Súkromné právo. 2017, č. 1, s. 2 – 8. 
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jež vyvěrá z principu právního státu zakotveného v čl. 1 odst. 1 Ústavy (srov. body 29–30 
a 32 tohoto nálezu).“ 

Ústavný súd tak vo svetle absencie explicitného zákazu vykonávania funkcie člena 
štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti v pracovnoprávnom vzťahu apeluje na 
autonómiu vôle zmluvných strán, ako aj ich zmluvnú slobodu, za súčasného uprednos-
tňovania výkladu v prospech platnosti zmluvy.  Z uvedených skutočností vyplýva, že 
otázka súbehu nepredstavuje jednoznačne vyriešený problém a v súčasnosti možno 
identifikovať viacero názorových línií. V predmetnej otázke sa v plnom rozsahu sto-
tožňujeme s vyššie uvedeným názorom Mrázovej. 

 

4.3. Odplatnosť vs. bezodplatnosť výkonu funkcie člena voleného orgánu 
obchodnej spoločnosti 

 

Ďalším podstatným súvisiacim aspektom je riešenie otázky odplatnosti výkonu 
funkcie člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti. Pri snahe o zachovanie kom-
plexného pohľadu na túto problematiku opätovne nemožno opomenúť určité názo-
rové diskrepancie. Názorovú odlišnosť a rozdielnosť prístupu k odmene člena vole-
ného orgánu obchodnej spoločnosti sme čiastočne načrtli v časti týkajúcej sa primera-
nej aplikácie ustanovení o mandátnej zmluve. Uvedené skutočnosti priamo súvisia aj 
so zodpovedaním otázky, či je funkcia člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti 
vo všeobecnosti (rozumej bez osobitnej dohody) odplatnou alebo bezodplatnou. 

Prvá línia názorov vychádza z už viackrát prezentovanej a väčšmi prijímanej kon-
štrukcie, podľa ktorej z § 66 ods. 6 OBZ vyplýva, že pokiaľ absentuje zmluva o výkone 
funkcie a súčasne zo strany valného zhromaždenia nedôjde k rozhodnutiu o odmene, 
člen voleného orgánu obchodnej spoločnosti má napriek tomu nárok na obvyklú od-
platu (odmenu), a to z dôvodu primeranej aplikácie ustanovení o mandátnej 
zmluve.179 Uvedený záver by mal platiť aj v prípade, ak síce zmluva o výkone funkcie 
uzatvorená bola, avšak v otázke odmeny mlčí.180 

Logickou postupnosťou je v týchto intenciách možné dôjsť k záveru, že funkcia 
člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti je de facto odplatná (pokiaľ sa explicitne 
nedohodne bezodplatný výkon funkcie). Ďalším logickým dôsledkom tejto myšlienko-
vej línie je, že v prípade, ak je primárne sledované to, aby bol výkon funkcie bezod-
platný, je potrebné túto skutočnosť výslovne vyjadriť. Ako prvá prirodzená možnosť 
sa naskytá uzatvorenie zmluvy o výkone funkcie, v rámci ktorej dôjde k explicitnému 
konštatovaniu, že výkon funkcie člena voleného orgánu je bezodplatný. 

 

179 Napr. STRAPÁČ, P. a kol. Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou. Brati-
slava: EUROUNION, 2013, s. 159. 

180 ŠULEKOVÁ, Ž. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 
až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 459. 
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Ovečková, Csach a Žitňanská v tejto súvislosti uvádzajú, že na určenie bezodplat-
nosti výkonu funkcie člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti nie je nutné nevy-
hnutne uzatvárať zmluvu o výkone funkcie, ale je možné, aby bezodplatnosť explicitne 
stanovilo rozhodnutie valného zhromaždenia, pričom s takouto podmienkou musí 
člen voleného orgánu súhlasiť pri prijímaní do funkcie.181 

Ako sme však poznamenali, táto názorová línia nie je jedinou alternatívou inter-
pretácie súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka. 

Csach sa k otázke odplatnosti výkonu funkcie člena voleného orgánu obchodnej 
spoločnosti stavia mierne odlišne. V tomto smere akcentuje skutočnosť, že zmluva 
o výkone funkcie nie je samostatným zmluvným typom a môže mať iný právny režim, 
ako je mandátna zmluva. Ustanovenia mandátnej zmluvy by sa tak mali uplatniť len 
vtedy, ak zmluva o výkone funkcie nebola uzatvorená alebo ak z obsahového hľadiska 
spĺňa znaky mandátnej zmluvy. Práve z uvedeného vyvodzuje, že v prípade, ak zmluva 
o výkone funkcie neupravuje určitú otázku (napr. odplatu), nemožno automaticky 
uplatňovať ustanovenia o mandátnej zmluve. V tomto smere uvádza: „Aplikácia usta-
novení mandátnej zmluvy bude totiž závisieť práve od toho, či si strany odplatný výkon 
činnosti dohodli, teda, či ich dojednaný právny vzťah spĺňa náležitosti mandátnej 
zmluvy, medzi ktoré patrí odplatnosť“. V intenciách predmetných tvrdení tak vyvo-
dzuje záver, že ak zmluva o výkone funkcie neupravuje odplatnosť výkonu funkcie, je 
potrebné ho považovať za bezodplatný.182 

Z vyššie prezentovaného prirodzene vyvstáva otázka praktického dopadu pred-
metných názorových línií. Zastávame názor, že právnu úpravu umožňujúcu de facto 
protichodné názory v takej závažnej otázke nemožno považovať za dostatočnú. Pred-
metným spôsobom dochádza k podstatnému oslabeniu právnej istoty a legitímnych 
očakávaní, a to ako na strane samotnej obchodnej spoločnosti, tak aj na strane člena 
jej voleného orgánu potenciálne domáhajúceho sa svojich nárokov súdnou cestou. Na-
skytá sa preto priestor na legislatívny zásah, ktorý by bol spôsobilý nastolené diskre-
pancie eliminovať. Z komparatívneho hľadiska možno nazrieť napríklad do právnej 
úpravy v Českej republike, kde platí domnienka, podľa ktorej ak nie je odmeňovanie 
v kapitálovej obchodnej spoločnosti dojednané v zmluve o výkone funkcie, platí, že vý-
kon funkcie je bezodplatný.183 

 

 

181 OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a druž-
stvo. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 263. 

182 Predmetná stať bola spracovaná podľa (a k hlbšiemu výkladu pozri) CSACH, K. Neplat-
nosť uznesenia o ustanovení do funkcie člena orgánu a neplatnosť zmluvy o výkone funkcie. 
In ŽITŇANSKÁ, L., HAVEL, B., CSACH, K. a kol. Smluvní režim výkonu funkce. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2021, s. 67 – 68.   

183 Ustanovenie § 59 zákona o obchodních korporacích. 
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4.3.1.  Spôsob odmeňovania členov volených orgánov obchodných spoločností 

 

Ďalším parciálnym aspektom skúmanej problematiky je spôsob určenia a vypláca-
nia odmien členom volených orgánov obchodných spoločností. V prvom rade je nutné 
uviesť, že otázka odmeňovania, zahŕňajúca určenie výšky, času, ako aj spôsobu vypla-
tenia odmeny členom volených orgánov obchodných spoločností, patrí do pôsobnosti 
valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti.184 185 Ako sme však v rámci tejto kapi-
toly uviedli, otázka odmeňovania môže byť upravená v zmluve o výkone funkcie 
schválenej valným zhromaždením, resp. dozornou radou. V takomto prípade bude čle-
novi voleného orgánu obchodnej spoločnosti prináležať odmena v zmysle podmienok 
dohodnutých v predmetnom kontrakte. 

V prvom rade je dôležité uviesť, že vo vzťahu k určovaniu výšky odmeny člena vo-
leného orgánu obchodnej spoločnosti neexistuje explicitne ustanovený limit. Na 
strane druhej uvedená skutočnosť podľa nášho názoru neznamená, že odmena môže 
byť dohodnutá v akejkoľvek výške. V uvedenom kontexte sa preto otvára otázka jej 
primeranosti. Zastávame názor, že odmena člena voleného orgánu obchodnej spoloč-
nosti by mala byť „obojstranne“ primeraná, teda na jednej strane zohľadňujúca kom-
plexnosť a zodpovednosť výkonu funkcie člena tohto orgánu, ale zároveň zohľadňujúca 
reálne možnosti obchodnej spoločnosti. Sme toho názoru, že primeranosť sa tak v uve-
denom kontexte bude posudzovať veľmi individuálne, a to najmä cez prizmu postave-
nia a charakteru konkrétnej obchodnej spoločnosti. Je dôležité si uvedomiť, že to, čo 
pre jednu obchodnú spoločnosť predstavuje akýsi štandard, môže byť pre inú nedo-
siahnuteľnou métou. V zmysle uvedených úvah tak nie je na mieste porovnávanie pri-
meranosti odmien členov volených orgánov obchodnej spoločnosti, ktorej majetok 
a obrat dosahuje spravidla niekoľkomiliónovú hodnotu, s menšou obchodnou spoloč-
nosťou s jednoduchou riadiacou a vlastníckou štruktúrou a malým počtom zamest-
nancov. Zastávame preto názor, že primeranosť odmeny je potrebné skúmať v kon-
texte konkrétnej obchodnej spoločnosti.   

Z praktického hľadiska ďalej vyvstáva otázka, akým spôsobom môže byť odmeňo-
vanie v zmluve o výkone funkcie nastavené, prípadne aké plnenie či výhody môže ob-
chodná spoločnosť členovi svojho voleného orgánu poskytnúť. Člen orgánu obchodnej 
spoločnosti má okrem samotnej odmeny nárok aj na náhradu výdavkov, ktoré vznikli 
v súvislosti s výkonom jeho funkcie.186 

 
184 PALA, R., FRINDRICH, J., PALOVÁ, I., MAJERIKOVÁ, M. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný 
zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 893. 

185 Osobitostiam vo vzťahu k pravidlám odmeňovania vo verejnej akciovej spoločnosti sa 
budeme venovať neskôr. 

186 Ovečková, Csach a Žitňanská v súvislosti s členmi štatutárnych orgánov uvádzajú, že 
keďže sú „rukami“ obchodnej spoločnosti, náklady, ktoré vzniknú pri ich činnosti, sú v pod-
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Azda najjednoduchšou a základnou možnosťou sa javí určenie pevnej peňažnej od-
meny vyplácanej v mesačných intervaloch.187 Prirodzene, pravidelnosť vyplácania od-
mien môže byť v závislosti od dohody nastavená aj odlišne. 

Na strane druhej zastávame názor, že odmena člena voleného orgánu obchodnej 
spoločnosti predstavuje významný motivačný faktor podnecujúci daného člena nielen 
k riadnemu výkonu jeho funkcie, ale aj k snahe o čo najlepšie výsledky. Určenie pevnej 
mesačnej odmeny nemusí (napríklad v náročných pracovných a hospodárskych obdo-
biach) motivačnú funkciu člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti napĺňať dos-
tatočne. Považujeme preto za vhodné vytvorenie takého systému, resp. podmienok 
odmeňovania, ktoré budú zohľadňovať aj reálne dosiahnuté výsledky člena orgánu 
obchodnej spoločnosti. 

V uvedenej súvislosti sa v praxi možno stretnúť s rôznymi variáciami zmlúv o vý-
kone funkcie obsahujúcimi rozličné systémy výhod. V prvom rade ide napríklad o tzv. 
mimoriadne odmeny, ktoré môžu byť členovi voleného orgánu poskytované na zá-
klade rozhodnutia valného zhromaždenia v určitých intervaloch (polročne/ročne), 
a to v závislosti od zhodnotenia jeho činnosti v sledovanom období. Okrem toho ob-
chodné spoločnosti motivujú členov svojich (najmä štatutárnych) orgánov aj mimo-
riadnou odmenou v závislosti od hospodárskych výsledkov samotnej obchodnej spo-
ločnosti. 

Okrem systému priznávania mimoriadnych odmien sa možno bližšie zaoberať aj 
samotnou „základnou“ odmenou člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti. 
V praktickej rovine totiž nie je neobvyklá situácia, keď je v zmluve o výkone funkcie 
odmena určená formou viacerých zložiek. V danom prípade tak možno rozlišovať zá-
kladnú zložku odmeny, ktorá je vyjadrená pevnou dojednanou sumou, a variabilnú 
zložku, ktorá môže byť opätovne determinovaná výsledkami činnosti konkrétneho 
člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti, prípadne jej hospodárskymi výsled-
kami alebo inými merateľnými kritériami stanovenými obchodnou spoločnosťou. 
V tomto smere môže vyvstať otázka, ako determinanty variabilnej zložky odmeny 
kvantifikovať a pretaviť ich do konkrétnej sumy. Ako riešenie sa javí ponechanie roz-
hodovania o výške variabilnej zložky odmeny valnému zhromaždeniu, prípadne do-
zornej rade. 

V uvedených intenciách je nutné pristaviť sa pri tzv. tantiémach. Obchodný zákon-
ník v súvislosti s akciovou spoločnosťou v § 178 ods. 3 uvádza, že „Podiel členov pred-
stavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiému) môže určiť valné zhromaždenie 
zo zisku určeného na rozdelenie.“ Predmetné ustanovenie zakotvuje možnosť (nie po-

 
state nákladmi obchodnej spoločnosti. Porovnaj učebnica OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽIT-
ŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a družstvo. 1. vyd. Bratislava: Wolters 
Kluwer SR, 2020, s. 264. 

187 Splatnosť odmeny opätovne závisí od vzájomnej dohody. V praxi je však zväčša dojed-
naná do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
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vinnosť) valnému zhromaždeniu poskytnúť členom volených orgánov obchodnej spo-
ločnosti určitý podiel na zisku188. Tantiémy je však potrebné odlišovať od odmeny vy-
plývajúcej zo vzťahu medzi členom voleného orgánu obchodnej spoločnosti a obchod-
nou spoločnosťou (danej napr. zmluvou o výkone funkcie). Z uvedeného vyplýva, že 
člen voleného orgánu obchodnej spoločnosti má na jednej strane nárok na odmenu 
dohodnutú v zmluve o výkone funkcie, na strane druhej mu môže valné zhromaždenie 
naviac priznať aj nárok na podiel na zisku. Z uvedenej konštrukcie vyplýva, že prizna-
nie tantiém je na uvážení valného zhromaždenia, ktoré by zároveň malo posudzovať  
a zohľadňovať hospodársku situáciu obchodnej spoločnosti. Niektoré zmluvy o vý-
kone funkcie obsahujú zmienku aj o tantiémach, väčšinou sa však obmedzujú iba na 
konštatovanie, že tantiémy môžu byť vyplatené, ale nie je na nich právny nárok, prí-
padne stanovujú, že na priznanie tantiém sa stanovujú určité podmienky, ako naprí-
klad dosiahnutie určitého čistého zisku a súčasné rozhodnutie valného zhromaždenia. 

Na doplnenie uvádzame, že okrem samotnej odmeny môže obchodná spoločnosť 
poskytovať členom svojich volených orgánov aj ďalšie benefity či výhody. V uvede-
nom kontexte typicky pôjde napríklad o možnosť využívania automobilu, prípadne 
mobilného telefónu, dohodnutie dovolenky a pod.189 

Jednou z ďalších parciálnych otázok, ktoré je v súvislosti s odmenou člena vole-
ného orgánu obchodnej spoločnosti možné riešiť, je samotný charakter poskytovanej 
odmeny. Dovoľujeme si prezumovať, že v praktickej rovine bude mať dominantné po-
stavenie odmena v peňažnej forme. Na druhej strane však právna úprava explicitne 
nevylučuje možnosť dojednania odmeny vo forme nepeňažnej, resp. vo forme vecných 
plnení.190 Zastávame tak názor, že v prípade, ak zmluvné strany budú s takouto for-
mou odmeny súhlasiť, je možné ju v zmluve o výkone funkcie dojednať.  

Obdobnú koncepciu možno nájsť v pracovnoprávnej oblasti, ktorá pripúšťa mož-
nosť dojednania tzv. naturálnej mzdy, ktorou sa rozumie vecné plnenie za prácu, ktoré 
je vyjadrené v peňažnej hodnote.191 Na priblíženie uvádzame, že naturálnu mzdu je 
možné dohodnúť iba nad rámec minimálnej mzdy a vždy so súhlasom zamestnanca. 
Je teda zrejmé, že aj v prípade explicitnej dohody o naturálnej mzde musí byť časť 
mzdy (zodpovedajúca najmenej minimálnej mzde) vyplatená v peniazoch. Okrem uve-
deného platí, že naturálna mzda môže spočívať v poskytovaní výrobkov, výkonov, 

 

188 DOLNÝ, J. Rozdelenie zisku a ochrana spoločníkov. In Akademické akcenty 2013: odborný 
seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Žilina: Eurokódex, 2014, s.145-156. 

189 OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a druž-
stvo. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020, s. 264. 

190 Záver, že odmena môže pozostávať z vecných plnení, uviedol napríklad GRABAN, A. Ko-
nateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (2. časť). In Bulletin slovenskej advokácie. 2006. 
Dostupné na webovej adrese: https://www.epi.sk/odborny-clanok/Konatel-spolocnosti-s-
rucenim-obmedzenym-2-cast.htm 

191 MAČUHA, M. In BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 2. vyd. Bratislava: C. H. 
Beck, 2019, s. 1038 – 1042. 



Volené orgány kapitálových spoločností 85 
 

   

 

prác či služieb, avšak nie v poskytovaní liehovín či návykových látok.192 Podľa nášho 
názoru môže práve predmetná úprava naturálnej mzdy predstavovať akýsi podklad 
koncipovania podmienok zmluvy o výkone funkcie. V tomto kontexte však naopak nič 
nebráni tomu, aby členovi voleného orgánu obchodnej spoločnosti bola poskytovaná 
naturálna odmena v plnom rozsahu, a teda nie iba jej časť. 

V súvislosti s odmeňovaním členov volených orgánov obchodných spoločností 
možno osobitne zdôrazniť ešte jednu skutočnosť. Členovia orgánov sú totiž zodpo-
vední (pravda, za splnenia stanovených podmienok) za škodu spôsobenú pri výkone 
ich funkcie. V tomto smere dochádza v praktickej rovine k uzatvárania tzv. D&O pois-
tenia193 (z anglického Directors´ and Officers´ liability insurance), ktoré možno v zjed-
nodušenej forme charakterizovať ako poistenie zodpovednosti za škodu osôb, ktoré 
zastávajú funkciu člena (najmä) štatutárneho orgánu, a to za škodu spôsobenú pri vý-
kone ich funkcie. V nadväznosti na predmetnú problematiku sa rozlišujú dva základné 
režimy. V prvom prípade obchodná spoločnosť vystupuje v postavení poistníka, keď 
v prospech členov svojich volených orgánov (ako štatutárnych, tak aj dozorných – títo 
sú teda v postavení poistenca) s poisťovňou uzatvára poistnú zmluvu a taktiež znáša 
poistné. Na strane druhej, pokiaľ samotná obchodná spoločnosť poistnú zmluvu neu-
zatvorí, avšak člen jej voleného orgánu má záujem na takomto poistení, môže dôjsť 
k tzv. individuálnemu poisteniu. V tejto situácii vystupuje člen voleného orgánu nielen 
v postavení poistenca, ale aj v postavení poistníka. To znamená, že poistnú zmluvu 
s poisťovňou uzatvára samotný člen voleného orgánu obchodnej spoločnosti a záro-
veň znáša poistné. Je však nepochybné, že uzatvorením takejto poistnej zmluvy sa do 
určitej miery zlepšuje pozícia aj samotnej obchodnej spoločnosti. V praxi je preto 
možné stretnúť sa s takým nastavením zmluvy o výkone funkcie, keď obchodná spo-
ločnosť zvýši členovi svojho voleného orgánu poskytovanú odmenu, a to o výšku pla-
teného poistného.194 Samotný text zmluvy o výkone funkcie je v tejto súvislosti rôzno-
rodý. V niektorých prípadoch nie je navýšenie odmeny o sumu poistného explicitne 
vyjadrené (teda dochádza iba k jednoduchému zvýšeniu odmeny bez bližšej konkreti-
zácie), v iných je zas poistné podľa zmluvy o výkone funkcie výslovne zahrnuté do ná-
kladov, ktoré členovi voleného orgánu vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie. 

 

 

 

 

 

192 Ustanovenie § 127 ods. 2 ZP. 

193 K otázke D&O poistenia bližšie pozri BUHALA, O. D&O poistenie v kontraste zákazu vy-
lúčenia a obmedzenia zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločností za škodu. In 
Právny obzor. 2018, č. 3, s. 247 – 266. 

194 Ibidem. 
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4.3.2.  Odstupné 

 

V praxi sa v zmluvách o výkone funkcie (prípadne v pravidlách odmeňovania) 
možno stretnúť aj s tzv. odstupným. Vo všeobecnosti ide o určitú formu plnenia v pro-
spech člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti pri skončení jeho funkcie (spra-
vidla odvolaním). V prvom rade je však nutné uviesť, že tento nárok nemá charakter 
odstupného v pracovnoprávnom ponímaní ani odstupného napríklad podľa § 355 
OBZ. Z uvedeného vyplýva, že odstupné má v tomto kontexte výlučne povahu zmluvne 
dojednaného plnenia. Na strane druhej, pravidlá výpočtu odstupného podľa pracov-
noprávnych predpisov môžu predstavovať vzor výpočtu odstupného vo vzťahu k zá-
niku funkcie člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti (napr. určité násobky jeho 
dohodnutej odmeny). Je však nutné uviesť, že na základe analýzy dostupných pravi-
diel odmeňovania verejných akciových spoločností, prípadne zverejnených zmlúv 
o výkone funkcie je odstupné v prípade zániku funkcie člena voleného orgánu obchod-
nej spoločnosti poväčšine explicitne vylúčené. 

V súvislosti s odstupným je často spájané slovné spojenie „zlatý padák“. Možno 
konštatovať, že vo všeobecnosti sa tým rozumie forma „kompenzácie“ v značnej, často 
neprimeranej výške. Predmetná problematika si získala vysokú pozornosť médií a ši-
rokej verejnosti, a to najmä z dôvodu zlatých padákov osôb pôsobiacich v obchodných 
spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu. Práve medializované prípady boli aj dô-
vodom vypracovania návrhu zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností 
s majetkovou účasťou štátu.195 Dôvodová správa k predmetnému návrhu uvádza: 
„Vzhľadom na pretrvávajúce problémy (neprimerané odstupné vo forme „zlatých padá-
kov“) je spravodlivé a legitímne, že návrh zákona vylučuje (§ 9) možnosť nároku na od-
stupné. Konkrétne, po skončení výkonu funkcie nemá zástupca štátu nárok na od-
stupné ani na iné porovnateľné finančné kompenzácie súvisiace so skončením 
jeho funkcie v spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.“196 Na doplnenie je nutné 
uviesť, že výsledkom I. čítania bolo rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky 
o tom, že v rokovaní o predmetnom návrhu zákona nebude pokračovať. 

Podľa Bobenič-Hintošovej sú zlaté padáky občas využívané aj ako obranný mecha-
nizmus proti tzv. nepriateľským akvizíciám obchodných spoločností. V uvedenej sú-
vislosti uvádza: „Členovia top manažmentu majú totiž uzatvorené s cieľovým podnikom 

 

195 Bližšie pozri: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&Maste-
rID=5579 

196 Dostupné na webovej adrese: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPre-
view.aspx?DocID=464711 
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veľmi lukratívne zmluvy o výkone funkcie a v prípade, že by malo dôjsť k ich predčas-
nému uvoľneniu z funkcie, môžu požadovať vysoké odstupné.“197 Úspešnosť takéhoto 
postupu je však otázna. 

Z vyššie načrtnutých skutočností vyplýva, že otázka spôsobu odmeňovania členov 
volených orgánov obchodných spoločností je charakterizovaná vysokou diverzitou  
a komplexnosťou. Konkrétne podmienky odmeňovania tak budú determinované 
množstvom faktorov, ktoré sa odlišujú v prípade každej obchodnej spoločnosti. Ako 
sme už uviedli, korektné nastavenie vzťahov v rámci obchodnej spoločnosti nespo-
chybniteľne prispieva k zlepšeniu jej postavenia a napĺňaniu jej primárnych cieľov. 
Z uvedeného dôvodu preto zastávame názor, že k otázke odmeňovania je nutné pri-
stupovať maximálne zodpovedne. Zároveň sa domnievame, že zo samotného charak-
teru pozície člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti, vo svetle jej komplexnosti 
a súvisiacej zodpovednosti je vhodné, aby bola patrične odmenená. V tomto smere 
presadzujeme názor, že bezodplatný výkon funkcie by mal byť skôr výnimkou ako 
pravidlom. Uvedené však prirodzene platí najmä v prípadoch, ak nejde o jednooso-
bovú obchodnú spoločnosť, prípadne takú, v rámci ktorej pôsobia navzájom pozna-
júce sa osoby, resp. rodinní spoločníci. Zároveň je nutné mať na zreteli, že spôsob na-
stavenia odmeny by mal člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti primerane mo-
tivovať. Je preto vhodné, ak motivačný faktor bude bližšie zohľadnený napríklad vo 
forme mimoriadnych odmien, prípadne vo variabilnej zložke odmeny odvíjajúcej sa 
od výsledkov práce člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti. Napokon, systém 
odmeňovania by mal byť primeraný. Je preto nutné, aby dostatočným spôsobom 
zohľadňoval špecifiká výkonu funkcie člena voleného orgánu, zachoval si motivujúci 
charakter, ale zároveň odrážal reálne možnosti samotnej obchodnej spoločnosti.  

 

4.4. Osobitné pravidlá odmeňovania členov volených orgánov verejnej 
akciovej spoločnosti 

 

Obchodný zákonník v §§ 201a – 201e zakotvuje osobitné pravidlá odmeňovania 
členov volených orgánov verejnej akciovej spoločnosti. Predmetná právna úprava 
bola do nášho právneho poriadku vnesená novelou Obchodného zákonníka – záko-
nom č. 156/2019 Z. z., ktorá predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parla-
mentu a Rady (EÚ) č. 2017/828 zo dňa 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 
2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (ďalej len 
„Smernica“).198 V zmysle preambuly predmetnej smernice majú pravidlá odmeňova-
nia predstavovať primárny nástroj, prostredníctvom ktorého má dôjsť k zosúladeniu 

 

197 BOBENIČ-HINTOŠOVÁ, A. Nepriateľské akvizície. In Manažment v teórii a praxi. on-line 
odborný časopis o nových trendoch v manažmente. 2009, č. 3 – 4, s. 4 – 8. 

198 Dostupné na webovej adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0828&from=SK  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0828&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0828&from=SK
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záujmov obchodnej spoločnosti so záujmami členov jej orgánov, pričom zároveň majú 
prispievať k podnikateľskej stratégii, dlhodobým záujmom a udržateľnosti obchodnej 
spoločnosti a nemali by byť úplne ani prevažne späté s krátkodobými cieľmi.199 

Predmetná právna úprava vychádza zo základnej premisy, podľa ktorej je ob-
chodná spoločnosť povinná vypracovať pravidlá odmeňovania a v súlade s nimi vyp-
lácať odmeny členom jej orgánov.200 V zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 156/2019 
Z. z. (ďalej len „Dôvodová správa“) je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že Obchodný 
zákonník síce stanovuje, že povinnosť vypracovať pravidlá odmeňovania je kladená 
na obchodnú spoločnosť, avšak v zmysle § 194 ods. 6 písm. g) OBZ201 je zrejmé, že tieto 
vypracuje a valnému zhromaždeniu predloží predstavenstvo obchodnej spoloč-
nosti.202 Na doplnenie uvádzame, že pravidlá odmeňovania schvaľuje valné zhromaž-
denie.203 

V súvislosti s popisovanou problematikou sa javí ako nevyhnutné v prvom rade 
uviesť, ktoré osoby možno považovať za člena orgánu obchodnej spoločnosti. 
V zmysle § 201a ods. 2 sa členom orgánu obchodnej spoločnosti rozumie člen pred-
stavenstva, člen dozornej rady, avšak aj osoba, ktorá pôsobí na najvyššom stupni ria-
denia obchodnej spoločnosti, prípadne jej zástupca, ak zároveň nie sú členmi iného 
orgánu, teda predstavenstva alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti. Uvedené 
platí v prípade, ak takáto pozícia v obchodnej spoločnosti skutočne existuje. 

Povinnosť obchodnej spoločnosti vyplácať odmeny členom jej volených orgánov 
v zmysle schválených pravidiel odmeňovania môže byť vo výnimočných prípadoch 
vylúčená, a to v situáciách upravených pravidlami odmeňovania. Zároveň však musí 
byť naplnená podmienka, že tento postup je v záujme udržateľnosti spoločnosti a je 
v súlade s jej dlhodobými cieľmi.204 Jedným dychom je nutné podotknúť, že ako Ob-
chodný zákonník, tak ani samotná Smernica nevymedzuje, čo sa pod týmito mimoriad-
nymi situáciami rozumie. V zmysle Dôvodovej správy sa nimi môže ísť napríklad  

 

199 Bližšie pozri bod 28 a 29 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
2017/828 z o dňa 17. 5. 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide  
o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov. 

200 Ustanovenie § 201a ods. 1 OBZ. 

201 Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú 
povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Najmä sú 
povinní nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že nevypracuje pravidlá odmeňova-
nia alebo ich nepredloží na rokovanie valného zhromaždenia verejnej akciovej spoločnosti. 

202 Dôvodová správa k zákonu č. 156/2019 Z. z., dostupné na webovej adrese: 
https://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-156-2019-z-z.htm  

203 V zmysle ustanovenia § 187 ods. 1 písm. i) OBZ. 

204 Ustanovenie § 201a ods. 3 OBZ. 

https://www.epi.sk/dovodova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-156-2019-z-z.htm
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o hroziaci úpadok, resp. úpadok obchodnej spoločnosti či jej zlé hospodárske vý-
sledky.205 

 

4.4.1. Obsah, platnosť a publicita pravidiel odmeňovania 

 

Obchodný zákonník sa v § 201b venuje otázke náležitostí pravidiel odmeňovania. 
V prvom rade ustanovuje podmienku, že tieto by mali byť vypracované v súlade s ob-
chodnou stratégiou, dlhodobými cieľmi a záujmom udržateľnosti obchodnej spoloč-
nosti. V zmysle bližšieho výkladu nepovažujeme za účelné konkrétne vymedzovať 
všetky v tomto ustanovení predpokladané náležitosti. Na strane druhej však možno 
zdôrazniť, že Obchodný zákonník predpokladá možnosť „skladby“ odmeny člena vo-
leného orgánu obchodnej spoločnosti vo forme viacerých zložiek. Pravidlá odmeňova-
nia tak musia obsahovať nielen opis pevnej zložky odmeny, ale v prípade, ak ju ob-
chodná spoločnosť priznáva, aj opis pohyblivej zložky odmeny. V tejto situácii sa po-
vinný obsah pravidiel odmeňovania rozširuje, keďže v nich musia byť obsiahnuté 
jasné podmienky priznania pohyblivej zložky odmeny, kritériá výkonnosti člena or-
gánu obchodnej spoločnosti, kritériá sociálnej zodpovednosti a ďalšie aspekty s nimi 
súvisiace.206 Pohyblivá zložka odmeny môže byť poskytovaná aj prostredníctvom ak-
cií, pričom v uvedenom prípade musia pravidlá odmeňovania obsahovať ďalšie nále-
žitosti vymedzené v  § 201b ods. 3 OBZ. 

Vo vzťahu k platnosti pravidiel odmeňovania sa z temporálneho hľadiska ustano-
vuje doba štyroch rokov odo dňa ich schválenia. V záujme predchádzania „hluchým“ 
obdobiam v čase od skončenia platnosti pôvodných pravidiel odmeňovania do nado-
budnutia platnosti nových pravidiel odmeňovania Obchodný zákonník ustanovuje po-
vinnosť predstavenstva pred uplynutím lehoty platnosti pôvodných pravidiel odme-
ňovania vypracovať návrh nových pravidiel, pričom tieto je povinné predložiť na naj-
bližšom valnom zhromaždení. Obchodný zákonník však zároveň rieši situáciu, keď  
valné zhromaždenie pravidlá odmeňovania predložené predstavenstvom ne-
schváli.207 

V danom kontexte je možné rozlišovať dve alternatívy. Ak obchodná spoločnosť 
doposiaľ nemala vypracované pravidlá odmeňovania, pričom valné zhromaždenie ná-
vrh pravidiel odmeňovania predložený predstavenstvom neschváli, ďalej sa v otázke 
odmeňovania členov orgánov obchodnej spoločnosti postupuje „v súlade so zavede-
nou praxou“. Predstavenstvo je však povinné opätovne predložiť návrh pravidiel od-
meňovania na najbližšom valnom zhromaždení.208 

 

205 Bližšie pozri Dôvodovú správu. 

206 Ustanovenie § 201b ods. 2 OBZ. 

207 Ustanovenie § 201d ods. 1 OBZ. 

208 Ustanovenie § 201d ods. 3 OBZ. 
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Druhá potenciálna situácia nastáva, keď obchodná spoločnosť mala pravidlá od-
meňovania vypracované, avšak valné zhromaždenie neschválilo nové pravidlá odme-
ňovania predložené predstavenstvom. Pomerne logicky sa v takomto prípade ďalej 
postupuje podľa pôvodných pravidiel odmeňovania, pričom predstavenstvo je opä-
tovne povinné predložiť najbližšiemu valnému zhromaždeniu nový návrh pravidiel 
odmeňovania.209 

Je dôležité podotknúť, že návrh nových pravidiel predkladaných predstavenstvom 
musí obsahovať zdôvodnenie všetkých navrhovaných zmien. Zároveň v prípade akej-
koľvek zmeny znenia pravidiel odmeňovania je predstavenstvo povinné bez zbytoč-
ného odkladu vypracovať ich úplné znenie.210 211 

Pravidlá odmeňovania by mali okrem iného predstavovať jasný, zrozumiteľný 
a komplexný prehľad politiky odmeňovania, pričom majú zahŕňať aj pravidlá na za-
bránenie konfliktu záujmov.212 V zmysle uvedeného sa zakotvuje tzv. publicita pravi-
diel odmeňovania. Táto predstavuje osobitnú povinnosť verejnej akciovej spoločnosti 
bez zbytočného odkladu uverejniť schválené pravidlá odmeňovania na svojom webo-
vom sídle, spoločne s uvedením dátumu konania a výsledku hlasovania valného zhro-
maždenia, v rámci ktorého boli pravidlá schválené. Z temporálneho hľadiska musia 
byť tieto pravidlá na webovom sídle obchodnej spoločnosti prístupné počas celej doby 
ich platnosti.213 

 

4.4.2. Správa o odmeňovaní 

 

Obchodný zákonník ustanovuje predstavenstvu povinnosť vypracovať tzv. správu 
o odmeňovaní. V zmysle Dôvodovej správy na ňu možno nazerať ako na nástroj kon-
troly spôsobu odmeňovania a dodržiavania platných pravidiel odmeňovania. Pred-
metná kontrola v zásade spočíva v prerokovaní správy o odmeňovaní valným zhro-
maždením. V zmysle uvedeného má predstavenstvo predložiť správu o odmeňovaní 
valnému zhromaždeniu raz ročne ako súčasť výročnej správy.214 

 

209 Ustanovenie § 201d ods. 4 OBZ. 

210 Ustanovenie § 201d ods. 2 OBZ. 

211 Obdobne ako v prípade každej zmeny stanov akciovej spoločnosti. Bližšie k zmenám za-
kladateľských dokumentov pozri napríklad MICHAĽOV, L. Zmena spoločenskej zmluvy spo-
ločnosti s ručením obmedzeným: Vybrané problémy a rekodifikačné tendencie. In SU-
CHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (ed.) Právo, obchod, ekonomika. Zborník vedeckých prác. 
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, s. 493 – 501. 

212 Bližšie pozri Dôvodovú správu. 

213 Ustanovenie § 201c OBZ. 

214 Ustanovenie § 201e ods. 1 OBZ. 
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Správa o odmeňovaní má poskytovať komplexný prehľad odmien a výhod poskyt-
nutých v akejkoľvek forme, a to vo vzťahu ku každému z členov volených orgánov ob-
chodnej spoločnosti vrátane členov novovymenovaných či odvolaných, prípadne tých, 
ktorí sa svojej funkcie vzdali. Konkrétne náležitosti, ktoré správa o odmeňovaní musí 
vo vzťahu ku každému z členov orgánov obsahovať, sú vymedzené v § 201e ods. 2 
OBZ. Súčasťou správy o odmeňovaní musí byť aj vyjadrenie, ako boli pri jej vypraco-
vaní zohľadnené návrhy akcionárov, ktoré predložili pri prerokovaní predošlej správy 
o odmeňovaní.215  

Obdobne ako v prípade samotných pravidiel odmeňovania, obchodná spoločnosť 
je povinná zverejniť prerokovanú správu o odmeňovaní na svojom webovom sídle, 
a to po dobu desiatich rokov odo dňa jej prerokovania valným zhromaždením. Uve-
dená povinnosť by mala poskytovať väčšiu transparentnosť odmeňovania členov vo-
lených orgánov obchodnej spoločnosti. Predmetným spôsobom tak má dôjsť k efek-
tívnejšiemu výkonu práv akcionárov v otázke odmeňovania.216  

Okrem vyššie uvedených skutočností možno na doplnenie uviesť, že ustanovenia 
Obchodného zákonníka súvisiace so správou o odmeňovaní ustanovujú limity súvi-
siace so spracovaním osobných údajov členov volených orgánov obchodnej spoloč-
nosti. V uvedenom kontexte tak možno ich osobné údaje spracovávať výlučne v roz-
sahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu lepšej informovanosti akcionárov 
o odmeňovaní členov volených orgánov obchodnej spoločnosti, resp. posilnenia ich 
zodpovednosti pri výkone funkcie a posilnenie účasti akcionárov na tvorbe samotných 
pravidiel odmeňovania členov volených orgánov obchodnej spoločnosti. Obchodná 
spoločnosť nesmie v správe o odmeňovaní uvádzať osobitné kategórie údajov podľa 
osobitného predpisu, resp. údaje týkajúce sa rodinnej situácie člena orgánu obchodnej 
spoločnosti.217 V predmetnej súvislosti je nutné poukázať na ZOR, ktorý v § 2 ods. e), 
g) a h) ustanovuje osobné údaje členov orgánov obchodnej spoločnosti a prokuristu. 
Je však nutné zdôrazniť, že súčasťou týchto údajov je napríklad aj rodné číslo či dátum 
narodenia. V zmysle Dôvodovej správy však primárnym úmyslom uvádzania osob-
ných údajov členov orgánov obchodnej spoločnosti v správe o odmeňovaní nie je uvá-
dzanie týchto údajov.218 

 

 

 

 

 

215 Ustanovenie § 201e ods. 3 OBZ. 

216 Bližšie pozri Dôvodovú správu. 

217 Ustanovenie § 201e ods. 6 a 7 OBZ. 

218 Bližšie pozri Dôvodovú správu. 
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 Záver 

 

Problematika odmeňovania členov volených orgánov obchodných spoločností 
predstavuje jeden z dôležitých aspektov ich fungovania. Zo skutočností prezentova-
ných v rámci tejto kapitoly možno jednoznačne vyvodiť záver o komplexnosti a vý-
zname tejto oblasti. Považujeme za dôležité opätovne zdôrazniť, že výkon funkcie 
člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti je spätý so zodpovednosťou a širokou 
škálou povinností. Z uvedeného dôvodu má nastavenie zodpovedajúceho mecha-
nizmu odmeňovania osobitný význam. Navyše nemožno opomenúť skutočnosť, že 
člen voleného orgánu môže byť prostredníctvom odmeny výrazne motivovaný na do-
sahovanie lepších výsledkov. Dovoľujeme si preto zastávať názor, že odplatnosť vý-
konu funkcie člena voleného orgánu obchodnej spoločnosti by mala byť (až na isté 
výnimky) skôr pravidlom. 

Vnímajúc načrtnutú závažnosť predmetnej problematiky je nevyhnutné zhodnotiť 
súčasný stav súvisiacej právnej úpravy. V uvedenom kontexte je možné ustáliť, že 
právna úprava odmeňovania členov volených orgánov obchodných spoločností je 
(snáď až na verejnú akciovú spoločnosť) pomerne strohá. Na jednej strane možno 
predmetnú skutočnosť vnímať pozitívne, keďže sa týmto spôsobom otvára flexibilný 
priestor na vzájomnú dohodu a nastavenie podmienok, ktoré budú čo najlepšie vyho-
vovať obom stranám. Naopak, predmetná právna úprava nie je ideálna a prináša so 
sebou aj určité úskalia. Z dôvodu názorových diskrepancií týkajúcich sa primeranej 
aplikácie ustanovení mandátnej zmluvy na vzťah medzi členom voleného orgánu ob-
chodnej spoločnosti a samotnou obchodnou spoločnosťou a ich potenciálnymi prak-
tickými dopadmi je nutné skonštatovať, že vidíme relevantný priestor na precizáciu 
právnej úpravy. Považujeme za vhodné explicitným spôsobom zakotviť východiskovú 
pozíciu vo vzťahu k odplatnosti, resp. bezodplatnosti funkcie člena voleného orgánu 
obchodnej spoločnosti (napr. po vzore českej právnej úpravy), prirodzene akcentujúc 
dispozitívnu povahu navrhovanej úpravy. 

Ako pozitívum možno ďalej vnímať aj pomerne široký diapazón možností spôso-
bov odmeňovania členov volených orgánov obchodných spoločností. Ako sme v rámci 
tejto kapitoly načrtli, v praktickej rovine je možné odmeňovanie nastaviť výrazne fle-
xibilne. Uvedený záver sa vzhľadom na rozmanitosť postavenia, právnej formy, ako aj 
finančnej situácie či podnikateľského zamerania konkrétnych obchodných spoloč-
ností javí byť správny a odôvodnený. Zároveň je však podľa nášho názoru v tejto 
otázke nutné dodržiavať určitú mieru primeranosti. Ako sme už viackrát zdôraznili, 
nastavenie odmeňovania musí na jednej strane zohľadňovať osobitosti spojené s vy-
konávaním funkcie člena voleného orgánu, zároveň však musí byť rešpektovaná hos-
podárska situácia samotnej obchodnej spoločnosti. Domnievame sa, že dodržanie 
tohto pravidla je spôsobilé prispieť k celkovej prosperite oboch strán. 

Predmetom nášho záujmu bola aj právna úprava Obchodného zákonníka regle-
mentujúca osobitné pravidlá odmeňovania v rámci verejnej akciovej spoločnosti. Ako 
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sme už uviedli, účelom jej zakotvenia je zvýšenie transparentnosti odmeňovania, zo-
súladenia záujmov členov volených orgánov so záujmami obchodnej spoločnosti, ako 
aj snaha napomôcť k lepšej participácii a výkonu práv akcionárov v otázkach odme-
ňovania členov orgánov obchodnej spoločnosti. V danom smere je však nutné podo-
tknúť, že účelom väčšiny zmien v právnej úprave je vo všeobecnosti odstránenie „ne-
vyhovujúceho“, resp. zakotvenie „nového“, a to primárne s vidinou zlepšenia aktuál-
neho stavu. Vzhľadom na skutočnosť, že osobitné pravidlá odmeňovania vo verejnej 
akciovej spoločnosti predstavujú pomerne recentnú právnu úpravu, považujeme hod-
notenie naplnenia vytýčených cieľov, prípadne riešenie súvisiacich praktických dopa-
dov týchto ustanovení za predčasné. 
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5. Odporovateľnosť zmluvy o výkone funkcie člena štatutár-
neho orgánu obchodnej spoločnosti 

JUDr. Dominika Cukerová, PhD. 

 

Problematika zmluvy o výkone funkcie predstavuje mimoriadne zaujímavý výsek 
z právnej regulácie vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a členom jej štatutárneho 
orgánu. V nedávnom období bola predmetom záujmu zo strany doktríny najmä v sú-
vislosti s návrhmi čiastkovej novelizácie Občianskeho zákonníka a Obchodného zá-
konníka,219 dlhodobo je však možné sledovať rozpravu aj k tradičnejším témam, ako 
sú forma a obsahové náležitosti zmluvy o výkone funkcie,220 možnosť jej uzatvorenia 
ako pracovnoprávnej zmluvy221 či praktické otázky spojené s odmeňovaním členov 
štatutárneho orgánu.222 Do týchto tém nevyhnutne presakuje aj všeobecné zhodnote-
nie vzťahu zmluvnej a korporačnej regulácie pomerov medzi obchodnou spoločnos-
ťou a členom jej štatutárneho orgánu či porovnanie zmluvy o výkone funkcie s inými 
zmluvnými typmi. 

V základnom popise možno na zmluvu o výkone funkcie nahliadať ako na dojedna-
nie o vzájomných právach a povinnostiach obchodnej spoločnosti a člena štatutár-
neho orgánu pri výkone jeho funkcie.223 Zmluvnými stranami sú obchodná spoločnosť 
a člen štatutárneho orgánu. Obchodný zákonník nestanovuje pre zmluvu o výkone 
funkcie žiadne obsahové náležitosti ako predpoklad jej platnosti. V tomto smere 
možno vidieť jeho značne voľný prístup k zmluvnej stránke vzťahu medzi obchodnou 
spoločnosťou a členom štatutárneho orgánu, ale aj k možnosti podrobnejšie upraviť 

 

219 Napríklad CSACH, K. a kol. Zmluva o výkone funkcie a odborná starostlivosť orgánov ob-
chodných spoločností podľa návrhu novelizácie Obchodného zákonníka. In Súkromné právo. 
2019, č. 1, s. 8 – 24. 

220 OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a druž-
stva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, s. 244. 

221 CSACH, K. Súbeh výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu a pracovného pomeru za-
mestnanca – revolúcia na obzore (k nálezu Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 190/15 z 13. 9. 
2016). In Súkromné právo. 2017, č. 1, s. 2 – 8 alebo ŠULEKOVÁ, Ž. In OVEČKOVÁ, O. a kol. 
Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 
s. 461. 

222 ŠULEKOVÁ, Ž. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 
až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 459. 

223 Člen štatutárneho orgánu môže vykonať funkciu aj bez toho, aby bola uzatvorená zmluva 
o výkone funkcie. Pre tieto prípady sa podľa § 66 ods. 6 OBZ na vzťah medzi spoločnosťou 
a členom štatutárneho orgánu spoločnosti pri zariaďovaní záležitosti spoločnosti prime-
rane aplikujú ustanovenia o mandátnej zmluve.  
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práva a povinnosti vyplývajúce z Obchodného zákonníka a doplniť ďalšie práva a po-
vinnosti, ktoré však nesmú byť v rozpore s kogentnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.224 Z pohľadu riešenej témy sú pre nás významné najmä podmienky odme-
ňovania členov štatutárneho orgánu, dojednanie výšky odmeny či platobných podmie-
nok.225 

Popri širokých možnostiach, ktoré Obchodný zákonník ponúka na úpravu uvede-
ných otázok spojených s výkonom funkcie člena štatutárneho orgánu, je nutné vnímať 
záujmy spoločníkov spoločnosti a v neposlednom rade aj veriteľov. Je nepochybné, že 
dojednanie neprimerane vysokej odmeny člena štatutárneho orgánu môže nepriaz-
nivo ovplyvniť nielen záujmy samotnej obchodnej spoločnosti, jej spoločníkov, ale 
v istom bode aj veriteľov obchodnej spoločnosti. 

Istý ochranný prvok vo vzťahu k záujmom spoločníkov možno vidieť v požiadavke 
vyjadrenej v § 66 ods. 6, druhá veta OBZ, podľa ktorého „zmluva o výkone funkcie musí 
mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne 
všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene.“ Vo svojej podstate 
ide síce o vyjadrenie formálnych náležitostí zmluvy o výkone funkcie ako predpokla-
dov jej platnosti, ich ochranné pôsobenie však vidíme v tom, že vylučujú, aby člen šta-
tutárneho orgánu spoločnosti dojednal pre seba výhodné podmienky týkajúce sa vý-
konu jeho funkcie bez toho, aby tieto podmienky schválilo valné zhromaždenie, resp. 
iné na to na oprávnené osoby.226   

Dojednanie a plnenie neprimerane vysokej odmeny členovi štatutárneho orgánu 
zo strany spoločnosti môže v konečnom dôsledku nepriaznivo zasahovať aj do práv-
neho postavenia veriteľa a možnosti dosiahnuť exekučné uspokojenie jeho pohľa-
dávky voči spoločnosti. Tradičný inštitút, ktorý smeruje k hmotnoprávnej ochrane ve-
riteľa pred ukracujúcimi úkonmi dlžníka, je odporovateľnosť právnych úkonov. 

Pokiaľ by obchodná spoločnosť dojednaním a následným vyplácaním neprime-
rane vysokej odmeny členovi štatutárneho orgánu sťažila či dokonca úplne znemož-
nila uspokojenie veriteľovej pohľadávky, je na mieste otázka, či môže veriteľ dosiah-
nuť ochranu svojej pozície využitím tradičného mechanizmu ochrany a tomuto úkonu 
spoločnosti odporovať. Uvedomujeme si, že v tomto prípade nemôžeme na zmluvu 

 

224 MRÁZOVÁ, Ž. In PATAKYOVÁ, M., ĎURICA, M., HUSÁR, J. a kol. Aplikované právo obchod-
ných spoločností a družstva – ťažiskové inštitúty. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 135 
alebo ĎURICA, M. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vyd. Bratislava: 
C. H. Beck, 2016, s. 295. 

225 Bezodplatnosť výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu musí byť v zmluve o výkone 
funkcie výslovne dojednaná. Pokiaľ zmluva o výkone funkcie neobsahuje žiadne dojednanie 
o odmene člena štatutárneho orgánu, vzniká mu nárok na obvyklú odplatu, ktorej výška sa 
určuje podľa § 571 ods. 1 OBZ. 

226 V prostredí osobných obchodných spoločností sa vyžaduje schválenie zo strany spoloč-
níkov s neobmedzeným ručením. 
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o výkone funkcie nahliadať ako na štandardnú majetkovú transakciu, ktorej predme-
tom je klasický presun majetku spoločnosti za určitú protihodnotu či zmena skladby 
majetku. Plnenie odmeny na základe zmluvy o výkone funkcie vnímame pragmaticky 
ako plnenie záväzku obchodnej spoločnosti voči členovi štatutárneho orgánu, ktorý 
má vo vzťahu k dojednanej odmene pozíciu veriteľa. 

V nasledujúcej kapitole sa pokúsime zistiť, či odporovateľnosť právnych úkonov 
dokáže pokryť aj takýto typ transakcií, a ak áno, za akých podmienok. Keďže pod-
mienky aplikácie odporovateľnosti právnych úkonov nie sú v občianskoprávnom 
a konkurznom režime totožné, riešenú otázku budeme skúmať zvlášť v režime Ob-
čianskeho zákonníka227 a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.228 

 

5.1. Odporovanie zmluve o výkone funkcie v režime OZ 

 

Aplikačné podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v režime Občianskeho 
zákonníka môžeme deliť z hľadiska ich významu do dvoch skupín. Kým prvú tvoria 
predpoklady aktívnej vecnej legitimácie veriteľa (predpoklady uplatnenia odporova-
cieho práva), druhá obsahuje podmienky potenciálne odporovateľných právnych úko-
nov vyjadrené v podobe skutkových podstát (podmienky odporovateľnosti).229 

Predpoklady uplatnenia odporovacieho práva vyvodzujeme z § 42a ods. 1 OZ a ide 
o existenciu vymáhateľnej pohľadávky veriteľa a ukrátenie veriteľa. Tieto predpo-
klady musia byť splnené v každom jednotlivom prípade, bez ohľadu na to, akému typu 
nepoctivého úkonu (a rovnako tak skutkovej podstate) má veriteľ záujem odporovať. 

Pokiaľ má teda veriteľ záujem úspešne odporovať zmluve o výkone funkcie, bude 
musieť v odporovacom konaní preukázať, že disponuje vymáhateľnou pohľadávkou 
voči spoločnosti230 a že na jej uspokojení bol ukrátený v dôsledku nepoctivého úkonu 
dlžníka. Právna úprava explicitne nevymedzuje, kedy dochádza k ukráteniu veriteľa. 
V doktríne a aplikačnej praxi možno v tejto súvislosti identifikovať tri prístupy, a to 

 

227 Pozri § 42a a 42b OZ. 

228 Pozri § 57 až 66 ZKR. 

229 Pozri § 42a ods. 2 až 5 OZ. 

230 Prevažná časť aplikačnej praxe vníma vymáhateľnú pohľadávku ako vykonateľnú. To 
potvrdzuje aj nedávny rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 
237/2017 z 24.6.2020. V doktríne však táto otázka nie je riešená jednotne. Pozri napríklad 
SEDLAČKO, F. – ŠTEVČEK, M. In ŠTEVČEK, M. a kol. Občiansky zákonník.§ 1 - 450. Praha: C. 
H. Beck, 2015. s. 318 alebo HLUŠÁK, M. Vymáhateľná alebo vykonateľná? In Lexforum [on-
line]. 2016 [cit. 2021-17-11]. Dostupné na internete: http://www.lexforum.cz/571.  

http://www.lexforum.cz/571
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reštriktívny, voľný a mierne reštriktívny prístup.231 Tie sa líšia primárne v šírke, v akej 
na ukrátenie veriteľa nahliadajú. V spoločnom prieniku všetkých týchto prístupov je 
však zhoda v tom, že k ukráteniu veriteľa dochádza v prípade, ak v dôsledku právneho 
úkonu dlžníka dochádza k zmenšeniu majetku dlžníka a ak takéto zmenšenie majetku 
má súčasne za následok, že veriteľ nemôže dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky 
z majetku dlžníka, hoci nebyť takého úkonu dlžníka by sa z majetku dlžníka uspokojil. 

Ak vychádzame z toho, že dojednanie o neprimerane vysokej odmene a jej vyplá-
canie členovi štatutárneho orgánu sa ako následok prirodzene prejavuje aj v zmenšení 
majetku obchodnej spoločnosti, potom rozdiely v prístupoch k ukráteniu veriteľa ne-
vnímame pri riešení otázky odporovateľnosti zmluvy o výkone funkcie ako určujúci 
faktor. Z nášho pohľadu nie je analýza možnosti odporovať zmluve o výkone funkcie 
nutne podmienená preferenciou toho-ktorého prístupu k ukráteniu veriteľa. Preto sa 
im podrobnejšie v tejto časti príspevku nebudeme venovať.   

Z pohľadu riešenej témy sa ako kľúčová javí otázka, či zmluva o výkone funkcie 
predstavuje spôsobilý predmet odporovania. Zopakujeme, že zmluvu o výkone funk-
cie nevnímame ako štandardnú majetkovú transakciu, ktorej hlavným predmetom je 
disponovanie s majetkom spoločnosti. Na jej základe si člen štatutárneho orgánu a ob-
chodná spoločnosť dojednávajú podmienky výkonu funkcie. Pokiaľ jej predmetom je 
aj dojednanie o odplatnosti výkonu funkcie, výške odmeny a platobných podmien-
kach, potom možno takéto dojednanie a vyplácanie odmeny na základe zmluvy o vý-
kone funkcie vnímať ako vytvorenie peňažného záväzku obchodnej spoločnosti voči 
členovi štatutárneho orgánu. Otázka, ktorá v tejto súvislosti vzniká, teda znie, či medzi 
potenciálne odporovateľné právne úkony možno v režime Občianskeho zákonníka za-
hrnúť aj úkony dlžníka spočívajúce vo vytvorení a následnom plnení dlhu/záväzku 
dlžníka. V konečnom dôsledku však ide aj o posúdenie toho, či je možné odporovať len 
jednotlivým úkonom dlžníka, ktorým dochádza k plneniu jeho záväzkov (v nami rie-
šenom prípade jednotlivým úhradám odmien členovi štatutárneho orgánu), alebo je 
možné odporovať zmluve, v rámci ktorej sa k plneniu záväzkov dlžník vlastne zaviazal 
(v našom prípade zmluve o výkone funkcie). 

 

5.1.1.  Spôsobilý predmet odporovania: Skutková podstata podľa § 42a ods. 5 OZ 

  

Občiansky zákonník formuluje v § 42a ods. 5 podmienky odporovateľnosti pre ne-
poctivé úkony dlžníka spočívajúce v prevzatí záväzku bez primeraného protiplnenia. 
Nie každé prevzatie záväzku bez primeraného protiplnenia je automaticky poten-
ciálne odporovateľným právnym úkonom. K naplneniu skutkovej podstaty podľa § 
42a ods. 5 OZ je potrebné, aby takéto prevzatie záväzku malo za následok buď pla-
tobnú neschopnosť dlžníka vo vzťahu k ďalším veriteľom (§ 42a ods. 5 písm. a), alebo 

 

231 Podrobnejšie sa im venujeme napríklad tu CUKEROVÁ, D. Odporovateľnosť právnych úko-
nov v obchodnom práve. Bratislava: C. H. Beck, 2021, s. 22-28. 
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bol uskutočnený s úmyslom neodôvodnene odložiť alebo zmariť platbu veriteľovi (§ 
42a ods. 5 písm. b) alebo s úmyslom prevziať dlh, ktorý dlžník nebude schopný splniť 
v čase jeho splatnosti (§ 42a ods. 5 písm. c). 

Ak máme vychádzať z takto nastavených podmienok odporovateľnosti, je po-
trebné v prvom kroku zhodnotiť, či zmluva o výkone funkcie vôbec môže predstavo-
vať úkon spočívajúci v prevzatí záväzku obchodnou spoločnosťou, a ak áno, z akých 
kritérií vychádzať pri posudzovaní primeranosti plnenia. 

Nepoctivé konanie dlžníka spočívajúce v prevzatí záväzku vysvetľuje doktrína po-
merne široko. Vo svojom výklade sa neobmedzuje len na typické príklady, ako je do-
hoda o prevzatí záväzku či pristúpení k dlhu, ale pripúšťa akékoľvek právne úkony, 
ktoré z hľadiska svojich účinkov vedú ku vzniku záväzku na strane dlžníka, resp. zalo-
ženiu povinnosti na jeho strane.232 V tomto zmysle možno aj zmluvu o výkone funkcie 
vnímať ako konanie, ktorým obchodná spoločnosť na seba prevzala záväzok vyplácať 
odmenu členovi štatutárneho orgánu. Je však nutné uznať, že protiargumentom k ta-
kému výkladu by mohlo byť konštatovanie, že skutková podstata podľa § 42a ods. 5 
OZ pokrýva len takú množinu právnych úkonov, ktoré vo svojej podstate vedú 
k vzniku záväzku na strane dlžníka, nie však k vzniku záväzku ako takého. Inak pove-
dané, predmetom konania dlžníka musí byť vždy už existujúci záväzok tretej osoby 
odlišnej od dlžníka. Pokiaľ má byť účelom právnej úpravy vyjadrenej v § 42a ods. 5 OZ 
efektívna ochrana pred tzv. tunelovaním dlžníka a vytváraním ukracujúcich a podvod-
ných záväzkov,233 takýto protiargument je možné relativizovať. 

Domnievame sa, že aplikáciu § 42a ods. 5 OZ napokon budeme musieť odmietnuť 
z iného dôvodu. Pokiaľ je zmyslom ustanovenia zabezpečiť, aby sa do majetkovej sféry 
dlžníka dostalo pri preberaní záväzkov primerané protiplnenie, z ktorého sa veritelia 
môžu potenciálne uspokojiť, bude potrebné trvať na tom, aby protiplnenie malo 
z podstaty veci majetkovú povahu alebo podobu, ktorú je možné speňažiť.234 V tomto 
smere možno vnímať skutkovú podstatu podľa § 42a ods. 5 OZ ako typovo obmedzenú 
len na také úkony spočívajúce v prevzatí záväzku, na podklade ktorých môže dlžník 
získať ako protiplnenie subjektívne oprávnenie, ktorého predmetom je majetkové pl-
nenie, resp. plnenie, ktoré by bolo možné speňažiť. Jedine v týchto prípadoch má totiž 
zmysel ďalej riešiť otázku, či protiplnenie bolo alebo nebolo primerané. Z toho možno 

 

232 SEDLAČKO, F. – ŠTEVČEK, M. In ŠTEVČEK, M. a kol. Občiansky zákonník.§ 1 - 450. Praha: 
C. H. Beck, 2015. s. 325. 

233 Tamtiež s odkazom na dôvodovú správu k novele Občianskeho zákonníka prevedenú zá-
konom č. 218/2000 Z. z. účinnej od 1.januára 2000, na ktorej základe bola skutková podstata 
prevzatia záväzku bez primeraného protiplnenia doplnená do množiny potenciálne odpo-
rovateľných právnych úkonov. 

234 Rovnakú argumentáciu používa Najvyšší súd Českej republiky pri výklade právneho 
úkonu bez primeraného protiplnenia v konkurznom režime. Pozri rozsudok Najvyššieho 
súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 98/2018 z 31. marca 2020. 
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vyvodiť, že zmluva o výkone funkcie nemôže z podstaty veci predstavovať úkon spo-
čívajúci v prevzatí záväzku bez primeraného protiplnenia. Ak predmetom záväzku ob-
chodnej spoločnosti je platba odmeny za výkon funkcie člena štatutárneho orgánu, zís-
kané protiplnenie nemôže mať inú ako nemajetkovú povahu.  

 

5.1.2. Zvýhodnenie veriteľa ako odporovateľný právny úkon v režime Občian-
skeho zákonníka 

 

Keďže sme k možnosti odporovať zmluve o výkone funkcie podľa § 42a ods. 5 OZ 
zaujali negatívny postoj, môžeme sa ešte pýtať, či predmetom odporovania môžu byť 
jednotlivé platby odmien, pokiaľ by ich úhradou došlo k zvýhodneniu člena štatutár-
neho orgánu oproti ostatným veriteľom. 

Je dobre známe, že kým Zákon o konkurze a reštrukturalizácii koncipuje osobitnú 
skutkovú podstatu pre konanie dlžníka spočívajúce v plnení dlhu a označuje ju ako 
zvýhodňujúci právny úkon,235 občianskoprávna úprava odporovateľnosti právnych 
úkonov takúto skutkovú podstatu neponúka. Ak úhrady odmien členovi štatutárneho 
orgánu vnímame ako plnenie záväzkov obchodnej spoločnosti, kladieme si otázku, či 
je možné takému úkonu spoločnosti odporovať aj v režime občianskoprávnej regulá-
cie odporovateľnosti právnych úkonov, a ak áno, za akých podmienok. 

V prvom kroku je nutné uviesť, že možnosť odporovať splneniu dlhu v režime Ob-
čianskeho zákonníka v zásade nevylučuje tunajšia doktrína236 ani aplikačná prax.237 
Detailnejšie zdôvodnenie podmienok sa nám však nepodarilo v domácom prostredí 
dohľadať. Podrobnejšiu analýzu riešenej otázky preto čerpáme od Pulkrábka.238 Po-
pisu jeho hlavnej argumentačnej línie sme sa už venovali v inom type publikácie,239 na 
tomto mieste preto uvedieme len potrebné zhrnutie. Podľa uvedeného autora vo vše-
obecnosti nemožno odporovať splneniu dlhu, pokiaľ vznikol právne nezávadným spô-
sobom. Istú možnosť však pripúšťa a v tejto súvislosti rozlišuje medzi tzv. inkongru-
entným a kongruentným krytím.  

 

235 Pozri § 59 ods. 1 ZKR.  

236 Napr. FEKETE, I. Občiansky zákonník 1. zväzok (Všeobecná časť). Veľký komentár. 2. vyd. 
Bratislava: Eurokódex, 2014. s. 428. 

237 Napr. rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 21 Cdo 720/2011 z 27. júna 
2012. 

238 PULKRÁBEK, Z. In MELZER, F. – TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek 
III. § 419 – 654. Praha: Leges, 2014. s. 817. 

239 CUKEROVÁ, D. Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve. Bratislava: C. H. 
Beck, 2021, s. 104 – 108. 
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Pokiaľ dlžník plnil svoj záväzok skôr alebo vo väčšom rozsahu, ako bol povinný, ide 
o prípad inkongruentného krytia, ktorému možno účinne odporovať. Opakom je po-
tom kongruentné krytie, ktoré svojím obsahom a dobou plnenia zodpovedá záväzku 
dlžníka. Takému plneniu nemožno mimo konkurzný režim úspešne odporovať. Ako 
výnimku z toho pripúšťa napríklad úmyselné privodenie splatnosti takého záväzku. 

Uvedené môžeme zhrnúť do konštatovania, že až na špecifické výnimky nie je spl-
nenie splatného záväzku odporovateľné mimo konkurzný režim.240 Ak tento záver 
premietneme do nami riešenej otázky, veriteľ v zásade nemá možnosť postihnúť ob-
čianskoprávnou odporovateľnosťou úhrady jednotlivých splatných odmien uskutoč-
nených v prospech člena štatutárneho orgánu. To prichádza do úvahy až vtedy, pokiaľ 
by obchodná spoločnosť uprednostnila člena štatutárneho orgánu oproti iným verite-
ľom a vyplatila by mu odmenu napríklad pred jej splatnosťou.241 Aj v tomto prípade 
by však veriteľ musel preukázať naplnenie predpokladov uplatnenia odporovacieho 
práva podľa § 42a ods. 1 OZ, a to existenciu vymáhateľnej pohľadávky voči spoločnosti 
a ukrátenie veriteľa. Primeranosť či neprimeranosť dojednanej výšky odmeny by však 
nemala byť pre tieto prípady relevantná, pretože ťažisko nepoctivosti spočíva 
v uprednostnení veriteľa. Vzhľadom na spriaznenosť obchodnej spoločnosti a člena 
jej štatutárneho orgánu veriteľ nemusí v odporovacom konaní preukazovať úmysel 
obchodnej spoločnosti ukrátiť veriteľa a rovnako tak minimálne zavinenú nevedo-
mosť na strane člena jej štatutárneho orgánu. Napriek prezumpcii ukracujúceho 
úmyslu a minimálne zavinenej nevedomosti člena štatutárneho orgánu, pri praktic-
kom nazeraní môže byť dostupnosť takého riešenia z pohľadu veriteľa otázna vzhľa-
dom na obmedzený prístup k potrebným informáciám (najmä účtovníctvu obchodnej 
spoločnosti).  

  

5.2. Odporovanie zmluve o výkone funkcie v režime Zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii 

 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje vlastné schémy potenciálne odpo-
rovateľných právnych úkonov (skutkové podstaty) a v tejto súvislosti i predpoklady 

 

240 Historicky bola možnosť odporovať splneniu dlhu v nekonkurznom režime vysvetľo-
vaná rovnako. Napríklad Hora potvrdzuje, že vo všeobecnosti nie je možné odporovať spl-
neniu splatného a pravého záväzku mimo konkurzné konanie. Výnimkou sú podľa neho si-
tuácie, keď medzi veriteľom a dlžníkom došlo v súvislosti s plnením záväzku k tzv. pleti-
chám. Pozri bližšie HORA, V. Řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí. Praha: Nakladatelství Čes-
koslovenského Kompasum tiskářské a vydavatelské akc. spol., 1931. s. 59 a 354. 

241 Ako ukážeme ďalej, zvýhodnenie veriteľa v konkurznom nazeraní je o čosi širšie oproti 
náhľadu, ktoré ponúka Pulkrábek. Zdá sa, že mimo jeho rámec ostávajú prípady splnenia 
splatného dlhu zrealizované počas úpadku dlžníka v rozpore s príncípom pari passu v čase 
pred začatím konkurzného konania. 
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uplatnenia odporovacieho práva.242 Kým v režime Občianskeho zákonníka možno 
identifikovať v zásade tri skutkové podstaty odporovateľných právnych úkonov,243 
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ponúka úpravu jedenástich potenciálne odpo-
rovateľných právnych úkonov.244 S ohľadom na riešenú tému sa zameriame len na 
skutkové podstaty tých odporovateľných právnych úkonov, ktoré boli uskutočnené 
v čase pred začatím konkurzného konania, a na ich podklade sa pokúsime zhodnotiť 
zmluvu o výkone funkcie, resp. úhrady odmien uskutočnených na jej základe ako zvý-
hodňujúci právny úkon, právny úkon bez primeraného protiplnenia a ukracujúci 
právny úkon. 

  

5.2.1.  Zvýhodňujúce právne úkony 

 

Množinu potenciálne odporovateľných zvýhodňujúcich právnych úkonov vyme-
dzuje § 59 ods. 1, 2 a 6 ZKR ako: 

- Úplné alebo čiastočné splnenie peňažnej pohľadávky splatnej inak až vyhlá-
sením konkurzu; 

- Zabezpečenie záväzku po jeho vzniku; 

- Úprava alebo nahradenie záväzku dlžníka v jeho neprospech; 

- Iné neodôvodnené zvýhodnenie veriteľa dlžníka oproti iným jeho veriteľom; 

- Úplné alebo čiastočné odpustenie dlhu svojho dlžníka; 

- Úprava alebo nahradenie práva dlžníka v jeho neprospech; 

- Dohoda alebo iný spôsob zániku práva dlžníka; 

- Iné neodôvodnené zvýhodnenie dlžníka na úkor jeho veriteľov; 

- Opomenutie dlžníka, ktorého následkom je strata jeho práva; 

 

242 V rámci domácej odbornej spisby ponúka podrobnejšie spracovanie témy odporovateľ-
nosti právnych úkonov v konkurznom práve monografia Jaroslava Dolného. DOLNÝ, J. Od-
porovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve. Bratislava: C. H. Beck, 2021, 104 s. 

243 Odporovateľné právne úkony s prezumpciou ukracujúceho úmyslu (§ 42a ods. 3 a 4 OZ), 
odporovateľné právne úkony bez prezumpcie ukracujúceho úmyslu (§ 42a ods. 2 OZ) a pre-
vzatie záväzku bez primeraného protiplnenia (§ 42a ods. 5 OZ). 

244 Napríklad právne úkony bez primeraného protiplnenia (§ 58), zvýhodňujúce právne 
úkony (§ 59), ukracujúce právne úkony (§ 60), odporovateľné právne úkony po zrušení kon-
kurzu (§ 61), odporovateľné právne úkony po začatí konkurzného konania uskutočnené nad 
rámec bežných právnych úkonov (§ 14 ods. 5 písm. a), odporovateľné právne úkony uro-
bené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu (§ 44 ods. 2), odmietnutie 
daru alebo dedičstva bez súhlasu správcu (§ 44 ods. 5), rozdelenie zisku alebo iné zdroje po 
skončení reštrukturalizácie (§ 159a) a niektoré ďalšie, pozri DOLNÝ, J. Odporovateľnosť 
právnych úkonov v konkurznom práve. Bratislava: C. H. Beck, 2021, s. 15. 
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- Opomenutie dlžníka, v dôsledku ktorého sa voči dlžníkovi založili, zachovali 
alebo zabezpečili majetkové právne nároky. 

Obligatórne spoločným znakom jednotlivých typov konaní je, že spôsobili úpadok 
dlžníka alebo boli urobené počas úpadku dlžníka.245 Aby bol žalobca v odporovacom 
konaní úspešný, musí popri naplneniu znakov skutkovej podstaty (podmienky odpo-
rovateľnosti) preukázať aj naplnenie predpokladu uplatnenia odporovacieho práva246 
a uplatniť odporovacie právo v lehote podľa § 59 ods. 4 ZKR.  

Ako sme spomenuli vyššie, zoznam zvýhodňujúcich právnych úkonov nie je uzav-
retý. Široký priestor na interpretáciu a flexibilitu skutkovej podstaty vytvára zákonná 
formulácia § 59 ods. 1 ZKR tým, že umožňuje postihovať aj iné prípady neodôvodne-
ného zvýhodnenia veriteľa, ako sú výslovne pomenované a konkretizované v Zákone 
o konkurze a reštrukturalizácii. Súdy tak môžu pružnejšie právne vyhodnocovať skut-
kový stav. Z pohľadu riešenej témy je pre nás dôležité vysvetlenie, ktoré ponúka roz-
hodovacia prax k otázke splnenia splatného dlhu jednému, prípadne len niektorým 
veriteľom, v čase pred začatím konkurzného konania ako zvýhodňujúceho právneho 
úkonu.  

Najvyšší súd Slovenskej republiky v jednom z nedávnych rozhodnutí247 uviedol, že 
„ak dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, nedisponuje dostatočným 
majetkom na ich úplné uspokojenie, je povinný uspokojovať svojich veriteľov pomerne. 
Je neprípustné, aby dlžník uprednostnil úplné uspokojenie jedného veriteľa a ostatných 
veriteľov neuspokojil vôbec. Pokiaľ tak dlžník postupuje, zvýhodní tým jedného veriteľa 
na úkor ostatných veriteľov, ktorí ostanú takýmto konaním dlžníka ukrátení. V tejto sú-
vislosti je právne irelevantné, že dlžník, ktorý nebol schopný splniť všetky svoje splatné 
záväzky, svojim úkonom plnil to, na čo by mal ten - ktorý (zvýhodnený) veriteľ právny 
nárok, keďže povinnosťou dlžníka bolo prihliadať na záujem všetkých svojich veriteľov, 
a to bez ohľadu na to, či voči nemu bolo alebo nebolo začaté konkurzné konanie.“248 Po-
znatok, ktorý uvedené rozhodnutie ponúka, možno zhrnúť do konštatovania, že spl-
nenie splatného dlhu počas úpadku dlžníka v rozpore s princípom pari passu presta-
vuje zvýhodnenie toho veriteľa, ktorému bolo plnené, oproti iným veriteľom, ktorým 

 

245 Ustanovenie § 59 ods. 3 ZKR prezumuje úpadok, ak bol zvýhodňujúci právny úkon uro-
bený v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom. „Ak ide o zvýhodňujúci právny úkon urobený 
v prospech osoby spriaznenej s dlžníkom, úpadok dlžníka v čase urobenia zvýhodňujúceho 
právneho úkonu sa predpokladá, ak sa nepreukáže opak.“ 

246 Ukrátenie veriteľa podľa § 57 ods. 4 ZKR. Pozri tiež ĎURICA, M. Zákon o konkurze a reš-
trukturalizácii. Komentár. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 533. 

247 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Obdo 31/2020 z 25. novembra 
2020. 

248 V rozhodovacej praxi možno zaznamenať aj opačné názory, z hľadiska frekvencie ich vý-
skytu však ide o menšinové názory. Pozri DOLNÝ, J. Odporovateľnosť právnych úkonov 
v konkurznom práve. Bratislava: C. H. Beck, 2021, s. 30. 
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plnené nebolo. Uvedené rozhodnutie pritom nepredstavuje nový trend úvah. Obdobné 
vysvetlenia sa vyskytujú už aj v starších súdnych rozhodnutiach.249 

Riešená skutková podstata ponúka teda dve cesty, ako možno postihnúť úhrady 
odmien členovi štatutárneho orgánu realizované na základe zmluvy o výkone funkcie. 
Prvá pokrýva úhrady odmien členovi štatutárneho orgánu splatných inak až vyhláse-
ním konkurzu, za predpokladu, že takáto úhrada spôsobila úpadok obchodnej spoloč-
nosti alebo bola uskutočnená počas jej úpadku.250 Druhá pokrýva úhrady splatných 
odmien členovi štatutárneho orgánu uskutočnené v čase v úpadku obchodnej spoloč-
nosti bez toho, aby obchodná spoločnosť prihliadala na záujmy všetkých svojich veri-
teľov a uspokojovala ich pomerne. 

 

5.2.2. Právne úkony bez primeraného protiplnenia 

 

Normatívny rámec potenciálne odporovateľných právnych úkonov bez primera-
ného protiplnenia upravuje § 58 ZKR. Na jeho základe je možné postihnúť bezodplatné 
právne úkony a odplatné právne úkony, na ktorých podklade dlžník poskytol plnenie 
alebo sa zaviazal poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako 
cena plnenia, ktoré na jeho základe získal alebo má získať. Obligatórne spoločným zna-
kom oboch typov právnych úkonov je, že ich dlžník uskutočnil počas svojho úpadku 
alebo v ich dôsledku úpadok dlžníka nastal. Prítomnosť úpadku sa však pri spriazne-
nosti medzi osobou dlžníka a treťou osobou predpokladá. 

Možno zhrnúť, že okruh právnych úkonov, ktorým možno na podklade skutkovej 
podstaty podľa § 58 ZKR odporovať, je vymedzený dvoma základnými kritériami. Pr-
vým je bezodplatnosť alebo odplatnosť, ktorá však trpí podstatným nedostatkom 
oproti protiplneniu, ktoré dlžník získa alebo získal, a druhým je prítomnosť úpadku 
alebo spôsobeného úpadku. Z toho možno vidieť, že skutková podstata právnych úko-
nov bez primeraného protiplnenia nie je nutne obmedzená len na štandardné dispo-
zičné právne úkony, na ktorých základe dlžník prevádza svoj majetok. Hoci v praktic-
kej rovine ide zrejme o najtypickejšie príklady odporovateľných právnych úkonov bez 
primeraného protiplnenia, potenciál tejto skutkovej podstaty je z nášho pohľadu pod-
statne širší. Domnievame sa, že o neprimeranosti plnenia by sme mohli uvažovať aj 
v opačnom prípade, ak by dlžník nadobúdal majetok za neprimerane vysokú cenu, prí-
padne ak by sa zaviazal plniť záväzok tretej osoby, či už ako ručiteľ, alebo solidárny 

 

249 Napríklad uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Obo 72/2008 z 24. 
marca 2009. 

250 Splnenie podmienky úpadku sa však v riešenom prípade predpokladá, pretože obchodná 
spoločnosť a člen štatutárneho orgánu predstavujú spriaznené osoby. Pozri § 9 a § 59 ods. 
3 ZKR.  
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dlžník.251 Zjednodušene povedané, skutková podstata právnych úkonov bez primera-
ného protiplnenia umožňuje postihnúť situácie, keď dlžník dá viac, ako získa.252  

Je možné diskutovať o tom, či uzatvorenie zmluvy o výkone funkcie, predmetom 
ktorej je dojednanie záväzku obchodnej spoločnosti platiť členovi štatutárneho or-
gánu neprimerane vysokú odmenu, môže byť vôbec právne vyhodnotené ako právny 
úkon bez primeraného protiplnenia. Na tomto mieste je možné poukázať na rozsudok 
Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 98/2018 z 31. marca 2020, uverej-
nený pod číslom 110/2020 v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho 
súdu Českej republiky, v ktorom súd pri výklade „primeraného protiplnenia“ konšta-
toval, že protiplnenie musí mať majetkovú povahu, nemôže ísť o inú, napr. nemajet-
kovú povahu alebo podobu, ktorú nie je možné speňažiť alebo využiť k uspokojeniu 
veriteľov. Ak uznáme, že cieľom skutkovej podstaty právneho úkonu bez primeraného 
protiplnenia je zabezpečiť, aby dlžník získal primerané protiplnenie, z ktorého verite-
lia môžu dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky, potom je potrebné vidieť isté 
ohraničenie riešenej skutkovej podstaty. Z nášho pohľadu dokáže pokryť typovo len 
také úkony dlžníka, na podklade ktorých môže dlžník získať plnenie majetkovej po-
vahy, resp. v takej podobe, ktorú je možné speňažiť. V tomto nazeraní potom zmluva 
o výkone funkcie nemôže predstavovať potenciálne odporovateľný právny úkon bez 
primeraného protiplnenia, pretože na jej základe obchodná spoločnosť zásadne nezís-
kava plnenie majetkovej povahy, ale nemajetkovej povahy (spočívajúce v plnení úloh 
v rámci funkcie člena štatutárneho orgánu). Tá z podstaty vecí vylučuje možnosť veri-
teľov sa z nej uspokojiť. Z toho možno zovšeobecniť, že mimo rámec riešenej skutko-
vej podstaty ostávajú všetky právne úkony, na podklade ktorých dlžník dohodne do-
danie služieb za neprimerane vysokú cenu. 

 

5.2.3. Ukracujúce právne úkony 

 

Napokon poslednú skutkovú podstatu, ktorej z hľadiska riešenej témy venujeme 
osobitnú pozornosť, tvoria ukracujúce právne úkony. Tie sú vymedzené v § 60 ZKR 
troma určujúcimi kritériami, a to ukrátením veriteľa, ukracujúcim úmyslom na strane 

 

251 Detailnejšiu analýzu týchto prípadov v súvislosti s otázkou budúceho ukrátenia veriteľov 
rieši DOLNÝ, J. Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve. Bratislava: C. H. 
Beck, 2021, s. 39 – 41. 

252 Podľa dôvodovej správy k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii sú príkladmi právnych 
úkonov bez primeraného plnenia „také transakcie ako napríklad darovanie, bezodplatný pre-
vod alebo prevod, ak hodnota protiplnenia je podstatne nižšia než hodnota plnenia dlžníka 
alebo prevzatie ručiteľského záväzku dlžníkom bez adekvátnej protihodnoty od osoby, za kto-
rej záväzky dlžník ručí.“ 
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dlžníka a minimálne zavinenou nevedomosťou na strane tretej osoby. Splnenie dru-
hého a tretieho kritéria sa pre prípad mrhania majetkom dlžníka alebo pri spriazne-
nosti osôb dlžníka a tretej osoby predpokladá.253 

Kým naplnenie predchádzajúcich skutkových podstát, a to zvýhodňovanie veriteľa 
a právny úkon bez primeraného protiplnenia, je nutne podmienené prítomnosťou 
úpadku alebo spôsobeného úpadku, množina ukracujúcich právnych úkonov týmto 
aspektom limitovaná nie je. Pre úspešné odporovanie ukracujúcim právnym úkonom 
ostáva preto bez právneho významu, či bol úkon dlžníka uskutočnený počas jeho 
úpadku alebo jeho úpadok spôsobil. V konečnom zhodnotení možno vidieť vysokú 
mieru podobnosti podmienok aplikácie odporovateľnosti ukracujúcich právnych úko-
nov v režime Zákona o konkurze a reštrukturalizácii s podmienkami aplikácie odpo-
rovateľnosti právnych úkonov podľa § 42a ods. 2 až 4 OZ. 

Hoci sa podmienky odporovateľnosti (skutkové podstaty odporovateľných práv-
nych úkonov) v konkurznom režime značne líšia, z nášho pohľadu nie je možné úplne 
vylúčiť prípady, keď úhrada odmeny členovi štatutárneho orgánu či samotná zmluva 
o výkone funkcie naplnia esenciálne znaky viacerých skutkových podstát odporova-
teľných právnych úkonov. Keďže sme v predchádzajúcej časti príspevku dospeli k zá-
veru o nemožnosti odporovať zmluve o výkone funkcie ako právnemu úkonu bez pri-
meraného protiplnenia, uvažujeme o miere prieniku medzi skutkovými podstatami 
zvýhodňujúcich právnych úkonov a ukracujúcich právnych úkonov. Na tomto mieste 
môže vzniknúť otázka, či je v takýchto prípadoch prípustné si vyberať medzi skutko-
vými podstatami. Je nutné si uvedomiť, že s preukázaním znakov jednotlivých skutko-
vých podstát sú spojené rozdielne nároky na dokazovanie. Praktický problém s doka-
zovaním by tak mohol byť do istej miery obídený výberom tej skutkovej podstaty, kto-
rej znaky sú spojené s menej náročnými požiadavkami na dokazovanie. 

V odbornej spisbe je zhodne vyjadrovaný názor, že ak právny úkon nie je možné 
odporovať na podklade iných skutkových podstát, je možné mu odporovať ako ukra-
cujúcemu právnemu úkonu.254 V tomto nazeraní sa skutková podstata podľa § 60 ZKR 
javí ako „zberná“ a má pokrývať nepoctivé úkony vymykajúce sa z rámca iných poten-
ciálne odporovateľných právnych úkonov. Takáto postupnosť v právnom vyhodno-
tení určitého úkonu z hľadiska naplnenia znakov jednotlivých skutkových podstát 
dáva nepochybne zmysel. Domnievame sa však, že to automaticky bez ďalšieho nevy-
lučuje možnosť posúdiť určité konanie obchodnej spoločnosti ako zvýhodňujúci a zá-
roveň ukracujúci právny úkon. 

 

253 Ustanovenie § 60 ods. 2 ZKR.  

254 Pozri ĎURICA, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 3. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2019, s. 536 alebo DOLNÝ, J. Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v kon-
kurze: 2. časť. In Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax. 2019, roč. 71, č. 5, s. 527. 
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Mohlo by sa zdať, že preukázanie podmienok odporovateľnosti zvýhodňujúceho 
právneho úkonu predstavuje menej náročnú otázku dokazovania. Zopakujeme, že ap-
likačná prax dosahuje vysoký stupeň zhody v nazeraní na splnenie splatného dlhu po-
čas úpadku dlžníka v rozpore s princípom pari passu ako na zvýhodňujúci právny 
úkon. Stav úpadku sa navyše prezumuje, ak išlo o splnenie dlhu v prospech spriazne-
nej osoby. 

Na druhej strane možno vidieť, že esenciálnymi znakmi skutkovej podstaty ukra-
cujúcich právnych úkonov sú psychické kategórie, a to ukracujúci úmysel dlžníka a mi-
nimálne zavinená nevedomosť tretej osoby. Tieto psychické kategórie sú z podstaty 
vecí sťažujúcim faktorom v procese dokazovania.255 V riešenom prípade sa však ich 
prítomnosť pre spriaznenosť obchodnej spoločnosti a člena štatutárneho orgánu 
predpokladá, preto pre úspešnosť odporovania v rámci ukracujúceho právneho 
úkonu v zásade postačuje preukázať len ukrátenie veriteľa. Je však nutné pripomenúť, 
že ukrátenie veriteľa ako predpoklad uplatnenia odporovacieho práva je predmetom 
dokazovania pri každej skutkovej podstate odporovateľných právnych úkonov. 

V konečnom dôsledku možno zhrnúť, že kým úspešné odporovanie úhradám od-
mien členovi štatutárneho orgánu ako zvýhodňujúcemu právnemu úkonu nevyhnutne 
vyžaduje dôkaz o tom, že došlo k ukráteniu veriteľa a splneniu splatného dlhu v roz-
pore s princípom pari passu, pričom úpadok dlžníka sa prezumuje, pri ukracujúcom 
právnom úkone by postačovalo preukázať len ukrátenie veriteľa, pričom psychické 
kategórie – a to prítomnosť ukracujúceho úmyslu obchodnej spoločnosti a minimálne 
zavinenej nevedomosti člena štatutárneho orgánu sa prezumujú.256 

Domnievame sa, že z hľadiska naplnenia esenciálnych znakov skutkovej podstaty 
ukracujúceho právneho úkonu by bolo možné zmluvu o výkone funkcie vyhodnotiť 
ako potenciálne odporovateľný ukracujúci právny úkon. Otázna však ostáva praktická 
využiteľnosť tohto riešenia. Ak je možné odporovať jednotlivým úhradám odmien čle-
novi štatutárneho orgánu ako zvýhodňujúcim právnym úkonom podľa § 59 ZKR, od-
porovať zmluve o výkone funkcie ako celku by mohlo mať význam primárne vo 
vzťahu k tým odmenám, ktoré do vyhlásenia konkurzu ešte neboli uhradené a na kto-
rých úhradu vznikne členovi štatutárneho orgánu nárok v budúcnosti. 

Aby pohľadávka člena štatutárneho orgánu spočívajúca v odmene mohla byť 
v rámci konkurzu uspokojená, musel by si ju prihlásiť. V zásade platí, že čím väčšia je 
masa prihlásených a zistených pohľadávok veriteľov v rámci konkurzu, tým viac sa 
redukuje pomer, v akom sú jednotliví nezabezpečení veritelia v konečnom dôsledku 
uspokojení. Tento súvis je však narušený osobitnou úpravou uspokojovania veriteľov 
tzv. spriaznených pohľadávok. 

 

255 Pozri uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 30 Obdo 10/2020 z 20. 
augusta 2020. 

256 Spriaznenosť medzi obchodnou spoločnosťou a členom jej štatutárneho orgánu vedie 
k prezumpcii ukracujúceho úmyslu a minimálne zavinenej nevedomosti.  
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Pokiaľ by si totiž člen štatutárneho orgánu prihlásil pohľadávky spočívajúce v od-
menách, na ktoré mu podľa zmluvy o výkone funkcie vznikne nárok po vyhlásení kon-
kurzu (ako tzv. podmienené pohľadávky),257 typovo pôjde o spriaznené pohľadávky, 
ktoré by bolo možné uspokojiť podľa § 95 ods. 3 ZKR z výťažku zo speňaženia majetku 
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýši až po úplnom uspokojení iných nezabez-
pečených pohľadávok. To prakticky vylučuje, aby nezabezpečení veritelia boli na 
uspokojení svojich pohľadávok ukrátení. Ukrátenie veriteľa pritom predstavuje zá-
kladný predpoklad, ktorý musí byť splnený, aby bolo možné úspešne odporovať.258 
V tomto smere sa nám javí odporovanie zmluve o výkone funkcie ako ukracujúcemu 
právnemu úkonu nevyužiteľné.259 

 

 Záver 

 

V príspevku sme sa venovali odporovateľnosti zmluvy o výkone funkcie, a to zvlášť 
v občianskoprávnom a konkurznom režime. Dospeli sme k záveru, že zmluve o vý-
kone funkcie nebude možné odporovať podľa § 42a ods. 5 OZ. Hoci nevylučujeme 
náhľad, ktorý by zhodnotil zmluvu o výkone funkcie ako prevzatie záväzku, za prob-
lematickú považujeme nemajetkovú povahu protiplnenia, ktorú obchodná spoločnosť 
na podklade takej zmluvy získava. Tá z podstaty veci vylučuje, aby zmluva o výkone 
funkcie predstavovala potenciálne odporovateľné prevzatie záväzku bez primeraného 
protiplnenia. V konkurznom režime sa javí praktická využiteľnosť odporovateľnosti 
zmluvy o výkone funkcie ako ukracujúci právny úkon otázna, a to pre osobitné pra-
vidlá uspokojovania tzv. spriaznených pohľadávok. V aplikačnej praxi bude zrejme 
častejším javom odporovanie jednotlivým úhradám odmien, ktoré spoločnosť plnila 
ako svoj záväzok v prospech člena štatutárneho orgánu. V oboch skúmaných režimoch 
identifikujeme možnosti tomuto typu nepoctivého úkonu odporovať, avšak za rozdiel-
nych aplikačných podmienok. Možnosti odporovať splneniu splatného dlhu sú v ob-
čianskoprávnom režime značne obmedzené. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 
umožňuje postihnúť nepoctivé splnenia dlhu ako zvýhodňujúci právny úkon, domnie-
vame sa však, že nie je vylúčený súbeh so skutkovou podstatou ukracujúceho práv-
neho úkonu. 

 

 

257 Pozri § 28 ods. 5 ZKR.  

258 Pozri § 57 ods. 4 ZKR. 

259 Respektíve len celkom výnimočne využiteľné. Je možné totiž uvažovať, že by všetci ne-
zabezpečení veritelia boli v rámci konkurzu uspokojení v plnom rozsahu a zvyšok výťažku 
zo všeobecnej podstaty by sa mal pomerne rozdeliť medzi veriteľov spriaznených pohľadá-
vok. V tomto smere možno uvažovať len o ukrátení iných spriaznených veriteľov. Takéto 
prípady konkurzov však nie sú v praxi častým úkazom. 
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6. Informačné povinnosti a informačné práva členov volených or-

gánov obchodných spoločností 

JUDr. Oliver Buhala, PhD. 

 

Jedným z ústredných bodov záujmu korporačného práva je záujmový konflikt, 
ktorý potenciálne vzniká medzi spoločníkmi260 a členmi štatutárnych orgánov ob-
chodných spoločností. Uvedené je dôsledkom skutočnosti, že právnická osoba sa vý-
razne osamostatňuje od vôle jednotlivcov, ktorá viedla k jej vzniku.261 Predmetný znak 
sa pritom najvýraznejšie prejavuje v kapitálových korporáciách, ktoré sa na úkor in-
tuitu personae a zmluvných princípov (vlastných osobným obchodným spoločnos-
tiam) situujú do postavenia svojbytného organizačného útvaru – inštitúcie reprezen-
tovanej vlastnými orgánmi.262 Rozhodujúce postavenie z hľadiska každodenného 
chodu a činnosti korporácie v tomto procese nadobúdajú členovia výkonného orgánu, 
ktorí nemusia byť totožní s osobami spoločníkov. 

Vnútorné usporiadanie kapitálových korporácií vychádza z konceptu zastúpenia, 
v rámci ktorého je majetok spoločnosti, a v širšom zmysle spoločníkov, spravovaný 
tretími osobami.263 Hoci má táto skutočnosť nepochybné ekonomické opodstatne-
nie264, zároveň spôsobuje prítomnosť rizika, ktoré právna teória označuje ako prob-
lém zastúpenia (agency problem, agency dilemma). Vo vzťahu, kde postavenie spoloč-
níka (vlastníka) závisí od výkonu pôsobnosti člena štatutárneho orgánu (správcu), to-
tiž nemožno spoľahlivo vylúčiť, že sa záujmy a vôľa predmetných subjektov budú na-
vzájom líšiť. Prítomnosť vlastnej rozumovej a vôľovej zložky osôb zastávajúcich funk-
ciu členov štatutárneho orgánu tak spôsobuje hrozbu „odtrhnutia“ spoločnosti a jej 
spravovania bez ohľadu na záujmy spoločníkov265 a v krajnom prípade aj poškodzo-
vania (časti) spoločníkov. 

 

260 Pokiaľ medzi nimi výslovne nerozlišujeme alebo takéto rozlíšenie nevyplýva z čiastko-
vého kontextu, pojmom spoločník označujeme tak spoločníkov spoločnosti s ručením obme-
dzeným, ako aj akcionárov akciovej spoločnosti. 

261 HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 3. 

262 PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo 2: Společnosti obchodního práva a družstva. Praha: ASPI, 
2006, s. 324, 384. 

263 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Praha: Auditorium, 2010, s. 120. 

264 K tomu bližšie PETROV, J. Obecná odpovědnost členů představenstva akciových společností 
v česko-americko-německém srovnání. Brno: Masarykova univerzita, s. 19  
a nasl. 

265 ČAVOJSKÝ, P. Informácie: Spoločnosť versus akcionár. In Právny obzor. 2006, č. 1, s. 91. 
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S ohľadom na uvedené vyvstáva v rovine právnej regulácie nutnosť vytvárania 
motivačných stimulov, aby členovia štatutárneho orgánu presadzovali v mene spoloč-
nosti záujmy spoločníkov a nie svoje vlastné.266 Uvedené vystihuje podstatu tzv. spo-
ločníckeho modelu korporácie (shareholder value), ktorý sa v súčasnej náuke korpo-
račného práva považuje za základný a ekonomicky najfunkčnejší myšlienkový trend 
vplývajúci na podstatu a fungovanie obchodných spoločností.267 

Treba zdôrazniť, že prakticky všetky jednotlivé prejavy oportunistického správa-
nia členov štatutárneho orgánu majú jednotný základ, a to v informačnej asymetrii.268 
Členovia orgánov sú totiž o stave a činnosti spoločnosti, v porovnaní s (menšinovými) 
spoločníkmi, obvykle lepšie informovaní a navyše sú schopní relevantné informácie 
zatajovať, a tým spoločníkov udržiavať v nevedomosti. Uvedené tak môže v kombiná-
cii s ďalšími taktickými výhodami (operatívnosť a profesionalita) viesť k pohnútke 
prisvojiť si úžitky plynúce z činnosti korporácie alebo k iným formám porušovania po-
vinností pri výkone správy. 

Dôležitou súčasťou reagujúcej legislatívy sú preto pravidlá a mechanizmy, ktoré 
slúžia na zvýšenie transparentnosti pomerov v korporácii.269 Tomuto účelu slúži zá-
konná úprava informačného práva spoločníkov, ktoré je základným predpokladom ich 
zapojenia do akýchkoľvek aktivít súvisiacich s účasťou na obchodnej spoločnosti, či už 
vo vlastnom mene (napr. hlasovanie na valnom zhromaždení, uplatnenie žaloby 
o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia), alebo v mene a na účet samotnej kor-
porácie (podanie derivatívnej žaloby). Právne postavenie spoločníkov tak popri práve 
na podiel na zisku definuje predovšetkým ich právo na kontrolu spoločnosti a právo 
podieľať sa na jej riadení.270 Význam zodpovedajúcich informačných povinností 
možno vnímať v dvoch základných smeroch. Dostatočný prístup k relevantným dátam 
v prvom rade umožňuje spoločníkom získať vedomosť o určitom probléme a adek-
vátne naň reagovať. Okrem toho je dôvodné predpokladať, že kvalita výkonu funkcie 

 

266 Podobne napr. ARMOUR, J. a kol. In KRAAKMAN, R. a kol. The Anatomy of Corporate Law: 
A Comparative and Functional Approach. Third Edition. New York: Oxford University Press, 
2017, s. 29; ROZEHNAL, A. Teorie korporátního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 16. 

267 K tomu bližšie HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Praha: Auditorium, 2010, 
s. 110. 

268 GEIS, G. S. Information Litigation in Corporate Law, 2019, s. 8. Dostupné na: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3438430 

269 ARMOUR, J. a kol. In KRAAKMAN, R. a kol. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative 
and Functional Approach. Third Edition. New York: Oxford University Press, 2017, s. 29; RO-
ZEHNAL, A. Teorie korporátního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s 19. 

270 Ibid., s. 13. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3438430
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členov štatutárneho orgánu bude kladne ovplyvnená už samotným faktom, že pod-
lieha požiadavke na transparentnosť.271 Obdobný cieľ pritom právna regulácia sleduje 
aj v prípadoch, keď plnenie informačných povinností smeruje voči korelatívnym 
oprávneniam (členov) kontrolného orgánu korporácie. 

Napokon je dôležité podotknúť, že podstata správy vyplývajúca z využitia kon-
ceptu zastúpenia je vlastná všetkým kapitálovým korporáciám. Vyššie popísané napä-
tie preto zákonite vzniká nielen v korporáciách s rozptýlenou vlastníckou štruktúrou, 
ale je prítomné (hoci v menšej intenzite) aj obchodných spoločnostiach s nízkym poč-
tom spoločníkov, ktorí súčasne zastávajú funkcie v jej orgánoch.272 S poukazom na to 
nemožno vylúčiť ani riziko, že zdroje spoločnosti, na úkor minoritných spoločníkov, 
využije pre svoj vlastný prospech väčšinový spoločník, ktorý má zároveň postavenie 
člena štatutárneho orgánu. Plnenie informačných povinností členmi volených orgánov 
korporácií teda prispieva aj k ochrane individuálnych, menšinových spoločníkov, pri-
čom súčasne ovplyvňuje mieru ich dôvery voči manažmentu.273 

 

6.1. Informačné povinnosti (členov) štatutárneho orgánu 

 

Obchodný zákonník priznáva individuálnym spoločníkom právo na informácie  
(v tzv. širšom zmysle), ktoré pozostáva z (i) práva požadovať informácie o záležitos-
tiach spoločnosti (tzv. právo na informácie v užšom zmysle) a (ii) práva nahliadať do 
dokladov spoločnosti (tzv. právo kontroly). Takéto schematické vymedzenie plne zod-
povedá úprave informačného práva spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným 
(§ 122 ods. 2 OBZ274), ale so zreteľom na odchýlky v konkrétnych parametroch ho 
možno uplatniť aj pri analýze rovnakého práva akcionárov. 

Plnenie korelatívne zodpovedajúcich informačných povinností zákon zveruje do 
pôsobnosti štatutárneho orgánu korporácie. Táto skutočnosť pre konateľov vyplýva 
z § 135 ods. 1 OBZ, podľa ktorého: „Konatelia sú povinní [...] informovať spoločníkov  
o záležitostiach spoločnosti.“ Citovanú úpravu však nemožno interpretovať doslovne. 
Povinným subjektom z hľadiska predmetnej informačnej povinnosti je totiž vždy sa-
motná obchodná spoločnosť, a teda nejde o osobnú povinnosť konateľov. Výslovná 

 

271 Podobne napr. FARRAR, J. H. a kol. Farrar's company law. 4th ed. London: Butterworths, 
1998, s. 463. 

272 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Praha: Auditorium, 2010, s. 73, 120. 

273 LAPINA, Y. a kol. Shareholders rights and remedies (comparative law perspective). In 
Corporate Board: Role, Duties & Composition. 2016, č. 3, s. 6. Dostupné na: https://www.re-
searchgate.net/publication/312419327_Shareholders_rights_and_remedies_Compara-
tive_law_perspective 

274 Podľa § 122 ods. 2 OBZ: „Spoločníci majú najmä právo požadovať od konateľov informácie 
o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti.“ 

https://www.researchgate.net/publication/312419327_Shareholders_rights_and_remedies_Comparative_law_perspective
https://www.researchgate.net/publication/312419327_Shareholders_rights_and_remedies_Comparative_law_perspective
https://www.researchgate.net/publication/312419327_Shareholders_rights_and_remedies_Comparative_law_perspective
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zmienka o konateľoch v texte predmetného ustanovenia slúži iba na zdôraznenie sku-
točnosti, že títo pri poskytovaní informácií vystupujú v mene spoločnosti, čo zároveň 
znamená, že im v zásade musia byť fakticky predkladané informačné žiadosti spoloč-
níkov.275 Daná skutočnosť je okrem toho rozhodujúca aj pri určovaní pasívnej vecnej 
legitimácie pre prípadný informačný spor.276 

Rovnaký záver platí, pokiaľ ide o informačnú povinnosť, ktorú zákon ukladá pred-
stavenstvu akciovej spoločnosti (pozri § 180 ods. 3 OBZ277) v nadväznosti na právo 
akcionárov podľa § 180 ods. 1 OBZ.278 Základný rozdiel v úprave skúmaných infor-
mačných povinností medzi oboma kapitálovými právnymi formami korporácií spo-
číva v rozsahu a predpokladoch vzniku príslušnej informačnej povinnosti. Na rozdiel 
od spoločníkov je tak informačné právo akcionárov limitované tým, že údaje o záleži-
tostiach spoločnosti sú oprávnení od predstavenstva požadovať zásadne iba na val-
nom zhromaždení, pričom tieto informácie musia zároveň vecne súvisieť s predme-
tom rozhodovania na valnom zhromaždení.279 Uvedené pripisujeme skutočnosti, že 
v prípade akciovej spoločnosti sa právna úprava zakladá na predpoklade výraznej-
šieho kapitálového charakteru, ktorý sa prejavuje aj v absencii zákonného obmedze-
nia maximálneho počtu akcionárov (porovnaj s § 105 ods. 3 OBZ) a obligatórnym cha-
rakterom dozornej rady (porovnaj s § 137 OBZ).280 Spoločníkom tak zákon, v porov-
naní s akcionármi, garantuje priamy prístup k informáciám, čo im dovoľuje vykonávať 

 

275 RÖMERMANN, V. In MICHALSKI, L. a kol. Kommentar zum Gesetz betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). Band 2 (§§ 35 – 85 EGGmbHG). 2. 
Auflage. München: C.H. Beck, 2010, s. 1175 (Rn 73, 74). Autor zároveň zdôrazňuje, že medzi 
spoločníkmi a konateľmi neexistuje priamy právny vzťah, z ktorého by sa dal odvodiť 
osobný informačný záväzok konateľov. 

276 Pozri rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Obo 88/2002  
z 1. novembra 2002 (ZSP 6/2002): „V spore, v ktorom sa spoločník spoločnosti s ručením ob-
medzeným domáha svojho zákonného práva na informácie a možnosti nahliadať do dokladov 
spoločnosti je pasívne legitimovaná spoločnosť, nie jej konateľ.“ 

277 Podľa § 180 ods. 3 OBZ: „Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na 
požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s 
predmetom rokovania valného zhromaždenia. [...].“ 

278 Podľa § 180 ods. 1 OBZ: „Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hla-
sovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti 
alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného 
zhromaždenia [...].“ 

279 Širší rozsah informačného (kontrolného) práva spoločníka v porovnaní s akcionárom 
svojho času konštatoval aj Malovský-Wenig. Pozri MALOVSKÝ-WENIG, A. Příručka obchod-
ního práva. Praha: Československý Kompas, 1947, s. 490. 

280 Porovnaj PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku (s přihlédnutím k evrop-
skému právu). 2. díl (§ 56 – 260). 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 443; BARTOVÁ, 
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osobnú kontrolu nad činnosťou orgánov.281 Koncepcia založená na povinnom vytvo-
rení kontrolného orgánu má naopak za následok nepriamy charakter kontroly a pred-
pokladá, že v prípadoch, na ktoré sa informačné právo podľa § 180 ods. 1 OBZ nevzťa-
huje, by mali (menšinoví) akcionári využiť právo požiadať dozornú radu o preskúma-
nie výkonu pôsobnosti predstavenstva podľa § 182 ods. 1 písm. c) OBZ.282 Akcionárom 
okrem toho patrí iba veľmi zúžené právo kontroly, ktoré zákon garantuje iba vo 
vzťahu k listinám ukladaným do zbierky listín obchodného registra a registra účtov-
ných závierok (pozri 183a OBZ).283 

Prirodzenou podmienkou toho, aby boli štatutárne orgány schopne riadne plniť 
informačné povinnosti voči spoločníkom, príp. dozornej rade, je, že sami musia po-
trebnými informáciami disponovať. Uvedené treba vnímať ako súčasť štandardu od-
bornej starostlivosti pri výkone funkcie, ktorá implicitne zahŕňa aj povinnosť vytvo-
renia funkčného systému riadenia podniku a informačných tokov v rámci korporácie 
tak, aby boli členovia štatutárneho orgánu informovaní o záležitostiach spoločnosti  
a osobitne aj o nedostatkoch vzniknutých pri jej činnosti a možných rizikách.284 

 

6.1.1. Obsah poskytovaných informácií 

 

Určovanie vlastného obsahu informačného plnenia závisí od výkladu zákonných 
pojmov „informácie o záležitostiach spoločnosti“, resp. „doklady spoločnosti“. Ich úče-
lom je pritom odlíšiť záležitosti, ktoré sa týkajú obchodnej spoločnosti, od vecí, ktoré 
spadajú do osobnej (súkromnej) sféry spoločníkov alebo členov orgánov spoločnosti 
(napr. o rodinnom, partnerskom živote, voľnočasových aktivitách). Informačnej po-

 
Z. Informačné povinnosti predstavenstva vo vzťahu k akcionárom spoločnosti – zákonné 
povinnosti a obmedzenia. In EPI Odborné články, 2013. Dostupné na: 
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Informacne-povinnosti-predstavenstva-vo-vztahu-
k-akcionarom-spolocnosti-zakonne-povinnosti-a-obmedzenia.htm. 

281 PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo 2: Společnosti obchodního práva a družstva. Praha: ASPI, 
2006, s. 385. 

282 PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku (s přihlédnutím k evropskému právu). 
2. díl (§ 56 – 260). 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 815. 

283 Na tomto mieste ponechávame stranou výhrady voči predmetnej úprave z dôvodu jej 
nadbytočnosti a potenciálnej škodlivosti pre spoločnosť. Skutočnosť, že sú určité údaje ve-
rejne prístupné, by totiž v súlade s racionálnymi očakávaniami mala predstavovať výluku 
z plnenia informačnej povinnosti. 

284 CSACH, K. Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky 
ich porušenia (1. časť). In Súkromné právo. 2019, č. 5.; rovnako aj Uznesenie NS SR sp. zn. 1 
Obo 16/2008 z 19. februára 2009: „Odbornosť zahŕňa aj vytvorenie zodpovedajúcej infor-
mačnej sústavy spoločnosti v záujme získavania všetkých informácií relevantných vo vzťahu k 
predmetu rozhodovania [...].“ 

https://www.epi.sk/odborny-clanok/Informacne-povinnosti-predstavenstva-vo-vztahu-k-akcionarom-spolocnosti-zakonne-povinnosti-a-obmedzenia.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Informacne-povinnosti-predstavenstva-vo-vztahu-k-akcionarom-spolocnosti-zakonne-povinnosti-a-obmedzenia.htm
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vinnosti podlieha iba prvá z menovaných množín údajov. Oba uvedené zákonné po-
jmy, podľa nášho názoru, vyžadujú široký výklad, aby tak boli zahrnuté všetky právne, 
ekonomické a iné údaje o spoločnosti, ako napr. o jej hospodárení a majetku, o podni-
kateľských aktivitách, zámeroch a príležitostiach, o zmluvných a mimozmluvných zá-
väzkoch či informácie týkajúce sa zamestnancov a členov orgánov korporácie vrátane 
ich odmeny, dosiahnutého vzdelania či zápisníc z rokovaní týchto orgánov. Rovnaké 
princípy platia, pokiaľ ide o povinnosť umožniť spoločníkom nahliadanie do dokladov 
spoločnosti, ktorej podliehajú iba dokumenty a iné záznamy týkajúce sa činnosti kor-
porácie, a nie napr. súkromná korešpondencia či iné osobné dokumenty konateľov. 

Treba zdôrazniť, že informačná povinnosť členov štatutárneho orgánu sa nevzťa-
huje iba na informácie a dokumenty, ktoré je spoločnosť povinná viesť a uchovávať 
v súlade s právnymi predpismi.285 Keďže tieto predstavujú iba časť záznamov korpo-
rácie, sprístupneniu podliehajú všetky informácie a doklady (podklady, materiály), 
ktoré súvisia s činnosťou konkrétnej spoločnosti.286 Jediným dodatočným predpokla-
dom existencie povinnosti poskytnúť určité informácie je, že o nich má sama povinná 
korporácia (štatutárny orgán) vedomosť.287 Štatutárny orgán teda nemôže spoloční-
kov informovať o veciach, ktoré sám nepozná, alebo o dokumentoch, ktorými nedis-
ponuje. Spoločníci zároveň nie sú oprávnení od spoločnosti požadovať, aby takéto 
údaje zabezpečovala na vlastné náklady288, s výnimkou prípadov, keď tak môže urobiť 
s vynaložením primeraného úsilia.289 

Konkrétna podoba informačného záujmu spoločníkov sa odvíja od viacerých fak-
torov. Napríklad, pokiaľ sa informačné právo uplatňuje na valnom zhromaždení, mal 

 

285 Ibid., § 51a, Rn 39. Ako príklad v našich podmienkach tu možno uviesť povinnosť kona-
teľov zabezpečiť vedenie účtovníctva, či zoznamu spoločníkov podľa § 135 ods. 1 OBZ, po-
vinnosť vyhotoviť účtovnú závierku a príp. aj výročnú správu v súlade s § 135 ods. 2 OBZ, či 
povinnosť vyhotovovať zápisnicu z valného zhromaždenia s prílohami podľa § 127a ods. 2 
a 3 OBZ. 

286 KUBINEC, M. Niekoľko poznámok k postaveniu dozornej rady v kapitálových obchod-
ných spoločnostiach. In Právny obzor. 2006, č. 2, s. 198. Túto myšlienku považujeme za uni-
verzálne platnú napriek tomu, že autor ju formuluje v rámci výkladu § 197 ods. 2 OBZ 
(úprava informačného oprávnenia dozornej rady akciovej spoločnosti). 

287 Pozri rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Obo/160/2003 z 8. júna 
2004: „Žalovaný môže byť zaviazaný iba na umožnenie žalobcovi nahliadať do dokladov, ktoré 
k dispozícii má, k takým dokladom, ktoré nemá, nemôže byť zaviazaný nahliadanie umožniť, 
nakoľko by išlo o nevykonateľné rozhodnutie.“ 

288 K tomu pozri uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Odo 71/2001 z 29. 
augusta 2001; rovnako aj DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným, Praha: Wolters 
Kluwer, 2014, s. 191. 

289 RÖMERMANN, V. In MICHALSKI, L. a kol. Kommentar zum Gesetz betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). Band 2 (§§ 35 – 85 EGGmbHG). 2. 
Auflage. München: C.H. Beck, 2010, s. 1200 (Rn 210 – 212). 
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by sa prípadný dopyt týkať poskytnutia údajov, ktoré súvisia alebo spresňujú prero-
kúvané záležitosti. Naopak v prípade, ak sa informačná žiadosť predkladá mimo val-
ného zhromaždenia, je štruktúra požadovaných dát pestrejšia a môže zahŕňať naprí-
klad aj informácie všeobecnej (analytickej) povahy.290 V praxi sa však väčšina požia-
daviek, ako aj prípadných súdnych sporov dotýka údajov o majetkových otázkach 
a hospodárení korporácie, na základe čoho možno usudzovať zvýšenú informačnú 
hodnotu finančných dokladov a výkazov spoločnosti (účtovníctva).291 

 

6.1.2. Spôsob poskytovania informácií 

 

Najmä v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným Obchodný zákonník bližšie 
neupravuje ani spôsob plnenia skúmaných informačných povinností.292 S ohľadom na 
zásady výkonu pôsobnosti treba vychádzať z toho, že na poskytnutie informácií je 
oprávnený a súčasne povinný každý, resp. ktorýkoľvek z členov kolektívneho štatu-
tárneho orgánu.293 Zároveň, pokiaľ to umožňuje povaha informácií a vnútorná organi-
začná štruktúra spoločnosti, môže štatutárny orgán aj túto zložku pôsobnosti preniesť 
na nižšie zložky riadenia, resp. zamestnancov korporácie.294 S ohľadom na mieru prí-
pustnej delegácie vnútornej pôsobnosti však platí, že táto skutočnosť nebude mať 

 

290 Porovnaj LOCHMANOVÁ, L. In BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních 
korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 729. 

291 Podobne ČAVOJSKÝ, P. Informácie: Spoločnosť versus akcionár. In Právny obzor. 2006, č. 
1, s. 99. Autor okrem toho zdôrazňuje aj potenciálny informačný význam výročnej správy, 
audítorskej správy, správy dozornej rady k účtovnej závierke, ako aj správy predstavenstva 
o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, ktorá je súčasťou výročnej 
správy. 

292 Pokiaľ ide o akciovú spoločnosť, zákon špecifikuje postup pri poskytovaní informácií na 
valnom zhromaždení v § 183 ods. 3 OBZ: „[...] Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť 
akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhro-
maždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 
15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcio-
nárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo 
môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného 
zhromaždenia odkázať na webové sídlo spoločnosti, ak ho má zriadené, a to za podmienky, že 
toto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka – odpoveď. Ak webové sídlo spoloč-
nosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd 
na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.“ 

293 PALA, R. a kol. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok I (§ 1 
až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 964. 

294 K tomu bližšie RÖMERMANN, V. In MICHALSKI, L. a kol. Kommentar zum Gesetz 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). Band 2 (§§ 35 – 85 
EGGmbHG). 2. Auflage. München: C.H. Beck, 2010, s. 1175 (Rn 76). 
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vplyv na zodpovednosť členov orgánu v prípade, ak dôjde k porušeniu informačného 
práva spoločníka.295 

Ako ďalšie východisko treba zohľadniť fakt, že povinnosť plniť analyzovanú infor-
mačnú povinnosť nevzniká na báze vlastnej iniciatívy (členov) štatutárneho orgánu, 
či už pravidelne, alebo ad hoc. V zmysle príslušnej právnej úpravy totiž k poskytovaniu 
dát dochádza výlučne na základe predchádzajúcej informačnej žiadosti spoločníka.296 
Takúto žiadosť, najmä ak je predkladaná v písomnej forme, by mal spoločník adreso-
vať samotnej obchodnej spoločnosti. Avšak ani prípadný omyl v tom, že by spoločník 
na poskytnutie informácií vyzval a menovite označil člena štatutárneho orgánu, spra-
vidla nebude považovaná za neodstrániteľnú prekážku plnenia informačnej povin-
nosti.297 

Naznačenú koncepciu poskytovania dát hodnotíme ako logickú a výhodnú, keďže 
spoločníkom umožňuje získavať informácie, o ktoré majú skutočný záujem. S ohľa-
dom na implicitnú povinnosť lojality je zároveň namieste, aby spoločník svoj záujem 
o informácie oznámil štatutárnemu orgánu s dostatočným časovým predstihom, prí-
padne aby si s jeho členom dohodol konkrétny termín, a to najmä v prípade nahliada-
nia do dokumentácie spoločnosti. Konatelia totiž nemusia byť na poskytovanie infor-
mácií neustále k dispozícii a súčasne platí, že zabezpečiť náležité a rýchle plnenie in-
formačných povinností môžu byť schopní iba v podmienkach usporiadaného a ply-
nulého chodu vnútorných vzťahov.298 

Možno dodať, že v dôsledku dispozitívnej povahy analyzovaných ustanovení nič 
nebráni ani tomu, aby zakladateľské akty konkrétnej obchodnej spoločnosti upravili 
povinnosť štatutárneho orgánu poskytovať určité informácie automaticky, čo by malo 
za následok obmedzenie priestoru, a tým aj nutnosti na uplatnenie informačných žia-
dostí spoločníkov. V určitých špecifických obdobiach fungovania korporácie (napr. 
kríza či trvajúca pandémia ochorenia COVID-19) sa dokonca javí ako náležité opatre-
nie z hľadiska corporate governance, pokiaľ štatutárny orgán sám, t. j. aj bez výslovnej 

 

295 Porovnaj HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 2. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 297. 

296 PALA, R. a kol. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok I (§ 1 
až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 964. 

297 K tomu bližšie RÖMERMANN, V. In MICHALSKI, L. a kol. Kommentar zum Gesetz 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). Band 2 (§§ 35 – 85 
EGGmbHG). 2. Auflage. München: C.H. Beck, 2010, s. 1181 (Rn 112). 

298 Porovnaj RÖMERMANN, V. In MICHALSKI, L. a kol. Kommentar zum Gesetz betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). Band 2 (§§ 35 – 85 EGGmbHG). 2. 
Auflage. München: C.H. Beck, 2010, s. 1183 (Rn 119). 
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povinnosti uloženej spoločenskou zmluvou, pristúpi k zavedeniu (resp. posilneniu) 
systému automatického reportingu o stave spoločnosti.299 

Z pohľadu náležitostí samotnej informačnej žiadosti treba mať na zreteli, že člen 
štatutárneho orgánu môže byť fakticky schopný prerokovať a vybaviť iba dostatočne 
určitú informačnú žiadosť spoločníka. V praxi však na obsah informačnej žiadosti ne-
možno klásť prehnané požiadavky – treba mať na pamäti, že schopnosť konkretizovať 
informačný dopyt spravidla závisí od miery vedomosti spoločníka o určitej záleži-
tosti.300 Opačný prístup by, paradoxne, mohol viesť k znemožneniu výkonu práva na 
informácie – spoločník, ktorý by nemal dostatok informácií o dianí v spoločnosti, by 
totiž nebol schopný dostatočne špecifikovať svoju otázku a v dôsledku toho by záro-
veň nedokázal zabezpečiť ani svoj prístup k dodatočným informáciám. Z pohľadu mi-
nimálneho obsahového štandardu však člen štatutárneho orgánu mal byť na základe 
predloženej žiadosti schopný aspoň druhovo určiť, o aké informácie, príp. doklady má 
spoločník záujem. Ako nedostatočnú preto treba vnímať napríklad žiadosť, ktorou sa 
spoločník domáha poskytnutia informácií „o stave spoločnosti“. V praxi by však člen 
štatutárneho orgánu nemal ignorovať ani takúto žiadosť, avšak namiesto snahy o jej 
vybavenie by mal so spoločníkom (žiadateľom) nadviazať komunikáciu a pokúsiť sa 
ho usmerniť v záujme doplnenia alebo spresnenia jeho požiadavky.301 Požiadavka na 
dostatočnú presnosť a určitosť sa zároveň vzťahuje aj na odpoveď zo strany člena šta-
tutárneho orgánu. Zákonom sledovaný účel – zabezpečenie informovanosti – totiž 
môže byť dosiahnutý iba poskytnutím dostatočne vecných a zrozumiteľných dát.302 

Skúmaná zákonná regulácia, v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, napo-
kon nie je špecifická, ani pokiaľ ide o lehotu, v ktorej sú konatelia povinní spoločníkovi 
poskytnúť informáciu, príp. mu umožniť nahliadnutie do dokladov spoločnosti. Dom-
nievame sa, že pri určení prípustného časového aspektu je potrebné rešpektovať dis-
krečnú úvahu členov štatutárneho orgánu, ktorí musia byť schopní sami si stanoviť 
poradie plnenia svojich jednotlivých povinností. K poskytnutiu informácií by preto 

 

299 K tomu pozri CSACH, K. a kol. Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie 
COVID-19. In Súkromné právo, č. 2, 2020. 

300 Pozri uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 3704/2009 z 22. feb-
ruára 2011: „Zakládá-li ustanovení § 122 odst. 2 obch. zák. právo společníka nahlížet do do-
kladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje, nelze toto právo, jehož účelem je nepo-
chybně umožnit společníkovi získávat informace o činnosti společnosti, omezovat tak, že může 
nahlížet jen do konkrétních dokladů, jejichž existence je mu známa. Společník se tak může 
např. domáhat, aby mu společnost umožnila nahlédnout do všech smluv, které uzavřela v ur-
čitém období s hodnotou plnění vyšší než 100.000,- Kč, apod.“ 

301 Porovnaj LOCHMANOVÁ, L. In BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních 
korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 730. 

302 Podobne ČAVOJSKÝ, P. Informácie: Spoločnosť versus akcionár. In Právny obzor. 2006, č. 
1, s. 94 – 95; DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným, Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 
183, 189. 
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malo dochádzať čo najskôr, avšak nie na úkor plnenia významovo prioritných úloh. 
Konatelia však musia zároveň zohľadňovať aj záujem spoločníka – čím je potreba in-
formácií na jeho strane (objektívne) naliehavejšia, tým skôr by malo dôjsť aj k poskyt-
nutiu príslušných údajov. Napokon, treba rátať aj s výskytom situácií, keď je síce in-
formačná potreba naliehavá, ale poskytnutie údajov vyžaduje náročnejšiu prípravu 
(uskutočnenie prieskumu, zhromaždenie dát a pod.). V rámci riadneho splnenia infor-
mačnej povinnosti by tu malo najprv dôjsť k poskytnutiu predbežnej (všeobecnejšej) 
informácie a následne, v primeranom čase, k jej doplneniu. 303 

 

6.1.2.1. Forma komunikácie 

 

Výslovná zákonná úprava absentuje, aj pokiaľ ide o náležitú formu informačných 
žiadostí spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Preto považujeme za po-
trebné, aby konatelia prijímali a vybavovali tak ústne, ako aj písomné informačné žia-
dosti. Aj v tejto otázke však treba pripustiť možnú doplňujúcu úpravu v spoločenskej 
zmluve (napr. stanovenie povinnej písomnej formy informačných žiadostí predklada-
ných mimo valného zhromaždenia). 

Obdobné stanovisko je namieste aj vo vzťahu k nejasnosti, v akej podobe má dôjsť 
k náležitému poskytnutiu informácie zo strany konateľov. Pokiaľ iné pravidlo nevy-
plýva zo spoločenskej zmluvy, umožňuje nedostatok zákonnej úpravy stanoviť formu 
komunikácie tomu, kto je príslušnú informačnú povinnosť povinný splniť.304 Striktne 
vzaté, tak konatelia nebudú viazaní ani prípadnou preferenciou spoločníka v zmysle, 
či si konkrétnou žiadosťou uplatňuje právo na informácie v užšom zmysle alebo právo 
kontroly.305 Uvedené bude aktuálne napríklad v prípade, keď sa spoločník dožaduje 
poskytnutia veľkého objemu dát, pre ktoré je vhodnejšie sprístupnenie cestou na-
hliadnutia do príslušnej dokumentácie. Domnievame sa, že v naznačenej situácii treba 
členovi štatutárneho orgánu priznať napríklad aj právo rozhodnúť sa, že požadované 
informácie poskytne vo forme fotokópií dotknutých dokladov. Naopak, pokiaľ bude 
možné určité údaje v rovnocennej miere komunikovať formou odpovede na otázku, 
môže odlišné určenie nastať aj napriek výslovnému uplatneniu práva kontroly. S vý-
nimkou prípadov, keď existujú objektívne pochybnosti o správnosti či úplnosti po-
skytnutých údajov, preto spoločník nebude oprávnený trvať na nahliadaní do dokla-
dov obsahujúcich dotknutú informáciu.306 

 

303 RÖMERMANN, V. In MICHALSKI, L. a kol. Kommentar zum Gesetz betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). Band 2 (§§ 35 – 85 EGGmbHG). 2. 
Auflage. München: C.H. Beck, 2010, s. 1188 – 1189 (Rn 142 – 145). 

304 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným, Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 55 – 56. 

305 Pozri Uznesenie Vyššieho krajinského súdu (OLG) v Durínsku 6 Z 417/04 zo 14. septem-
bra 2004. Dostupné na: https://www.iww.de/quellenmaterial/id/13111 

306 Ibid. 

https://www.iww.de/quellenmaterial/id/13111
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V záujme ochrany korporácie však možno členom štatutárneho orgánu všeobecne 
odporúčať voľbu písomnej formy poskytovania informácií vrátane písomného zá-
znamu o nahliadnutí do dokladov spoločnosti. V eventuálnom informačnom spore to-
tiž bude v záujme žalovanej spoločnosti, aby preukázala, že požadované informácie 
spoločníkovi (žalobcovi) riadne poskytla. 

Realizáciu skúmaných informačných vzťahov je v súčasnosti, samozrejme, po-
trebné pripustiť aj v rovine elektronickej komunikácie vrátane sprístupňovania digi-
tálnych listín. Keďže však Obchodný zákonník implicitne ráta s využívaním tradičných 
metód komunikácie, mala by voľba takejto dátovej výmeny vyplývať z úpravy v spo-
ločenskej zmluve. Podľa nášho názoru však nič nebráni ani tomu, aby si štatutárny 
orgán dohodol takýto režim poskytovania údajov s individuálnymi spoločníkmi (na 
báze opt-in), či už paušálne, alebo len pre konkrétny prípad (vybavenie určitej infor-
mačnej žiadosti). Využitie digitálnej formy zároveň na konateľov kladie osobitné ná-
roky z hľadiska zaistenia potrebnej bezpečnosti takejto komunikácie, čo sa môže pre-
javovať napríklad požiadavkou na overenie identity žiadateľa elektronickým podpi-
som informačnej žiadosti či nutnosťou spoločníka disponovať unikátnymi prístupo-
vými údajmi.307 

 

6.1.3. Výluky z informačnej povinnosti štatutárneho orgánu 

Relevantná právna úprava v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 122 
ods. 2, ani § 135 ods. 1 OBZ), na rozdiel od porovnateľnej regulácie akciovej spoloč-
nosti (pozri § 180 ods. 4 OBZ), explicitne nepomenúva žiadne limity informačného 
práva spoločníkov. Povinnosť štatutárneho orgánu poskytnúť v mene korporácie po-
žadované informácie napriek tomu nie je absolútna. Takýto záver je legitímny s ohľa-
dom na fakt, že ani v rámci motivačných schém založených na transparentnosti kona-
nia správcov nemusí sprístupneniu podliehať každá informácia.308 K zákonnému odo-
pretiu plnenia informačnej povinnosti pritom môže dôjsť v rôznych situáciách. 

 

6.1.3.1. Korektív povinnej lojality spoločníkov (zákaz zneužitia práva) 

Štatutárny orgán spoločnosti nemá povinnosť vyhovieť informačnej žiadosti, po-
kiaľ spoločník alebo akcionár vykonáva svoje informačné právo v rozpore s povinnos-
ťou lojality voči spoločnosti, resp. ak dochádza k jeho zneužívajúcemu výkonu  
v zmysle § 56a OBZ. Aplikácia predmetných zásad má zabrániť šikane členov orgánov 

 

307 K tomu bližšie BUHALA, O. Zásady využitia moderných technológií v informačných vzťa-
hoch medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkmi. In SANGRETOVÁ, M. (ed.) Vplyv mo-
derných technológií na právo: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2019, s. 9 – 21. 

308 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Praha: Auditorium, 2010, s. 129. 
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zo strany spoločníkov, ako aj neprimeranej administratívnej záťaži či inému narúša-
niu činnosti spoločnosti. 

O typické príklady neprípustného výkonu práva na informácie pôjde vtedy, ak by 
sa spoločník dožadoval zodpovedania triviálnych otázok, keby svojimi požiadavkami 
„bombardoval“ štatutárny orgán s úmyslom spôsobovať korporácii ťažkosti309 alebo 
ak by sa dožadoval sprístupnenia rozsiahleho objemu dokumentácie v neprimerane 
krátkych časových lehotách s úmyslom dostať konateľov do časovej tiesne. V konkrét-
nom prípade však môže rozpor s povinnosťou lojality spôsobovať aj to, pokiaľ by spo-
ločník svoje informačné požiadavky presadzoval bez ohľadu na momentálnu perso-
nálnu núdzu spoločnosti spôsobenú zánikom pracovného pomeru osoby poverenej 
vedením účtovníctva.310 Zachovanie zmienených zásad sa okrem toho môže pretaviť 
tiež ako povinnosť spoločníka zúčastniť sa na valnom zhromaždení, keďže štatutárny 
orgán bude oprávnený informácie odoprieť, keď by sa spoločník systematicky na val-
nom zhromaždení nezúčastňoval a namiesto toho neustále kládol otázky ohľadom 
jeho priebehu.311 Právo odmietnuť plnenie informačnej povinnosti však vznikne aj 
v situácii, ak by spoločník pri výkone svojho informačného práva na valnom zhromaž-
dení narúšal jeho plynulý priebeh dotazmi, ktoré nijako nesúvisia s predmetom jeho 
rokovania.312 

Pre úplnosť treba dodať, že zneužívajúcich praktík sa musia zdržať aj členovia šta-
tutárneho orgánu (pozri § 56a ods. 2 OBZ). Preto nemožno pripustiť postupy, ktorými 
by dochádzalo k neprimeranému obmedzeniu dĺžky rečníckeho času spoločníka na 
valnom zhromaždení (napr. paušálne na 1 minútu) alebo k ukončeniu diskusie ihneď 
po prejave majoritného spoločníka, a pod. 313 

 

 

309 CSACH, K. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 
260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 385. 

310 K tomu pozri Rozsudok Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 26Cb/35/2012 z 6. februára 
2013. 

311 Pozri Uznesenie Vyššieho krajinského súdu (OLG) v Durínsku 6 Z 417/04 zo 14. septem-
bra 2004, práva veta 3. Dostupne na: https://www.iww.de/quellenmaterial/id/13111 

312 PALA, R. a kol. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok I (§ 1 
až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 864. 

313 Porovnaj DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. Praha: ASPI, 2005, s. 417. 

https://www.iww.de/quellenmaterial/id/13111
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6.1.3.2. Ochrana citlivých informácií korporácie 

 
Odlišná línia výluk z informačnej povinnosti štatutárneho orgánu (korporácie) 

nadväzuje na ochranu údajov, odhalenie ktorých by spoločnosti mohlo privodiť nepri-
jateľnú ujmu či nevýhodu v konkurenčnom prostredí.314 Existenciu takejto kategórie 
informácií možno odvodiť ako dôsledok úpravy fiduciárnych povinností, v zmysle kto-
rých sú členovia štatutárneho orgánu, okrem iného, povinní chrániť citlivé informácie 
o spoločnosti pred ich prezradením tretím osobám s ohľadom na vznik škody alebo 
ohrozenia jej záujmov či z dôvodu zákazu uprednostňovania záujmov iba niektorých 
spoločníkov pred záujmami spoločnosti.315 Právo odoprieť poskytnutie informácií tu 
teda splýva s čiastkovou povinnosťou, ktorá vyplýva z povinnej lojality členov štatu-
tárneho orgánu.316 

V rámci regulácie informačných povinností akciovej spoločnosti je výsledné pra-
vidlo explicitne vyjadrené v § 180 ods. 4 OBZ, ktoré priznáva predstavenstvu právo 
odmietnuť poskytnutie požadovanej informácie, „ak by sa jej poskytnutím porušil zá-
kon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by 
mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu.“317 V právnej úprave 
spoločnosti s ručením obmedzeným však obdobnú zákonnú formuláciu opäť nenachá-
dzame. 

Podľa nášho názoru by však mal byť výsledok interpretácie v oboch prípadoch rov-
naký. Inak povedané, právo konateľov odmietnuť poskytnutie citlivých informácií 
treba posudzovať analogicky k citovanému pravidlu akciového práva. K tomuto zá-
veru nás vedie skutočnosť, že povinná mlčanlivosť konateľov podľa § 135a ods. 1 je 
upravená totožne s rovnakou povinnosťou členov predstavenstva podľa § 194 ods. 5 

 

314 Podobne ŽITŇANSKÁ, L. Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoloč-
ností. Bratislava: Iura Edition, 2000, s. 120; PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu záko-
níku (s přihlédnutím k evropskému právu). 2. díl (§ 56 – 260). 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: 
Linde, 1998, s. 442. 

315 Podľa § 135a ods. 1 OBZ: „Konatelia sú povinní [...] zachovávať mlčanlivosť o dôverných 
informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spô-
sobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov [...].“ 

316 K tomu bližšie VUTT, A., VUTT, M. Shareholders’ Individual Information Right: Prerequi-
sites and Boundaries. In: Juridica international: Law Review University of Tartu, Vol. 23: The 
Law As a Source and Guarantor of Rights, 2015, s. 65. Dostupné na: http://ojs.utlib.ee/in-
dex.php/juridica/article/view/JI.2015.23.07 

317 V súlade s vyššie načrtnutými tézami vníma Žitňanská citovanú úpravu akciového práva 
ako osobitnú povinnosť mlčanlivosti upravenú pre prípad stretu záujmu korporácie a práva 
akcionárov požadovať informácie na valnom zhromaždení, ktorá predmetný konflikt rieši 
uprednostnením záujmu spoločnosti. K tomu pozri ŽITŇANSKÁ, L. Povinnosti člena dozor-
nej rady vo vzťahu k obchodnej spoločnosti. In Súkromné právo. 2020, č. 5. 

http://ojs.utlib.ee/index.php/juridica/article/view/JI.2015.23.07
http://ojs.utlib.ee/index.php/juridica/article/view/JI.2015.23.07
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OBZ.318 Doplňujúc uvedené tézy sa však zároveň domnievame, že pokiaľ to povaha 
dotknutej informácie umožňuje, mal by štatutárny orgán, resp. jeho člen pred úplným 
odopretím uprednostniť jej poskytnutie v dostatočne zovšeobecnenej podobe tak, aby 
nedošlo k ohrozeniu záujmu korporácie.319 

V skúmanom ohľade možno poukázať aj na odlišný koncept, ktorý prezentuje prí-
stup českého zákonodarcu. Tamojšia právna úprava (§ 156 ods. 1 zákona o obchod-
ních korporacích) totiž dáva konateľom právo odmietnuť poskytnutie požadovaných 
informácií výlučne vtedy, ak tvoria predmet utajovanej informácie podľa osobitného 
právneho predpisu (t. j. zákona o ochraně utajovaných skutečností320) alebo ak sú ve-
rejne dostupné. Podľa prevládajúcej právnej mienky tým došlo k eliminácii kategórie 
osobitne chránených (dôverných, citlivých) informácií, pričom nová zákonná úprava 
vychádza z dôrazu na osobné znaky spoločnosti s ručením obmedzeným a spravidla 
úzky vzťah spoločníkov k spoločnosti, v dôsledku čoho sa zakladá na predpoklade ich 
zvýšenej lojality.321 So zreteľom na povahu prevažnej väčšiny tuzemských spoločností 
s ručením obmedzeným, ale aj akciových spoločností, pre ktoré je príznačný uzavretý 
charakter, malý počet spoločníkov a ich priama účasť na činnosti korporácie vrátane 
členstva v orgánoch spoločnosti, považujeme naznačený model za vhodný inšpiračný 
zdroj pre podobu budúcej úpravy slovenského práva obchodných spoločností.322 

 

6.1.3.3. Problém osobitných kontradikcií pri plnení informačných povinností 

 

Tradičnú dilemu v rámci analyzovanej témy predstavuje otázka, či je štatutárny or-
gán v mene korporácie oprávnený odmietnuť poskytnutie informácií (resp. dokladov) 

 

318 Podľa § 194 ods. 5 OBZ: „Členovia predstavenstva sú povinní [...] zachovávať mlčanlivosť 
o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spo-
ločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov [...].“ 

319 Pozri napr. PALA, R. a kol. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. 
Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 1183. 

320 Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti vrá-
tane jeho vykonávacích predpisov. 

321 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář (§ 1 – 786). 
Praha: Wolters Kluwer, 2014. Dostupné v Systéme ASPI: ASPI_ID KO90_2012CZ; podobne aj 
HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2017, s. 298. 

322 Pritom sa domnievame, že náznaky takýchto úvah prezentuje aj aktuálny návrh pracov-
nej skupiny. Pozri Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Pracovná 
skupina pre rekodifikáciu práva obchodných spoločností pri Ministerstve spravodlivosti SR, 
máj 2021, s. 16, resp. 22. Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-
/SK/dokumenty/LP-2020-627 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-627
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-627
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z dôvodu, že sa tým chráni obchodné tajomstvo korporácie. Názory na jej riešenie sa 
pritom aj v súčasnosti rôznia nielen v slovenskej, ale aj českej doktríne. Podľa časti 
autorov sú tak aj kapitálové spoločnosti zásadne povinné takéto údaje spoločníkom 
sprístupniť.323,324 Druhá skupina predstaviteľov náuky takúto povinnosť odmieta325, 
príp. ju podmieňuje súhlasom valného zhromaždenia326 alebo výslovným priznaním 
tohto práva spoločníkov v zakladateľských aktoch, eventuálne poskytnutie takýchto 
informácií rezervuje na situácie, keď nimi niektorý zo spoločníkov fakticky disponuje, 
najmä preto, že súčasne vykonáva funkciu člena orgánu spoločnosti.327 

V rámci vlastného stanoviska sa prikláňame k záveru, že spoločníci, ako aj akcio-
nári by v podmienkach platnej a účinnej legislatívy mali mať právo oboznamovať sa aj 
s informáciami, ktoré sú súčasťou obchodného tajomstva spoločnosti. Aj tieto infor-
mácie totiž možno subsumovať pod pojem záležitosti spoločnosti, pričom výluka z pl-
nenia informačných povinností založená na ochrane citlivých dát sa zakladá na odliš-
ných kritériách, pričom sa viaže na prípady, keď zo starostlivého posúdenia obsahu 
určitej informácie vyplynie, že jej poskytnutie spoločníkovi by bolo schopné poškodiť 
záujem spoločnosti, resp. jej privodiť ujmu. Domnievame sa, že iba povaha informácie 
ako predmetu obchodného tajomstva spoločnosti tento predpoklad sama osebe nena-
pĺňa. 

Skutočnosť, že zákon spoločníkom, ale aj členom dozornej rady priznáva výslovne 
upravené právo na informácie, navyše opodstatňuje záver, že ich v kontexte ochrany 
obchodného tajomstva nemožno považovať za tretie osoby, voči ktorým by členovia 

 

323 Pozri napr. CSACH, K. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok 
I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 203; PALA, R. a kol. In OVEČKOVÁ, O. a 
kol. Obchodný zákonník: veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 
2017, s. 864; MAMOJKA ml., M. Ekvivalencia práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ru-
čením obmedzeným. Bratislava: Veda, 2008, s. 145 – 146.; LOCHMANOVÁ, L. In BĚLOHLÁ-
VEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 728. 

324 Rovnaké právo priznalo spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným aj uznesenie 
Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 29 Cdo 3704/2009 z 22. februára 2011. Súd vo 
svojej úvahe vychádzal najmä zo znakov osobného charakteru väzieb spoločnosti ku korpo-
rácii. Možno poznamenať, že predmetné rozhodnutie vzniklo v čase, keď česká úprava vý-
slovne zavádzala výluku voči informáciám tvoriacim obchodné tajomstvo akciovej spoloč-
nosti, od čoho rekodifikovaná právna úprava upustila. 

325 ČAVOJSKÝ, P. Informácie: Spoločnosť versus akcionár. In Právny obzor. 2006, č. 1, s. 99. 

326 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným, Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 190. 

327 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol. Zákon o obchodních korporacích. 2. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2017, s. 299. ŠIMEČEK, J. Právo společníků společnosti s ručením omezeným na vy-
světlení a nahlížení do dokladů společnosti. In Obchodní právo. 2015, č. 9, s. 309. 
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štatutárneho orgánu museli utajovať jeho obsah bez ohľadu na ostatné okol-
nosti.328,329 Priznanie práva členov štatutárneho orgánu odoprieť informačnú povin-
nosť iba s odôvodnením, že ide o obchodné tajomstvo, by okrem toho, s ohľadom na 
povahu dôkazného bremena, výrazne komplikovalo efektivitu výkonu informačných 
práv spoločníkov, a tým aj napĺňanie účelu skúmanej úpravy. 

Napokon, právo odmietnuť poskytnutie informácií nevzniká ani voči informáciám, 
ktoré sú spoločnosťou utajované z titulu záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z dohôd 
o mlčanlivosti uzavretých v styku s tretími osobami (obchodnými partnermi). V tomto 
ohľade nepokladáme za prípustné, aby štatutárny orgán v dôsledku výkonu svojho 
vonkajšieho konateľského oprávnenia de facto limitoval svoju vnútornú informačnú 
povinnosť v neprospech spoločníkov.330 Výnimkou by mohli byť iba prípady, ak by sa 
práva na dotknuté informácie vzdali všetci spoločníci ešte pred uzavretím príslušnej 
dohody o mlčanlivosti.331 

 

6.2. Informačné právo (členov) dozornej rady 

 

V kontexte informačného pôsobenia volených orgánov obchodných spoločností 
nemožno opomenúť rolu dozornej rady, resp. jej členov. Tá pritom môže dopĺňať, prí-
padne celkom nahrádzať spoločníkov v pozícii prijímateľov poskytovaných údajov. 
Obchodný zákonník ráta s vytvorením kontrolného orgánu v oboch kapitálových for-
mách korporácií. Avšak, zatiaľ čo dozorná rada akciovej spoločnosti je zákonom kon-
štruovaná ako obligatórny orgán, v prípade spoločnosti s ručením je jej zriadenie dob-
rovoľné a závisí od úpravy v spoločenskej zmluve (pozri § 137 OBZ). 

Obchodný zákonník priznáva právo na informácie tak dozornej rade ako kolektív-
nemu orgánu (pozri § 138 ods. 1, resp. § 197 ods. 1 OBZ), ako aj každému jej individu-
álnemu členovi (pozri § 138 ods. 2, resp. § 197 ods. 2 OBZ). Slovenská právna úprava 

 

328 Rovnako napr. KUBINEC, M. Niekoľko poznámok k postaveniu dozornej rady v kapitálo-
vých obchodných spoločnostiach. In Právny obzor. 2006, s. 198; DVOŘÁK, T. Akciová společ-
nost a Evropská společnost. Praha: ASPI, 2005, s. 524; SCHRÖDER-FRERKES, A., GÖHRING, A. 
The Limited Liability Company under German Law (the GmbH). London: Globe Law and Busi-
ness, 2020, s. 40, 104. 

329 Pozri aj uznesenie Spolkového súdneho dvora (BGH) II ZB 4/96 z 06. marca 1997. Do-
stupné na: https://research.wolterskluwer-online.de/document/fff3ebae-e62c-43e7-
9519-9448dd099cf3 

330 Pozri aj rozsudok Okresného súdu Žilina sp. zn. 19Cb/127/2017 z 20. apríla 2018 (po-
tvrdený rozsudkom Krajského súdu v Žiline 13Cob/212/2018 z 20. marca 2019). 

331 Pozri RÖMERMANN, V. In MICHALSKI, L. a kol. Kommentar zum Gesetz betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz). Band 2 (§§ 35 – 85 EGGmbHG). 2. 
Auflage. München: C.H. Beck, 2010, s. 1202 (Rn 221, 222). 

https://research.wolterskluwer-online.de/document/fff3ebae-e62c-43e7-9519-9448dd099cf3
https://research.wolterskluwer-online.de/document/fff3ebae-e62c-43e7-9519-9448dd099cf3
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sa tým líši napr. od jej českého alebo nemeckého ekvivalentu, ktoré informačné právo 
priznávajú iba dozornej rade ako celku, v dôsledku čoho musí jeho uplatneniu pred-
chádzať prijatie príslušného uznesenia.332 Aj v tuzemskej praxi však štandardne do-
chádza k výkonu informačného práva prostredníctvom dozornej rady ako orgánu, 
príp. na základe a v rozsahu poverenia udeleného dozornou radou jednotlivému čle-
novi či kolektívnym organizačným útvarom (napr. výbory).333 

Z perspektívy možného súbehu postavenia spoločníka (akcionára) s členstvom 
v dozornej rade rešpektujeme názorové východisko, podľa ktorého môže člen dozor-
nej rady pri výkone svojej pôsobnosti bez obmedzení využívať aj informácie, ktoré 
získal v postavení spoločníka. Spoločníkovo právo na informácie zároveň nie je nijako 
dotknuté jeho súbežným členstvom v dozornej rade.334 

Informačnému právu dozornej rady takisto zodpovedá povinnosť štatutárneho or-
gánu požadované informácie poskytnúť. Na rozdiel od výkonu informačného práva 
samotných spoločníkov sa však efektívne pôsobenie dozornej rady nemôže zakladať 
iba na uskutočňovaní náhodných, resp. ad hoc kontrol, ale vyžaduje, aby dozorná rada 
dostávala informácie od štatutárneho orgánu pravidelne.335 Účel príslušnej zákonnej 
úpravy preto smeruje k vytvoreniu systému otvorenej komunikácie, v rámci ktorej by 
členovia dozornej rady mali plynulý prístup k informáciám a dokladom spoločnosti, 
a to napr. cestou pravidelného predkladania správ zo strany štatutárneho orgánu, 
účasťou jeho člena orgánu na rokovaní dozornej rady či predrokovaním určitých roz-
hodnutí s dozornou radou336, ale prípadne aj vo forme zabezpečenia prístupu členov 
dozornej rady do elektronických systémov vedenia účtovníctva.337 

 

332 K tomu bližšie ŽITŇANSKÁ, L. Povinnosti člena dozornej rady vo vzťahu k obchodnej 
spoločnosti. In Súkromné právo. 2020, č. 5.; obdobne podľa § 201 ods. 3 zákona o obchodních 
korporacích je výkon pôsobnosti dozornej rady jej individuálnymi členmi prípustný iba 
v prípade zodpovedajúceho rozhodnutia dozornej rady, príp. v situáciách, keď dozorná rada 
nie je schopná plniť svoje funkcie. 

333 ŽITŇANSKÁ, L. Povinnosti člena dozornej rady vo vzťahu k obchodnej spoločnosti. In 
Súkromné právo. 2020, č. 5. 

334 SCHRÖDER-FRERKES, A., GÖHRING, A. The Limited Liability Company under German Law 
(the GmbH). London: Globe Law and Business, 2020, s. 127. 

335 ŽITŇANSKÁ, L. Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností. Brati-
slava: Iura Edition, 2000, s. 105. 

336 Loc. cit. 

337 ŽITŇANSKÁ, L. Povinnosti člena dozornej rady vo vzťahu k obchodnej spoločnosti. In 
Súkromné právo. 2020, č. 5. Autorka okrem iného poukazuje na Rozsudok Spolkového súd-
neho dvora (BGH) II ZR 359/16 z 20. marca 2018, bod 21. Dostupné na: https://open-
jur.de/u/2120884.html: „potreba dozornej rady mať prístup k informáciám nezávisle od 

 

https://openjur.de/u/2120884.html
https://openjur.de/u/2120884.html
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Pri zameraní na situáciu spoločnosti s ručením obmedzeným treba poznamenať, 
že koncept tzv. jednostupňového manažmentu s dôrazom na osobnú kontrolu spoloč-
níkov je tejto právnej forme korporácie v historickom vývoji vlastný.338 Aj v súčasnej 
praxi nachádzame iba málo prípadov, keď by v spoločnosti existovala reálna potreba 
vytvorenia dozornej rady, čo je umocnené prevahou koncentrovaných štruktúr s ma-
lým počtom spoločníkov, ktorí sú súčasne konateľmi. Rovnaké konštatovanie sa však 
v našich podmienkach týka aj prevažnej väčšiny slovenských akciových spoločností, 
čo má za následok, že aj povinne zriaďované dozorné rady sa v zásade obmedzujú iba 
na formálny výkon svojej pôsobnosti.339 

Pochybnosti o skutočnom význame dozornej rady vznikajú aj s ohľadom na sku-
točnosť, že jej personálne obsadenie prakticky plne závisí od vôle majoritných spoloč-
níkov (akcionárov). Pôsobnosť dozornej rady preto spravidla podlieha určitým faktic-
kým očakávaniam, že jej členovia budú svoju funkciu vykonávať v súlade so záujmami 
týchto spoločníkov.340 Očakávania, že dozorná rada poskytne individuálnym (menši-
novým) spoločníkom informácie, ktoré by boli použiteľné pri účinnom výkone ich 
práv, sú preto skôr iluzórne.341 Na druhej strane, samotní väčšinoví spoločníci, ktorí 
disponujú priamym dosahom na zloženie orgánov, majú k relevantným informáciám 
prakticky neobmedzený prístup. 342 Za opodstatnené preto považujeme názory, ktoré 
volajú po zásadnom prehodnotení aktuálnej právnej úpravy obligatórnej dozornej 

 
predstavenstva vyplýva bezprostredne z jej úlohy dohliadať na predstavenstvo na vlastnú zod-
povednosť, inak by kontrole podliehajúce predstavenstvo mohlo zrušiť dohľad nad sebou 
samým výberom poskytnutých informácií.“ 

338 Už nemecký zákonodarca v 19. storočí vychádzal z konceptu ponechania vnútornej 
štruktúry spoločnosti na vôli spoločníkov. Tento princíp sa na našom neskoršom území od-
razil aj v podobe úpravy podľa § 29 zákona č. 58/1906 ř. z., ktorá dozornú radu spoločnosti 
s ručením obmedzeným takisto koncipovala ako fakultatívny orgán, ktorý sa stával obliga-
tórnym iba v prípadoch, keď mala spoločnosť kmeňový kapitál vyšší než 1 mil. Kčs, a záro-
veň (kumulatívne) bol počet spoločníkov vyšší než päťdesiat. K tomu pozri aj MALOVSKÝ-
WENIG, A. Příručka obchodního práva. Praha: Československý Kompas, 1947, s. 476. 

339 ŽITŇANSKÁ, L. Povinnosti člena dozornej rady vo vzťahu k obchodnej spoločnosti. In 
Súkromné právo. 2020, č. 5.; podobne tiež napr. KUBINEC, M. Niekoľko poznámok k posta-
veniu dozornej rady v kapitálových obchodných spoločnostiach. In Právny obzor. 2006, č. 2, 
s. 196. 

340 Pozri ŽITŇANSKÁ, L. Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností. 
Bratislava: Iura Edition, 2000, s. 106 – 107; rovnako KUBINEC, M. Niekoľko poznámok k 
postaveniu dozornej rady v kapitálových obchodných spoločnostiach. In Právny obzor. 
2006, č. 2, s. 198. 

341 Porovnaj KUBINEC, M. Niekoľko poznámok k postaveniu dozornej rady v kapitálových 
obchodných spoločnostiach. In Právny obzor. 2006, č. 2, s. 197. 

342 ŽITŇANSKÁ, L. Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností. Brati-
slava: Iura Edition, 2000, s. 16 – 17. 
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rady kreovanej na úkor rozsahu informačného práva individuálnych akcionárov, a to 
cestou priblíženia k modelu úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným či zavedením 
kvalifikovaných predpokladov povinného zriaďovania dozornej rady(napr. vyšší po-
čet zamestnancov). 343 

Nadväzujúc na uvedené je potrebné poukázať, že doterajšia doktrína aj súdna prax 
rešpektovala, že v spoločnosti s ručením obmedzeným nemá ani prípadné vytvorenie 
dozornej rady žiadny vplyv na možnosť ani rozsah informačného práva spoločníkov, 
ktorí tak boli oprávnení svoje právo vykonávať popri dozornej rade.344 Nedávne roz-
hodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, publikované  
v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov slovenskej republiky ako R 
44/2019, však prinieslo významný odklon od uvedenej tézy, v dôsledku čoho je v sú-
časnosti fakticky relativizovaná aj fakultatívna povaha dozornej rady spoločnosti s ru-
čením obmedzeným. Najvyšší súd totiž podstatne limitoval možnosti výkonu infor-

 

343 Porovnaj KUBINEC, M. Niekoľko poznámok k postaveniu dozornej rady v kapitálových 
obchodných spoločnostiach. In Právny obzor. 2006, č. 2, s. 203 – 204. Možno pripomenúť, že 
koncepcia fakultatívnej dozornej rady akciovej spoločnosti je v našich končinách známa 
z minulosti, keď ju upravoval čl. 225 ods. 1 Všeobecného obchodného zákonníka. K tomu 
bližšie MALOVSKÝ-WENIG, A. Příručka obchodního práva. Praha: Československý Kompas, 
1947, s. 280. 

344 Pozri rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Obo 222/2001 z 5. apríla 
2002 (R 10/2003): „Každý spoločník má právo byť informovaný o činnosti spoločnosti, vrá-
tane zmlúv, ktoré na zabezpečenie svojej činnosti uzatvára, manažérske zmluvy a dohody o 
pracovnej činnosti nevynímajúc.“ 
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mačného práva samotných spoločníkov tým, že rozsah prípustných informačných žia-
dostí zúžil iba na vybrané záležitosti korporácie345, pričom právo na informácie o všet-
kých veciach spoločnosti priznal len členom dozornej rady, a to dokonca bez ohľadu 
na to, či bol kontrolný orgán v konkrétnej spoločnosti vôbec zriadený.346 

V praxi takýto stav vyvoláva hrozbu, že spoločníci nebudú schopní efektívne kon-
trolovať činnosť konateľov a v dôsledku informačného deficitu riadne vykonávať ani 
svoje ďalšie práva, ktoré slúžia na ochranu ich záujmov či záujmov spoločnosti. V sú-
časnosti je preto jednoznačne namieste odporúčanie, aby spoločnosti s ručením ob-
medzeným z opatrnosti kreovali dozornú radu a zároveň do nej nominovali všetkých 
spoločníkov. Je evidentné, že táto okolnosť posúva reálny charakter dozornej rady 
skôr do roviny obligatórneho orgánu.347 

 

 

345 Pozri uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Obdo/21/2019  
z 29. mája 2019 (R 44/2019), bod 60.: „Právo spoločníka na informácie o záležitostiach spo-
ločnosti a právo spoločníka nahliadať do dokladov spoločnosti je tak späté s takými informá-
ciami a dokladmi spoločnosti, ktoré sa týkajú najvýznamnejších úkonov a záležitostí spoloč-
nosti, a ktoré môžu mať napr. vplyv na likviditu spoločnosti a v konečnom dôsledku aj na hod-
notu obchodného podielu spoločníka, resp. na výšku podielu spoločníka na zisku spoločnosti.“; 
resp. bod 66.: „[...] do obsahu práv spoločníka vymedzených v ustanovení § 122 ods. 2 Obchod-
ného zákonníka nepatrí právo dožadovať informácií (alebo sprístupnenia dokladov), ktoré sa 
týkajú bežného chodu spoločnosti. Pod bežným chodom spoločnosti treba rozumieť tak nielen 
obstarávanie bežného spotrebného materiálu, resp. bežné, každodenné úkony, ku ktorým do-
chádza v rámci činnosti spoločnosti, ale aj personálne zabezpečenie spoločnosti, aby mohla 
vôbec vykonávať činnosť (t. j. uzatváranie pracovných zmlúv so zamestnancami spoločnosti, 
prípadne udeľovanie splnomocnení splnomocnencom, na podklade ktorých sú oprávnení ko-
nať v mene spoločnosti).“ 

346 Pozri ibid., bod 61.: „[Iba členovia dozornej rady] sú oprávnení žiadať od konateľov infor-
mácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných 
a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti. [...] Na predmetnom konštatovaní nemení nič 
ani skutočnosť, že dozorná rada je v rámci spoločnosti s ručením obmedzeným konštruovaná 
ako fakultatívny orgán, keď jej zriadenie závisí výlučne od vôle spoločníkov vyjadrenej v spo-
ločenskej zmluve.“, resp. bod 62.: „Tento záver platí aj vtedy, ak spoločnosť nemá dozornú radu 
zriadenú. Na spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá nemá zriadenú dozornú 
radu, neprechádzajú oprávnenia, ktoré zákon zveruje dozornej rade ako kontrolnému orgánu 
spoločnosti, resp. jej jednotlivým členom.“ 

347 K tomu podrobne CSACH, K. – ŽITŇANSKÁ, L. Uplatňovanie práv spoločníka (kapitálovej) 
obchodnej spoločnosti z pohľadu aktuálnej judikatúry NS SR a ÚS SR. In ZOUFALÝ, V (ed.) 
XXVIII. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2021, s. 468 – 489.; CSACH, K. Právo spoloč-
níka spoločnosti s ručením obmedzeným na informácie po R 44/2019. In Súkromné právo. 
2021, č. 4.; BUHALA, O. Informačné právo spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným 
vo svetle najnovšej judikatúry Najvyššieho súdu SR (R 44/2019). In SUCHOŽA, J. a kol. (ed.) 
Právo, obchod, ekonomika: zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Koši-
ciach, 2020, s. 34 – 43. 
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6.2.1. Povinnosť mlčanlivosti členov dozornej rady 

Členov dozornej rady zaväzuje povinnosť mlčanlivosti ohľadom všetkých informá-
cií, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojich informačných práv. Na rozdiel od spoloční-
kov, u ktorých je rovnaká povinnosť odvodzovaná implicitne zo širšej povinnosti loja-
lity voči spoločnosti348, vyplýva v prípade členov dozornej rady explicitne z úpravy po-
vinnosti lojality ako zložky ich fiduciárnych povinností.349 Táto mlčanlivosť sa pritom 
vzťahuje na všetky informácie, ktoré by spoločnosti mohli privodiť ujmu alebo ohroziť 
jej záujem, príp. záujem spoločníkov. Schopnosť rozpoznať takúto povahu informácie 
predstavuje súčasť povinnosti odbornej starostlivosti (profesionality) člena dozornej 
rady. Pokiaľ porušením predmetnej povinnosti korporácii vznikne škoda, budú za ňu 
členovia dozornej rady zodpovedať v režime solidárnej internej zodpovednosti (t. j. 
voči korporácii) za škodu spôsobenú porušením povinností pri výkone funkcie.350 

Z povinnosti mlčanlivosti však pre členov dozornej rady nevyplýva, že by zistené 
informácie nemohli využiť v rámci prípadnej intervencie na ochranu záujmov korpo-
rácie. Opačný prístup by znamenal popretie účelu informačných oprávnení členov do-
zornej rady a zároveň by sa dostával do priameho rozporu s podstatou povinností, 
ktoré predstavujú náplň ich funkcie. 

 

 Záver 

Informačné povinnosti tvoriace súčasť agendy (členov) štatutárnych orgánov ka-
pitálových korporácií sú pre fungovanie ich vnútorných vzťahov vitálne vo viacerých 
smeroch. Okrem toho, že sa nimi vytvárajú podmienky na reálne zapojenie spoloční-
kov do riadenia spoločnosti a riadny výkon ich ostatných majetkových aj nemajetko-
vých práv, totiž predstavujú aj základ kontroly voči manažmentu. Redukcia informač-
nej asymetrie preto zásadne prispieva k redukcii rizík plynúcich z využitia konceptu 
zastúpenia, a to nielen z pohľadu možných právnych následkov, ale tiež v rovine psy-
chologickej motivácie na vyššiu kvalitu výkonu funkcie. 

V rámci konkrétnych výkladových záverov, ktoré vyžaduje najmä právna úprava 
spoločnosti s ručením obmedzeným, sa domnievame, že povinnému sprístupňovaniu 
v prospech spoločníkov by mali podliehať v zásade všetky údaje a doklady týkajúce sa 
obchodnej spoločnosti, a to vrátane informácií, ktoré tvoria súčasť jej obchodného ta-

 

348 Výnimkou, keď zákon takúto povinnosť stanovuje explicitne, je úprava mlčanlivosti ak-
cionárov vo vzťahu k informáciám, ktoré získali výkonom svojho práva na nahliadanie do 
zápisníc z rokovania dozornej rady podľa § 178 ods. 7 OBZ. 

349 Pozri § 135a ods. 1 v spojení s § 139 ods. 4 OBZ, resp. § 194 ods. 5 v spojení s § 200 ods. 
3 OBZ. 

350 KUBINEC, M. Niekoľko poznámok k postaveniu dozornej rady v kapitálových obchod-
ných spoločnostiach. In Právny obzor. 2006, č. 2, s. 198. 
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jomstva alebo záväzkov mlčanlivosti prevzatých v mene korporácie vo vzťahu k tre-
tím osobám. Výnimku v tomto ohľade predstavujú tzv. citlivé informácie, poskytnutie 
ktorých môže byť odmietnuté, pokiaľ by ním došlo k spôsobeniu škody alebo ohroze-
niu záujmov povinnej korporácie. Vlastnému plneniu analyzovaných informačných 
povinností zásadne musí predchádzať dostatočne určitá informačná žiadosť spoloč-
níka, ktorú je štatutárny orgán povinný vybaviť, s ohľadom na plnenie ostatných pri-
orít, v čo najkratšom čase. Obchodný zákonník poskytuje možnosť širokej dispozície, 
pokiaľ ide o určenie formy komunikácie medzi členmi štatutárnych orgánov a spoloč-
níkmi, pričom treba jednoznačne pripustiť aj možnosť jej realizácie prostredníctvom 
elektronických komunikačných prostriedkov. Uplatnenie informačného práva spoloč-
níkov, ale aj poskytnutie príslušnej odpovede zo strany členov štatutárneho orgánu 
musí v každom prípade rešpektovať princípy korporačnej lojality, ktorá zahŕňa aj zá-
kaz zneužívajúceho (šikanózneho) výkonu práva a znevýhodňujúceho konania voči 
spoločníkom. 

Systém vnútorného dátového prenosu je odlišný v prípadoch, keď obchodná spo-
ločnosť disponuje dozornou radou. Tento orgán, resp. jeho jednotliví členovia totiž 
spoločníkov nahrádzajú alebo dopĺňajú v postavení priamych prijímateľov poskyto-
vaných informácií. Samotnú existenciu kontrolného orgánu však nepovažujeme za 
dostatočnú garanciu ochrany práv (menšinových) spoločníkov, a to najmä z dôvodu 
rozhodujúceho dosahu väčšinových spoločníkov na jej personálne obsadenie. So zre-
teľom na účel právnej úpravy informačných povinností obchodných spoločností a po-
vahu prevažnej väčšiny tuzemských korporácií sa navyše zasadzujeme za myšlienku 
prehodnotenia obligatórneho charakteru dozornej rady akciovej spoločnosti a odmie-
tame judikatórne závery zavádzajúce fakticky obligatórny charakter dozornej rady 
spoločnosti s ručením obmedzeným (R 44/2019). 
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7. Ručenie člena štatutárneho orgánu 

JUDr. Dominika Cukerová, PhD. 

 

Právne následky porušenia povinnosti člena štatutárneho orgánu obchodnej spo-
ločnosti sa môžu na úrovni hmotného práva líšiť. 

Ako štandardný následok porušenia povinnosti zo strany člena štatutárneho or-
gánu možno vnímať nastúpenie režimu všeobecnej zodpovednosti člena štatutárneho 
orgánu za škodu vzniknutú spoločnosti.351 Tú si môže vo vlastnom mene a na vlastný 
účet uplatniť voči členovi štatutárneho orgánu aj veriteľ spoločnosti ako subjekt sto-
jaci mimo nej za predpokladu, že popri všeobecných predpokladoch vzniku zodpoved-
nosti za škodu preukáže aj existenciu svojej pohľadávky voči spoločnosti a nemožnosť 
jej uspokojenia z majetku spoločnosti.352 V jadre veci však nejde o sanáciu škody 
vzniknutej veriteľovi, ale obchodnej spoločnosti. 

Ako mimoriadny následok porušenia povinnosti zo strany člena štatutárneho or-
gánu možno vidieť priamu zodpovednosť člena štatutárneho orgánu obchodnej spo-
ločnosti za škodu spôsobenú veriteľovi. Mimoriadne postavenie tohto zodpovednost-
ného režimu potvrdzuje nízka frekvencia jeho výskytu v rámci právnej úpravy. V tejto 
súvislosti je možné identifikovať len dva prípady priamej zodpovednosti člena štatu-
tárneho orgánu obchodnej spoločnosti za škodu vzniknutú veriteľovi, a to pre ones-
korené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa § 11a ZKR a pre porušenie po-
vinnosti zdržať sa úkonov smerujúcich k realizácii zlúčenia, splynutia alebo rozdele-
nia spoločnosti, ak možno predpokladať, že sprísnené podmienky ich realizácie podľa 
§ 69 ods. 11 OBZ nie sú splnené. 

Osobitné následky spája Obchodný zákonník s porušením povinností, ktoré pre 
člena štatutárneho orgánu vyplývajú zo zákazu konkurencie.353 

Popísané zodpovednostné režimy nie sú typovo jediným riešením, ktoré Obchodný 
zákonník konštruuje pre jednotlivé prípady porušenia povinností člena štatutárneho 
orgánu. Okrem nich upravuje aj ručenie člena štatutárneho orgánu, ktoré nastupuje 
ako osobitný zabezpečovací inštitút všade tam, kde je silnejší skôr záujem protiprávny 
stav odstrániť, ako len sanovať jeho nepriaznivé následky v podobe vzniknutej škody. 
V tomto smere sleduje zodpovednosť a ručenie člena štatutárneho orgánu z podstaty 
vecí odlišné ciele. Prejavom toho je aj nízka miera previazanosti či závislosti oboch 
právnych úprav. V riešení tejto otázky dosahuje doktrína už dlhodobo vysokú zhodu 

 

351 Ustanovenia § 135a ods. 2, resp. § 194 ods. 6 OBZ. 

352 OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 – 260). Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2017, s. 974. 

353 Ustanovenie § 65 OBZ. 
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v tom, že oba právne následky porušenia povinností člena štatutárneho orgánu možno 
uplatniť paralelne popri sebe.354  

Ručenie člena štatutárneho orgánu má v prostredí práva obchodných spoločností 
vysoko kazuistický charakter355 a jeho aplikácia sa obmedzuje len na vybrané situácie. 
Prierezovo spoločným znakom týchto situácií je, že zákonné ručenie člena štatutár-
neho orgánu zabezpečuje záväzok osoby vrátiť plnenie obchodnej spoločnosti, ktoré 
od nej získala v rozpore s Obchodným zákonníkom.356 Hoci je možné pre ručenie člena 
štatutárneho orgánu identifikovať určité typické znaky, v jadre vecí sa podmienky ap-
likácie pre jednotlivé situácie značne líšia. Na tomto základe doktrína rozlišuje medzi 
interným, externým a kombinovaným ručením.357 Podstatou interného ručenia je, že 
sa realizuje smerom dovnútra spoločnosti a člen štatutárneho orgánu ručí za splnenie 
zabezpečeného záväzku voči obchodnej spoločnosti (zabezpečenou pohľadávkou je 
teda pohľadávka obchodnej spoločnosti),358 zatiaľ čo pri externom ručení smeruje za-
bezpečenie k veriteľovi obchodnej spoločnosti a člen štatutárneho orgánu mu ručí za 
splnenie jeho pohľadávky voči obchodnej spoločnosti (zabezpečenou pohľadávkou je 
teda pohľadávka veriteľa voči obchodnej spoločnosti).359 Pri kombinovanom ručení 
vzhliada doktrína prvky oboch predchádzajúcich konceptov ručenia.360  

Až do novely Obchodného zákonníka prevedenej zákonom č. 87/2015 Z. z. sa ru-
čenie člena štatutárneho orgánu ukazovalo ako zabezpečovací inštitút slúžiaci pri-
márne na ochranu záujmov spoločnosti. Len celkom výnimočne sa rátalo s jeho využi-
tím i zo strany veriteľa obchodnej spoločnosti. Pre veriteľov verejnej obchodnej spo-
ločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným prichádzala 

 

354 Napríklad PALA, R., FRINDRICH, J. In OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 
Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 521. 

355 OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a druž-
stvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, s. 297. 

356 Tamtiež s. 297.  

357 Napríklad CSACH, K. Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromno-
právne následky ich porušenia (2. časť). In Súkromné právo. 2016, č. 6, s. 227–230 alebo 
DURAČÍNSKA, J. In PATAKYOVÁ, M., ĎURICA, M., HUSÁR, J. a kol. Aplikované právo obchod-
ných spoločností a družstva – ťažiskové inštitúty. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 309–
311. 

358 Napríklad podľa § 123 ods. 4 OBZ ručia konatelia za vrátenie neoprávnene vyplateného 
podielu na zisku.  

359 Podľa § 215 ods. 6 OBZ ručia členovia predstavenstva priamo veriteľovi za splnenie jeho 
pohľadávky, ktorá nebola zabezpečená, ak pri znížení základného imania poskytla spoloč-
nosť akcionárom protiplnenie v rozpore s § 215 ods. 4 OBZ a ak ich nemožno uspokojiť 
z majetku spoločnosti.   

360 Napríklad § 206 ods. 2 OBZ.  
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aplikácia ručenia člena štatutárneho orgánu do úvahy prakticky v jedinom prípade, 
a to pri zmene právnej formy v zmysle § 69b ods. 8 OBZ.361 O čosi širšie využitie umož-
ňovala právna úprava veriteľom akciovej spoločnosti v súvislosti so zvýšením a zníže-
ním základného imania.  

Tento trend sa podarilo vyššie zmienenou novelou mierne prelomiť, keď do Ob-
chodného zákonníka bola doplnená právna úprava troch protiprávnych stavov, kto-
rých právnym následkom je vznik ručenia člena štatutárneho orgánu nielen voči ob-
chodnej spoločnosti, ale aj voči veriteľom spoločnosti. Ide o ručenie za vrátenie plne-
nia nahradzujúceho vlastné zdroje, ručenie za vrátenie neoprávnene vráteného 
vkladu a napokon ručenie diskvalifikovaného člena štatutárneho orgánu. V tomto prí-
spevku by sme sa pokúsili o priblíženie týchto osobitných modelov ručenia člena šta-
tutárneho orgánu, identifikáciu problematických momentov a možných praktických 
úskalí ich aplikácie.  

 

7.1. Ručenie člena štatutárneho orgánu za vrátenie plnenia nahradzujú-
ceho vlastné zdroje 

 

Rozpracovanie problematiky zákazu vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné 
zdroje už ponúkli viacerí autori.362 Na tomto mieste preto nebudeme túto tému opa-
kovane v podrobnostiach rozvíjať. Na naše účely postačuje vymedzenie základnej 
podstaty tohto inštitútu.363 Tú možno zhrnúť do konštatovania, že ide o dočasné 
prekvalifikovanie úveru alebo obdobného plnenia, ktoré mu hospodárskym účelom 
zodpovedá, na vlastné zdroje, pokiaľ tieto plnenia boli spoločnosti poskytnuté počas 

 

361 O neobmedzenom ručení spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementá-
rov komanditnej spoločnosti neuvažujeme, keďže nejde o ručenie previazané s funkciou 
štatutárneho orgánu. 

362 Napríklad HAVEL, B., ŽITŇANSKÁ, L. a kol. Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na 
pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 
175 – 178 alebo CSACH, K. Obchodná spoločnosť v kríze. In Súkromné právo. 2017, č. 4, s. 
166 – 175 alebo DOLNÝ, J. Doktrína prekvalifikovania cudzích zdrojov na vlastné zdroje. In 
Justičná revue. 2016, č. 10, s. 1034 – 1035. Tiež sme sa pokúsili prispieť do diskusie k danej 
téme tu CUKEROVÁ, D. Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve. Bratislava: C. 
H. Beck, 2021, s. 104 – 110. 

363 Tiež sa možno žiada uviesť, že problematika zákazu vrátenia plnenia nahradzujúceho 
vlastné zdroje tvorí súčasť širšej problematiky, ktorú doktrína označuje ako financovanie 
obchodnej spoločnosti v kríze. Ustanovenia Obchodného zákonníka o kríze, a teda aj o fi-
nancovaní spoločnosti v kríze, sú použiteľné len vo vzťahu ku spoločnosti s ručením obme-
dzeným, akciovej spoločnosti, jednoduchej spoločnosti na akcie a komanditnej spoločnosti, 
za predpokladu, že komplementárom nie je žiadna fyzická osoba (§ 67i OBZ). 
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jej krízy364 zo strany v zákone presne označených osôb. Na tomto základe potom Ob-
chodný zákonník formuluje zákaz ich vrátenia, a to až do doby, kým nepominie kríza 
obchodnej spoločnosti, prípadne do doby, kým vrátenie takého plnenia nepovedie ku 
kríze obchodnej spoločnosti.365 

Ak dôjde k porušeniu zákazu a plnenie prekvalifikované na vlastné zdroje sa vráti 
osobe podľa § 67c ods. 2 OBZ, vzniká obchodnej spoločnosti nárok na vrátenie jeho 
hodnoty. Riadne splnenie tohto nároku spoločnosti voči povinnej osobe Obchodný zá-
konník zabezpečuje inštitútom zákonného ručenia člena štatutárneho orgánu. Kon-
cepčné riešenie tohto zabezpečovacieho inštitútu so sebou prináša niektoré zaujímavé 
momenty, ktoré v odbornej obci vyvolali diskusiu. Na túto sa pokúsime v nasledujú-
cich pasážach tejto práce nadviazať. 

 

7.1.1. Ručenie člena štatutárneho orgánu: Vymedzenie zabezpečenej pohľa-
dávky 

 

Obchodný zákonník formuluje v § 67f ods. 1 zákaz vrátenia plnenia nahradzujú-
ceho vlastné zdroje s príslušenstvom a zmluvnou pokutou, ak je spoločnosť v kríze 
alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala. Pre prípad nedodržania tohto zákon-
ného imperatívu, ukladá Obchodný zákonník v § 67 ods. 2 osobe, ktorá plnenie v roz-
pore s § 67f ods. 1 OBZ prijala, povinnosť vrátiť spoločnosti jeho hodnotu. Obchodný 
zákonník akoby netrvá na zachovaní totožnosti plnenia, podľa § 67f ods. 2 OBZ posta-
čuje, pokiaľ je spoločnosti vrátená hodnota plnenia poskytnutého v rozpore s § 67f 
ods. 1 OBZ.366 

V súvislosti s povinnosťou vrátiť hodnotu plnenia poskytnutého v rozpore s § 67f 
ods. 1 konštruuje Obchodný zákonník zákonné ručenie člena štatutárneho orgánu. To 
vymedzuje v § 67f ods. 2 tretia veta OBZ tak, že „členovia štatutárneho orgánu, ktorí 
vykonávali funkciu v čase poskytnutia plnenia v rozpore so zákazom podľa odseku 1, ru-
čia spoločne a nerozdielne za jeho vrátenie“. Z jazykového vyjadrenia citovaného usta-
novenia sa javí, že členovia štatutárneho orgánu ručia za vrátenie plnenia poskytnu-
tého v rozpore s § 67f ods. 1 OBZ.  

 

364 Prípadne poskytnutých pred krízou, ale ktorého splatnosť bola počas krízy odložená, 
alebo predĺžená.  

365 Ustanovenie § 67f ods. 1 OBZ.  

366 Pala a Frindrich v tejto súvislosti uvádzajú, že predmetné ustanovenie umožňuje, aby ne-
oprávnene vrátené nepeňažné plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje bolo spoločnosti vrá-
tené vo forme peňažného plnenia. Pozri PALA, R., FRINDRICH, J. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Ob-
chodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 – 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 
519. 
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Kým osobe podľa § 67c ods. 2 OBZ vzniká pri porušení zákazu podľa § 67f ods. 1 
OBZ povinnosť vrátiť spoločnosti hodnotu plnenia, členovia štatutárneho orgánu ru-
čia za vrátenie plnenia, ktoré bolo poskytnuté v rozpore s odsekom 1 § 67f OBZ. Dom-
nievame sa, že rozdielne jazykové vyjadrenie predmetu povinnosti osoby podľa § 67c 
ods. 2 OBZ a predmetu ručenia člena štatutárneho orgánu nebolo zámerné s cieľom 
diferencovať predmet povinnosti a predmet ručenia. Pokiaľ má ručenie člena štatu-
tárneho orgánu primárne za cieľ zabezpečiť riadne splnenie povinnosti osoby podľa 
§ 67c ods. 2 OBZ, predmety povinnosti a ručenia by sa mali prekrývať. Nepredpokla-
dáme však, že by táto jazyková diverzita mohla mať v praktickej rovine výraznejší po-
tenciál oslabovať právnu istotu účastníkov právnych vzťahov.367 V tomto smere sa 
domnievame, že ide skôr o nedostatok vo formulácii normatívneho textu ako jasne vy-
jadrený zámer zákonodarcu zúžiť predmet ručenia člena štatutárneho orgánu len na 
vrátenie plnenia, ktoré bolo poskytnuté v rozpore s § 67f ods. 1 OBZ. 

Zabezpečenou by tak pre prípad ručenia člena štatutárneho orgánu mala byť po-
hľadávka spoločnosti voči osobe podľa § 67c ods. 2 OBZ spočívajúca vo vrátení hod-
noty plnenia, ktoré bolo poskytnuté napriek imperatívu vyjadrenému v § 67f ods. 1 
OBZ. Takto vymedzenej pohľadávke spoločnosti zodpovedá na druhej strane záväzok 
osoby podľa § 67c ods. 2 OBZ vrátiť hodnotu plnenia späť spoločnosti.  

 

7.1.2.  Ručenie člena štatutárneho orgánu: Vymedzenie ručiteľa a zmeny v čle-
noch štatutárneho orgánu 

 

Postavenie ručiteľa pre prípady nedovoleného vrátenia plnenia nahradzujúceho 
vlastné zdroje majú len členovia štatutárneho orgánu. Obchodný zákonník rozlišuje  
v § 67f ods. 2 dve kritériá v otázke určenia, konkrétne ktorí členovia štatutárneho or-
gánu ručia za splnenie záväzku vrátiť spoločnosti hodnotu plnenia poskytnutého 
v rozpore so zákonným zákazom. Prvým je časový moment výkonu funkcie a druhým 
je vymáhanie nároku na vrátenie hodnoty plnenia zo strany obchodnej spoločnosti.  

Člen štatutárneho orgánu, ktorý vykonával funkciu v čase vrátenia plnenia nahra-
dzujúceho vlastné zdroje v rozpore so zákonným zákazom, ručí za vrátenie hodnoty 
tohto plnenia späť spoločnosti. Jeho vedomosť, nesúhlas s vrátením plnenia či iné at-
ribúty následného správania sa368 sú bez právnej relevancie. Právna úprava neposky-
tuje pre túto skupinu členov štatutárneho orgánu žiadnu možnosť liberácie. V tomto 
smere sú zákonné podmienky ručenia člena štatutárneho orgánu vnímané niektorými 

 

367 Hoci doktrína pripúšťa, aby predmetom prekvalifikovaného plnenia bolo i plnenie nepe-
ňažnej povahy, domnievame sa, že oveľa častejším javom sú peňažné plnenia. Tam problém 
s rozdielnym jazykovým vyjadrením predmetu povinnosti a ručenia prakticky ani nevzniká.  

368 Napríklad ak by vrátenie tohto plnenia v mene spoločnosti vymáhal späť. 
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autormi ako nespravodlivé.369 Na vznik ručenia postačuje, že vykonávali funkciu 
v čase, keď k porušeniu zákazu došlo. Ani následný zánik funkcie člena štatutárneho 
orgánu nedokáže existenciu a trvanie ručenia v žiadnom smere ovplyvniť. 

Druhú skupinu potenciálne ručiacich členov štatutárneho orgánu reprezentujú tí, 
ktorým vznikla funkcia až po tom, ako bol porušený riešený zákonný imperatív. Pre 
vznik ručenia nových členov štatutárneho orgánu je určujúce, či si spoločnosť uplat-
ňuje alebo neuplatňuje nárok na vrátenie hodnoty tohto plnenia. V prípade, že si tento 
nárok uplatňuje, ručenie na strane nového člena štatutárneho orgánu nevznikne. Ak 
tento nárok zo strany spoločnosti nie je uplatňovaný, ručí aj nový člen štatutárneho 
orgánu. Otázne môže byť, či ručenie nového člena štatutárneho orgánu vznikne aj 
v prípade, ak vykonával funkciu jednak počas medziobdobia, keď si spoločnosť nárok 
neuplatňovala, a jednak aj v období, keď si nárok uplatňovala. Ak ručenie následných 
členov štatutárneho orgánu vnímame ako sankčný následok porušenia ich povinnosti 
vymáhať vrátenie hodnoty plnenia späť spoločnosti, potom by ručenie novému čle-
novi štatutárneho orgánu nemalo vzniknúť, resp. by malo zaniknúť, ak vykonával 
funkciu počas oboch období, v ktorom si spoločnosť tento nárok neuplatňovala, ako  
i uplatňovala.370 

Rozdiel medzi prvou a druhou skupinou ručiacich členov štatutárneho orgánu spo-
číva primárne v možnosti liberovať sa. Kým člen štatutárneho orgánu, ktorý vykoná-
val funkciu v čase nedovoleného vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje, je 
bez možnosti liberácie, člen štatutárneho orgánu, ktorému vznikla funkcia až po ne-
dovolenom vrátení, má možnosť zbaviť sa ručenia tým, že preukáže svoju nevedo-
mosť o tejto povinnosti, ako aj objektívnu nemožnosť túto vedomosť mať. Vedomosť 
či nevedomosť člena štatutárneho orgánu doktrína posudzuje z hľadiska jeho odbor-
nej starostlivosti.371 Zaujímavé môžu byť situácie, keď sa novým členom štatutárneho 
orgánu stane doterajší spoločník spoločnosti. Ten zvyčajne má už z pozície spoločníka 
prístup k informáciám týkajúcim sa spoločnosti, ako aj objektívnu možnosť mať pre-
hľad o účtovníctve spoločnosti. 

 

 

 

369 PALA, R., FRINDRICH, J. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zvä-
zok I (§ 1 – 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 520. 

370 Napríklad nie vždy bude možné uvažovať pri novom členovi štatutárneho orgánu o libe-
rácii, typicky v prípadoch, pokiaľ by novým členom štatutárneho orgánu bol doterajší spo-
ločník spoločnosti. Ten zvyčajne má objektívnu možnosť mať prehľad o účtovníctve spoloč-
nosti.  

371 PALA, R., FRINDRICH, J. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zvä-
zok I (§ 1 – 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 521. 
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7.1.3. Ručenie člena štatutárneho orgánu: Subjekty oprávnené z ručenia 

 

Azda najproblematickejšou otázkou ručenia člena štatutárneho orgánu je vyme-
dzenie oprávnených subjektov a v nadväznosti na to i spôsobu, akým môžu práva z ru-
čenia realizovať. Pokiaľ ručenie člena štatutárneho orgánu zabezpečuje pohľadávku 
spoločnosti na vrátenie hodnoty plnenia poskytnutého v rozpore so zákonným záka-
zom, je prirodzené, že oprávneným z ručenia bude obchodná spoločnosť. Vedľa ob-
chodnej spoločnosti Obchodný zákonník v § 67f ods. 3 rozširuje okruh subjektov 
oprávnených z ručenia aj o veriteľov spoločnosti. Veritelia však nie sú v právnej 
úprave výslovne typovo vymedzení podľa toho, či disponujú vykonateľnou, podmie-
nenou, splatnou či nesplatnou pohľadávkou. Na tomto mieste sa môžeme pýtať, voči 
akým veriteľom vlastne ručenie člena štatutárneho orgánu vzniká. 

Domnievame sa, že odpoveď na túto otázku podmieňuje riešenie nadväzujúcej 
otázky, a to či je tento koncept ručenia člena štatutárneho orgánu využiteľný zo strany 
veriteľov priamo v súvislosti s uspokojením ich pohľadávky voči obchodnej spoloč-
nosti. Podstata inštitútu ručenia člena štatutárneho orgánu totiž smeruje k zabezpe-
čeniu pohľadávky spoločnosti, nie veriteľa. 

Právna úprava mlčí v otázke, či môžu veritelia uplatniť právo z ručenia priamo za 
účelom uspokojenia svojej pohľadávky, ktorou disponujú voči spoločnosti. Z úrovne 
aplikačnej praxe sa nám nepodarilo nájsť ani jedno súdne rozhodnutie, ktoré by sa 
vyjadrilo k nastoleným témam, a doktrína je v tomto smere zatiaľ nejednotná. Niektorí 
autori sa prikláňajú k názoru, že veritelia môžu uplatniť ručenie voči členovi štatutár-
neho orgánu iba v prospech obchodnej spoločnosti (ako tzv. ručenie v prospech tretej 
osoby).372 V odbornej spisbe je však vyjadrený aj opačný názor, ktorý pripúšťa, aby 
člen štatutárneho orgánu v rámci ručenia za záväzok osoby uvedenej v § 67c ods. 2 
OBZ plnil priamo veriteľovi za účelom uspokojenia jeho pohľadávky.373 Tomu rozu-
mieme tak, že veriteľ spoločnosti síce nemá právo požadovať od ručiteľa priamo spl-
nenie svojej pohľadávky voči spoločnosti, ale má právo požadovať, aby ručiteľ plnil 
veriteľovi hodnotu plnenia vráteného v rozpore so zákonným zákazom. Poskytnutím 
tohto plnenia má dôjsť k zániku jednak veriteľovej pohľadávky voči spoločnosti, jed-
nak záväzku povinnej osoby podľa § 67c ods. 2 OBZ voči spoločnosti.374 

 

372 PALA, R., FRINDRICH, J. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zvä-
zok I (§ 1 – 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 521 alebo DURAČÍNSKA, J. In PATAKY-
OVÁ, M., ĎURICA, M., HUSÁR, J. a kol. Aplikované právo obchodných spoločností a družstva – 
ťažiskové inštitúty. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021, s. 310. 

373 CSACH, K. Obchodná spoločnosť v kríze. In Súkromné právo. 2017, č. 4, s. 171, či CSACH, 
K. Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich poru-
šenia (2. časť). In Súkromné právo. 2019, č. 6, s. 230. 

374 Tamtiež, s. 230. 
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Paradoxne, obe názorové pozície sa zhodujú v tom, že ručenie člena štatutárneho 
orgánu je pri nedovolenom vrátení prekvalifikovaného plnenia konštruované vo svo-
jej podstate ako ručenie v prospech tretej osoby. Kým prvý z uvedených názorov vy-
svetľuje túto črtu ako možnosť veriteľa uplatniť ručenie iba v prospech obchodnej 
spoločnosti (ako tretej osoby), druhý názor vníma ručenie v prospech tretej osoby ako 
konštrukciu, ktorá umožňuje, aby ručiteľ plnil aj v prospech veriteľa obchodnej spo-
ločnosti ako osoby odlišnej od veriteľa zabezpečenej pohľadávky (tou je v danom prí-
pade obchodná spoločnosť).  

Ako bolo naznačené vyššie, vymedzenie veriteľa ako subjektu oprávneného z ru-
čenia a spôsob uplatnenia ručenia sú do istej miery navzájom podmienené otázky. Ak 
máme zhodnotiť možnosť ručiteľa plniť priamo veriteľovi ako osobe odlišnej od veri-
teľa zabezpečenej pohľadávky, ako všeobecné riešenie, je namieste tiež zvážiť, či je 
nutné zotrvať pri klasickom chápaní veriteľa oprávneného z ručenia alebo je možné 
tento pojem chápať aj izolovane mimo právnu úpravu ručenia. V jadre tejto otázky sa 
pýtame, či pre uplatnenie ručenia zo strany veriteľa obchodnej spoločnosti je rozho-
dujúci len stav zabezpečenej pohľadávky – a tou je pohľadávka obchodnej spoločnosti 
voči osobe podľa § 67c ods. 2 OBZ – alebo je nevyhnutné, aby popri splatnej zabezpe-
čenej pohľadávke spoločnosti existovala aj veriteľova splatná pohľadávka voči ob-
chodnej spoločnosti. 

Ak by sme pripustili možnosť ručiteľa plniť priamo veriteľovi spoločnosti ako 
osobe odlišnej od veriteľa zabezpečenej pohľadávky, potom je nevyhnutné trvať na 
existencii splatnej pohľadávky veriteľa voči obchodnej spoločnosti. Hoci veriteľova 
pohľadávka nepredstavuje ručením zabezpečenú pohľadávku, ak má mať ručiteľ po-
vinnosť plniť priamo aj voči veriteľovi spoločnosti, mala by byť veriteľova pohľadávka 
splatná. Domnievame sa, že by bolo nelogické priznať veriteľovi silnejšie právo voči 
ručiteľovi ako voči samotnému dlžníkovi, obchodnej spoločnosti. Opačný výsledok by 
v konečnom dôsledku negoval podstatu ručenia a princípy, na ktorých tento zabezpe-
čovací inštitútu spočíva (najmä princíp akcesority a subsidiarity). 

V tejto súvislosti by sa malo preto vyžadovať, aby veriteľ spoločnosti vyzval na pl-
nenie svojej splatnej pohľadávky podľa § 306 ods. 1 OBZ najskôr obchodnú spoloč-
nosť, a pre prípad, že táto jeho pohľadávku v primeranej lehote nesplní, mohol by po-
žadovať od ručiteľa, aby mu poskytol hodnotu plnenia vráteného v rozpore so zákon-
ným zákazom za účelom splnenia jeho pohľadávky voči spoločnosti. Otázne je, či by 
mal veriteľ obchodnej spoločnosti vyzývať aj osobu povinnú podľa § 67c ods. 2 OBZ, 
aby spoločnosti vrátila hodnotu prekvalifikovaného plnenia. Ustanovenie § 67f ods. 3 
OBZ totiž konštruuje pre veriteľa určité práva voči členovi štatutárneho orgánu spo-
ločnosti ako ručiteľovi, nie však voči osobe podľa § 67c ods. 2 OBZ.375 

 

375 PALA, R., FRINDRICH, J. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zvä-
zok I (§ 1 – 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 521. 
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Rovnako by mal mať potom ručiteľ možnosť uplatniť všetky námietky voči verite-
ľovi obchodnej spoločnosti, na ktorých uplatnenie je oprávnená obchodná spoloč-
nosti, ako aj použiť na započítanie jednak pohľadávky obchodnej spoločnosti voči ve-
riteľovi, a jednak aj svoje vlastné pohľadávky voči veriteľovi.376 Z praktického po-
hľadu by tak ručenie člena štatutárneho orgánu mohlo zaniknúť napríklad aj v prí-
pade započítania pohľadávok veriteľa voči spoločnosti a ručiaceho člena štatutárneho 
orgánu voči veriteľovi spoločnosti. 

Je nutné uznať, že vyššie popísané aspekty, pre ktoré sa ručenie člena štatutárneho 
orgánu voči veriteľovi môže javiť ako problematické, ešte nemusia samy osebe zakla-
dať účinnú prekážku aplikácie tohto inštitútu ako priameho, resp. externého zabezpe-
čovacieho mechanizmu voči veriteľovi. Domnievame sa, že problematickosť tohto rie-
šenia spočíva primárne v konečnom zhodnotení toho, či veriteľ spoločnosti je vôbec 
oprávnený na prijatie plnenia zabezpečenej pohľadávky spoločnosti od ručiteľa a či 
plnenie zabezpečenej pohľadávky inému subjektu ako veriteľovi takejto pohľadávky 
vedie k jej zániku. 

Zopakujeme, že naprieč doktrínou nie je sporné, že zabezpečenou je pohľadávka 
spoločnosti na vrátenie hodnoty plnenia, ktoré bolo vrátené osobe podľa § 67c ods. 2 
OBZ v rozpore s § 67f ods. 1 OBZ. Pokiaľ uznávame, že člen štatutárneho orgánu ručí 
za splnenie zabezpečenej pohľadávky, vzniká otázka, či veriteľ spoločnosti môže byť 
subjektom oprávneným na prijatie tohto plnenia. Domnievame sa, že ručiteľ môže pl-
niť zabezpečenú pohľadávku tretej osobe odlišnej od veriteľa zabezpečenej pohľa-
dávky len v prípade, že takáto možnosť vyplýva buď zo zmluvy (napríklad dojednanie 
v rámci zmluvy v prospech tretej osoby), alebo zo zákona.377 Z právnej úpravy zákazu 
vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje takáto možnosť výslovne nevyplýva. 
Hoci podľa § 67f ods. 3 OBZ vzniká ručenie člena štatutárneho orgánu aj voči verite-
ľovi spoločnosti, vyjadrujeme pochybnosť, či túto pomerne skromnú formuláciu si 
možno vysvetľovať tak, že umožňuje plniť zabezpečenú pohľadávku osobe odlišnej od 
veriteľa takejto pohľadávky. V tomto smere sa nám právna úprava javí nejasná. 

Pokiaľ predmet ručenia podľa § 67f ods. 2 OBZ nie je totožný s veriteľovou pohľa-
dávkou voči spoločnosti a súčasne právna úprava mlčí v otázke, či veriteľ spoločnosti 
môže priamo požadovať plnenie od ručiteľa za účelom uspokojenia svojej pohľa-
dávky, prikláňame sa k názoru, že ručiteľ nemôže plniť zabezpečenú pohľadávku ve-
riteľovi spoločnosti ako osobe odlišnej od veriteľa zabezpečenej pohľadávky. Na 
tomto podklade potom vnímame ručenie člena štatutárneho orgánu len ako nepriamy 
nástroj ochrany veriteľa, na základe ktorého vie veriteľ spoločnosti docieliť navráte-

 

376 Primerane podľa § 306 ods. 2 OBZ.  

377 Podobne vysvetľuje plnenie dlžníka v prospech tretej osoby napríklad BEJČEK, J., ELIÁŠ, 
K., RABAN, P a kol. Kurz obchodního práva. Obchodní závazky. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, 
s. 186. 
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nie neoprávnene poskytnutého plnenia späť spoločnosti, a až z takto navráteného ma-
jetku môže následne dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky. Uznávame však, že 
funkčnosti ručenia člena štatutárneho orgánu voči veriteľom by nepochybne lepšie 
zodpovedalo, keby mohol člen štatutárneho orgánu plniť zabezpečenú pohľadávku 
priamo veriteľovi spoločnosti.   

 

7.2. Ručenie člena štatutárneho orgánu za vrátenie neoprávnene vráte-
ného vkladu 

 

Ďalšou situáciou, v ktorej Obchodný zákonník konštruuje zákonné ručenie člena 
štatutárneho orgánu, je zakázané vrátenie vkladu378. V súvislosti s týmto zákazom for-
muluje § 67k ods. 2 OBZ379 identické pravidlá ručenia člena štatutárneho orgánu ako 
pre prípad zákazu vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje. Analyzovať kon-
cepčné riešenie tohto modelu ručenia člena štatutárneho orgánu či identifikovať prob-
lematické momenty a praktické úskalia spojené s aplikáciou tohto zabezpečovacieho 
inštitútu by bolo už len opakovaním toho, čo sme popisovali v predchádzajúcej časti 
príspevku. Na tomto mieste preto len odkážeme na závery, ku ktorým sme v súvislosti 
s ručením člena štatutárneho orgánu dospeli pri zákaze vrátenia plnenia nahradzujú-
ceho vlastné zdroje. Nasledujúce odseky v krátkosti predstavia len podstatu zákazu 
vrátenia vkladu, ktorá tak dokreslí náhľad na situácie, pre ktoré zákonodarca konštru-
uje identický model ručenia člena štatutárneho orgánu. 

V základnom popise predstavuje zákaz vrátenia vkladu jeden z prvkov tvoriacich 
obsah zásady reálneho vytvorenia a zachovania základného imania. Až do účinnosti 
novely Obchodného zákonníka prevedenej zákonom č. 87/2015 Z. z. mal tento inštitút 
svoje zákonné vyjadrenie iba v podobe všeobecne formulovaného zákazu v rámci 
právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 123 ods. 3 OBZ)380 a akciovej 
spoločnosti (§ 179 ods. 2 OBZ).381 Z tohto pohľadu teda nejde o úplne nový inštitút, 

 

378 DOLNÝ, J. Zákaz vrátenia vkladov. In Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov z 
medzinárodného vedeckého sympózia. - Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2018. s. 
143 – 151. 

379 Podľa § 67k ods. 2 OBZ: „Členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase 
vrátenia vkladu v rozpore s týmto zákonom, ručia spoločne a nerozdielne za jeho vrátenie späť. 
Spolu s nimi ručia tí, ktorí vykonávali funkciu člena štatutárneho orgánu v období, v ktorom 
spoločnosť nárok na vrátenie vkladu späť neuplatňovala, a o tejto povinnosti s prihliadnutím 
na všetky okolnosti vedeli alebo mohli vedieť.“ 

380 Podľa § 123 ods. 3 OBZ: „Spoločnosť nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady.“ 

381 Podľa § 179 ods. 2 OBZ: „Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.“ 
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ktorý by bol nášmu právnemu prostrediu dovtedy neznámy. V tejto súvislosti aj dôvo-
dová správa382 k uvedenej novele Obchodného zákonníka uvádza, že prináša prepra-
covanejšie a podrobnejšie vyjadrenie už súčasných pravidiel o zákaze vrátenia vkladu 
pre kapitálové obchodné spoločnosti a družstvo. Riešenou novelou Obchodného zá-
konníka bol výslovný zákaz vrátenia vkladu doplnený aj v rámci komanditnej spoloč-
nosti (§ 93 ods. 3 in fine OBZ)383 a družstva (§ 223 ods. 8 OBZ) a v rámci všeobecnej 
časti právnej úpravy spoločnej pre všetky právne formy obchodných spoločností boli 
vložené nové ustanovenia § 67k a § 67j obsahujúce detailnejšie vyjadrenie pravidiel 
zákazu vrátenia vkladu. 

Obchodný zákonník vymedzuje nedovolené vrátenie vkladu odkazom na úpravu 
jednotlivých právnych foriem obchodných spoločností v kombinácii s § 67j ods. 2, 
podľa ktorého ide o „plnenie bez primeraného protiplnenia, poskytnuté spoločnosťou 
na základe právneho úkonu dojednaného so spoločníkom alebo v jeho prospech, bez 
ohľadu na formu dojednania alebo platnosť. To platí rovnako pre plnenie spoločnosti 
poskytnuté z dôvodu ručenia, pristúpenia k záväzku, záložného práva, či inej zábezpeky 
poskytnutej spoločnosťou na zabezpečenie záväzkov spoločníka alebo v jeho prospech.“ 

Z citovaného ustanovenia možno zovšeobecniť dve esenciálne črty transakcie 
predstavujúcej nedovolené vrátenie vkladu. Musí ísť o právny úkon medzi spoločnos-
ťou a spoločníkom, resp. v jeho prospech (podmienka týkajúca sa subjektu), a musí ísť 
o právny úkon, ktorého predmetom je plnenie spoločnosti poskytnuté bez primera-
ného protiplnenia (podmienka týkajúca sa objektu).  

Podmienka týkajúca sa subjektu je detailnejšie upravená v § 67j ods. 3 a 4 OBZ enu-
meratívnym výpočtom subjektov, ktoré sa na účely zákazu vrátenia vkladu považujú 
za spoločníka, a subjektov, v prospech ktorých pokiaľ je plnené, ide o plnenie v pro-
spech osoby spoločníka. Ustanovenie § 67j ods. 5 OBZ ponúka niekoľko indícií, ktoré 
by sa mali zohľadniť pri posudzovaní primeranosti plnenia ako druhej podmienky tý-
kajúcej sa objektu. 

Právnym následkom porušenia zákazu vrátiť vklad je vznik povinnosti osoby, 
ktorá plnenie predstavujúce neoprávnene vrátený vklad prijala, vrátiť jeho hodnotu 
späť spoločnosti. Za splnenie tejto povinnosti ručia členovia štatutárneho orgánu spo-
ločnosti. Ako sme uviedli, ide o identický model ručenia, aký Obchodný zákonník upra-
vuje pre situácie nedovoleného vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje.  

  

 

 

382 Dôvodová správa k zákonu č. 87/2015 Z. z. z 23. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa 
Obchodný zákonník, s. 9. 

383 Podľa § 93 ods. 3 in fine OBZ: „Spoločnosť nesmie komanditistom vrátiť ich vklady.“ 
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7.3. Ručenie diskvalifikovaného člena štatutárneho orgánu 

 

Právnu úpravu diskvalifikácie zaviedla do nášho právneho poriadku novela Ob-
chodného zákonníka prevedená zákonom č. 87/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 
2016. Od jej zavedenia do právneho poriadku bola jedenkrát predmetom drobných 
úprav a zmien, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka prevedená zákonom č. 
264/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018. Systematicky je daná problematika 
zaradená v prvej časti Obchodného zákonníka v rámci právnej úpravy konania podni-
kateľa v § 13a.384  

Podstatou diskvalifikácie je dočasné vylúčenie fyzických osôb z možnosti vykoná-
vať funkciu člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti 
alebo družstve, ako aj z pôsobenia ako vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci 
podniku zahraničnej osoby alebo prokurista, ak nastanú dôvody diskvalifikácie. Tie sú 
vymedzené v § 13a ods. 1, 2 a 3 OBZ ako situácie, keď došlo k vydaniu rozhodnutia 
o vylúčení a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Rozhodnutím o vylúčení je 
pritom potrebné rozumieť také rozhodnutie súdu alebo rozhodnutie iného orgánu 
preskúmateľné súdom, ktoré za rozhodnutie o vylúčení ustanoví zákon. 

Obchodný zákonník neurčuje, ktoré z rozhodnutí súdu alebo iného orgánu možno 
považovať na účely diskvalifikácie za rozhodnutie o vylúčení. V tomto zmysle § 13a 
OBZ neponúka komplexnú reguláciu posudzovanej problematiky. Doplnkom k práv-
nej úprave § 13a OBZ o diskvalifikácii sú Trestný zákon,385 Exekučný poriadok,386 Zá-
kon o registri partnerov verejného sektora387 a Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. 
Tieto právne predpisy označujú za rozhodnutia o vylúčení podľa § 13a OBZ nasle-
dovné druhy rozhodnutí súdov: 

− Právoplatný rozsudok ukladajúci trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena 
štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky 
podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky 
podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu podľa § 61 ods. 10 Trestného zá-
kona; 

 

384 Systematické zaradenie diskvalifikácie v rámci právnej úpravy konania podnikateľa po-
važuje odborná obec za problematické, keďže v jadre veci neupravuje konanie podnikateľa, 
ale skôr spôsobilosť určitých osôb vykonávať funkciu člena orgánu spoločnosti. Pozri bližšie 
CSACH, K. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 – 260). 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 157. 

385 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

386 Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poria-
dok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 

387 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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− Právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa uložila povinnosť nahradiť škodu v dô-
sledku porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas podľa § 
11a ods. 6 ZKR; 

− Právoplatné rozhodnutie súdu o uložení pokuty v konkurznom konaní za nepo-
skytnutie súčinnosti správcovi podľa § 74 ods. 6 ZKR; 

− Právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť 
zmluvnú pokutu za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa 
§ 74a ods. 6 ZKR; 

− Právoplatné rozhodnutie súdu o uložení poriadkovej pokuty osobe podľa § 40 
ods. 2 Exekučného poriadku, ktorá nepodala vyhlásenie o majetku v mene po-
vinného ani po tom, čo jej už bola právoplatným rozhodnutím súdu uložená po-
riadková pokuta za porušenie povinnosti podať vyhlásenie o majetku podľa § 
41 ods. 7 Exekučného poriadku; 

− Rozhodnutie o výmaze podľa § 12 ods. 7 Zákona o registri partnerov verejného 
sektora, rozhodnutie podľa § 12 ods. 8 Zákona o registri partnerov verejného 
sektora a rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri 
partnerov verejného sektora podľa § 14 Zákona o registri partnerov verejného 
sektora. 

Podľa § 13a ods. 1 OBZ môže byť rozhodnutím o vylúčení aj rozhodnutie iného or-
gánu, pokiaľ je preskúmateľné súdom, ak ho za rozhodnutie o vylúčení označí zákon. 
Prieskumom právnej úpravy sa nám však nepodarilo nájsť príklad rozhodnutia iného 
orgánu, ktoré by zákon označoval za rozhodnutie o vylúčení pre účely § 13a OBZ. 

Právoplatnosťou vyššie uvedených súdnych rozhodnutí dochádza k zániku funkcie 
člena štatutárneho orgánu.388 Súd, ktorý vydal rozhodnutie o vylúčení, je povinný bez-
odkladne zaslať rovnopis právoplatného rozhodnutia Okresnému súdu Žilina, ktorý 
vedie register diskvalifikácií podľa § 82i ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ten následne 
odosiela výpis z registra diskvalifikácií súdom, ktoré vedú obchodný register, v kto-
rom je vylúčený zástupca zapísaný. Registrové súdy postupom podľa § 8b zákona č. 
530/2003 Z. z. o obchodnom registri vykonajú výmaz zapísaného člena štatutárneho 
orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho 
podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 
alebo prokuristu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve, ktorý je vylúčený podľa § 
13a OBZ. 

Zápis v registri diskvalifikácií či výmaz z obchodného registra však nie sú pre zánik 
funkcie vylúčeného zástupcu právne významné, pretože k zániku funkcie dochádza 

 

388 Rovnako tak aj ďalších funkcií uvedených v § 13a ods. 1 OBZ. Tým sa však vzhľadom na 
kontext riešenej témy nebudeme venovať. 
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podľa § 13a ods. 3 OBZ už právoplatnosťou rozhodnutia o vylúčení. Od tohto mo-
mentu stráca vylúčený člen štatutárneho orgánu oprávnenie konať v mene spoloč-
nosti. 

Cieľ diskvalifikácie sa však neobmedzuje len na vylúčenie člena štatutárneho or-
gánu z formálnych štruktúr spoločnosti. Zákonodarca vyjadril silný záujem na tom, 
aby vylúčený člen štatutárneho orgánu nekonal v mene spoločnosti ani len fakticky, 
z úzadia ako osoba s reálnym vplyvom na chod spoločnosti. Pokiaľ by vylúčený člen 
štatutárneho orgánu konal v mene spoločnosti, či už osobne, alebo prostredníctvom 
iných osôb, ručí veriteľom spoločnosti za záväzky spoločnosti z právnych úkonov, na 
ktorých sa vylúčený člen štatutárneho orgánu osobne alebo prostredníctvom iných 
osôb podieľal. Komentárová literatúra v tejto súvislosti vysvetľuje, že predmetom ru-
čenia sú záväzky z tých právnych úkonov, ktoré boli urobené podľa pokynov a rád vy-
lúčeného člena štatutárneho orgánu.389 Z toho možno zovšeobecniť, že ručenie vylú-
čeného člena štatutárneho orgánu sa odvíja od rýdzo faktických vzťahov.  

Z hľadiska typológie ručenia člena štatutárneho orgánu, ktoré sme uviedli v úvode 
tohto príspevku, ide o klasické externé ručenie. Hoci je textácia zákonného ručenia pre 
prípady konania diskvalifikovaného člena štatutárneho orgánu zvolená neštan-
dardne,390 nevyvoláva pochybnosti o kľúčových elementoch ručenia, ako sú predmet 
ručenia, osoby oprávnené z ručenia či spôsob uplatnenia práv z ručenia. Právna 
úprava zákonného ručenia vylúčeného člena štatutárneho orgánu plynulo nadväzuje 
na úpravu ručenia v tretej časti Obchodného zákonníka v § 303 až 312, s výnimkou § 
308, ktorý sa pre riešený prípad ručenia neaplikuje. Pokiaľ by vylúčený člen štatutár-
neho orgánu plnil veriteľovi z titulu ručenia podľa § 13a ods. 5 OBZ, nevzniká mu reg-
resný nárok voči spoločnosti. 

Doba trvania ručenia vylúčeného člena štatutárneho orgánu spoločnosti za závä-
zok spoločnosti nie je vymedzená dobou trvania diskvalifikácie. Domnievame sa, že 
ručenie vylúčeného člena štatutárneho orgánu môže zaniknúť len z dôvodu, ktorý 
upravuje Obchodný zákonník v rámci § 311, a tým je zánik záväzku, ktorý ručenie za-
bezpečuje. Uplynutie doby trvania vylúčenia nemá preto žiaden vplyv na existenciu 
a trvanie ručenia vylúčeného člena štatutárneho orgánu.  

 

 

389 CSACH, K. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 – 
260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 161. 

390 Podľa § 13a ods. 5 OBZ: „Kto osobne alebo prostredníctvom iných osôb koná ako vylúčený 
zástupca, vyhlasuje veriteľovi, že ho uspokojí, ak jeho nároky neuspokojí obchodná spoločnosť 
alebo družstvo, v mene alebo na účet ktorého koná. V takom prípade sa práva a povinnosti 
vylúčeného zástupcu spravujú podľa ustanovení o ručení. Ustanovenie § 308 sa nepoužije.“   
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 Záver 

 

Až do novely Obchodného zákonníka prevedenej zákonom č. 87/2015 Z. z. sa ru-
čenie člena štatutárneho orgánu ukazovalo ako neštandardný následok porušenia 
jeho povinností, ktorý nastupoval primárne k ochrane záujmov spoločnosti. Len cel-
kom výnimočne sa rátalo s jeho využitím i zo strany veriteľa obchodnej spoločnosti. 
Tento trend sa podarilo vyššie zmienenou novelou mierne prelomiť, keď bola do Ob-
chodného zákonníka doplnená právna úprava situácií, s ktorými Obchodný zákonník 
spája vznik ručenia člena štatutárneho orgánu nielen voči obchodnej spoločnosti, ale 
aj voči veriteľom spoločnosti. Ide o ručenie za vrátenie plnenia nahradzujúceho 
vlastné zdroje, ručenie za vrátenie neoprávnene vráteného vkladu a napokon ručenie 
diskvalifikovaného člena štatutárneho orgánu. V tomto príspevku sme sa pokúsili 
o priblíženie týchto osobitných modelov ručenia člena štatutárneho orgánu, identifi-
káciu problematických momentov a možných praktických úskalí ich aplikácie. Zistili 
sme, že pre zákaz vrátenia vkladu a zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné 
zdroje koncipuje Obchodný zákonník identické modely ručenia. Ako problematické 
sme identifikovali otázky spojené s vymedzením zabezpečenej pohľadávky a subjektu 
oprávneného prijať plnenie z titulu ručenia. V príspevku sme sa pokúsili nadviazať na 
diskusiu, ktorá prebieha na úrovni doktríny, a formulovať v tejto súvislosti možné zá-
very. Typovo odlišným od ručenia člena štatutárneho orgánu pri porušení zákonných 
zákazov podľa § 67f ods. 1 a § 67j ods. 1 a 2 OBZ je ručenie vylúčeného člena štatutár-
neho orgánu priamo voči veriteľom spoločnosti pre prípad jeho faktického konania 
a pôsobenia na chod a rozhodovanie spoločnosti. Vo svojej podstate ide o externé ru-
čenie, pri ktorom nevznikajú pochybnosti o kľúčových elementoch ručenia, ako je 
predmet ručenia či osoba oprávnená prijať plnenie z titulu ručenia. 
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8. Pravidlo podnikateľského úvaženia a možnosti jeho imple-
mentácie do slovenského práva 

Mgr. Dušan Rostáš, PhD. 

 

Táto kapitola je venovaná doktríne business judgment rule, ktorá by sa po rekodifi-
kácii práva obchodných spoločnosti mala pretaviť aj do zákonného vyjadrenia ako 
pravidlo podnikateľského uváženia či úsudku391. V zmysle predloženého legislatívneho 
zámeru: „Nová právna úprava bude reflektovať skutočnosť, že podnikateľské rozhodo-
vanie v sebe obsahuje určitú mieru rizika. Preto explicitne upraví pre podnikateľské roz-
hodovanie (najmä štatutárneho orgánu) uplatňovanie pravidla podnikateľského uváže-
nia (business judgment rule). Pri podnikateľskom rozhodovanípri dodržaní lojality a po-
žadovanej starostlivosti zo strany člena štatutárneho orgánu tak bude absentovať pro-
tiprávnosť konania.“  

Napriek tomu, že ide anglosaskú doktrínu, pravidlo podnikateľského uváženia na-
šlo svoje vyjadrenie aj v nám stále blízkom českom práve392 či práve nemeckom393. 
Trend prenikania prvkov iných právnych kultúr je v dnešných časoch zrejmý, čo však 
zrejme nie je, je podoba legislatívneho ukotvenia pravidla podnikateľského uváženia. 
Základným zmyslom tohto pravidla je poskytnúť určitú právnu ochranu členom orgá-
nov obchodných spoločností394 pred žalobami o náhradu škody spôsobenej pri výkone 
ich funkcie. 

Súčasný legislatívny zámer neobsahuje explicitné vyjadrenie tohto pravidla, a ako 
bude ďalej ukázané, do úvahy môžu prichádzať viaceré spôsoby jeho implementova-
nia do vlastného textu zákona, keďže business judgment rule možno označiť za dok-
trínu, ktorá nemá úplne jasné kontúry.395 

Cieľom tejto kapitoly je preto nájsť odpovede na otázky: Ako pravidlu business 
judgment rule rozumie slovenská právna veda? Ako je vnímané vo svojej domovskej 
právnej kultúre? Akým spôsobom bolo implantované do kontinentálneho európskeho 

 

391Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Pracovná skupina pre 
rekodifikáciu práva obchodných spoločností. Ministerstvo spravodlivosti. Máj 2021, s. 17. 
Voľne dostupné z https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-
2020-627  

392 Zákon 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích. 

393 Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 61 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist. 

394 V tomto príspevku je použitý pojem manažér obchodnej spoločnosti vo význame najmä 
štatutárneho orgánu, ale môže zastrešovať aj výkon člena iného orgánu (napr. člena dozor-
nej rady). 

395 MANNING, B. The Business Judgment Rule in Overview. Ohio State Law Journal Vol. 45: 
615 (1984), s. 615. 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-627
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-627
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práva? Akým spôsobom doktrína žije v rozhodovacej praxi? A napokon navrhnutie 
riešenia, ako by bolo možné túto zahraničnú doktrínu prevziať do slovenského práv-
neho poriadku. 

 

8.1. Slovenský pohľad na doktrínu business judgment rule  

 

Pravidlo podnikateľského uváženia vychádzajúce z konceptu business judgment 
rule nie je pre slovenskú právnu doktrínu neznámym. Podľa viacerých autorov je 
možné toto pravidlo nájsť v rámci legislatívnej úpravy posudzovania štandardu od-
bornej starostlivosti štatutárneho orgánu, keď je možné ho aplikovať pri zohľadňo-
vaní liberačných dôvodov zodpovednosti za škodu.396 

Podľa Patakyovej397: „Člen predstavenstva musí preukazovať, t.j. uniesť dôkazné 
bremeno v spore o náhradu škody, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou 
starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Odborná starostlivosť sa 
viaže k získavaniu a použitiu všetkých informácií relevantných k rozhodovaniu v záleži-
tosti, ktorá je príčinou vzniku škody. Dobra viera je psychickou kategóriou, ktorú je ne-
vyhnutné odlišovať od zavinenia. Aj napriek kompetentnému výkonu funkcie členov 
predstavenstva sa v praxi nemusí potvrdiť správnosť rozhodnutia predstavenstva. Uve-
dený princíp je vyjadrením podstaty podnikateľských úsudkov (business-judgement-
rule), ktoré pracujú s predvídateľným rizikom, a preto sa pri hodnotení skutočností, či 
člen predstavenstva postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou, 
neskúma výsledok, ale činnosť (zaobstaranie a vyhodnotenie všetkých relevantných in-
formácií, vydanie/participácia na vydaní rozhodnutia a jeho následné vykonanie v dob-
rej viere, že zvolený postup je v záujme spoločnosti).“ V tomto svetle je zrejmé, že prof. 
Patakyová vníma priestor pre doktrínu ako súčasť liberačných dôvodov spod zodpo-
vednosti za škodu. Škodu zrejme vníma ako výsledok „nesprávneho“ rozhodnutia. 
(Dedukujem to z myšlienky autorky, že v praxi sa nemusí potvrdiť správnosť rozhod-
nutia ani pri kompetentnom rozhodovaní). 

Podobne vníma business judgment rule aj Miterpachová398: „V zásade pri porovnaní 
názorov slovenskej právnej vedy môžeme povedať, že chápanie limitov zodpovednosti 
štatutárnych orgánov je veľmi podobné ako v prípade doktríny business judgement rule. 

 

396 Napr. Patakyova, M. In  PATAKYOVA, M. A kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. Vydanie. 
Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 793, tiež MITERPACHOVA, J. Zodpovednosť za škodu v ob-
chodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2015, s. 157 – 161, alebo aj Pala, R; Frin-
drich, J.; Palová, I.; Majeriková, M. in OVEČKOVÁ, O. a kolektív. Obchodný zákonník. Veľký 
komentár. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2017, s. 970. 

397 Patakyova, M. In  PATAKYOVA, M. A kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. Vydanie. Bra-
tislava: C. H. Beck, 2013, s. 793. 

398 Miterpachová J. In MITERPACHOVA, J. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bra-
tislava : Wolters Kluwer, s. r. o., 2015, s. 157 – 161. 
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Je jasné, že v uvedených názoroch nie sú obsiahnuté úplne všetky parametre definované 
doktrínou. Na druhej strane môžeme vysloviť názor, že doktrína je v súlade s prezento-
vanými názormi a nepriznáva žiadne práva a povinnosti nad rámec súčasného Obchod-
ného zákonníka, len upresňuje jeho výklad a spôsob zisťovanie už v zákone ustanovených 
predpokladov.“ Doktrínu teda chápe ako presnejší postup zisťovania (resp. test), či 
člen orgánu obchodnej spoločnosti konal s odbornou starostlivosťou. 

Tiež podobným spôsobom vnímajú business judgment rule aj Pála a kol.:  „Povinnosť 
výkonu pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všet-
kých jej spoločníkov treba v súvislosti so zodpovednosťou konateľov za škodu chápať ako 
kumulatívne vymedzenú povinnosť. Aby konateľ mohol byť v dobrej viere, že koná v zá-
ujme spoločnosti, musí totiž najskôr vynaložiť primerané úsilie na to, aby záujmy spoloč-
nosti spoznal a vychádzajúc z tohto poznania potom s odbornou starostlivosťou posúdil, 
ako má konať. Z uvedeného vyplýva, že konateľ nebude zodpovedať za škodu iba za 
predpokladu, že konal nielen s odbornou starostlivosťou, ale súčasne aj v dobrej viere, že 
koná v záujme spoločnosti. Ak sú obe podmienky (konanie s odbornou starostlivosťou 
a konanie v dobrej viere) splnené súčasne (dôkazné bremeno spočíva na konateľovi), 
zodpovednosť konateľa za škodu nevznikne. Práve tento liberačný dôvod umožňuje aj 
v podmienkach slovenského korporátneho práva uplatnenie doktríny „riadneho obchod-
ného úsudku“ (business judgement rule), t. j. vylúčenie zodpovednosti za škodu, ak štatu-
tárny orgán pri podnikateľskom rozhodovaní mohol mať rozumne za to, že na základe 
náležitých informácií koná v prospech spoločnosti. Pri konaní v mene spoločnosti a pri 
obchodnom vedení konateľa bude preskúmané, či boli realizované na informovanom zá-
klade, v dobrej viere a v záujme spoločnosti – ak to tak bolo, je možné prezumovať vylú-
čenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla spoločnosti.“399 

Napokon pravidlo podnikateľského uváženia si našlo cestu už aj do základnej učeb-
nicovej literatúry, ktorá ho označuje aj ako „právo na podnikateľský omyl“, pričom uvá-
dza, že: „Akceptuje sa, že člen orgánu musí podstupovať určité riziko na účely dosiahnu-
tia zisku a že iba zriedkakedy dokáže vopred plne odhadnúť podnikateľský úspech urči-
tého rozhodnutia. Nekoná protiprávne, ak podstupuje racionálne podnikateľské riziko 
a bol dostatočne informovaný.“400 Ako autori ďalej uvádzajú: „Pravidlo podnikateľského 
rozhodovania zohľadňujúce podnikateľské riziko sa pochopiteľne uplatní len tam, kde 
má člen orgánu možný priestor pre uváženie. Ak ide o zákonom uloženú povinnosť konať 
určitým spôsobom (napr. verejnoprávne povinností daňového práva, platenie odvodov, 

 

399 Pala, R; Frindrich, J.; Palová, I.; Majeriková, M. in OVEČKOVÁ, O. a kolektív. Obchodný 
zákonník. Veľký komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, s. r. o., 2017, s. 970. Podčiarknuté 
autorom. 

400 OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti 
a družstvo. Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2020, s. 266. 
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správneho práva, trestného ale aj súkromného práva), člen orgánu toho veľa nenauva-
žuje.“401 Ako ďalší príklad uvádzajú vykonávanie vôle vytvorenej iným orgánom, napr. 
ak valné zhromaždenie na seba atrahuje rozhodnutie vo veci obchodného vedenia. 

Vyššie uvedení autori tak pravidlo business judgment rule zrejme nachádzali  
v § 135a  OBZ pre konateľov spoločností s r. o., resp. v 194 ods. 7 OBZ pre členov pred-
stavenstva akciovej spoločnosti, a za pravdu by im dali zrejme aj predstavitelia českej 
právnej vedy.402 V zmysle vyššie uvažovaných pravidiel: „Manažér nezodpovedá za 
škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivos-
ťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.“ S týmito názormi možno čiastočne 
súhlasiť. Doktrína business judgment rule však nie je iba o uplatnení liberačných dôvo-
dov. 

Doktrína sa vyvíjala v niekoľkých podobách a bola jednou z tém rekodifikácie 
práva obchodných spoločností aj u našich českých susedov. Podľa Kožiaka sa pôvodne 
vyvíjala ako (1) štandard súdneho prieskumu (t. j. nejde o vlastné pravidlo správania 
sa) a druhá podoba, ktorá vznikla v kontexte prevzatia pravidla do iných právnych po-
riadkov, existuje vo forme (2) právnej domnienky splnenia povinnosti konania s urči-
tou starostlivosťou (napr. odborná starostlivosť).403 

Práve táto druhá podoba je pre európske legislatívne implementácie doktríny prí-
značná.404 Ak sa na business judgment rule dívame ako na právnu domnienku, je po-
trebné posúdiť jej právne účinky na unesenie dôkazného bremena o tom, že člen or-
gánu obchodnej spoločnosti konal s odbornou starostlivosťou,405 prípadne jej dopad 
na unesenie úplného dôkazu. Business judgment rule potom ako domnienka slúži tak, 
že buď „uľahčuje“ členovi orgánu obchodnej spoločnosti dôkaz o tom, že konal s po-
trebným štandardom starostlivosti, alebo sťažuje postavenie žalobcu pri preukázaní 

 

401 Tamtiež. 

402 LASÁK, J. Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky. Obchodněprávní 
revue. 2012, č. 2, s. 46 a násl., alebo  HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Va-
riace na neuzavřené téma. Praha: Auditorium, 2010, s. 173. ISBN 978-80-87284-11-7, či 
ČECH, P. Péče řádného hospodáře a povinnost loajality. Právni ́rádce. 2007, roč. 15, č. 3, s. 4 
– 16. Pre analýzu týchto názorov pozri BROULÍK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku a ri-
ziko (Business Judgment Rule and Risk). Obchodněprávní Revue, 6/2012, s. 161-167, Voľne 
dostupné z https://ssrn.com/abstract=2355813.  

403 KOŽIAK, J. Business judgment rule v České republice. In Dny práva 2011 – Days of Law 
2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 89. Voľne dostupné z 
http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ 

404 Viac v stati 8.3. 

405 Podobne KOŽIAK, J. Business judgment rule v České republice. In Dny práva 2011 – Days 
of Law 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 88 – 90. Voľne dostupné  
z http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/  

https://ssrn.com/abstract=2355813
http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/
http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/
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porušenia povinnosti. Záleží na tom, akým spôsobom je táto domnienka východiskovo 
nastavená.406 Vo svojej podstate ale ide vždy o vyvrátiteľnú právnu domnienku. 

Z tohto pohľadu je potrebné prísť k záveru, že právny základ toho, aby išlo o akúsi 
„hmotno-právnu“ námietku obrany člena orgánu obchodnej spoločnosti, v našom sú-
časnom právnom poriadku nenachádzame. Inak povedané, člen orgánu obchodnej 
spoločnosti, ktorý by čelil prípadnej žalobe na náhradu škody, zo žalobcom tvrdeného 
dôvodu, že konal v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, by mal podľa slo-
venského práva sám preukazovať to, že konal v súlade s požiadavkami odbornej sta-
rostlivosti. Naproti tomu, v prípade existencie prezumpcie správnosti jeho konania 
(business judgment rule) jeho obrana by nemala smerovať k preukazovaniu správnosti 
výsledku jeho konania (čo v prípade vzniku „škody“ je nemožné), ale iba k preukázaniu 
splnenia predpokladov toho, aby jeho konaniu prezumpcia správnosti svedčila. Ná-
sledne je potom dôkazná povinnosť na žalobcovi, aby preukázal opak. 

Komparatívna analýza Laguada407 dospela k záverom, že prevzatie doktríny busi-
ness judgment rule do iného právneho poriadku je spravidla determinované 3 kľúčo-
vými faktormi, a to: (1) koncepcia vyžadovaného štandardu starostlivosti (napr. od-
borná starostlivosť alebo péče řádneho hospodáře), (2) úroveň a efektivita uplatňo-
vania derivatívnych žalôb, (3) stav súdnej praxe preskúmavania rozhodnutí štatutár-
nych orgánov.  

Derivatívne žaloby v slovenskej praxi nebývajú spoločníkmi či dozornými radami 
obchodných spoločnosí skutočne uplatňované a prieskum súladu konania člena or-
gánu obchodnej spoločnosti s odbornou starostlivosťou býva uskutočňovaný spra-
vidla až v konkurzných konaniach. Slovenská súdna prax je aj z dôvodu nízkeho počtu 
prípadov nerozvinutá. Niekoľko rozhodnutí, v ktorých sa argumentácia pravidlom bu-
siness judgment rule objavila, už existuje a podrobnejšie sa im budem venovať v jednej 
zo statí tejto kapitoly.408 

Vychádzajúc z tohto pohľadu sa ako rozumný dôvod pre zavedenie pravidla busi-
ness judgment rule javí tá skutočnosť, že v našom právnom poriadku máme zavedený 
relatívne striktný štandard vyžadovaného stupňa starostlivosti pre členov orgánu ob-
chodnej spoločnosti, a to na úrovni odbornej starostlivosti, ktorý vyplýva z § 135a ods. 
1 ( resp. 194 ods. 5.) OBZ a možno ho charakterizovať nasledovne: 

 

 

406 Viac v stati 8.3.2. 

407 LAGUADO, C. A. Factors Governing The Application of The Business Judgment Rule: An 
Empirical Study of The US, UK Australia and The EU. Universitas. Bogotá (Colombia) N° 111: 
115-166, enero-junio de 2006. Voľne dostupné z https://revistas-colaboracion.ju-
ridicas.unam.mx/index.php/vniversitas/article/download/165/140  

408 Pozri stať 8.4. 

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/vniversitas/article/download/165/140
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/vniversitas/article/download/165/140


150 Pravidlo podnikateľského úvaženia a možnosti jeho implementácie do slovenského práva  
 

   

 

„Členovia orgánu obchodnej spoločnosti sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s ná-
ležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou 
a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.“ 

 

Druhá veta toto pravidlo konkretizuje: 

 

„Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné infor-
mácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informá-
ciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôso-
biť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej pô-
sobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo 
záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.“ 

 

Zastávam názor, že prvky, ktoré sa zohľadňujú v business judgment rule, súvisia so 
splnením zvýraznených povinností členov orgánu obchodnej spoločnosti podľa dru-
hej vety. Výsledok, t. j. záver, že v prípade žaloby na náhradu škody člen orgánu ne-
zodpovedá za škodu, je síce rovnaký ako pri liberačných dôvodoch, rozdiel však vní-
mam v ich praktickom uplatnení, ktoré je determinované legislatívno-technickou kon-
štrukciou pravidla. Na vysvetlenie uvedeného je potrebné pristúpiť k výkladu o pô-
vode tohto pravidla a následne to demonštrovať aj na komparácii jeho európskej po-
doby. 

 

8.2. Teoreticko-právne východiská doktríny zo Spojených štátov 

 

Základ pre pravidlo podnikateľského uváženia nachádza svoj pôvod v rozhodova-
cej činnosti súdov štátu Delaware,409 pričom základný výrok znie:  

„riaditelia korporácií. . . sú zahalení domnienkou, ktorú im priznáva zákon, že sú [mo-
tivovaní] k svojmu správaniu v dobrej viere v záujme záujmov spoločnosti, ktorej záleži-
tosti sa akcionári zaviazali splniť.“410 

 

409 Ako zásadné rozhodnutie pre túto doktrínu sa zvykne uvádzať Gimbel v. Signal Cos., 316 
A.2d 599, 608 (Del. Ch. 1974).  
410Tamtiež. V originálnom znení: „directors of a corporation ... are clothed with [the] pre-
sumption, which the law accords to them, of bein [motiva ed] in their con-
duct by a bona fide regard for the interests of the corporation whose affairs the stockhold-
ers have committed to their charge”. 
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Hlavná idea, ktorá stojí za doktrínou business judgment rule, je tá, že berúc do úvahy 
skutočnosť, že zmyslom podnikania je vytváranie zisku, čo je činnosť, ktorá v sebe ne-
vyhnutne ukrýva aj rôzne riziká411, členovia orgánov obchodných spoločností, ktorí 
riziká vyhodnocujú a nevyhnutne ich musia zohľadňovať pri svojich podnikateľských 
úsudkoch, by nemali byť zodpovední za prípadný ekonomický neúspech dôsledkov 
týchto rozhodnutí. 

Toto pravidlo je aplikované vo viacerých commonwealth právnych systémoch, kde 
je ukotvené aj ako písané pravidlo (obsiahnuté v texte zákonov). Pri jeho preberaní 
však treba postupovať obozretne, keďže „problematickým implantátom“ môže byť aj 
pre jemu príbuznejšie právne systémy, než je slovenský právny poriadok. Problema-
tickosť transplantácie je daná najmä tým, že ide o pravidlo, ktoré sa vyvinulo v judika-
túre a v rôznych kontextoch.412 

Business judgment rule tak vo svojej podstate predstavuje prezumpciu, že členovia 
orgánov obchodných korporácií konajú s náležitou starostlivosťou a do času, kým táto 
domnienka nie je prelomená, také konanie nemôže byť predmetom súdneho prie-
skumu.413 Obsahuje spravidla 3 – 5 predpokladov414, pri splnení ktorých nie je podni-
kateľské rozhodnutie predmetom ingerencie súdu, resp. súdneho prieskumu (t. j. nie 
je do neho zasahované, napr. možnosti jeho zrušenia súdom, alebo považované za 
právny úkon/delikt v rozpore so zákonom, z ktorého možno vyvodzovať škodové ná-
roky). Tieto predpoklady sú nasledovné: 

a) požiadavka loyality, 

b) zachovanie náležitej starostlivosti, 

c) racionálny obchodný cieľ, 

d) konanie na informovanej báze, 

e) konanie v dobrej viere. 

 

411 Niekedy sa v tejto súvislosti hovorí o konceptoch rozhodovania, pri ktorých sa pracuje 
s predvídateľným rizikom. Viac BROULÍK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku  
a riziko (Business Judgment Rule and Risk). Obchodněprávní Revue, 6/2012, s. 161-167, 
Voľne dostupné z https://ssrn.com/abstract=2355813. 

412Napr. Lumsden upozorňuje na úskalia transplantácie do austrálskeho právneho po-
riadku. Viac LUMSDEN, A. The business judgment defence - insights from ASIC v Rich. Com-
panies & Securities Law Journal in 2010 (28 C&SLJ 164).  s. 5 Voľne dostupné  
z http://ssrn.com/abstract=1584652.   

413 BRANSON, D. The Rule that Isn’t a Rule – the business Judgment rule. 36 Valparaiso Uni-
versity Law Review 361 (2002), s. 632. 

414 Ani súdna prax v jednotlivých štátoch USA nemá úplne jednotnú rozhodovaciu prax. 
BROULÍK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko (Business Judgment Rule and Risk). 
Obchodněprávní Revue, 6/2012, s. 9, Voľne dostupné  
z SSRN: https://ssrn.com/abstract=2355813.   

https://ssrn.com/abstract=2355813
http://ssrn.com/abstract=1584652
https://ssrn.com/abstract=2355813
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Pôvodne právne dôsledky aplikácie pravidla sú v podstate také, že pri splnení 
predpokladov svedčí určitému konaniu právna domnienka, že ide o konanie, ktoré je 
v súlade s podmienkami požadovaného štandardu starostlivosti. Prejavuje sa to najmä 
v presune dôkazného bremena na druhú stranu (t. j. na osobu, ktorá tvrdí, že požia-
davky potrebnej starostlivosti konania neboli zachované). Ak však domnienka nie je 
prelomená, konštatuje sa, že také konanie nemôže byť súdom preskúmavané (bez 
ohľadu na jeho podnikateľskú neúspešnosť). 

V tomto smere sa pôvodný zmysel pravidla business judgment rule javí skôr ako 
filter prípustnosti prieskumu konania štatutára, ktorý v Spojených štátoch nachádza 
svoje uplatnenie v predsúdnych fázach konania (pretrial stage), a jeho účelom je odfil-
trovať nedôvodné uplatňovanie nárokov. Vystihuje to najmä tento výrok: „Súd nebude 
vnášať svoj vlastný názor na to či niečo je alebo nie je riadnym podnikateľským úsudkom, 
pokiaľ štatutárny organ konal informovanom základe, v dobrej viere a čestnom presved-
čení, že tak koná v najlepšom záujme korporácie.”415  Uvedený prístup má zamedziť aj 
tzv. spätnému skresleniu pri ex post hodnotení určitého konania, keďže s pribúdajú-
cim časom sú často známe aj informácie, ktoré v čase, keď k rozhodnutiu štatutára do-
šlo, neboli dostupné. 

 

8.3. Komparatívny pohľad na pravidlo v Európe 

 

Napriek tomu, že pôvodne ide o judikatórne pravidlo, nachádza svoj odraz v písa-
nom práve aj v commonwealth právnych systémoch (napr. Austrálsky Zákon o korpo-
ráciách v § 180 ods. 2 a 3).416 Práve zákonné formulácie sú potom rozhodujúce pre 

 

415 Prípad Aronson v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984). 

416Corporations Act 2001, No. 50/2001 :„(2) A director or other officer of a corporation who 
makes a business judgment is taken to meet the requirements of subsection (1), and their 
equivalent duties at common law and in equity, in respect of the judgment if they: 

(a) make the judgment in good faith for a proper purpose; and 

(b) do not have a material personal interest in the subject matter of the judgment; and 

(c) inform themselves about the subject matter of the judgment to the extent they reasonably 
believe to be appropriate; and 

(d) rationally believe that the judgment is in the best interests of the corporation. 

The director's or officer's belief that the judgment is in the best interests of the corporation is 
a rational one unless the belief is one that no reasonable person in their position would hold. 

(3) [Business judgment defined] In this section: 

business judgment means any decision to take or not take action in respect of a matter relevant 
to the business operations of the corporation“ 
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ustálenie predpokladov, potrebných na aplikáciu pravidla. K implementácii tohto pra-
vidla do právneho poriadku však pristúpilo aj nám právne blízke Česko alebo aj Ne-
mecko. V nasledujúcej stati bude venovaný priestor komparatívnemu porovnaniu im-
plementácie doktríny v týchto kontinentálnych právnych poriadkoch. 

 

8.3.1.  Česká republika 

 

Ukotveniu pravidla business judgment rule ako právnej domnienky zodpovedá le-
gislatívne vyjadrenie pravidla v českom Zákone o obchodních korporacích417 (ďalej 
len ZOOK) v § 51:  

„(1) Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozho-
dování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném 
zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s ne-
zbytnou loajalitou.” 

Z uvedeného možno poznať, že ide o zákonnú konštrukciu, ktorá stanovuje ďalšie 
podmienky, aby určité jednání (konanie) mohlo byť považované za konanie „pečlivé“ 
(starostlivé) a s potřebními znalostemi (potrebnými znalosťami). Takéto „pečlivé 
a znalé“  konanie má potom význam pre všetky ďalšie zákonné pravidlá, ktoré vyža-
dujú určitý štandard správania v podobe „pěče řádneho hospodáře“, ktorá nahradila 
predchádzajúci koncept konania s odbornou starostlivosťou. 

Česká zákonná úprava zároveň zakotvuje aj negatívnu podmienku aplikácie pra-
vidla v § 51 ZOOK v poslednej vete, v zmysle ktorej uvedené neplatí (t. j. ods. 1), ak 
také rozhodovanie nebolo vykonané s nevyhnutnou lojalitou. V zmysle nej, porušenie 
povinnosti lojality je prekážkou toho, aby sa aplikácie pravidla podnikateľského 
úsudku mohol člen orgánu obchodnej spoločnosti dovolávať. 

Predpoklady aplikácie tohto pravidla v zmysle Českého ZOOK teda možno vyjadriť 
nasledovne: 

a) musí ísť o podnikateľské rozhodovanie, 

b) konanie v dobrej viere, 

c) konanie s potrebnými znalosťami, 

d) v obhájiteľnom záujme obchodnej korporácie, 

e) nesmie ísť o konanie v rozpore s požiadavkou nevyhnutnej lojality. 

 

V zmysle  § 52 ods. 2 ZOK je dôkazné bremeno o preukázaní konania s odbornou 
starostlivosťou na členovi orgánu obchodnej spoločnosti, avšak je možné, aby ho súd 

 

417Zákon 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích. 
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v určitých prípadoch rozložil inak. V tomto smere by sa teda mal takýto režim vzťaho-
vať aj na preukazovanie splnenia predpokladov aplikácie pravidla podnikateľského 
úsudku.418 

 

8.3.2.  Nemecko 

 

Nemecko zaviedlo pravidlo business judgment rule v roku 2005. A je upravené 
v nemeckom Zákone o akciových spoločnostiach419 (ďalej len AktG), v zmysle ktorého: 

„Členovia predstavenstva sú povinní pri svojom riadení dbať na obozretného a sve-
domitého hospodára. O porušenie povinnosti nejde, ak sa člen predstavenstva mohol pri 
podnikateľskom rozhodnutí dôvodne domnievať, že na základe príslušných informácií 
bude konať v prospech spoločnosti.“  

 

Predpoklady aplikácie tohto pravidla možno vyjadriť nasledovne420: 

a) musí ísť o podnikateľské rozhodovanie, 

b) konanie v dobrej viere, 

c) konanie bez zvláštnych záujmov a iných cudzích vplyvov, 

d) konanie v prospech spoločností, 

e) konanie na základe primeraných informácií. 

 

Z textu AktG je zrejmé, že nemecká konštrukcia pravidla je podobná našim liberač-
ným dôvodom podľa § 135a ods. 3 a § 194 ods. 7 OBZ Nemecká verzia pravidla sa 
vzťahuje primárne na akciové spoločnosti, v zmysle prevládajúceho názoru je ju však 
možné analogicky aplikovať aj na spoločnosť s ručením obmedzeným.421 

V zmysle nemeckého práva členovia orgánov obchodných spoločností nesú zodpo-
vednosť za svoje konanie na báze zodpovednosti založenej na zavinení. Členovia or-
gánov zodpovedajú za škodu, ktorú spoločnosť utrpí v dôsledku porušenia ich náleži-
tej starostlivosti. V zmysle tohto štandardu sú povinní konať obozretne a svedomito 

 

418 Podobne POKORNÁ, A. Pravidlo podnikatelského úsudku v německém právu. In  Časopis 
pro právni vědu a praxi. Roč. 23, č. 2, 2015, ISSN: 1805-2789, s. 85. 

419Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 61 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist 

420Pre hlbší rozbor pozri POKORNÁ, A. Pravidlo podnikatelského úsudku v německém 
právu. In  Časopis pro právni vědu a praxi. Roč. 23, č. 2, 2015, ISSN: 1805-2789, s. 85. 

421 POKORNÁ, A. Pravidlo podnikatelského úsudku v německém právu. In  Časopis pro 
právni vědu a praxi. Roč. 23, č. 2, 2015, ISSN: 1805-2789, s. 89. 
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(ordentlichen und gewissenhaften), t. j. so starostlivosťou, ktorú možno očakávať od 
obozretného a svedomitého podnikateľa.422  

Na zavinenie člena orgánu obchodnej spoločností stačí iba nedbanlivosť. Pôvodne 
prísna miera jednoduchej nedbanlivosti bola v roku 2005 trochu uvoľnená nemeckou 
verziou amerického pravidla obchodného úsudku, ktoré je vyjadrené vo vyššie pod-
čiarknutej časti vety zo zákonného textu. Toto pravidlo v podstate stanovuje, že štan-
dard náležitej starostlivosti je splnený, ak sa člen orgánu obchodnej spoločnosti pri 
obchodnom rozhodnutí dôvodne domnieval, že koná na základe primeraných infor-
mácií a v najlepšom záujme spoločnosti.423 Tento štandard starostlivosti sa posudzuje 
objektívne. 

Dôkazné bremeno ohľadom splnenia povinností konať svedomito a obozretne 
však v zmysle nemeckej právnej úpravy ostalo na členoch orgánov obchodných spo-
ločností.424 

 Takéto poňatie býva niekedy kritizované. Podľa Wagnera: „Kritickým bodom je, že 
dôkazný prah v prípravnom štádiu nie je nižší ako ten, ktorý sa uplatňuje v riadnom ko-
naní ale je vyšší. Pri žalobe o náhradu škody proti manažérom spoločnosti  stačí iba pre-
ukázanie prima facie nedbanlivého správania, ktoré spôsobilo škodu spoločnosti, zatiaľ 
čo bremenom žalovaných je obhajovať sa a dokázať, že ich rozhodnutia boli prijaté s po-
trebnou starostlivosťou alebo v rámci bezpečného prístavu pravidla obchodného 
úsudku. Prekvapivo to však nie je štandard pre posúdenie dôvodnosti nároku akcionárov 
v prípravnom štádiu. Navrhovatelia musia skôr preukázať dostatočne silné skutočnosti, 
aby odôvodnili podozrenie, že odporcovia spôsobili škodu nelojálnym správaním alebo 
hrubým porušením zákona alebo stanov spoločnosti. Ak navrhovatelia nesplnia túto 
normu, ich nárok bude zamietnutý a oni nielenže budú musieť znášať svoje vlastné trovy 
konania, ale musia tiež nahradiť odporcom poplatky za ich právneho zástupcu.”425 

Uplatňovanie derivatívnych žalôb na súde pre Nemecko nie je typické a „pochybe-
nia“ členov orgánov sú zväčša riešené v rovine ich odvolania z funkcie. Takémuto 
stavu zrejme dopomáha aj prepracovaný systém poistení zodpovednosti členov orgá-
nov za škodu. Pravidlo bolo do AktG zavedené aj z toho dôvodu, že s jeho prijatím sa 
revidovali aj pravidlá podávania derivatívnych žalôb akcionármi (tzv. actio pro socio). 

 

 

422 WAGNER, G. Oficers’ and Directors’ Liability Under German Law — A Potemkin Village. 
Theoretical Inquiries in Law 16.1 (2015), s. 73. 

423 Tamtiež. 

424 KOŽIAK, J. Business judgment rule v České republice. In Dny práva 2011 – Days of Law 
2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 90. Voľne dostupné  
z http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ 

425 WAGNER, G. Oficers’ and Directors’ Liability Under German Law — A Potemkin Village. 
Theoretical Inquiries in Law 16.1 (2015), s. 88. 

http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/
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8.4. Business judgment rule v rozhodnutiach slovenských súdov 

 

Z rešerše rozhodnutí slovenských súdov, v ktorých sa využila argumentácia busi-
ness judgment rule, vyplynulo, že argumentácia pravidlom business judgment rule sa 
objavuje aj v odôvodneniach súdnych rozhodnutí. Pozitívne možno hodnotiť odôvod-
nenia niekoľkých rozhodnutí krajských súdov v Trnave, Košiciach a Prešove426, ktoré 
sa prikláňajú k tomu, že pravidlo business judgment rule je vyjadrené aj v § 135a ods. 
3 OBZ. Tento pohľad na „odbornú starostlivosť“ ako štandard správania presahuje aj 
do konkurzných konaní podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, 
v ktorých je zodpovednosť člena orgánu za škodu budovaná tiež na štandarde odbor-
nej starostlivosti. Ako príklad argumentácie možno uviesť: 

 „Pri takomto posudzovaní možno podľa odvolacieho súdu aplikovať tzv. „business 
judgement rule“, t. j. pravidlo obchodníckeho úsudku, ktoré je vo všeobecnosti vyjadrený 
aj v ustanovení § 135a ods. 3 prvej vete Obchodného zákonníka. Podstata tohto pravidla 
vyjadruje, že štatutárny orgán nie je voči spoločnosti zodpovedný za každý neúspech 
podnikania spoločnosti, teda za každú hospodársku stratu alebo škodu, ktorá vznikla 
v dôsledku jeho podnikateľského rozhodnutia. S každým podnikateľským rozhodnutím 
je totiž spojené určité riziko a toto riziko (dôsledky rozhodnutia) nie sú v okamihu roz-
hodovania vždy presne odhadnuteľné a kvantifikovateľné. Ak by bol štatutárny orgán 
zodpovedný vždy za každú stratu alebo neúspech, znamenalo by to, že štatutári (a v šir-
šom zmysle manažéri) by neboli ochotní ísť do čo len mierne rizikovejšieho obchodu, čo 
by ale vo výsledku znamenalo riziko, že mnohé podnikateľské príležitosti by zostali ne-
využité a zabíjalo by ducha podnikania.“ 

Uvedená  argumentácia je vecne správna, ak by sme sa však dívali na business 
judgment rule úzko, ako na zakotvenie domnienky, ktorá má posilniť postavenie člena 
orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý čelí žalobe na náhradu škody (čo je pôvodný 
zmysel pravidla), tak vyvodzovanie tohto pravidla skrz § 135a ods. 3 OBZ neobstojí, 
keďže uvedené ustanovenie nie je zakotvením právnej domnienky správnosti rozhod-
nutia, ale upravuje tzv. liberačné dôvody zo zodpovednosti za škodu. Druh použitej 
argumentácie však korešponduje s vyššie uvedenými doktrinálnymi názormi. 

Praktický rozdiel  pre rozlišovanie týchto rôznych funkcií doktríny vnímam v tom, 
že pokiaľ business judgment rule by ako právna domnienka malo v podstate založiť 
stav, že sa predpokladá (resp. ako v nemeckom práve, po preukázaní splnenia jej pod-
mienok sa predpokladá), že člen orgánu obchodnej spoločnosti konal s odbornou sta-
rostlivosťou, tak § 135 ods. 3 OBZ v podstate káže pravý opak, a to tým, že: „Konateľ 
nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbor-
nou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.“ To nabáda k záveru, 
že ak žalobca preukáže škodu, je následne na orgáne obchodnej spoločnosti, aby sa 

 

426 Napr. rozhodnutie Krajského súdu v Trnave 21Cob/102/2018 a 31Cob/74/2018, roz-
hodnutie Krajského súdu v Košiciach 4CoKR/31/2019 a rozhodnutie Krajského súdu v Pre-
šove 3Cob/60/2019.   



Volené orgány kapitálových spoločností 157 
 

   

 

liberoval preukázaním toho, že konal s odbornou starostlivosťou. Čo je potrebné pre 
dokázanie konania s odbornou starostlivosťou, konkretizuje § 135a ods. 1, druhá veta 
(ktorá bola analyzovaná vyššie), ktorá je formulovaná jednak širšie (napr. zmiešava 
odbornú starostlivosť aj s povinnosťou mlčanlivosti) a jednak je formulovaná ako de-
monštratívny výpočet povinností, t. j. súd môže napr. žiadať aj preukázanie inej pod-
mienky. 

Ak si porovnáme právnu domnienku zakotvenú v českom § 51 ZOOK, môžeme vi-
dieť, že česká úprava v podstate spresňuje spôsob dokazovania konania so starostli-
vosťou riadneho hospodára, a to tým, že členovi orgánu stačí preukázať splnenie 
predpokladov, konkrétne to, že konal v dobrej viere, informovane a v obhájiteľnom 
záujme korporácie. Ak by sme sa teda pridržali úzkeho vymedzenia pravidla ako pra-
vidla, ktoré má založiť právnu domnienku konania s odbornou starostlivosťou, mu-
síme prísť k záveru, že pravidlo business judgment rule je v rozhodnutiach slovenských 
súdov nesprávne používané.  

Táto právno-technická záležitosť však v praxi pravdepodobne veľký rozdiel vo vý-
sledku súdneho sporu nespôsobí, keďže bremeno dokazovania o vzniku škody najprv 
aj tak zaťaží žalobcu. Zastávam však názor, že táto odlišnosť môže mať vplyv na dĺžku 
konania, keďže, aby bolo možné uvažovať o liberácii, by mal žalobca v prvom rade 
preukázať vznik škody, čo býva v praxi často náročný dôkaz samo osebe – až následne 
ma význam uvažovať o liberácii spod náhrady škody. Pôvodná podstata pravidla busi-
ness judgment rule smerovala k tomu, aby sa prípadné podnikateľské uváženie (busi-
ness judgment) po tom, čo bolo členom orgánu obchodnej spoločnosti umožnené do-
volať sa domnienky správnosti, ani nepreskúmavalo, a to bez ohľadu na skutočný eko-
nomický dôsledok takého rozhodnutia (t. j. platilo by skoro ako fikcia).427 Ak by sa teda 
v súdnom konaní prv preskúmavali podmienky splnenia business judgment rule, a až 
v prípade, že by sa tieto javili ako nenaplnené, až potom by sa malo dokazovanie upria-
miť na otázky súvisiace so zisťovaním škody. Takto vedené konanie by mohlo trvať 
kratšie, keďže by sa v ňom dokazovali jednoduchšie skutočnosti. Toto pravidlo by teda 
mohlo pôsobiť aj ako akýsi test prípustnosti žaloby na náhradu škody. 

V ďalšej línii súdnych rozhodnutí Krajského súdu v Trnave428 sa s argumentáciou 
pravidlom business judgment rule stretávame v konaní o preskúmaní rozhodnutia Fi-
nančného riaditeľstva SR, keď žalobca (daňovník) argumentuje obranou business 
judgment rule pri obhajobe ekonomickej transakcie. Žalovaný, Finančné riaditeľstvo 
SR, takúto argumentáciu odmieta: „Podľa žalovaného žalobcom poukazované pravidlo 
podnikateľského úsudku „business judgement rule“ nie je v danom prípade aplikova-
teľné, pretože sa ním spravujú súkromnoprávne obchodné vzťahy, avšak v preskúmava-

 

427 Pozri stať 8.2. 

428 Niekoľko rozhodnutí správneho senátu Krajského súdu v Trnave vo podobných veciach, 
napr. 20S/40/2017. 
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nom prípade ide o porušenie daňových právnych predpisov spadajúcich do oblasti verej-
ného práva“429. Čo je v podstate argumentácia, ktorá zodpovedá citovanému názoru 
v učebnici prof. Ovečkovej a kol.430  

Žalobca pritom namietal, že: „Pokiaľ správca dane vyhodnotil ako nedostatočnú sta-
rostlivosť zo strany žalobcu skutočnosť, že nepreveril potrebnú registráciu jeho dodáva-
teľa na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, žalobca namietal ne-
možnosť spochybnenia reálnosti preverovaných zdaniteľných plnení na základe absen-
cie predmetnej registrácie u jeho dodávateľa. V tejto súvislosti žalobca argumentoval 
osobitosťami tohto druhu veľkoobchodnej činnosti, pri ktorej v odvetví predaja mäso-
vých výrobkov nie je obvyklé a ani opodstatnené kontrolovať registráciu dodávateľa 
mäsa, pretože výrobky sú ďalej predávané podnikateľom na ich finálne spracovanie 
a predaj konečným spotrebiteľom. Podľa názoru žalobcu porušenie registračných povin-
ností jeho dodávateľom nijakým spôsobom nevplývajú na nárok žalobcu pre uplatnenie 
práva na odpočítanie dane.”431 

Napadnuté rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR Krajský súd zrušil, okrem 
iného aj s nasledujúcim odôvodnením: „V nadväznosti na uvedené možno konštatovať, 
že celkové objektívne vyhodnotenie samotného spôsobu realizácie dodávok tovaru ža-
lobcovi, spolu s posúdením vynaloženia jeho dostatočnej odbornej starostlivosti pri rea-
lizácii deklarovaných zdaniteľných plnení, s dopadom na konečné vyhodnotenia splne-
nia všetkých zákonných podmienok na uplatnenie odpočtu dane za nákup predmetného 
tovaru, bude zo strany správcu dane možné až po odstránení vyššie uvedeného pro-
cesného pochybenia a následného vyhodnotenia všetkých vykonaných dôkazov jednot-
livo i vo vzájomných súvislostiach. Vzhľadom na uvedené správny súd podotýka, že nie je 
na škodu presvedčivosti správneho rozhodnutia, dôsledne sa vysporiadať i s dôvodmi ne-
vykonania navrhovaných dôkazov, predovšetkým uvedením úvahy ozrejmujúcej a vy-
hodnocujúcej vierohodnosť už vykonaných dôkazov a ich vplyvu na celkové skutkové zá-
very vo vzťahu k navrhovaným dôkazom.”432 

Domnievam sa, že v tomto odôvodnení súd medzi riadkami pripustil potrebu skú-
mania dodržania štandardov obchodno-právnej „odbornej starostlivosti“ aj pri skú-
maní porušenia noriem verejnoprávnych predpisov a pri penalizácii ich porušenia. 
V tomto kontexte sa zdá, že rozhodnutie odporuje učebnicovým vedomostiam. Na jed-
nej strane možno súhlasiť s tým, že „jednoduché rozhodnutie“ o tom, či subjekt má za-
platiť už vyrubenú daň, alebo ju nezaplatí, nie je takým rozhodnutím podnikateľa, 
ktoré dáva priestor na úvahu (t. j. nie je v ňom prítomný business judgment, v zmysle 

 

429 Rozsudok Krajského súdu v Trnave 20S/43/2017, bod 19. 

430 OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a 
družstvo. Bratislava : Wolters Kluwer SR s.r.o., 2020, s. 266. 

431 Rozsudok Krajského súdu v Trnave 20S/43/2017, bod 9. 

432 Rozsudok Krajského súdu v Trnave 20S/43/2017, bod 52. 
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podnikateľský úsudok, rozhodnúť sa konať určitým spôsobom)433. Na strane druhej, 
v reálnom živote existuje s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou mnoho situácií 
ako v oblasti daňových predpisov, tak aj iných súkromnoprávnych či verejnoprávnych 
predpisov, ktoré nemajú jednoznačné riešenie, nejde o ustálené otázky a napriek 
tomu konanie člena orgánu obchodnej spoločnosti je určitým spôsobom z pohľadu ob-
chodného vedenia spoločnosti nevyhnutné, a preto aj nevyhnutne založené na rozho-
dovaní za prítomnosti rizika a nemožnosti získania úplnej informácie. A teda nemožno 
ani každý daňovoprávny, občianskoprávny či správno-právny omyl automaticky po-
važovať za protiprávnosť. To v konečnom dôsledku poukazuje na to, že limitom, resp. 
neopomenuteľným predpokladom uplatnenia doktríny business judgment rule je sku-
točnosť, že dané rozhodnutie malo byť uvážením a to by malo byť rozhodne považo-
vané za otvorený právny dojem, demonštratívny výpočet jeho obsahu by však nebol 
na škodu. 

 

 Záver  

 

Zámer zákonodarcu ukotviť pravidlo podnikateľského uváženia aj v rekodifikova-
nom slovenskom práve obchodných spoločností treba bez pochýb považovať za krok 
správnym smerom. Najmä z pohľadu zníženia faktoru strachu členov orgánov obchod-
ných spoločností pred negatívnymi dôsledkami vyvodzovania zodpovednosti za 
škodu. Ukotvenie doktríny by mohlo pozitívne vplývať na rozvoj podnikateľskej akti-
vity spoločností. Nemali by sme totiž ignorovať poznatky behaviorálnej ekonómie, že 
averzia voči rizikám je na jednej strane ľudským bytostiam vlastná, na druhej strane 
je riziko vlastné akémukoľvek podnikaniu. 

V určitej „slovenskej“ podobe je vzor pre pravidlo podnikateľského uváženia zakot-
vený v legislatívnom texte už v súčasnosti. Ako však bolo v príspevku ukázané, pra-
vidlo môže byť doktrinálne vnímané rôznymi spôsobmi a funkciami, a preto pre jeho 
aplikovateľnosť bude rozhodujúci vlastný text zákona. V neposlednom rade, zdá sa, že 
v preskúmaných rozhodnutiach ho súd aplikujúci právo síce pripustil, avšak pre žalo-
vaného člena orgánu paradoxne neposkytol bezpečný prístav (t. j. podnikateľské roz-
hodnutie bolo súdom preskúmavané)434 a členovia orgánu dôkazné bremeno odbor-
nej starostlivosti neuniesli.  Naproti tomu v daňových veciach boli materiálne ekono-
mické dôvody, na ktorých stojí doktrína business judgment rule, zdá sa, že boli kritériá 
rozhodovania na základe rizika skôr zohľadnené a viedli k zrušeniu rozhodnutia da-
ňového orgánu.435 

 

433 OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a 
družstvo. Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 2020, s. 266. 

434 Pozri napr. bod 36 odôvodnenia rozsudku Krajského súdu v Trnave 21Cob/102/2018. 

435 Bod 52. rozsudku Krajského súdu v Trnave 20S/43/2017. 
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Z môjho pohľadu sa ako vhodný spôsob zakotvenia javí ten, aký bol zvolený 
v českom Zákone o obchodních korporacích. České pravidlo by mohlo byť v slovenskej 
legislatíve vylepšené o bližšie demonštratívne konkretizovanie toho, čo možno rozu-
mieť pod konaním, v ktorom je prítomný podnikateľský úsudok (a teda ktoré konania 
spadajú pod pravidlo business judgment rule). Ide však o otázku, ktorú môže uspoko-
jivo zodpovedať aj právna veda či neskoršia rozhodovacia prax, a preto prípadné cie-
lené vynechanie úpravy vecnej pôsobnosti (resp. legálnej definície podnikateľského 
uváženia) obstojí aj ako legitímny legislatívny zámer zákonodarcu. Z analýzy súdnych 
rozhodnutí však možno vyvodiť, že upresnenie vecného rozsahu pravidla by mohlo 
byť pre právnu istotu praxe prínosné. 

Rozumnou alternatívou sa javí aj nemecká cesta, keď je konanie na informovanom 
základe a v záujme spoločnosti podmienkou vylúčenia porušenia povinností obozret-
ného a svedomitého konania (čo je nemecká obdoba „konania s odbornou starostli-
vosťou“). Tento spôsob má na prvý pohľad možno podobné črty ako súčasné liberačné 
dôvody spod škody, avšak vzťahuje sa iba na jeden z jej prvkov – preukázanie proti-
právnosti. Praktický význam tohto rozdielu vidím v tom, že táto konštrukcia umožňuje 
vyhnúť sa v súdnom konaní predčasnému preukazovaniu škody. Teda nemala by mať 
neduhy riešenia, ktoré som uviedol v 4. stati tejto kapitoly. 

Napokon, pri koncipovaní novej právnej úpravy by sa zákonodarca mohol v nepo-
slednom rade explicitne vysporiadať aj s pravidlami dokazovania pravidla podnikateľ-
ského úsudku, a to v tom smere, že ak pravidlo bude konštruované ako domnienka 
zjednodušujúca dôkaz správania sa v súlade s určitým štandardom správania (za sú-
časného stavu je ním „odborná starostlivosť“), tak možno staticky v zákone upraviť aj 
rozloženie tohto bremena medzi účastníkov konania. V prípade uplatnenia nároku na 
náhradu škody proti členovi orgánu by do úvahy potom mohli prichádzať nasledujúce 
situácie: 

1. pravidlo podnikateľského úsudku poskytuje bezpečný prístav členovi or-
gánu automaticky, t. j. žalobca, ktorý sa domáha nároku na náhradu škody. 
Splnenie všetkých predpokladov tohto pravidla člen orgánu nedokazuje, ale 
je povinnosťou žalobcu preukázať nesplnenie predpokladov tohto pravidla, 
aby súd pokračoval v konaní. 

2. pravidlo podnikateľského úsudku poskytuje bezpečný prístav členovi or-
gánu až potom, čo splnenie všetkých predpokladov tohto pravidla člen pre-
ukáže a založí tým domnienku, že konal s náležitým štandardom (v súčas-
nosti odborná starostlivosť). Následne musí žalobca túto domnienku prelo-
miť a pre úspech v konaní preukázať aj splnenie ostatných predpokladov na 
náhradu škody. 

3. Dokazovanie jednotlivých predpokladov pravidla môže byť rozložené me-
dzi členov orgánu a žalobcu. 
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9. Zodpovednosť členov orgánov spoločnosti za škodu pri zlú-
čení, splynutí a rozdelení spoločností 

JUDr. Dominika Cukerová, PhD. 

 

Zákonom č. 264/2017 Z. z. boli do Obchodného zákonníka s účinnosťou od 8. no-
vembra 2017 doplnené nové podmienky, za akých je možné realizovať procesy kor-
porátnych premien. Podľa § 69 ods. 11 písm. a) OBZ sa spoločnosti môžu zlučovať, 
splývať, prípadne sa rozdeliť, len ak hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti ne-
bude presahovať hodnotu jej majetku. Uvedená podmienka je vyjadrením požiadavky 
na minimálnu úroveň ekonomického zdravia spoločnosti, ktorá má ako nástupnícky 
subjekt vzísť zo všetkých spoločností zúčastnených na procese korporátnej premeny. 
Ďalšie podmienky vyjadrené v § 69 ods. 11 písm. b) až e) OBZ vymedzujú, ktoré spo-
ločnosti sa na procese korporátnej premeny nemôžu zúčastniť. Nástupnícka spoloč-
nosť, ako i zanikajúca spoločnosť nemôžu byť v likvidácii, nemôžu voči nim pôsobiť 
účinky vyhláseného konkurzu (ibaže by správca konkurznej podstaty vyjadril súhlas 
so splynutím, zlúčením alebo rozdelením), nemôžu voči nim pôsobiť účinky začatia 
reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie a napokon sa voči 
nim nemôže viesť konanie o ich zrušení, nemôžu byť súdom zrušené alebo na základe 
rozhodnutia súdu zrušené. Z prehľadu nových sprísnených podmienok možno vidieť, 
že nie je síce vylúčené, aby sa na procese zlúčenia či splynutia zúčastnila spoločnosť, 
ktorá nie je v ideálnej ekonomickej kondícii, napríklad je v úpadku v akejkoľvek forme, 
nástupnícka spoločnosť však musí mať hodnotu majetku vyššiu ako hodnotu záväz-
kov (a teda je vylúčené, aby bola v úpadku vo forme predĺženia). 

K zavedeniu sprísnených podmienok pristúpil zákonodarca v reakcii na masívnu 
prax nepoctivých fúzií uskutočňovaných nie na podklade racionálno-ekonomických 
motívov a v snahe vytvoriť „životaschopný“ subjekt, ale za účelom oslabenia veriteľo-
vej pozície či v snahe úplne sa vyhnúť plneniu svojich záväzkov. Pred účinnosťou rie-
šenej novely absentovali v úprave Obchodného zákonníka akékoľvek pravidlá, ktoré 
by garantovali aspoň minimálne atribúty ekonomického stavu nástupnickej spoloč-
nosti. Ak si uvedomíme, že veriteľ nemá žiadnu možnosť do procesu zlúčenia či sply-
nutia (a v konečnom dôsledku do zmeny svojho dlžníka) zasiahnuť,436 o to naliehavej-
šie vyznievala potreba upraviť podmienky, za akých sa procesy korporátnych premien 

 

436 Na tomto mieste sa žiada doplniť, že ani po prijatí nových sprísnených podmienok reali-
zácie korporátnej premeny veriteľ v zásade nemá priamy nástroj, ako zabrániť realizácii 
tohto procesu. Domnievame sa, že súčasná právna úprava umožňuje veriteľovi priebeh 
tohto procesu značne skomplikovať napríklad tým, že podá veriteľský návrh na vyhlásenie 
konkurzu voči zúčastnenej obchodnej spoločnosti. Začatie konkurzného konania síce samo 
osebe nie je prekážkou realizácie korporátnej premeny, pokiaľ by však na podklade takého 
návrhu napokon došlo k vyhláseniu konkurzu, vyžadoval by sa súhlas správcu s jej uskutoč-
nením. Prípadne je možné uvažovať o tom, že veriteľ podá návrh na zrušenie spoločnosti 
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môžu v praktickej rovine realizovať, a to jednak s ohľadom na účel, akému majú slúžiť, 
jednak na ochranu právneho postavenia veriteľov. 

Popri nových podmienkach realizácie korporátnych premien bola do právnej 
úpravy Obchodného zákonníka výslovne zakotvená povinnosť členov orgánov spoloč-
nosti zdržať sa úkonov smerujúcich k splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu, pokiaľ 
možno predpokladať, že sprísnené podmienky vyjadrené v § 69 ods. 11 OBZ nie sú 
splnené. Predmetom tejto časti príspevku je priblíženie tejto povinnosti členov orgánu 
spoločností a zodpovednostných následkov v prípade jej porušenia. Súčasťou riešenej 
témy je i zhodnotenie tohto zodpovednostného režimu vo vzťahu ku všeobecnému re-
žimu zodpovednosti člena štatutárneho orgánu za škodu (§ 135a a § 194 OBZ), iden-
tifikácia odlišností a posúdenie miery previazanosti oboch právnych úprav. 

  

9.1. Povinnosť členov orgánov spoločnosti podľa § 69 ods. 12 OBZ 

 

V ustanovení § 69 ods. 12 ukladá Obchodný zákonník povinnosť členom orgánov 
spoločnosti zdržať sa úkonov smerujúcich k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu, po-
kiaľ možno predpokladať, že sprísnené podmienky realizácie korporátnych premien 
vyjadrené v § 69 ods. 11 OBZ nie sú splnené. Výslovné zakotvenie tejto povinnosti pri-
náša z nášho pohľadu niekoľko zaujímavých momentov. 

Prvým je vymedzenie povinného orgánu. Povinnosť zdržať sa úkonov smerujúcich 
k tomu-ktorému typu korporátnej premeny ukladá Obchodný zákonník členom orgá-
nov spoločnosti bez toho, aby v tejto súvislosti nadviazal na klasické rozlišovanie me-
dzi štatutárnym, kontrolným, najvyšším či iným orgánom spoločnosti. Vzniká tak 
otázka, či bolo zámerom zákonodarcu zakotviť povinnosť a priamu zodpovednosť za 
jej porušenie členom všetkých orgánov spoločnosti alebo len tým, na ktorých právna 
úprava kladie požiadavku určitého štandardu starostlivosti, s akou majú pristupovať 
k plneniu svojich povinností.437 Odpoveď či hoci len indície k odpovedi neponúka ani 
dôvodová správa k novele Obchodného zákonníka, na podklade ktorej riešená povin-
nosť našla výslovné vyjadrenie v § 69 ods. 12. 

Mohlo by sa zdať, že zákonodarca sa zámerne vyhol presnejšiemu vymedzeniu po-
vinného orgánu z dôvodu systematického umiestnenia riešenej povinnosti v rámci 
všeobecnej časti právnej úpravy obchodných spoločností spoločnej pre všetky právne 
formy. Naprieč jednotlivými obchodnými spoločnosťami možno totiž vidieť zásadné 
rozdiely v koncipovaní ich orgánov. Na druhej strane nemožno prehliadnuť, že povin-
nosť zdržať sa úkonov smerujúcich k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu je vyjad-
rená mimoriadne široko. 

 
podľa § 309 CMP v podstate len za tým účelom, aby inicioval začatie konania o zrušení ob-
chodnej spoločnosti, ktorého vedenie by mohlo proces korporátnej premeny skomplikovať. 

437 Ustanovenia § 135a a § 194 ods. 5 OBZ v spojení s § 139 ods. 4 OBZ. 
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Adresátom riešenej povinnosti by potom logicky mohol byť každý orgán, pri kto-
rom Obchodný zákonník predpokladá uskutočnenie úkonov potrebných na to, aby 
proces korporátnej premeny mohol byť vôbec zrealizovaný. Kým v prostredí osob-
ných obchodných spoločností realizujú jednotlivé úkony smerujúce ku korporátnej 
premene zásadne všetci spoločníci, v prostredí kapitálových obchodných spoločností 
je situácia o čosi zložitejšia, pretože kompetencie na ich uskutočnenie sú rozložené 
medzi jednotlivé orgány. V tomto smere možno potom uvažovať nad tým, že pokiaľ 
majú absencia zákonných podmienok vyjadrených v § 69 ods. 11 OBZ a existencia 
možnosti túto absenciu predpokladať viesť k vzniku povinnosti zdržať sa úkonov, 
ktoré je v procese korporačnej premeny potrebné zrealizovať, nemali by sa riešená 
povinnosť a zodpovednostné následky spojené s jej porušením obmedzovať iba na 
niektoré orgány spoločnosti. Z jazykového vyjadrenia riešeného ustanovenia sa preto 
na prvý pohľad javí, že povinnosť zdržať sa úkonov smerujúcich ku korporátnej pre-
mene by mala postihovať všetkých členov tých orgánov, pri ktorých Obchodný zákon-
ník vyžaduje ich pôsobenie ako conditio sine qua non uskutočnenia zlúčenia, splynutia 
alebo rozdelenia. 

Je otázne, či jazykový výklad je dostatočný na riešenie nastolenej otázky. Ak si uve-
domíme, že s porušením tejto povinnosti spája Obchodný zákonník vznik priamej zod-
povednosti členov orgánov za škodu vzniknutú veriteľovi, vzniká otázka, konanie kto-
rého orgánu, resp. jeho člena, smerujúce k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu má 
z hľadiska predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu podľa § 373 a nasl. v spojení 
s § 757 OBZ potenciál pôsobiť ako bezprostredná, resp. právne relevantná príčina, 
ktorá predchádzala vzniku veriteľovej škody. Otázka kauzálneho nexu tak môže z pod-
staty veci istým spôsobom limitovať okruh orgánov, resp. ich členov, na ktorých sa má 
právna úprava povinnosti zdržať sa konania smerujúceho ku korporátnej premene 
a zodpovednostných následkov s tým spojených vlastne vzťahovať. Ak je účelom § 69 
ods. 12 OBZ poskytnúť veriteľovi ochranu ex post – to je po vzniku škody, potom by 
povinnosť zdržať sa konania a zodpovednostné následky spojené s porušením tejto 
povinnosti mali smerovať len voči tým orgánom, resp. ich členom, ktorých konanie 
môže byť právne relevantnou príčinou vzniku veriteľovej škody.438 Pokiaľ konečnému 
uskutočneniu zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia predchádzal sled na seba nadväzu-
júcich úkonov rôznych orgánov spoločnosti, môže byť pomerne náročné jednoznačne 
určiť, ktorý alebo ktoré z úkonov možno vnímať ako právne relevantnú príčinu vzniku 

 

438 Otázka kauzality je mimoriadne zaujímavou témou, ktorú v podrobnostiach rozvíjajú via-
ceré odborné zdroje. Panuje zhoda v tom, že zistiť právne relevantnú príčinu nemusí byť 
jednoduché, pokiaľ k vzniku škodu došlo pôsobením viacerých príčin. Rôzne náhľady na ur-
čenie právne relevantnej príčiny ponúkali teória adekvátnej príčiny a teória ekvivalentnej 
príčiny. Pozri napr. OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok II (§ 
261 až 775). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 413 alebo CSACH, K. Zodpovednosť za 
škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktného 
práva. In. Profesíjna zodpovednosť. Košice, 2011, s. 106 a nasl. 
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veriteľovej škody. Domnievame sa, že z povahy vecí by malo ísť predovšetkým o ko-
nanie takého orgánu, ktoré je pre vznik škody rozhodujúce a bez uskutočnenia kto-
rého by škoda nevznikla. Bez pochybností pôjde najmä o štatutárne orgány, ktoré 
v mene zúčastnenej spoločnosti uskutočňujú najdôležitejšie úkony smerujúce ku kor-
porátnej premene, napríklad uzavierajú zmluvu o zlúčení alebo splynutí či podávajú 
návrh na zápis korporátnej premeny do Obchodného registra SR. Je však pochybné, či 
povinnosť zdržať sa konania smerujúceho ku korporátnej premene pokrýva i účasť 
a hlasovanie spoločníkov či akcionárov na valnom zhromaždení.439  

Druhým je moment aktivácie tejto povinnosti. Podľa § 69 ods. 12 OBZ sa majú čle-
novia orgánov spoločnosti zdržať realizácie úkonov smerujúcich ku korporátnej pre-
mene, ak možno predpokladať, že podmienky uvedené v § 69 ods. 11 OBZ nie sú spl-
nené. Naplnenie podmienok podľa § 69 ods. 11 pritom Obchodný zákonník požaduje 
ku dňu účinnosti zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti. Kým splnenie pod-
mienky vyjadrenej v § 69 ods. 11 písm. a) OBZ o minimálnych atribútoch ekonomickej 
kondície nástupnickej spoločnosti možno zistiť predovšetkým z účtovných dokladov 
zúčastnených spoločností a správy audítora, ostatné podmienky vyjadrené v písm. b) 
– d) uvedeného ustanovenia možno zistiť na základe lustrácie príslušných registrov, 
najmä Obchodného registra SR,440 súdneho registra vedeného na príslušnom súde,441 
ako aj z dát verejne dostupných v Obchodnom vestníku SR.442  

Pre vznik povinnosti zdržať sa úkonov smerujúcich ku korporátnej premene je 
podstatné, či nesplnenie niektorej z podmienok podľa § 69 ods. 11 OBZ možno pred-
pokladať smerom do budúcna – a to ku dňu účinnosti zlúčenia, splynutia alebo rozde-
lenia spoločnosti. Hoci Obchodný zákonník požaduje naplnenie všetkých podmienok 
realizácie až ku dňu účinnosti korporátnej premeny, domnievame sa, že pokiaľ by nie-
ktorá z podmienok nebola splnená už počas prípravy a realizácie korporátnej pre-
meny, proces jej uskutočnenia by sa mal zastaviť. V praktickej rovine je však spektrum 
všetkých možných faktických scenárov, ktoré môžu nastať, pomerne široké. Pred-
stavme si, že počas prípravy a realizácie úkonov smerujúcich k uskutočneniu zlúčenia 
sú síce splnené podmienky podľa § 69 ods. 11 OBZ, ale zo strany veriteľa dôjde k po-
daniu návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok niektorej zo zúčastnených spoloč-
ností, ktorého výsledkom môže byť vyhlásený konkurz. Môže byť pomerne náročné 

 

439 Ak by sme uznali, že povinnosť zdržať sa úkonov sa vzťahuje i na členov valného zhro-
maždenia, domnievame sa, že za škodu by nemal zodpovedať taký spoločník/akcionár, kto-
rého hlasovanie nemá žiaden dopad na prijatie či neprijatie rozhodnutia valného zhromaž-
denia. 

440 Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do Obchodného registra SR. 

441 Vedenie konania o zrušení spoločnosti. 

442 Začatie reštrukturalizačného konania, vyhlásenie konkurzu sa zverejňuje v Obchodnom 
vestníku SR. 
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predvídať, či to tak bude alebo nebude k relevantnému dňu. Obdobne pokiaľ podá ná-
vrh na zrušenie spoločnosti. V tomto smere sa časový moment aktivácie povinnosti 
zastaviť proces korporátnej premeny môže javiť ako nejasný a pomerne problema-
tický. 

A napokon tretím je vecný rozsah povinnosti, v jadre ktorého leží otázka, čoho vše-
tkého sa vlastne členovia orgánov spoločnosti majú zdržať. Jazyková interpretačná 
technika ukazuje na širokú škálu konania, ktorého by sa členovia orgánov spoločnosti 
mali zdržať bez ohľadu na ich právnu kvalifikáciu z hľadiska toho, či ide o právne, fak-
tické alebo procesné úkony.  

 

9.2. Zodpovednosť člena orgánu spoločnosti za porušenie povinnosti 
podľa § 69 ods. 12 OBZ 

 

Porušenie povinnosti podľa § 69 ods. 12 OBZ vytvára priamy zodpovednostný 
vzťah členov orgánov spoločnosti voči veriteľom spoločnosti. Veriteľ sa môže voči čle-
nom orgánov spoločnosti domáhať nároku na náhradu škody, ktorá mu vznikla v sú-
vislosti s porušením ich povinnosti zdržať sa úkonov smerujúcich k tomu-ktorému 
typu korporátnej premeny. 

Koncepcia priamej zodpovednosti za škodu je založená na objektívnom princípe 
bez možnosti liberácie. Protiprávnosť (resp. protiprávny úkon) ako prvý predpoklad 
vzniku zodpovednosti za škodu je vyjadrená v § 69 ods. 12 OBZ ako porušenie povin-
nosti zdržať sa úkonov smerujúcich k zlúčeniu alebo splynutiu, pokiaľ možno predpo-
kladať, že nie sú splnené podmienky § 69 ods. 11 OBZ. Pokiaľ však povinný orgán pre-
ukáže, že nesplnenie sprísnených podmienok realizácie korporátnej premeny podľa § 
69 ods. 11 OBZ nebolo možné predpokladať, jeho zodpovednosť nevznikne. Domnie-
vame sa, že zisťovanie možnosti či nemožnosti predpokladať absenciu sprísnených 
podmienok by malo byť založené primárne na objektívnych faktoroch. V tomto smere 
bude potrebné zisťovať, či bolo alebo nebolo možné predpokladať najmä nesprávnosť 
údajov vedených v účtovnej dokumentácii zúčastnených spoločnosti,443 prípadne  
v správe audítora, eventuálne či bolo možné predpokladať konania, ktoré v zásade vy-
lučujú zúčastnené spoločnosti z procesu korporátnej premeny. 

Zodpovednosť členov orgánov spoločnosti za škodu spôsobenú veriteľovi bude po-
trebné v doplňujúcom rozsahu k § 69 ods. 12 OBZ posudzovať podľa všeobecných 
ustanovení o náhrade škody upravených v § 373 a nasl. v spojení s § 757 OBZ. V prak-
tickej rovine pôjde typicky o preukazovanie klasických predpokladov vzniku zodpo-
vednosti za škodu (t. j. vznik škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom 
a vznikom škody). 

 

443 Napríklad pokiaľ obchodná spoločnosť neeviduje v účtovníctve zmenku.  
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Rozhodovacia prax vo všeobecnosti ukazuje, že preukázanie jednotlivých elemen-
tov na priznanie nároku na náhradu škody je mimoriadne náročné. Nejde pritom len 
o otázku príčinnej súvislosti, ktorej sme sa dotkli v súvislosti s vymedzením povin-
ného orgánu. V praktickej rovine môže byť v súvislosti s riešenou témou zaujímavá aj 
otázka, v ktorom momente možno na strane veriteľa hovoriť o vzniknutej škode a čo 
si pod škodou na strane veriteľa vlastne predstavovať. 

Domnievame sa, že moment vzniku škody nemusí byť nutne totožný s dňom účin-
nosti fúzie, hoci z pohľadu veriteľa sa môže už týmto dňom jeho postavenie oslabiť. 
Oslabenie postavenia veriteľa a úrovne jeho právnej ochrany však nepredstavuje 
škodu v poňatí § 69 ods. 12 v spojení s § 373 a nasl. OBZ. V danom prípade možno uva-
žovať iba o hypotetickej škode. 

Vzniknutou škodou sa všeobecne rozumie jednak skutočná škoda (damnum emer-
gens) vnímaná ako majetková ujma vyjadriteľná v peniazoch, ktorá znamená zmenše-
nie majetku poškodeného, a jednak ušlý zisk (lucrum cessant), ktorý by bol poškodený 
dosiahol, ak by nebola nastala škodná udalosť. V nadväznosti na to by sme mohli ho-
voriť o vzniknutej škode napríklad, ak pohľadávka veriteľa nebude uspokojená, resp. 
sa zníži jej hodnota z dôvodu, že na majetok nástupnickej spoločnosti bol vyhlásený 
konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo pokiaľ veriteľ nebude môcť dosiah-
nuť uspokojenie svojej pohľadávky v exekučnom konaní pre nedostatok majetku ná-
stupnickej spoločnosti.444 Škoda na strane veriteľa by tak mohla zodpovedať rozdielu 
medzi sumou, ktorú sa veriteľovi podarilo získať v súvislosti s uspokojením jeho po-
hľadávky po uskutočnení korporátnej premeny, a sumou, ktorú by bol získal, keby ku 
korporátnej premene nedošlo. Preukazovanie výšky vzniknutej škody môže byť 
v praktickej rovine mimoriadne náročné.445  

 

444 CUKEROVÁ, D. Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve. Bratislava: C. H. 
Beck, 2021, s. 116. 

445 Istú paralelu v riešení možno vidieť v právnej úprave priamej zodpovednosti členov šta-
tutárneho orgánu za škodu voči veriteľom pri oneskorenom podaní návrhu na vyhlásenie 
konkurzu podľa § 11a ZKR. Podľa Ďuricu predstavuje škoda veriteľa rozdiel medzi sumou, 
ktorú veriteľ získal na základe rozvrhu výťažku, a sumou, ktorú by získal, ak by bol návrh 
na vyhlásenie konkurzu podaný včas. Pozri bližšie vysvetlenie ĎURICA, M. Zákon o konkurze 
a reštrukturalizácií. Komentár. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 87. Z nášho pohľadu preu-
kázať výšku takto vzniknutej škody môže byť v praktickej rovine mimoriadne náročné, 
zrejme aj z toho dôvodu zákonodarca konštruuje v § 11a ods. 3 ZKR vyvrátiteľnú domnienku 
o výške škody vzniknutej veriteľovi. Pokiaľ sa nepreukáže iná výška škody, predpokladá sa, 
že veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v akom pohľadávka veriteľa nebola uspokojená po 
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka, zrušení konkurzu vyhláse-
ného na majetok dlžníka pre nedostatok majetku alebo ukončení exekúcie alebo obdobného 
vykonávacieho konania vedeného voči dlžníkovi pre nedostatok majetku. Podobná vyvráti-
teľná domnienka sa v právnej úprave priamej zodpovednosti člena štatutárneho orgánu za 
škodu vzniknutú veriteľom podľa § 69 ods. 12 OBZ nenachádza.  
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V tejto kapitole sme sa pokúsili priblížiť povinnosť členov orgánov spoločnosti za-
brániť korporátnej premene, pokiaľ možno predpokladať, že sprísnené podmienky jej 
realizácie nie sú splnené. Hoci za vytvorením priameho zodpovednostného vzťahu čle-
nov orgánov spoločnosti voči veriteľom možno vidieť silný záujem zákonodarcu na 
ochrane veriteľovej pozície, otázna sa javí reálna dostupnosť a efektívnosť tohto typu 
ochranného prostriedku. Z dostupných zdrojov sa nám nepodarilo nájsť ani jedno 
súdne rozhodnutie, ktoré by sa nárokom veriteľa na náhradu škody vzniknutej v sú-
vislosti s korporačnou premenou zaoberalo. To tiež môže ukazovať na minimálnu 
mieru jeho využitia v praktickej rovine. V tomto smere možno vyjadriť pochybnosť, či 
úsporná úprava priamej zodpovednosti členov orgánov za škodu voči veriteľovi pre-
viazaná so všeobecnou obchodnoprávnou úpravou zodpovednosti za škodu podľa § 
373 a nasl. v spojení s § 757  OBZ ponúka veriteľovi dostatočne účinný nástroj na 
ochranu svojej pozície. Domnievame sa, že požiadavka na reálnu účinnosť tohto ná-
stroja ochrany veriteľovej pozície sa môže naprieč jednotlivými právnymi formami 
obchodných spoločnosti líšiť. Pokiaľ v prostredí osobných obchodných spoločností 
má veriteľ možnosť domáhať sa splnenia svojej pohľadávky zo strany neobmedzene 
ručiacich spoločníkov nástupníckej spoločnosti, oslabenie jeho pozície v dôsledku us-
kutočnenia korporátnej premeny jeho pôvodného dlžníka nemusí byť až také fatálne. 
V praktickej rovine teda veriteľ môže obísť problém spojený s náročným dokazova-
ním pri preukazovaní predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu využitím inšti-
tútu osobného ručenia spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplemen-
tárov v komanditnej spoločnosti.  Iná je však situácia v prostredí kapitálových obchod-
ných spoločností.  

 

9.3. Zhodnotenie miery previazanosti úprav zodpovednosti člena štatu-
tárneho orgánu spoločnosti za škodu podľa § 69 ods. 12 OBZ a § 135a 
OBZ 

 

Zopakujeme, že novelou Obchodného zákonníka prevedenou na základe zákona  
č. 264/2017 Z. z. boli do Obchodného zákonníka s účinnosťou od 8. novembra 2017 
doplnené nové podmienky, za akých je možné realizovať procesy korporátnych pre-
mien, a v tejto súvislosti i explicitné vyjadrenie povinnosti členov orgánov spoločnosti 
zdržať sa úkonov smerujúcich ku korporátnej premene, pokiaľ možno predpokladať, 
že nové sprísnené podmienky nie sú splnené. Právna úprava tejto povinnosti a zodpo-
vednostných následkov spojených s jej porušením je spoločná pre orgány všetkých 
právnych foriem obchodných spoločností. Na druhej strane možno vidieť, že pre čle-
nov volených orgánov kapitálových obchodných spoločností Obchodný zákonník tiež 
nastavuje určitú všeobecnú úroveň štandardu, s akou majú vykonávať všetky činnosti 
v rámci svojej pôsobnosti. V tejto súvislosti im ukladá povinnosť konať profesionálne 
a lojálne. 

Kým pre konateľov ako štatutárne orgány spoločnosti s ručením obmedzeným je 
táto povinnosť vyjadrená v § 135a ods. 1 OBZ ako povinnosť vykonávať pôsobnosť 
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s odbornou starostlivosťou a v záujme spoločnosti a všetkých jej spoločníkov,446 čle-
nom predstavenstva ako štatutárnemu orgánu akciovej spoločnosti sa v § 194 ods. 5 
OBZ ukladá povinnosť vykonávať pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorej súčas-
ťou je i povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami 
spoločnosti a všetkých jej akcionárov.447 Právnym následkom porušenia týchto povin-
ností je vznik zodpovednosti členov štatutárnych orgánov za škodu vzniknutú spoloč-
nosti. 

Na tomto mieste si kladieme otázku: Ako sa plnenie fiduciárnych povinností448 čle-
nov štatutárnych orgánov, prípadne i dozorných orgánov, kapitálových obchodných 
spoločností premieta do povinnosti osobitne vyjadrenej v § 69 ods. 12 OBZ a v akom 
vzťahu sú zodpovednostné režimy, ktoré nastupujú ako následok porušenia týchto 
povinností? 

Na povinnosť konať profesionálne a lojálne nazerá doktrína ako na strešný po-
jem.449 Ide o základný popis spôsobu, akým má člen štatutárneho orgánu (ale i dozor-
ného orgánu) vykonávať svoju pôsobnosť. Požiadavka konať profesionálne a lojálne 
je neoddeliteľnou súčasťou výkonu všetkých činností člena štatutárneho orgánu v ce-
lej šírke jeho pôsobnosti.450 Osobitný význam môže mať v situáciách, ktoré právna 
úprava Obchodného zákonníka nepokrýva výslovnou reguláciou. Tam nastupuje as-
poň základná povinnosť člena štatutárneho orgánu konať profesionálne a lojálne.451  

Ak povinnosť konať profesionálne a lojálne vnímame ako základnú povinnosť, 
ktorá presakuje do všetkých činností, ktoré člen štatutárneho orgánu v rámci svojej 
pôsobnosti realizuje, potom aj pre riadne splnenie povinnosti zdržať sa úkonov sme-
rujúcich ku korporátnej premene podľa § 69 ods. 12 OBZ sa vyžaduje, aby bola reali-
zovaná profesionálne a lojálne. V tomto smere možno právnu úpravu povinnosti 
podľa § 69 ods. 12 OBZ vnímať ako špeciálnu k právnej úprave základnej povinnosti 
vyjadrenej v § 135a ods. 1, resp. § 194 ods. 5 OBZ. 

 

446 Táto právna úprava sa podľa § 139 ods. 4 OBZ primerane použije aj na členov dozornej 
rady, ak bola v prostredí spoločnosti s ručením obmedzeným zriadená.  

447 Podľa § 200 ods. 3 OBZ sa právna úprava fiduciárnych povinností členov predstavenstva 
použije primerane aj na členov dozornej rady.  

448 Povinnosti konať profesionálne a lojálne označuje doktrína ako fiduciárne povinnosti. 
Pozri CSACH, K. Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne ná-
sledky ich porušenia (1. časť). In Súkromné právo. 2019, č. 5, s. 182. 

449 CSACH, K. Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky 
ich porušenia (1. časť). In Súkromné právo. 2019, č. 5, s. 183. 

450 OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a druž-
stvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, s. 266. 

451 DURAČINSKÁ, J. Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spo-
ločností. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, s. 27. 
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Právnym následkom porušenia základnej povinnosti člena štatutárneho orgánu 
konať profesionálne a lojálne je podľa § 135a ods. 2 OBZ vznik zodpovednosti za škodu 
vzniknutú spoločnosti. Tento zodpovednostný režim nastúpi v prípade porušenia 
akejkoľvek povinnosti, pokiaľ nebola dodržaná požiadavka profesionality a lojality 
a spoločnosti vznikla v tejto súvislosti škoda. Z toho možno vyvodiť, že pokiaľ člen šta-
tutárneho orgánu porušil povinnosť zdržať sa úkonov smerujúcich ku korporátnej 
premene podľa § 69 ods. 12 OBZ v rozpore s požiadavkou profesionality a lojality, na-
stúpi zodpovednostný režim voči obchodnej spoločnosti a člen štatutárneho orgánu 
bude zodpovedať obchodnej spoločnosti za vzniknutú škodu. Popri všeobecnej zod-
povednosti člena štatutárneho orgánu za škodu spája Obchodný zákonník s poruše-
ním povinnosti podľa § 69 ods. 12 OBZ aj osobitný zodpovednostný režim vo vzťahu 
k veriteľom. S porušením povinnosti podľa § 69 ods. 12 OBZ tak môžu byť spojené dva 
rozdielne zodpovednostné režimy, jednak všeobecná zodpovednosť člena štatutár-
neho orgánu za škodu vzniknutú spoločnosti podľa § 135a ods. 2, resp. § 194 ods. 6 
OBZ, jednak priama zodpovednosť člena štatutárneho orgánu za škodu vzniknutú ve-
riteľovi. Z podstaty vecí ide o rozdielne zodpovednostné režimy. 

Spoločným znakom oboch zodpovednostných režimov je ochranné pôsobenie ex 
post, a to pre prípad, že protiprávnym konaním došlo k vzniku škody. Kým režim vše-
obecnej zodpovednosti člena štatutárneho orgánu za škodu podľa § 135a ods. 2, resp. 
§ 194 ods. 6 OBZ chráni primárne záujmy spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, resp. 
akcionárov, režim priamej zodpovednosti člena štatutárneho orgánu za škodu podľa 
§ 69 ods. 12 OBZ smeruje primárne k ochrane veriteľov. Rozdiely v primárne chráne-
ných záujmoch však nevylučujú možnosť veriteľa domáhať sa nároku na náhradu 
škody voči členovi štatutárneho orgánu i v režime všeobecnej zodpovednosti za škodu 
podľa § 135a ods. 2, resp. 194 ods. 6 OBZ. V rámci tohto režimu však neuplatňuje ná-
hradu vlastnej škody, ale škody, ktorá vznikla obchodnej spoločnosti. Podľa § 135a 
ods. 5 OBZ k úspešnému uplatneniu nárokov spoločnosti na náhradu škody voči čle-
novi štatutárneho orgánu zo strany veriteľa je potrebné preukázať popri všeobecných 
predpokladoch vzniku zodpovednosti za škodu aj existenciu veriteľovej pohľadávky 
voči spoločnosti a nemožnosť jej uspokojenia z majetku spoločnosti.452 V tomto smere 
možno vidieť, že koncept všeobecnej zodpovednosti člena štatutárneho orgánu za 
škodu chráni nepriamo i záujmy veriteľa. 

Veriteľ teda môže uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá vznikla spoločnosti, v re-
žime všeobecnej zodpovednosti člena štatutárneho orgánu za škodu popri nároku na 
náhradu škody, ktorá vznikla veriteľovi v režime priamej zodpovednosti člena štatu-
tárneho orgánu voči veriteľovi podľa § 69 ods. 12 OBZ. Hoci je možné v tomto smere 
vidieť istú paralelu, z podstaty vecí ide o sanáciu rozdielnych škôd. Súbehy oboch zod-
povednostných režimov síce nevylučujeme, domnievame sa však, že v praktickej ro-
vine by malo byť pre veriteľa jednoduchšie preukazovať výšku vlastnej škody,ako 

 

452 OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 – 260). Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2017, s. 974. 
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výšku škody, ktorá vznikla obchodnej spoločnosti. Rozdielnosť oboch zodpovednost-
ných režimov možno vidieť i v rozdielnom vyjadrení možností člena štatutárneho or-
gánu, prípadne i toho dozorného, liberovať sa. 

Zo všeobecnej zodpovednosti za škodu sa môže člen povinného orgánu liberovať 
v prípadoch, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou sta-
rostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti, alebo ak vykonávali uzne-
senie valného zhromaždenia, ktoré nie je v rozpore s právnymi predpismi, spoločen-
skou zmluvou alebo stanovami.453 

Pokiaľ sa člen povinného orgánu bude chcieť zbaviť priamej zodpovednosti voči 
veriteľom, bude musieť preukázať, že nebolo možné predpokladať, že podmienky re-
alizácie korporátnej premeny nie sú splnené.454 

Z toho je možné vidieť, že liberačné dôvody zo všeobecnej zodpovednosti člena 
štatutárneho orgánu za škodu sú formulované širšie ako pri priamej zodpovednosti 
členov orgánov spoločnosti za škodu vzniknutú veriteľom. Pri uvedomení si tohto roz-
dielu možno vysloviť záver, že liberačné dôvody pri priamej zodpovednosti členov or-
gánov spoločnosti za škodu veriteľovi automaticky nezbavujú členov štatutárneho, 
rovnako tak i dozorného orgánu všeobecnej zodpovednosti za škodu vzniknutú spo-
ločnosti. Na druhej strane ale možno vidieť, že k istému prieniku v liberačných dôvo-
doch, resp. presnejšie povedané ich časťami dochádzať môže, a to pri posudzovaní 
profesionality (ktorá sama osebe nepôsobí ako liberačný dôvod zo všeobecnej zodpo-
vednosti za škodu) a možnosti predpokladať nedostatok podmienok uvedených v § 69 
ods. 11 OBZ. 

Domnievame sa, že posúdenie možnosti predpokladať nesplnenie podmienok rea-
lizácie korporátnej premeny podľa § 69 ods. 11 OBZ imanentne vychádza z totožných 
elementov ako požiadavka na profesionalitu. Ak profesionálny výkon funkcie predpo-
kladá v základnej rovine najmä informovať člena štatutárneho orgánu či jeho aktívny 
prístup k zadováženiu si všetkých dostupných dát, budú tieto faktory významné i pri 
celkovom zhodnotení toho, či nedostatok podmienok na realizáciu korporátnej pre-
meny bolo alebo nebolo možné predpokladať. Hoci vnímame právne úpravy oboch 
zodpovednostných režimov ako samostatne pôsobiace bez vzájomnej previazanosti, 
k istému prieniku v posúdení liberačných dôvodov, resp. tej časti, ktorá vyjadruje po-
žiadavku na profesionálny výkon funkcie, môže celkom prirodzene dochádzať.  

 

 

453 Ustanovenie § 135a ods. 3, resp. § 194 ods. 7 OBZ. 

454 Správnejšie by však bolo hovoriť o tom, že priama zodpovednosť za škodu veriteľom ani 
len nevznikla, lebo chýba protiprávne konanie. Obdobne v súvislosti so všeobecnou zodpo-
vednosťou za škodu pozri OVEČKOVÁ, O., CSACH, K., ŽITŇANSKÁ, L. Obchodné právo 2. Ob-
chodné spoločnosti a družstvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, s. 282. 
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 Záver 

 

Pred novelou Obchodného zákonníka z roku 2017 neexistovali pre korporátne 
premeny explicitné pravidlá, ktoré by nutne trvali na racionálno-ekonomických motí-
voch ich realizácie. Tento nedostatok sa zákonodarca odhodlal odstrániť a pre všetky 
právne formy obchodných spoločností vložil do § 69 nový odsek 11, v ktorom zaviedol 
sprísnené podmienky, za akých je možné zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoloč-
nosti uskutočniť. Sprísnené podmienky realizácie korporátnej premeny smerujú 
z podstaty vecí okrem iného i k posilneniu postavenia veriteľov, lebo garantujú, že ná-
stupnická spoločnosť nebude v úpadku vo forme predĺženia. V súvislosti so sprísne-
nými podmienkami uložil Obchodný zákonník členom orgánov spoločnosti povinnosť 
zdržať sa úkonov smerujúcich ku korporátnej premene, ak možno predpokladať, že 
podmienky uvedené v § 69 ods. 11 OBZ nie sú splnené. V tomto príspevku sme sa po-
kúsili priblížiť niekoľko aspektov spojených s touto povinnosťou. Zamerali sme sa pri-
tom na volené orgány kapitálových obchodných spoločností, ktorým právna úprava 
ukladá, aby pri výkone svojej funkcie postupovali profesionálne a lojálne. Zistili sme, 
že požiadavka na profesionálny a lojálny výkon ich pôsobnosti sa premieta aj do po-
vinnosti, ktorú im uložil Obchodný zákonník v § 69 ods. 12. Právnym následkom po-
rušenia tejto povinnosti môže byť vznik dvoch od seba nezávislých zodpovednostných 
režimov, a to všeobecná zodpovednosť člena štatutárneho orgánu za škodu vzniknutú 
spoločnosti a priama zodpovednosť členov orgánov spoločnosti za škodu vzniknutú 
veriteľovi. Oba zodpovednostné režimy smerujú primárne k ochrane rôznych záuj-
mov, nie je však vylúčené, aby sa veriteľ domáhal voči členom štatutárneho orgánu 
spoločnosti náhrady vlastnej škody a jednak škody, ktorá vznikla obchodnej spoloč-
nosti. Pre veriteľa by malo byť však jednoduchšie uplatniť si nárok na náhradu vlast-
nej škody prostredníctvom priamej zodpovednosti upravenej v § 69 ods. 12 OBZ ako 
cestou všeobecnej zodpovednosti člena štatutárneho orgánu za škodu.  
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10. Osobitné povinnosti štatutárneho orgánu pri úpadku 
a hroziacom úpadku spoločnosti 

JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. 

 

V priebehu existencie spoločnosti môžu nastať situácie, ktoré zhoršia ekonomické 
ukazovatele v tom zmysle, že spoločnosti bude hroziť úpadok alebo sa spoločnosť 
bude nachádzať v úpadku, teda sa spoločnosť bude nachádzať v kríze. Uvedená situá-
cia ešte neznamená, že spoločnosť je odsúdená na zánik. Osobitne to podčiarkuje zá-
kon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“), ktorý uvádza, že 
pri posudzovaní úpadku vo forme predĺženia sa prihliadne aj na očakávateľné vý-
sledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzko-
vania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, 
že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. Krajský 
súd v Bratislave455 vo svojom rozhodnutí uvádza, že uvedené ustanovenie znamená to, 
že pokiaľ sa štatutárny orgán aktívne snaží vyriešiť úpadok iným spôsobom ako kon-
kurzom, ak úspešnosť takéhoto riešenia možno dôvodne predpokladať a postupuje 
pritom podľa pravidiel „best practice“, takéto konanie treba považovať za konanie  
s odbornou starostlivosťou, ktorá ho zbavuje zodpovednosti za oneskorené podanie 
návrhu na vyhlásenie konkurzu. Spôsob, akým je možné riešiť krízu spoločnosti, závisí 
okrem iného predovšetkým od posúdenia finančnej situácie spoločnosti.456 Štatutárny 
orgán má na výber viaceré možnosti (napr. formálnu alebo neformálnu reštrukturali-
záciu457, preventívnu reštrukturalizáciu458, dofinancovanie spoločnosti vlastnými 

 

455 Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn.  2 CoKR 128/2014 zo dňa 16. septembra 
2014, ktoré bolo potvrdené uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 
109/2015 zo dňa 04. februára 2015. 

456 Napr. smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 o rámcoch preventívnej 
reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštruk-
turalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 
(ďalej aj „smernica o reštrukturalizácii a insolvencii“) navrhuje zaviesť tzv. test životas-
chopnosti za predpokladu, že takýto test má za cieľ vylúčiť dlžníkov, ktorí nemajú perspek-
tívu životaschopnosti, a môže sa vykonať bez ujmy na majetku dlžníkov. Test životaschop-
nosti je pri formálnej reštrukturalizácii aktuálne premietnutý do ustanovenia § 109 ZKR, 
keď správca môže odporučiť reštrukturalizáciu len v tom prípade, ak dlžník vykonáva pod-
nikateľskú činnosť. 

457 K rozdeleniu na formálnu a neformálnu reštrukturalizáciu pozri bližšie: SANFORD U. 
Mba. New Financing for Distressed Business in the Context of Buisness Restructuring Law. Bu-
dapest: Springer. 2019. s. 75 a nasl. 

458 V súčasnosti sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza návrh zákona o 
riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2021/502), ktorý 
zavádza preventívnu reštrukturalizáciu za účelom predchádzaniu úpadku (ďalej aj „Návrh 
zákona o hroziacom úpadku“). 
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zdrojmi459 a pod.), ktorými  buď krízu spoločnosti odvráti, alebo zabráni prehlbovaniu 
straty a následnému zníženiu uspokojenia veriteľov včasným podaním návrhu na vy-
hlásenie konkurzu. 

Včasné rozpoznanie krízy spoločnosti dáva štatutárnemu orgánu dostatočný čas 
na riešenie krízy výberom konkrétneho spôsobu, ktorý ponúka právna úprava, ale aj 
riešením tejto krízy ekonomickými nástrojmi. Voľba konkrétneho spôsobu, akým sa 
štatutárny orgán rozhodne krízu prekonať, súvisí aj s povinnosťami, ktoré právne 
predpisy priamo štatutárnemu orgánu stanovujú. 

 

10.1. Povinnosti štatutárneho orgánu počas krízy spoločnosti 

 

Obchodný zákonník ustanovuje, že spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej 
úpadok hrozí, a taktiež za spoločnosť v kríze sa považuje aj spoločnosť v čase od jej 
zrušenia do vstupu do likvidácie. Skúmanie hrozby úpadku, ako aj samotného úpadku 
je postavené predovšetkým na sledovaní účtovných veličín. Uvedené konštatovanie 
spočíva v samotnom vymedzení hrozby úpadku460 a úpadku461. Podľa ustanovení Ob-
chodného zákonníka by sme mohli  povinnosť riadneho vedenia účtovníctva považo-
vať za významnú povinnosť štatutárneho orgánu.462 Tu je dôležité odpovedať na 
otázku, či bude odborná starostlivosť štatutárneho orgánu zachovaná, ak nebude prie-
bežne posudzovať stav majetku a záväzkov a urobí to iba zvyčajne raz ročne pri zos-
tavovaní účtovnej závierky. Z Obchodného zákonníka nám vyplýva, že povinnosť viesť 
účtovníctvo predstavuje určitú kontinuálnu činnosť, ktorá sa má uskutočňovať počas 
celého účtovného obdobia spoločnosti. V prípade, ak štatutárny orgán toto účtovníc-
tvo riadne nevedie, dopúšťa sa porušenia tejto zákonnej povinnosti a, podľa nášho ná-
zoru, štatutárny orgán nezachováva ani odbornú starostlivosť nevyhnutnú pri posu-
dzovaní krízy spoločnosti. Z uvedených dôvodov by sa mal moment krízy posudzovať 
objektívne. Csach uvádza, že štatutárny orgán má samozrejme povinnosť zaviesť mo-
nitorovací systém na sledovanie finančného stavu spoločnosti na účely uistenia, či sa 

 

459 V tomto prípade možno uvažovať o zvýšení vlastných zdrojov prostredníctvom nových 
vkladov od spoločníkov, príplatkov spoločníkov alebo príspevkov od spoločníkov pri tvorbe 
kapitálových fondov. V prípade, ak je spoločnosť v kríze, by malo poskytnutie pôžičky spo-
ločníkom rovnaký efekt ako financovanie spoločnosti prostredníctvom dofinancovania 
vlastných zdrojov. 

460 Ustanovenie § 67a OBZ: „Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania  
a záväzkov je menej ako 8 ku 100.“ 

461 Podľa ustanovenia § 3 ZKR je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený.  

462 MAJERÍKOVÁ, M. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava : 
Wolters Kluwer, 2012. s. 649. 
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spoločnosť už nenachádza v úpadku, a čím je ekonomická situácia horšia, tým častej-
šie a dôkladnejšie má štatutárny orgán sledovať finančnú situáciu a periodicita kon-
troly by nemala presahovať lehotu, v ktorej je člen orgánu povinný podať návrh na 
vyhlásenie konkurzu.463  

ZKR stanovuje v § 4 ods. 2 osobitnú povinnosť sledovania účtovných ukazovateľov 
majetku a záväzkov. Podľa citovaného ustanovenia je dlžník povinný sústavne sledo-
vať  vývoj svojej finančnej situácie, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mo-
hol včas zistiť prípadnú hrozbu úpadku a prijať opatrenia, ktoré hroziaci úpadok od-
vrátia. Za sústavné sledovanie sa však nedá považovať sledovanie stavu svojej finanč-
nej situácie iba pri zostavovaní účtovnej závierky.464 

Uvedenú situáciu reflektuje aj návrh zákona o hroziacom úpadku,465 ktorý expli-
citne upravuje povinnosť dlžníka sústavne sledovať svoju finančnú situáciu tak, aby 
mohol včas zistiť hroziaci úpadok, a súčasne povinnosť využiť všetky potrebné, 
vhodné, efektívne a primerané opatrenia na odvrátenie hroziaceho úpadku466. Uve-
dený návrh zákona prináša riešenia tejto situácie aj v možnosti využitia preventívnej 
reštrukturalizácie alebo neverejnej preventívnej reštrukturalizácie. To neznamená, že 
dlžník nemôže využiť iné vyššie uvedené nástroje na riešenie krízy spoločnosti. Ako 
uvádza dôvodová správa k návrhu zákona o hroziacom úpadku: „ V každom prípade by 
riešenie situácie dlžníka malo vychádzať z dialógu so zainteresovanými stranami.“ 

V prípade, ak nastane kríza spoločnosti, Obchodný zákonník vymedzuje osobitne 
povinnosť štatutárnemu orgánu spoločnosti.467 Štatutárny orgán spoločnosti je po-
vinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť 
všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom 
postavení na jej prekonanie. Táto povinnosť mu vzniká v situácii, ak je spoločnosť 
v kríze a štatutárny orgán zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, 
že spoločnosť je v kríze. 

Z hľadiska výkladu je možné konštatovať, že štatutárny orgán môže prijať viaceré 
opatrenia, ktorými krízu prekoná: 

 

463 CSACH, K. Predinsolvenčné povinnosti štatutárnych orgánov. In Karlovarské právnické 
dny , 2017. s. 402. 

464 K tomu pozri bližšie Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 273/2012-
85 zo dňa 16. decembra 2015. 

465 Ustanovenia § 4 ods.1 Návrhu zákona o hroziacom úpadku. 

466 Zákon o hroziacom úpadku vymedzuje hroziaci úpadok z dôvodu hroziacej platobnej ne-
schopnosti. Tým sa rozumie stav, keď dlžníkovi s prihliadnutím na všetky okolnosti hrozí, 
že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov nastane jeho platobná neschopnosť, pričom pla-
tobnú neschopnosť výslovne definuje ZKR. 

467 BUHALA, O. Krízové povinnosti členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností. In 
Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax. 2019, roč. 71, č. 11, s. 1077 – 1089. 
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a) informačná povinnosť voči spoločníkom (paralelu je možné nájsť v § 193 ods. 
2 OBZ, ktorý zaväzuje predstavenstvo, aby zvolalo valné zhromaždenie v prí-
pade vysokej straty spoločnosti). Keďže z hľadiska zásady zachovania kapitálu 
ide o podobnú situáciu, splnenie informačnej povinnosti sa javí ako jedno z po-
trebných elementov potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti – reálny 
efekt tejto povinnosti však stráca zmysel pri spoločnostiach, ktoré (ako bolo 
vyššie naznačené) budú potenciálne v permanentnej kríze.468 

b) doplnenie zdrojov (vlastných, cudzích) spoločnosti – v prípade, ak je spoloč-
nosť v kríze, možno uvažovať aj o dofinancovaní spoločnosti spoločníkmi pro-
stredníctvom zvýšenia vlastných zdrojov spoločnosti (dodatočné vklady spo-
ločníkov, príplatky spoločníkov, príspevky469 od spoločníkov) alebo aj zvýšenia 
cudzích zdrojov od spoločníkov470. To neznamená, že dofinancovanie nemôže 
prísť aj od spoločníkov471 alebo tretej osoby472 či už prostredníctvom pôžičiek, 
úverov, alebo aj napr. zvýšením základného imania novým vkladom473. 

c) zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti – komunikácia do vnútra spoloč-
nosti k spoločníkom je určite nevyhnutná. Určite nebude prvoradým záujmom 
spoločníkov podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, ak právny poriadok po-
zná iné možnosti riešenia úpadku spoločnosti.  

d) požiadanie o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov – dočasná ochrana 
má byť vnímaná ako typ neodkladného opatrenia súdu, ktoré má za cieľ poskyt-
núť podnikom vo finančných ťažkostiach dostatočný, avšak časovo obmedzený 

 

468 KISELY, I. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vyd. Bratislava: 
C.H.BECK, 2016, s. 312 – 313. 

469 Pozri bližšie DOLNÝ, J. Možnosť tvorby ostatných kapitálových fondov vo vlastnom imaní 
kapitálovej spoločnosti. In Journal of Innovations and Applied Statistics. 2013, roč. 3, č. 2. 

470 V prípade navýšenia cudzích zdrojov od spoločníkov sú veritelia dostatočne chránení 
pred ich vrátením (napr. §67f OBZ Zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje) 
a zároveň tieto cudzie zdroje nevstupujú do záväzkov za účelom posúdenia úpadku spoloč-
nosti (§ 3 ods. 3 ZKR). 

471 Pri spriaznených osobách však nie je možné prerozdeliť cudzie zdroje za trvania krízy, 
ak boli spoločnosti poskytnuté v kríze, ale aj pred ňou. Tieto plnenia je potrebné považovať 
za plnenia nahradzujúce vlastné zdroje financovania (§ 67c OBZ). 

472 Počas krízy je možné veriteľovi vrátiť iba plnenie do výšky poskytnutej zábezpeky. To 
platí pre plnenia poskytnuté veriteľom za trvanie krízy a podľa podmienok § 67h OBZ.  

473 K možnosti odporovania nepeňažného vkladu pozri bližšie CUKEROVÁ, D. Odporovateľ-
nosť nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti (na príklade spo-
ločnosti s ručením obmedzeným). In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. 2019, 
roč. 71, č. 12, s. 1214 –1236. 
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rámec určený na efektívne naštartovanie a riadenie procesu sanácie dotknu-
tého podniku.474 Účinky dočasnej ochrany pôsobia v oblasti exekučného, kon-
kurzného a korporačného práva. Dočasná právna ochrana poskytuje ochranu 
pred veriteľmi, ktorá je vyvažovaná povinnosťami dlžníka. Dočasnú ochranu je 
však z pohľadu zákona možné použiť iba pri hrozbe úpadku a úpadku vo forme 
platobnej neschopnosti, pretože žiadateľ v čase podania žiadosti nesmie mať 
povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu475. Poskytnutie dočasného ča-
sového rámca na preklenutie finančných ťažkostí nemusí podnikateľovi posta-
čovať, avšak podnikateľ má stále možnosť využiť inštitút súdnej reštrukturali-
zácie, prípadne podať návrh na vyhlásenie konkurzu za účelom jednak prípad-
ného vyššieho uspokojenia veriteľov, jednak zníženia možných sankcií voči 
podnikateľovi alebo jeho štatutárnemu orgánu. 

e) poverenie správcu na vypracovanie reštrukturalizačného posudku – v prípade, 
ak dlžníkovi hrozí úpadok alebo je v úpadku, môže poveriť správcu vypracova-
ním reštrukturalizačného posudku na účely zistenia, či sú splnené predpoklady 
na jeho reštrukturalizáciu. Formálna reštrukturalizácia podľa ustanovení ZKR 
predstavuje jednu z možností riešenia krízy spoločnosti, no v súčasnosti z dô-
vodu jej finančnej náročnosti476 je ťažko využiteľná najmä pre malé obchodné 
spoločnosti. 

f) využitie preventívnej reštrukturalizácie – nový nástroj na riešenie hroziaceho 
úpadku prináša návrh zákona o hroziacom úpadku477, ktorý zavádza do práv-
neho poriadku inštitút verejnej preventívnej reštrukturalizácie a neverejnej 
preventívnej reštrukturalizácie. 

 

474 Dôvodová správa k zákonu 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov. 

475 V opačnom prípade by mu mohla byť táto dočasná ochrana zrušená, ak súd zistí ex post 
z vlastného alebo iného kvalifikovaného podnetu, že podnikateľ bol predlžený už pri podaní 
návrhu. 

476 V súčasnosti musí obchodná spoločnosť uzatvoriť zmluvu na vypracovania reštruktura-
lizačného posudku so správcom (zmluva je súčasťou návrhu na povolenie reštrukturalizá-
cie) a zároveň je povinná platiť vygenerovanému správcovi odmenu podľa § 24 vyhlášky č. 
665/2005 Z. z. MS SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o 
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Už len za prevzatie 
prípadu patrí správcovi, ktorý bol ustanovený náhodným výberom pri povolení reštruktu-
ralizácie, paušálna odmena 10 000 eur. 

477 Základným cieľom zákona je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efek-
tívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, keď 
úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insol-
venčných konaní, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-
how, mala by sa maximalizovať celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by zís-
kali v prípadnom konkurze, ako aj zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov. 
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Obchodný zákonník neurčuje povinnosti štatutárneho orgánu explicitne, pretože 
odvrátiť krízu spoločnosti je možné viacerými spôsobmi, prípadne ich kombináciou. 
Štatutárnemu orgánu sa stav krízy nemusí podariť odvrátiť stále, s čím sa bude spájať 
aj jeho ďalšia zákonná povinnosť, a to podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas. 

 

10.2. Povinnosť štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie konkurzu  

 

V prípade, ak nastane úpadok spoločnosti, bude mať značný význam mimo-
zmluvná zodpovednosť za toto oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu 
zo strany príslušných orgánov spoločnosti a s tým spojená zákonná zodpovednosť za 
porušenie tejto povinnosti. 

Účelom takejto normy je podľa Vráblovej minimalizovať riziko účasti na obchod-
ných vzťahoch a zabrániť tomu, aby pri vyhlásení konkurzu majetok spoločnosti ne-
postačoval na krytie pohľadávok veriteľov.478 Ako autorka ďalej uvádza, to závisí aj od 
skutočnosti, v akom okamihu sa podáva návrh na vyhlásenie konkurzu. Podľa nášho 
názoru účelom koncipovania zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlá-
senie konkurzu bude určitá sankcia voči osobe povinnej podať návrh na vyhlásenie 
konkurzu, ktorá bude úzko súvisieť so škodou spôsobenou veriteľom tým, že spoloč-
nosti vznikli nové záväzky alebo sa zmenšil jej majetok v čase, keď bola zodpovedná 
osoba v zmysle príslušných právnych predpisov povinná podať už návrh na vyhláse-
nie konkurzu. Včasné vyhlásenie konkurzu zabráni negatívnemu ekonomickému pô-
sobeniu neúspešného subjektu a tým aj tomu, aby takýto subjekt zvyšoval svoje zá-
väzky a znižoval hodnotu aktív.479 Včasnosť podania návrhu na vyhlásenie konkurzu 
je dôležitá aj pre využitie inštitútu odporovateľnosti právnych úkonov, ktorý zakot-
vuje možnosť brániť sa proti nevýhodným a pre veriteľov ukracujúcim právnym úko-
nom spoločnosti, ktorými bol úpadok spôsobený alebo boli uskutočnené počas tohto 
obdobia. Význam a efektívnosť ustanovení o odporovateľnosti právnych úkonov je 
však naviazaná na začatie konkurzného konania, kde oddialenie podania návrhu na 
vyhlásenie konkurzu znižuje pravdepodobnosť úspešného odporovania právnym 
úkonom, najmä pokiaľ ide o krátke lehoty, v ktorých je možné právne úkony spätne 
preskúmavať.  

Zodpovednosť štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas je 
potrebné rozlišovať v závislosti od druhu konkurzného konania, ktoré po podaní ná-
vrhu bude nasledovať: 

 

478 VRÁBLOVÁ, S. 2003. Ochrana majetku kapitálových spoločností. Bratislava: EPOS, 2003. 
s. 281. 

479 ĎURICA, M. In HUSÁR, J., ĎURICA, M. Sprievodca konkurzným právom. Bratislava: MS SR, 
2008. s. 5. 
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a) Zodpovednosť štatutárneho orgánu za oneskorené podanie návrhu na vyhlá-
senie konkurzu podľa 2. časti ZKR („veľký konkurz“) 

− zodpovednosť voči spoločnosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie 
konkurzu v podobe ustanovenia o zákonnej zmluvnej pokute podľa § 11 ods. 2 
ZKR, 

− zodpovednosť voči veriteľom a za škodu spôsobenú porušením povinnosti po-
dať návrh na vyhlásenie konkurzu včas podľa § 11a ods.1, 

− trestnoprávna zodpovednosť za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas 
podľa § 242 TZ. 

 

b) Zodpovednosť štatutárneho orgánu za oneskorené podanie návrhu na vyhlá-
senie konkurzu podľa 2. časti 10. hlavy ZKR („malý konkurz“)  

− zodpovednosť za neuhradenie pohľadávok veriteľov prevyšujúcich celkovo  
50 000,- eur v podobe pokuty uloženej konkurzným súdom podľa § 106k ZKR, 

− zodpovednosť voči veriteľom za škodu spôsobenú porušením povinnosti podať 
návrh na vyhlásenie konkurzu včas podľa § 11a ods.1 ZKR, 

− trestnoprávna zodpovednosť za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas 
podľa § 242 TZ. 

 

10.2.1. Povinnosť zaplatiť zákonnú zmluvnú pokutu 

 

ZKR stanovuje štatutárnemu orgánu povinnosť podať návrh na vyhlásenie kon-
kurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti 
mohol dozvedieť o svojom predlžení. Okrem štatutárneho orgánu je okruh povinných 
osôb podať návrh na vyhlásenie konkurzu daný taxatívne a táto povinnosť sa vzťahuje 
aj na likvidátora dlžníka a zákonného zástupcu dlžníka. Vzhľadom na taxatívny výpo-
čet povinných osôb podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas nie je možné uvažovať 
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o uplatnení osobitnej zodpovednosti voči faktickému480 štatutárnemu orgánu.481 

V prípade vzniku úpadku obchodnej spoločnosti a následného vyhlásenia konkurzu 
(eventuálne zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku) prichádza vo 
vzťahu k faktickému štatutárnemu orgánu zodpovednosť za škodu podľa § 66aa (zod-
povednosť ovládajúcej osoby za úpadok spoločnosti). Uvedenú konštrukciu bude 
možné aplikovať v prípade, ak spoločník v postavení väčšinového spoločníka bude zá-
roveň pôsobiť aj ako faktický orgán spoločnosti. To znamená, že z titulu väčšinového 
spoločníka bude schopný zasahovať aj do konania obchodnej spoločnosti. V takomto 
prípade bude možné osobitnou zodpovednosťou za škodu sankcionovať aj takúto 
osobu v prípade, ak svojím konaním a rozhodnutiami spôsobí úpadok spoločnosti. 
Táto osobitná zodpovednosť za škodu sa neviaže na včasné podanie návrhu na vyhlá-
senie konkurzu, ako je to v prípade povinných osôb podľa ZKR. Podmienkou vzniku 
zodpovednosti za škodu ovládajúcej osoby (v našom prípade v postavení faktického 
orgánu) je vznik úpadku ním ovládanej osoby (obchodnej spoločnosti). Táto zodpo-
vednosť je externá (smeruje voči jej veriteľom) a prejavuje sa v prípade úpadku spo-
ločnosti482. To znamená, že túto zodpovednosť si budú musieť uplatniť priamo verite-
lia voči ovládajúcej osobe v postavení faktického orgánu. Liberačný dôvod je vyme-
dzený v Obchodnom zákonníku dostatočne široko a podľa § 66aa ods. 1 sa ovládajúca 
osoba zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že postupovala informovane a v dobrej viere, 
že koná v prospech ovládanej osoby. Súdna prax však účinné naplnenie liberačných 
dôvodov hodnotí pomerne prísne.483 

Základným ukazovateľom, ktorý má štatutárny orgán skúmať, je v súčasnosti mo-
ment predlženia, ktorý bude predovšetkým vyplývať z účtovníctva. Ako už bolo vyššie 

 

480 Základným predpokladom uplatňovania osobitnej zodpovednosti bude faktickosť kona-
nia. To znamená reálne zasahovanie do činnosti spoločnosti osobou, ktorá formálne nemá 
žiadne oprávnenie na výkon takéhoto konania. Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uvádza, že „musí ísť o vykonáva-
nie pôsobnosti“, teda o opakovanú, sústavnú činnosť. Jednorazový vplyv na transakciu nie 
je postačujúci na splnenie predpokladov právnej normy. To však nevylučuje jeho prípadný 
postih podľa deliktného práva. 

481 Rovnako MAŠUROVÁ, A. Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových šta-
tutárov kapitálových spoločností voči veriteľom spoločnosti podľa novej úpravy obchod-
ného zákonníka a zákona o konkurze a reštrukturalizácii. In: Míľniky práva v stredoeuróp-
skom priestore 2018, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
2018. s. 179. 

482 CSACH, K. Faktický orgán obchodnej spoločnosti a jeho zodpovednosť podľa § 66 ods. 7 
Obchodného zákonníka. In Bulletin slovenskej advokácie, 2018, č. 7 – 8, s. 19. 

483 K analýze niekoľkých rozhodnutí  konkurzných súdov pozri stáť 8.4. Viac tiež v ROSTÁŠ, 
D. Business judgment rule v procese rekodifikácie slovenského práva obchodných spoloč-
ností In:  SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika X. Košice: Uni-
verzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2021, s. 161 – 170. 
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uvedené, štatutárny orgán je povinný sústavne sledovať vývoj svojej finančnej situá-
cie, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mohol včas podať návrh na vyhlá-
senie konkurzu. Okrem toho návrh zákona o hroziacom úpadku navrhuje, aby sa po-
vinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu viazala aj na platobnú neschop-
nosť dlžníka. Teda dlžník bude povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj v prí-
pade, ak nebude schopný uhrádzať splatné pohľadávky do 90 dní484 odo dňa ich splat-
nosti. Uvedená právna úprava nadväzuje na nové vymedzenie hroziaceho úpadku za-
loženom na platobnej neschopnosti. 

Časový moment samotného podania návrhu na vyhlásenie konkurzu je z nášho po-
hľadu veľmi dôležitý, a to predovšetkým v spojení s ustanoveniami o odporovacích 
právnych úkonoch, pretože oneskorené podanie návrhu môže spôsobiť uplynutie 
týchto lehôt a znížiť možnosť presadenia zamýšľaného uspokojenia veriteľov pomer-
ných spôsobom v súlade s princípom pari passu. Ochrana v podobe majetkovej sank-
cie je často vo viacerých právnych poriadkoch dopĺňaná aj ustanoveniami trestných 
zákonov, kde represívna sankcia má motivovať na splnenie zákonných povinností 
osôb zodpovedných za podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Čím dlhšie dlžník 
váha s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, tým je ťažšie navrátiť majetkovú 
podstatu dlžníka pre jej následné prerozdelenie medzi dlžníkových veriteľov v súlade 
s vyššie uvedeným princípom pari passu. 

Porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas je sankcionované 
zákonnou zmluvnou pokutou vo výške 12 500,- eur pre každého z členov zo štatutár-
neho orgánu, ktorý v čase vzniku uvedenej povinnosti túto funkciu vykonával. Z dôvo-
dovej správy k novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii485 vyplýva, že vzťahy 
medzi členmi štatutárnych orgánov obchodnej spoločnosti a obchodnou spoločnosťou 
vzťahmi mandátnymi a v mandátnych zmluvách (zmluvách o výkone funkcie) sú me-
dzi stranami spravidla dojednávané, okrem podstatných aj rôzne vedľajšie zložky 
zmluvy. Jednou z dôležitých zložiek takejto zmluvy by malo byť dojednanie zmluvnej 
pokuty pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas. 
Akákoľvek dohoda medzi spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom, ktorá by obme-
dzovala alebo vylučovala zaplatenie pokuty, je zakázaná486. Rovnako je nemožné ob-
medziť alebo vylúčiť vznik nároku spoločnosti na pokutu v spoločenskej zmluve, v sta-
novách spoločnosti alebo rozhodnutím najvyššieho orgánu spoločnosti. 

 

484 Návrh zákona o hroziacom úpadku upravuje definíciu platobnej neschopnosti tak, že dlž-
ník bude platobne neschopný, ak bude v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväz-
kov 90 dní (pôvodne 30 dní) po lehote splatnosti. 

485 Dôvodová správa k zákonu č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a do-
pĺňajú niektoré zákony. 

486 ŠULEKOVÁ, Ž. Zmluvná sloboda v korporátnom práve - kde nachádzať jej limity?. In Acta 
Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. 2013, č. 2, 
s. 270 –279. 
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Správca po tom, čo zistí, že bola porušená povinnosť dlžníka podať návrh na vy-
hlásenie konkurzu včas, vyzve osoby, pri ktorých sa domnieva, že im vznikla povin-
nosť zaplatiť zmluvnú pokutu, vrátane osôb určených veriteľským výborom, aby túto 
povinnosť v prospech všeobecnej podstaty splnili alebo preukázali, že im nevznikla, 
alebo osvedčili, že sa jej zbavili. Výzva adresovaná povinným osobám nesmie byť krat-
šia ako 15 dní. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti povinnou osobou alebo nepre-
ukázania skutočnosti, že jej táto povinnosť nevznikla, alebo neosvedčenia, že sa jej 
zbavila, správca uplatní nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty žalobou na súde, ktorý 
vyhlásil konkurz. Moderačné právo súdu pri rozhodovaní o zmluvnej pokute je 
v tomto prípade vylúčené. 

Povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu sa zbaví ten, kto osvedčí, že487: 

a) konal s odbornou starostlivosťou, najmä ak pre nedostatok súčinnosti tých, 
s ktorými koná spoločne, nemohol túto povinnosť splniť, pričom bez zby-
točného odkladu, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o predlžení, uložil 
do zbierky listín oznámenie, že dlžník je v predlžení. V uvedenom prípade 
pôjde o spoločné konanie dvoch alebo viacerých členov štatutárneho or-
gánu, pričom ak sa niektorý z členov štatutárneho orgánu domnieva, že je 
potrebné podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a ostatní členovia s tým ne-
súhlasia, je takýto člen štatutárneho orgánu povinný predložiť do zbierky 
listín oznámenie o predlžení dlžníka, inak sa nebude môcť v prípadnom 
konkurze liberovať od povinnosti zaplatiť zákonnú zmluvnú pokutu. 

b) ako člen štatutárneho orgánu bol ustanovený počas úpadku za účelom jeho 
prekonania a návrh na vyhlásenie konkurzu podal bez zbytočného odkladu 
po tom, ako pri konaní s odbornou starostlivosťou zistil, že prijaté opatrenia 
nebudú viesť k jeho prekonaniu. Ako už bolo vyššie uvedené, dlžník je po-
vinný urobiť všetko pre to, aby úpadok spoločnosti odvrátil. Nie stále je po-
danie návrhu na vyhlásenie konkurzu jedinou možnosťou. Avšak ustanove-
nie nového člena štatutárneho orgánu nemusí vždy viesť k prekonaniu 
úpadku. Toto ustanovenie tak garantuje, že v prípade, ak dôjde k ustanove-
niu člena štatutárneho orgánu počas úpadku, tento už nebude sankciono-
vaný za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu povinnosťou 
zaplatiť zákonnú zmluvnú pokutu. Otázne však ostáva, či je takýto generálny 
liberačný dôvod vždy vhodný, pretože aj novoustanovený člen štatutárneho 
orgánu môže určitým spôsobom oddialiť včasné podanie návrhu na vyhlá-
senie konkurzu a tým de facto znížiť prípadné uspokojenie veriteľov. Podľa 
Ďuricu zo samotného ustanovenia osoby za člena štatutárneho orgánu 
(napr. z uznesenia valného zhromaždenia) by malo vyplývať, že táto osoba 
bola ustanovená do funkcie za účelom prekonania úpadku, pretože v opač-

 

487 § 74a ods. 5 ZKR. 
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nom prípade bude v dôkaznej núdzi pri preukazovaní existencie liberač-
ného dôvodu.488 Podľa nášho názoru, účel ustanovenia funkcie môže byť 
preukázaný aj iným spôsobom ako uvedením tejto informácie výlučne pri 
jeho ustanovení do funkcie. Dôkazné bremeno je na osobe ustanovenej za 
člena štatutárneho orgánu, v opačnom prípade nebude splnená táto pod-
mienka liberačného dôvodu. 

c) v lehote podľa § 11 ods. 2 ZKR poveril správcu vypracovaním reštrukturali-
začného posudku a podal návrh na povolenie reštrukturalizácie, na základe 
ktorého súd povolil reštrukturalizáciu. Z uvedeného liberačného dôvodu je 
zrejmé, že nebude postačovať len osobitné poverenie správcovi na vypraco-
vanie reštrukturalizačného posudku. Dlžník bude povinný podať návrh na 
povolenie reštrukturalizácie a súd musí uvedenú reštrukturalizáciu povoliť. 
Následné prípadné neschválenie reštrukturalizačného plánu veriteľským 
výborom alebo schôdzou veriteľov a konverzia na konkurzné konanie ne-
majú vplyv na aplikovateľnosť tohto liberačného dôvodu. Aj keď úmyslom 
zákonodarcu je motivácia riešenia úpadku inak ako konkurzom, opäť oddia-
lenie času vyhlásenia konkurzu môžu znížiť uspokojenie veriteľov a vznik 
nových prednostných pohľadávok počas reštrukturalizačného konania. 

Právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť 
zmluvnú pokutu489, je rozhodnutím o vylúčení.490 Takýto člen štatutárneho orgánu 
bude mať počas troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu 
zakázané vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a zastávať 
iné miesta v obchodných spoločnostiach a družstvách. Okrem toho bude vymazaný  
z týchto funkcií z obchodného registra u všetkých dotknutých právnických osôb a za-
písaný do registra diskvalifikácií491. Pre prípad, že vylúčený zástupca bude naďalej ko-
nať menom spoločnosti, zavádza Obchodný zákonník zákonné ručenie. Osobitosťou 

 

488 ĎURICA, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. Bratislava: C.H.Beck, 2021. 
s. 602 – 610. 

489 Obchodný zákonník umožňuje podľa §13a vylúčiť fyzickú osobu z vykonávania funkcie 
člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo 
družstve, ako aj vykonávania vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku za-
hraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo funkcie 
prokuristu. Jednotlivé právne dôvody sú upravené v osobitných právnych predpisoch (napr. 
§107 ZKR, §74a ZKR, §61 TZ), to znamená, že nie každé rozhodnutie súdu alebo iného or-
gánu, ktoré konštatuje porušenie povinností orgánu obchodnej spoločnosti, je rozhodnutím 
o vylúčení. 

490 § 74a ods. 6 ZKR. 

491 Register diskvalifikácií predstavuje zoznam osôb so zákazom vykonávať funkcie  
v obchodných spoločnostiach. Ide o neverejný register, za poplatok je možné získať infor-
máciu, či o ňom v registri diskvalifikácií záznam existuje alebo nie. Tento register je vedený 
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tohto zákonného ručenia v situácii, že koná už právoplatne vylúčený zástupca, je to, že 
zákon vylučuje regresný nárok tejto osoby voči spoločnosti. To znamená, že ak bude 
veriteľ požadovať plnenie od tohto ručiteľa, ten musí plniť, ale zároveň sa nemôže 
obrátiť na spoločnosť, pre ktorú dojednal daný obchod, a žiadať o úhradu toho, čo pl-
nil namiesto spoločnosti. 

Zákonnú zmluvnú pokutu v podobe jej fikcie nepovažujeme za vhodný inštitút 
v slovenskom právnom poriadku. Samotnou podstatou tohto inštitútu by malo byť sa-
novanie straty spôsobenej štatutárnym orgánom spoločnosti. Jej paušalizovanie pro-
stredníctvom zmluvnej pokuty na konkrétnu výšku však podľa nášho názoru nepri-
náša želateľný výsledok. V prípade väčších spoločností je táto sankcia neprimerane 
nízka a samotná škoda spôsobená štatutárnym orgánom v prípade včasného nepoda-
nia návrhu na vyhlásenie konkurzu môže byť oveľa väčšia, predovšetkým s ohľadom 
na ustanovenia o odporovaní právnym úkonom v konkurznom konaní a uplynutí le-
hôt na podanie odporovacej žaloby. V prípade malých spoločností táto sankcia uložená 
povinnej osobe môže byť neprimerane prísna, keď samotná škoda spôsobená spoloč-
nosti oneskoreným podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu je nepatrná a samotné 
splatenie záväzkov spoločnosti môže byť často efektívnejšie. Pri malých konkurzoch 
je v súčasnosti zákonná zmluvná pokuta vypustená a nahradená pokutou, ktorú ukla-
dajú konkurzné súdy po splnení viacerých podmienok. 

 

10.2.2. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinnosti podať návrh na 
vyhlásenie konkurzu včas  

Podľa § 11a ZKR štatutárny orgán zodpovedá veriteľom za porušenie povinnosti 
podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas. Ide tu o priamy nárok veriteľov na náhradu 
škody, a preto tento nárok si musia jednotliví veritelia uplatňovať samostatne. Ak-
tívnu vecnú legitimáciu tu bude mať veriteľ prihlásenej pohľadávky. Ako uvádza Ďu-
rica, logickým výkladom musme prísť k záveru, že toto právo patrí len konkurznému 
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola zistená a nebola uspokojená v konkurze.492 

Otázkou však ostáva, či bude mať veriteľ právo na nárok na náhradu škody v prí-
pade, ak bude zastavené konkurzné konanie po splnení konečného rozvrhu výťažku, 
pretože zákon výslovne uvádza iba 3 situácie, v ktorých bude môcť veriteľ požadovať 
nárok na náhradu škody, a to po zastavení konkurzného konania pre nedostatok ma-
jetku dlžníka, zrušení konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka pre nedostatok ma-
jetku alebo ukončení exekúcie alebo obdobného vykonávacieho konania vedeného 
voči dlžníkovi pre nedostatok majetku. Z logického a teologického výkladu by sme 
mohli dospieť k záveru, že účelom takéhoto ustanovenia je ochrana veriteľa, ak jeho 

 
Okresným súdom Žilina, ktorému údaje o vylúčení zasielajú súdy bezodkladne po nadobud-
nutí právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení. 

492 ĎURICA, M. 2015. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vyd. Bratislava: 
C.H.Beck, 2015. s. 69. 
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pohľadávka nebude uspokojená v plnom rozsahu. Na druhej strane ZKR jasne rozli-
šuje v ustanovení § 102 zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, pre neexistenciu 
predpokladov na konkurz a po splnení konečného rozvrhu výťažku. Z tohto možno 
preto usudzovať, že v prípade, ak bude konkurz zrušený z iných dôvodov ako pre ne-
dostatok majetku dlžníka, veriteľ nebude mať právo uplatňovať nárok na náhradu 
škody podľa §11a ZKR.493  

 

10.2.3. Vznik zodpovednosti za predlženie a neuspokojenie pohľadávok veriteľov 
uložením pokuty 

V rámci zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu zá-
kon ustanovil v prípade malého konkurzu osobitnú sankciu v podobe pokuty, ktorú 
bude ukladať samotný konkurzný súd. Základnými predpokladmi pre uloženie pokuty 
súdom sú: 

a) záporné vlastné imanie vykázané v poslednej účtovnej závierke pred vyhlá-
sením malého konkurzu; 

b) existencia neuspokojených pohľadávok prihlásených veriteľov prevyšujú-
cich v úhrne 50 000 eur po zrušení malého konkurzu. 

Problematickosť týchto podmienok možno zhrnúť do niekoľkých bodov:494 

a) Zaúčtovaný majetok bol ocenený historickými cenami, ktoré v súčasnosti 
nemusia zodpovedať reálnej hodnote majetku. To znamená, že v súčasnosti 
môže mať určitá časť majetku nulovú hodnotu, no napriek tomu je uvedená 
položka stále evidovaná v účtovníctve (napr. softvér, goodwill a pod.). 

b) V záväzkoch spoločnosti môžu byť aj záväzky spojené so záväzkom podria-
denosti alebo ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené 
pohľadávky. Tieto záväzky tiež znižujú vlastné imanie spoločnosti. V ta-
komto prípade by mohol člen štatutárneho orgánu dostať pokutu bez 
ohľadu na povahu záväzkov a ich vplyv na výšku vlastného imania. V prí-
pade klasického konkurzu podľa 2. časti ZKR pri skúmaní predlženia (čo tiež 
zodpovedá predovšetkým zápornému vlastnému imaniu) sa okrem iného 
do sumy záväzkov nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväz-
kom podriadenosti, ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali 

 

 493 DOLNÝ, J.  Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za nepodanie návrhu na vyhlá-
senie konkurzu: komparácia slovenského a nemeckého právneho poriadku In SUCHOŽA, J., 
HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika IX. Košice: Univerzita P. J. Šafárika 
v Košiciach, 2019, s. 111 – 118. 

494  DOLNÝ, J. Predinsolvenčné a insolvenčné povinnosti štatutárneho orgánu. In: SUCHOŽA, J., 
HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika. Košice: Univerzita P. J. Šafárika 
v Košiciach, 2021, s. 49 a nasl. 
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v poradí ako podriadené pohľadávky. Čo dáva logiku v tom, že bežní verite-
lia budú uspokojení prednostne pred spriaznenými veriteľmi. 

c) Podnikateľovo účtovníctvo nebude zodpovedať skutočnosti. Podľa uznáva-
ného autora v oblasti skúmania účtovných podvodov Howarda M. Schilita495 
medzi najčastejšie typy účtovných mechanizmov na spáchanie podvodu s fi-
nančnými výkazmi patria napr. zaúčtovanie príjmov predčasne, zaúčtovanie 
falošných príjmov, nevykázanie všetkých záväzkov, nesprávne ohodnotenie 
aktív spoločnosti a pod., teda samostatné skúmanie aktív spoločnosti ne-
musí priniesť želateľný výsledok. 

d) Neexistencia liberačného dôvodu pri uložení pokuty v prípade, ak dlžník 
podá návrh na vyhlásenie malého konkurzu včas. Aj keď ZKR nerieši pod-
mienku včasnosti pre podanie malého konkurzu, je potrebné poukázať, že 
v prípade konkurzu podľa 2. časti nie je možné uložiť zákonnú zmluvnú po-
kutu členovi štatutárneho orgánu (prípadne likvidátorovi dlžníka a zákon-
nému zástupcovi dlžníka), ak podal návrh do 30 dní, odkedy sa dozvedel 
alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom 
predlžení. 

e) Problémom pri podmienke existencie neuspokojených pohľadávok prihlá-
sených veriteľov je, že samotný dlžník a dokonca ani správca nemá právo 
pri malom konkurze poprieť prihlásené pohľadávky veriteľov. To znamená, 
že môže nastať aj situácia, že si veriteľ prihlási prihláškou do malého kon-
kurzu viac, ako by mal (napr. zle vypočíta úroky z omeškania alebo prihlási 
si omylom celú výšku pohľadávky a časť je už splatená), a napriek tomu dlž-
ník túto situáciu nevie ovplyvniť. 

 

Pokuta môže byť členovi štatutárneho orgánu, ktorý vykonával funkciu štatutár-
neho orgánu úpadcu ku dňu vyhlásenia malého konkurzu, uložená v rozmedzí 1 000 
až 10 000 eur. Jediným kritériom, podľa ktorého konkurzný súd určí výšku pokuty, je 
dĺžka obdobia, v ktorom dlžník vykazoval záporné vlastné imanie, kde súd vychádza  
z posledných piatich účtovných závierok (pozn.: nie je však podmienkou malého kon-
kurzu, aby spoločnosť existovala minimálne päť rokov). Pri rozhodovaní o výške po-
kuty sa nezohľadňuje ani výška neuspokojených pohľadávok veriteľov presahujúcich 
minimálnu hranicu na uloženie pokuty (50 000 eur). 

 

 

495 SCHILIT, H .M. Financial Shenanigans. New York: McGraw Hill Professional, 2002, s. 3. 
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10.2.4. Trestnoprávna zodpovednosť za oneskorené podanie návrhu na vyhláse-
nie konkurzu 

Určité konania, resp. opomenutia dlžníka môžu byť okrem iného aj trestnoprávne 
sankcionované. Trestný zákon v súvislosti s konkurzom upravuje dve skutkové pod-
staty trestných činov, a to § 241 TZ s názvom Machinácie v súvislosti s konkurzným  
a vyrovnacím konaním a § 242 ZT s názov Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho 
konania. 

V súvislosti s plnením povinností uložených zákonom vrátane povinnosti podať 
návrh na vyhlásenie konkurzu včas je relevantné ustanovenie § 242 TZ. Objektívna 
stránka základnej skutkovej podstaty spočíva v tom, kto marí konkurzné konanie, vy-
rovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddlžení tým, že: 

a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, vrá-
tane povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo 

b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív. 

Taktiež je potrebné uviesť, že prečin marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho 
konania je podľa § 242 ods. 1 TZ trestným činom, ktorý je možné spáchať len úmysel-
ným konaním, a teda na zavinenie sa vyžaduje preukázanie buď priameho, alebo ne-
priameho úmyslu. Pri úmyselných trestných činoch sa vždy vyžaduje vedomosť spô-
sobenia následku na chránenom objekte, ktorý v tomto súdenom prípade je právo ve-
riteľov na zákonné uspokojenie ich pohľadávok voči páchateľovi.496 Podľa uvedeného 
rozhodnutia Krajského súdu v Žiline, ak inkriminované konanie páchateľa zakladá zá-
konné znaky prečinu, je obligatórnou povinnosťou súdu vždy vyhodnotiť aj jeho ma-
teriálnu stránku z hľadiska jeho závažnosti v zmysle § 10 ods. 2 TZ, pretože nejde 
o prečin, ak jeho závažnosť je nepatrná (tzv. materiálny korektív). 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že už samotné porušenie povinnosti podať návrh 
na vyhlásenie konkurzu včas, teda do 30 dní od vzniku predlženia, napĺňa uvedenú 
skutkovú podstatu. V rámci skúmania znakov skutkovej podstaty § 242 TZ je dôležité 
skúmať aj následok uvedeného trestného činu, čím je marenie konkurzného konania. 
Ako Šamko uvádza, ide o trestný čin, pri ktorom páchateľ nielenže koná tak, ako to je 
uvedené v § 242 ods. 1 písm a) b) TZ, ale jeho úmysel musí smerovať k tomu, aby sa 
neuskutočnil, prípadne výrazne sťažil účel konkurzného konania.497 To znamená, že 
ak nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu štatutárnym orgánom nebude realizo-
vané včas, to ešte samo osebe neznamená, že sa dopúšťa trestného činu marenia kon-
kurzného alebo vyrovnacieho konania. Veľmi dobrým príkladom je situácia, keď spo-
ločnosť nedisponuje žiadnym majetkom a zároveň je predlžená. Ak by aj štatutárny 
orgán podal návrh na vyhlásenie konkurzu, konkurzný súd pravdepodobne zastaví 

 

496 Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp.zn. 2 TO 42/2010. 

497  ŠAMKO, P. Trestné činy poškodzujúce veriteľov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. s. 242. 
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konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Ak spoločnosť nedisponuje žiadnym ma-
jetkom, túto povinnosť si nevie splniť z dôvodu, že nemá ani peňažné prostriedky na 
zaplatenie preddavku na úhradu nákladov a odmeny správcu. Takéto konanie dlžníka 
potom určite nevedie k úmyselnému nepodaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu. 

Ďalšou veľmi dôležitou skutočnosťou je, že aj pri uvedenej skutkovej podstate 
§242 TZ musí byť zvážený princíp ultima ratio na aplikáciu noriem trestného práva. 
Ako uvádzajú viacerí autori498, aj pri úpadkových trestných činoch je princíp ultima 
ratio možne individuálne aplikovať. Samotný ZKR sankcionuje každého člena štatu-
tárneho orgánu (okrem iných povinných osôb) za oneskorené podanie návrhu na vy-
hlásenie zadefinovaním zákonnej zmluvnej pokuty v súčasnosti vo výške 12 500,- eur, 
ako aj stanovením osobitnej zodpovednosti za škodu podľa § 11a ZKR. Tieto mimot-
restné opatrenia je nutné považovať za dostatočné, nasledujú ihneď po porušení po-
vinnosti dlžníka v predlžení podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, a preto nie je 
žiaden dôvod, aby len nesplnenie tejto povinnosti samo osebe malo alebo muselo byť 
zároveň aj automaticky trestným činom.499 Stotožňujeme sa s názorom, že v úpadko-
vom práve by mala platiť téza „čo najmenej trestného práva“ a štatutárnym orgánom 
podnikateľského subjektu, ktorý je v úpadku, by mal byť daný obchodným a konkurz-
ným právom široký priestor na to, aby sa ešte pred definitívnym „pádom do konkurzu“ 
pokúsili vykonať všetky reálne opatrenia zamerané na vyvedenie podnikateľského 
subjektu z úpadkového stavu s tým, že skutkové podstaty niektorého z trestných či-
nov by sa v takýchto prípadoch mali aplikovať zdržanlivo (výnimočne) a len vtedy, ak 
pôjde o zjavné vybočenie z plnenia si povinností štatutárneho orgánu, ktoré mu vyplý-
vajú z civilných právnych noriem.500 

 

10.3. Spolupráca s veriteľmi na odvrátení hroziaceho úpadku spoločnosti 

 

Z pohľadu veriteľov je určite vhodné, aby štatutárny orgán podnikol všetky nevy-
hnutné kroky, ktoré by znamenali odvrátenie úpadku dlžníka. Určite to bude účelné 
ešte vo fáze pred tým, ako sa dostane do stavu hroziaceho úpadku. S včasnou aktívnou 

 

498 Napr. ČENTÉŠ, J. PRINCÍP ULTIMA RATIO A VYBRANÉ ASPEKTY EKONOMICKEJ KRIMI-
NALITY In Trestné právo ako ultima ratio – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty Zborník 
príspevkov z 1. sekcie medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2016. 
Bratislava: UK, 2016. s. 36; ŠAMKO, P. Trestné činy poškodzujúce veriteľov. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2019. s. 249. 

499  ŠAMKO, P. Trestné činy poškodzujúce veriteľov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. s. 250. 

500 ŠAMKO, P. Spoločnosť v kríze a okolnosť vylučujúca protiprávnosť podľa § 28 ods. 1 
Trestného zákona In Bulletin slovenskej advokácie, 2021, č. 3, s. 35 – 36. 
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komunikáciou s veriteľmi501 môže štatutárny orgán spoločnosti odvrátiť neželanú 
zhoršujúcu sa finančnú situáciu dlžníka. Uvedené uvádza aj smernica o reštrukturali-
zácii a insolvencii, ktorej cieľom je zaistenie, aby životaschopné podniky a podnikate-
lia vo finančných ťažkostiach mali prístup k účinným vnútroštátnym rámcom preven-
tívnej reštrukturalizácie, ktoré im umožnia pokračovať v činnosti, a aby sa zlepšila 
účinnosť reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní, najmä s ohľadom 
na ich skrátenie. Za týmto účelom je v rámci návrhu zákona o hroziacom úpadku na-
vrhnutý systém riešenia  hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania  
vo forme verejnej preventívnej reštrukturalizácie502 alebo vo forme neverejnej pre-
ventívnej reštrukturalizácie503. Ako dôvodová správa uvádza, v súlade so základným 
cieľom a účelom smernice sa navrhuje nová právna úprava riešenia situácie podnika-
teľa, ktorému hrozí úpadok, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj 
na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a za-
chovať svoju životaschopnosť a najmä predísť úpadku a následnému konkurzu.504 

S právom využiť nástroj preventívnej reštrukturalizácie bude spojená povinnosť 
dlžníka sledovať nástroje včasného varovania dlžníka. Ak bude dlžník vedený napr. 
v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne alebo sociálnej poisťovne505, ide o okolnosť, 
ktorá signalizuje, že dlžníkovi môže hroziť úpadok a dlžník je povinný posúdiť, či mu 
úpadok hrozí.506 

Zásadnou povinnosťou štatutárneho orgánu v obidvoch typoch preventívnych ko-
naní je poskytovanie informácií veriteľom. Ako uvádza § 4 ods. 5 návrhu zákona o hro-

 

501 SOKOL, M. Corporate Governance a základné povinnosti štatutárnych orgánov. In GRANT 
journal : European Grant Projects, Results, Research & Development, Science : Peer-Reviewed 
Scientific Journal. 2021, roč. 10, č. 1, s. 41 – 45. 

502 Forma verejnej preventívnej reštrukturalizácie má podobný spôsob uskutočnenia ako 
reštrukturalizácia podľa ZKR. Zúčastňujú sa a hlasujú na nej všetci existujúci veritelia. Sa-
motný proces má smerovať k dosiahnutiu najlepšieho záujmu veriteľov. Využitie verejnej 
preventívnej reštrukturalizácie je právom dlžníka, pričom toto preventívne konanie sa 
môže začať len na návrh dlžníka, ktorý je právnickou osobou (aktívna vecná legitimácia) a je 
v hroziacom úpadku. 

503 Forma neverejnej preventívnej reštrukturalizácie je primárne zameraná na dohodu dlž-
níka s finančným subjektom podliehajúcim dohľadu, ktorý je vo väčšine prípadov i jeho naj-
väčším veriteľom. Jedinou podmienkou realizácie neverejnej preventívnej reštrukturalizá-
cie je absencia úpadku dlžníka, t. j. nesmú voči nemu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu 
alebo povolenia reštrukturalizácie. 

504 Dôvodová správa k návrhu zákona o hroziacom úpadku. 

505 Ustanovenie § 4 ods. 2 návrhu zákona o hroziacom úpadku. 

506 S existenciou hrozby úpadku nie sú spojené žiadne osobitné povinnosti, okrem situácie, 
ak sa obchodná spoločnosť bude nachádzať v kríze podľa § 67a OBZ. 
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ziacom úpadku: Počas hroziaceho úpadku je štatutárny orgán dlžníka povinný zohľad-
ňovať spoločné záujmy veriteľov, spoločníkov a iných osôb, ktoré môžu byť hroziacim 
úpadkom dlžníka dotknuté, a v súvislosti s riešením hroziaceho úpadku podľa tohto 
zákona je povinný im poskytovať všetky podstatné informácie potrebné k prijatiu in-
formovaných rozhodnutí. Štatutárny orgán dlžníka je povinný postupovať proaktívne 
a snažiť sa o konsenzuálne riešenie hroziaceho úpadku. Základom týchto preventív-
nych konaní za účelom odvrátenia úpadku by mala mať komunikácia štatutárneho or-
gánu dlžníka k veriteľom, najmä poskytnutie dostatočného množstva informácií veri-
teľom za účelom dosiahnutia konsenzu pri schválení preventívnych reštrukturalizač-
ných plánov. 

Zjednodušenie prístupu k reštrukturalizácii v ustanovení rámcov preventívnej 
reštrukturalizácie v konečnom dôsledku môže znížiť náklady spojené s týmto proce-
som pre dlžníka a zvýšiť tak potenciálne uspokojenie veriteľov. Čím skôr sa dlžník 
a veritelia o možných finančných problémoch dlžníka dozvedia, tým skôr sa budú 
môcť prijať primerané opatrenia aj vo forme prípadnej verejnej alebo neverejne pre-
ventívnej reštrukturalizácie alebo v podobe formálneho reštrukturalizačného kona-
nia.507 

Osobitnou situáciou, ktorá môže nastať počas verejnej preventívnej reštrukturali-
zácie, je vznik úpadku. V takomto prípade je štatutárny orgán dlžníka povinný 
o úpadku dlžníka bez zbytočného odkladu písomne informovať súd, správcu, veriteľ-
ský výbor a veriteľov, ktorí súhlasili s poskytnutím dočasnej ochrany, ak bola dočasná 
ochrana poskytnutá.508 

Vznik úpadku ešte neznamená automatické zastavenie verejnej preventívnej reš-
trukturalizácie. Dlžník je oprávnený aj v takomto prípade pokračovať v konaní, ak 
možno dôvodne predpokladať, že dlžník bude schopný riadne a včas plniť všetky nové 
záväzky a dôjde k potvrdeniu verejného plánu súdom alebo dlžník odvráti úpadok 
inak. Ak takýto predpoklad neexistuje alebo nie je dôvodný, dlžník je povinný podať 
súdu návrh na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii. 

Ako ďalej uvádza dôvodová správa k návrhu zákona o hroziacom úpadku, poruše-
nie vyššie uvedených povinností dlžníkom má rovnaké právne dôsledky ako onesko-
rené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, t. j. v prípade porušenia informatívnej 
povinnosti alebo povinnosti podať návrh na zastavenie konania o verejnej preventív-
nej reštrukturalizácii (ak nebola splnená informatívna povinnosť) vzniká právna fik-
cia vzniku zmluvnej pokuty, ako aj vznik zodpovednosti dlžníka za škodu veriteľom 
podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. 

 

507 DOLNÝ, J. Nový spôsob riešenia reštrukturalizácie z pohľadu smernice o reštrukturalizá-
cii a insolvencii. In Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax, 2021 roč. 3, č. 2, s. 218 – 
231. 

508 Ustanovenie § 11 ods. 1 návrhu zákona o hroziacom úpadku. 
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 Záver 

 

Aktuálne legislatívne zmeny prinášajú nové povinnosti štatutárnemu orgánu vo 
vzťahu k dôslednému sledovaniu finančnej situácie obchodnej spoločnosti. Rozšírenie 
aplikovania zákonnej zmluvnej pokuty podľa § 11 ZKR aj na porušenie povinnosti po-
dať návrh na vyhlásenie konkurzu včas v prípade vzniku úpadku vo forme platobnej 
neschopnosti by malo motivovať štatutárny orgán obchodnej spoločnosti na včasné 
riešenie hroziaceho úpadku. S tým sú spojené aj nové nástroje riešenia tejto nepriaz-
nivej finančnej situácie dlžníka, najmä pokiaľ ide o zavádzanie inštitútov verejnej a ne-
verejnej preventívnej reštrukturalizácie, ktorých účelom je včas predchádzať prípad-
nému úpadku obchodnej spoločnosti. Obidve tieto formy preventívnej reštrukturali-
zácie prinášajú spoločnosti benefity predovšetkým v možnosti vyhnúť sa úpadku. Na 
ich úspešné uplatnenie je však potrebná komunikácia a informovanosť veriteľov, ktorí 
budú tieto plány preventívnych reštrukturalizácií schvaľovať. 

Z posledných zmien právnej úpravy je potrebné oceniť predovšetkým zníženie 
sankcie za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v prípade malého kon-
kurzu, aj keď v tomto prípade nemožno hovoriť o sankcii za včasnosť podania. Včas-
nosť podania je tu sankcionovaná osobitnou zodpovednosťou za škodu voči veriteľom 
podľa §11a OBZ. Každopádne, nastavenie sankcie za úpadok (predlženie) vo forme 
pokuty by malo motivovať štatutárne orgány na podanie návrhu na malý konkurz, 
pretože v prípade veriteľského návrhu by nebolo možné tieto ustanovenia malého 
konkurzu aplikovať. Avšak je potrebné podčiarknuť aj tú skutočnosť, že aktuálne na-
stavené podmienky na uplatnenie pokuty zo strany konkurzného súdu dávajú štatu-
tárnemu orgánu priestor na účtovné predpripravenie obchodnej spoločnosti tak, aby 
v čase podania návrhu na vyhlásenie malého konkurzu nevyplývala z účtovnej zá-
vierky záporná hodnota vlastného imania (teda de facto stav predlženia). 
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11. Volené orgány kapitálových spoločností vo svetle budúcich 
zmien 

JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL 

 

Rekodifikácia súkromného práva a konkrétne práva obchodných spoločností rezo-
nuje v odbornej verejnosti už pomerne dlhý čas. V máji 2021 vláda Slovenskej repub-
liky s cieľom posunúť potrebnú rekodifikáciu súkromného práva do ďalšieho štádia 
schválila Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností (ďalej tiež ako 
„Legislatívny zámer“),509 ktorý bol vypracovaný pracovnou skupinou pre rekodifiká-
ciu práva obchodných spoločností pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej repub-
liky.510 Legislatívny zámer vychádza z predpokladu, že rámec korporačného práva má 
priamy vplyv nielen na atraktivitu podnikateľského prostredia, ale taktiež na ekono-
mickú konkurencieschopnosť Slovenska, a preto musí reflektovať potreby ekonomic-
kej praxe. Nový regulačný rámec práva obchodných spoločností by mal zohľadniť za-
hraničné právne úpravy v okolitých štátoch európskeho priestoru, ktoré si už prešli 
zásadnými zmenami v oblasti korporačného práva, a na tejto báze vytvoriť právny rá-
mec pre flexibilné právne formy, ktoré odzrkadlia potreby adresátov korporačných 
noriem.  

V prvom rade si dovolíme uviesť, že v predloženom Legislatívnom zámere oceňu-
jeme plán odstránenia právneho dualizmu právnej úpravy záväzkového práva, zdoko-
nalenie všeobecnej úpravy právnických osôb v novom Občianskom zákonníku a zá-
sadné posilnenie zmluvnej autonómie, resp. autonómie vôle zakladateľov v korporač-
nom práve. Ide o prvky, ktoré sú priam nevyhnutné na správne fungovanie moder-
ného korporačného práva.  

Vo vzťahu k novej právnej úprave obchodných spoločností bude zohrávať kľúčovú 
rolu najmä správne nastavenie všeobecných pravidiel o právnických osobách, výcho-
diskových princípov a požiadaviek týkajúcich sa založenia a vzniku právnických osôb, 
ako aj  pravidiel ich organizačnej štruktúry, ktoré by mali tvoriť základnú bázu pre 
korporačné pravidlá. Je preto nevyhnutné, aby rekodifikačné práce na novom Občian-
skom zákonníku a novom kódexe o obchodných spoločnostiach paralelne napredovali 
a boli vzájomne koordinované.  

 

 

 

509  Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností, máj 2021. 

510 Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností  LP/2020/627 
bol dňa 11. januára 2021 predložený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky do 
medzirezortného pripomienkového konania.  
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11.1. Organizačná štruktúra a právne postavenie členov volených orgánov 
vo svetle rekodifikácie  

 

Plánovaný zákon o obchodných spoločnostiach by mal priniesť viacero výraznej-
ších zmien, a to najmä pre kapitálové spoločnosti. Podľa predloženého textu Legisla-
tívneho zámeru sa právna forma jednoduchej spoločnosti na akcie nenavrhuje pre-
vziať, a to najmä z dôvodu, že popri výraznej zmene právnej úpravy spoločnosti s ru-
čením obmedzeným (ako aj upustenia od princípu numerus clausus akcií v úprave ak-
ciovej spoločnosti) sa bude javiť ako nadbytočná. Argumentačná línia prezentovaná 
v Legislatívnom zámere je postavená na skutočnosti, že flexibilné prvky právnej 
úpravy jednoduchej spoločnosti na akcie budú reflektované v úprave spoločnosti s ru-
čením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Je však otázne, či všetky výhody súčasnej 
právnej úpravy budú naozaj môcť byť odzrkadlené v „základných“ právnych formách. 
Umožnenie inkorporácie obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným do 
formy cenného papiera, ktoré – ako sám Legislatívny zámer pripúšťa – nebude veľmi 
využívanou možnosťou, sa javí byť iba „záplatou“ pre jednoduché spoločnosti na ak-
cie, ktoré po prijatí nového zákona budú musieť zmeniť svoju právnu formu (pokiaľ 
sa nepodriadia striktnejším pravidlám o akciovej spoločnosti).  

Z komparatívneho pohľadu si dovolíme uviesť, že zjednodušené formy obchod-
ných spoločností s flexibilnejšou organizačnou štruktúrou a vnútornými pravidlami 
sú zaužívanou súčasťou právnych poriadkov európskych štátov (napr. španielska 
S.L.N.E, francúzska SAS/EURL, talianska SRLS) alebo sa aktuálne do právneho po-
riadku zaviedli (v Poľsku s účinnosťou od 1. júla 2021 sa zaviedla jednoduchá spoloč-
nosť na akcie – Prosta spółka akcyjna). Tieto zjednodušené formy poskytujú určité 
špecifické výhody, ktoré nie sú dostupné pre iné formy spoločností. Na druhej strane, 
možnosť založenia zjednodušenej korporačnej formy vytvorenej pre startupy v roku 
2010 v Belgicku (SPRL-starter) a v roku 2014 v Dánsku (IVS) bola v prvej polovici 
roka 2019 pre zakladateľov zrušená. Ak teda má zákonodarca v úmysle odstrániť jed-
noduchú spoločnosť na akcie z právneho rámca, pri koncipovaní novej právnej úpravy 
by mal klásť dôraz na to, aby do rekodifikovanej úpravy boli pretavené všetky výhody, 
ktoré úprava jednoduchej spoločnosti na akcie adresátom korporačných noriem pri-
niesla tak, aby základné právne formy obchodných spoločností poskytovali, okrem 
iného, čo najširšiu mieru flexibility pre vnútorné usporiadanie orgánov a postavenie 
členov (nielen) volených orgánov.   

Legislatívny zámer má taktiež priniesť viacero revolučných noviniek, ktoré sa tý-
kajú správy a riadenia obchodných spoločností (corporate governance). Zakladatelia 
akciových spoločností by pri určovaní vnútornej korporačnej organizácie mali získať 
právo voľby medzi súčasným tzv. dualistickým systémom vnútorného riadenia spo-
ločnosti, ktorý pozostáva z predstavenstva ako výkonného orgánu a dozornej rady 
ako kontrolného orgánu spoločnosti, a systémom monistickým. Slovenskému práv-
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nemu poriadku pritom nie je monistický systém riadenia neznámy. Nariadenie o eu-
rópskej spoločnosti511 poskytuje zakladateľom tohto druhu spoločnosti možnosť 
voľby medzi jednoúrovňovou a dvojúrovňovou štruktúrou vnútorného riadenia. Zá-
roveň sa do budúcna navrhuje, aby v prípade, ak si zakladatelia zvolia v stanovách 
možnosť vytvárať predstavenstvo ako štatutárny orgán a dozornú radu ako kontrolný 
orgán, aby postavenie dozornej rady bolo voči predstavenstvu posilnené podľa vzoru 
nemeckej právnej úpravy, a to v pôsobnosti kreačnej, kontrolnej, ako aj spolurozho-
dovacej. 512 

Legislatívny zámer vo svojom obsahu okrem otázok týkajúcich sa vnútornej štruk-
túry kapitálových spoločností neopomína ani rozhodovanie vo vnútri orgánov, dele-
govanie rozhodovania kolektívnych orgánov, konanie v mene spoločnosti navonok, 
ako aj postavenie, povinnosti a  zodpovednosť členov volených orgánov, ktorých 
úprava by mala vychádzať z rekodifikovanej právnej úpravy právnických osôb v Ob-
čianskom zákonníku.513  Súkromnoprávna úprava právnických osôb by mala obsaho-
vať aj všeobecné pravidlá upravujúce povinnosť lojality a požadovanú starostlivosť 
členov volených orgánov pri výkone ich funkcie. 

Oproti tomu, budúci zákon o obchodných spoločnostiach by mal upravovať spo-
ločné pravidlá pre kapitálové spoločnosti, a to najmä osobitnú úpravu povinností 
a zodpovednosti členov volených orgánov spoločnosti vrátane osobitného režimu 
právnych následkov konania v rozpore s povinnosťou lojality a osobitných povinností 
členov štatutárneho orgánu pri hroziacom úpadku spoločnosti.514 Výslovne by malo 
byť v korporačnom kódexe upravené pravidlo podnikateľského úsudku (business 
judgment rule), ktoré by sa malo uplatniť pri posudzovaní konania člena voleného or-
gánu spoločnosti s požadovanou starostlivosťou. Členovia volených orgánov, najmä 
orgánov výkonných tak budú môcť byť viac nezávislí vo svojom uvažovaní ohľadom 
vstupu do rizikových transakcií. 

Zo všeobecnej súkromnoprávnej úpravy by mal taktiež vychádzať zmluvný režim 
výkonu funkcie člena voleného orgánu spoločnosti, pričom zásadnou zmenou oproti 
súčasnej právnej úprave je bezodplatný výkon funkcie člena voleného orgánu, ibaže 
sa strany dohodnú inak.515 Primárnym účelom dispozitívne stanovenej bezodplatnosti 
výkonu funkcie členov volených orgánov spoločnosti je motivovať na transparentné 
konanie o odmene. Uvedené pravidlo kladie zvýšené nároky na členov volených orgá-

 

511 Nariadenie (ES) č. 2157/2001 o stanovách európskej spoločnosti.  

512 Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností, máj 2021,  s. 22.  

513 Ibid., s. 17.  

514 Ibid., s. 13-14. 

515 Ibid., s. 17.  
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nov, aby sa starali o to, aby zmluva o výkone funkcie bola uzavretá v súlade so záko-
nom. Odmena člena voleného orgánu sa tak už nebude viazať na hypotetickú obvyklú 
odmenu. 

Legislatívny návrh sa dotýka množstva čiastkových otázok budúceho rekodifiko-
vaného práva obchodných spoločností vrátane právneho postavenia volených orgá-
nov kapitálových spoločností,  ktoré budú môcť byť predmetom hlbšieho posúdenia 
až pri samotnom predložení návrhu paragrafového znenia kódexu, teda až v prípade 
pretavenia konceptov, princípov a pravidiel do jasne formulovaných zákonných no-
riem, ktoré sa stanú dozaista predmetom intenzívnych diskusií a rozhovorov. 

V nasledujúcich statiach upriamime pozornosť na tri problematiky týkajúce sa vo-
lených orgánov kapitálových spoločností, ktoré by taktiež nemali zostať bez povšim-
nutia pri diskurze o modernom korporačnom práve.  

 

11.2. Volené orgány a ďalšie neuzavreté témy 

 

11.2.1. Právnická osoba ako člen voleného orgánu kapitálovej spoločnosti 

 

Zo súčasnej právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku explicitne vy-
plýva, že členmi štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu kapitálových spoloč-
ností môžu byť len fyzické osoby. Podľa § 194 ods. 2 OBZ členom predstavenstva ak-
ciovej spoločnosti môže byť iba fyzická osoba. Rovnaké obmedzenie platí pre členov 
dozornej rady akciovej spoločnosti (§ 200 ods. 4 OBZ) a konateľov spoločnosti s ruče-
ním obmedzeným (§ 133 ods. 2 OBZ). Oproti tomu, pri osobných obchodných spoloč-
nostiach je situácia odlišná. Štatutárnym orgánom verejnej obchodnej spoločnosti 
môže byť zo zákona každý zo spoločníkov (§ 85 OBZ), a to bez ohľadu na to, či ide 
o fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Spoločenská zmluva sa môže odchýliť od zá-
konného pravidla a stanoviť, že štatutárnym orgánom sú iba niektorí spoločníci. Ak je 
spoločníkom verejnej obchodnej spoločností právnická osoba, stáva sa štatutárnym 
orgánom, pokiaľ spoločenská zmluva neustanovuje inak. Do obchodného registra sa 
tak bude zapisovať nielen právnická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, ale taktiež 
aj fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom tejto právnickej osoby. 

Vzhľadom na jednoznačnú dikciu zákonnej normy pri spoločnosti s ručením obme-
dzeným a akciovej spoločnosti sa možnosti obsadenia právnickej osoby do pozície 
člena voleného orgánu kapitálovej spoločnosti v slovenskom právnom prostredí dok-
trína výraznejšie nevenovala. Diskusia sa čiastočne otvorila, okrem iného, aj z dôvodu 
nejednoznačných záverov o tom, či členom štatutárneho orgánu jednoduchej spoloč-
nosti na akcie sa môže stať aj právnická osoba. Právna úprava totiž výslovne neurčuje, 
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že členom predstavenstva jednoduchej spoločnosti na akcie môže byť iba fyzická 
osoba.516 

S odkazom na princíp zmluvnej voľnosti517 je možné uvažovať aj o pôsobení práv-
nických osôb vo funkcii členov ďalších fakultatívnych orgánov kapitálových spoloč-
ností, existenciu ktorých Obchodný zákonník výslovne nepredpokladá. Spoločenská 
zmluva alebo stanovy kapitálovej spoločnosti môžu určiť aj iné orgány spoločnosti  
a vymedziť ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania.518  Zastávame názor, že pokiaľ spo-
ločenská zmluva alebo stanovy upravia existenciu, podmienky fungovania a pôsob-
nosť fakultatívneho orgánu, zákonná úprava nevylučuje, aby členstvo v danom orgáne 
zastávala okrem fyzickej osoby aj právnická osoba. Fakultatívne orgány pritom vyko-
návajú v zásade iba konzultačné, poradné alebo pomocné funkcie.519  

Predložený Legislatívny zámer v súčasnosti neponúka odpoveď na otázku, či bu-
dúca právna úprava právnických osôb bude umožňovať, aby členom voleného orgánu 
kapitálových spoločností sa mohla stať iná právnická osoba. Závisí od zákonodarcu, či 
povolí alebo nepovolí právnickej osobe zastávať funkciu člena orgánu obchodnej spo-
ločnosti, a to formou výslovného povolenia alebo zákazu. Z komparatívneho hľadiska 
je zaujímavé pozorovať, že zatiaľ čo niektoré štáty koncept tzv. corporate directors 
(právnickej osoby v pozícii člena voleného, zvyčajne štatutárneho orgánu spoločnosti) 
zásadne nepripúšťajú (Nemecko) alebo postupne od neho upúšťajú (Veľká Británia), 
iné krajiny naopak zmenou svojich právnych úprav za ostatné obdobie umožnili práv-
nickým osobám pôsobiť v orgánoch kapitálových spoločností (Česká republika, Ma-
ďarsko). Zahraničné právne poriadky v rámci európskeho priestoru nie sú v tejto 
otázke jednotné.  

Rekodifikácia súkromného práva v Českej republike priniesla možnosť, aby sa čle-
nom orgánu kapitálovej spoločnosti stala právnická osoba. Právnická osoba, ktorá sa 
má stať členom voleného orgánu spoločnosti, musí spĺňať požiadavky na výkon funk-
cie stanovené zákonom a preberá všetky povinnosti člena príslušného voleného or-
gánu spoločnosti, teda je povinná okrem iného vykonávať funkciu so starostlivosťou 
riadneho hospodára a nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti pri výkone 

 

516 Pozri ŠULEKOVÁ, Ž. Jednoduchá spoločnosť na akcie – nová forma obchodnej spoloč-
nosti. In Súkromné právo,  roč. 2, č. 6, 2016. Taktiež CSACH, K. In OVEČKOVÁ, O. a kol. Ob-
chodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I (§ 1 až 260). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 
144.  

517 Uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 292/07 z 25. októbra 2007 „Princíp zmluvnej 
voľnosti, sa v obchodnom práve ako v odvetví súkromného práva uplatňuje aj pri uzatváraní 
spoločenskej zmluvy, ktorou sa zakladá obchodná spoločnosť.“ 

518 Pozri ustanovenie § 173 ods. písm. f) OBZ pre akciovú spoločnosť.  

519 PATAKYOVÁ, M. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2016, s. 776. 
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funkcie člena orgánu. Problematickou sa však mnohokrát stala otázka transparen-
tnosti organizačnej štruktúry obchodnej spoločnosti v podobe tzv. reťazenia spoloč-
ností, t.j. v mene obchodnej spoločnosti koná jej štatutárny orgán, pričom štatutárnym 
orgánom obchodnej spoločnosti je opäť ďalšia právnická osoba. Novelou zákona o ob-
chodních korporacích s účinnosťou od 1. januára 2021 bola právnickým osobám, 
ktoré vykonávajú funkciu voleného orgánu kapitálových spoločností, uložená povin-
nosť splnomocniť jedinú fyzickú osobu, ktorá ju bude v rámci výkonu funkcie zastu-
povať a ktorá spĺňa požiadavky a predpoklady na výkon funkcie stanovené zákonom 
pre samotného člena voleného orgánu (§ 46 ods. 3 zákona o obchodních korpora-
cích).520 Novelizovaná právna úprava by mala eliminovať sporné situácie, ktoré sa 
v praxi objavovali. 

Slovenský zákonodarca by v budúcej právnej úprave mal zhodnotiť aj možnosť 
participácie právnickej osoby v obligatórnych volených orgánoch kapitálových spo-
ločností.  

 

11.2.2. Volené orgány v ére digitalizácie a umelej inteligencie 

 

V posledných rokoch sa téma „digitálnej transformácie“ stala kľúčovou v oblasti 
správy a riadenia obchodných spoločností a je možné pozorovať rozsiahle „premeny“ 
obchodných spoločností pod vplyvom informačných a komunikačných technológií.521 
Stupňujúci sa význam digitalizácie a elektronizácie v práve obchodných spoločností 
by sa mal jednoznačne pretaviť aj do modernej úpravy korporačného práva. Je nepo-
pierateľné, že digitálne technológie menia spôsob, akým spoločnosti fungujú nielen 
navonok, ale aj dovnútra. Rozvoj digitalizácie a umelej inteligencie so sebou prináša 
nielen množstvo nových príležitostí, ale aj výrazné riziká. S digitalizáciou úzko súvisí 
aj riešenie ďalších dôležitých otázok, ktorými sú napríklad otázky kybernetickej bez-
pečnosti a ochrany osobných alebo iných dát.522 

Legislatívny zámer počíta, okrem iného, s využívaním digitálnych technológií 
a umelej inteligencie pri procesoch rozhodovania v obchodnej spoločnosti a pri kon-
cipovaní téz v zásade vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide  
o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností. 
Legislatívny zámer však bližšie nešpecifikuje rozsah budúceho právneho rámca, ktorý 

 

520 Bližšie ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., 
ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 3 vyd. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 146.  

521  ŠULEKOVÁ, Ž. Elektronizácia v korporačnom práve. In Právo, obchod, ekonomika VI. Ko-
šice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 551 – 559. 

522  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Nariadenie GDPR.  
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môže byť značne rozsiahly, t. j. od problematiky vplyvu big data na podnikateľský úsu-
dok štatutárneho orgánu pri rozhodovaní a vytváraní novej obchodnej stratégie cez 
zodpovednosť členov volených orgánov až po posúdenie umelej inteligencie ako práv-
neho subjektu v pozícii člena voleného orgánu – robodirectors.523  

Ide pritom o výrazne aktuálnu otázku, keďže budúce iniciatívy je možné očakávať 
aj na európskej pôde. Úlohou Informal Expert Group on Company Law and Corporate 
Governance na najbližšie roky má byť, okrem iného, aj posúdenie otázok uplatňovania 
technológií umelej inteligencie v korporačnom práve. Navyše, dňa 21. apríla 2021 Eu-
rópska komisia predstavila horizontálny regulačný rámec pre umelú inteligenciu (Ar-
tificial Intelligence Act),524 ktorého hlavným cieľom je umožniť dynamickejší  vývoj 
a využitie umelej inteligencie v rámci európskeho priestoru a zároveň zabezpečiť 
adekvátnu bezpečnosť a práva používateľom systémov, resp. produktov a služieb po-
užívajúcich technológie umelej inteligencie. Podpora rozvoja umelej inteligencie na 
Slovensku je obsiahnutá aj v Akčnom pláne digitálnej transformácie Slovenska na roky 
2019 – 2022. 

 

11.2.3. Rodová vyváženosť v dozorných orgánoch kótovaných spoločností   

 

Legislatívny zámer sa okrajovo dotýka uplatňovania viacerých politických iniciatív 
a reflektuje aj súčasné tendencie v oblasti udržateľnej správy a riadenia spoločností 
(corporate sustaibility) a spoločenskej zodpovednosti obchodných spoločností (corpo-
rate social responsibility). Pri uplatňovaní jednotlivých politických iniciatív je vždy 
otázne, do akej miery by moderné politiky mali byť súčasťou normatívneho rámca, 
soft law alebo spočívať iba na individuálnom nastavení pravidiel správy a riadenia 
konkrétnych spoločností. 

Jednou z výrazných politických tendencií, ktorá sa však v Legislatívnom zámere 
explicitne neuvádza, je aj zlepšovanie rodovej vyváženosti vo volených orgánoch kó-
tovaných spoločností. V marci 2020 Komisia EÚ vrámci Stratégie pre rodovú rov-
nosť525 opätovne otvorila uvedenú otázku a apeluje na prijatie návrhu smernice o 
zlepšení rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch, pôvodne predloženej v roku 

 

523 Bližšie pozri napr. ZIBNER, J. Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence. In 
Revue pro právo a technologie, č. 17, 2018, s. 19 – 49. MÖSLEIN, F. Robots in the Boardroom: 
Artificial Intelligence and Corporate Law. In Woodrow Barfield and Ugo Pagallo (eds), Rese-
arch Handbook on the Law of Artificial Intelligence, 2018, PETRIN, M. Corporate Manage-
ment in the Age of AI. In Columbia Business Law Review, č. 3, 2019, 965 – 1030. 

524 COM (2021) 206 v konečnom znení. 

525 COM (2020) 152 v konečnom znení. 
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2012.526 Návrh smernice mal zabezpečiť vyvážené zastúpenie mužov a žien medzi 
členmi dozornej rady, resp. nevýkonnými členmi správnej rady kótovaných spoloč-
ností. V tejto súvislosti Komisia EÚ navrhuje, aby podiel každého pohlavia vo funkcii 
nevýkonných členov v spoločnostiach kótovaných na európskych burzách cenných 
papierov dosiahol úroveň minimálne 40 %. Návrh genderovej vyváženosti sa týka iba 
členov nevýkonných orgánov, teda členov dozorných rád v dualistickom systéme ria-
denia a nevýkonných členov správnej rady v monistickom systéme. Úprava by sa mala 
vzťahovať iba na najväčšie európske kótované spoločnosti, ktoré majú aspoň 250 za-
mestnancov a ich celosvetový ročný obrat predstavuje viac ako 50 miliónov eur. Ná-
vrh Komisie EÚ obsahuje aj doplnkové opatrenia, ktoré spočívajú v povinnosti kóto-
vaných spoločností, aby si sami stanovili vlastné ciele na zabezpečenie rovnováhy me-
dzi pohlaviami na pozíciách výkonných členov správnej rady alebo predstavenstva 
spoločnosti. 

Napriek tomu, že snaha o harmonizáciu sa v minulosti nestretla s úspechom 
a viedla k neprijatiu návrhu smernice, viaceré európske krajiny v ostatnom období 
prijali legislatívne kroky v tejto oblasti (Belgicko, Taliansko, Portugalsko, Nemecko, 
Rakúsko, Francúzsko) a ďalších jedenásť krajín EÚ prijalo miernejšie opatrenia a ob-
medzilo rodovú politiku pre spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.527 

Zdá sa, že vyvážené zastúpenie pohlaví vo volených orgánoch (kótovaných) spo-
ločností je skôr otázkou spoločenského konsenzu. V zásade možno konštatovať, že pri 
prijatí prípadných zmien v tuzemskom právnom poriadku by zásadná revolúcia na 
Slovensku nenastala, keďže predpokladaný záber navrhovanej úpravy je v našich pod-
mienkach úzky, priam zanedbateľný. Napriek tomu zastávame názor, že Legislatívny 
zámer mohol aspoň obsahovať informáciu o tom, či postoj Slovenskej republiky v tejto 
otázke zostáva naďalej nemenný alebo naopak, „dobrovoľné“ legislatívne práce bez 
prijatia európskeho aktu sú naplánované aj v tejto oblasti.  

 

 Záver 

 

Rekodifikácia práva obchodných spoločností získala prijatím Legislatívneho zá-
meru svoje prvé, i keď v mnohých smeroch zatiaľ nie úplne jasné kontúry. Diskurz  
o návrhu novej právnej úpravy korporačného kódexu bude iste dlhý a intenzívny, a to 
aj v otázkach nastavenia organizačnej štruktúry kapitálových spoločností, postavenia 
volených orgánov a ich pôsobnosti a v neposlednom rade v otázkach povinností a zod-
povednosti členov volených orgánov kapitálových spoločností.   

 

526 Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opat-
reniach, Com (2012) 614 v konečnom znení. 

527 European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2019, Work-life balance.  



Volené orgány kapitálových spoločností 199 
 

   

 

Zoznam použitej literatúry 

 

BACHMAN, G. a kol. Regulating the closed corporation. In European Company and Fi-
nancial Law Review. Special Vol. 4, 2014. 

BARANCOVÁ, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2019. 

BARTOVÁ, Z. Informačné povinnosti predstavenstva vo vzťahu k akcionárom spo-
ločnosti – zákonné povinnosti a obmedzenia. In EPI Odborné články, 2013.  

BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2013. 

BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P a kol. Kurz obchodního práva. Obchodní závazky. 3. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 

BOBENIČ-HINTOŠOVÁ, A. Nepriateľské akvizície. In Manažment v teórii a praxi. on-
line odborný časopis o nových trendoch v manažmente. 2009, č. 3 – 4. 

BRANSON, D. The Rule that Isn’t a Rule – the business Judgment rule. In Valparaiso 
University Law Review 361, 2002. 

BROULÍK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko (Business Judgment Rule and 
Risk). In Obchodně právní Revue, 2012, č. 6. 

BUHALA, O. D&O poistenie v kontraste zákazu vylúčenia a obmedzenia zodpoved-
nosti členov orgánov obchodných spoločností za škodu. In Právny obzor. 2018, č. 
3. 

BUHALA, O. Krízové povinnosti členov štatutárnych orgánov obchodných spoloč-
ností. In Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax. 2019, roč. 71, č. 11. 

CSACH, K. Súbeh výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu a pracovného pomeru 
zamestnanca - revolúcia na obzore? (k nálezu Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 
190/15 z 13.9.2016). In Súkromné právo. 2017, č. 1. 

CSACH, K. a kol. Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-
19. In Súkromné právo. 2020, č. 2. 

CSACH, K. Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne ná-
sledky ich porušenia (1. časť). In Súkromné právo. 2019, č. 5. 

CSACH, K. Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne ná-
sledky ich porušenia (2. časť). In Súkromné právo. 2019, č. 6. 

CSACH, K. Právo spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na informácie po R 
44/2019. In Súkromné právo. 2021, č. 4. 

CSACH, K. Obchodná spoločnosť v kríze. In Súkromné právo. 2017, č. 4. 



200 Zoznam použitej literatúry  
 

   

 

CSACH, K. Predinsolvenčné povinnosti štatutárnych orgánov. In Karlovarské práv-
nické dny. 2017.  

CSACH, K. Faktický orgán obchodnej spoločnosti a jeho zodpovednosť podľa § 66 
ods. 7 Obchodného zákonníka. In Bulletin slovenskej advokácie. 2018, č. 7 – 8. 

CSACH, K. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s ak-
centom na europeizáciu deliktného práva. In. Profesijná zodpovednosť. Košice, 
2011. 

CUKEROVÁ, D. Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve. Bratislava: C. 
H. Beck, 2021. 

CUKEROVÁ, D. Odporovateľnosť nepeňažného vkladu do základného imania ob-
chodnej spoločnosti (na príklade spoločnosti s ručením obmedzeným). In Jus-
tičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. 2019, roč. 71, č. 12. 

ČAVOJSKÝ, P. Informácie: Spoločnosť versus akcionár. In Právny obzor. 2006, č. 1. 
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