Obchodný zákonník
Obchodný zákonník

Úplné znenie zákona
è. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník
v znení zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb.,
zákona è. 278/1993 Z. z., zákona è. 249/1994 Z. z.,
zákona è. 106/1995 Z. z., zákona è. 171/1995 Z. z.,
zákona è. 58/1996 Z. z., zákona è. 317/1996 Z. z.,
zákona è. 373/1996 Z. z., zákona è. 11/1998 Z. z.,
zákona è. 127/1999 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z.,
zákona è. 238/2000 Z. z., zákona è. 147/2001 Z. z.,
zákona è. 500/2001 Z. z., zákona è. 426/2002 Z. z.,
zákona è. 510/2002 Z. z. a zákona è. 526/2002 Z. z.
Federálne zhromadenie Èeskej
a Slovenskej Federatívnej Republiky sa
uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ÈAS
VEOBECNÉ
USTANOVENIA
HLAVA I

vzahy, ako aj niektoré iné vzahy súvisiace s podnikaním.
(2) Právne vzahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto
zákona. Ak niektoré otázky nemono
riei pod¾a týchto ustanovení, rieia sa
pod¾a predpisov obèianskeho práva. Ak
ich nemono riei ani pod¾a týchto
predpisov, posúdia sa pod¾a obchodných zvyklostí, a ak ich niet, pod¾a zásad, na ktorých spoèíva tento zákon.

ZÁKLADNÉ
USTANOVENIA

§2
Podnikanie
(1) Podnikaním sa rozumie sústavná
èinnos vykonávaná samostatne podnikate¾om vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednos za úèelom dosiahnutia
zisku.

DIEL I
Úvodné
ustanovenia

(2) Podnikate¾om pod¾a tohto zákona je:

§1
Rozsah
pôsobnosti

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

(1) Tento zákon upravuje postavenie
podnikate¾ov, obchodné záväzkové

b) osoba, ktorá podniká na základe
ivnostenského oprávnenia,
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c) osoba, ktorá podniká na základe
iného ne ivnostenského oprávnenia pod¾a osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva po¾nohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie pod¾a osobitného
predpisu.
(3) Sídlom právnickej osoby je adresa, z ktorej sa riadi èinnos právnickej
osoby. Miestom podnikania fyzickej
osoby je adresa, z ktorej sa riadi podnik
fyzickej osoby. Sídlo právnickej osoby a
miesto podnikania fyzickej osoby sa zapisujú do obchodného registra alebo do
inej evidencie ustanovenej zákonom.
(4) Adresou sa rozumie názov obce
s uvedením jej potového smerovacieho
èísla, názov ulice alebo iného verejného
priestranstva a orientaèné èíslo, prípadne súpisné èíslo, ak sa obec neèlení na
ulice.
(5) Bydliskom fyzickej osoby sa rozumie adresa jej trvalého pobytu pod¾a
osobitného predpisu.

§ 3a
(1) Kadý podnikate¾ je povinný na
svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo
elektronickej forme (ïalej len obchodné dokumenty) uvádza obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania,
právnu formu právnickej osoby a identifikaèné èíslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikate¾ov uvádzajú aj oznaèenie registra, ktorý podnikate¾a zapísal, a èíslo zápisu. Ak podnikate¾ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výku základného
imania, musí uvies aj rozsah jeho splatenia.
(2) Údaje pod¾a odseku 1 je podnikate¾ povinný uvádza aj v písomnom
úradnom styku.

§4
Ustanoveniami tohto zákona sa
spravujú aj vzahy iných osôb ne podnikate¾ov, ak to ustanovuje tento zákon
alebo osobitný zákon.

§3

DIEL II

(1) Platnos právneho úkonu nie je
dotknutá tým, e sa urèitej osobe zakázalo podnika alebo e urèitá osoba nemá oprávnenie na podnikanie.

Podnik
a obchodné
imanie

(2) Osoba, ktorá bez oprávnenia na
podnikanie vykonáva túto èinnos,
a osoby, ktoré túto èinnos uskutoèòujú
v jej mene a na jej úèet, zodpovedajú za
kodu, ktorú tým spôsobili. Tým nie je
dotknutá ich zodpovednos pod¾a osobitných predpisov.
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§5
Podnikom sa na úèely tohto zákona
rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zloiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné
majetkové hodnoty, ktoré patria podnikate¾ovi a slúia na prevádzkovanie
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podniku alebo vzh¾adom na svoju povahu majú tomuto úèelu slúi.

§6
(1) Obchodným majetkom na úèely
tohto zákona sa rozumie súhrn majetkových hodnôt (vecí, poh¾adávok a iných
práv a peniazmi ocenite¾ných iných
hodnôt), ktoré patria podnikate¾ovi
a slúia alebo sú urèené na jeho podnikanie.
(2) Na úèely tohto zákona sa súbor
obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikate¾ovi v súvislosti
s podnikaním oznaèuje ako obchodné
imanie (ïalej len imanie).
(3) Èistým obchodným imaním je
obchodný majetok po odpoèítaní záväzkov vzniknutých podnikate¾ovi
v súvislosti s podnikaním.
(4) Vlastné imanie tvoria vlastné
zdroje financovania obchodného majetku podnikate¾a pod¾a osobitného
predpisu.

§7
Organizaèná
zloka podniku
(1) Organizaènou zlokou podniku
sa rozumie odtepný závod alebo iný
organizaèný útvar podniku pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona.
Pri prevádzkovaní odtepného závodu
sa pouíva obchodné meno podnikate¾a s dodatkom, e ide o odtepný závod.
(2) Obdobné postavenie ako odtepný závod má aj iná organizaèná zloka,
ak zákon ustanovuje, e sa zapisuje do
obchodného registra.

(3) Prevádzkaròou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutoèòuje urèitá podnikate¾ská èinnos. Prevádzkareò musí
by oznaèená obchodným menom podnikate¾a, ku ktorému sa môe pripoji
názov prevádzkarne alebo iné rozliujúce oznaèenie.

DIEL III
Obchodné
meno
§8
Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikate¾ vykonáva
právne úkony pri svojej podnikate¾skej
èinnosti.

§9
(1) Obchodným menom fyzickej
osoby je jej meno a priezvisko (ïalej len
meno). Obchodné meno fyzickej osoby môe obsahova dodatok odliujúci
osobu podnikate¾a alebo druh podnikania.
(2) Obchodné meno obchodných
spoloèností a drustva je názov, pod
ktorým sú zapísané v obchodnom registri. To platí aj pre právnické osoby,
ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona. Súèasou obchodného mena právnických
osôb je aj dodatok oznaèujúci ich právnu formu.
(3) Obchodným menom právnickej
osoby, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, je názov, pod ktorým bola
zriadená.
(4) Podnikate¾ je povinný uvádza
obchodné meno spolu s dodatkom
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oznaèujúcim jeho súèasný právny
stav, najmä s dodatkom v likvidácii,
v konkurze alebo vo vyrovnaní.

§ 10
(1) Obchodné meno nesmie by zamenite¾né s obchodným menom iného
podnikate¾a a nesmie vzbudzova
klamlivú predstavu o podnikate¾ovi
alebo o predmete podnikania.
(2) Obchodné mená viacerých
právnických osôb môu vyjadrova
spoloènú majetkovú úèas spoloèníkov, ak sú navzájom odlíite¾né.
(3) Na odlíenie obchodného mena
právnickej osoby nestaèí rozdielne
oznaèenie právnej formy. Ak ide o fyzickú osobu, staèí na odlíenie uvedenie iného miesta podnikania. Ak má
fyzická osoba rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikate¾ v tom istom
mieste podnikania, je povinná doplni
svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu
podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíi.
(4) Ak podniká spolu viac osôb
pod spoloèným oznaèením bez zaloenia právnickej osoby, sú tieto osoby
spoloène a nerozdielne povinné splni
záväzky vzniknuté pri podnikaní.

kou osobou, za podmienok ustanovených v § 481 ods. 2.
(2) Ak podnikate¾om je fyzická osoba, ktorá zmenila svoje meno, môe
pouíva v obchodnom mene aj svoje
prvie meno s dodatkom obsahujúcim
nové meno.
(3) Obchodné meno právnickej osoby prechádza na nástupnícku právnickú osobu s podnikom, ak zaniká pôvodná právnická osoba bez likvidácie
a nástupnícka právnická osoba obchodné meno prevezme. Ak nástupnícka
právnická osoba má inú právnu formu,
musí sa zmeni dodatok v súlade s jej
právnou formou.
(4) Prevod obchodného mena bez
súèasného prevodu podniku je neprípustný. Prevod obchodného mena je
moný aj pri prevode èasti podniku, ak
bude podnikate¾ zostávajúcu èas prevádzkova pod iným obchodným menom alebo táto èas zanikne likvidáciou.
(5) Ak súèasou obchodného mena
právnickej osoby je meno spoloèníka
alebo èlena, ktorý prestal by jej spoloèníkom alebo èlenom, môe právnická
osoba pouíva ïalej jeho meno len s jeho súhlasom. Pri smrti spoloèníka alebo
èlena sa vyaduje súhlas dedièa.

§ 11

§ 12

(1) Kto zdedí podnik po podnikate¾ovi, ktorý bol fyzickou osobou, môe
podnika pod doterajím obchodným
menom s dodatkom oznaèujúcim nástupníctvo a meno nástupcu; to isté platí pri nadobudnutí podniku na základe
zmluvy od podnikate¾a, ktorý je fyzic-

(1) Koho práva boli dotknuté neoprávneným pouívaním obchodného
mena, môe sa proti neoprávnenému
uívate¾ovi domáha, aby sa takého konania zdral a odstránil závadný stav.
Ïalej môe poadova vydanie bezdôvodného obohatenia a primerané za-
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dosuèinenie, ktoré sa môe poskytnú
aj v peniazoch.
(2) Ak sa neoprávneným pouívaním obchodného mena spôsobila koda,
mono sa jej náhrady domáha pod¾a
tohto zákona.
(3) Súd môe úèastníkovi, ktorého
návrhu sa vyhovelo, prizna v rozsudku právo uverejni rozsudok na trovy
úèastníka, ktorý v spore neuspel, a pod¾a okolností urèi aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia.

DIEL IV
Konanie
podnikate¾a
§ 13
(1) Ak je podnikate¾ fyzická osoba,
koná osobne alebo za neho koná zástupca. Právnická osoba koná tatutárnym orgánom alebo za òu koná zástupca.
(2) Ustanovenia tohto zákona
o jednotlivých obchodných spoloènostiach a o drustve urèujú tatutárny
orgán, ktorého konanie je konaním
podnikate¾a.
(3) Podnikate¾a zaväzuje konanie
osôb vykonávajúcich pôsobnos tatutárneho orgánu, aj keï prekroèili svojím konaním rozsah predmetu jeho
podnikania, okrem prípadu, v ktorom
sa prekroèila pôsobnos tatutárneho
orgánu, ktorú tomuto orgánu zákon
zveruje alebo zákon umoòuje zveri.
(4) Obmedzenie oprávnenia tatutárneho orgánu kona nie je úèinné voèi tretím osobám ani v prípade, keï
bolo zverejnené.

(5) Vedúci organizaènej zloky
podniku alebo vedúci podniku zahraniènej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra, je splnomocnený
za podnikate¾a robi vetky právne
úkony týkajúce sa tejto organizaènej
zloky alebo podniku.

§ 14
Prokúra
(1) Prokúrou splnomocòuje podnikate¾ prokuristu na vetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke
podniku, aj keï sa na ne inak vyaduje
osobitné plnomocenstvo. Prokúru mono udeli len fyzickej osobe.
(2) V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzova nehnute¾nosti a zaaova ich, ibae je toto oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené.
(3) Obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nemá právne následky voèi tretím osobám.
(4) Viacerým osobám mono prokúru udeli tak, e sú na zastupovanie
a podpisovanie oprávnené kadá samostatne, alebo tak, e je pritom potrebný
súhlasný prejav vôle vetkých prokuristov alebo aspoò dvoch z nich.
(5) Prokurista podpisuje tým spôsobom, e k obchodnému menu podnikate¾a, za ktorého koná, pripojí dodatok
oznaèujúci prokúru a svoj podpis.
(6) Udelenie prokúry je úèinné od
zápisu do obchodného registra. Návrh
na zápis prokúry do obchodného registra musí obsahova meno a bydlisko
prokuristu a spôsob, akým sa za podnikate¾a podpisuje. Ak bola prokúra udelená viacerým osobám, musí návrh ob-
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sahova aj urèenie, èi kadý prokurista
môe kona samostatne, prípadne ko¾ko
prokuristov musí kona spoloène.

§ 15
(1) Kto bol pri prevádzkovaní podniku poverený urèitou èinnosou, je splnomocnený na vetky úkony, ku ktorým pri tejto èinnosti obvykle dochádza.
(2) Ak osoba svojím konaním prekroèí rozsah poverenia pod¾a odseku
1, toto konanie podnikate¾a zaväzuje
len vtedy, ak tretia osoba o prekroèení
rozsahu poverenia nevedela a s prihliadnutím na vetky okolnosti prípadu ani nemohla vedie.

§ 16

§ 18
Podnikate¾ prevádzkujúci podnik,
na ktorý sa vzahuje obchodné tajomstvo, má výluèné právo, ak osobitný zákon neustanovuje nieèo iné, s týmto tajomstvom naklada, najmä udeli dovolenie na jeho vyuitie a urèi podmienky takého vyuitia.

§ 19
Právo k obchodnému tajomstvu trvá, pokia¾ trvajú skutoènosti uvedené
v § 17.

§ 20
Proti porueniu alebo ohrozeniu
práva na obchodné tajomstvo prislúcha
podnikate¾ovi právna ochrana ako pri
nekalej súai.

Podnikate¾a zaväzuje aj konanie inej
osoby v jeho prevádzkárni, ak nemohla
tretia osoba vedie, e konajúca osoba
na to nie je oprávnená.

HLAVA II
PODNIKANIE
ZAHRANIÈNÝCH OSÔB

DIEL V

DIEL I
Základné ustanovenia

Obchodné tajomstvo

§ 21

§ 17
Predmetom práv patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria vetky skutoènosti
obchodnej, výrobnej alebo technickej
povahy súvisiace s podnikom, ktoré
majú skutoènú alebo aspoò potenciálnu
materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v prísluných obchodných
kruhoch bene dostupné, majú by
pod¾a vôle podnikate¾a utajené a podnikate¾ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpeèuje.
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(1) Zahranièné osoby môu podnika na území Slovenskej republiky za
rovnakých podmienok a v rovnakom
rozsahu ako slovenské osoby, pokia¾ zo
zákona nevyplýva nieèo iné.
(2) Zahraniènou osobou sa na úèely
tohto zákona rozumie fyzická osoba
s bydliskom alebo právnická osoba so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Slovenskou právnickou osobou na úèely tohto zákona sa rozumie
právnická osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky.
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(3) Podnikaním zahraniènej osoby
na území Slovenskej republiky sa rozumie na úèely tohto zákona podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizaènú zloku umiestnenú na
území Slovenskej republiky.
(4) Oprávnenie zahraniènej osoby
podnika na území Slovenskej republiky vzniká ku dòu zápisu podniku
tejto osoby alebo jeho organizaènej
zloky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na
zápis podáva zahranièná osoba.
(5) Ustanovenie odseku 4 sa nevzahuje na fyzické osoby s bydliskom v niektorom z èlenských tátov
Európskej únie alebo v èlenskom táte
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré podnikajú na
území Slovenskej republiky.

(8) Údaje pod¾a odsekov 6 a 7 je zahranièná osoba povinná uvádza aj
v písomnom úradnom styku, ak sa týka podniku alebo organizaènej zloky
podniku.

§ 22
Právnu spôsobilos, ktorú má iná
ne fyzická zahranièná osoba pod¾a
právneho poriadku, pod¾a ktorého bola
zaloená, má takisto v oblasti slovenského právneho poriadku. Právnym poriadkom, pod¾a ktorého bola táto osoba
zaloená, sa spravujú aj jej vnútorné
právne pomery a ruèenie èlenov alebo
spoloèníkov za jej záväzky.

§ 23
Zahranièné osoby, ktoré majú právo
podnika v zahranièí, sa pokladajú za
podnikate¾a pod¾a tohto zákona.

DIEL II

(6) Na obchodných dokumentoch
týkajúcich sa podniku zahraniènej
osoby alebo jeho organizaènej zloky
je zahranièná osoba povinná okrem
údajov pod¾a § 3a uvádza aj údaj o zápise podniku alebo organizaènej zloky podniku do obchodného registra.

Majetková úèas
zahranièných osôb
v slovenských právnických
osobách

(7) Na obchodných dokumentoch
týkajúcich sa podniku zahraniènej
osoby alebo jeho organizaènej zloky
sa uvádza oznaèenie zahranièného obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa zahranièná osoba zapisuje, a údaj o zápise zahraniènej
osoby do tohto registra alebo do inej
evidencie, ak právo tátu, ktorým sa
zahranièná osoba spravuje, povinnos
zápisu do obchodného registra alebo
do inej evidencie ukladá.

(1) Zahranièná osoba sa môe pod¾a
ustanovení tohto zákona za úèelom
podnikania podie¾a na zaloení slovenskej právnickej osoby alebo sa zúèastòova ako spoloèník alebo èlen
v slovenskej právnickej osobe u zaloenej. Môe tie sama slovenskú právnickú osobu zaloi alebo sa sta jediným spoloèníkom slovenskej právnickej osoby, pokia¾ tento zákon jediného
zakladate¾a alebo jediného spoloèníka
pripúa.

§ 24
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(2) Slovenská právnická osoba môe by zaloená len pod¾a slovenského
práva, ak zákon neustanovuje inak.
(3) Vo veciach uvedených v odseku
1 majú zahranièné osoby rovnaké práva
a povinnosti ako slovenské osoby.

DIEL III
Ochrana majetkových
záujmov zahranièných osôb
pri podnikaní v Slovenskej
republike
§ 25
(1) Majetok zahraniènej osoby súvisiaci s podnikaním v Slovenskej republike a majetok právnickej osoby so
zahraniènou majetkovou úèasou pod¾a
§ 24 ods. 1 sa môe v Slovenskej republike vyvlastni alebo vlastnícke právo
obmedzi len na základe zákona a vo
verejnom záujme, ktorý nemono uspokoji inak. Proti takému rozhodnutiu
mono poda opravný prostriedok na
súde.
(2) Pri opatreniach uvedených v odseku 1 sa musí bez mekania poskytnú
náhrada zodpovedajúca plnej hodnote
majetku dotknutého týmito opatreniami
v èase, keï sa uskutoènili, ktorá je vo¾ne
prevodite¾ná do zahranièia v cudzej
mene.
(3) Medzinárodné zmluvy, ktorými
je Slovenská republika viazaná a ktoré
boli uverejnené v Zbierke zákonov, nie
sú dotknuté.
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DIEL IV
Premiestnenie sídla
zahraniènej právnickej osoby
do tuzemska
§ 26
(1) Zahranièná právnická osoba zaloená na úèel podnikania môe premiestni svoje sídlo zo zahranièia na
územie Slovenskej republiky, ak to
umoòuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná
a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom. To isté platí aj na
premiestnenie sídla slovenskej právnickej osoby do zahranièia.
(2) Premiestnenie sídla pod¾a odseku 1 je úèinné odo dòa jeho zápisu do
obchodného registra.
(3) Vnútorné právne pomery právnickej osoby uvedenej v odseku 1 sa aj
po preloení jej sídla do tuzemska spravujú právnym poriadkom tátu, pod¾a
ktorého bola zaloená. Týmto právnym
poriadkom sa spravuje aj ruèenie jej
spoloèníkov alebo èlenov voèi tretím
osobám, ktoré vak nesmie by niie,
ne ustanovuje slovenské právo pre tú
istú alebo obdobnú formu právnickej
osoby.

HLAVA III
OBCHODNÝ REGISTER
§ 27
(1) Obchodný register je verejný
zoznam zákonom ustanovených údajov (ïalej len zapísané údaje), ktorého súèasou je zbierka zákonom ustanovených listín (ïalej len zbierka lis-
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tín). Obchodný register vedie registrový súd ustanovený osobitným zákonom.
(2) Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoloènosti, drustvá, zahranièné osoby, iné právnické
osoby, o ktorých to ustanovuje zákon,
ako aj organizaèné zloky podnikov,
prípadne podnikov zahranièných
osôb (ïalej len zapísaná osoba). Fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je podnikate¾om pod¾a tohto zákona, zapíe
sa do obchodného registra na vlastnú
iados alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(3) Registrový súd zodpovedá za
zhodu zápisov v obchodnom registri
s výpismi z obchodného registra.
(4) Zapísané údaje sú úèinné voèi
tretím osobám odo dòa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie
zákon ustanovuje, je úèinný voèi tretím osobám odo dòa, keï bolo uloenie listín zverejnené. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáe, e tretia osoba
o týchto údajoch alebo o obsahu listín
vedela. Zapísaná osoba sa vak nemôe na tieto údaje alebo obsah listín odvoláva voèi tretím osobám do 15 dní
odo dòa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukáu, e o nich nemohli vedie.
(5) Ak je nesúlad medzi zapísanými a zverejnenými údajmi alebo uloenými a zverejnenými listinami, nemono voèi tretím osobám namieta
zverejnené znenie. Tretie osoby sa
môu odvoláva na zverejnené znenie,
ak zapísaná osoba nepreukáe, e tretím osobám boli známe zapísané úda-

je alebo obsah
v zbierke listín.

listín

uloených

(6) Tretie osoby sa vdy môu odvoláva na obsah listín alebo údajov,
ktoré ete neboli zapísané do obchodného registra alebo uloené do zbierky listín, okrem prípadu, ak ich úèinky nastanú a zápisom do obchodného
registra.
(7) Od zverejnenia zápisu tatutárneho orgánu alebo jeho èlenov do obchodného registra sa zapísaná osoba
nemôe voèi tretím osobám domáha
poruenia právnych predpisov, spoloèenskej zmluvy alebo stanov pri vo¾be
alebo vymenovaní tatutárnych orgánov alebo ich èlenov okrem prípadu,
e sa preukáe, e tretia osoba o ich poruení vedela.

§ 28
Zapisované údaje
(1) Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:
a) obchodné meno, pri právnických
osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líi od bydliska,
b) identifikaèné èíslo,
c) predmet podnikania alebo èinnosti,
d) právna forma právnickej osoby,
e) meno a bydlisko fyzickej osoby,
ktorá je tatutárnym orgánom alebo jeho èlenom, s uvedením spôsobu, akým koná v mene právnickej
osoby, a s uvedením dòa vzniku,
prípadne zániku jej funkcie; ak je
tatutárnym orgánom právnická
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osoba, zapisuje sa aj jej obchodné
meno, sídlo a identifikaèné èíslo,
ak je pridelené, a meno a bydlisko
fyzickej osoby, ktorá je jej tatutárnym orgánom,
f) oznaèenie, adresa umiestnenia
a predmet podnikania alebo èinnosti odtepného závodu alebo
inej organizaènej zloky podniku,
meno a bydlisko jej vedúceho,
g) meno a bydlisko prokuristu alebo
prokuristov s uvedením spôsobu,
akým koná za podnikate¾a,
h) meno a bydlisko fyzickej osoby,
ktorá je èlenom dozorného orgánu,
s uvedením dòa vzniku, prípadne
zániku jej funkcie, ak má zapísaná
osoba dozorný orgán zriadený,
i) rodné èíslo fyzickej osoby alebo
dátum narodenia zahraniènej fyzickej osoby, ak nemá pridelené
rodné èíslo, ak sa zapisuje do obchodného registra ako osoba
oprávnená kona v mene zapísanej
osoby alebo ak sa zapisuje ako èlen
dozorného orgánu zapísanej osoby,
j) ïalie skutoènosti, ak to ustanovuje zákon.
(2) Do obchodného registra sa ïalej zapisujú

lo právnickej osoby ako spoloèníka s urèením, kto je komplementár
a kto komanditista, výka vkladu
kadého komanditistu a rozsah jeho splatenia, výka základného
imania a rozsah jeho splatenia,
c) pri spoloènosti s ruèením obmedzeným mená a bydliská spoloèníkov, obchodné meno alebo názov
a sídlo právnickej osoby ako spoloèníka, výka základného imania
a rozsah jeho splatenia, výka
vkladu kadého spoloèníka do základného imania a rozsah jeho
splatenia,
d) pri akciovej spoloènosti výka základného imania, rozsah jeho splatenia, poèet, druh, forma, podoba a
menovitá hodnota akcií, prípadné
obmedzenie prevodite¾nosti akcií
na meno; ak má spoloènos jediného akcionára, zapisuje sa aj meno
a bydlisko alebo obchodné meno,
alebo názov a sídlo tohto akcionára,
e) pri drustve výka zapisovaného
základného imania, ako aj výka
základného èlenského vkladu,
f) pri tátnom podniku zakladate¾
a kmeòové imanie.

a) pri verejnej obchodnej spoloènosti
mená a bydliská spoloèníkov, prípadne obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako
spoloèníka,

(3) Pri podniku zahraniènej osoby
a pri organizaènej zloke podniku zahraniènej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z èlenských tátov Európskej
únie, sa zapisuje do obchodného registra

b) pri komanditnej spoloènosti mená
a bydliská spoloèníkov, prípadne
obchodné meno alebo názov a síd-

a) obchodné meno a právna forma zahraniènej osoby a oznaèenie organizaènej zloky podniku, ak je od-
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liné od obchodného mena zahraniènej osoby,

únie, sa okrem údajov pod¾a odseku 3
zapisujú aj tieto údaje:

b) sídlo zahraniènej osoby a adresa
miesta èinnosti podniku zahraniènej osoby alebo organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby
a identifikaèné èíslo,

a) právo tátu, ktorým sa zahranièná
osoba spravuje, a ak toto právo
ustanovuje povinnos zápisu zahraniènej osoby do urèitej evidencie, potom druh evidencie a èíslo
zápisu,

c) predmet podnikania podniku zahraniènej osoby alebo organizaènej zloky podniku zahraniènej
osoby,
d) register alebo iná evidencia, do
ktorej je zapísaná zahranièná osoba, a èíslo zápisu,
e) údaje pod¾a odseku 1 písm. e), ako
aj meno a bydlisko vedúceho podniku zahraniènej osoby alebo vedúceho organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby,
f) zruenie zahraniènej osoby, vymenovanie likvidátora alebo likvidátorov, ich mená, bydliská a rodné
èísla alebo dátum narodenia, ak
rodné èíslo nebolo pridelené, ich
oprávnenia a skonèenie likvidácie
zahraniènej právnickej osoby,
g) vyhlásenie konkurzu, povolenie
vyrovnania alebo zaèatie iného obdobného konania, ak sa týka zahraniènej osoby,
h) zruenie podniku zahraniènej osoby alebo organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby v Slovenskej republike.
(4) Pri podniku zahraniènej osoby
a pri organizaènej zloke podniku zahraniènej osoby, ktorá má sídlo mimo
územia èlenských tátov Európskej

b) predmet podnikania zahraniènej
osoby, prípadne hodnota upísaného základného imania v zahraniènej mene.
(5) Ak je nesúlad medzi údajmi
a listinami zverejnenými o zapísanom
podniku zahraniènej osoby alebo o zapísanej organizaènej zloke podniku
zahraniènej osoby a údajmi a listinami
zverejnenými o zahraniènej osobe
v táte, v ktorom má sídlo, sú pre obchodný styk s podnikom zahraniènej
osoby alebo s jeho organizaènou zlokou rozhodujúce údaje a listiny zverejnené o podniku zahraniènej osoby
alebo o organizaènej zloke podniku
zahraniènej osoby.
(6) Do obchodného registra sa zapíe zruenie právnickej osoby a právny dôvod jej zruenia, vstup do likvidácie, meno, bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby alebo obchodné meno,
sídlo a identifikaèné èíslo právnickej
osoby likvidátora alebo likvidátorov
s uvedením spôsobu konania v mene
spoloènosti, skonèenie likvidácie, rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby, vyhlásenie konkurzu s menom, bydliskom a rodným èíslom
ustanoveného správcu konkurznej
podstaty, ukonèenie konkurzného konania, povolenie vyrovnania, skonèe-

Aktualizácia è. 52

111

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník
nie vyrovnacieho konania, zavedenie
nútenej správy pod¾a osobitných
predpisov, meno, bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby ako správcu na výkon nútenej správy, skonèenie nútenej správy
a právny dôvod výmazu zapísanej osoby.
(7) Identifikaèné èíslo pridelí zapísanej osobe registrový súd, ak u ho
nemá pridelené iným prísluným tátnym orgánom. Identifikaèné èíslo
oznámi registrovému súdu prísluný
tátny orgán.

§ 28a
Zbierka listín
(1) Zbierka listín, ktorá je súèasou
obchodného registra, obsahuje dokumenty vyhotovené v tátnom jazyku
alebo v cudzom jazyku s úradne overeným prekladom do tátneho jazyka
(ïalej len uloené listiny), ktorými
sú:
a) spoloèenská zmluva, zakladate¾ská listina alebo zakladate¾ská
zmluva obchodnej spoloènosti,
splnomocnenia na jej uzavretie,
prípadne notárska zápisnica o konaní ustanovujúceho valného
zhromadenia akciovej spoloènosti alebo rozhodnutie zakladate¾ov
akciovej spoloènosti o jej zaloení,
notárska zápisnica o zaloení
drustva s príslunými prílohami
a stanovy, ak boli vyhotovené; pri
ostatných právnických osobách listiny, ktoré upravujú ich zaloenie,
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v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,
b) kadá zmena spoloèenskej zmluvy, zakladate¾skej listiny alebo zakladate¾skej zmluvy obchodnej
spoloènosti, stanov akciovej spoloènosti, pri ostatných právnických osobách kadá zmena listín
upravujúcich ich zaloenie,
c) úplné znenie dokumentov pod¾a
písmena b) po kadej vykonanej
zmene,
d) listina obsahujúca meno, bydlisko,
rodné èíslo fyzickej osoby alebo dátum narodenia, ak rodné èíslo nebolo pridelené, ktorou sa preukazuje
ustanovenie do funkcie alebo
skonèenie funkcie osôb, ktoré sú
oprávnené kona v mene podnikate¾a, spolu s ich podpisovými vzormi, ïalej osôb, ktoré sú oprávnené
kontrolova jeho podnikanie v záujme spoloèníkov, akcionárov alebo
tretích osôb alebo spravova jeho
majetok, èi u samostatne, alebo
spoloène, a to najmä likvidátora,
správcu konkurznej podstaty, vyrovnacieho správcu a správcu na výkon nútenej správy, tie prokuristu
alebo vedúceho podniku, alebo vedúceho organizaènej zloky podniku zapísanej do obchodného registra spolu s ich podpisovými vzormi,
e) úètovná závierka a výroèná správa
zapísanej osoby, ktorej túto povinnos ukladá zákon, prípadne audítorská správa spolu s menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikaèným èíslom právnickej osoby
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a s evidenèným èíslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov,
f) rozhodnutie súdu o nariadení likvidácie, koneèná správa likvidátora o priebehu likvidácie vrátane
dátumu skonèenia likvidácie,
g) rozhodnutie súdu o zruení zapísanej osoby, rozhodnutie súdu
o neplatnosti obchodnej spoloènosti, rozhodnutie súdu o výmaze
zapísanej osoby z obchodného registra,
h) rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o povolení vyrovnania, rozhodnutia súdu o ukonèení
konkurzného
konania
alebo
o skonèení vyrovnacieho konania,
rozhodnutie súdu o zmene alebo
zruení tohto rozhodnutia a rozhodnutie súdu o zmene správcu
konkurznej podstaty, vyrovnacieho správcu alebo osobitného
správcu,
i) znalecký posudok pod¾a § 59 ods. 3
a znalecký posudok pod¾a § 59a,
j) zmluva o splynutí alebo zmluva
o zlúèení obchodnej spoloènosti,
projekt rozdelenia obchodnej spoloènosti,
k) iná listina, ak tak ustanovuje zákon.
(2) Pri podniku zahraniènej osoby
alebo pri organizaènej zloke podniku
zahraniènej osoby sa do zbierky listín
ukladajú:
a) úètovná závierka, ktorú zahranièná osoba vyhotovuje a zverejòuje
pod¾a práva tátu, ktorým sa spra-

vuje; táto povinnos sa nevzahuje
na poboèku zahraniènej banky,
b) zakladate¾ská listina, prípadne stanovy zahraniènej osoby a ich zmeny,
c) osvedèenie o zápise zahraniènej
osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, ak sa pod¾a
práva tátu, ktorým sa zahranièná
osoba spravuje, taký zápis vyaduje,
d) listina, ktorá preukazuje zaaenie
majetku zahraniènej osoby, ktorý
sa nachádza na území Slovenskej
republiky, ak je úèinnos zabezpeèovacieho prostriedku viazaná na
jeho zverejnenie,
e) iná listina, ak tak ustanovuje zákon.

§ 28b
(1) Zapísaná fyzická osoba alebo
osoby oprávnené kona v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné
poda najneskôr do 30 dní návrh na zápis zmeny alebo zániku zapisovaných
údajov.
(2) Zapísaná fyzická osoba alebo
osoby oprávnené kona v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné
predloi registrovému súdu listiny,
ktoré sa ukladajú do zbierky listín bez
rozhodnutia o zmene zápisu zapisovaných údajov, v dvoch vyhotoveniach
do 30 dní od ich vyhotovenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návrhu na zápis zmeny
zapisovaných údajov, sa predkladajú
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v dvoch vyhotoveniach spolu s návrhom.
(3) Pri nesplnení povinnosti uvedenej v odsekoch 1 a 2 je súd oprávnený uloi pokutu pod¾a osobitného
predpisu.

§ 29
(1) Odtepný závod sa zapíe do obchodného registra, v ktorom je pod¾a
sídla, prípadne miesta podnikania alebo
bydliska podnikate¾ zapísaný. Ak je odtepný závod umiestnený v obvode iného registrového súdu, musí by zapísaný do obchodného registra aj na tomto
súde. To isté platí o inej organizaènej
jednotke uvedenej v § 7 ods. 2.
(2) Podnik zahraniènej osoby alebo organizaèná zloka podniku zahraniènej osoby sa zapisuje len do obchodného registra prísluného pod¾a
umiestnenia podniku zahraniènej
osoby alebo organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná
zmluva uverejnená v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(3) Ak je na území Slovenskej republiky zriadených nieko¾ko organizaèných zloiek podniku jednej zahraniènej osoby, môu by listiny pod¾a § 28a ods. 2 uloené v zbierke listín
len jednej organizaènej zloky, a to
pod¾a vo¾by zahraniènej osoby. V tom
prípade musí by v zbierke listín ostatných organizaèných zloiek podniku
zahraniènej osoby uvedený odkaz na
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registrový súd, ktorý vedie zbierku
listín, spolu s èíslom zápisu.

§ 30
(1) Ak osobitný zákon neustanovuje
inak, je iadate¾ o zápis do obchodného
registra povinný preukáza, e najneskôr dòom zápisu mu vznikne ivnostenské alebo iné oprávnenie na èinnos,
ktorá má by ako predmet jeho podnikania (èinnosti) zapísaná do obchodného
registra.
(2) Ako predmet podnikania obchodnej spoloènosti alebo drustva sa
zapíe èinnos, ktorú pod¾a osobitných
predpisov môu vykonáva iba fyzické
osoby, len ak iadate¾ preukáe, e táto
èinnos sa bude vykonáva pomocou
osôb, ktoré sú na to oprávnené pod¾a
týchto predpisov.
(3) U zahraniènej fyzickej osoby,
ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako osoba oprávnená kona v mene
podnikate¾a, sa vyaduje doklad o povolení na pobyt v Slovenskej republike. To neplatí, ak ide o obèana èlenského tátu Európskej únie alebo èlenského tátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

§ 31
(1) Návrh na zápis do obchodného
registra podáva oprávnená osoba, ktorej sa zápis týka, alebo osoby oprávnené na to pod¾a zákona alebo osoby písomne splnomocnené na to týmito osobami.
(2) Návrh na zápis musí by doloený listinami o skutoènostiach, ktoré sa
majú do obchodného registra zapísa.
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(3) Pravos podpisu osôb podávajúcich návrh na zápis do obchodného registra a podpisov plnomocenstva pod¾a
odseku 1 musí by úradne overená.

§ 32
Súdy alebo iné orgány upozornia
registrový súd vdy na nezhodu medzi
skutoèným právnym stavom a stavom
zápisov v obchodnom registri, len èo táto skutoènos pri ich èinnosti vyjde najavo.

§ 33
(1) Vykonanie zápisu do obchodného registra a oznámenie o uloení
listín do zbierky listín registrový súd
zverejní.
(2) Zápis podnikate¾a a predmetu
podnikania (èinnosti), ako aj zápis
zmien alebo výmazu dosia¾ zapísaných
skutoèností oznámi registrový súd príslunému daòovému orgánu, orgánu
tátnej tatistiky a orgánu, ktorý vydal
preukaz ivnostenského alebo iného
podnikate¾ského oprávnenia najneskôr
do jedného týdòa odo dòa zápisu.

§ 36
Podnikatelia zapísaní v obchodnom
registri (ïalej len zapísaní podnikatelia) úètujú v sústave podvojného úètovníctva o stave a pohybe obchodného
majetku a záväzkov, èistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

§ 37
(1) Pokia¾ osobitný zákon neustanovuje inak, úètujú podnikatelia, ktorí nie
sú zapísaní v obchodnom registri,
v sústave jednoduchého úètovníctva
o príjmoch a výdavkoch, obchodnom
majetku, ako aj o záväzkoch tak, aby bolo moné zisti èisté obchodné imanie
a výsledok hospodárenia.
(2) Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, môu úètova
namiesto v sústave jednoduchého úètovníctva v sústave podvojného úètovníctva, pokia¾ v nej budú úètova po celé úètovné obdobie.

§ 38

§ 34

Zruený.

Vykonávací predpis upraví spôsob
zverejòovania zápisov v obchodnom
registri.

§ 39

HLAVA IV
ÚÈTOVNÍCTVO
PODNIKATE¼OV
§ 35
Podnikatelia sú povinní vies úètovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom.

(1) Akciové spoloènosti musia ma
riadnu a mimoriadnu úètovnú závierku
overenú audítorom pod¾a osobitného
predpisu. Ostatné obchodné spoloènosti a drustvá majú túto povinnos, len
pokia¾ tak ustanovuje osobitný zákon.
(2) Podnikate¾ je povinný pripravi
a poskytnú audítorovi vetky úètovné
písomnosti a vysvetlenia potrebné na
overovanie pod¾a odseku 1.
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(3) Náklady spojené s audítorskou
èinnosou uhrádza podnikate¾, ktorého
úètovná závierka sa overuje.

§ 40
(1) Akciová spoloènos, spoloènos s
ruèením obmedzeným, drustvo a tátny podnik ukladajú úètovnú závierku
do zbierky listín po jej schválení prísluným orgánom a zverejòujú z nej
údaje. Iná zapísaná osoba má túto povinnos, len ak jej to ukladá osobitný zákon.

keï nie sú podnikate¾mi (ïalej len súaitelia), majú právo slobodne rozvíja svoju súanú èinnos v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu
a zdruova sa na výkon tejto èinnosti;
sú vak povinné pritom dba na právne
záväzné pravidlá hospodárskej súae
a nesmú úèas na súai zneuíva.

§ 42

(2) Ak osobitný zákon zapísanej
osobe ukladá povinnos overi úètovnú
závierku audítorom, ukladá sa do
zbierky listín úètovná závierka overená
audítorom spolu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby
alebo obchodným menom, sídlom a
identifikaèným èíslom právnickej osoby a s evidenèným èíslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov.
Ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických
osôb, ktoré za audítora vykonali audit.
Ak osobitný zákon zapísanej osobe
ukladá povinnos vyhotovi výroènú
správu, ukladá sa do zbierky listín spolu s úètovnou závierkou.

(1) Zneuitím úèasti na hospodárskej súai je nekalé súané konanie
(ïalej len nekalá súa) a nedovolené
obmedzovanie hospodárskej súae.

HLAVA V

(2) Slovenským osobám sú, pokia¾
ide o ochranu proti nekalej súai, postavené na roveò zahranièné osoby,
ktoré v Slovenskej republike podnikajú
pod¾a tohto zákona. Inak sa môu zahranièné osoby domáha ochrany pod¾a
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré boli
uverejnené v Zbierke zákonov, a ak ich
niet, na základe vzájomnosti.

HOSPODÁRSKA SÚA
DIEL I
Úèas
na hospodárskej súai
§ 41
Fyzické i právnické osoby, ktoré sa
zúèastòujú na hospodárskej súai, aj
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(2) Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súae upravuje osobitný
zákon.

§ 43
(1) Pokia¾ z medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná
a ktoré boli uverejnené v Zbierke zákonov, nevyplýva inak, nevzahuje sa ustanovenie tejto hlavy na konanie v rozsahu,
v akom má úèinky v zahranièí.
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DIEL II
Nekalá súa
§ 44
Základné
ustanovenia
(1) Nekalou súaou je konanie
v hospodárskej súai, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súae a je spôsobilé privodi ujmu iným súaite¾om
alebo spotrebite¾om. Nekalá súa sa
zakazuje.
(2) Nekalou súaou pod¾a odseku 1
je najmä:
a) klamlivá reklama,
b) klamlivé oznaèovanie tovaru a sluieb,
c) vyvolávanie nebezpeèenstva zámeny,
d) parazitovanie na povesti podniku,
výrobkov alebo sluieb iného súaite¾a,

klamlivosti môe ovplyvni ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá
pokodzuje alebo môe pokodi iného
súaite¾a alebo spotrebite¾a.
(2) Pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa zoh¾adòujú vetky jej znaky,
najmä informácie, ktoré obsahuje, o
a) tovare a slubách, ich dostupnosti,
vyhotovení, zloení, spôsobe a dátume výroby alebo dodania, vhodnosti a spôsobe pouitia, mnostve,
zemepisnom alebo obchodnom pôvode alebo o výsledkoch, ktoré
mono oèakáva od ich pouitia,
alebo o výsledkoch ich skúok alebo
kontrol,
b) cene alebo spôsobe, akým je vypoèítaná, a o podmienkach, za ktorých
sa tovar a sluby dodávajú alebo
poskytujú,

g) poruovanie obchodného tajomstva,

c) charakteristických znakoch súaite¾a reklamy, najmä jeho totonosti,
kvalifikovanosti, jeho chránenom
priemyselnom práve, duevnom
vlastníctve, ocenení alebo vyznamenaní.

h) ohrozovanie zdravia spotrebite¾ov
a ivotného prostredia.

§ 46

e) podplácanie,
f) z¾ahèovanie,

§ 45
Klamlivá
reklama
(1) Klamlivou reklamou je reklama
tovaru, sluieb, nehnute¾ností, obchodného mena, ochrannej známky, oznaèenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s podnikaním, ktorá
uvádza do omylu alebo môe uvies do
omylu osoby, ktorým je urèená alebo ku
ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku

Klamlivé oznaèenie
tovaru a sluieb
(1) Klamlivým oznaèením tovaru
a sluieb je kadé oznaèenie, ktoré je
spôsobilé vyvola v hospodárskom styku mylnú domnienku, e ním oznaèený
tovar alebo sluby pochádzajú z urèitého tátu, urèitej oblasti alebo miesta alebo od urèitého výrobcu alebo e vykazujú osobitné charakteristické znaky
alebo osobitnú akos. Nerozhodné je, èi
oznaèenie bolo uvedené bezprostredne
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na tovare, obaloch, obchodných písomnostiach a pod. Takisto je nerozhodné,
èi ku klamlivému oznaèeniu dolo priamo alebo nepriamo a akým prostriedkom sa tak stalo. Ustanovenie § 45
ods. 3 platí obdobne.
(2) Klamlivým oznaèením je aj také
nesprávne oznaèenie tovaru alebo sluieb, ku ktorému je pripojený dodatok
slúiaci na odlíenie od pravého pôvodu, ako výrazy druh, typ, spôsob
a oznaèenie je napriek tomu spôsobilé
vyvola o pôvode alebo povahe tovaru
alebo sluieb mylnú domnienku.
(3) Klamlivým oznaèením nie je uvedenie názvu, ktorý sa v hospodárskom
styku u veobecne vil ako údaj slúiaci na oznaèovanie druhu alebo akosti
tovaru, ibae by k nemu bol pripojený
dodatok spôsobilý klama o pôvode,
ako napríklad pravý, pôvodný
a pod.
(4) Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zo zapísaného
oznaèenia pôvodu výrobkov, ochranných známok, chránených odrôd rastlín
a plemien zvierat ustanovené osobitnými zákonmi.

§ 47
Vyvolanie
nebezpeèenstva
zámeny
je:

Vyvolanie nebezpeèenstva zámeny

a) pouitie obchodného mena alebo
osobitného oznaèenia podniku, ktoré pouíva u právom iný súaite¾,
b) pouitie osobitných oznaèení podniku alebo osobitných oznaèení alebo
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úpravy výrobkov, výkonov alebo
obchodných materiálov podniku,
ktoré v zákazníckych kruhoch platia
pre urèitý podnik alebo závod za
príznaèné (napr. aj oznaèenie obalov, tlaèív, katalógov, reklamných
prostriedkov),
c) napodobenie cudzích výrobkov, ich
obalov alebo výkonov, ibae by ilo
o napodobenie v prvkoch, ktoré sú
u z povahy výrobku funkène, technicky alebo esteticky predurèené,
a napodobòovate¾ urobil vetky opatrenia, ktoré od neho mono poadova, aby nebezpeèenstvo zámeny vylúèil alebo aspoò podstatne obmedzil,
pokia¾ tieto konania sú spôsobilé
vyvola nebezpeèenstvo zámeny s podnikom, obchodným menom, osobitným
oznaèením alebo výrobkami alebo výkonmi iného súaite¾a.

§ 48
Parazitovanie
na povesti
Parazitovaním je vyuívanie povesti
podniku, výrobkov alebo sluieb iného
súaite¾a s cie¾om získa pre výsledky
vlastného alebo cudzieho podnikania
prospech, ktorý by súaite¾ inak nedosiahol.

§ 49
Podplácanie
Podplácaním pod¾a tohto zákona je
konanie, ktorým:
a) súaite¾ osobe, ktorá je èlenom tatutárneho alebo iného orgánu iného
súaite¾a alebo je v pracovnom ale-
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bo inom obdobnom pomere k inému súaite¾ovi, priamo alebo nepriamo ponúkne, s¾úbi alebo poskytne akýko¾vek prospech za tým
úèelom, aby jej nekalým postupom
docielil na úkor iných súaite¾ov
pre seba alebo iného súaite¾a prednos alebo inú neoprávnenú výhodu v súai, alebo
b) osoba uvedená v písmene a) priamo
alebo nepriamo iada, dá si s¾úbi
alebo prijme za rovnakým úèelom
akýko¾vek prospech.

§ 50
Z¾ahèovanie
(1) Z¾ahèovaním je konanie, ktorým
súaite¾ uvedie alebo roziruje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného
súaite¾a nepravdivé údaje spôsobilé
tomuto súaite¾ovi privodi ujmu.
(2) Z¾ahèovaním je aj uvedenie
a rozirovanie pravdivých údajov o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súaite¾a, pokia¾ sú spôsobilé tomuto súaite¾ovi privodi ujmu. Nekalou
súaou vak nie je, ak bol súaite¾ k takému konaniu donútený okolnosami
(oprávnená obrana) alebo ak takéto
údaje uviedol v porovnávacej reklame.

§ 51
Poruenie
obchodného
tajomstva
Poruovaním obchodného tajomstva je konanie, ktorým konajúci inej
osobe neoprávnene oznámi, sprístupní,
pre seba alebo pre iného vyuije ob-

chodné tajomstvo (§ 17), ktoré sa môe
vyui v súai a o ktorom sa dozvedel:
a) tým, e sa mu tajomstvo zverilo alebo inak stalo prístupným (napr.
z technických predlôh, návodov, výkresov, modelov, vzorov) na základe
jeho pracovného vzahu k súaite¾ovi alebo na základe iného vzahu
k nemu, prípadne v rámci výkonu
funkcie, na ktorú ho súd alebo iný
orgán povolal,
b) vlastným alebo cudzím konaním
prieèiacim sa zákonu.

§ 52
Ohrozovanie
zdravia a ivotného
prostredia
Ohrozovaním zdravia a ivotného
prostredia je konanie, ktorým súaite¾
skres¾uje podmienky hospodárskej súae tým, e prevádzkuje výrobu, uvádza na trh výrobky alebo uskutoèòuje
výkony ohrozujúce záujmy ochrany
zdravia alebo ivotného prostredia
chránené zákonom, aby tak získal pre
seba alebo pre iného prospech na úkor
iných súaite¾ov alebo spotrebite¾ov.

DIEL III
Právne prostriedky
ochrany proti
nekalej súai
§ 53
Osoby, ktorých práva boli nekalou
súaou poruené alebo ohrozené, môu
sa proti ruite¾ovi domáha, aby sa tohto
konania zdral a odstránil závadný stav.
Ïalej môu poadova primerané za-
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dosuèinenie, ktoré sa môe poskytnú aj
v peniazoch, náhradu kody a vydanie
bezdôvodného obohatenia.

§ 54
(1) Právo, aby sa ruite¾ protiprávneho
konania zdral a aby odstránil závadný
stav, môe okrem prípadov uvedených
v § 48 a 51 uplatni okrem súaite¾a aj
právnická osoba oprávnená háji záujmy
súaite¾ov alebo spotrebite¾ov.
(2) Len èo sa zaèalo konanie v spore
o zdranie sa konania alebo o odstránenie
závadného stavu alebo sa právoplatne
skonèilo, nie sú aloby ïalích oprávnených osôb pre tie isté nároky z tohto istého
konania prípustné; to nie je na ujmu práva
týchto ïalích osôb pripoji sa k zaèatému
sporu pod¾a veobecných ustanovení ako
ved¾ají úèastníci. Právoplatné rozsudky vydané o týchto nárokoch k alobe i len
jedného oprávneného sú úèinné aj pre
ïalích oprávnených.

§ 55
(1) Pri ústnych pojednávaniach v sporoch pod¾a predchádzajúcich ustanovení
môe by rozhodnutím súdu na návrh
alebo z úradnej moci vylúèená verejnos,
ak by verejným prejednávaním dolo
k ohrozeniu obchodného tajomstva alebo
verejného záujmu.
(2) Súd môe úèastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, prizna v rozsudku právo uverejni rozsudok na trovy úèastníka,
ktorý v spore neuspel, a pod¾a okolností
urèi aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia.
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DRUHÁ ÈAS
OBCHODNÉ SPOLOÈNOSTI
A DRUSTVO
HLAVA I
OBCHODNÉ
SPOLOÈNOSTI
DIEL I
Veobecné
ustanovenia
§ 56
(1) Obchodná spoloènos (ïalej len
spoloènos) je právnickou osobou zaloenou za úèelom podnikania. Spoloènosami sú verejná obchodná spoloènos,
komanditná spoloènos, spoloènos s ruèením obmedzeným a akciová spoloènos.
Spoloènos s ruèením obmedzeným
a akciová spoloènos môu by zaloené aj
za iným úèelom, pokia¾ to osobitný zákon
nezakazuje.
(2) Ak zákon neustanovuje inak, môu
by zakladate¾mi spoloènosti a zúèastòova sa na jej podnikaní fyzické i právnické
osoby.
(3) Èinnos uvedenú v § 30 ods. 2 môe spoloènos vykonáva iba pomocou
osôb tam uvedených. Zodpovednostýchto
osôb pod¾a osobitných predpisov nie je
dotknutá.
(4) Fyzická alebo právnická osoba môe by spoloèníkom s neobmedzeným ruèením iba v jednej spoloènosti.
(5) Ustanovenia upravujúce jednotlivé formy spoloèností ustanovujú, v akom
rozsahu ruèia spoloèníci za záväzky spo-
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loènosti. Pre ich ruèenie sa pouijú obdobne ustanovenia o ruèení (§ 303 a nasl.), pokia¾ z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva nieèo iné. Ak je na majetok
spoloènosti vyhlásený konkurz, ruèia
spoloèníci za záväzky spoloènosti len do
výky, v ktorej veritelia, ktorí vèas prihlásili svoje poh¾adávky, neboli uspokojení
v konkurznom konaní.
(6) Po zániku spoloènosti ruèia spoloèníci za záväzky spoloènosti do výky
svojho podielu na likvidaènom zostatku (§ 61 ods. 4) najmenej vak v rozsahu, v ktorom za ne ruèili za trvania spoloènosti. Medzi sebou sa spoloèníci vyrovnajú tým istým spôsobom ako pri
ruèení za trvania spoloènosti.

§ 56a
(1) Zneuitie práv spoloèníka, najmä zneuitie väèiny alebo meniny
hlasov v spoloènosti, sa zakazuje.
(2) Akéko¾vek konanie, ktoré znevýhodòuje niektorého zo spoloèníkov
zneuívajúcim spôsobom, sa zakazuje.

§ 57
Zaloenie
spoloènosti
(1) Ak z iných ustanovení tohto zákona nevyplýva nieèo iné, zakladá sa
spoloènos spoloèenskou zmluvou
podpísanou vetkými zakladate¾mi.
Pravos podpisov zakladate¾ov musí
by úradne overená.
(2) Spoloèenskú zmluvu môe uzavrie aj splnomocnenec vybavený na to
plnomocenstvom.
Plnomocenstvo
s úradne overeným podpisom splnomocnite¾a sa pripojí k spoloèenskej
zmluve.

(3) Ak tento zákon pripúa, aby spoloènos zaloil jediný zakladate¾, nahrádza spoloèenskú zmluvu zakladate¾ská
listina vyhotovená vo forme notárskej zápisnice. Zakladate¾ská listina musí obsahova rovnaké podstatné èasti ako spoloèenská zmluva o právnom úkone.

§ 58
Základné
imanie
(1) Základné imanie spoloènosti je
peòané vyjadrenie súhrnu peòaných
i nepeòaných vkladov vetkých spoloèníkov do spoloènosti.
(2) Základné imanie sa vytvára povinne v spoloènosti s ruèením obmedzeným a v akciovej spoloènosti. Jeho
výka sa zapisuje do obchodného registra.

§ 59
(1) Vkladom spoloèníka je súhrn
peòaných prostriedkov (ïalej len
peòaný vklad) a iných peniazmi
ocenite¾ných hodnôt (ïalej len nepeòaný vklad), ktoré spoloèník vkladá
do spoloènosti a podie¾a sa nimi na výsledku podnikania spoloènosti.
(2) Nepeòaným vkladom môe
by len majetok, ktorého hospodárska
hodnota sa dá urèi. Vklady spoèívajúce v záväzku vykona práce alebo poskytnú sluby sa zakazujú. Nepeòaný vklad musí by splatený pred zápisom výky základného imania do obchodného registra. Ak spoloènos nenadobudne právo k predmetu nepeòaného vkladu, je spoloèník, ktorý sa
zaviazal vloi do spoloènosti tento
vklad, povinný zaplati jeho hodnotu
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v peniazoch a spoloènos je povinná
predmet nepeòaného vkladu spoloèníkovi vráti. Spoloènos vyzve písomne spoloèníka, aby zaplatil hodnotu
nepeòaného vkladu, ku ktorému
spoloènos nenadobudla právo, a spoloèník je povinný splni túto povinnos do 90 dní odo dòa doruèenia výzvy.
(3) Nepeòaný vklad do spoloènosti a urèenie peòanej sumy, v akej
sa nepeòaný vklad zapoèítava na
vklad spoloèníka, sa musia uvies
v spoloèenskej zmluve, zakladate¾skej
zmluve alebo v zakladate¾skej listine,
ak tento zákon neustanovuje inak.
Hodnota nepeòaného vkladu sa urèí
znaleckým posudkom, ktorý musí obsahova aj opis nepeòaného vkladu,
spôsob jeho ocenenia, údaj o tom, èi
jeho hodnota zodpovedá emisnému
kurzu upísaných akcií splácaných
týmto vkladom alebo hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoloènosti.
(4) Ak sa vkladá podnik alebo jeho
èas, pouijú sa vo vzahu k prechodu
práv a povinností primerane ustanovenia o zmluve o predaji podniku.
(5) Ak vklad do spoloènosti alebo
jeho èas spoèíva v prevode poh¾adávky, pouijú sa primerane ustanovenia
o postúpení poh¾adávky. Spoloèník,
ktorý previedol na spoloènos ako
vklad poh¾adávku, ruèí za vymoite¾nos tejto poh¾adávky do výky hodnoty svojho vkladu. Nepeòaným
vkladom môe by aj poh¾adávka voèi
spoloènosti.
(6) Ak v èase zápisu výky základného imania do obchodného registra
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nedosiahne hodnota nepeòaného
vkladu sumu urèenú pri prevzatí záväzku na vklad, je spoloèník, ktorý sa
zaviazal vloi do spoloènosti nepeòaný vklad, povinný doplati spoloènosti tento rozdiel v peniazoch.

§ 59a
(1) Ak spoloènos nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej
s jej zakladate¾om alebo spoloèníkom
za protihodnotu vo výke najmenej
10 % hodnoty základného imania, musí by hodnota predmetu zmluvy urèená znaleckým posudkom. Táto zmluva nemôe nadobudnú úèinnos skôr,
ako bude uloená spolu so znaleckým
posudkom v zbierke listín. Ak je na
úèinnos zmluvy potrebný zápis do
osobitnej evidencie pod¾a osobitného
zákona, musí by zmluva spolu so znaleckým posudkom uloená do zbierky
listín pred zápisom do osobitnej evidencie.
(2) Ak spoloènos uzatvára zmluvu
pod¾a odseku 1 v lehote dvoch rokov
odo dòa vzniku spoloènosti, musí túto
zmluvu vopred schváli valné zhromadenie spoloènosti.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa
primerane pouijú aj na zmluvy, ktoré
spoloènos uzatvára s osobami, ktoré
sú blízke zakladate¾om alebo spoloèníkom spoloènosti alebo ktoré sú ovládajúcimi osobami alebo ovládanými
osobami zakladate¾ov alebo spoloèníkov spoloènosti, a ak spoloènos nadobúda majetok za protihodnotu vo výke najmenej 10 % hodnoty základného
imania.
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(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa
nevzahujú na zmluvy uzatvorené pri
benom obchodnom styku, na nadobudnutie majetku pod¾a rozhodnutia
súdu alebo správneho orgánu a na majetok nadobudnutý na burze za cenu
rovnajúcu sa kurzu, ktorý zodpovedá
v tom èase danej ponuke a dopytu.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa
vzahujú na spoloènos s ruèením obmedzeným a na akciovú spoloènos.

§ 60
Správa vkladu
(1) Èasti vkladov spoloèníkov splatené pred vznikom spoloènosti spravuje zakladate¾, ktorý je tým poverený
v spoloèenskej zmluve (ïalej len
správca vkladu). Spoloèenská zmluva môe správou vkladov poveri aj
banku alebo poboèku zahraniènej
banky (ïalej len banka), aj keï nie je
zakladate¾om spoloènosti. Vlastnícke
práva ku vkladom alebo k ich èastiam
splateným pred vznikom spoloènosti,
prípadne aj iné práva k týmto vkladom
prechádzajú na spoloènos dòom jej
vzniku. Vlastnícke právo k nehnute¾nosti nadobúda vak spoloènos a
vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnute¾ností na základe písomného vyhlásenia vkladate¾a opatreného
osvedèením o pravosti jeho podpisu.
Ak sa na prevod práva k predmetu nepeòaného vkladu vyaduje zápis do
osobitnej evidencie pod¾a osobitného
zákona, je tatutárny orgán spoloènosti
povinný poda návrh na zápis do tejto
evidencie do 15 dní od vzniku spoloènosti.

(2) Ak je nepeòaným vkladom nehnute¾nos alebo podnik, prípadne èas
podniku, ktorého súèasou je nehnute¾nos, je vkladate¾ povinný odovzda
správcovi vkladu písomné vyhlásenie
pod¾a odseku 1 pred podaním návrhu
na zápis spoloènosti do obchodného registra. Odovzdaním tohto vyhlásenia
správcovi vkladu sa vklad povauje za
splatený.
(3) Po vzniku spoloènosti je osoba
spravujúca vklady povinná odovzda ich
bez zbytoèného odkladu spoloènosti. Ak
spoloènos nevznikne, je povinná ich vráti.
Za splnenie tejto povinnosti ruèia ostatní
zakladatelia spoloène a nerozdielne.
(4) Osoba spravujúca vklady pod¾a
odseku 1 je povinná vyda písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho
èastí jednotlivými spoloèníkmi, ktoré sa
prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Ak správca vkladu uvedie vo vyhlásení vyiu sumu, ne je
splatená, ruèí do výky tohto rozdielu
voèi spoloènosti za splnenie povinnosti
spoloèníka splati vklad a v rovnakej
výke voèi verite¾om spoloènosti za záväzky spoloènosti. Ruèenie správcu
vkladu voèi verite¾om spoloènosti zaniká splatením vkladov, ktorých sa uvedenie vyej sumy vo vyhlásení týkalo.

§ 61
Podiel
(1) Podiel je miera úèasti spoloèníka
na èistom obchodnom imaní spoloènosti.
(2) Pri zániku úèasti spoloèníka
v spoloènosti za trvania spoloènosti
vzniká spoloèníkovi právo na vyplatenie podielu (ïalej len vyrovnací po-
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diel). Výka vyrovnacieho podielu sa
urèí na základe riadnej úètovnej závierky za úètovné obdobie predchádzajúce
úètovnému obdobiu, v ktorom zaniká
úèas spoloèníka v spoloènosti, ak spoloèenská zmluva neurèuje nieèo iné.
Vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch, ak zákon neustanovuje alebo spoloèenská zmluva alebo stanovy neurèujú iný spôsob vyrovnania podielu.
(3) Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím troch
mesiacov od schválenia roènej úètovnej
závierky, ak spoloèenská zmluva alebo
stanovy neurèujú inak.
(4) Ak je so zruením spoloènosti
spojená likvidácia, má spoloèník právo
na podiel na majetkovom zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie (podiel na likvidaènom zostatku).

§ 62
Vznik spoloènosti
(1) Spoloènos vzniká dòom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného
registra sa musí poda do 90 dní od zaloenia spoloènosti (§ 57) alebo od doruèenia preukazu ivnostenského alebo
iného podnikate¾ského oprávnenia.
(2) Ak pri zaloení obchodnej spoloènosti nie je výslovne urèené, e sa zakladá na dobu urèitú, platí, e bola zaloená na dobu neurèitú.

§ 63
Právne úkony týkajúce sa zaloenia,
vzniku, zmeny, zruenia alebo zániku
spoloènosti musia ma písomnú formu;
zákon ustanovuje, pre ktoré úkony sa
vyaduje forma notárskej zápisnice.
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§ 64
Konanie
v mene spoloènosti
pred jej vznikom
(1) Osoby, ktoré konajú v mene spoloènosti pred jej vznikom, sú z tohto konania zaviazané spoloène a nerozdielne. Ak spoloèníci alebo prísluný orgán
spoloènosti konanie v mene spoloènosti
schváli do troch mesiacov od vzniku
spoloènosti, platí, e z tohto konania je
spoloènos zaviazaná od poèiatku.
(2) Spoloènos nesmie prevzia iné
záväzky ako tie, ktoré súvisia so vznikom spoloènosti a z ktorých sú zaviazaní zakladatelia alebo tatutárny orgán,
alebo jeho èlenovia, okrem tých záväzkov, ktoré prevzala s odkladacou podmienkou úèinnosti právneho úkonu,
ktorou je dodatoèné schválenie spoloèníkmi alebo prísluným orgánom spoloènosti. Osoby, ktoré prevzali v mene
spoloènosti iné záväzky, zodpovedajú
za spôsobenú kodu a sú zaviazané z
týchto úkonov osobne.
(3) Osoby, ktoré konali v mene spoloènosti pred jej vznikom, sú povinné
vyhotovi zoznam právnych úkonov,
ktoré má spoloènos schváli tak, aby
boli schválené v lehote pod¾a odseku 1.
Ak spôsobili poruením tejto povinnosti kodu, zodpovedajú za òu verite¾om
spoloène a nerozdielne.
(4) tatutárny orgán alebo jeho èlenovia sú povinní bez zbytoèného odkladu oznámi úèastníkom záväzkových vzahov schválenie právnych
úkonov, ktoré boli vykonané pred vznikom spoloènosti.
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§ 65
Zákaz
konkurencie
(1) Ustanovenia o jednotlivých spoloènostiach urèujú, ktoré osoby a v akom rozsahu podliehajú zákazu konkurenèného
konania.
(2) Spoloènos je oprávnená poadova, aby osoba, ktorá tento zákaz poruila,
vydala prospech z obchodu, pri ktorom
poruila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoloènos. Tým nie je dotknuté právo na
náhradu kody.

funkcie na zasadnutí orgánu spoloènosti, ktorý je oprávnený vymenova
alebo zvoli nového èlena orgánu, je
vzdanie sa funkcie úèinné okamite.
Ak zákon neustanovuje alebo spoloèenská zmluva alebo stanovy neurèujú inak, je odvolanie z funkcie úèinné
prijatím rozhodnutia prísluným orgánom spoloènosti. Ak spoloènosti
hrozí vznik kody, je èlen orgánu spoloènosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol
odvolaný alebo inak sa skonèil výkon
jeho funkcie, povinný upozorni spoloènos, aké opatrenia treba urobi na
jej odvrátenie.

(1) Ak sa osoba, ktorá je jediným
tatutárnym orgánom, èlenom tatutárneho orgánu alebo èlenom dozornej
rady spoloènosti (ïalej len èlen orgánu spoloènosti), vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrou alebo sa skonèí inak, musí
prísluný orgán spoloènosti do troch
mesiacov ustanovi namiesto nej nového èlena orgánu spoloènosti.

(3) Vzah medzi spoloènosou
a èlenom orgánu spoloènosti alebo
spoloèníkom pri zariaïovaní záleitostí spoloènosti sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie
uzatvorenej medzi spoloènosou a èlenom orgánu spoloènosti alebo spoloèníkom alebo zo zákona nevyplýva iné
urèenie práv a povinností. Zmluva
o výkone funkcie musí ma písomnú
formu a musí ju schváli valné zhromadenie spoloènosti alebo písomne
vetci spoloèníci, ktorí ruèia za záväzky spoloènosti neobmedzene. Stanovy
akciovej spoloènosti môu urèi, e
zmluvu o výkone funkcie èlena predstavenstva schva¾uje dozorná rada.

(2) Ak zákon neustanovuje alebo
spoloèenská zmluva alebo stanovy neurèujú inak, je vzdanie sa funkcie
úèinné odo dòa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenova
alebo zvoli nového èlena orgánu nasledujúceho po doruèení vzdania sa
funkcie; ak sa èlen orgánu vzdá svojej

(4) Ak zákon neustanovuje alebo
spoloèenská zmluva alebo stanovy neurèujú inak, môe sa tatutárny orgán
alebo dozorná rada uznáa, len ak je
prítomná nadpolovièná väèina ich
èlenov, na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väèiny prítomných èlenov. Spoloèenská zmluva alebo stano-

(3) Práva spoloènosti pod¾a odseku 2
zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej
osoby do troch mesiacov odo dòa, keï
sa spoloènos o tejto skutoènosti dozvedela,
najneskôr vak uplynutím jedného roka
od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu kody.

§ 66

Aktualizácia è. 52

125

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník
vy môu urèi hlasovanie mimo zasadania orgánu aj písomnou formu alebo hlasovaním pomocou prostriedkov
oznamovacej techniky. Hlasujúci sa
pritom povaujú za prítomných.

§ 66a
Ovládaná
a ovládajúca osoba
(1) Ovládaná osoba je spoloènos,
v ktorej má urèitá osoba väèinový podiel na hlasovacích právach preto, e
má podiel na spoloènosti alebo akcie
spoloènosti, s ktorými je spojená väèina hlasovacích práv, alebo preto, e na
základe dohody s inými oprávnenými
osobami môe vykonáva väèinu hlasovacích práv bez oh¾adu na platnos
alebo na neplatnos takejto dohody
(§ 186a).
(2) Ovládajúca osoba je osoba, ktorá
má v ovládanej osobe postavenie pod¾a
odseku 1.
(3) Podiel na hlasovacích právach
pod¾a odseku 1 sa zvyuje o hlasovacie
práva
a) spojené s podielmi na ovládanej osobe
alebo s akciami ovládanej osoby, ktoré
sú v majetku iných osôb ovládaných
priamo alebo sprostredkovane ovládajúcou osobou,
b) vykonávané inými osobami vo vlastnom mene na úèet ovládajúcej osoby.
(4) Podiel na hlasovacích právach
pod¾a odseku 1 sa zniuje o hlasovacie
práva spojené s podielmi na ovládanej
osobe alebo s akciami ovládanej osoby, ak
a) ich ovládajúca osoba vykonáva na
úèet inej osoby, ako je osoba òou
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priamo alebo sprostredkovane ovládaná alebo osoba ju ovládajúca,
b) tieto podiely alebo akcie sú prevedené na ovládajúcu osobu ako zábezpeka a ovládajúca osoba je povinná
pri výkone hlasovacích práv riadi
sa pokynmi osoby, ktorá poskytla
zábezpeku.

§ 66b
Konanie v zhode
Za konanie v zhode sa povauje konanie smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cie¾a uskutoènené medzi
a) právnickou osobou a jej spoloèníkmi alebo èlenmi, tatutárnym orgánom, èlenmi tatutárneho orgánu,
èlenmi dozorného orgánu, zamestnancami právnickej osoby, ktorí sú
v priamej riadiacej pôsobnosti tatutárneho orgánu alebo jeho èlena, prokuristom, likvidátorom, správcom
konkurznej podstaty, vyrovnávacím
správcom tejto právnickej osoby a osobami im blízkymi alebo medzi ktorýmiko¾vek uvedenými osobami,
b) osobami, ktoré uzavreli dohodu
o zhodnom výkone hlasovacích práv
v jednej spoloènosti v záleitostiach
týkajúcich sa jej riadenia,
c) ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi osobami ovládanými
priamo alebo sprostredkovane rovnakou ovládajúcou osobou.

§ 67
Rezervný
fond
(1) Ak tento zákon vyaduje zriadenie
rezervného fondu, mono ho poui

Aktualizácia è. 52

SEPI-A

v rozsahu, v ktorom sa vytvára pod¾a
tohto zákona povinne, iba na krytie
strát spoloènosti, ak osobitný zákon
neustanovuje inak.
(2) Rezervný fond vytvára povinne
spoloènos s ruèením obmedzeným
a akciová spoloènos zo zisku beného
úètovného
obdobia
vykázaného
v schválenej riadnej úètovnej závierke
(ïalej len èistý zisk). Rezervný fond
mono vytvori u pri vzniku spoloènosti alebo pri zvyovaní základného
imania príplatkami spoloèníkov nad
výku vkladov alebo nad menovitú
hodnotu akcií.
(3) Podiel na zisku spoloènosti mono
urèi a po doplnení rezervného fondu
v súlade s týmto zákonom, spoloèenskou
zmluvou alebo stanovami.

§ 68
(1) Spoloènos zaniká ku dòu výmazu z obchodného registra.
(2) Zániku spoloènosti predchádza
jej zruenie s likvidáciou alebo bez
likvidácie, ak jej imanie prechádza na
právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyaduje, ak spoloènos nemá
iaden majetok alebo ak sa zamietol
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruený z dôvodu, e majetok
úpadcu nestaèí na úhradu výdavkov
a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak po ukonèení konkurzného
konania nezostane spoloènosti iaden
majetok.
(3) Spoloènos sa zruuje
a) uplynutím èasu, na ktorý bola zaloená,

b) odo dòa uvedeného v rozhodnutí
spoloèníkov alebo orgánu spoloènosti o zruení spoloènosti, inak
odo dòa, keï bolo toto rozhodnutie prijaté,
c) odo dòa uvedeného v rozhodnutí
súdu o zruení spoloènosti, inak
odo dòa, keï toto rozhodnutie nadobudne právoplatnos,
d) zruením konkurzu po splnení
rozvrhového uznesenia alebo zruením konkurzu z dôvodu, e majetok úpadcu nepostaèuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu
konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
e) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje
osobitný zákon.
(4) Ak po ukonèení konkurzného
konania zostane majetok spoloènosti,
vykoná sa jej likvidácia. Ak po ukonèení konkurzného konania nezostane
spoloènosti iaden majetok alebo ak
bol konkurz zruený z dôvodu, e majetok úpadcu nestaèí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej
podstaty, alebo ak návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, vykoná súd na základe právoplatného rozhodnutia výmaz spoloènosti z obchodného registra.
(5) Ak bola spoloènos zruená
s likvidáciou a likvidáciu nevykonávajú èlenovia tatutárneho orgánu alebo ak bol na jej majetok vyhlásený
konkurz, prípadne ak bol ustanovený
správca na výkon nútenej správy, vykonáva tatutárny orgán svoju pôsob-
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nos len v takom rozsahu, v akom neprela na likvidátora, správcu konkurznej podstaty alebo správcu na výkon nútenej správy. Ak likvidátor nie
je ustanovený alebo ak sa skonèila jeho funkcia a nie je ustanovený nový
likvidátor, musí vykonáva likvidáciu
spoloènosti a do ustanovenia likvidátora jej tatutárny orgán.
(6) Súd môe na návrh tátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedèí
právny záujem, alebo aj z vlastného
podnetu rozhodnú o zruení spoloènosti a o jej likvidácii, ak
a) sa v príslunom kalendárnom roku
nekonalo valné zhromadenie alebo ak v èase dlhom ako tri mesiace
neboli ustanovené orgány spoloènosti,

maz zruenej spoloènosti z obchodného registra.
(9) Spoloènos je povinná návrh na
výmaz z obchodného registra doloi
súhlasom správcu dane. Tento súhlas
je spoloènos povinná si od správcu
dane vyiada.
(10) Spoloèníci alebo prísluný orgán spoloènosti môu zrui svoje rozhodnutie o zruení spoloènosti a jej
vstupe do likvidácie do èasu, ne sa zaèalo s rozde¾ovaním likvidaèného zostatku. Odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto rozhodnutia sa skonèí výkon funkcie likvidátora a likvidátor je
povinný odovzda vetky doklady
o priebehu likvidácie tatutárnemu orgánu spoloènosti.

§ 68a

b) spoloènos stratí oprávnenie na
podnikanie,
c) zaniknú predpoklady ustanovené
zákonom na vznik spoloènosti,
d) spoloènos poruí povinnos vytvori alebo doplni rezervný fond
pod¾a tohto zákona,
e) spoloènos poruuje
pod¾a § 56 ods. 3.

povinnos

(7) Súd môe pred rozhodnutím
o zruení spoloènosti urèi lehotu na
odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zruenie spoloènosti.
(8) Súd pred vydaním rozhodnutia
o zruení spoloènosti zisuje, èi spoloènos má majetok. Ak zistí, e spoloènos nemá iaden majetok, rozhodne o jej zruení bez likvidácie. Na základe právoplatného rozhodnutia
o zruení spoloènosti sa vykoná vý-
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Neplatnos
spoloènosti
(1) Po vzniku spoloènosti nemono
zrui rozhodnutie súdu, ktorým sa
povo¾uje zápis spoloènosti do obchodného registra, a nemono sa domáha
urèenia, e spoloènos nevznikla.
(2) Súd môe rozhodnú o neplatnosti spoloènosti a o jej vstupe do likvidácie, len ak
a) nebola
uzavretá
spoloèenská
zmluva alebo zakladate¾ská zmluva alebo nebola vyhotovená zakladate¾ská listina, alebo nebola dodraná zákonom ustanovená forma týchto právnych úkonov,
b) predmet podnikania alebo èinnosti je v rozpore so zákonom alebo
odporuje dobrým mravom,
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c) v spoloèenskej zmluve, zakladate¾skej zmluve, zakladate¾skej listine
alebo v stanovách chýba údaj o obchodnom mene spoloènosti alebo
o výke vkladov spoloèníkov, alebo
o výke základného imania, alebo
o predmete podnikania, alebo èinnosti, ak tak ustanovuje zákon,
d) v spoloèenskej zmluve, zakladate¾skej zmluve, zakladate¾skej listine
alebo v stanovách nie sú dodrané
ustanovenia zákona o minimálnom
splatení vkladov,
e) vetci zakladatelia boli nespôsobilí
na právne úkony,
f) v rozpore so zákonom bol poèet
spoloèníkov mení ako dvaja spoloèníci.
(3) Právne vzahy, do ktorých neplatná spoloènos vstúpila, nie sú rozhodnutím súdu o neplatnosti spoloènosti dotknuté. Povinnos spoloèníkov
splati vklady trvá, ak to vyaduje záujem verite¾ov na splnení záväzkov neplatnej spoloènosti.

§ 69
Zruenie
spoloènosti
bez likvidácie
(1) Pri dobrovo¾nom zruení spoloènosti môe sa zároveò rozhodnú, e sa
zlúèi alebo splynie s inou spoloènosou,
prípadne sa rozdelí. Tým nie sú dotknuté
obmedzenia ustanovené zákonom.
(2) Pri splynutí, zlúèení alebo rozdelení spoloènosti musí ma zanikajúca
spoloènos a spoloènos, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoloènosti
(ïalej len nástupnícka spoloènos),

rovnakú právnu formu, ak zákon neustanovuje inak.
(3) Zlúèenie je postup, pri ktorom na
základe zruenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoloènosti alebo viacerých spoloèností, prièom imanie zanikajúcich spoloèností prechádza na inú u
jestvujúcu spoloènos, ktorá sa tým stáva
právnym nástupcom zanikajúcich spoloèností. Splynutie je postup, pri ktorom
na základe zruenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoloènosti alebo
viacerých spoloèností, prièom imanie zanikajúcich spoloèností prechádza na inú
novozaloenú spoloènos, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom
zanikajúcich spoloèností.
(4) Rozdelenie spoloènosti je postup, pri ktorom na základe zruenia bez
likvidácie dochádza k zániku spoloènosti, prièom imanie zanikajúcej spoloènosti prechádza na iné u jestvujúce
spoloènosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoloènosti (ïalej len rozdelenie spoloènosti
zlúèením), alebo na novozaloené
spoloènosti, ktoré sa svojím vznikom
stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoloèností. Kadá z nástupníckych spoloèností ruèí za záväzky, ktoré preli rozdelením zo zaniknutej
spoloènosti na ostatné spoloènosti celým svojím majetkom; na splnenie záväzku sú zaviazané spoloène a nerozdielne. Verite¾ môe poadova celé
plnenie záväzku od ktorejko¾vek
z nich a splnením záväzku jednou z nástupníckych spoloèností povinnos
ostatných spoloèností zanikne. Medzi
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sebou sa nástupnícke spoloènosti vyrovnajú v pomere, v akom na ne prelo
èisté obchodné imanie zaniknutej spoloènosti. Ak v rozhodnutí o rozdelení
nie je urèené, na ktorú spoloènos urèitá
èas obchodného majetku prechádza,
prechádza táto èas majetku do podielového spoluvlastníctva vetkých nástupníckych spoloèností; podiely jednotlivých nástupníckych spoloèností sa urèia pomerom, v akom na ne prelo èisté
obchodné imanie zaniknutej spoloènosti.
(5) Spoloèníci spoloènosti zanikajúcej splynutím, zlúèením alebo rozdelením sa jej zánikom stávajú spoloèníkmi
nástupníckej spoloènosti, ak zákon neustanovuje alebo zmluva o splynutí
spoloèností alebo zmluva o zlúèení spoloèností neurèuje inak.
(6) Na splynutie spoloèností alebo
zlúèenie spoloèností sa vyaduje schválenie zmluvy o splynutí alebo zmluvy
o zlúèení spoloèností, ktorá, ak zákon
neustanovuje inak, obsahuje najmä
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak je pridelené, splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností; v prípade splynutia aj právnu formu, obchodné meno a sídlo spoloènosti, ktorá vznikne splynutím,
b) podiely spoloèníkov zanikajúcich
spoloèností v nástupníckej spoloènosti, prípadne výku vkladov spoloèníkov v nástupníckej spoloènosti,
c) návrh spoloèenskej zmluvy, prípadne zakladate¾skej zmluvy a stanov
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spoloènosti, ktorá vznikne splynutím,
d) urèenie dòa, od ktorého sa úkony
zanikajúcich spoloèností povaujú z
h¾adiska úètovníctva za úkony vykonané na úèet nástupníckej spoloènosti,
e) urèenie èasu, odkedy nadobudnú
spoloèníci zanikajúcich spoloèností
právo na podiel na zisku ako spoloèníci nástupníckej spoloènosti,
f) urèenie èlenov tatutárneho orgánu,
prípadne dozornej rady spoloènosti, ktorá vznikne splynutím, ak je
nástupníckou spoloènosou spoloènos s ruèením obmedzeným alebo
akciová spoloènos.
(7) Na schválenie zmluvy o splynutí
alebo zmluvy o zlúèení spoloèností sa
vyaduje súhlas vetkých spoloèníkov
zanikajúcich spoloèností, v prípade zlúèenia aj spoloèníkov nástupníckej spoloènosti, ak zákon neustanovuje alebo
spoloèenské zmluvy týchto spoloèností
neurèujú inak.
(8) V zmluve o splynutí alebo
v zmluve o zlúèení spoloèností mono
dohodnú, e niektorí spoloèníci zanikajúcich spoloèností sa nestanú spoloèníkmi nástupníckej spoloènosti a e nástupnícka spoloènos im vyplatí vyrovnací podiel. Na platnos tejto dohody sa
vyaduje súhlas dotknutých spoloèníkov.
(9) Na rozdelenie spoloènosti sa
vyaduje schválenie projektu rozdelenia spoloènosti. Projekt rozdelenia
musí obsahova presný popis a urèenie èastí obchodného majetku a záväz-
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kov zanikajúcej spoloènosti, ktoré
prechádzajú na jednotlivé nástupnícke spoloènosti, a pravidlá rozdelenia
podielov jednotlivých nástupníckych
spoloèností medzi spoloèníkov. Na
obsah projektu rozdelenia a jeho
schválenie sa inak vzahujú primerane ustanovenia odsekov 6 a 8.
(10) Ak zlúèenie alebo rozdelenie
spoloènosti zlúèením vyaduje zmeny
spoloèenskej zmluvy alebo stanov nástupníckej spoloènosti a tieto zmeny
nie sú súèasou zmluvy o zlúèení alebo projektu rozdelenia pri rozdelení
spoloènosti zlúèením, musí ich nástupnícka spoloènos schváli spolu so
zmluvou o zlúèení alebo s projektom
rozdelenia spoloènosti zlúèením; pri
rozhodovaní o schválení zmien spoloèenskej zmluvy alebo stanov platí
ustanovenie odseku 7.

§ 69a
(1) Úèinky splynutia, zlúèenia alebo rozdelenia spoloènosti nastávajú
jeho zápisom do obchodného registra.
Zápisom do obchodného registra
a) prechádza imanie zanikajúcich spoloèností na nástupnícku spoloènos,
b) spoloèníci zanikajúcich spoloèností sa stávajú spoloèníkmi nástupníckej spoloènosti; ustanovenie
§ 69 ods. 8 tým nie je dotknuté,
c) spoloènosti zanikajúce splynutím,
zlúèením alebo rozdelením zanikajú,
d) pri splynutí alebo rozdelení vznikajú nástupnícke spoloènosti.
(2) V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúcej spoloènosti a zá-

pis spoloèností vzniknutých splynutím alebo rozdelením k tomu istému
dòu. Výmaz zanikajúcej spoloènosti
a zápis zlúèenia alebo rozdelenia spoloènosti zlúèením pri nástupníckej
spoloènosti sa vykoná k tomu istému
dòu.
(3) Pri splynutí, zlúèení alebo rozdelení spoloènosti sa do obchodného
registra zapisuje
a) pri kadej zo zanikajúcich spoloèností údaj o tom, e zanikla splynutím, zlúèením alebo rozdelením,
s uvedením obchodného mena,
sídla a identifikaèného èísla nástupníckej spoloènosti alebo vetkých nástupníckych spoloèností,
b) pri splynutí alebo rozdelení spoloènosti pri kadej z novovzniknutých nástupníckych spoloèností
okrem údajov zapisovaných pri
vzniku spoloènosti aj údaj, e
vznikla splynutím alebo rozdelením, s uvedením obchodného mena, sídla a identifikaèného èísla
vetkých spoloèností zanikajúcich
splynutím alebo rozdelením,
c) pri zlúèení alebo rozdelení spoloènosti zlúèením pri kadej nástupníckej spoloènosti údaj o tom, e je
právnym nástupcom, s uvedením
obchodného mena, sídla a identifikaèného èísla vetkých spoloèností
zanikajúcich zlúèením alebo rozdelením spoloènosti zlúèením.
(4) Návrh na zápis splynutia, zlúèenia alebo rozdelenia spoloènosti do
obchodného registra podávajú spoloène vetky zanikajúce spoloènosti a nástupnícke spoloènosti. Za novovzni-
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kajúce nástupnícke spoloènosti podávajú tento návrh a sú oprávnení kona
vo vetkých veciach súvisiacich s ich
vznikom èlenovia tatutárnych orgánov novovznikajúcich spoloèností,
ktorí sú urèení v schválenej zmluve
o splynutí alebo v schválenom projekte rozdelenia spoloènosti. K návrhu na
zápis sa prikladá
a) rozhodnutie spoloèníkov, prípadne prísluného orgánu zanikajúcich spoloèností, a v prípade zlúèenia alebo rozdelenia spoloènosti
zlúèením aj rozhodnutia nástupníckych spoloèností o splynutí,
zlúèení alebo rozdelení spoloènosti a schválená zmluva o splynutí
alebo zmluva o zlúèení spoloèností, prípadne projekt rozdelenia
spoloènosti,
b) spoloèenské zmluvy alebo stanovy
novovznikajúcich nástupníckych
spoloèností v prípade splynutia
alebo
rozdelenia
spoloènosti
v znení schválenom v zmluve
o splynutí alebo v zmluve o zlúèení spoloèností,
c) úplné znenie spoloèenskej zmluvy
alebo stanov nástupníckych spoloèností v prípade zlúèenia alebo
rozdelenia spoloènosti zlúèením,
d) rozhodnutie dozornej rady o vo¾be
èlenov predstavenstva, ak je novovznikajúcou nástupníckou spoloènosou akciová spoloènos a ak
predstavenstvo spoloènosti pod¾a
stanov volí dozorná rada,
e) ïalie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a osobitných predpi-
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sov na splynutie, zlúèenie alebo
rozdelenie spoloèností.

§ 69b
Zmena právnej
formy spoloènosti
(1) Spoloènos môe zmeni svoju
právnu formu na inú právnu formu
spoloènosti alebo na drustvo, ak zákon neustanovuje inak. Zmenou právnej formy spoloènos ako právnická
osoba nezaniká.
(2) Na rozhodnutie o zmene právnej formy sa vyaduje súhlas vetkých
spoloèníkov, ak zákon neustanovuje
alebo spoloèenská zmluva neurèuje
inak.
(3) Rozhodnutie o zmene právnej
formy obsahuje najmä
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo spoloènosti pred zmenou právnej formy,
b) právnu formu a obchodné meno
spoloènosti po zmene právnej formy,
c) podiely spoloèníkov v spoloènosti,
prípadne výku vkladov spoloèníkov do spoloènosti po zmene právnej formy; ak sa mení právna forma na akciovú spoloènos, aj podobu, druh, formu, menovitú hodnotu a poèet akcií spoloèníkov po
zmene právnej formy,
d) návrh spoloèenskej zmluvy, prípadne stanov spoloènosti po zmene právnej formy,
e) urèenie osôb, ktoré budú tatutárnym orgánom alebo èlenmi tatutárneho orgánu, prípadne dozornej
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rady po zmene právnej formy, ak
spoloènos mení právnu formu na
spoloènos s ruèením obmedzeným alebo na akciovú spoloènos;
urèenie èlenov predstavenstva akciovej spoloènosti sa nevyaduje,
ak spoloènos mení právnu formu
na akciovú spoloènos a ak predstavenstvo pod¾a stanov volí dozorná rada.
(4) Ak mení právnu formu akciová
spoloènos alebo spoloènos s ruèením
obmedzeným, je tatutárny orgán spoloènosti povinný vypracova písomnú
správu, v ktorej z právneho a ekonomického h¾adiska vysvetlí a odôvodní
zmenu právnej formy. Správa musí
by poskytnutá spoloèníkom na nahliadnutie v sídle spoloènosti najmenej v lehote, ktorú ustanovuje zákon
alebo urèuje spoloèenská zmluva alebo stanovy na zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromadenia; ustanovenie § 218c ods. 4 sa pouije primerane.
Dozorná rada, ak je zriadená, preskúma správu tatutárneho orgánu a predloí svoje vyjadrenie k zamý¾anej
zmene právnej formy.
(5) Na základe dohody spoloèníkov môe niektorým spoloèníkom zaniknú úèas v spoloènosti ku dòu
úèinnosti zmeny právnej formy a spoloènos im vyplatí vyrovnací podiel.
Ak pod¾a zákona alebo spoloèenskej
zmluvy sa na prijatie rozhodnutia
o zmene právnej formy pod¾a odseku
3 nevyaduje súhlas vetkých spoloèníkov, ustanovenie § 218j sa pouije
primerane, prièom pojem nástupnícka

spoloènos sa povauje za oznaèenie
spoloènosti po zmene právnej formy.
(6) Na zmenu právnej formy nie je
potrebné uzavretie osobitnej spoloèenskej zmluvy alebo zakladate¾skej
zmluvy a schválenie stanov.
(7) Úèinky zmeny právnej formy
spoloènosti nastávajú zápisom zmeny
právnej formy do obchodného registra. Zápisom zmeny právnej formy do
obchodného registra jestvuje spoloènos alebo drustvo v právnej forme,
na akú boli zmenené. K návrhu na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra sa prikladá
a) rozhodnutie o zmene právnej formy,
b) spoloèenská zmluva alebo stanovy
v znení schválenom rozhodnutím
o zmene právnej formy,
c) rozhodnutie dozornej rady o vo¾be
èlenov predstavenstva, ak spoloènos mení právnu formu na akciovú spoloènos a ak predstavenstvo
pod¾a stanov volí dozorná rada,
d) znalecký posudok, ak spoloènos
mení právnu formu na spoloènos
alebo na drustvo, na ktorých
vznik sa pod¾a zákona vyaduje
vloenie vkladov spoloèníkov do
spoloènosti, ktorým sa preukazuje,
e hodnota vlastného imania spoloènosti ku dòu spracovania návrhu rozhodnutia o zmene právnej
formy zodpovedá výke vkladov
spoloèníkov do spoloènosti alebo
drustva po zmene právnej formy;
na znalecký posudok sa vzahuje
ustanovenie § 59 ods. 3,
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e) ïalie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a osobitných predpisov na zmenu právnej formy spoloènosti.
(8) Ak mení právnu formu spoloènos s ruèením obmedzeným alebo akciová spoloènos a ak po zmene právnej formy spoloènos nevytvára základné imanie alebo vytvára niie základné imanie ako pred zmenou právnej formy, je tatutárny orgán spoloènosti povinný zmenu právnej formy
oznámi do 30 dní od úèinnosti zmeny
právnej formy známym verite¾om spoloènosti, ktorým vznikli poh¾adávky
voèi spoloènosti pred dòom zverejnenia oznámenia o zápise zmeny právnej
formy, a zverejni ju dvakrát za sebou
najmenej s tridsadenným odstupom
spolu s výzvou, aby veritelia prihlásili
svoje poh¾adávky, ktoré majú voèi
spoloènosti a ktoré neboli oprávneným ku dòu nadobudnutia úèinnosti
zmeny právnej formy voèi tretím osobám splatné; ustanovenie § 215 ods. 3
platí primerane. Spoloèníkom nemono po zmene právnej formy poskytnú
iadne plnenie v súvislosti so zmenou
právnej formy ani vyplati podiel na
zisku pred uplynutím lehôt pod¾a
§ 215 ods. 3, ak vetkým verite¾om spoloènosti, ktorí vèas uplatnili právo
pod¾a § 215 ods. 3, sa neposkytlo dostatoèné zabezpeèenie. Ustanovenie § 215
ods. 6 platí primerane.

Likvidácia
spoloènosti
§ 70
(1) Ak celé imanie spoloènosti neprelo na právneho nástupcu (§ 69), vy-
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koná sa likvidácia pod¾a tohto zákona,
ak zákon neustanovuje inak.
(2) Spoloènos vstupuje do likvidácie ku dòu svojho zruenia, ak zákon
neustanovuje inak. Po dobu likvidácie
sa pouíva obchodné meno spoloènosti
s dodatkom v likvidácii.
(3) Ustanovením likvidátora do
funkcie prechádza na neho pôsobnos
tatutárneho orgánu kona v mene
spoloènosti pod¾a § 72. Ak je ustanovených viacero likvidátorov a z ich ustanovenia nevyplýva niè iné, má túto pôsobnos kadý z likvidátorov.

§ 71
(1) Likvidáciu vykonáva tatutárny
orgán ako likvidátor, ak zákon neustanovuje alebo spoloèenská zmluva, prípadne zakladate¾ská listina alebo stanovy neurèujú inak. Ak tatutárny orgán nie je ustanovený alebo nemá
ustanoveného iadneho èlena alebo ak
likvidátor nie je vymenovaný bez zbytoèného odkladu, vymenuje likvidátora súd; osobitný zákon môe ustanovi, kto je oprávnený navrhnú súdu
vymenovanie likvidátora. Súd môe
vymenova za likvidátora niektorého
zo spoloèníkov alebo tatutárny orgán, alebo èlena tatutárneho orgánu
aj bez jeho súhlasu. Súd nevymenuje
za likvidátora takú osobu, ktorá pod¾a
osobitného predpisu nemôe túto
funkciu vykonáva. Spoloèník, tatutárny orgán alebo èlen tatutárneho orgánu, ktorého súd vymenoval za likvidátora, sa nemôe vzda funkcie. Môe vak poda návrh na súd, ktorý ho
vymenoval, o odvolanie z funkcie likvidátora, ak od neho nemono spra-
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vodlivo poadova, aby ju vykonával.
Ak je likvidátorom právnická osoba,
vykonáva v jej mene pôsobnos likvidátora tatutárny orgán alebo èlenovia
tatutárneho orgánu spoloène, ak spoloènos neurèí inú fyzickú osobu, ktorá bude za òu pôsobnos likvidátora
vykonáva. Fyzické osoby, ktoré vykonávajú pôsobnos likvidátora za právnickú osobu, sa zapisujú do obchodného registra pod¾a § 28 ods. 6.
(2) V prípade zruenia spoloènosti
súdom vymenuje likvidátora súd spôsobom pod¾a odseku 1.
(3) Ak výkon funkcie likvidátora
zanikne smrou likvidátora alebo
z iných dôvodov, musí by ustanovený
nový likvidátor bez zbytoèného odkladu spôsobom, akým bol ustanovený predchádzajúci likvidátor.
(4) Likvidátor, ktorého nevymenoval súd, sa môe písomne vzda svojej
funkcie. Vzdanie sa funkcie likvidátora je úèinné jeho doruèením spoloènosti. Ak by preruením výkonu likvidácie spoloènosti vznikla koda, je odstupujúci likvidátor povinný upozorni spoloènos, aké opatrenia treba
urobi na jej odvrátenie. Ak spoloènos bez zbytoèného odkladu neustanoví nového likvidátora, vymenuje ho
súd. Nový likvidátor nemusí by ustanovený, ak vykonáva funkciu aspoò
jeden zo skôr ustanovených likvidátorov.
(5) Bez oh¾adu na spôsob urèenia
likvidátora môe súd na návrh osoby,
ktorá na tom osvedèí právny záujem,

odvola likvidátora, ktorý poruuje svoje
povinnosti, a nahradi ho inou osobou.
(6) Za výkon svojej pôsobnosti zodpovedajú likvidátori tým istým spôsobom ako èlenovia tatutárnych orgánov.
(7) Návrh na zápis likvidátora do
obchodného registra, prípadne výmaz
doterajieho likvidátora podáva ustanovený likvidátor alebo likvidátori.
Ak likvidátora vymenuje súd, zapíe
ho do obchodného registra bez návrhu.

§ 72
(1) Likvidátor robí v mene spoloènosti len úkony smerujúce k likvidácii
spoloènosti. Pri výkone tejto pôsobnosti
plní záväzky spoloènosti, uplatòuje poh¾adávky a prijíma plnenia, zastupuje
spoloènos pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene
a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môe uzaviera len v súvislosti
s ukonèením nevybavených obchodov.
(2) Ak likvidátor zistí predlenie
likvidovanej spoloènosti, podá bez zbytoèného odkladu návrh na vyhlásenie
konkurzu.

§ 73
Likvidátor oznámi vstup spoloènosti do likvidácie vetkým známym verite¾om. Zároveò je povinný zverejni, e
spoloènos vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoloènosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje poh¾adávky, prípadne iné
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práva v lehote, ktorá nesmie by kratia
ne tri mesiace.

§ 74
Likvidátor zostaví ku dòu vstupu
spoloènosti do likvidácie likvidaènú úètovnú súvahu a je povinný zasla preh¾ad o imaní spoloènosti kadému spoloèníkovi, ktorý o to poiada.

§ 75
(1) Ku dòu skonèenia likvidácie zostaví likvidátor úètovnú závierku
a predloí ju spoloèníkom alebo orgánu
spoloènosti, ktorý je oprávnený rozhodova o zruení spoloènosti, na schválenie spolu s koneènou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie
majetkového zostatku, ktorý vyplynie
z likvidácie (likvidaèný zostatok), medzi spoloèníkov. Likvidátor je oprávnený zvola valné zhromadenie spoloènosti na úèel predloenia úètovnej
závierky, koneènej správy a návrhu na
rozdelenie likvidaèného zostatku.
Ustanovenia tohto zákona alebo stanov o zvolávaní valného zhromadenia sa pouijú primerane. Spoloèníci
alebo prísluný orgán spoloènosti rozhodujú o návrhoch predloených likvidátorom spôsobom a väèinou hlasov urèenou na prijatie rozhodnutia
o zruení spoloènosti.
(2) Ak sa napriek opakovanej výzve likvidátora ku koneènej správe
a k návrhu na rozdelenie likvidaèného
zostatku nevyjadrí zákonom ustanovený alebo spoloèenskou zmluvou urèený poèet spoloèníkov alebo ak prí-
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sluný orgán spoloènosti k nim neprijme rozhodnutie, povauje sa úètovná
závierka, koneèná správa a návrh na
rozdelenie likvidaèného zostatku za
schválené uplynutím jedného mesiaca
odo dòa doruèenia opakovanej výzvy
likvidátora spoloèníkom alebo odo
dòa zasadnutia prísluného orgánu
spoloènosti, ktorý mal o návrhoch likvidátora rozhodnú. Likvidátor uloí
likvidaèný zostatok do úschovy pod¾a
osobitného zákona. Uloením likvidaèného zostatku do úschovy sa povauje likvidácia za skonèenú. Úètovnú
závierku a koneènú správu spolu s návrhom na rozdelenie likvidaèného
zostatku likvidátor priloí k návrhu
na výmaz spoloènosti z obchodného
registra súdu. Úètovná závierka a koneèná správa spolu s návrhom na rozdelenie likvidaèného zostatku sa uloia do zbierky listín.
(3) Spoloèníkom nemono poskytnú plnenie z dôvodov ich nároku na
podiel na likvidaènom zostatku skôr,
ne sú uspokojené nároky vetkých
známych verite¾ov spoloènosti.
(4) Ak je poh¾adávka sporná, môe
sa rozdeli likvidaèný zostatok, len ak
sa verite¾ovi poskytlo zodpovedajúce
zabezpeèenie.
(5) Do 90 dní po schválení úètovnej
závierky, koneènej správy o priebehu
likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidaèného zostatku podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz spoloènosti z obchodného registra.
(6) Odmenu likvidátora urèuje orgán spoloènosti, ktorý likvidátora vymenoval. Likvidátor vymenovaný sú-
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dom má nárok na náhradu primeraných výdavkov a na odmenu za výkon
funkcie. Ak nedôjde k dohode medzi
spoloènosou a likvidátorom vymenovaným súdom o výke odmeny, urèí na
návrh likvidátora výku výdavkov
a odmenu za výkon funkcie súd uznesením, ktoré doruèí likvidátorovi
a spoloènosti. Odmena likvidátora je
poh¾adávkou likvidátora voèi spoloènosti a uhrádza sa z majetku spoloènosti.

§ 75a
Ak bola spoloènos vymazaná
z obchodného registra a ak sa zistí ïalí majetok spoloènosti, rozhodne súd
na návrh tátneho orgánu, bývalého
tatutárneho orgánu, jeho èlena alebo
spoloèníka, verite¾a, dlníka alebo
z vlastného podnetu o dodatoènej likvidácii majetku bývalej spoloènosti
a vymenuje likvidátora. Na vymenovanie likvidátora sa nepouijú ustanovenia § 71 ods. 1. Po právoplatnosti
rozhodnutia súd zapíe likvidátora do
obchodného registra. Na dodatoènú
likvidáciu sa primerane pouijú ustanovenia o likvidácii.

podnikajú pod spoloèným obchodným
menom a ruèia za záväzky spoloènosti
spoloène a nerozdielne vetkým svojím
majetkom.

§ 77
Obchodné meno musí obsahova oznaèenie verejná obchodná spoloènos,
ktoré môe by nahradené skratkou
ver. obch. spol. alebo v. o. s.. Ak obchodné meno obsahuje priezvisko aspoò jedného zo spoloèníkov, postaèí
dodatok a spol..

§ 78
(1) Spoloèenská zmluva musí obsahova:
a) obchodné meno a sídlo spoloènosti,
b) urèenie spoloèníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo
mena a bydliska fyzickej osoby,
c) predmet podnikania spoloènosti.
(2) Návrh na zápis spoloènosti do
obchodného registra podpisujú vetci
spoloèníci a prikladá sa k nemu spoloèenská zmluva.

DIEL II

Oddiel 2

Verejná obchodná
spoloènos

Práva a povinnosti
spoloèníkov

Oddiel 1

§ 79

Základné
ustanovenia
§ 76
Verejnou obchodnou spoloènosou
je spoloènos, v ktorej aspoò dve osoby

Práva a povinnosti spoloèníkov sa
riadia spoloèenskou zmluvou. Na jej
zmenu je potrebný súhlas vetkých
spoloèníkov, ak tento zákon alebo spoloèenská zmluva neustanovuje inak.
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§ 80
(1) Peòané a nepeòané vklady
spoloèníkov sa stávajú majetkom spoloènosti. Spoloèník je povinný splati
svoj vklad v lehote urèenej v spoloèenskej zmluve, inak bez zbytoèného odkladu po vzniku spoloènosti.
(2) Pri oneskorenom splatení peòaného vkladu je spoloèník povinný plati
úrok z omekania vo výke 20 % z dlnej
sumy, ak spoloèenská zmluva neurèuje
inak.
(3) Spoloèník nie je povinný zvýi
svoj vklad nad hodnotu urèenú v spoloèenskej zmluve ani doplni túto hodnotu v prípade strát, ak spoloèenská zmluva neurèuje inak.

§ 81
(1) Na obchodné vedenie spoloènosti
je oprávnený kadý spoloèník v rámci
zásad medzi nimi dohodnutých.
(2) Ak spoloèníci v spoloèenskej
zmluve poveria obchodným vedením
spoloènosti sèasti alebo úplne jedného
alebo viacerých spoloèníkov, ostatní
spoloèníci toto oprávnenie v tomto rozsahu strácajú. Poverený spoloèník je
povinný sa riadi rozhodnutím spoloèníkov urobeným väèinou hlasov. Ak
spoloèenská zmluva neurèuje nieèo iné,
má kadý spoloèník jeden hlas.
(3) Ak spoloèenská zmluva neurèuje
nieèo iné, môe sa poverenie spoloèníka
odvola, ak sa na tom dohodnú ostatní
spoloèníci. Ak poverený spoloèník poruuje svoje povinnosti podstatným
spôsobom (§ 345 ods. 2), odníme súd
poverenie na návrh ktoréhoko¾vek spoloèníka, aj keï je poverenie pod¾a zmluvy

138

neodvolate¾né. V tomto prípade platí
odsek 1, dokia¾ sa spoloèníci nedohodnú
na novom poverení.
(4) Spoloèník poverený obchodným
vedením spoloènosti je povinný na poiadanie informova ostatných spoloèníkov o vetkých záleitostiach spoloènosti. Kadý spoloèník je oprávnený
nahliada do vetkých dokladov spoloènosti.

§ 81a
(1) Kadý spoloèník je oprávnený
uplatni v mene spoloènosti nárok na
splatenie vkladu alebo právo na náhradu kody, ktoré má spoloènos voèi
spoloèníkovi alebo spoloèníkom. To
neplatí, ak spoloènos u tieto práva
uplatòuje. Iná osoba ako spoloèník,
ktorý alobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôe v súdnom konaní robi úkony za spoloènos.
(2) Spoloèník, ktorý uplatní v mene spoloènosti nároky pod¾a odseku 1,
je povinný znáa trovy súdneho konania. Ak je spoloènosti priznaná náhrada trov konania, ten, ktorému bola
uloená náhrada týchto trov, je povinný uhradi ju spoloèníkovi, ktorý
uplatnil nároky za spoloènos.

§ 82
(1) Zisk urèený na rozdelenie sa delí
medzi spoloèníkov rovným dielom. Podiel na zisku urèený na základe roènej
úètovnej závierky je splatný do troch
mesiacov od jej schválenia.
(2) Ak sa delí zisk medzi spoloèníkov rovným dielom, majú spoloèníci
nárok na úroky z hodnoty svojho splateného vkladu v dohodnutej výke,
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inak na úroky urèené pod¾a § 502. Nárok na tieto úroky má prednos pred nárokom na podiel na zisku pod¾a odseku
1 a vzniká aj pri strate zistenej roènou
úètovnou závierkou.
(3) Stratu zistenú roènou úètovnou
závierkou znáajú spoloèníci rovným
dielom.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa
pouijú, ak spoloèenská zmluva neurèuje
inak.

§ 83
Zmenou spoloèenskej zmluvy môe
do spoloènosti pristúpi ïalí spoloèník
alebo môe spoloèník zo spoloènosti
vystúpi, ak zostanú v spoloènosti aspoò
dvaja spoloèníci.

§ 84
Zákaz
konkurencie
Bez dovolenia ostatných spoloèníkov nesmie spoloèník podnika v predmete podnikania spoloènosti, a to ani
v prospech iných osôb. Spoloèenská
zmluva môe upravi zákaz konkurencie
inak.

Oddiel 3
Právne vzahy
k tretím osobám
§ 85
tatutárnym orgánom verejnej obchodnej spoloènosti je kadý zo spoloèníkov, pokia¾ spoloèenská zmluva neurèuje, e konajú spoloène. Ak sú na konanie v mene spoloènosti vo vetkých
jej záleitostiach spoloèenskou zmlu-

vou poverení len niektorí spoloèníci, sú
len títo spoloèníci jej tatutárnym orgánom.

Ruèenie
spoloèníka
§ 86
Verejná obchodná spoloènos zodpovedá za svoje záväzky celým svojím
majetkom. Spoloèníci ruèia za záväzky
spoloènosti vetkým svojím majetkom
spoloène a nerozdielne.

§ 87
(1) Spoloèník, ktorý do spoloènosti
pristúpil, ruèí aj za záväzky spoloènosti
vzniknuté pred jeho pristúpením. Môe
vak poadova od ostatných spoloèníkov, aby mu poskytli náhradu za poskytnutie tohto plnenia a nahradili náklady s tým spojené.
(2) Ak zanikne úèas spoloèníka za
trvania spoloènosti, ruèí len za záväzky,
ktoré vznikli pred zánikom jeho úèasti.

Oddiel 4
Zruenie
a likvidácia spoloènosti
§ 88
(1) Okrem prípadov uvedených
v § 68 sa spoloènos zruuje:
a) ak bola zmluva uzavretá na dobu
neurèitú, výpoveïou spoloèníka
podanou najneskôr es mesiacov
pred uplynutím kalendárneho roka,
ak spoloèenská zmluva neurèuje
nieèo iné,
b) rozhodnutím súdu pod¾a § 90,
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c) smrou jedného zo spoloèníkov,
ibae spoloèenská zmluva pripúa,
aby sa spoloèníkom stal dediè, ten
sa o svoju úèas prihlási a v spoloènosti zostávajú aspoò dvaja ïalí spoloèníci,
d) zánikom právnickej osoby, ktorá je
spoloèníkom,
e) vyhlásením konkurzu na majetok
niektorého zo spoloèníkov alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku,
f) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony niektorého
zo spoloèníkov,
g) vydaním exekuèného príkazu na
podiel spoloèníka,
h) z ïalích dôvodov urèených v spoloèenskej zmluve.
(2) Pri dôvodoch zruenia spoloènosti uvedených v odseku 1 písm. a), c),
d), e) a f) sa môu zostávajúci spoloèníci
zmenou spoloèenskej zmluvy dohodnú, e spoloènos trvá aj naïalej bez
spoloèníka, ktorého sa dôvod zániku
týka. Takúto dohodu o zmene spoloèenskej zmluvy je potrebné urobi
v lehote troch mesiacov od zruenia
spoloènosti, inak toto právo zaniká
a spoloènos vstupuje do likvidácie.
(3) Ak bol konkurz na majetok
spoloèníka, ktorého úèas v spoloènosti zanikla pod¾a odseku 1 písm. e), právoplatným rozhodnutím súdu zruený z iných dôvodov ako po splnení
rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku, úèas spoloèníka
v spoloènosti sa obnovuje. Ak spoloènos u vyplatila vyrovnací podiel, má
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nárok na jeho vrátenie. To platí primerane, aj ak bola právoplatným rozhodnutím súdu zastavená exekúcia pod¾a
osobitných zákonov.
(4) V prípade, ak spoloènos, ktorá
bola zruená pod¾a odseku 1 písm. e)
alebo písm. f), dosia¾ nezanikla, môu
sa spoloèníci za splnenia podmienok
uvedených v odseku 3 dohodnú zmenou spoloèenskej zmluvy, e spoloènos naïalej trvá.

§ 88a
(1) Ak nastanú dôvody zruenia
spoloènosti pod¾a § 88 ods. 1 písm. a),
c), d), e) a f) pri jednom spoloèníkovi
alebo pri viacerých spoloèníkoch a ak
v spoloènosti zostáva iba jeden spoloèník, môe sa tento spoloèník rozhodnú, e prevezme ako právny nástupca
imanie spoloènosti bez jej likvidácie.
(2) Rozhodnutie musí spoloèník
urobi do jedného mesiaca odo dòa,
keï nastal dôvod pod¾a odseku 1, inak
toto právo zaniká a zruená spoloènos
vstupuje do likvidácie. Rozhodnutie
spoloèníka pod¾a odseku 1 musí ma
písomnú formu s osvedèeným podpisom.
(3) Ak je spoloèníkom spoloènos
s ruèením obmedzeným alebo akciová
spoloènos, vyaduje sa na rozhodnutie pod¾a odseku 1 súhlas valného
zhromadenia. Lehota pod¾a odseku 2
sa predluje o èas ustanovený týmto
zákonom alebo urèený spoloèenskou
zmluvou alebo stanovami na zvolanie
valného zhromadenia.
(4) Úèinky prevzatia imania spoloènosti spoloèníkom nastávajú zápi-
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som do obchodného registra. Zápisom
do obchodného registra prechádzajú
na spoloèníka aj práva a povinnosti zaniknutej spoloènosti vyplývajúce
z pracovnoprávnych vzahov.

zmluvu, môe súd na návrh iného spoloèníka spoloènos zrui.

(5) Do obchodného registra sa zapisuje

(1) Ak smrou spoloèníka nezaniká
spoloènos, môe sa dediè prihlási
o svoju úèas v spoloènosti do jedného
mesiaca od skonèenia konania o dedièstve. Prihlásením vstupuje dediè do
práv a povinností zomretého spoloèníka ku dòu jeho smrti. Prihlásenie musí
by písomné a podpis dedièa musí by
úradne overený.

a) pri zanikajúcej spoloènosti údaj
o tom, e imanie spoloènosti prevzal spoloèník, s uvedením jeho
obchodného mena, sídla a identifikaèného èísla alebo mena, bydliska a rodného èísla,
b) pri spoloèníkovi, ktorý prevzal
imanie spoloènosti, údaj o tom, e
prevzal imanie spoloènosti, s uvedením jej obchodného mena, sídla
a identifikaèného èísla, iba ak je
zapísaný v obchodnom registri.
(6) Návrh na zápis do obchodného
registra podáva spoloèník. Návrh musí by doloený rozhodnutím o prevzatí imania spoloènosti pod¾a odseku
1. Ak je spoloèník, ktorý prevzal imanie spoloènosti, zapísaný v obchodnom registri, vykonajú sa zápisy pod¾a
odseku 5 k tomu istému dòu.

§ 89
V prípadoch uvedených v § 88
ods. 2 a § 88a vzniká bývalému spoloèníkovi alebo jeho dedièovi, prípadne
právnemu nástupcovi voèi spoloènosti
nárok na vyrovnací podiel. Tento podiel sa vypoèíta obdobne ako podiel na
likvidaènom zostatku (§ 92).

§ 90
Ak niektorý zo spoloèníkov poruí
podstatným spôsobom spoloèenskú

§ 91
Smr spoloèníka

(2) Dediè, ktorý sa neprihlásil o úèas
v spoloènosti, má právo na vyplatenie
vyrovnacieho podielu pod¾a § 89.
(3) Ak podiel zomretého spoloèníka
zdedí viac dedièov, platia primerane
ustanovenia odsekov 1 a 2 s tým, e práva tam uvedené má kadý z dedièov
a týkajú sa iba jeho úèasti. Podiel zomretého spoloèníka sa rozdelí medzi dedièov v pomere, v akom sa podie¾ajú na
dedièstve. Tým dedièom, ktorí sa neprihlásia o úèas v spoloènosti, sa vyplatí
èas vyrovnacieho podielu zomretého
spoloèníka, ktorá im pripadla v rámci
dedièstva. Dedièia, ktorí sa k úèasti prihlásia, sa stávajú spoloèníkmi. Ich podiel
je urèený výkou èasti vyrovnacieho podielu zomretého spoloèníka, ktorý im
pripadol v rámci dedièstva.

§ 92
Vyrovnanie
spoloèníkov
(1) Pri zruení spoloènosti s likvidáciou majú spoloèníci nárok na podiel na
likvidaènom zostatku. Likvidaèný zos-
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tatok sa rozdelí medzi spoloèníkov najprv do výky hodnoty ich splatených
vkladov. Zvyok likvidaèného zostatku
sa rozdelí medzi spoloèníkov rovným
dielom.
(2) Ak likvidaèný zostatok nestaèí
na vrátenie splatených vkladov, podie¾ajú sa na òom spoloèníci v pomere k ich
výke.
(3) Spoloèenská zmluva môe upravi
rozdelenie likvidaèného zostatku inak.

DIEL III
Komanditná
spoloènos

§ 94
Spoloèenská zmluva musí obsahova :
a) obchodné meno a sídlo spoloènosti,
b) urèenie spoloèníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo
mena a bydliska fyzickej osoby,
c) predmet podnikania,

Oddiel 1
Základné
ustanovenia
§ 93
(1) Komanditná spoloènos je spoloènos, v ktorej jeden alebo viac spoloèníkov ruèí za záväzky spoloènosti do
výky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti) a jeden alebo viac spoloèníkov celým svojím majetkom (komplementári).
(2) Pokia¾ ïalej nie je ustanovené
inak, pouijú sa na komanditnú spoloènos primerane ustanovenia tohto zákona o verejnej obchodnej spoloènosti
a na právne postavenie komanditistov
ustanovenia o spoloènosti s ruèením
obmedzeným.
(3) Komanditista je povinný vloi
do spoloènosti vklad vo výke urèenej
spoloèenskou zmluvou, najmenej
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vak vo výke 10 000 Sk. Vklad je povinný splati v lehote urèenej spoloèenskou zmluvou, inak bez zbytoèného odkladu po vzniku spoloènosti,
prípadne po vzniku svojej úèasti
v spoloènosti.

d) urèenie, ktorí zo spoloèníkov sú
komplementári a ktorí komanditisti;
pri osobách, ktoré sú komplementármi, sa uvádza aj rodné èíslo fyzickej osoby alebo identifikaèné
èíslo právnickej osoby, ak bolo pridelené; pri zahraniènej fyzickej
osobe sa uvádza dátum narodenia,
ak rodné èíslo nebolo pridelené,
e) výku vkladu kadého komanditistu.

§ 95
Obchodné meno spoloènosti musí
obsahova oznaèenie komanditná spoloènos, postaèí vak skratka kom.
spol. alebo k. s.. Ak obchodné meno
spoloènosti obsahuje meno komanditistu, ruèí tento komanditista za záväzky
spoloènosti ako komplementár.

§ 96
Návrh na zápis komanditnej spoloènosti do obchodného registra podpisujú vetci spoloèníci a prikladá sa k nemu
spoloèenská zmluva.

Aktualizácia è. 52

SEPI-A

Oddiel 2

§ 100

Práva a povinnosti
spoloèníkov

(1) Rozdelenie zisku na èas pripadajúcu komanditistom a èas pripadajúcu komplementárom sa urèí pomerom
urèeným v spoloèenskej zmluve, inak
sa zisk medzi nich delí na polovicu.

§ 97
(1) Na obchodné vedenie spoloènosti
sú oprávnení iba komplementári.
(2) V ostatných záleitostiach rozhodujú komplementári spoloène s komanditistami väèinou hlasov, pokia¾ spoloèenská zmluva neurèuje inak.

(2) Ak zo spoloèenskej zmluvy nevyplýva nieèo iné, rozdelia si komplementári èas zisku na nich pripadajúcu
rovným dielom a komanditisti pod¾a
výky splatených vkladov.

Oddiel 3

(3) Pri hlasovaní má kadý spoloèník jeden hlas, ak spoloèenská zmluva
neurèuje iný poèet hlasov.
(4) Na zmenu spoloèenskej zmluvy
je potrebný súhlas vetkých spoloèníkov. Spoloèenská zmluva môe urèi,
e na prevod podielu komanditistu na
inú osobu sa nevyaduje súhlas ostatných spoloèníkov. Ustanovenia § 115
platia obdobne.
(5) Na oprávnenie spoloèníka
uplatni v mene spoloènosti právo na
splatenie vkladu alebo právo na náhradu kody, ktoré má spoloènos voèi
spoloèníkovi alebo spoloèníkom, sa
pouije ustanovenie § 81a.

Právne vzahy
k tretím osobám
§ 101
(1) tatutárnym orgánom spoloènosti sú komplementári. Pokia¾ zo spoloèenskej zmluvy nevyplýva nieèo iné,
je kadý komplementár oprávnený kona za spoloènos samostatne.
(2) Komanditista ruèí za záväzky zo
zmlúv, ktoré v mene spoloènosti uzavrel bez splnomocnenia, v rovnakom
rozsahu ako komplementár.

Oddiel 4
Zruenie
a likvidácia spoloènosti

§ 98
Komanditista je oprávnený nahliada do úètovných kníh a úètovných dokladov spoloènosti a má právo na vydanie rovnopisu roènej úètovnej závierky.

§ 99
Zákaz konkurencie neplatí pre komanditistu, ak spoloèenská zmluva neurèuje inak.

§ 102
(1) Smr komanditistu alebo strata
alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na
právne úkony alebo vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo zamietnutie
návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku nie je dôvodom zruenia spoloènosti. Spoloènos sa nezru-
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uje ani zánikom právnickej osoby, ktorá je komanditistom.

DIEL IV
Spoloènos s ruèením
obmedzeným

(2) Pri vyhlásení konkurzu na majetok komanditistu alebo zamietnutí návrhu na jeho vyhlásenie pre nedostatok
majetku zaniká úèas komanditistu a jeho nárok na vyrovnací podiel sa stáva
súèasou konkurznej podstaty.

§ 103
Ak zanikne úèas vetkých komanditistov, môu sa komplementári dohodnú, e sa komanditná spoloènos
mení bez likvidácie na verejnú obchodnú spoloènos. Ustanovenie § 69 tým
nie je dotknuté.

Oddiel 1
Základné
ustanovenia
§ 105
(1) Spoloènosou s ruèením obmedzeným je spoloènos, ktorej základné
imanie tvoria vopred urèené vklady
spoloèníkov.
(2) Spoloènos môe zaloi jedna
osoba.
(3) Spoloènos môe ma najviac 50
spoloèníkov.

§ 105a
§ 104
(1) Pri zruení spoloènosti s likvidáciou majú spoloèníci nárok na podiel na
likvidaènom zostatku. Kadý zo spoloèníkov má nárok na vrátenie hodnoty
splateného vkladu. Pokia¾ likvidaèný
zostatok nestaèí na toto vrátenie, majú
prednostné právo na vrátenie komanditisti. Zvyok likvidaèného zostatku,
ktorý zostal po vrátení hodnoty vkladov,
sa rozdelí medzi spoloèníkov pod¾a rovnakých zásad ako zisk.
(2) Ak likvidaèný zostatok nestaèí
na rozdelenie pod¾a odseku 1, rozdelí sa
medzi spoloèníkov pod¾a rovnakých
zásad ako zisk.
(3) Spoloèenská zmluva môe urèi
iný spôsob rozdelenia likvidaèného zostatku medzi spoloèníkov.
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(1) Spoloènos s jedným spoloèníkom nemôe by jediným zakladate¾om alebo jediným spoloèníkom inej
spoloènosti. Fyzická osoba môe by
jediným spoloèníkom najviac v troch
spoloènostiach.
(2) Ak na spoloènos, ktorá má jedného spoloèníka, bol vyhlásený konkurz, môe táto osoba zaloi ïaliu
spoloènos najskôr po uplynutí jedného
roku od vyporiadania záväzkov, ktoré
sa viau na majetok podliehajúci konkurzu pod¾a právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.
(3) Ak k úpadku alebo k predleniu,
ktoré je dôvodom na podanie návrhu
na vyhlásenie konkurzu, dolo úmyselným konaním preukázaným právoplatným rozhodnutím súdu, ten, kto úmyselné konanie spôsobil, môe zaloi
ïaliu spoloènos najskôr po uplynutí
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desiatich rokov od vyporiadania záväzkov zaniknutej spoloènosti.

§ 106
Spoloènos zodpovedá za poruenie svojich záväzkov celým svojím
majetkom. Spoloèník ruèí za záväzky
spoloènosti do výky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Plnenie za spoloènos
poskytnuté z dôvodu ruèenia sa zapoèítava na splatenie vkladu, inak môe
spoloèník poadova náhradu od spoloènosti. Ak nemôe dosiahnu túto
náhradu, môe poadova náhradu od
kadého z ostatných spoloèníkov
v rozsahu, v akom sa svojím vkladom
podie¾a na základnom imaní spoloènosti.

§ 107
Obchodné meno spoloènosti musí
obsahova oznaèenie spoloènos s ruèením obmedzeným, postaèí vak
skratka spol. s r. o. alebo s. r. o..

§ 108
(1) Hodnota základného imania
spoloènosti musí by aspoò 200 000Sk.
(2) Spoloèník nemôe jednostranným právnym úkonom zapoèíta svoju poh¾adávku voèi spoloènosti proti
poh¾adávke spoloènosti na splatenie
vkladu, ku ktorému sa zaviazal; ustanovenie § 106 tým nie je dotknuté.

§ 109
(1) Hodnota vkladu spoloèníka musí by aspoò 30 000 Sk.
(2) Na zaloení spoloènosti sa môe
kadý spoloèník zúèastni iba jedným

vkladom. Výka vkladu sa môe pre jednotlivých spoloèníkov urèi rozdielne,
musí by vak delite¾ná tisícom. Celková
hodnota vkladov musí súhlasi s hodnotou základného imania spoloènosti.
(3) Ak sa spoloèník zaväzuje vloi
do spoloènosti nepeòaný vklad, musí
spoloèenská zmluva obsahova urèenie predmetu nepeòaného vkladu a
urèenie peòanej sumy, v akej sa nepeòaný vklad zapoèítava na vklad
spoloèníka, ku ktorému sa zaviazal.

§ 110
(1) Spoloèenská zmluva musí obsahova:
a) obchodné meno a sídlo spoloènosti,
b) urèenie spoloèníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo
mena a bydliska fyzickej osoby,
c) predmet podnikania (èinnosti),
d) výku základného imania a výku
vkladu kadého spoloèníka a výku
splatených vkladov pri zaloení
spoloènosti vèítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokia¾ ide
o nepeòané vklady, aj ich predmet, a urèenie peòanej sumy,
v akej sa nepeòaný vklad zapoèítava na vklad spoloèníka, ku ktorému sa zaviazal,
e) mená a bydliská a rodné èísla prvých konate¾ov spoloènosti a spôsob, akým konajú v mene spoloènosti; pri zahraniènej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak
rodné èíslo nebolo pridelené,
f) mená a bydliská a rodné èísla èlenov prvej dozornej rady, pokia¾ sa
zriaïuje; pri zahraniènej fyzickej
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osobe sa uvádza dátum narodenia,
ak rodné èíslo nebolo pridelené,
g) urèenie správcu vkladov pod¾a § 60
ods. 1,

§ 112
(1) Návrh na zápis spoloènosti do
obchodného registra podpisujú vetci
konatelia.

h) výku rezervného fondu, ak spoloènos vytvára rezervný fond pri
svojom vzniku, a výku, do ktorej
je spoloènos povinná rezervný
fond dopåòa, a spôsob dopåòania,

(2) K návrhu na zápis do obchodného registra sa prikladá

i) výhody poskytnuté osobám podie¾ajúcim sa na zaloení spoloènosti alebo na èinnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia
na jej èinnos,

b) stanovy, ak boli prijaté,

j) predpokladané náklady spoloènosti súvisiace so zaloením
a vznikom spoloènosti,
k) ïalie údaje, ak tak ustanovuje zákon.
(2) Spoloèenská zmluva môe urèi,
e spoloènos vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoloènosti
a podrobnejie niektoré záleitosti obsiahnuté v spoloèenskej zmluve.

§ 111
(1) Pred podaním návrhu na zápis
spoloènosti do obchodného registra
musí sa na kadý peòaný vklad splati
najmenej 30 %. Celková hodnota splatených peòaných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeòaných vkladov musí vak by aspoò 100 000 Sk.
(2) Ak spoloènos zaloil jeden zakladate¾, môe sa zapísa do obchodného registra, len keï je v plnej výke
splatené jej základné imanie.
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a) spoloèenská zmluva alebo zakladate¾ská listina,
c) písomné vyhlásenie správcu vkladu pod¾a § 60 ods. 4,
d) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, e hodnota nepeòaného
vkladu zodpovedá hodnote prevzatého vkladu do spoloènosti, ak
sa do spoloènosti vloili nepeòané vklady,
e) oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania, ktorý sa navrhuje zapísa, ak je spoloènos zaloená na úèel podnikania,
f) výpis z registra trestov prvých konate¾ov,
g) ak spoloènos zaloila jedna fyzická osoba, písomné vyhlásenie zakladate¾a, e nie je jediným spoloèníkom vo viac ako dvoch spoloènostiach s ruèením obmedzeným
(§ 105a ods. 1),
h) ak spoloènos zaloila jedna spoloènos s ruèením obmedzeným,
písomné vyhlásenie zakladate¾a,
e spoloènos s ruèením obmedzeným, ktorá je zakladate¾om, má
viac spoloèníkov (§ 105a ods. 1),
i) ïalie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a osobitných predpi-
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sov na zaloenie a vznik spoloènosti.

Oddiel 2
Práva a povinnosti
spoloèníkov
§ 113
(1) Spoloèník je povinný splati
vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne urèenej
v spoloèenskej zmluve, najneskôr vak
do piatich rokov od vzniku spoloènosti
alebo od jeho vstupu do spoloènosti
alebo od prevzatia záväzku na nový
vklad. Tejto povinnosti nemono spoloèníka zbavi. Konatelia oznámia registrovému súdu bez zbytoèného odkladu splatenie celého vkladu kadého
spoloèníka.
(2) Spoloèník, ktorý v lehote pod¾a
odseku 1 nesplatil predpísanú hodnotu
peòaného vkladu, je povinný plati
úrok z omekania vo výke 20 % z nesplatenej sumy, ak spoloèenská zmluva
neurèuje inak.
(3) Ak je spoloèník s platením vkladu
v omekaní, môe ho spoloènos pod
hrozbou vylúèenia vyzva, aby svoju
povinnos splnil v lehote, ktorá nesmie
by kratia ako tri mesiace.

spoloèníka alebo tretiu osobu. O prevode rozhoduje valné zhromadenie.
(6) Ak sa neprevedie obchodný podiel pod¾a odseku 5, rozhodne valné
zhromadenie do iestich mesiacov odo
dòa, keï bol spoloèník vylúèený, o zníení základného imania o vklad vylúèeného spoloèníka; inak môe súd spoloènos aj bez návrhu zrui a nariadi jej
likvidáciu.

§ 114
(1) Obchodný podiel predstavuje
práva a povinnosti spoloèníka a im zodpovedajúcu úèas na spoloènosti. Jeho
výka sa urèuje pod¾a pomeru vkladu
spoloèníka k základnému imaniu spoloènosti, ak spoloèenská zmluva neurèuje inak.
(2) Kadý spoloèník môe ma iba
jeden obchodný podiel. Pokia¾ sa spoloèník zúèastòuje ïalím vkladom, zvyuje sa jeho obchodný podiel v pomere
zodpovedajúcom výke ïalieho vkladu.
(3) Jeden obchodný podiel môe
patri viacerým osobám. Svoje práva
z tohto obchodného podielu môu tieto
osoby vykonáva len prostredníctvom
spoloèného zástupcu a na splácanie
vkladu sú zaviazaní spoloène a nerozdielne.

§ 115

(4) Spoloèníka, ktorý nesplní svoju
povinnos ani v dodatoènej lehote, môe
valné zhromadenie zo spoloènosti vylúèi.

(1) So súhlasom valného zhromadenia môe spoloèník zmluvou previes
svoj obchodný podiel na iného spoloèníka, ak spoloèenská zmluva neurèuje
inak.

(5) Obchodný podiel (§ 114) vylúèeného spoloèníka prechádza na spoloènos, ktorá ho môe previes na iného

(2) Spoloèník môe previes svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoloèenská zmluva pripúa. Spoloèenská
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zmluva môe urèi, e na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyaduje súhlas valného zhromadenia.
(3) Zmluva o prevode obchodného
podielu musí ma písomnú formu
a podpisy na zmluve sa musia osvedèi.
Nadobúdate¾, ktorý nie je spoloèníkom,
v nej musí vyhlási, e pristupuje k spoloèenskej zmluve, prípadne stanovám,
ak boli prijaté. Prevodca ruèí za splácanie vkladu nadobúdate¾om tohto podielu.
(4) Úèinky prevodu obchodného
podielu pod¾a odsekov 1 a 2 nastávajú
voèi spoloènosti odo dòa doruèenia
zmluvy o prevode obchodného podielu
spoloènosti, ak nenastanú a s neskorou úèinnosou zmluvy, nie vak skôr,
ako valné zhromadenie vysloví súhlas
s prevodom obchodného podielu, ak
pod¾a zákona alebo spoloèenskej zmluvy sa súhlas valného zhromadenia na
prevod obchodného podielu vyaduje.

§ 116
(1) Zánikom právnickej osoby, ktorá
je spoloèníkom, prechádza obchodný
podiel na jej právneho nástupcu. Spoloèenská zmluva môe prechod obchodného podielu na právneho nástupcu
vylúèi.
(2) Obchodný podiel sa dedí. Spoloèenská zmluva môe dedenie obchodného podielu vylúèi, ak nejde o spoloènos s jediným spoloèníkom. Dediè, ak
nie je jediným spoloèníkom, sa môe
domáha zruenia svojej úèasti súdom,
ak nemono od neho spravodlivo poadova, aby bol spoloèníkom; ustanovenia § 113 ods. 5 a 6 platia primerane.
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(3) Ak obchodný podiel neprechádza
na dedièa alebo právneho nástupcu, pouijú sa obdobne ustanovenia § 113
ods. 5 a 6.

§ 117
(1) Rozdelenie obchodného podielu
je moné len pri jeho prevode alebo prechode na dedièa alebo právneho nástupcu spoloèníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromadenia.
(2) Rozdelenie obchodného podielu
môe spoloèenská zmluva vylúèi.
(3) Pri rozdelení obchodného podielu musí by zachovaná výka vkladu
uvedená v § 109 ods. 1.

§ 117a
(1) Na obchodný podiel mono zriadi záloné právo. Ak tento zákon neustanovuje inak, vzahujú sa na záloné
právo na obchodný podiel ustanovenia
osobitného zákona.
(2) Zmluva o zriadení záloného
práva na obchodný podiel musí by písomná a podpisy na nej musia by
osvedèené.
(3) Obchodný podiel nemôe by
predmetom záloného práva, ak spoloèenská zmluva nepripúa prevod obchodného podielu. Ak sa obchodný podiel môe prevádza iba so súhlasom
valného zhromadenia, vyaduje sa súhlas valného zhromadenia aj na zriadenie záloného práva na obchodný
podiel, inak záloné právo nevznikne;
na prevod zaloeného obchodného podielu pri výkone záloného práva sa sú-
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hlas valného zhromadenia nevyaduje. Ak sa pod¾a spoloèenskej zmluvy vyaduje na prevod obchodného podielu
splnenie inej podmienky, vyaduje sa
splnenie tejto podmienky aj na vznik
záloného práva.
(4) Záloné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis alebo výmaz záloného práva zriadeného zmluvou je
oprávnený poda záloný verite¾ alebo
záloca. Návrh na zápis sa dokladá listinami preukazujúcimi zriadenie záloného práva a listinami preukazujúcimi splnenie podmienok pod¾a odseku 3. Návrh na výmaz sa dokladá listinami preukazujúcimi zánik záloného
práva.
(5) Poèas trvania záloného práva
na obchodný podiel vykonáva práva
spojené s úèasou v spoloènosti spoloèník.

§ 118
(1) Spoloènos vedie zoznam spoloèníkov, do ktorého sa zapisuje meno,
bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby
spoloèníka alebo obchodné meno, alebo
názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby spoloèníka s uvedením
výky vkladu a rozsahu jeho splatenia.
V prípade zahraniènej právnickej osoby
sa identifikaèné èíslo uvádza, ak je pridelené; pri zahraniènej fyzickej osobe sa
uvádza jej dátum narodenia, ak rodné
èíslo nebolo pridelené. Kadý spoloèník
má právo nahliada do zoznamu spoloèníkov; spoloènos je povinná na ia-

dos spoloèníka vyda mu výpis zo zoznamu spoloèníkov.
(2) Zmena osoby spoloèníka sa zapisuje do zoznamu spoloèníkov a do obchodného registra. Zápisom do obchodného registra prechádza ruèenie
doterajieho spoloèníka za záväzky
spoloènosti na nadobúdate¾a obchodného podielu.

§ 119
Ak sa vetky obchodné podiely spoja v rukách jedného spoloèníka, je spoloèník povinný do troch mesiacov od
spojenia obchodných podielov splati
úplne vetky peòané vklady alebo previes èas obchodného podielu na inú
osobu. Ak spoloèník poruí túto povinnos, súd spoloènos aj bez návrhu zruí
a nariadi jej likvidáciu.

§ 120
(1) Spoloènos nemôe nadobúda
vlastné obchodné podiely, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak spoloènos pod¾a tohto zákona nadobudne vlastný obchodný podiel, nemôe vykonáva práva spoloèníka a je povinná postupova primerane
pod¾a § 113 ods. 5 a 6; ustanovenie
§ 161d ods. 2 sa pouije primerane.
(3) Ovládaná osoba nemôe nadobúda obchodný podiel osoby, ktorá ju
ovláda; to neplatí, ak nadobudne tento
obchodný podiel dedením alebo ak
vstupuje ako právny nástupca do vetkých práv a povinností osoby, ktorá bola majite¾om tohto obchodného podielu.
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(4) Ak ovládaná osoba pod¾a tohto
zákona nadobudne obchodný podiel
osoby, ktorá ju ovláda, nemôe vykonáva práva spoloèníka a je povinná tento
obchodný podiel do iestich mesiacov
od jeho nadobudnutia previes na iného
spoloèníka alebo na tretiu osobu. Ak
tak neurobí, súd ju môe aj bez návrhu
zrui a nariadi jej likvidáciu, ak ovládaná osoba v ustanovenej lehote nepodala návrh na zruenie svojej úèasti
v spoloènosti súdom pod¾a § 148; ustanovenia § 68 ods. 6 a 7 sa pouijú primerane.

(3) Kadý spoloèník je oprávnený v
mene spoloènosti uplatni nároky na
náhradu kody alebo iné nároky, ktoré
má spoloènos voèi konate¾ovi, alebo
uplatni nároky na splatenie vkladu
proti spoloèníkovi, ktorý je v omekaní
so splatením vkladu, prípadne nároky
na vrátenie plnenia vyplateného spoloèníkovi v rozpore so zákonom. To neplatí, ak spoloènos u tieto nároky
uplatòuje. Iná osoba ako spoloèník, ktorý alobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôe v súdnom konaní
robi úkony v mene spoloènosti.

§ 121

(4) Spoloèník, ktorý uplatní v mene
spoloènosti nároky pod¾a odseku 3, je
povinný znáa trovy súdneho konania.
Ak je spoloènosti priznaná náhrada
trov konania, ten, ktorému bola uloená náhrada týchto trov, je povinný
uhradi ju spoloèníkovi, ktorý uplatòoval nároky za spoloènos.

(1) Spoloèenská zmluva môe urèi,
e valné zhromadenie je oprávnené
uloi spoloèníkom povinnos prispie
na úhradu strát spoloènosti peòaným
plnením nad výku vkladu a do polovice základného imania pod¾a výky
svojich vkladov. O poruení tejto povinnosti platia ustanovenia § 113 ods. 2 a 4
obdobne.
(2) Splnenie povinnosti uvedenej
v odseku 1 nemá vplyv na výku vkladu spoloèníka.

§ 122
(1) Spoloèníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoloènosti
a kontroly jej èinnosti na valnom zhromadení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoloèenskej zmluve, prípadne
v stanovách.
(2) Spoloèníci majú najmä právo poadova od konate¾ov informácie o záleitostiach spoloènosti a nahliada do
dokladov spoloènosti.
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§ 123
(1) Spoloèníci majú nárok na podiel
zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich
splateným vkladom, ak spoloèenská
zmluva neurèuje inak.
(2) Spoloènos môe vypláca podiely na zisku len pri splnení podmienok pod¾a § 179 ods. 3 a 4. Spoloènos
nesmie vypláca najmä úroky z vkladov
do spoloènosti a preddavky na podiely
na zisku.
(3) Po dobu trvania spoloènosti nemôu spoloèníci iada vrátenie vkladu.
Za vrátenie vkladu sa nepovaujú platby
spoloèníkom poskytnuté pri zníení základného imania.
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(4) Podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito ustanoveniami sú spoloèníci povinní spoloènosti vráti. Za toto
vrátenie ruèia spoloène a nerozdielne
konatelia, ktorí vyslovili súhlas s touto
výplatou.

§ 124

a) schválenie konaní urobených zakladate¾mi pred vznikom spoloènosti,
b) schva¾ovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej úètovnej
závierky a rozhodnutie o rozdelení
zisku alebo úhrade strát,
c) schva¾ovanie stanov a ich zmien,

(1) Spoloènos vytvára rezervný
fond (§ 67) v èase a vo výke, ktorú urèuje spoloèenská zmluva; ak sa rezervný fond nevytvorí u pri vzniku spoloènosti, je spoloènos povinná ho vytvori z èistého zisku vykázaného
v riadnej úètovnej závierke za rok,
v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí,
a to vo výke najmenej 5 % z èistého
zisku, nie vak viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná
kadoroène dopåòa o sumu urèenú
v spoloèenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej vak vo výke 5 % z èistého zisku vyèísleného v roènej úètovnej závierke, a do dosiahnutia výky
rezervného fondu urèenej v spoloèenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej vak do výky 10 % základného
imania.

d) rozhodovanie o zmene spoloèenskej
zmluvy (§ 141), ak je zákonom alebo spoloèenskou zmluvou zverené
do pôsobnosti valného zhromadenia,

(2) O pouití rezervného fondu
rozhodujú konatelia v súlade s ustanovením § 67 ods. 1.

j)

Oddiel 3
Orgány spoloènosti

e) rozhodovanie o zvýení alebo zníení základného imania a rozhodovanie o nepeòanom vklade,
f) vymenovanie, odvolanie a odmeòovanie konate¾ov,
g) vymenovanie, odvolanie a odmeòovanie èlenov dozornej rady,
h) vylúèenie spoloèníka pod¾a § 113 a 121
a rozhodovanie o podaní návrhu
pod¾a § 149,
i) rozhodovanie o zruení spoloènosti
alebo o zmene právnej formy, ak to
spoloèenská zmluva pripúa,
ïalie otázky, ktoré do pôsobnosti
valného zhromadenia zveruje zákon, spoloèenská zmluva alebo stanovy spoloènosti.

(2) Pokia¾ spoloèenská zmluva, prípadne stanovy neurèujú inak, rozhoduje
valné zhromadenie aj o vymenovaní
a odvolaní prokuristu.

Valné
zhromadenie
§ 125
(1) Valné zhromadenie spoloèníkov je najvyím orgánom spoloènosti.
Do jeho pôsobnosti patrí:

(3) Valné zhromadenie si môe vyhradi rozhodovanie vecí, ktoré inak
patria do pôsobnosti iných orgánov
spoloènosti.
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§ 126
Spoloèník sa zúèastòuje na rokovaní
valného zhromadenia osobne alebo
v zastúpení splnomocnencom na základe
písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie by konate¾ alebo èlen
dozornej rady spoloènosti.

§ 127
(1) Valné zhromadenie je schopné
uznáania, ak sú prítomní spoloèníci,
ktorí majú aspoò polovicu vetkých
hlasov, ak spoloèenská zmluva neurèuje inak.
(2) Kadý spoloèník má jeden hlas
na kadých 1000 Sk svojho vkladu, pokia¾ spoloèenská zmluva neurèuje iný
poèet hlasov.
(3) Valné zhromadenie rozhoduje
prostou väèinou hlasov prítomných
spoloèníkov, ak zákon alebo spoloèenská
zmluva nevyaduje vyí poèet hlasov.
(4) Na rozhodnutia pod¾a § 125
ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) je vdy potrebný súhlas aspoò dvojtretinovej väèiny vetkých hlasov spoloèníkov. Spoloèenská zmluva môe urèi vyí poèet hlasov potrebných na prijatie týchto rozhodnutí.
(5) Spoloèník nemôe vykonáva
hlasovacie právo, ak valné zhromadenie rozhoduje o jeho
a) nepeòanom vklade,
b) vylúèení alebo podaní návrhu na jeho vylúèenie zo spoloènosti.
(6) Pri posudzovaní spôsobilosti
valného zhromadenia uznáa sa
a pri hlasovaní na valnom zhromadení sa neprihliada na hlasy, ktoré spo-
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loèník nemôe vykonáva. To platí
primerane aj na prijímanie rozhodnutí
spoloèníkov mimo valného zhromadenia.

§ 128
(1) Ak zákon, spoloèenská zmluva,
prípadne stanovy neustanovujú kratiu
lehotu, zvolávajú valné zhromadenie
konatelia najmenej raz za rok.
(2) Ustanovenie § 193 sa pouije
primerane.

§ 129
(1) Termín a program valného
zhromadenia treba oznámi spoloèníkom v lehote urèenej spoloèenskou
zmluvou, inak najmenej 15 dní pred
dòom jeho konania. Valné zhromadenie sa zvoláva písomnou pozvánkou, ak spoloèenská zmluva neurèuje
inak.
(2) Poiada o zvolanie valného
zhromadenia môe kadý spoloèník,
ktorého vklad dosahuje 10 % základného imania. Ak konatelia nezvolajú
valné zhromadenie tak, aby sa konalo
do jedného mesiaca od doruèenia ich
iadosti, sú spoloèníci oprávnení zvola
ho sami.

§ 130
Spoloèníci môu prijíma rozhodnutia aj mimo valného zhromadenia.
Návrh uznesenia predkladá spoloèníkom na vyjadrenie konate¾ alebo spoloèník, alebo spoloèníci, ktorých vklady dosahujú 10 % základného imania,
alebo dozorná rada, ak je zriadená,
spolu s oznámením lehoty na písomné
vyjadrenie, v ktorej ho spoloèníci za-
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sielajú na adresu sídla spoloènosti.
Spoloèenská zmluva môe urèi, e toto právo má aj spoloèník, ktorého výka vkladu je menej ako 10 % základného imania. Ak sa spoloèník nevyjadrí
v lehote, platí, e nesúhlasí. Konatelia
potom oznámia výsledky hlasovania
jednotlivým spoloèníkom. Väèina sa
poèíta z celkového poètu hlasov prislúchajúcich vetkým spoloèníkom.

loènosti valné zhromadenie. Ak tak
neurobí do troch mesiacov od doruèenia aloby spoloènosti, ustanoví súd
spoloènosti opatrovníka.

§ 131

(5) Právoplatné rozhodnutie súdu
pod¾a odseku 1 je záväzné pre kadého.

(1) Kadý spoloèník, konate¾, likvidátor, správca konkurznej podstaty,
vyrovnávací správca alebo èlen dozornej rady môe poda návrh na súd na
urèenie neplatnosti uznesenia valného
zhromadenia, ak je v rozpore so zákonom, spoloèenskou zmluvou alebo so
stanovami. Rovnaké právo má aj bývalý spoloèník alebo konate¾, ak sa ho
uznesenie valného zhromadenia týka. Toto právo vak zanikne, ak ho
oprávnená osoba neuplatní do troch
mesiacov od prijatia uznesenia valného
zhromadenia alebo ak valné zhromadenie nebolo riadne zvolané, odo dòa,
keï sa mohla o uznesení dozvedie.
(2) Súd môe na návrh spoloèníka
urèi neplatnos uznesenia valného
zhromadenia, len ak poruenie zákona, spoloèenskej zmluvy alebo stanov
mohlo obmedzi práva spoloèníka,
ktorý sa urèenia neplatnosti domáha.
(3) V konaní konajú za spoloènos
konatelia; ak sú vak úèastníkmi konania sami konatelia, zastupuje spoloènos urèený èlen (èlenovia) dozornej rady. Ak alujú tak konatelia, ako aj èlenovia dozornej rady, alebo ak nie je dozorná rada zriadená, urèí zástupcu spo-

(4) Neplatnos uznesenia valného
zhromadenia spoloènosti sa netýka
práv nadobudnutých v dobrej viere tretími osobami. V pochybnostiach platí,
e tretie osoby nadobudli práva v dobrej viere.

§ 132
(1) Ak má spoloènos jediného spoloèníka, vykonáva tento spoloèník pôsobnos valného zhromadenia. Rozhodnutie jediného spoloèníka urobené pri výkone pôsobnosti valného
zhromadenia musí ma písomnú formu a musí ho podpísa, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Zmluvy uzatvorené medzi spoloènosou a jej jediným spoloèníkom,
ak tento spoloèník súèasne koná v mene spoloènosti, musia ma písomnú
formu.

Konatelia
§ 133
(1) tatutárnym orgánom spoloènosti je jeden alebo viac konate¾ov. Ak
je konate¾ov viac, je oprávnený kona
v mene spoloènosti kadý z nich samostatne, ak spoloèenská zmluva neurèuje
inak.
(2) Konate¾om spoloènosti môe by
len fyzická osoba, ktorá má spôsobilos
na právne úkony a ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný
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èin súvisiaci s podnikaním. Osoba odsúdená za taký trestný èin sa môe sta
konate¾om najskôr po uplynutí piatich
rokov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia súdu. Do tejto lehoty sa
nezapoèítava èas výkonu trestu.

my alebo záujmy jej spoloèníkov, a pri
výkone svojej pôsobnosti nesmú
uprednostòova svoje záujmy, záujmy
len niektorých spoloèníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoloènosti.

(3) Obmedzi konate¾ské oprávnenia môe iba spoloèenská zmluva alebo
valné zhromadenie. Také obmedzenie
je vak voèi tretím osobám neúèinné.
(4) Konate¾ov vymenúva valné
zhromadenie z radov spoloèníkov alebo
iných fyzických osôb.

(2) Konatelia, ktorí poruili svoje
povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoloène a nerozdielne nahradi kodu, ktorú tým spoloènosti spôsobili. Najmä sú povinní
nahradi kodu, ktorá spoloènosti
vznikla tým, e

§ 134

a) poskytli plnenie spoloèníkom
v rozpore s týmto zákonom,

Na rozhodnutie o obchodnom vedení
spoloènosti, ktoré patrí do pôsobnosti
konate¾ov, sa vyaduje súhlas väèiny
konate¾ov, ak spoloèenská zmluva neurèí vyí poèet hlasov.

§ 135
Konatelia sú povinní zabezpeèi
riadne vedenie predpísanej evidencie
a úètovníctva, vies zoznam spoloèníkov a informova spoloèníkov o záleitostiach spoloènosti.

§ 135a
(1) Konatelia sú povinní vykonáva svoju pôsobnos s odbornou starostlivosou a v súlade so záujmami
spoloènosti a vetkých jej spoloèníkov. Najmä sú povinní zaobstara si
a pri rozhodovaní zoh¾adni vetky
dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachováva mlèanlivos o dôverných informáciách
a skutoènostiach, ktorých prezradenie
tretím osobám by mohlo spoloènosti
spôsobi kodu alebo ohrozi jej záuj-
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b) nadobudli
s § 59a.

majetok

v

rozpore

(3) Konate¾ nezodpovedá za kodu,
ak preukáe, e postupoval pri výkone
svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosou a v dobrej viere, e koná v záujme spoloènosti. Konatelia nezodpovedajú za kodu spôsobenú spoloènosti konaním, ktorým vykonávali
uznesenie valného zhromadenia; to
neplatí, ak je uznesenie valného zhromadenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami. Ak má spoloènos zriadenú dozornú radu, konate¾ov nezbavuje zodpovednosti, ak ich
konanie dozorná rada schválila.
(4) Dohody medzi spoloènosou
a konate¾om, ktoré vyluèujú alebo obmedzujú zodpovednos konate¾a, sú
zakázané; spoloèenská zmluva ani stanovy nemôu obmedzi alebo vylúèi
zodpovednos konate¾a. Spoloènos sa
môe vzda nárokov na náhradu kody voèi konate¾om alebo uzatvori
s nimi dohodu o urovnaní najskôr po
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troch rokoch od ich vzniku, a to len ak
s tým vysloví súhlas valné zhromadenie a ak proti takémuto rozhodnutiu
na valnom zhromadení nevznesie do
zápisnice protest spoloèník alebo spoloèníci, ktorých vklady dosahujú 10 %
výky základného imania.
(5) Nároky spoloènosti na náhradu
kody voèi konate¾om môe uplatni
vo svojom mene a na vlastný úèet verite¾ spoloènosti, ak nemôe uspokoji
svoju poh¾adávku z majetku spoloènosti. Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa
pouijú primerane. Nároky verite¾ov
spoloènosti voèi konate¾om nezanikajú, ak sa spoloènos vzdá nárokov na
náhradu kody alebo s nimi uzatvorí
dohodu o urovnaní. Ak je na majetok
spoloènosti vyhlásený konkurz, uplatòuje nároky verite¾ov spoloènosti voèi
konate¾om správca konkurznej podstaty.

iného orgánu inej právnickej osoby
s podobným predmetom podnikania, ibae ide o právnickú osobu, na
ktorej podnikaní sa zúèastòuje spoloènos, v ktorej vykonáva pôsobnos konate¾a.
(2) Poruenie odseku 1 má dôsledky
ustanovené v § 65.
(3) Spoloèenská zmluva alebo stanovy môu urèi, v akom rozsahu sa zákaz konkurencie vzahuje aj na spoloèníkov.

Dozorná rada
§ 137
Dozorná rada sa zriaïuje, ak tak urèuje spoloèenská zmluva.

§ 138
(1) Dozorná rada:
a) dohliada na èinnos konate¾ov,
b) nahliada do obchodných a úètovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,

§ 136
Zákaz
konkurencie
(1) Pokia¾ zo spoloèenskej zmluvy
alebo stanov nevyplývajú ïalie obmedzenia, konate¾ nesmie:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný
úèet uzaviera obchody, ktoré súvisia s podnikate¾skou èinnosou spoloènosti,
b) sprostredkúva pre iné osoby obchody spoloènosti,
c) zúèastòova sa na podnikaní inej
spoloènosti ako spoloèník s neobmedzeným ruèením a
d) vykonáva èinnos ako tatutárny
orgán alebo èlen tatutárneho alebo

c) preskúmava riadnu, mimoriadnu,
konsolidovanú, prípadne predbenú úètovnú závierku a návrh na
rozdelenie zisku alebo úhradu
strát a predkladá svoje vyjadrenie
valnému zhromadeniu,
d) podáva správy valnému zhromadeniu v lehote urèenej spoloèenskou zmluvou, inak raz roène.
(2) Èlenovia dozornej rady majú
právo poadova od konate¾ov informácie a vysvetlenia o vetkých záleitostiach spoloènosti a nahliada do
vetkých obchodných a úètovných
kníh a iných dokladov spoloènosti.
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§ 139
(1) Èlenov dozornej rady volí valné
zhromadenie.
(2) Èlenom dozornej rady nemôe
by konate¾ spoloènosti.
(3) Dozorná rada musí ma aspoò
troch èlenov.
(4) Na èlenov dozornej rady sa vzahuje zákaz konkurencie (§ 136) a ustanovenia § 135a sa pouijú primerane.

§ 140

vyaduje súhlas vetkých spoloèníkov, ktorých sa táto zmena týka.
(3) Ak sa prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu spoloèenskej zmluvy, povauje sa toto
rozhodnutie za rozhodnutie o zmene
spoloèenskej zmluvy. Konatelia sú
povinní po kadej zmene spoloèenskej zmluvy vyhotovi bez zbytoèného odkladu úplné znenie spoloèenskej zmluvy, za ktorého úplnos
a správnos zodpovedajú.

Zvýenie a zníenie
základného
imania

(1) Èlenovia dozornej rady sa zúèastòujú na valnom zhromadení. Musí sa im udeli slovo, kedyko¾vek o to
poiadajú.
(2) Dozorná rada zvolá valné zhromadenie, ak to vyadujú záujmy spoloènosti. Pre spôsob zvolávania valného zhromadenia platia primerane
ustanovenia § 129 ods. 1.

Oddiel 4

Zvýenie základného imania novými
peòanými vkladmi je prípustné, len
keï doterajie peòané vklady sú úplne
splatené. Zvýenie základného imania
nepeòanými vkladmi je prípustné u
pred týmto splatením.

§ 143

Zmena
spoloèenskej
zmluvy
§ 141
(1) Na zmenu spoloèenskej zmluvy
je potrebný súhlas vetkých spoloèníkov, okrem prípadov, keï zákon alebo
spoloèenská zmluva na to oprávòuje
valné zhromadenie.
(2) Na platnos zmeny spoloèenskej zmluvy, ktorou sa rozirujú povinnosti uloené spoloèenskou zmluvou spoloèníkom alebo zuujú, prípadne obmedzujú práva priznané spoloèníkom spoloèenskou zmluvou, sa
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§ 142

(1) Ak spoloèenská zmluva alebo
rozhodnutie valného zhromadenia
o zvýení základného imania neurèí
inak, majú doterají spoloèníci prednostné právo prevzia záväzok na nové vklady v pomere zodpovedajúcom
ich doterajím vkladom, a to v lehote
urèenej spoloèenskou zmluvou, inak
do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia valného zhromadenia
o zvýení základného imania.
(2) Ak sa má základné imanie zvyova nepeòanými vkladmi, schva¾uje valné zhromadenie nepeòaný
vklad a výku peòanej sumy, v akej
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sa nepeòaný vklad zapoèíta na vklad
spoloèníka.
(3) Záväzok na nový vklad sa preberá
písomným vyhlásením, v ktorom záujemca, ktorý nie je spoloèníkom spoloènosti, musí vyhlási, e pristupuje
k spoloèenskej zmluve; podpis záujemcu musí by úradne overený.

§ 147
(1) Konatelia sú povinní zverejni
zníenie základného imania a jeho výku
do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe
s èasovým odstupom 30 dní. V oznámení
sa vyzvú veritelia spoloènosti, aby prihlásili svoje poh¾adávky v lehote do 90 dní
po poslednom oznámení.

(4) Na zvýenie základného imania
novými vkladmi sa pouijú primerane
ustanovenia o splácaní vkladov pri zaloení spoloènosti.

(2) Spoloènos je povinná verite¾om,
ktorí vèas prihlásia svoje poh¾adávky,
poskytnú primerané zabezpeèenie ich
poh¾adávok alebo tieto poh¾adávky uspokoji.

§ 144

(3) Zníenie základného imania zapíe súd do obchodného registra, len ak
je preukázané, e zníenie základného
imania sa oznámilo spôsobom uvedeným v odseku 1 a verite¾om sa poskytlo
zabezpeèenie pod¾a odseku 2, pokia¾
ich poh¾adávky neboli uspokojené.

Valné zhromadenie môe rozhodnú, e nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku,
ktoré spoloènos môe poui pod¾a
zákona bez obmedzenia, sa pouijú na
zvýenie základného imania. Spoloènos môe takto zvýi základné imanie iba pri dodraní podmienok pod¾a
§ 179 ods. 3 a 4. Ustanovenie § 208 ods.
2 sa pouije primerane.

Zánik úèasti
spoloèníka
v spoloènosti
§ 148

§ 145
Konatelia sú povinní bez zbytoèného
odkladu poda návrh na zápis zvýenia
základného imania do obchodného registra.

§ 146
O zníení základného imania rozhoduje valné zhromadenie. Pritom sa nesmie zníi hodnota základného imania
spoloènosti a výka vkladu kadého
spoloèníka pod sumu ustanovenú v § 108
a § 109 ods. 1.

Zruenie úèasti
spoloèníka
súdom
(1) Spoloèník nemôe zo spoloènosti vystúpi, môe vak navrhnú, aby
súd zruil jeho úèas v spoloènosti, ak
nemono od neho spravodlivo poadova, aby v spoloènosti zotrval. Ustanovenia § 113 ods. 5 a 6 platia obdobne.
(2) Vyhlásenie konkurzu na majetok
spoloèníka alebo zamietnutie návrhu
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
jeho majetku má rovnaké úèinky ako
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zruenie jeho úèasti v spoloènosti súdom.
(3) Ak spoloèenská zmluva nepripúa prevod obchodného podielu
alebo ak sa na prevod obchodného podielu vyaduje súhlas valného zhromadenia, má exekúcia na obchodný
podiel spoloèníka rovnaké úèinky ako
zruenie jeho úèasti v spoloènosti súdom.
(4) Ak bol konkurz na majetok
spoloèníka, ktorého úèas v spoloènosti zanikla pod¾a odseku 2, právoplatným rozhodnutím súdu zruený
z iných dôvodov ako po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku a spoloènos doposia¾ nepouila jeho obchodný podiel pod¾a
§ 113 ods. 5 a 6, úèas spoloèníka v spoloènosti sa obnovuje; ak spoloènos u
vyplatila vyrovnací podiel, má nárok
na jeho vrátenie. To platí primerane aj
vtedy, ak bola právoplatným rozhodnutím súdu zastavená exekúcia pod¾a
osobitného zákona.

§ 149

Vyrovnanie
(1) Spoloèníkovi, ktorého úèas
v spoloènosti súd zruil, alebo ktorý bol
vylúèený, vzniká právo na vyrovnací
podiel (§ 61 ods. 2 a 3). Rovnaké právo
má dediè alebo právny nástupca spoloèníka, pokia¾ naòho nepreiel obchodný podiel (§ 116).
(2) Vyrovnací podiel sa vypoèíta pomerom splateného vkladu spoloèníka,
ktorého úèas v spoloènosti zanikla,
k splateným vkladom vetkých spoloèníkov, ak spoloèenská zmluva neurèuje
inak.

Oddiel 5
Zruenie
a likvidácia
spoloènosti
§ 151
Okrem prípadov uvedených v § 68
sa spoloènos zruuje:
a) rozhodnutím súdu pod¾a ustanovenia § 152,

Vylúèenie
spoloèníka
Spoloènos sa môe domáha na súde vylúèenia spoloèníka, ktorý poruuje závaným spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný
a na monos vylúèenia bol písomne
upozornený. S podaním tohto návrhu
musia súhlasi spoloèníci, ktorých vklady predstavujú aspoò jednu polovicu
základného imania. Ustanovenie § 113
ods. 4 tým nie je dotknuté. Ustanovenia
§ 113 ods. 5 a 6 platia obdobne.
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§ 150

b) z iných dôvodov uvedených v spoloèenskej zmluve.

§ 152
Spoloèníci, a ak to ustanovuje spoloèenská zmluva alebo stanovy, aj konatelia sa môu na súde domáha zruenia
spoloènosti z dôvodov a za podmienok
ustanovených v zákone, v spoloèenskej
zmluve alebo v zakladate¾skej listine,
prípadne v stanovách.
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§ 152a
(1) Na splynutie spoloèností alebo
zlúèenie spoloèností sa pouijú primerane ustanovenia § 218a a 218k, ak zákon neustanovuje inak.
(2) O schválení zmluvy o splynutí
alebo zmluvy o zlúèení spoloèností
rozhodujú na návrh konate¾ov valné
zhromadenia vetkých zanikajúcich
spoloèností, v prípade zlúèenia aj valné zhromadenie nástupníckej spoloènosti. Rozhodnutie valného zhromadenia sa prijíma dvojtretinovou
väèinou hlasov vetkých spoloèníkov, ak spoloèenská zmluva nevyaduje vyí poèet hlasov.
(3) Ak spoloèenská zmluva spoloènosti zanikajúcej splynutím alebo zlúèením pripúa prevod obchodného
podielu na inú osobu a nástupnícka
spoloènos takýto prevod nepripúa,
vyaduje sa na schválenie splynutia
alebo zlúèenia spoloèností a na schválenie zmluvy o splynutí alebo zmluvy
o zlúèení spoloèností súhlas vetkých
spoloèníkov tejto zanikajúcej spoloènosti.
(4) Listiny pod¾a § 218c ods. 2 sa zasielajú spoloèníkom spoloènosti spolu
s pozvánkou na valné zhromadenie.
Tieto listiny sa nemusia poskytnú
k nahliadnutiu v sídle spoloènosti;
ustanovenia § 218a ods. 5 a § 218c ods. 4
sa nepouijú. Konatelia spoloènosti sú
povinní od zvolania valného zhromadenia poskytnú kadému spoloèníkovi na poiadanie podstatné informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú
splynutia alebo zlúèenia spoloèností;
na toto právo musia by spoloèníci

upozornení v pozvánke na valné zhromadenie.
(5) Ak spoloènos nemá ustanovenú dozornú radu, ustanovenie § 218b
ods. 2 sa nepouije. Vypracovanie
správy konate¾ov sa nevyaduje, ak sa
vetci spoloèníci písomne alebo do zápisnice z valného zhromadenia vzdajú práva na jej predloenie.
(6) Preskúmanie návrhu zmluvy
o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností audítorom pod¾a § 218a ods. 2
a 4 sa vyaduje len vtedy, ak o to poiada niektorý zo spoloèníkov splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností; náklady znáa spoloènos. Ak spoloènos nevyhovela iadosti spoloèníka a spoloèník poiada o zaznamenanie tejto skutoènosti do zápisnice
z valného zhromadenia, ktoré rozhoduje o splynutí alebo zlúèení spoloèností, povauje sa to za protest proti
rozhodnutiu valného zhromadenia
o splynutí alebo zlúèení spoloèností.

§ 152b
Na rozdelenie spoloènosti sa pouijú primerane ustanovenia § 152a,
218m a 218o.

§ 153
(1) Pred zaèatím likvidácie spoloènosti vymenuje valné zhromadenie
likvidátora.
(2) Pri zruení spoloènosti s likvidáciou má kadý spoloèník nárok na podiel na likvidaènom zostatku. Tento podiel sa urèuje pomerom vkladu, ktorý
spoloèník splatil, k splateným vkladom
vetkých spoloèníkov, ak spoloèenská
zmluva neurèuje nieèo iné.
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DIEL V
Akciová spoloènos
Oddiel 1
Základné
ustanovenia
§ 154
(1) Akciovou spoloènosou je spoloènos, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na urèitý poèet akcií s urèitou
menovitou hodnotou. Spoloènos zodpovedá za poruenie svojich záväzkov
celým svojím majetkom. Akcionár neruèí za záväzky spoloènosti.
(2) Obchodné meno spoloènosti musí
obsahova oznaèenie akciová spoloènos alebo skratku akc. spol. alebo
skratku a. s..
(3) Akciová spoloènos môe by
súkromnou akciovou spoloènosou
alebo verejnou akciovou spoloènosou. Za verejnú akciovú spoloènos sa
povauje spoloènos, ktorá vydala
vetky akcie alebo èas akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií
alebo ktorej akcie prijala burza na obchodovanie na trhu cenných papierov.
Za vydanie akcií na základe verejnej
výzvy na upisovanie akcií sa tie povauje, ak upíe vetky akcie obchodník
s cennými papiermi na základe zmluvy o obstaraní vydania akcií, ak zmluva neobsahuje záväzok obchodníka
s cennými papiermi, e predá akcie
v tejto zmluve vopred urèeným osobám.
(4) Verejná akciová spoloènos,
ktorá vydala vetky akcie vo forme akcií na meno, má najviac 50 akcionárov
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a jej akcie nie sú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov,
môe so súhlasom vetkých akcionárov rozhodnú, e prestáva by verejnou akciovou spoloènosou a stáva sa
súkromnou akciovou spoloènosou.
Na urèenie poètu akcionárov je rozhodujúci poèet akcionárov, ktorí sú zapísaní v zozname akcionárov. Rozhodnutie o tom, e spoloènos prestáva by
verejnou akciovou spoloènosou, sa
ukladá do zbierky listín a spoloènos
je povinná uverejni oznámenie o prijatí tohto rozhodnutia v periodickej
tlaèi s celotátnou pôsobnosou uverejòujúcej burzové správy. Ak po prijatí tohto rozhodnutia spoloènos zvýi základné imanie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií alebo jej
akcie prijme burza na obchodovanie
na trhu s cennými papiermi, stáva sa
opä verejnou akciovou spoloènosou.
(5) Verejnou výzvou na upisovanie
akcií sa rozumie výzva na upisovanie
akcií uskutoènená akýmiko¾vek prostriedkami zverejnenia voèi neurèitému okruhu vopred neurèených osôb.

§ 155
(1) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoloèníka podie¾a sa pod¾a
zákona a stanov spoloènosti na jej riadení, zisku a na likvidaènom zostatku
po zruení spoloènosti s likvidáciou,
ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
(2) Akcia môe by vydaná v podobe listinného cenného papiera (ïalej
len listinná akcia) alebo v podobe
zaknihovaného cenného papiera (ïa-
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lej len zaknihovaná akcia), ak zákon
neustanovuje inak.
(3) Akcia obsahuje
a) obchodné meno a sídlo spoloènosti,
b) menovitú hodnotu,
c) oznaèenie, èi akcia znie na doruèite¾a alebo na meno; pri akcii na meno obchodné meno alebo názov,
sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko
a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá
je akcionárom; ak je akcionárom
zahranièná právnická osoba, identifikaèné èíslo sa uvádza, ak je pridelené; ak je akcionárom zahranièná fyzická osoba, uvádza sa dátum
narodenia, ak rodné èíslo nebolo
pridelené,
d) výku základného imania a poèet
vetkých akcií spoloènosti k dátumu vydania emisie akcií,
e) dátum vydania emisie akcií.
(4) Listinná akcia obsahuje aj èíselné oznaèenie a podpis èlena alebo
podpisy èlenov predstavenstva, ktorí
sú oprávnení kona za spoloènos v èase vydania akcie. Listinná akcia ïalej
obsahuje aj urèenie práv s òou spojených aspoò s odkazom na úpravu
v stanovách.
(5) Ak spoloènos vydáva viac druhov akcií, musia akcie obsahova
oznaèenie druhu. Akcie, s ktorými nie
sú spojené iadne osobitné práva (ïalej len kmeòová akcia), nemusia obsahova oznaèenie druhu.
(6) Vydávanie iných druhov akcií,
ako ustanovuje tento zákon, sa zakazuje.

§ 156
(1) Akcia môe znie na meno alebo
na doruèite¾a. Stanovy môu zaloi
právo akcionárov na výmenu akcie na
meno za akcie na doruèite¾a a naopak.
(2) Akcia na meno môe by vydaná
ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia
na doruèite¾a môe by vydaná len
ako zaknihovaná.
(3) Prevod zaknihovaných akcií sa
uskutoèòuje pod¾a osobitného zákona.
(4) Prevod listinných akcií na meno sa uskutoèòuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie
obchodné meno alebo názov, sídlo
a identifikaèné èíslo právnickej osoby,
ak je pridelené, alebo meno, bydlisko
a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá je
nadobúdate¾om akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza,
a deò prevodu akcie na meno. Ak je
akcionárom zahranièná fyzická osoba,
uvádza sa dátum narodenia, ak rodné
èíslo nebolo pridelené. Na rubopis sa
inak primerane pouijú ustanovenia
osobitného zákona upravujúce zmenky.
(5) Akcia na meno môe znie aj na
dve alebo viac osôb. Práva spojené s akciou môe vykonáva ktoráko¾vek
z nich alebo osoba nimi splnomocnená.
(6) Pri akciách na meno zabezpeèuje spoloènos vedenie zoznamu akcionárov pod¾a tohto zákona a osobitných
predpisov. Do zoznamu akcionárov sa
zapisuje èíselné oznaèenie akcie, jej
druh a menovitá hodnota, obchodné
meno alebo názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ak je pride-
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lené, alebo meno, bydlisko a rodné èíslo
fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak
je akcionárom zahranièná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné èíslo nebolo pridelené. Práva spojené
s akciou na meno je voèi spoloènosti
oprávnená vykonáva osoba zapísaná v
zozname akcionárov. Zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo
na vlastné náklady poadova výpis zo
zoznamu akcionárov v èasti, v ktorej sa
ho týka.
(7) Na úèinnos prevodu akcie na
meno voèi spoloènosti sa vyaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname
akcionárov. Spoloènos je povinná zabezpeèi vykonanie zmeny zápisu
v zozname akcionárov bezodkladne
potom, èo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná. Spoloènos zodpovedá za kodu, ktorá vznikne akcionárovi, ktorý akciu na meno prevádza,
a nadobúdate¾ovi akcie poruením tejto povinnosti.
(8) Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa
nepouijú, ak pod¾a zákona alebo stanov evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená pod¾a osobitného zákona nahrádza zoznam akcionárov.
(9) Stanovy môu obmedzi, nie
vak vylúèi prevodite¾nos akcií na
meno. Ak stanovy podmienia prevodite¾nos akcií na meno súhlasom spoloènosti, musia ustanovi aj dôvody,
pre ktoré môe spoloènos odmietnu
udelenie súhlasu a lehotu, v ktorej je
spoloènos povinná rozhodnú o iadosti akcionára o udelenie súhlasu
a oznámi toto rozhodnutie akcionáro-
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vi. Ak nie sú dané dôvody na odmietnutie udelenia súhlasu urèené stanovami, spoloènos je povinná súhlas na
prevod akcií na meno udeli. Spoloènos zodpovedá za kodu, ktorá vznikne akcionárovi poruením týchto povinností. O udelení súhlasu na prevod
akcií na meno rozhoduje predstavenstvo, ak stanovy neurèujú inak. Rozhodnutie spoloènosti o udelení alebo
neudelení súhlasu akcionárovi na prevod akcií na meno oznámi spoloènos
akcionárovi v písomnej forme. Stanovy spoloènosti, ktorej akcie prijala
burza na obchodovanie na trhu cenných papierov, nemôu obmedzi prevodite¾nos akcií.
(10) Ak stanovy podmienia prevodite¾nos akcií na meno súhlasom spoloènosti, vyaduje sa súhlas spoloènosti aj na zriadenie záloného práva
k týmto akciám, inak záloné právo
nevznikne; na udelenie a oznámenie
súhlasu spoloènosti platí odsek 9 primerane. Ak pod¾a stanov sa na prevod
akcií na meno vyaduje splnenie inej
podmienky, vyaduje sa splnenie tejto podmienky aj na vznik záloného
práva. Na prevod zaloených akcií na
meno pri výkone záloného práva sa
súhlas spoloènosti, prípadne splnenie
inej podmienky, nevyaduje.

§ 156a
Rozhodujúci
deò
V prípadoch ustanovených týmto
zákonom práva akcionára voèi spoloènosti môe uplatòova iba osoba, ktorá
je oprávnená vykonáva tieto práva
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k rozhodujúcemu dòu urèenému na
základe zákona alebo v stanovách.

§ 157
(1) Stanovy musia urèi menovitú
hodnotu vetkých druhov akcií, ktoré
sa majú vyda. Súèet menovitých hodnôt týchto akcií musí zodpoveda výke
základného imania. Menovitá hodnota
akcie musí by vyjadrená kladným celým èíslom. Akciová spoloènos môe
vyda akcie, ktoré majú rôznu menovitú hodnotu, ak zákon neustanovuje
inak.
(2) Emisný kurz akcie nesmie by
nií, ako je menovitá hodnota akcie,
ak zákon neustanovuje inak. Ak je
emisný kurz akcie vyí ako jej menovitá hodnota, suma prevyujúca menovitú hodnotu akcie je emisné áio.
Ak pri splácaní emisného kurzu akcie
platená suma nestaèí na splatenie menovitej hodnoty alebo jej èasti a emisného áia, zapoèítava sa najprv na plnenie povinnosti splati emisné áio.
(3) Spoloènos môe vyda hromadné akcie. Hromadnou akciou je akcia,
ktorá nahrádza viac akcií tohto istého
druhu spoloènosti s rovnakou menovitou hodnotou. Spoloènos je povinná
vyda majite¾ovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré nahrádza, v zaknihovanej alebo listinnej podobe. Postup
urèia stanovy spoloènosti.

§ 158
Zruený.

§ 159
(1) Stanovy môu urèi vydanie
druhu akcií, s ktorými sú spojené pred-

nostné práva týkajúce sa dividendy
(prioritné akcie), ak súhrn ich menovitých hodnôt neprekroèí polovicu základného imania.
(2) Vydanie akcií, s ktorými je spojené právo na urèitý úrok nezávisle od
hospodárskych výsledkov spoloènosti,
nie je dovolené.
(3) Stanovy môu urèi vydanie
prioritných akcií, s ktorými nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromadení. Ich majitelia majú vetky
ostatné práva spojené s akciami. Odo
dòa, ktorý nasleduje po dni prijatia
rozhodnutia valného zhromadenia
o tom, e prednostná dividenda nebude vyplatená, alebo odo dòa omekania s výplatou prednostnej dividendy
nadobúda akcionár hlasovacie právo,
a to a do èasu, keï valné zhromadenie rozhodne o vyplatení prednostnej
dividendy, a ak bola spoloènos
v omekaní s výplatou prednostnej dividendy, a do dòa jej vyplatenia. Majitelia prioritných akcií majú právo
hlasova na valnom zhromadení, ktoré rozhodne o vyplatení prednostnej
dividendy, v plnom rozsahu.

§ 160
(1) Spoloènos môe na základe
rozhodnutia valného zhromadenia
vyda dlhopisy, s ktorými je spojené
právo na ich výmenu za akcie spoloènosti (ïalej len vymenite¾ný dlhopis) alebo právo na prednostné upísanie akcií spoloènosti (ïalej len prioritný dlhopis), ak valné zhromadenie súèasne rozhodne o podmienenom
zvýení základného imania. Na rozhodovanie valného zhromadenia o vy-
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daní vymenite¾ných dlhopisov alebo
prioritných dlhopisov platí ustanovenie § 202 ods. 1.

na úèet spoloènosti, platí, e akcie upísala na svoj úèet a je povinná splati
emisný kurz týchto akcií.

(2) Ak valné zhromadenie poverí
predstavenstvo, aby za podmienok urèených stanovami vydalo nové akcie,
môe súèasne poveri predstavenstvo,
aby za podmienok urèených stanovami vydalo vymenite¾né dlhopisy alebo
prioritné dlhopisy, ak predstavenstvo
súèasne rozhodne o podmienenom
zvýení základného imania.

(3) Zakladatelia spoloènosti alebo
v prípade zvýenia základného imania
èlenovia predstavenstva sú povinní
spoloène a nerozdielne splati emisný
kurz akcií, ktoré boli upísané v rozpore s ustanovením odseku 1, a ruèia spoloène a nerozdielne za splatenie emisného kurzu akcií osobami pod¾a odseku 2.

(3) Právo na výmenu vymenite¾ného dlhopisu za akcie spoloènosti a právo na prednostné upísanie akcií spoloènosti môu by predmetom samostatného prevodu.

(4) Zakladate¾ spoloènosti alebo
èlen predstavenstva sa môe zbavi záväzku pod¾a odseku 3, ak preukáe, e
nevedel a ani vedie nemohol, e akcie
boli upísané v rozpore s ustanovením
odseku 1 alebo osobou, ktorá koná vo
vlastnom mene, ale na úèet spoloènosti.

(4) Ak osoba, na ktorú bolo právo
na výmenu vymenite¾ného dlhopisu
za akcie spoloènosti samostatne prevedené, toto právo uplatní, zaniká právo
majite¾a vymenite¾ného dlhopisu na
výplatu menovitej hodnoty vymenite¾ného dlhopisu a výnosu z neho.
(5) Akcionári spoloènosti majú
právo na prednostné nadobudnutie
vymenite¾ných dlhopisov a prioritných dlhopisov vydávaných spoloènosou; ustanovenia § 204a sa pouijú
obdobne.
(6) Na vymenite¾né dlhopisy a prioritné dlhopisy sa vzahujú osobitné
predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Po zápise základného imania
do obchodného registra, pri ktorého
vytváraní bolo poruené ustanovenie
odseku 1, sa z tohto dôvodu nemono
domáha zruenia rozhodnutia súdu,
ktorým sa povo¾uje zápis základného
imania do obchodného registra, a nemono sa domáha urèenia, e upísanie akcií v rozpore s ustanovením odseku 1 je neplatné.

§ 161a

(1) Spoloènos nesmie upisova akcie vytvárajúce jej základné imanie.

(1) Spoloènos alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na úèet spoloènosti môe nadobúda vlastné akcie
spoloènosti iba za podmienok ustanovených zákonom.

(2) Ak akcie spoloènosti upíe osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, ale

(2) Spoloènos alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na úèet spoloè-

§ 161
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nosti môe nadobúda vlastné akcie
pod¾a odseku 1, ak
a) nadobudnutie akcií schváli valné
zhromadenie, ktoré súèasne urèí
podmienky, za ktorých môe spoloènos vlastné akcie nadobudnú,
najmä najvyí poèet akcií, ktoré
môe spoloènos nadobudnú, lehotu, poèas ktorej môe spoloènos
akcie nadobudnú, ktorá nesmie
presiahnu 18 mesiacov, a pri odplatnom nadobudnutí akcií najniiu a najvyiu cenu, za ktorú
môe spoloènos akcie nadobudnú,
b) menovitá hodnota vetkých vlastných akcií, ktoré má spoloènos vo
svojom majetku, vrátane akcií,
ktoré nadobudla iná osoba vo
vlastnom mene, ale na úèet spoloènosti, nesmie prekroèi 10 % základného imania,
c) nadobudnutím akcií neklesne
vlastné imanie spoloènosti pod
hodnotu základného imania spolu
s rezervným fondom (§ 217), prípadne ïalími fondmi vytváranými spoloènosou povinne pod¾a zákona,
d) emisný kurz nadobúdaných akcií
je úplne splatený.
(3) Predstavenstvo je povinné zabezpeèi splnenie podmienok pod¾a
ustanovení odseku 2 písm. b) a d).
(4) Stanovy môu urèi, e ustanovenie odseku 2 písm. a) sa nepouije,
ak nadobudnutie vlastných akcií spoloènosti je nevyhnutné na odvrátenie
ve¾kej kody bezprostredne hroziacej
spoloènosti. Predstavenstvo je potom

povinné oboznámi valné zhromadenie na jeho najbliom zasadnutí o dôvodoch a cie¾och nadobudnutia vlastných akcií, o poète a menovitej hodnote takto nadobudnutých akcií, o podiele ich menovitej hodnoty na základnom imaní spoloènosti a o cene,
ktorú spoloènos za takto nadobudnuté akcie zaplatila.
(5) Stanovy môu urèi, e ustanovenie odseku 2 písm. a) sa nepouije
na nadobudnutie vlastných akcií spoloènosti na úèel ich prevodu na zamestnancov spoloènosti. Takto nadobudnuté akcie musia by prevedené
na zamestnancov spoloènosti do 12
mesiacov od ich nadobudnutia spoloènosou.

§ 161b
(1) Aj bez splnenia podmienok
pod¾a § 161a ods. 2 môe spoloènos
nadobúda vlastné akcie, ak
a) v súlade s týmto zákonom a stanovami zniuje základné imanie alebo
b) vstupuje ako právny nástupca do
vetkých práv a povinností osoby,
ktorá bola majite¾om týchto akcií,
alebo
c) ide o akcie, ktoré spoloènos nadobudla na základe povinnosti ustanovenej v zákone alebo na základe
rozhodnutia súdu o ochrane meninových akcionárov, alebo
d) ide o akcie, ktorých emisný kurz je
úplne splatený a spoloènos ich nadobúda bezodplatne, alebo
e) ide o akcie, ktorých emisný kurz je
úplne splatený a ktoré spoloènos
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nadobudla v drabe v rámci súdneho výkonu rozhodnutia, ktorým
spoloènos vymáhala poh¾adávky
voèi majite¾ovi akcií, alebo
f) ide o akcie, ktoré spoloènos nadobudla pod¾a § 177 ods. 5.
(2) Akcie nadobudnuté pod¾a odseku 1 písm. b) a f) je spoloènos povinná previes do troch rokov od ich
nadobudnutia; to neplatí, ak menovité
hodnoty vetkých vlastných akcií nadobudnutých spoloènosou vrátane
akcií, ktoré získala osoba konajúca vo
vlastnom mene, ale na úèet spoloènosti, nepresahujú 10 % základného imania spoloènosti. Ak spoloènos tieto
akcie v ustanovenej lehote neprevedie, je povinná zníi základné imanie
o sumu rovnajúcu sa ich menovitej
hodnote a tieto akcie vzia z obehu. Ak
spoloènos nesplní povinnos zníi
základné imanie, môe ju súd aj bez
návrhu zrui a nariadi jej likvidáciu;
ustanovenia § 68 ods. 6 a 7 sa pouijú
primerane.

§ 161c
(1) Právny úkon, ktorý je v rozpore
s ustanoveniami § 161a a 161b, sa povauje za platný.
(2) Akcie nadobudnuté v rozpore
s ustanoveniami § 161a a 161b musia
by v lehote jedného roka od ich nadobudnutia prevedené. Ak tieto akcie
v tejto ustanovenej lehote nebudú prevedené, spoloènos je povinná zníi
základné imanie o sumu rovnajúcu sa
ich menovitej hodnote a tieto akcie
vzia z obehu. Ak spoloènos nesplní
povinnos zníi základné imanie, mô-
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e ju súd aj bez návrhu zrui a nariadi jej likvidáciu; ustanovenia § 68
ods. 6 a 7 sa pouijú primerane.

§ 161d
(1) Ak má spoloènos v majetku
vlastné akcie, nemono vykonáva
hlasovacie práva s nimi spojené. Ak
spoloènos úètuje vlastné akcie na
strane aktív súvahy, musí vytvori osobitný rezervný fond v rovnakej výke,
ktorý môe zníi alebo zrui iba
v prípade, ak èas vlastných akcií alebo vetky vlastné akcie prevedie na
inú osobu alebo ak zníi základné
imanie vzatím èasti vlastných akcií
alebo vetkých vlastných akcií z obehu. Ustanovenia § 217 tým nie sú dotknuté.
(2) Ak spoloènos alebo osoby konajúce vo vlastnom mene, ale na úèet
spoloènosti, nadobudnú vlastné akcie
spoloènosti, spoloènos je povinná
v správe o podnikate¾skej èinnosti
spoloènosti a o stave jej majetku (§ 192
ods. 2) uvies
a) dôvody nadobudnutia vlastných
akcií spoloènosou alebo osobou
konajúcou v mene a na úèet spoloènosti v priebehu úètovného roka,
b) poèet a menovitú hodnotu vlastných akcií, ktoré spoloènos alebo
osoba konajúca vo vlastnom mene,
ale na úèet spoloènosti v priebehu
úètovného roka nadobudla a previedla na inú osobu, ako aj podiel
ich menovitých hodnôt na základnom imaní spoloènosti,
c) pri odplatnom nadobudnutí alebo
prevode vlastných akcií na inú
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osobu aj protihodnotu, za ktorú
spoloènos akcie nadobudla alebo
previedla,
d) poèet a menovitú hodnotu akcií,
ktoré spoloènos alebo osoba konajúca vo vlastnom mene, ale na
úèet spoloènosti nadobudla a má
vo svojom majetku, ako aj podiel
ich menovitej hodnoty na základnom imaní spoloènosti.

§ 161e
(1) Spoloènos nesmie v súvislosti
s nadobudnutím jej akcií tretími osobami poskytova týmto osobám preddavky, pôièky, úvery ani zábezpeky.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na právne úkony, ktoré sa vykonávajú v rámci benej èinnosti
bánk, a na právne úkony vykonané v
súvislosti s nadobudnutím akcií zamestnancami spoloènosti alebo pre zamestnancov spoloènosti za predpokladu, e v dôsledku týchto úkonov neklesne vlastné imanie spoloènosti pod
hodnotu základného imania spolu
s rezervným fondom, ktorý spoloènos
vytvára povinne pod¾a zákona.

§ 161f
(1) Ustanovenia § 161a, § 161b ods.
1, § 161d a 161e sa primerane pouijú aj
na zriadenie záloného práva k vlastným akciám spoloènosti.
(2) Ustanovenia § 161, § 161a ods. 1
a 4, § 161b ods. 1 písm. b) a f) a ods. 2 ,
§ 161c a 161e a § 161f ods. 1 sa primerane pouijú aj na upisovanie alebo
nadobúdanie akcií alebo na zriadenie
záloného práva k akciám ovládajúcej
osoby ovládanou osobou.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nepouije, ak ovládaná osoba
a) koná na úèet inej osoby okrem prípadu, ak koná na úèet ovládajúcej
osoby alebo spoloènosti, ktorá je
ovládaná tou istou ovládajúcou
osobou,
b) je obchodníkom s cennými papiermi a ide o úkony, ktoré sa uskutoèòujú v rámci jej podnikania ako
obchodníka s cennými papiermi,
alebo
c) získala postavenie ovládanej osoby a po nadobudnutí akcií.
(4) S akciami nadobudnutými
ovládanou osobou pod¾a odseku 3 nemono vykonáva hlasovacie práva.
Akcie nadobudnuté pod¾a odseku 3 sa
na úèely urèenia, èi je splnená podmienka pod¾a § 161a ods. 2 písm. b),
povaujú za vlastné akcie ovládajúcej
osoby.

Oddiel 2
Zaloenie
a vznik spoloènosti
§ 162
(1) Spoloènos môe zaloi jeden
zakladate¾, ak je zakladate¾ právnickou
osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia.
(2) Ak spoloènos zakladajú dvaja
alebo viacerí zakladatelia, uzavrú zakladate¾skú zmluvu. Ak spoloènos
zakladá jeden zakladate¾, nahrádza
zakladate¾skú zmluvu zakladate¾ská
listina. Zakladate¾ská zmluva alebo
zakladate¾ská listina musí sa vyhotovi vo forme notárskej zápisnice
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o právnom úkone. Súèasou zakladate¾skej zmluvy a zakladate¾skej listiny
je návrh stanov.
(3) Hodnota základného imania
spoloènosti
musí
by
aspoò
1 000 000 Sk.

§ 163
Zakladate¾ská
zmluva
(1) Zakladate¾ská zmluva alebo zakladate¾ská listina musí obsahova:
a) obchodné meno, sídlo a predmet
podnikania (èinnosti),
b) navrhované základné imanie,
c) poèet akcií, ich menovitú hodnotu,
formu a podobu; ak sa majú vyda
akcie rôznych druhov, ich názov a
opis práv s nimi spojených; údaj
o obmedzení prevodite¾nosti akcií,
ak majú by vydané akcie na meno,
ktorých prevodite¾nos je obmedzená,
d) emisný kurz, za ktorý spoloènos
akcie vydáva,
e) poèet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia,
f) urèenie predmetu nepeòaného
vkladu a urèenie peòanej sumy,
v akej sa nepeòaný vklad zapoèítava za plnenie emisného kurzu
akcií, ktoré zakladate¾ upísal, ak sa
zakladate¾ zaväzuje vloi do spoloènosti nepeòaný vklad,
g) urèenie správcu vkladov pod¾a § 60
ods. 1,
h) predpokladané náklady spoloènosti súvisiace s jej zaloením
a vznikom.
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(2) Ak sa má spoloènos zaloi na
základe výzvy na upisovanie akcií, musí zakladate¾ská zmluva alebo zakladate¾ská listina ïalej obsahova:
a) èas a miesto upisovania akcií,
b) postup pri upísaní akcií prevyujúcich navrhované základné imanie, najmä urèenie, èi zakladatelia
po upísaní navrhovaného základného imania umonia upisovanie
ïalích akcií; ak sa pripúa upisovanie akcií prevyujúcich navrhované základné imanie, urèenie, èi
sa o upísané akcie prevyujúce navrhované základné imanie zvýi
výka navrhovaného základného
imania alebo èi sa bude kráti poèet
upísaných akcií jednotlivým upisovate¾om v pomere, v akom upísali akcie pri zachovaní navrhovanej
výky základného imania, prípadne èiastoènom zvýení navrhovaného základného imania; zakladate¾ská zmluva môe urèi aj iný
postup pri upísaní akcií prevyujúcich navrhované základné imanie,
c) miesto a èas na splatenie èasti upísaných akcií a jej výky,
d) spôsob zvolania ustanovujúceho
valného zhromadenia upisovate¾ov.
(3) Kadá výhoda, ktorá môe by
poskytnutá osobám, ktoré sa podie¾ali
na zaloení spoloènosti alebo na èinnostiach smerujúcich k nadobudnutiu
oprávnenia na jej èinnos, musí by
dohodnutá v zakladate¾skej zmluve;
iné zvýhodnenie nemono poskytnú.
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e) podpis upisovate¾a.

Zaloenie spoloènosti
na základe výzvy
na upisovanie
akcií

(2) Na základe výzvy na upisovanie akcií nemono upisova akcie nepeòanými vkladmi.

§ 164
(1) Zakladatelia zabezpeèujú vytvorenie základného imania prevyujúceho ich vklady výzvou na upisovanie
akcií, ktorá musí obsahova údaje uvedené v zakladate¾skej zmluve (§ 163).
(2) Výzva na upisovanie akcií sa
vhodným spôsobom uverejní a jej obsah mono meni a po márnom uplynutí lehoty ustanovenej pre upisovanie
akcií.
(3) Návrh stanov musí by na nahliadnutie v kadom upisovacom mieste.

§ 165
(1) K upísaniu akcie dochádza zápisom do listiny upisovate¾ov alebo
doruèením písomného prejavu vôle
upisovate¾a. Zápis do listiny upisovate¾ov alebo iný písomný prejav vôle
upisovate¾a musí obsahova aspoò
a) obchodné meno alebo názov, sídlo
a identifikaèné èíslo právnickej
osoby, ak je pridelené, alebo meno,
bydlisko a rodné èíslo fyzickej
osoby, ktorá upisuje akcie; ak je
upisovate¾om zahranièná fyzická
osoba, uvádza sa dátum narodenia,
ak rodné èíslo nebolo pridelené,
b) poèet, menovitú hodnotu, formu,
prípadne druh upisovaných akcií,
c) emisný kurz upisovaných akcií,
d) lehoty na splácanie upísaných akcií,

(3) Ak ide o peòané vklady, je upisovate¾ povinný splati aspoò 10 % menovitej hodnoty upísaných akcií v èase
a na úèet v banke, ktoré sú urèené zakladate¾ovi vo výzve na upisovanie. Ak
upisovate¾ nesplní túto povinnos, je
upísanie neúèinné.

§ 166
(1) Po upísaní navrhovaného základného imania zakladatelia ïalie
upisovanie odmietnu, ak zakladate¾ská zmluva alebo zakladate¾ská listina
neurèuje inak.
(2) Ak sa upíu akcie prevyujúce
navrhované základné imanie a zakladatelia prijali pod¾a § 163 ods. 2 písm.
b) upísanie akcií jednotlivými upisovate¾mi len v urèitom rozsahu, sú zakladatelia povinní spoloène a nerozdielne bez zbytoèného odkladu vráti
upisovate¾ovi vklad alebo èas vkladu
splateného pri upísaní akcií spolu
s úrokom vo výke úroku obvykle
poskytovaného bankami v mieste sídla spoloènosti, a to pod¾a zmluvy
o benom úète ku dòu vzniku povinnosti vráti zaplatenú sumu.

§ 167
(1) Upisovanie akcií je neúèinné, ak
do konca lehoty vyhlásenej vo výzve na
upisovanie akcií nedosiahne hodnota
upísaných akcií výku navrhovaného
základného imania, ibae akcie chýbajúce do tejto výky sú do jedného mesia-
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ca dodatoène upísané zakladate¾mi alebo niektorými z nich.

c) emisný kurz upísaných akcií,

(2) Ak je upisovanie akcií neúèinné, zanikajú práva a povinnosti upisovate¾a z upísania akcií a zakladatelia
sú povinní spoloène a nerozdielne bez
zbytoèného odkladu vráti upisovate¾ovi vklad alebo èas vkladu splatenú
pri upísaní akcií. Pri peòanom vklade sú zakladatelia povinní vráti ho aj
s úrokom vo výke obvykle poskytovanej bankami v mieste sídla spoloènosti, a to pod¾a zmluvy o benom úète
ku dòu vzniku povinnosti vráti zaplatenú sumu.

e) lehoty na splácanie upísaných akcií,
f) podpis zakladate¾a alebo zakladate¾ov.
(3) Po zápise spoloènosti do obchodného registra spoloènos vymení
toto potvrdenie za doèasný list alebo za
akciu, ak je splatená celá jej menovitá
hodnota.

Ustanovujúce
valné zhromadenie
§ 169

§ 168
(1) Upisovatelia sú povinní spláca
upísané akcie v lehotách ustanovených
v listine upisovate¾ov. Aspoò 30 % menovitej hodnoty upísaných akcií, ktoré
sa majú splati peòanými vkladmi, sú
upisovatelia povinní splati najneskôr
do zaèatia ustanovujúceho valného
zhromadenia.
(2) Pred zápisom spoloènosti do
obchodného registra sú zakladatelia
povinní vyda upisovate¾ovi akcií písomné potvrdenie o splatení vkladu
alebo jeho èasti, ktoré obsahuje najmä
a) obchodné meno alebo názov, sídlo
a identifikaèné èíslo právnickej
osoby, ak je pridelené, alebo meno,
bydlisko a rodné èíslo fyzickej
osoby, ktorá upisuje akcie; ak je
upisovate¾om zahranièná fyzická
osoba, uvádza sa dátum narodenia,
ak rodné èíslo nebolo pridelené,
b) poèet, menovitú hodnotu, formu,
prípadne druh upísaných akcií,
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d) rozsah splatenia vkladov,

(1) Upisovatelia, ktorí splnili povinnos ustanovenú v § 165 a 168, sú oprávnení zúèastni sa na ustanovujúcom
valnom zhromadení. Zakladatelia
zvolajú ustanovujúce valné zhromadenie tak, aby sa konalo do 60 dní odo
dòa, keï sa dosiahlo upísanie navrhovaného základného imania.
(2) Ak zakladatelia nedodria lehotu ustanovenú v odseku 1, povauje sa
upisovanie akcií za neúèinné a nastanú
úèinky § 167 ods. 2.

§ 170
(1) Ustanovujúce valné zhromadenie sa môe kona, len ak boli upísané akcie v hodnote navrhovaného základného imania a splatilo sa najmenej 30 % menovitej hodnoty peòaných vkladov.
(2) Ustanovujúce valné zhromadenie je schopné uznáa sa, ak sú na
òom prítomní upisovatelia, ktorí upísali akcie s menovitou hodnotou pred-
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stavujúcou spolu viac ako 50 % celkovej menovitej hodnoty upísaných akcií a ktorí splnili svoju povinnos splati urèenú èas ich menovitej hodnoty.
Ustanovujúcemu valnému zhromadeniu predsedá pri zaèatí zakladate¾
splnomocnený ostatnými zakladate¾mi alebo jeho zástupca, dokia¾ nie je
zvolený predseda ustanovujúceho valného zhromadenia.
(3) Na rozhodnutie ustanovujúceho valného zhromadenia sa vyaduje
súhlas upisovate¾ov, ktorí upísali akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu viac ako 50 % menovitej
hodnoty akcií, ktoré spolu upísali upisovatelia prítomní na jeho zasadnutí.
Rozhodnutie schválené touto väèinou
môe urèi, v ktorých prípadoch sa vyaduje iná väèina alebo súhlas vetkých prítomných upisovate¾ov oprávnených na hlasovanie.

§ 171
(1) Ustanovujúce valné zhromadenie:
a) rozhoduje o zaloení spoloènosti,
b) schva¾uje stanovy spoloènosti,
c) volí orgány spoloènosti, ktoré je
pod¾a stanov oprávnené voli valné
zhromadenie.
(2) Od zakladate¾skej zmluvy alebo zakladate¾skej listiny sa môe okrem zvýenia základného imania ustanovujúce valné zhromadenie odchýli len so súhlasom vetkých prítomných upisovate¾ov.
(3) O konaní ustanovujúceho valného zhromadenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá má formu notárskej zá-

pisnice. Zápisnica z konania ustanovujúceho valného zhromadenia musí
obsahova uznesenia prijaté ustanovujúcim valným zhromadením a úplné znenie schválených stanov. Prílohu
zápisnice tvorí listina prítomných upisovate¾ov. Pre obsah listiny prítomných upisovate¾ov platí primerane
ustanovenie § 185 ods. 1.

Zaloenie
spoloènosti bez výzvy
na upísanie akcií
§ 172
(1) Ak sa zakladatelia v zakladate¾skej zmluve dohodnú, e v urèitom pomere splatia celé základné imanie spoloènosti, nevyaduje sa výzva na upisovanie akcií a konanie ustanovujúceho
valného zhromadenia.
(2) Ak sa spoloènos zakladá bez
výzvy na upisovanie akcií, musí zakladate¾ská zmluva obsahova rozhodnutia zakladate¾ov pod¾a § 171 ods. 1. Notárska zápisnica, v ktorej je vyhotovená zakladate¾ská zmluva, obsahuje aj
schválené stanovy.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia
obdobne, ak spoloènos zakladá bez výzvy na upisovanie akcií jedna právnická
osoba.

Stanovy
§ 173
(1) Stanovy musia obsahova:
a) obchodné meno a sídlo spoloènosti,
b) predmet podnikania (èinnosti),
c) výku základného imania a spôsob
splácania akcií; prípadne aj pod-
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mienenú výku základného imania, ak valné zhromadenie rozhodlo o podmienenom zvýení základného imania (§ 207) alebo
schválenú výku základného imania, ak valné zhromadenie poverilo predstavenstvo zvýi základné imanie (§ 210),
d) poèet akcií, ich menovitú hodnotu
a podobu, ako aj urèenie, èi akcie
znejú na meno alebo na doruèite¾a,
ak spoloènos vydáva akcie
v oboch formách, poèet akcií na doruèite¾a a poèet akcií na meno, prípadne uvedenie obmedzenia prevodite¾nosti akcií na meno,
e) spôsob zvolávania valného zhromadenia, jeho pôsobnos a spôsob
jeho rozhodovania,
f) poèet èlenov predstavenstva, dozornej rady alebo iných orgánov,
ako aj vymedzenie ich pôsobnosti
a spôsob rozhodovania,
g) výku zaèiatoèného rezervného
fondu a výku, do ktorej je spoloènos povinná ho dopåòa, a spôsob
dopåòania,
h) spôsob rozdelenia zisku,
i) dôsledky poruenia povinnosti splati vèas upísané akcie,
j)

to rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom,
ktorý sa pod¾a zákona a stanov vyaduje na prijatie rozhodnutia o zmene
stanov.
(3) Predstavenstvo je povinné po
kadej zmene stanov vyhotovi bez
zbytoèného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnos a správnos
zodpovedá. V prípade podmieneného
zvýenia základného imania vyhotoví
predstavenstvo úplné znenie stanov
s uvedením výky základného imania,
ktorá vyplynula z uplatnenia práv
spojených s vymenite¾nými dlhopismi alebo prioritnými dlhopismi ich
majite¾mi v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka do jedného mesiaca po skonèení kalendárneho roka.

§ 174
Stanovy pod¾a potreby takisto upravia:
a) vydávanie rôznych druhov akcií,
ich oznaèenie, poèet a práva s nimi
spojené a
b) pravidlá pre vydávanie dlhopisov
pod¾a § 160 a práva s dlhopismi spojené.

Vznik
spoloènosti

spôsob zvyovania a zniovania základného imania a

k) postup pri dopåòaní a zmene stanov,
l) ïalie údaje, ak to ustanovuje zákon.
(2) Ak prijme valné zhromadenie
rozhodnutie, ktorého dôsledkom je
zmena obsahu stanov, povauje sa to-
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§ 175
(1) Pred vznikom spoloènosti musí
by upísaná celá hodnota základného
imania a splatených najmenej 30 %
z peòaných vkladov; ustanovenie
§ 59 ods. 2 tým nie je dotknuté.
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(2) Návrh na zápis do obchodného
registra podáva predstavenstvo a podpisujú ho vetci èlenovia predstavenstva.
(3) K návrhu na zápis spoloènosti
do obchodného registra sa prikladá

b) listina upisovate¾ov, prípadne druhopisy alebo kópie písomných
prejavov vôle upisovate¾ov akcií,
c) notárska zápisnica z konania ustanovujúceho valného zhromadenia.

a) zakladate¾ská zmluva alebo zakladate¾ská listina,

Doèasný
list

b) stanovy,
c) rozhodnutie dozornej rady o vo¾be
predstavenstva, ak je predstavenstvo pod¾a stanov volené dozornou
radou,
d) písomné vyhlásenie správcu vkladu pod¾a § 60 ods. 4,
e) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, e hodnota nepeòaného
vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoloènosti vloili
nepeòané vklady,
f) oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania, ktorý sa navrhuje zapísa, ak je spoloènos zaloená na úèel podnikania,
g) ïalie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a osobitných predpisov na zaloenie a vznik spoloènosti.
(4) Ak sa spoloènos zakladá na základe výzvy na upisovanie akcií, k návrhu na zápis spoloènosti do obchodného registra okrem listín pod¾a odseku 3 sa prikladá
a) výzva na upisovanie akcií v uverejnenom znení spolu s dokladom
o jej uverejnení,

§ 176
(1) Ak upisovate¾ nesplatil pred zápisom do obchodného registra celý
emisný kurz akcií, vydá spoloènos
bezodkladne po zápise spoloènosti do
obchodného registra akcionárovi doèasný list.
(2) Doèasný list obsahuje
a) obchodné meno a sídlo spoloènosti,
b) výku základného imania spoloènosti,
c) obchodné meno alebo názov, sídlo
a identifikaèné èíslo právnickej
osoby alebo meno, bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom; pri zahraniènej právnickej osobe sa identifikaèné èíslo
uvádza, ak je pridelené; pri zahraniènej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné èíslo nebolo pridelené,
d) poèet, menovitú hodnotu a formu
upísaných akcií, ktoré doèasný list
nahrádza, prípadne urèenie ich
druhu,
e) výku splatnej èasti emisného kurzu akcií, ktoré nahrádza, a lehoty
splácania emisného kurzu,
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f) dátum vydania emisie doèasného
listu,
g) podpis èlena alebo podpisy èlenov
predstavenstva, ktorí sú oprávnení
kona v mene spoloènosti v èase
vydania doèasného listu, ak sa doèasný list vydáva v listinnej podobe.
(3) Doèasný list je cenný papier,
ktorý znie na meno a sú s ním spojené
práva vyplývajúce z akcií, ktoré nahrádza, a povinnos splati ich emisný
kurz. Na prevod doèasného listu sa
vzahujú primerane ustanovenia
o prevode akcií na meno. Ak akcionár
prevedie doèasný list na inú osobu
pred splatením menovitej hodnoty akcií, ruèí za splatenie zvyku upísanej
hodnoty akcií.
(4) Ak doèasný list znie na meno
nieko¾kých osôb, platí § 156 ods. 5 obdobne. Na splatenie menovitej hodnoty
akcií sú tieto osoby zaviazané spoloène
a nerozdielne.
(5) Doèasný list vymení spoloènos
akcionárovi za akcie po splatení menovitej hodnoty akcií, ktoré doèasný list
nahrádza.

Oddiel 3
Práva a povinnosti
akcionárov
§ 176a
(1) Zápisom akciovej spoloènosti
do obchodného registra nadobúda
upisovate¾ akcií práva akcionára ako
spoloèníka akciovej spoloènosti zodpovedajúce akciám, ktoré upísal.
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(2) Ustanovenie odseku 1 sa pouije primerane aj pri zvýení základného imania spoloènosti, ak zákon neustanovuje skorie úèinky zvýenia
základného imania.
(3) Výkon práv akcionára môe by
obmedzený alebo pozastavený len na
základe tohto zákona alebo osobitného zákona.

§ 176b
(1) Akcionár nesmie vykonáva
práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
(2) Spoloènos musí zaobchádza
za rovnakých podmienok so vetkými
akcionármi rovnako.

§ 177
(1) Akcionár je povinný splati
emisný kurz akcií, ktoré upísal, v èase
urèenom v stanovách najneskôr do
jedného roka od vzniku spoloènosti.
Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 59
ods. 2 a § 170 ods. 1.
(2) Akcionára nemono zbavi záväzku splati emisný kurz akcií, ktoré
upísal. Ustanovenie § 176 ods. 3 a ustanovenia o zníení základného imania
tým nie sú dotknuté. Akcionár nemôe jednostranným právnym úkonom
zapoèíta svoju poh¾adávku voèi spoloènosti proti poh¾adávke spoloènosti
na splatenie emisného kurzu akcií,
ktoré upísal.
(3) Pri poruení povinnosti splati
emisný kurz akcií alebo jeho èasti
pod¾a odseku 1 je akcionár povinný
zaplati úroky z omekania zo sumy,
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s ktorou je akcionár v omekaní, urèené v stanovách, inak vo výke 20 % roène.
(4) Ak je akcionár v omekaní so
splácaním emisného kurzu akcií alebo
jeho èasti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnos splnil
v lehote urèenej stanovami, inak v lehote 60 dní od doruèenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie na vylúèenie pod¾a odseku 5.
(5) Po márnom uplynutí lehoty
pod¾a odseku 4 spoloènos vylúèi akcionára zo spoloènosti. O vylúèení akcionára zo spoloènosti rozhoduje
predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúèení akcionára zo spoloènosti predstavenstvo doruèí akcionárovi a uloí do
zbierky listín. Doruèením rozhodnutia o vylúèení akcionára zo spoloènosti
prechádzajú akcie vylúèeného akcionára na spoloènos.
(6) Po prevode akcií vylúèeného
akcionára alebo po zníení základného imania o akcie vylúèeného akcionára pod¾a § 161b spoloènos vyplatí vylúèenému akcionárovi peòanú sumu
vo výke ním splatenej èasti emisného
kurzu zníenú o náklady, ktoré spoloènosti vznikli z poruenia povinnosti pod¾a odsekov 1 a 3 vylúèeným akcionárom, a výdavky spoloènosti s tým
spojené. Ak spoloènos prevedie akcie
vylúèeného akcionára za cenu niiu,
ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoloènos vylúèenému akcionárovi len
peòanú sumu presahujúcu výku
emisného kurzu zníenú o náklady,
ktoré spoloènosti vznikli z poruenia
povinnosti pod¾a odsekov 1 a 3 vylúèe-

ným akcionárom, a výdavky spoloènosti s tým spojené. Ak spoloènos
zníi základné imanie o akcie vylúèeného akcionára, vyplatí spoloènos vylúèenému akcionárovi peòanú sumu
vo výke ním splatenej èasti emisného
kurzu zníenú o náklady, ktoré spoloènosti vznikli z poruenia povinnosti pod¾a odseku 1 a 3 vylúèeným akcionárom, a výdavky spoloènosti s tým
spojené a o podiel na strate spoloènosti.
(7) Ak spoloènos vydala listinné
doèasné listy, je súèasou rozhodnutia
o vylúèení akcionára aj vyhlásenie doèasného listu za neplatný. Nadobúdate¾ovi akcií pod¾a odseku 6 vydá spoloènos nový doèasný list alebo akcie,
ak je emisný kurz akcií splatený.

§ 178
(1) Akcionár má právo na podiel zo
zisku spoloènosti (dividendu), ktorý
valné zhromadenie pod¾a výsledku
hospodárenia urèilo na rozdelenie. Pokia¾ z ustanovení stanov týkajúcich sa
akcií s odliným nárokom na podiel zo
zisku nevyplýva nieèo iné, urèuje sa
tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií vetkých akcionárov. Spoloènos
môe akcionárom vypláca dividendu
len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 a 5.
(2) Právo na dividendu môe by
predmetom samostatného prevodu
odo dòa rozhodnutia valného zhromadenia o rozdelení zisku akcionárom.

Aktualizácia è. 52

175

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník
(3) Podiel èlenov predstavenstva
a èlenov dozornej rady na zisku (tantiému) môe urèi valné zhromadenie zo
zisku urèeného na rozdelenie.
(4) Pokia¾ osobitný zákon neustanovuje inak, môu sa zamestnanci spoloènosti v zhode so stanovami podie¾a na
rozdelení zisku. Stanovy alebo valné
zhromadenie môe urèi, e tento podiel na zisku mono poui na získanie akcií zamestnancami spoloènosti.
(5) Rozhodujúci deò na urèenie
osoby oprávnenej uplatni právo na
dividendu urèí valné zhromadenie,
ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoloènosti; ak valné zhromadenie rozhodujúci deò neurèí, povauje sa za takýto deò uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Vo verejných akciových spoloènostiach nemôe by tento
deò urèený na skorí deò, ako je piaty
deò nasledujúci po dni konania valného zhromadenia a na neskorí deò,
ako je 30. deò od konania valného
zhromadenia; ak valné zhromadenie verejnej spoloènosti rozhodujúci
deò neurèí, povauje sa za takýto deò
30. deò od konania valného zhromadenia.
(6) Spôsob a miesto výplaty dividendy urèí valné zhromadenie, ktoré
rozhodlo o rozdelení zisku. Vo verejných akciových spoloènostiach je dividenda splatná najneskôr do 60 dní od
rozhodujúceho dòa urèeného pod¾a
odseku 5. Spoloènos je povinná vyplati dividendu akcionárom na svoje
náklady a nebezpeèenstvo.
(7) Akcionár má právo nazera do
zápisníc z rokovania dozornej rady;
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o takto získaných informáciách je povinný zachováva mlèanlivos.

§ 179
(1) Akcionár nie je povinný vráti
spoloènosti dividendu prijatú dobromyse¾ne.
(2) Spoloènos nesmie vráti akcionárom ich vklady.
(3) Do zruenia spoloènosti môe
by medzi akcionárov rozdelený vdy
len èistý zisk
a) zníený o prídely do rezervného
fondu, prípadne ïalích fondov,
ktoré spoloènos vytvára pod¾a zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
b) zvýený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené
zo zisku, ktorých pouitie nie je
v zákone ustanovené.
(4) Spoloènos nemôe rozdeli
medzi akcionárov èistý zisk alebo iné
vlastné zdroje spoloènosti, ak vlastné
imanie zistené pod¾a schválenej riadnej úètovnej závierky je alebo by bolo
v dôsledku rozdelenia zisku niie
ako hodnota základného imania spolu
s rezervnými fondmi, ktoré pod¾a zákona alebo stanov nesmie spoloènos
poui na plnenie akcionárom.
(5) Spoloènos nesmie vypláca akcionárom najmä úroky z vkladov do
spoloènosti a preddavky na dividendu.
(6) Za vrátenie vkladov akcionárom sa nepovauje plnenie spoloènosti
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a) pri nadobudnutí vlastných akcií
spoloènosou, ak to zákon pripúa,
b) pri vyhlásení doèasného listu za
neplatný.
(7) Ustanovenia odsekov 2 a 5 sa
nevzahujú na zníenie základného
imania spoloènosti, ak zákon neustanovuje inak.
(8) Po zruení spoloènosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na
likvidaènom zostatku.
(9) Akéko¾vek plnenia poskytnuté
akcionárom v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným zákonom, alebo
stanovami sú akcionári povinní vráti
spoloènosti; ustanovenie odseku 1
tým nie je dotknuté. Splnenie tejto povinnosti nemôe spoloènos odpusti
a predstavenstvo je povinné ju vymáha.

§ 180
(1) Akcionár je oprávnený zúèastni sa na valnom zhromadení, hlasova na òom, poadova na òom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záleitostí spoloènosti alebo záleitostí osôb
ovládaných spoloènosou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného
zhromadenia, a uplatòova na òom
návrhy. Poèet hlasov akcionára sa urèuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výke základného imania.
Spôsob hlasovania urèujú stanovy.
Stanovy alebo osobitný zákon môu
obmedzi výkon hlasovacieho práva
urèením najvyieho poètu hlasov jedného akcionára alebo odstupòovaním
poètu hlasov v závislosti od urèitých

menovitých hodnôt akcií; obmedzenie
výkonu hlasovacieho práva v stanovách sa musí vzahova v rovnakom
rozsahu na vetkých akcionárov.
(2) Na uplatnenie práv pod¾a odseku 1 je pri akciách vydaných v zaknihovanej podobe rozhodujúcim dòom
deò urèený v pozvánke na valné zhromadenie alebo v oznámení o konaní
valného zhromadenia. Týmto dòom
môe by deò konania valného zhromadenia alebo deò, ktorý mu predchádza, najviac vak pä dní pred dòom konania tohto valného zhromadenia. Ak
rozhodujúci deò nie je takýmto spôsobom urèený, povauje sa za rozhodujúci deò vdy deò konania valného zhromadenia.
(3) Predstavenstvo je povinné kadému akcionárovi poskytnú na poiadanie na valnom zhromadení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromadenia. Ak
predstavenstvo nie je schopné poskytnú akcionárovi na valnom zhromadení úplnú informáciu alebo ak o to
akcionár na valnom zhromadení poiada, je predstavenstvo povinné poskytnú ich akcionárovi písomne najneskôr do 30 dní od konania valného
zhromadenia. Písomnú informáciu
zasiela predstavenstvo akcionárovi na
adresu ním uvedenú, inak ju poskytne
v mieste sídla spoloènosti.
(4) Poskytnutie informácie sa môe
odmietnu, iba ak by sa jej poskytnutím poruil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie
vyplýva, e jej poskytnutie by mohlo

Aktualizácia è. 52

177

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník
spôsobi spoloènosti alebo òou ovládanej spoloènosti ujmu; nemono odmietnu poskytnú informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoloènosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo poèas rokovania valného
zhromadenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnú informáciu, rozhodne na iados akcionára o povinnosti
predstavenstva poskytnú poadovanú informáciu poèas rokovania valného zhromadenia dozorná rada; na èas
nevyhnutný na prijatie rozhodnutia
dozornej rady môe predseda valného
zhromadenia na iados dozornej rady prerui rokovanie valného zhromadenia. Ak dozorná rada rozhodne,
e nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu
akcionára o tom, èi je spoloènos povinná poadovanú informáciu poskytnú.
(5) Ak akcionár nepoiadal dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí
informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, e nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemono z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlási
uznesenie valného zhromadenia za
neplatné v súvislosti s predmetom,
ktorého sa poadovaná informácia týkala.

§ 181
(1) Akcionár alebo akcionári, ktorí
majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného
imania, môu s uvedením dôvodov písomne poadova zvolanie mimoriadneho valného zhromadenia na prero-
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kovanie navrhovaných záleitostí.
Stanovy môu urèi, e toto právo má
tie akcionár alebo akcionári, ktorí
majú akcie, ktorých menovitá hodnota
je menia ako 5 % základného imania.
(2) Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromadenie tak, aby sa
konalo najneskôr do 40 dní odo dòa,
keï mu bola doruèená iados o jeho
zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meni navrhovaný program valného zhromadenia. Predstavenstvo
je oprávnené navrhovaný program
valného zhromadenia doplni iba so
súhlasom osôb, ktoré poiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromadenia pod¾a odseku 1.
(3) Ak predstavenstvo nesplní povinnos pod¾a odseku 2, rozhodne súd
na návrh akcionára alebo akcionárov
pod¾a odseku 1 o tom, e ich poveruje
zvola v lehote pod¾a odseku 2 mimoriadne valné zhromadenie a poveruje
ich na vetky s tým súvisiace úkony.
Súèasne súd na návrh akcionárov urèí
predsedu valného zhromadenia, ktorý bude vies valné zhromadenie do
zvolenia jeho predsedu. Ak spoloènos vydala akcie na meno, súd na návrh akcionára alebo akcionárov pod¾a
odseku 1 uloí èlenom predstavenstva
povinnos poskytnú na zabezpeèenie
konania valného zhromadenia povereným akcionárom zoznam akcionárov. Ak tak predstavenstvo v lehote urèenej súdom neurobí, pouijú sa primerane ustanovenia § 28b ods. 3.
(4) Pozvánka na mimoriadne valné
zhromadenie alebo oznámenie o jeho
konaní pod¾a odseku 3 musí obsaho-
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va výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dòa,
keï sa rozhodnutie stalo vykonate¾ným.
(5) Ak súd splnomocní akcionárov
na zvolanie valného zhromadenia,
uhrádza trovy súdneho konania a náklady konania valného zhromadenia
spoloènos. Za záväzok uhradi trovy
súdneho konania a konania valného
zhromadenia ruèia èlenovia predstavenstva spoloène a nerozdielne. Spoloènos má právo na náhradu kody,
ktorá jej vznikla úhradou trov súdneho konania voèi èlenom predstavenstva.
(6) iadosti akcionárov pod¾a odseku 1 mono vyhovie len vtedy, ak
títo akcionári preukáu, e sú majite¾mi akcií najmenej tri mesiace pred
uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromadenia predstavenstvom pod¾a odseku 2.

§ 182
(1) Na iados akcionárov uvedených v § 181 ods. 1:

ustanoveným zákonom a urèeným
stanovami na zvolávanie valného
zhromadenia najmenej desa dní
pred konaním valného zhromadenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromadenia nie je moné, mono zaradi
urèenú záleitos na program rokovania valného zhromadenia len
pod¾a § 185 ods. 2,
c) dozorná rada preskúma výkon pôsobnosti predstavenstva v urèených
záleitostiach,
d) predstavenstvo uplatní v mene
spoloènosti nároky na splatenie
emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omekaní s jeho
splácaním, alebo uplatní nároky
spoloènosti na vrátenie plnenia,
ktoré spoloènos vyplatila akcionárom v rozpore s týmto zákonom,
e) dozorná rada uplatní v mene spoloènosti nároky na náhradu kody,
prípadne iné nároky, ktoré má spoloènos proti èlenom predstavenstva,

a) predstavenstvo zaradí nimi urèenú
záleitos na program rokovania
valného zhromadenia; valné zhromadenie je povinné túto záleitos
prerokova,

f) dozorná rada uplatní v mene spoloènosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoloènos
v rozpore s týmto zákonom upísala
akcie vytvárajúce jej základné
imanie (§ 161),

b) ak iados o zaradenie nimi urèenej záleitosti bola doruèená po zaslaní pozvánky na valné zhromadenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromadenia, zale alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu
valného zhromadenia spôsobom

(2) Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytoèného odkladu nesplní iados akcionárov, môu akcionári pod¾a § 181 ods. 1 uplatni nároky

g) dozorná rada uplatní v mene spoloènosti nároky, ktoré má spoloènos voèi èlenom predstavenstva
ako ruèite¾om pod¾a tohto zákona.
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pod¾a odseku 1 v mene spoloènosti.
Iná osoba ako akcionár, ktorý návrh na
súd podal, alebo ním splnomocnená
osoba nemôe v súdnom konaní robi
úkony v mene spoloènosti.
(3) Akcionári, ktorí uplatnia v mene spoloènosti nároky pod¾a odseku 2,
sú povinní znáa trovy súdneho konania za spoloènos. Ak je spoloènosti
priznaná náhrada trov konania, ten,
ktorému bola uloená náhrada týchto
trov, je povinný uhradi ju akcionárovi, ktorý uplatòoval nároky v mene
spoloènosti.

§ 183
O vyhlásení rozhodnutia valného
zhromadenia za neplatné platia obdobne ustanovenia § 131. Akcionár,
ktorý sa zúèastnil valného zhromadenia, sa môe domáha práva pod¾a
§ 131 ods. 1 iba ak podal protest do zápisnice z valného zhromadenia.

Oddiel 4
ORGÁNY
SPOLOÈNOSTI
Valné
zhromadenie
§ 184
(1) Najvyím orgánom spoloènosti je valné zhromadenie. Akcionár sa
zúèastòuje na valnom zhromadení
osobne alebo v zastúpení na základe
písomného splnomocnenia (ïalej len
prítomný akcionár). Ak akcionár
udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými
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akciami na jednom valnom zhromadení viacerým splnomocnencom, spoloènos umoní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromadení zapísal do listiny prítomných
skôr. Splnomocnencom akcionára nemôe by èlen dozornej rady spoloènosti.
(2) Valné zhromadenie sa koná
najmenej raz za rok v lehote urèenej
stanovami a zvoláva ho predstavenstvo, ak zákon neustanovuje inak, a to
spôsobom a v lehotách urèených stanovami. Ak zákon ustanovuje povinnos zvola valné zhromadenie
a predstavenstvo sa na jeho zvolaní
bez zbytoèného odkladu neuznieslo
alebo dlhí èas nie je schopné uznáa
sa, valné zhromadenie je oprávnený
zvola ktorýko¾vek èlen predstavenstva.
(3) Pri spoloènosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku
vetkým akcionárom na adresu sídla
alebo bydliska uvedenú v zozname
akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromadenia. Pri
spoloènosti s akciami na doruèite¾a sa
uverejòuje v tejto lehote oznámenie
o konaní valného zhromadenia v periodickej tlaèi s celotátnou pôsobnosou uverejòujúcej burzové správy, ak
stanovy neurèujú periodickú tlaè s celotátnou pôsobnosou. Stanovy môu
urèi aj iný spôsob uverejòovania.
Spoloènos zale doporuèeným listom
majite¾ovi akcie na doruèite¾a oznámenie o konaní valného zhromadenia v tej istej lehote na ním uvedenú
adresu a na jeho náklady, ak majite¾
akcie na doruèite¾a zriadil ako zábez-
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peku na úhradu nákladov s tým spojených záloné právo v prospech spoloènosti aspoò na jednu akciu spoloènosti. Verejné akciové spoloènosti sú povinné uverejòova oznámenie o konaní valného zhromadenia v periodickej tlaèi s celotátnou pôsobnosou
uverejòujúcej burzové správy.
(4) Pozvánka na valné zhromadenie alebo oznámenie o konaní valného
zhromadenia obsahuje aspoò:
a) obchodné meno a sídlo spoloènosti,
b) miesto, dátum a hodinu konania
valného zhromadenia,
c) oznaèenie, èi sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromadenie,
d) program rokovania valného zhromadenia,
e) rozhodujúci deò na uplatnenie
práva úèasti na valnom zhromadení, ak spoloènos vydala zaknihované akcie.
(5) Ak stanovy neurèujú inak, valné zhromadenie sa koná v mieste sídla spoloènosti. Miesto, dátum a hodina
konania valného zhromadenia sa
musia urèi tak, aby èo najmenej obmedzovali monos akcionárov zúèastni sa na valnom zhromadení.
(6) Ak je v programe valného zhromadenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromadenie alebo
oznámenie o jeho konaní musí obsahova aspoò podstatu navrhovaných
zmien. Návrh zmien stanov a ak má
by na programe valného zhromadenia vo¾ba èlenov orgánov spoloènosti
mená osôb, ktoré sa navrhujú za èle-

nov jednotlivých orgánov spoloènosti,
musia by akcionárom poskytnuté na
nahliadnutie v sídle spoloènosti v lehote urèenej na zvolanie valného zhromadenia.
(7) Akcionár má právo vyiada si
kópie návrhu stanov a zoznamu osôb,
ktoré sa navrhujú za èlenov jednotlivých orgánov spoloènosti s uvedením
navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje
náklady a nebezpeèenstvo. Na práva
pod¾a odseku 6 a tohto odseku musia
by akcionári upozornení v pozvánke
na valné zhromadenie alebo v oznámení o konaní valného zhromadenia.
(8) Stanovy môu urèi aj ïalí spôsob, akým je predstavenstvo povinné
poskytnú akcionárom návrhy pred
konaním valného zhromadenia. Stanovy môu tie urèi, e predstavenstvo, prípadne dozorná rada je povinná poskytnú akcionárom aj ïalie návrhy uznesení, ktoré predkladajú na
valné zhromadenie, a to spôsobom
urèeným v stanovách. Ak sa návrhy
predloené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na valnom zhromadení odliujú od návrhov, ktoré
boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromadenia alebo
ak pred konaním valného zhromadenia predstavenstvo, prípadne dozorná
rada neposkytla tieto návrhy, nie je to
dôvodom na vyslovenie neplatnosti
týchto uznesení valného zhromadenia, ak tieto skutoènosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom zhromadení vecne odôvodní.
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§ 185
(1) Prítomní akcionári sa zapisujú
do listiny prítomných, ktorá obsahuje
názov a sídlo právnickej osoby alebo
meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá
je akcionárom, prípadne splnomocnenca, èísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávòujú
na hlasovanie, prípadne údaj o tom, e
akcie neoprávòujú na hlasovanie.
Správnos listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromadenia a zapisovate¾ zvolení pod¾a stanov. Ak spoloènos odmietne vykona zápis urèitej osoby do
listiny prítomných, uvedie túto skutoènos do listiny prítomných spolu
s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromadenia.
(2) O záleitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromadenia, mono
rozhodnú len za úèasti a so súhlasom
vetkých akcionárov spoloènosti.

§ 186
(1) Valné zhromadenie rozhoduje
väèinou hlasov prítomných akcionárov, pokia¾ tento zákon alebo stanovy
nevyadujú inú väèinu.
(2) Na rozhodnutie valného zhromadenia o zmene práv spojených
s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevodite¾nosti akcií na meno sa
vyaduje aj súhlas dvojtretinovej väèiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia
tieto akcie. Stanovy môu urèi vyí
poèet hlasov akcionárov, ktorí majú
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tieto akcie, potrebný na prijatie uznesenia valného zhromadenia.
(3) Pri hlasovaní na valnom zhromadení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôe vykonáva hlasovacie právo.

§ 186a
(1) Zakázané sú dohody, ktorými
sa akcionár zaväzuje voèi spoloènosti
alebo niektorému z jej orgánov, alebo
èlenovi jej orgánov
a) dodrova pri hlasovaní pokyny
spoloènosti alebo niektorého z jej
orgánov o tom, ako má hlasova,
b) hlasova za návrhy predkladané
orgánmi spoloènosti alebo
c) uplatni hlasovacie právo urèitým
spôsobom, alebo nehlasova ako
protiplnenie za výhody poskytnuté spoloènosou.
(2) Ustanovenia stanov, ktoré zaväzujú akcionára k postupu pod¾a odseku 1, sú neplatné.

§ 187
(1) Do pôsobnosti valného zhromadenia patrí:
a) zmena stanov,
b) rozhodnutie o zvýení a zníení základného imania, o poverení predstavenstva zvýi základné imanie
pod¾a § 210 a vydanie dlhopisov,
c) vo¾ba a odvolanie èlenov predstavenstva, pokia¾ stanovy neurèujú,
e ich volí a odvoláva dozorná rada
(§ 194 ods. 1),
d) vo¾ba a odvolanie èlenov dozornej
rady a iných orgánov urèených sta-
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novami, s výnimkou èlenov dozornej rady volených a odvolávaných
pod¾a § 200,
e) schválenie riadnej, mimoriadnej
alebo konsolidovanej úètovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení
zisku alebo úhrade strát a urèení
tantiém,
f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na
zaknihované cenné papiere a naopak,
g) rozhodnutie o zruení spoloènosti
a o zmene právnej formy,
h) rozhodnutie o skonèení obchodovania s akciami spoloènosti na burze a rozhodnutie o tom, e spoloènos prestáva by verejnou akciovou spoloènosou,
i) schva¾ovanie pravidiel odmeòovania èlenov orgánov spoloènosti, ak
stanovy neurèia, e pravidlá odmeòovania schva¾uje dozorná rada,
j) rozhodnutie o ïalích otázkach,
ktoré zákon alebo stanovy zahàòajú
do pôsobnosti valného zhromadenia.
(2) Na schválenie rozhodnutia valného zhromadenia o zmene stanov,
zvýení alebo zníení základného
imania, o poverení predstavenstva na
zvýenie základného imania pod¾a
§ 210, vydaní prioritných dlhopisov
alebo vymenite¾ných dlhopisov, zruení spoloènosti alebo zmene právnej
formy je potrebná dvojtretinová väèina hlasov prítomných akcionárov
a musí sa o tom vyhotovi notárska zápisnica. Dvojtretinová väèina hlasov

prítomných akcionárov je potrebná aj
na schválenie rozhodnutia valného
zhromadenia o skonèení obchodovania na burze s akciami spoloènosti na
trhu kótovaných cenných papierov.
Stanovy môu urèi vyí poèet hlasov
potrebných na prijatie uznesenia valného zhromadenia.

§ 188
(1) Valné zhromadenie zvolí svojho predsedu, zapisovate¾a, dvoch overovate¾ov zápisnice a osoby poverené
sèítaním hlasov. Do zvolenia predsedu
valného zhromadenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho èlena
alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak; ak taká osoba nie je na valnom zhromadení prítomná, môe
valné zhromadenie do zvolenia jeho
predsedu vies ktorýko¾vek z akcionárov spoloènosti.
(2) Zápisnica o valnom zhromadení obsahuje:
a) obchodné meno a sídlo spoloènosti,
b) miesto a èas konania valného zhromadenia,
c) meno predsedu valného zhromadenia, zapisovate¾a, overovate¾ov
zápisnice a osôb poverených sèítaním hlasov,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromadenia,
e) rozhodnutie valného zhromadenia
s uvedením výsledku hlasovania,
f) obsah protestu akcionára, èlena
predstavenstva alebo dozornej rady
týkajúceho sa rozhodnutia valného
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zhromadenia, ak o to protestujúci
poiada.
(3) K zápisnici sa priloia návrhy
a vyhlásenia predloené na valnom
zhromadení na prerokovanie.

§ 189
(1) Predstavenstvo zabezpeèuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromadení do 30 dní od jeho ukonèenia.
Zápisnicu
podpisuje
zapisovate¾
a predseda zasadania valného zhromadenia a dvaja zvolení overovatelia.
(2) Kadý akcionár môe poiada
predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej èasti spolu s prílohami
zápisnice. Predstavenstvo je povinné
na iados akcionára bez zbytoèného
odkladu zasla túto kópiu akcionárovi
na ním uvedenú adresu alebo mu ju
poskytnú iným spôsobom pod¾a dohody s akcionárom; inak je povinné ju
poskytnú v mieste sídla spoloènosti.
Ak stanovy neurèujú inak, znáa náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie
zápisnice z valného zhromadenia alebo jej èasti spolu s prílohami zápisnice
akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie
poiadal. Stanovy môu urèi aj ïalí
spôsob, akým je spoloènos povinná
poskytnú akcionárom kópiu zápisnice alebo jej èasti spolu s prílohami zápisnice.
(3) Zápisnice o valnom zhromadení spolu s oznámením o konaní valného zhromadenia alebo s pozvánkou
na valné zhromadenie a zoznam prítomných akcionárov spoloènos uschováva po celý èas jej trvania. Pri zániku
spoloènosti bez právneho nástupcu
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ich spoloènos odovzdá príslunému
tátnemu archívu.

§ 190
(1) Ak má spoloènos len jediného
akcionára, vykonáva pôsobnos valného zhromadenia tento akcionár. Tento
akcionár môe kedyko¾vek zvola valné
zhromadenie, ktorého pôsobnos vykonáva, prièom neplatí § 184 ods. 3.
Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného
zhromadenia musí ma písomnú formu a musí ho podpís; notárska zápisnica sa vyaduje v prípadoch ustanovených v § 187 ods. 2; ustanovenie
§ 189 ods. 3 platí primerane.
(2) Jediný akcionár je oprávnený
poadova, aby sa rozhodovania pod¾a
odseku 1 zúèastnilo predstavenstvo
a dozorná rada. Písomné rozhodnutie
jediného akcionára pod¾a odseku 1 sa
musí doruèi predstavenstvu a dozornej rade.
(3) Zmluvy uzatvorené medzi spoloènosou a jej jediným akcionárom,
ak tento akcionár súèasne koná v mene
spoloènosti, musia ma písomnú formu.

Predstavenstvo
§ 191
(1) Predstavenstvo je tatutárnym
orgánom spoloènosti, ktorý riadi èinnos spoloènosti a koná v jej mene.
Predstavenstvo rozhoduje o vetkých
záleitostiach spoloènosti, pokia¾ nie sú
týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromadenia alebo dozornej rady. Pokia¾
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stanovy neurèia inak, je oprávnený kona v mene spoloènosti kadý èlen
predstavenstva. Èlenovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoloènosti,
a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú
do obchodného registra.
(2) Stanovy, rozhodnutia valného
zhromadenia alebo dozornej rady môu obmedzi právo predstavenstva kona v mene spoloènosti, ale tieto obmedzenia nie sú úèinné voèi tretím osobám.

§ 192
(1) Predstavenstvo zabezpeèuje
riadne vedenie úètovníctva spoloènosti a predkladá valnému zhromadeniu
na schválenie riadnu, mimoriadnu
alebo konsolidovanú úètovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo
úhradu strát v súlade so stanovami.
Táto závierka sa zasiela akcionárom,
ktorí vlastnia akcie na meno najmenej
30 dní pred dòom konania valného
zhromadenia. Ak spoloènos vydala
akcie na doruèite¾a, hlavné údaje tejto
úètovnej závierky sa v tej istej lehote
uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a urèeným stanovami na zvolávanie valného zhromadenia. Úètovná
závierka sa musí tie akcionárom poskytnú na nahliadnutie v sídle spoloènosti v lehote ustanovenej zákonom
a urèenej stanovami na zvolanie valného zhromadenia. Akcionár, ktorý je
majite¾om akcií na doruèite¾a a ktorý
zriadil na akcie spoloènosti záloné
právo v prospech spoloènosti pod¾a
§ 184 ods. 3, má právo vyiada si zaslanie kópie úètovnej závierky na svoj
náklad a nebezpeèenstvo na ním uve-

denú adresu. Na tieto práva musia by
akcionári upozornení v pozvánke na
valné zhromadenie alebo v oznámení
o konaní valného zhromadenia. Stanovy môu urèi aj ïalí spôsob, akým
je spoloènos povinná poskytnú akcionárom úètovnú závierku.
(2) V lehotách urèených stanovami,
najmenej vak jedenkrát roène spolu
s riadnou úètovnou závierkou predkladá predstavenstvo valnému zhromadeniu správu o podnikate¾skej
èinnosti spoloènosti a o stave jej majetku. Táto správa je vdy súèasou výroènej správy spracovanej pod¾a osobitného predpisu.

§ 193
(1) Predstavenstvo je povinné písomne predloi dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia
spoloènosti na budúce obdobie, ako aj
o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoloènosti
a na iados a v lehote urèenej dozornou radou písomnú správu o stave
podnikate¾skej èinnosti a o majetku
spoloènosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je
tie povinné bezodkladne informova
dozornú radu o vetkých skutoènostiach, ktoré môu podstatne ovplyvni
vývoj podnikate¾skej èinnosti a stav
majetku spoloènosti, najmä jej likviditu. Èlenovia predstavenstva sú povinní na poiadanie dozornej rady alebo jej èlenov zúèastni sa zasadnutia
dozornej rady a poda jej èlenom v poadovanom rozsahu doplòujúce informácie k predloeným správam.
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(2) Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromadenie, ak zistí,e strata spoloènosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to
mono predpoklada a predloí valnému zhromadeniu návrhy opatrení.
O týchto skutoènostiach upovedomí
bez odkladu dozornú radu.

§ 194
(1) Èlenov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromadenie z akcionárov alebo iných osôb na dobu urèenú
v stanovách, ktorá nesmie presiahnu
pä rokov. Stanovy môu urèi, e èlenov predstavenstva volí a odvolává dozorná rada spôsobom v nich uvedeným.
(2) Orgán, ktorý volí èlenov predstavenstva, urèí zároveò, ktorý z èlenov predstavenstva je predsedom
predstavenstva. Ak volí èlenov predstavenstva dozorná rada, zvolia osoby
zvolené za prvých èlenov dozornej rady prvých èlenov predstavenstva pred
podaním návrhu na zápis spoloènosti
do obchodného registra. Na rozhodovanie prvých èlenov dozornej rady sa
pouije primerane ustanovenie § 194
ods. 1. Èlenom predstavenstva môe
by iba fyzická osoba.
(3) Stanovy môu urèi, e valné
zhromadenie volí èlenov predstavenstva spôsobom ustanoveným v § 200
ods. 2.
(4) Stanovy môu urèi, e predstavenstvo, ktorého poèet èlenov zvolených prísluným orgánom spoloènosti
neklesol pod polovicu, môe vymeno-
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va náhradných èlenov do najbliieho zasadnutia prísluného orgánu.
(5) Èlenovia predstavenstva sú povinní vykonáva svoju pôsobnos s náleitou starostlivosou, ktorá zahàòa
povinnos vykonáva ju s odbornou
starostlivosou a v súlade so záujmami
spoloènosti a vetkých jej akcionárov.
Najmä sú povinní zaobstara si a pri
rozhodovaní zoh¾adni vetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu
rozhodnutia, zachováva mlèanlivos
o dôverných informáciách a skutoènostiach, ktorých prezradenie tretím
osobám by mohlo spoloènosti spôsobi kodu alebo ohrozi jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone
svojej pôsobnosti nesmú uprednostòova svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoloènosti.
(6) Èlenovia predstavenstva, ktorí
poruili svoje povinnosti pri výkone
svojej pôsobnosti, sú povinní spoloène a nerozdielne nahradi kodu, ktorú tým spoloènosti spôsobili. Najmä
sú povinní nahradi kodu, ktorá spoloènosti vznikne tým, e
a) poskytne plnenie akcionárom v rozpore s týmto zákonom,
b) nadobudne majetok v rozpore
s ustanovením § 59a,
c) poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196a,
d) upíe, nadobudne alebo vezme do
zálohu vlastné akcie alebo akcie
inej spoloènosti v rozpore s týmto
zákonom,
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e) vydá akcie v rozpore s týmto zákonom.
(7) Èlen predstavenstva nezodpovedá za kodu, ak preukáe, e postupoval pri výkone svojej pôsobnosti
s odbornou starostlivosou a v dobrej
viere, e koná v záujme spoloènosti.
Èlenovia predstavenstva nezodpovedajú za kodu spôsobenú spoloènosti
konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromadenia; to neplatí,
ak je uznesenie valného zhromadenia v rozpore s právnymi predpismi
alebo stanovami spoloènosti. Èlenov
predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.
(8) Dohody medzi spoloènosou
a èlenom predstavenstva vyluèujúce
alebo obmedzujúce zodpovednos èlena predstavenstva sú zakázané; stanovy nemôu obmedzi alebo vylúèi
zodpovednos èlena predstavenstva.
Spoloènos sa môe vzda nárokov na
náhradu kody voèi èlenom predstavenstva alebo uzatvori s nimi dohodu
o urovnaní najskôr po troch rokoch od
ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas valné zhromadenie a ak proti takémuto rozhodnutiu na valnom zhromadení nevznesie do zápisnice protest menina akcionárov s akciami,
ktorých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5 % základného imania.
(9) Nároky spoloènosti na náhradu
kody voèi èlenom predstavenstva
môe uplatni vo svojom mene a na
vlastný úèet verite¾ spoloènosti, ak nemôe uspokoji svoju poh¾adávku
z majetku spoloènosti. Ustanovenia

odsekov 6 a 8 sa pouijú primerane.
Nároky verite¾ov spoloènosti voèi èlenom predstavenstva nezanikajú, ak sa
spoloènos vzdá nárokov na náhradu
kody alebo s nimi uzatvorí dohodu
o urovnaní. Ak je na majetok spoloènosti vyhlásený konkurz, uplatòuje
nároky verite¾ov spoloènosti voèi èlenom predstavenstva správca konkurznej podstaty.

§ 195
(1) O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovate¾om.
(2) Kadý èlen predstavenstva má
právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho
odliný názor na prerokúvanú záleitos.

§ 196
Zákaz
konkurencie
(1) Pokia¾ zo stanov nevyplývajú
ïalie obmedzenia, èlen predstavenstva nesmie:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný
úèet uzaviera obchody, ktoré súvisia s podnikate¾skou èinnosou spoloènosti,
b) sprostredkúva pre iné osoby obchody spoloènosti,
c) zúèastòova sa na podnikaní inej
spoloènosti ako spoloèník s neobmedzeným ruèením a
d) vykonáva èinnos ako tatutárny
orgán alebo èlen tatutárneho alebo
iného orgánu inej právnickej osoby
s podobným predmetom podnika-
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nia, ibae ide o spoloènos, na ktorej
podnikaní sa zúèastòuje spoloènos,
ktorej tatutárneho orgánu je èlenom.
(2) Poruenie týchto ustanovení má
dôsledky uvedené v § 65.

§ 196a
(1) Spoloènos môe poskytnú
úver, pôièku, previes alebo poskytnú do uívania majetok spoloènosti
alebo zabezpeèi záväzok èlenovi
predstavenstva, prokuristovi alebo
inej osobe, ktorá je oprávnená kona
za spoloènos, a osobám im blízkym
alebo osobám, ktoré konajú na ich
úèet, len na základe predchádzajúceho
súhlasu dozornej rady a za podmienok
obvyklých v benom obchodnom styku.
(2) Ak sú osoby pod¾a odseku 1
oprávnené kona aj za iné osoby, pouije sa ustanovenie odseku 1 primerane aj na plnenia tam uvedené v prospech tejto inej osoby. Súhlas dozornej rady sa nevyaduje, ak ide o plnenie ovládajúcej osoby v prospech ovládanej osoby.

Dozorná
rada
§ 197
(1) Dozorná rada dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutoèòovanie podnikate¾skej èinnosti spoloènosti.
(2) Èlenovia dozornej rady sú
oprávnení nahliada do vetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa èinnosti spoloènosti a kontrolujú, èi úètov-
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né záznamy sú riadne vedené v súlade
so skutoènosou a èi sa podnikate¾ská
èinnos spoloènosti uskutoèòuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami
a pokynmi valného zhromadenia.

§ 198
Dozorná rada preskúmava riadnu,
mimoriadnu a konsolidovanú úètovnú
závierku a návrh na rozdelenie zisku
alebo na úhradu strát a predkladá svoje
vyjadrenie valnému zhromadeniu.

§ 199
(1) Dozorná rada zvoláva valné
zhromadenie, ak to vyadujú záujmy
spoloènosti, a na valnom zhromadení
navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromadenia
platia primerane ustanovenia § 184.
(2) Dozorná rada urèí svojho èlena,
ktorý zastupuje spoloènos v konaní
pred súdmi a inými orgánmi proti èlenovi predstavenstva.

§ 200
(1) Dozorná rada musí ma najmenej troch èlenov. Dve tretiny èlenov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromadenie a jednu tretinu zamestnanci
spoloènosti, ak má spoloènos viac ako
50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v èase vo¾by. Stanovy môu urèi vyí poèet èlenov dozornej rady volených zamestnancami, ale tento
poèet nesmie by väèí ne poèet èlenov
volených valným zhromadením; môu takisto urèi, e zamestnanci volia
èas èlenov dozornej rady aj pri menom poète zamestnancov spoloènosti.
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(2) Èlenovia dozornej rady sa volia
na dobu urèenú stanovami, ktorá vak
nesmie by dlhia ako pä rokov. Pri
vo¾be èlenov dozornej rady sa hlasuje
o návrhoch jednotlivých osôb za èlenov dozornej rady súèasne. Zo vetkých predloených návrhov za èlenov
dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia èlenov dozornej rady tak, e urèia poèet hlasov
z celkového poètu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, prièom môu hlasova najviac za
taký poèet kandidátov, ko¾ko èlenov
dozornej rady má by na valnom zhromadení zvolených. Èlenmi dozornej
rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali
najväèí poèet hlasov v poradí; ustanovenie § 186 ods. 1 sa nepouije. Stanovy môu urèi iný spôsob vo¾by èlenov
dozornej rady.
(3) Pre èlenov dozornej rady platia
obdobne ustanovenia § 194 ods. 4 a 8,
§ 196 a 196a.
(4) Èlenom dozornej rady môe by
len fyzická osoba. Èlen dozornej rady
nesmie by zároveò èlenom predstavenstva, prokuristom alebo osobou
oprávnenou pod¾a zápisu v obchodnom registri kona v mene spoloènosti.
(5) Vo¾by èlenov dozornej rady volených zamestnancami spoloènosti organizuje predstavenstvo v spolupráci
s odborovou organizáciou. Ak v spoloènosti nie je zriadená odborová organizácia, organizuje vo¾by èlenov dozornej rady volených zamestnancami
spoloènosti predstavenstvo v spolupráci so zamestnancami spoloènosti,
ktorí sú oprávnení voli èlenov dozor-

nej rady (ïalej len oprávnený voliè).
Návrh na vo¾bu alebo odvolanie èlenov dozornej rady volených zamestnancami spoloènosti je oprávnená
poda predstavenstvu odborová organizácia alebo spoloène aspoò 10 %
oprávnených volièov. Na platnos vo¾by alebo odvolania èlenov dozornej
rady volených zamestnancami spoloènosti sa vyaduje, aby rozhodnutie zamestnancov spoloènosti bolo prijaté
aspoò polovicou oprávnených volièov
alebo ich zástupcov.
(6) Volebný poriadok pre vo¾by
a odvolanie èlenov dozornej rady volených zamestnancami spoloènosti pripravuje a schva¾uje odborová organizácia. Ak v spoloènosti nie je zriadená
odborová organizácia, pripravuje
a schva¾uje volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými
volièmi.

§ 201
(1) Èlenovia dozornej rady sa zúèastòujú na valnom zhromadení spoloènosti a sú povinní oboznámi valné
zhromadenie s výsledkami svojej kontrolnej èinnosti.
(2) Rozdielny názor èlenov dozornej
rady zvolených zamestnancami spoloènosti a stanovisko meniny èlenov dozornej rady, ak títo o to poiadajú, sa
oznámi valnému zhromadeniu spolu
so závermi ostatných èlenov dozornej
rady.
(3) Dozorná rada rozhoduje väèinou hlasov svojich èlenov urèenou stanovami, inak väèinou hlasov vetkých jej èlenov. O zasadaní dozornej
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rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú
aj stanoviská meniny èlenov, ak títo
o to poiadajú; vdy sa uvedie rozdielny názor èlenov dozornej rady zvolených zamestnancami spoloènosti.

rajích akcií, ich nová menovitá
hodnota,
d) navrhovaná výka emisného kurzu
alebo spôsob jeho urèenia, ak sa
zvýenie základného imania má
vykona upísaním nových akcií,
e) dôvody, preèo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúèenie práva pod¾a § 204a, ak sa tak navrhuje,

Oddiel 5
Zvýenie
základného
imania
§ 202
(1) O zvýení základného imania
rozhoduje valné zhromadenie dvojtretinovou väèinou hlasov prítomných
akcionárov. Ak bolo vydaných viac
druhov akcií, vyaduje sa táto väèina
hlasov u prítomných akcionárov kadého druhu akcií. Uznesenie valného
zhromadenia o zvýení základného
imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloenie uznesenia valného
zhromadenia do zbierky listín mono poda najneskôr spolu s návrhom
na zápis zvýenia základného imania
v obchodnom registri.

f) práva spojené s novým druhom
akcií a dôsledky, ktoré bude ma
ich vydanie na práva spojené
s akciami skôr vydanými, ak sa
navrhuje vydanie nového druhu
akcií.
Ak je súèasou pozvánky na valné
zhromadenie alebo oznámenia o konaní valného zhromadenia návrh
uznesenia valného zhromadenia
o zvýení základného imania, v pozvánke alebo oznámení sa nemusia
osobitne uvies náleitosti pod¾a písmen b), c),d), a f).

b) spôsob a výka navrhovaného zvýenia základného imania,

(3) Ak zvýenie základného imania
zahàòa nepeòaný vklad, uvedie sa
v pozvánke alebo oznámení jeho predmet a urèenie peòanej sumy, v akej sa
nepeòaný vklad zapoèítava za plnenie emisného kurzu akcií, a navrhovaná hodnota. Valnému zhromadeniu
sa predloí znalecký posudok, ktorý
preukazuje, e hodnota nepeòaného
vkladu zodpovedá emisnému kurzu
akcií, ktoré sa majú splati týmto vkladom.

c) navrhovaný poèet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií,
ak sa majú vyda nové akcie; ak sa
má zvýi menovitá hodnota dote-

(4) Úèinky zvýenia základného
imania nastávajú odo dòa jeho zápisu
do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.

(2) V pozvánke na valné zhromadenie alebo oznámení o konaní valného zhromadenia sa okrem náleitostí
pod¾a § 184 ods. 4 uvedú
a) dôvody navrhovaného zvýenia
základného imania,
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h) spôsob upisovania akcií, lehotu
a miesto na ich upísanie, ak valné
zhromadenie rozhodne o obmedzení alebo vylúèení práva pod¾a
§ 204a,

Zvýenie základného
imania upísaním
nových akcií
§ 203
(1) Zvýenie základného imania
upísaním nových akcií je prípustné, ak
akcionári splatili emisný kurz vetkých
skôr upísaných akcií okrem akcií vydaných zamestnancom spoloènosti.
Toto obmedzenie sa netýka zvýenia základného imania nepeòanými vkladmi, ak sa majú akcie vyda zamestnancom spoloènosti.
(2) Uznesenie valného zhromadenia o zvýení základného imania upísaním akcií obsahuje najmä
a) sumu, o ktorú sa zvyuje základné
imanie,
b) poèet, menovitú hodnotu, podobu,
formu a druh upisovaných akcií,
c) opis práv spojených s novým druhom akcií, ak valné zhromadenie
rozhodne o vydaní nového druhu
akcií,
d) výku emisného kurzu upisovaných akcií alebo spôsob jeho urèenia,
e) urèenie rozhodujúceho dòa na
uplatnenie práva pod¾a § 204a, ak
spoloènos vydala zaknihované
akcie,
f) lehotu, spôsob a miesto na vykonanie práva pod¾a § 204a, ktorá nesmie by kratia ako 14 dní,
g) spôsob upisovania akcií, ktoré neboli upísané s vyuitím práva pod¾a § 204a, lehotu a miesto na ich
upísanie,

i) urèenie èasti menovitej hodnoty
upísaných akcií, ktorú je upisovate¾, ktorý sa zaviazal k peòanému
vkladu, povinný splati pod¾a § 204
ods. 2 a lehotu na jeho splatenie,
j) schválenie predmetu nepeòaného
vkladu a urèenie peòanej sumy,
v akej sa nepeòaný vklad zapoèítava za plnenie emisného kurzu
upísaných akcií, ak sa má základné imanie zvyova nepeòanými
vkladmi.
(3) Ak v lehote urèenej valným
zhromadením na upisovanie akcií
nedosiahne hodnota upísaných akcií
výku navrhovaného základného imania, môe sa základné imanie zvýi
len o upísané akcie, ak túto skutoènos
schválilo valné zhromadenie a bola
výslovne uvedená vo výzve na upisovanie akcií.
(4) Po upísaní navrhovaného základného imania predstavenstvo ïalie upisovanie odmietne, ak valné
zhromadenie nerozhodne inak. Ak
uznesenie valného zhromadenia
o zvýení základného imania pripúa
upísanie akcií prevyujúcich navrhované základné imanie, pouijú sa primerane ustanovenia § 163 ods. 2 písm.
b) a § 166 ods. 2 a táto skutoènos sa
musí uvies vo výzve na upisovanie
akcií.
(5) Výzvu na upisovanie akcií
predstavenstvo vhodným spôsobom
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uverejní, ak sa základné imanie zvyuje na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií. Výzva na upisovanie
akcií musí obsahova údaje z uznesenia valného zhromadenia o zvýení
základného imania pod¾a odseku 2,
prípadne skutoènosti pod¾a odsekov 3
a 4.

§ 204
(1) Na upisovanie akcií a splácanie
ich emisného kurzu pri zvýení základného imania sa pouijú primerane ustanovenia na upisovanie akcií
a splácanie ich emisného kurzu pri zaloení spoloènosti, ak zákon neustanovuje inak. Na základe verejnej výzvy nemono upisova akcie nepeòanými vkladmi.
(2) Ak sa upisovate¾ zaviazal k peòanému vkladu, je povinný splati
èas menovitej hodnoty ním upísaných akcií v lehote a vo výke urèenej
uznesením valného zhromadenia,
najmenej vak vo výke 30 % menovitej hodnoty akcií na úèet v banke, ktorý urèí upisovate¾om predstavenstvo.
Pri spoloènostiach, ktorých akcie burza prijala na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov, vyaduje
sa v tejto lehote splatenie celého emisného kurzu akcií.
(3) Upisovate¾ sa môe zaviaza iba
k nepeòanému vkladu, ktorého predmet a urèenie peòanej sumy, v akej sa
nepeòaný vklad zapoèíta za plnenie
emisného kurzu upísaných akcií,
schválilo valné zhromadenie; nepeòaný vklad sa zapoèítava za plnenie
emisného kurzu upísaných akcií vo
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výke peòanej sumy urèenej valným
zhromadením.
(4) Uznesenie valného zhromadenia o zvýení základného imania môe
schváli, e urèitý poèet akcií môu zamestnanci spoloènosti nadobudnú za
cenu niiu ako emisný kurz akcií, ak
bude tento rozdiel spoloènos kry
z vlastných zdrojov. Podmienky upisovania a splácania akcií zamestnancami spoloènosti urèí uznesenie valného zhromadenia o zvýení základného imania.

§ 204a
(1) Ak spoloènos zvyuje základné imanie peòanými vkladmi, doterají akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýenie
základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výke doterajieho základného imania.
(2) Výzvu na uplatnenie práva na
prednostné upisovanie akcií uverejní
predstavenstvo spôsobom urèeným na
zvolávanie valného zhromadenia,
alebo ak spoloènos vydala akcie na
meno, zale ju vetkým akcionárom.
Výzva musí obsahova údaje z uznesenia valného zhromadenia o zvýení
základného imania pod¾a § 203 ods. 2,
najmä spôsob, miesto a lehotu na
uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií.
(3) Rozhodujúci deò na urèenie
osoby, ktorá má právo na prednostné
upísanie akcií, urèí valné zhromadenie v rozhodnutí o zvýení základného imania, prièom tento deò nesmie
by urèený na skorí deò ako piaty deò
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nasledujúci po dni konania valného
zhromadenia, a neskorí deò ako prvý deò lehoty urèenej na vykonanie
práva na prednostné upísanie akcií.
(4) Právo na prednostné upísanie
akcií pod¾a odseku 1 môe by predmetom samostatného prevodu odo
dòa rozhodnutia valného zhromadenia o zvýení základného imania.
(5) Právo akcionárov na prednostné upísanie akcií nemono stanovami
obmedzi ani vylúèi. Obmedzi alebo
vylúèi právo na prednostné upísanie
akcií mono len uznesením valného
zhromadenia o zvýení základného
imania, ak to vyadujú dôleité záujmy spoloènosti. Ak sa navrhuje obmedzi alebo vylúèi právo akcionárov na
prednostné upísanie akcií, musí predstavenstvo predloi valnému zhromadeniu písomnú správu, v ktorej
odôvodní návrh na obmedzenie alebo
vylúèenie prednostného práva na upísanie akcií a navrhovanú výku emisného kurzu akcií; predstavenstvo je
povinné v èase medzi zvolaním valného zhromadenia, ktoré o obmedzení
alebo vylúèení práva rozhoduje, a jeho
konaním bezodkladne na poiadanie
akcionára poskytnú mu túto písomnú
správu, inak pred otvorením tohto valného zhromadenia. Ustanovenia
§ 184 ods. 6 a 8 sa pouijú primerane.
(6) Za obmedzenie alebo vylúèenie
práva na prednostné upisovanie akcií
sa nepovauje, ak pod¾a uznesenia
valného zhromadenia upíe vetky
akcie obchodník s cennými papiermi
na základe zmluvy o obstaraní vydania cenných papierov, ak táto zmluva

obsahuje záväzok obchodníka s cennými papiermi, e predá osobám, ktoré majú právo na prednostné upisovanie akcií, na ich iados, za cenu a v lehote urèenej uznesením valného zhromadenia akcie v rozsahu ich práva na
prednostné upísanie akcií. Na postup
pri predaji akcií obchodníkom s cennými papiermi sa pouijú primerane
ustanovenia odsekov 1 a 4.
(7) Ak je pod¾a uznesenia valného
zhromadenia úèelom zvýenia základného imania vydanie akcií zamestnancom spoloènosti, je to dôleitý záujem spoloènosti, aby sa obmedzili alebo vylúèili práva na prednostné upisovanie akcií pod¾a odseku 5.

§ 205
(1) Ak sa vetci akcionári písomne
dohodnú o rozsahu ich úèasti na celom
zvýení základného imania, táto dohoda nahrádza listinu upisovate¾ov.
Ustanovenie § 202 tým nie je dotknuté,
ustanovenia § 203 a 204 platia obdobne.
(2) Dohoda akcionárov pod¾a odseku 1 obsahuje urèenie poètu, druhu,
formy, podoby a menovitej hodnoty
akcií upisovaných kadým akcionárom, výku emisného kurzu a lehotu
na jeho splatenie. Ak sa má základné
imanie zvyova nepeòanými vkladmi, dohoda obsahuje aj urèenie predmetu nepeòaného vkladu a urèenie
peòanej sumy, v akej sa nepeòaný
vklad zapoèítava na plnenie emisného
kurzu upísaných akcií.
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§ 206
(1) Predstavenstvo môe poda návrh na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra po upísaní
akcií zodpovedajúcich tomuto zvýeniu a splatení aspoò 30 % ich menovitej
hodnoty, ak ide o peòané vklady.
(2) K návrhu na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra sa prikladá
a) notárska zápisnica osvedèujúca
konanie valného zhromadenia,
ktorá obsahuje uznesenie valného
zhromadenia o zvýení základného imania, ak uznesenie valného
zhromadenia nebolo ete uloené
do zbierky listín,
b) výzva na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií a doklad
o jej uverejnení a oznámení pod¾a
§ 204a ods. 2, ibae valné zhromadenie rozhodlo o vylúèení práva na
prednostné upisovanie akcií,
c) verejná výzva na upisovanie akcií
v uverejnenom znení spolu s dokladom o jej uverejnení, ak sa základné imanie zvyuje upisovaním akcií na základe verejnej výzvy,
d) prospekt schválený pod¾a osobitného predpisu spolu s dokladom
o jeho uverejnení pod¾a osobitného predpisu, ak sa základné imanie zvyuje upisovaním akcií na
základe verejnej výzvy,
e) listina upisovate¾ov, prípadne druhopisy alebo kópie písomných
prejavov vôle upisovate¾ov akcií;
ak sa základné imanie zvyuje po-
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stupom pod¾a § 205, dohoda akcionárov pod¾a § 205,
f) písomné vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladov alebo ich
èastí jednotlivými upisovate¾mi,
g) znalecký posudok, ktorý preukazuje, e hodnota nepeòaného
vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splácaných týmto vkladom, ak sa do spoloènosti vloili
nepeòané vklady,
h) úplné znenie stanov,
i) ïalie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a osobitných predpisov.
(3) Ak predstavenstvo uvedie vo
vyhlásení pod¾a odseku 2 písm. f) vyiu sumu, ako bola splatená, ruèia èlenovia predstavenstva spoloène a nerozdielne do výky tohto rozdielu voèi
spoloènosti za splnenie povinnosti akcionára splati vklad a v rovnakej výke voèi verite¾om spoloènosti za záväzky spoloènosti. Ruèenie èlena
predstavenstva voèi verite¾om spoloènosti zaniká splatením vkladov, ktorých sa uvedenie vyej sumy vo vyhlásení týkalo.
(4) Ak predstavenstvo nepodá návrh na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra do 90 dní
odo dòa upísania akcií, upísanie akcií
je neúèinné, zanikajú práva a povinnosti upisovate¾a z upísania akcií
a spoloènos je povinná vráti upisovate¾ovi vklad alebo èas vkladu splatenú pri upísaní akcií; pri peòanom
vklade spolu s úrokom vo výke úroku obvykle poskytovaného bankami
v mieste sídla spoloènosti pod¾a zmlu-
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vy o benom úète ku dòu vzniku povinnosti vráti zaplatenú sumu.

Podmienené
zvýenie základného
imania
§ 207
(1) Ak valné zhromadenie rozhodlo o vydaní vymenite¾ných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súèasne o zvýení základného
imania, ktoré sa vykoná v rozsahu,
v akom sa uplatnia práva na vydanie
akcií spoloènosti spojené s vymenite¾nými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi (ïalej len podmienené zvýenie základného imania).
(2) Výka podmieneného zvýenia
základného imania nesmie by vyia
ako polovica základného imania spoloènosti v èase prijatia uznesenia valného zhromadenia o podmienenom
zvýení základného imania.
(3) Uznesenie valného zhromadenia o podmienenom zvýení základného imania obsahuje:
a) dôvody a výku podmieneného
zvýenia základného imania,
b) urèenie, èi podmienené zvýenie
základného imania je urèené na
splnenie záväzkov spoloènosti
z vymenite¾ných dlhopisov alebo
prioritných dlhopisov,
c) maximálny rozsah podmieneného
zvýenia základného imania a menovitú hodnotu, formu, druh a podobu akcií, ktoré spoloènos vydá
na zvýenie základného imania,

d) ak valné zhromadenie rozhodne
o vydaní nového druhu akcií, aj
opis práv s nimi spojených,
e) spôsob, miesto a lehotu na uplatnenie práv na vydanie akcií spoloènosti spojených s vymenite¾nými dlhopismi alebo práv na upísanie akcií spojených s prioritnými
dlhopismi,
f) poèet, menovitú hodnotu, formu,
druh a podobu akcií, ktoré mono
vymeni za jeden vymenite¾ný
dlhopis alebo upísa s jedným prioritným dlhopisom,
g) urèenie výmenného kurzu vymenite¾ného dlhopisu za akcie; menovitá hodnota akcií, ktoré mono
vymeni za vymenite¾ný dlhopis,
nemôe by vyia ako emisný
kurz dlhopisu,
h) urèenie emisného kurzu akcií upisovaných s uplatnením práva na
prednostné upísanie akcií spojeného s prioritným dlhopisom alebo
spôsob jeho urèenia a urèenie èasti
emisného kurzu upísaných akcií,
ktorú je upisovate¾ povinný splati
pod¾a § 204 ods. 2, a lehotu na jeho
splatenie.
(4) Uznesenie valného zhromadenia, ktoré odporuje u prijatému uzneseniu valného zhromadenia o podmienenom zvýení základného imania, je neplatné.
(5) Rozhodnutie o podmienenom
zvýení základného imania s uvedením výky podmieneného zvýenia
základného imania sa zapisuje do obchodného registra; ustanovenie § 202
ods. 1 tým nie je dotknuté. Pred zápi-
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som rozhodnutia o zvýení základného imania do obchodného registra nemôe spoloènos zaèa vydáva akcie
za vymenite¾né dlhopisy alebo upisova akcie za prioritné dlhopisy.
(6) Ak uznesenie valného zhromadenia neurèí iný spôsob uplatnenia práv spojených s vymenite¾ným
dlhopisom, uplatòuje sa právo na výmenu vymenite¾ného dlhopisu za akcie doruèením písomnej iadosti o výmenu dlhopisu za akcie spoloènosti.
Doruèenie iadosti o výmenu dlhopisu za akcie spoloènosti nahrádza upísanie a splatenie akcií. Právo na prednostné upísanie akcií spojené s prioritným dlhopisom sa uplatòuje upísaním akcií spoloènosti; na upisovanie akcií sa pouijú ustanovenia § 204;
upísanie akcií nepeòaným vkladom
sa zakazuje.
(7) Právo na výmenu vymenite¾ných dlhopisov za akcie mono uplatni a po splatení emisného kurzu
dlhopisov, s ktorými je spojené uplatòované právo. Uplatnením práva na
výmenu vymenite¾ných dlhopisov za
akcie spoloènosti sa zvyuje základné
imanie spoloènosti a majite¾ vymenite¾ného dlhopisu získava práva akcionára.
(8) Uplatnením práva na prednostné upísanie akcií spojeného s prioritným dlhopisom a splatením emisného
kurzu upísaných akcií alebo jeho èasti, ktorú upisovate¾, ktorý sa zaviazal
na peòaný vklad, je povinný splati
pod¾a odseku 3 písm. h), zvyuje sa základné imanie spoloènosti a majite¾
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prioritného dlhopisu získava práva
akcionára.
(9) Pred úèinnosou zvýenia základného imania pod¾a odsekov 7 a 8
nesmie spoloènos vyda majite¾om
vymenite¾ných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov akcie. Predstavenstvo je povinné najneskôr do jedného
mesiaca po ukonèení kalendárneho
roka poda návrh na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra v rozsahu, v akom sa základné
imanie v priebehu predchádzajúceho
kalendárneho roka zvýilo pod¾a odsekov 7 a 8.
(10) K návrhu na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra sa prikladá:
a) druhopisy alebo kópie písomných
iadostí o výmenu vymenite¾ných
dlhopisov za akcie spoloènosti,
prípadne listina upisovate¾ov, prípadne druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovate¾ov akcií, ktorí uplatnili právo na
upísanie akcií spoloènosti spojené
s prioritnými dlhopismi,
b) pri zvýení základného imania
pod¾a odseku 7 písomné vyhlásenie predstavenstva o splatení
emisného kurzu vymenite¾ných
dlhopisov; ustanovenie § 206 ods. 3
sa pouije primerane,
c) pri zvýení základného imania
pod¾a odseku 8 písomné vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladov alebo ich èastí upisovate¾mi;
ustanovenie § 206 ods. 3 sa pouije
primerane,
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d) ïalie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a osobitných predpisov.

Zvýenie
základného imania
z majetku spoloènosti
§ 208
(1) Valné zhromadenie môe rozhodnú, e nerozdelený zisk alebo
prostriedky fondov vytvorených zo
zisku, ktorých pouitie nie je zákonom ustanovené, pouije sa na zvýenie základného imania. Spoloènos
môe takto zvýi základné imanie iba
pri dodraní podmienok pod¾a § 179
ods. 3 a 4.
(2) Zvýi základné imanie pod¾a
odseku 1 mono iba na základe schválenej úètovnej závierky, ktorá bola
overená audítorom bez výhrad a ktorá
je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dòu, od ktorého ku dòu konania valného zhromadenia neuplynulo viac ako es mesiacov.
(3) Uznesenie valného zhromadenia o zvýení základného imania z majetku spoloènosti obsahuje
a) sumu, o ktorú sa zvyuje základné
imanie,
b) oznaèenie vlastného zdroja spoloènosti, ktorý sa pouije na zvýenie
základného imania,
c) urèenie, èi sa zvýi menovitá hodnota akcií s uvedením, o ko¾ko sa
zvýi, alebo èi budú vydané nové
akcie s uvedením poètu a menovitej hodnoty nových akcií spoloènosti,

d) urèenie lehoty na výmenu akcií
alebo vyznaèenie vyej menovitej
hodnoty na akciách, ak spoloènos
vydala listinné akcie a zvýenie základného imania sa vykoná zvýením menovitej hodnoty doterajích akcií.
(4) Na zvýení základného imania
sa podie¾ajú akcionári pod¾a menovitých hodnôt upísaných akcií. Na zvýení základného imania sa podie¾ajú
aj vlastné akcie, ktoré má spoloènos
v majetku, akcie, ktoré nadobudla tretia osoba vo vlastnom mene, ale na
úèet spoloènosti, a akcie, ktoré sú
v majetku ovládanej spoloènosti.
(5) K návrhu na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra sa prikladá
a) notárska zápisnica osvedèujúca
konanie valného zhromadenia,
ktorá obsahuje uznesenie valného
zhromadenia o zvýení základného imania,
b) úètovná závierka, ktorá bola podkladom na rozhodovanie valného
zhromadenia o zvýení základného imania, ak u nebola uloená
v zbierke listín,
c) písomné vyhlásenie predstavenstva, e ku dòu podania návrhu na
zápis zvýenia základného imania
oproti údajom úètovnej závierky,
ktorá je podkladom na rozhodovanie valného zhromadenia o zvýení základného imania, nezníili
sa vlastné zdroje spoloènosti tak,
e toto zníenie vlastných zdrojov
spoloènosti by bolo v rozpore
s podmienkami na zvýenie zá-
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kladného imania z majetku spoloènosti,
d) úplné znenie stanov,
e) ïalie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a osobitných predpisov.

§ 209
(1) Zvýenie sa vykoná buï vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov pod¾a podielu nimi upísaných akcií na doterajom základnom imaní, alebo zvýením
menovitej hodnoty doterajích akcií.
(2) Zvýenie menovitej hodnoty
doterajích listinných akcií sa vykoná
buï ich výmenou, alebo vyznaèením
vyej menovitej hodnoty na doterajích akciách s podpisom èlena alebo
s podpismi èlenov predstavenstva
oprávnených kona za spoloènos.
Predstavenstvo vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom a urèeným stanovami na zvolávanie valného
zhromadenia, aby predloili akcie na
úèel ich výmeny alebo vyznaèenia
zvýenia ich menovitej hodnoty.
(3) Ak akcionár v lehote pod¾a
§ 211 ods. 2 písm. f) akcie nepredloí,
predstavenstvo vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom a urèeným stanovami na zvolávanie valného
zhromadenia, aby predloili akcie na
úèel výmeny alebo vyznaèenia zvýenia ich menovitej hodnoty v dodatoènej primeranej lehote, ktorú urèí,
s upozornením, e inak budú akcie vyhlásené za neplatné.
(4) Predstavenstvo vyhlási akcie,
ktoré neboli napriek výzve v dodatoè-
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nej lehote predloené, za neplatné
a vydá za ne nové akcie. Vyhlásenie
akcií za neplatné predstavenstvo zverejní a oznámi akcionárom, ktorých
akcie boli vyhlásené za neplatné, spôsobom ustanoveným zákonom a urèeným stanovami na zvolávanie valného
zhromadenia.
(5) Nové akcie vydané namiesto
akcií, ktoré boli vyhlásené za neplatné, predá predstavenstvo iným osobám bez zbytoèného odkladu. Výaok z predaja akcií po zapoèítaní poh¾adávok spoloènosti, ktoré jej vznikli
v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné a s ich predajom, spoloènos
bez zbytoèného odkladu vyplatí dotknutej osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za neplatné, alebo výaok uloí
do úschovy pod¾a osobitného zákona.
(6) Zvýenie menovitej hodnoty
zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výke ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov
ustanovenej osobitným zákonom.

§ 209a
Kombinované
zvýenie základného
imania
(1) Ak spoloènos zvyuje základné imanie upísaním nových akcií, valné zhromadenie môe rozhodnú, e
èas emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov spoloènosti vykázaných v úètovnej závierke vo vlastnom imaní spoloènosti.
Zvýenie základného imania nepeòanými vkladmi alebo obmedzenie
alebo vylúèenie práva akcionárov na
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prednostné upisovanie nových akcií je
v tomto prípade vylúèené.

vklad, je povinný splati pod¾a odseku 3, a lehotu na jeho splatenie.

(2) Uznesenie valného zhromadenia o kombinovanom zvýení základného imania obsahuje

(3) Upisovate¾ je povinný splati
menovitú hodnotu ním upísaných akcií v lehote a vo výke urèenej uznesením valného zhromadenia na úèet
v banke, ktorý upisovate¾om urèí
predstavenstvo.

a) sumu, o ktorú sa zvyuje základné
imanie,
b) poèet, menovitú hodnotu, podobu,
formu a druh upisovaných akcií,
c) opis práv spojených s novým druhom akcií, ak valné zhromadenie
rozhodne o ich vydaní,
d) výku emisného kurzu upisovaných akcií alebo spôsob jeho urèenia a urèenie èasti emisného kurzu
akcií, ktorý nepodlieha splateniu
upisovate¾mi,
e) oznaèenie vlastného zdroja spoloènosti, ktorý sa pouije na krytie
èasti emisného kurzu akcií, ktorá
nepodlieha splateniu upisovate¾mi,
f) urèenie rozhodujúceho dòa na
uplatnenie práva pod¾a § 204a, ak
spoloènos vydala zaknihované
akcie,
g) lehotu, spôsob a miesto na vykonanie práva pod¾a § 204a, ktorá nesmie by kratia ako 14 dní,
h) spôsob upisovania akcií, ktoré neboli upísané s vyuitím práva pod¾a § 204a, lehotu a miesto na ich
upísanie, v prípade upisovania akcií na základe verejnej výzvy miesto upisovania akcií,
i) urèenie èasti menovitej hodnoty
upísaných akcií, ktorú upisovate¾,
ktorý sa zaviazal na peòaný

(4) Predstavenstvo môe poda návrh na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra po upísaní
akcií zodpovedajúcich tomuto zvýeniu a splatení ich menovitej hodnoty
vo výke urèenej uznesením valného
zhromadenia upisovate¾mi. K návrhu na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra predstavenstvo prikladá listiny pod¾a § 206
ods. 2 a § 208 ods. 5 písm. b) a c).
(5) Na kombinované zvýenie základného imania sa inak pouijú primerane ustanovenia § 203 ods. 1 a 3,
§ 204 ods. 1 a 4, § 204a ods. 1 a 4 a ods.
6, § 205, § 206 ods. 3 a 4 a § 208 ods. 1 a 2.

§ 210
Zvýenie
základného imania
predstavenstvom
(1) Stanovy alebo valné zhromadenie môu poveri predstavenstvo,
aby za podmienok ustanovených zákonom a urèených stanovami rozhodlo o zvýení základného imania do urèitej výky (ïalej len schválená výka
základného imania). Poverenie zvýi základné imanie mono udeli najviac na pä rokov; valné zhromadenie
môe poverenie aj opakovane predåi, vdy najviac o pä rokov. Na roz-
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hodovanie valného zhromadenia
o poverení predstavenstva zvýi základné imanie platí ustanovenie § 202
ods. 1. Rozhodnutie valného zhromadenia o poverení predstavenstva zvýi základné imanie sa zapisuje do obchodného registra s uvedením schválenej výky základného imania; uznesenie valného zhromadenia sa ukladá do zbierky listín. Predstavenstvo
nemôe rozhodnú o zvýení základného imania pred zápisom rozhodnutia valného zhromadenia o poverení
predstavenstva zvýi základné imanie do obchodného registra.
(2) Poverenie pod¾a odseku 1 urèuje najvyiu sumu, o ktorú mono zvýi základné imanie, spôsob, akým
mono zvýenie základného imania
vykona, menovitú hodnotu, formu,
druh a podobu akcií, ktoré môu by
vydané na zvýenie základného imania; ak sa pripúa upísanie akcií nepeòanými vkladmi, aj urèenie, ktorý
orgán spoloènosti schváli predmet nepeòaného vkladu a jeho ocenenie urèené znaleckým posudkom a urèenie
peòanej sumy, v akej sa nepeòaný
vklad zapoèítava na plnenie emisného
kurzu akcií. Predstavenstvo môe
v rámci poverenia zvýi základné
imanie aj viackrát, ak sa neprekroèí
celková výka základného imania,
o ktorú mono pod¾a poverenia zvýi
základné imanie.
(3) Rozhodnutie predstavenstva
o zvýení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Na postup pri
zvyovaní základného imania sa inak
pouijú primerane ustanovenia § 203
a 209a, ak zákon neustanovuje inak.
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(4) Upisovatelia akcií sú povinní
splati celý emisný kurz akcií v lehote
urèenej rozhodnutím predstavenstva
na úèet v banke, ktorý im urèí predstavenstvo, ustanovenie § 204 ods. 2 sa
nepouije; ustanovenie § 204 ods. 4
tým nie je dotknuté. Splatením emisného kurzu vetkých akcií upísaných
na zvýenie základného imania, alebo
ak sa zvyuje základné imanie s pouitím ustanovenia § 204 ods. 4, splatením
èasti emisného kurzu upísaných akcií
urèenej rozhodnutím predstavenstva
sa zvyuje základné imanie spoloènosti a upisovatelia akcií získavajú
práva akcionára.
(5) Pred úèinnosou zvýenia základného imania pod¾a odseku 4 nesmie spoloènos vyda upisovate¾om
akcie. Predstavenstvo je povinné najneskôr do jedného mesiaca po ukonèení kalendárneho roka poda návrh na
zápis zvýenia základného imania do
obchodného registra v rozsahu,
v akom sa základné imanie v priebehu
kalendárneho roka zvýilo pod¾a odseku 4.

Oddiel 6
Zníenie
základného
imania
§ 211
(1) O zníení základného imania
rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva
valné zhromadenie dvojtretinovou
väèinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyaduje sa táto väèina hlasov prí-
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tomných akcionárov kadého druhu
akcií.
(2) V rozhodnutí valného zhromadenia o zníení základného imania
pod¾a odseku 1 sa uvedie
a) dôvod a úèel jeho zníenia,
b) rozsah jeho zníenia,
c) spôsob, ktorým sa má vykona,
d) spôsob pouitia zdrojov získaných
zníením základného imania,
e) urèenie výky plnenia akcionárom, ak zdroje získané zníením
základného imania sa majú rozdeli medzi akcionárov; urèenie, èi
tieto zdroje sa pouijú na odpustenie povinnosti akcionárov splati
nesplatenú èas emisného kurzu
akcií, ak emisný kurz akcie nie je
úplne splatený,
f) lehotu na predloenie akcií na ich
výmenu za akcie s niou menovitou hodnotou alebo vyznaèenie
niej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloenie akcií,
ktoré sa sahujú z obehu, ak spoloènos vydala listinné akcie.
(3) Základné imanie nemono zníi
pod jeho minimálnu výku ustanovenú
v § 162 ods. 3, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Uznesenie valného zhromadenia o zníení základného imania sa
ukladá do zbierky listín. Návrh na
uloenie do zbierky listín sa podáva
najneskôr spolu s návrhom na zápis
zníenia základného imania do obchodného registra.

(5) Zníenie základného imania sa
nesmie dotknú práv majite¾ov dlhopisov (§ 160).

§ 212
V pozvánke na valné zhromadenie alebo v oznámení o konaní valného zhromadenia sa okrem náleitostí
pod¾a § 184 ods. 4 uvedú najmä:
a) dôvod a úèel navrhovaného zníenia základného imania,
b) navrhovaný rozsah zníenia základného imania,
c) navrhovaný spôsob zníenia základného imania,
d) spôsob pouitia zdrojov získaných
zníením základného imania.
Ak je súèasou pozvánky na valné
zhromadenie alebo oznámenia o konaní valného zhromadenia návrh
uznesenia valného zhromadenia
o zníení základného imania, v pozvánke alebo v oznámení sa nemusia
osobitne uvies náleitosti pod¾a písmen a) a d).

§ 213
(1) Zníenie základného imania sa
vykoná zníením menovitej hodnoty
akcií alebo tým, e sa vezme z obehu urèitý poèet akcií.
(2) Zníenie menovitej hodnoty listinných akcií sa vykoná výmenou za
nové akcie s niou menovitou hodnotou alebo vyznaèením niej menovitej
hodnoty na doterajej akcii s podpisom
èlena alebo èlenov predstavenstva
oprávnených kona za spoloènos alebo inej osoby pod¾a osobitného zákona.
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(3) Zníenie menovitej hodnoty
zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výke ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov
ustanovenej osobitným zákonom.
(4) Z obehu mono vzia akcie na
základe dohody s akcionármi, ktorí sa
prihlásia na výzvu predstavenstva,
alebo akcie urèené na základe zásad
prijatých valným zhromadením, alebo vyrebované akcie. Ak má spoloènos vo svojom majetku vlastné akcie,
valné zhromadenie môe rozhodnú,
e zníenie základného imania sa vykoná úplne alebo èiastoène vzatím
týchto akcií z obehu. Valné zhromadenie urèí podrobnosti postupu vzatia
akcií z obehu.
(5) Inak ako na základe dohody
s akcionármi mono vzia akcie z obehu iba za primeranú odplatu, a ak takýto spôsob výslovne pripúajú
a upravujú stanovy v èase vydania akcií.
(6) Listinné akcie, ktoré sa majú
vzia z obehu, sú akcionári povinní
predloi spoloènosti na znièenie.
(7) Akcie v zaknihovanej podobe
sa vezmú z obehu ich zruením v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom.
Zruenie zaknihovaných akcií zabezpeèí predstavenstvo bez zbytoèného
odkladu po zápise zníenia základného imania do obchodného registra.

§ 214
(1) Predstavenstvo vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom
a urèeným stanovami na zvolávanie
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valného zhromadenia, aby predloili
akcie na ich výmenu alebo vyznaèenie
zníenia ich menovitej hodnoty, alebo
na úèel ich vzatia z obehu.
(2) Predstavenstvo vyhlási listinné
akcie, ktoré neboli v lehote pod¾a § 211
ods. 2 písm. f) predloené spoloènosti
na úèel vzatia z obehu, za neplatné.
Vyhlásenie akcií za neplatné predstavenstvo zverejní a oznámi akcionárom, ktorých akcie boli vyhlásené za
neplatné, spôsobom ustanoveným zákonom a urèeným stanovami na zvolávanie valného zhromadenia.
(3) Ak akcionár nepredloí v lehote
urèenej uznesením valného zhromadenia akcie na výmenu alebo vyznaèenie zníenia ich menovitej hodnoty,
predstavenstvo vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom a urèeným stanovami na zvolávanie valného
zhromadenia, aby predloili akcie
v dodatoènej primeranej lehote, s upozornením, e inak budú akcie vyhlásené za neplatné.
(4) Predstavenstvo vyhlási akcie,
ktoré neboli napriek výzve pod¾a odseku 3 v dodatoènej lehote predloené, za neplatné a vydá za ne nové akcie. Vyhlásenie akcií za neplatné predstavenstvo zverejní a oznámi akcionárom, ktorých akcie boli vyhlásené za
neplatné, spôsobom ustanoveným zákonom a urèeným stanovami na zvolávanie valného zhromadenia.
(5) Nové akcie vydané namiesto
akcií, ktoré boli vyhlásené pod¾a odseku 4 za neplatné, predstavenstvo bez
zbytoèného odkladu predá. Výaok
z predaja akcií po zapoèítaní poh¾adá-
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vok spoloènosti, ktoré jej vznikli v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné
a s ich predajom, spoloènos bez zbytoèného odkladu vyplatí dotknutej
osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za
neplatné, alebo výaok uloí do
úschovy pod¾a osobitného zákona.

§ 215
(1) Predstavenstvo je povinné do
30 dní odo dòa zverejnenia oznámenia
o uloení uznesení valného zhromadenia o zníení základného imania do
zbierky listín oznámi známym verite¾om spoloènosti, ktorým vznikli poh¾adávky voèi spoloènosti pred zverejnením, zníenie základného imania
a jeho rozsah spolu s upovedomením
o ich právach pod¾a odseku 3.
(2) Oznámenie pod¾a odseku 1 sa
okrem toho zverejní najmenej dvakrát
za sebou s aspoò tridsadenným odstupom.
(3) Veritelia spoloènosti, ktorí majú
voèi spoloènosti ku dòu zverejnenia
oznámenia o uloení uznesenia valného zhromadenia o zníení základného imania do zbierky listín nesplatné
poh¾adávky, sú oprávnení poadova
do 90 dní odo dòa, keï dostali oznámenie o zníení základného imania, inak
do 90 dní odo dòa druhého zverejnenia,
aby splnenie ich neuhradených poh¾adávok bolo dostatoèným spôsobom zabezpeèené. Toto právo nemá verite¾,
ktorého poh¾adávka je u primerane
zabezpeèená.
(4) Ak medzi verite¾mi a spoloènosou nedôjde k dohode o spôsobe zabezpeèenia poh¾adávky, rozhodne o dosta-

toènom zabezpeèení súd s oh¾adom na
druh a výku poh¾adávky.
(5) Akcionárom nemono poskytnú plnenie z dôvodu zníenia základného imania pred uplynutím lehôt
pod¾a odseku 3, a ak vetkým oprávneným verite¾om spoloènosti, ktorí vèas
uplatnili právo pod¾a odseku 3, neposkytlo sa dostatoèné zabezpeèenie
a neskonèili sa právoplatným rozhodnutím súdne konania pod¾a odseku 4;
ustanovenie § 216 ods. 3 tým nie je
dotknuté.
(6) Ak spoloènos poskytne akcionárom plnenie v rozpore s ustanovením odseku 4, èlenovia predstavenstva ruèia spoloène a nerozdielne za
záväzky spoloènosti voèi verite¾om,
ktorých poh¾adávky voèi spoloènosti
neboli zabezpeèené v súlade s ustanovením odseku 3, ak ich nemono uspokoji z majetku spoloènosti.

§ 215a
(1) Ustanovenia § 215 sa nemusia
poui, ak sa zniuje základné imanie
zníením menovitej hodnoty akcií výluène na úèel krytia strát, ktoré spoloènos vykazuje. Tento úèel zníenia základného imania musí by v uznesení
valného zhromadenia výslovne uvedený, inak je uznesenie valného zhromadenia neplatné.
(2) Zdroje získané zníením základného imania pod¾a odseku 1 mono poui iba v súlade s úèelom zníenia základného imania a nesmú sa poui na plnenie akcionárom ani na odpustenie povinnosti akcionárov spla-
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§ 215b

a o jeho zvýení pod¾a odseku 1 sa uloia do zbierky listín súèasne so zápisom zvýenia základného imania do
obchodného registra. Do obchodného
registra sa zapisuje len výka základného imania pod¾a uznesenia valného
zhromadenia o zvýení základného
imania; úèinky zníenia základného
imania nastávajú súèasne s úèinkami
zvýenia základného imania. Ustanovenie § 216 ods. 2 sa nepouije.

(1) Ustanovenia § 215 sa nemusia
poui, ak sa zniuje základné imanie
vzatím akcií z obehu a ak akcie, ktorých emisný kurz bol úplne splatený,

(3) Na zníenie a zvýenie základného imania pod¾a odseku 1 sa inak
pouijú primerane ustanovenia o zníení a zvýení základného imania.

a) poskytnú akcionári na zníenie základného imania bezodplatne alebo

§ 216

ti nesplatenú èas emisného kurzu akcií.
(3) Akcionári sú povinní vráti spoloènosti plnenie poskytnuté v rozpore
s ustanovením odseku 2; ustanovenie
§ 179 ods. 1 tým nie je dotknuté. Za splnenie tohto záväzku ruèia èlenovia
predstavenstva spoloène a nerozdielne.

b) budú vzaté z obehu za odplatu,
ktorú mono uskutoèni len z èistého zisku pod¾a § 179 ods. 3 a 4.
(2) Ak sa zniuje základné imanie
pod¾a odseku 1, musí sa o výku menovitých hodnôt akcií vzatých z obehu
doplni rezervný fond.

§ 215c
(1) Valné zhromadenie môe rozhodnú o zníení základného imania
aj pod jeho minimálnu výku ustanovenú zákonom, ak súèasne rozhodne
o jeho zvýení na najmenej minimálnu výku ustanovenú zákonom; rozhodnutie o zvýení základného imania pritom vychádza z výky základného imania zníeného pod¾a uznesenia valného zhromadenia o zníení
základného imania.
(2) Uznesenia valného zhromadenia o zníení základného imania
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(1) K návrhu na zápis zníenia základného imania do obchodného registra sa prikladá
a) notárska zápisnica osvedèujúca
konanie valného zhromadenia,
ktorá obsahuje uznesenie valného
zhromadenia o zníení základného imania, ak uznesenie valného
zhromadenia nebolo ete uloené
do zbierky listín,
b) úplné znenie stanov,
c) ïalie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a osobitných predpisov.
(2) K zníeniu základného imania
dochádza odo dòa jeho zápisu do obchodného registra.
(3) Pred zápisom zníenia základného imania do obchodného registra
nemono akcionárom poskytnú plnenie z dôvodu zníenia základného imania alebo z toho dôvodu odpusti alebo
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zníi nesplatené èasti menovitých hodnôt ich akcií.

Splynutie
alebo zlúèenie
spoloèností
§ 218a

Oddiel 7

(1) Zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúèení spoloèností okrem údajov
pod¾a § 69 ods. 6 musí obsahova

Rezervný fond
§ 217
(1) Spoloènos vytvára pri svojom
vzniku rezervný fond vo výke najmenej 10 % základného imania. Tento
fond je povinná kadoroène dopåòa
o sumu urèenú v stanovách, najmenej
vak vo výke 10 % z èistého zisku vyèísleného v riadnej úètovnej závierke,
a do dosiahnutia výky rezervného
fondu urèenej v stanovách, najmenej
vak do výky 20 % základného imania.
(2) O pouití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, ak stanovy neurèujú inak.
(3) Ak sa rezervný fond vytvára
splácaním vyej sumy, ne zodpovedá
upísanej menovitej hodnote akcií (emisné áio), a platená suma nestaèí na zaplatenie menovitej hodnoty akcií
i emisného áia, zapoèítava sa najprv na
plnenie povinnosti zaplati emisné áio.

Oddiel 8

a) urèenie výmenného pomeru akcií
nástupníckej spoloènosti urèených
na výmenu za akcie zanikajúcich
spoloèností s uvedením ich podoby, formy, druhu a menovitej hodnoty, prípadne údajov o obmedzení prevodite¾nosti akcií na meno;
ustanovenie § 69 ods. 6 písm. b) sa
nepouije,
b) urèenie výky doplatku v peniazoch, ak má by akcionárom zanikajúcich spoloèností vyplatený;
celková suma doplatku v peniazoch nesmie presiahnu 10 % menovitej hodnoty akcií, ktoré vydá
nástupnícka spoloènos akcionárom zanikajúcich spoloèností,
c) podrobnosti postupu výmeny akcií nástupníckej spoloènosti za akcie zanikajúcich spoloèností, prípadne vyplatenia doplatku v peniazoch vrátane uvedenia lehôt na
predloenie akcií na výmenu a vyplatenie doplatku v peniazoch,
d) urèenie kúpnej ceny za akcie, ktoré
je nástupnícka spoloènos povinná
odkúpi pod¾a § 218j, a urèenie lehoty na jej vyplatenie,

Zruenie
spoloènosti
§ 218
O zruení spoloènosti rozhoduje
valné zhromadenie. Pre zruenie a zánik platí ustanovenie § 68.

e) vetky osobitosti týkajúce sa práva
akcionárov zanikajúcich spoloèností na podiel na zisku v nástupníckej spoloènosti; ustanovenie
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§ 69 ods. 6 písm. e) tým nie je dotknuté,
f) urèenie práv, ktoré poskytne nástupnícka spoloènos akcionárom
zanikajúcich spoloèností, ktorí
majú prioritné akcie, alebo majite¾om prioritných alebo vymenite¾ných dlhopisov, prípadne iných
cenných papierov s osobitnými právami vydaných zanikajúcimi spoloènosami, alebo opatrení navrhovaných v prospech týchto osôb,
g) kadú osobitnú výhodu, ktorá sa
má poskytnú audítorovi, èlenom
predstavenstiev alebo dozorných
rád splývajúcich alebo zluèujúcich
sa spoloèností.
(2) Návrh zmluvy o splynutí alebo
zmluvy o zlúèení spoloèností musí pre
kadú zo splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností preskúma audítor
nezávislý od spoloènosti vymenovaný
na návrh predstavenstva súdom. Na základe spoloèného návrhu predstavenstiev splývajúcich alebo zluèujúcich sa
spoloèností môe súd vymenova jedného audítora alebo viacerých spoloèných audítorov pre vetky spoloènosti.
(3) Audítor vyhotoví o výsledku
preskúmania návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností písomnú správu, ak bol vymenovaný jeden audítor, alebo viacerí spoloèní audítori môu vypracova spoloènú správu pre vetky splývajúce
alebo zluèujúce sa spoloènosti. Písomná správa musí obsahova najmä
a) stanovisko audítora, èi výmenný
pomer akcií s prípadnými doplatkami je primeraný,
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b) stanovenie metódy alebo metód,
na ktorých základe bol urèený výmenný pomer akcií,
c) vyjadrenie, èi pouitá metóda alebo metódy sú pre daný prípad primerané, a urèenie výmenného pomeru pod¾a kadej z pouitých metód; stanovisko k tomu, aký význam bol priznaný jednotlivým metódam pri urèovaní výmenného
pomeru,
d) uvedenie osobitných akostí pri
urèovaní výmenného pomeru, ak
sa také vyskytli.
(4) Kadý z vymenovaných audítorov má právo na poskytnutie vetkých
informácií a písomností od vetkých
splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností, ktoré sú potrebné na vypracovanie správy pod¾a odseku 3, a má
právo vykona v týchto spoloènostiach
potrebnú kontrolu.
(5) Návrh zmluvy o splynutí alebo
zmluvy o zlúèení spoloèností sa ukladá do zbierky listín pre kadú zo splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností. Oznámenie o uloení návrhu
zmluvy o zlúèení alebo zmluvy o splynutí spoloèností v zbierke listín musí
by zverejnené najneskôr 30 dní pred
dòom konania valného zhromadenia, ktoré má rozhodova o jej schválení.

§ 218b
(1) Predstavenstvo kadej zo splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností je povinné vypracova podrobnú
písomnú správu, v ktorej z právneho
a ekonomického h¾adiska vysvetlí
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a odôvodní splynutie alebo zlúèenie
spoloèností, údaje návrhu zmluvy
o splynutí alebo zlúèení spoloèností,
najmä výmenný pomer akcií. V správe
musí uvies osobitné akosti pri urèovaní výmenného pomeru akcií, ak sa
také vyskytli.
(2) Dozorná rada kadej zo splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností preskúma zamý¾ané splynutie alebo zlúèenie spoloèností, návrh zmluvy
o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností a správu predstavenstva pod¾a odseku 1 a predkladá svoje vyjadrenie o zamý¾anom splynutí alebo
zlúèení spoloèností valnému zhromadeniu.

§ 218c
(1) O schválení zmluvy o splynutí
alebo zmluvy o zlúèení spoloèností
rozhodujú na návrh predstavenstiev
valné zhromadenia vetkých zanikajúcich spoloèností, v prípade zlúèenia
aj nástupníckej spoloènosti. Rozhodnutie musí schváli dvojtretinová väèina hlasov prítomných akcionárov
a musí sa o òom vyhotovi notárska zápisnica. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyaduje sa aj súhlas dvojtretinovej väèiny prítomných akcionárov z kadého druhu akcií.
(2) V sídle kadej zo splývajúcich
alebo zluèujúcich sa spoloèností musia ma akcionári najmenej 30 dní pred
dòom konania valného zhromadenia, ktoré má rozhodova o splynutí
alebo zlúèení spoloèností, na nahliadnutie

a) návrh zmluvy o splynutí alebo
zmluvy o zlúèení spoloèností,
b) úètovné závierky a správy o podnikate¾skej èinnosti a o stave majetku vetkých splývajúcich alebo
zluèujúcich sa spoloèností, prípadne ich právnych predchodcov za
posledné tri roky, ak niektorá zo
spoloèností vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu, za
vetky roky jej trvania,
c) informatívna úètovná závierka vyhotovená ku dòu, ktorý nesmie by
skorí ako prvý deò tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu
návrhu zmluvy o splynutí alebo
zmluvy o zlúèení spoloèností, ak
posledná riadna úètovná závierka
je vyhotovená ku dòu, od ktorého
do vyhotovenia návrhu zmluvy
o splynutí alebo zmluvy o zlúèení
spoloèností uplynulo viac ako es
mesiacov,
d) správy predstavenstiev vetkých
splývajúcich alebo zluèujúcich sa
spoloèností pod¾a § 218b ods. 1,
e) správy audítorov pre vetky splývajúce alebo zluèujúce sa spoloènosti alebo spoloèná správa audítorov pod¾a § 218a ods. 3.
(3) Informatívna úètovná závierka
pod¾a odseku 2 písm. c) sa vyhotovuje
pod¾a rovnakých metód a v rovnakom
èlenení ako posledná riadna úètovná
závierka pred vyhotovením návrhu
zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností.
(4) Kadý akcionár splývajúcich
alebo zluèujúcich sa spoloèností má
právo vyiada si kópie dokumentov
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pod¾a odseku 2 alebo ich èastí, prípadne
poadova ich zaslanie na adresu ním
uvedenú a spoloènos je povinná akcionárovi tieto dokumenty bezplatne poskytnú. Na tieto práva musia by akcionári upozornení v pozvánke na valné
zhromadenie alebo v oznámení o konaní valného zhromadenia. Stanovy
môu urèi aj ïalí spôsob, akým je
predstavenstvo povinné poskytnú akcionárom dokumenty pod¾a odseku 2.
(5) Ak zlúèenie spoloènosti vyaduje zmeny stanov nástupníckej spoloènosti a tieto zmeny nie sú súèasou
zmluvy o zlúèení, musí ich nástupnícka spoloènos schváli spolu so zmluvou o zlúèení; na rozhodovanie
o schválení zmien stanov platí odsek
1.

§ 218d
(1) Na zaloenie nástupníckej spoloènosti sa pouijú primerane ustanovenia § 172; ustanovenia § 59 ods. 3
a § 163 ods. 1 písm. e) a g) sa nepouijú.
(2) Ak sa na zlúèenie spoloèností
vyaduje zvýenie základného imania
nástupníckej spoloènosti, na toto zvýenie základného imania sa nevzahujú ustanovenia § 59 ods. 3, § 202 ods. 3,
§ 203 ods. 1, § 203 ods. 2 písm. e) a j),
§ 203 ods. 3 a 5, § 204, § 205, § 206 ods. 2
písm. b) a h) a § 206 ods. 3 a 4.

a) správy predstavenstiev vetkých
splývajúcich alebo zluèujúcich sa
spoloèností pod¾a § 218b ods. 1,
b) správy audítorov pre vetky splývajúce alebo zluèujúce sa spoloènosti alebo spoloèná správa audítorov pod¾a § 218a ods. 3,
c) kópia pozvánky na valné zhromadenie alebo oznámenia o konaní
valného zhromadenia, ktorým
boli akcionári upozornení na svoje
práva pod¾a § 218c ods. 4.
Ustanovenie § 69a ods. 4 tým nie je
dotknuté.
(2) Po zápise splynutia alebo zlúèenia spoloèností do obchodného registra predstavenstvo nástupníckej spoloènosti zabezpeèí bezodkladne výmenu akcií nástupníckej spoloènosti
za akcie zaniknutých spoloèností, prípadne vyplatenie doplatku v peniazoch. Na výmenu akcií sa pouijú primerane ustanovenia § 213 ods. 6 a 7 a
§ 214 o vzatí akcií z obehu.
(3) Akcie nástupníckej spoloènosti
nemono vyda za akcie, ktoré sú vo
vlastníctve
a) nástupníckej spoloènosti alebo
osoby, ktorá koná vo vlastnom mene, ale na úèet nástupníckej spoloènosti,
b) zanikajúcej spoloènosti alebo osoby, ktorá koná vo vlastnom mene,
ale na úèet zanikajúcej spoloènosti.

§ 218e

§ 218f

(1) K návrhu na zápis splynutia
alebo zlúèenia spoloèností do obchodného registra sa prikladajú:

(1) Veritelia, ktorí majú ku dòu
úèinnosti splynutia alebo zlúèenia
spoloèností voèi niektorej zo splývajú-
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cich alebo zluèujúcich sa spoloèností
nesplatné poh¾adávky, majú právo, ak
sa v dôsledku splynutia alebo zlúèenia
zhorí vymoite¾nos ich poh¾adávok,
do iestich mesiacov odo dòa zverejnenia splynutia alebo zlúèenia spoloèností poadova od nástupníckej spoloènosti, aby dostatoèným spôsobom
zabezpeèila splnenie ich neuhradených poh¾adávok. Toto právo nemá
verite¾, ktorého poh¾adávka je u primerane zabezpeèená. Ustanovenie
§ 215 ods. 4 sa pouije obdobne.
(2) Majitelia prioritných dlhopisov
alebo vymenite¾ných dlhopisov, prípadne iných cenných papierov s osobitnými právami vydaných zanikajúcimi spoloènosami musia v nástupníckej spoloènosti získa práva rovnocenné s právami, ktoré mali voèi zanikajúcim spoloènostiam. To neplatí, ak
so zmenou práv súhlasil kadý z majite¾ov týchto cenných papierov alebo
ak majú nárok na to, aby nástupnícka
spoloènos od nich tieto cenné papiere
odkúpila.

§ 218g
(1) Èlenovia predstavenstva alebo
dozornej rady kadej zo zanikajúcich
spoloèností, ktorí poruili svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom
pri príprave a uskutoèòovaní splynutia alebo zlúèenia spoloèností, sú zodpovední spoloène a nerozdielne za
kodu, ktorú tým spôsobili akcionárom zanikajúcej spoloènosti.
(2) Audítori kadej zo zanikajúcich spoloèností zodpovedajú za kodu, ktorú spôsobili akcionárom zanikajúcej spoloènosti poruením povin-

ností ustanovených týmto zákonom
a osobitnými predpismi pri vyhotovovaní správy pod¾a § 218a ods. 3. Audítor sa môe zbavi zodpovednosti za
rovnakých podmienok ako èlen predstavenstva alebo dozornej rady.

§ 218h
(1) Po zápise splynutia alebo zlúèenia spoloèností do obchodného registra sa nemono domáha urèenia neplatnosti splynutia alebo zlúèenia
inak, ako návrhom na súd na urèenie
neplatnosti uznesenia valného zhromadenia o splynutí alebo zlúèení
a schválení zmluvy o splynutí alebo
zmluvy o zlúèení spoloèností pod¾a
§ 183; ustanovenia § 68a a osobitných
zákonov tým nie sú dotknuté.
(2) Dôvodom podania návrhu na
vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromadenia o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení
spoloèností nemôe by skutoènos, e
výmenný pomer akcií a výka doplatku v peniazoch nie sú primerané alebo
e údaje týkajúce sa výmenného pomeru akcií a výky doplatku v peniazoch v správe predstavenstva pod¾a
§ 218b ods. 1 alebo v správe audítora
pod¾a § 218a ods. 3 nie sú v súlade
s právnymi predpismi.
(3) Rozhodnutie súdu o vyslovení
neplatnosti uznesenia valného zhromadenia o splynutí alebo zlúèení
a o schválení zmluvy o splynutí alebo
zmluvy o zlúèení spoloèností sa ukladá do zbierky listín.
(4) Ak súd rozhodne o vyslovení
neplatnosti uznesenia valného zhro-
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madenia o splynutí alebo zlúèení
a o schválení zmluvy o splynutí alebo
zmluvy o zlúèení spoloèností, sú zo záväzkov, ktoré vznikli v èase od zápisu
splynutia alebo zlúèenia spoloèností
do obchodného registra do zverejnenia oznámenia o uloení rozhodnutia
súdu do zbierky listín na archu alebo
v prospech nástupníckej spoloènosti,
zaviazané a oprávnené spoloène a nerozdielne vetky splývajúce alebo zluèujúce sa spoloènosti.

§ 218i
(1) Ak nie je výmenný pomer akcií
spolu s prípadnými doplatkami v peniazoch urèený zmluvou o splynutí
alebo zmluvou o zlúèení spoloèností
primeraný, kadý z akcionárov splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností má voèi nástupníckej spoloènosti právo na vyrovnanie vo forme peòaného doplatku.
(2) Uplatòova právo na vyrovnanie pod¾a odseku 1 na súde môu iba
akcionári, ktorí
a) boli akcionármi niektorej zo splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností v èase konania valného
zhromadenia, ktoré rozhodlo
o splynutí alebo zlúèení spoloèností, a do podania návrhu na súd
nepreviedli iadne akcie zanikajúcej spoloènosti ani akcie nástupníckej spoloènosti, ktoré nadobudli výmenou za akcie zanikajúcej
spoloènosti, a
b) nevzdali sa práva na vyrovnanie.
(3) Akcionár sa môe vzda práva
na vyrovnanie. Vzdanie sa práva je

1110

úèinné, ak je urobené v písomnej forme a doruèené spoloènosti alebo ak sa
akcionár vzdá práva na vyrovnanie na
valnom zhromadení zápisom do zápisnice. Vzdanie sa práva na vyrovnanie je úèinné aj voèi nadobúdate¾om
akcií, na ktoré sa vzahuje.
(4) Návrh na zaèatie konania pod¾a
odseku 2 mono poda najneskôr do
jedného roka odo dòa, keï bolo splynutie alebo zlúèenie spoloèností zapísané do obchodného registra, inak toto
právo zaniká.
(5) Rozhodnutie súdu, ktorým sa
akcionárovi priznalo právo na vyrovnanie, je pre nástupnícku spoloènos
v urèení priznaného práva akcionára
záväzné aj voèi ostatným akcionárom
a nástupnícka spoloènos je povinná
vyplati akcionárom na kadú akciu,
ktorá bola vydaná výmenou za akcie
zanikajúcich spoloèností, rovnaký doplatok v peniazoch, prípadne vyda
ïalie akcie.
(6) Ak bol výmenný pomer akcií
neprimeraný, nie sú akcionári povinní
vráti akcie nástupníckej spoloènosti
ani prípadne vyplatené doplatky v peniazoch, ktoré nadobudli dobromyse¾ne na základe takto urèeného výmenného pomeru.

§ 218j
(1) Akcionári nástupníckej spoloènosti, ktorí boli akcionármi niektorej
zo splývajúcich alebo zluèujúcich sa
spoloèností v èase konania valného
zhromadenia,
ktoré
rozhodlo
o schválení zmluvy o splynutí alebo
zmluvy o zlúèení spoloèností, boli na
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tomto valnom zhromadení prítomní,
hlasovali proti schváleniu zmluvy
o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností a poiadali o zápis ich nesúhlasného stanoviska do zápisnice z valného zhromadenia, majú právo poadova, aby nástupnícka spoloènos od
nich odkúpila akcie, ktoré nadobudli
výmenou za akcie spoloènosti zaniknutej splynutím alebo zlúèením. Na
toto právo musia by upozornení v pozvánke na valné zhromadenie alebo v
oznámení o konaní valného zhromadenia, ktoré má rozhodova o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy
o zlúèení spoloèností.
(2) Nástupnícka spoloènos je povinná zasla alebo uverejni návrh
zmluvy na odkúpenie akcií od oprávnených akcionárov spôsobom urèeným stanovami na zvolávanie valného
zhromadenia do jedného mesiaca od
zverejnenia zápisu splynutia alebo
zlúèenia spoloèností v obchodnom registri. Ak sa návrh zmluvy uverejòuje,
pouijú sa primerane ustanovenia
o verejnom návrhu zmluvy (§ 276).
(3) Oprávneným akcionárom sa
musí poskytnú lehota najmenej 14
dní na prijatie návrhu zmluvy pod¾a
odseku 2.
(4) Kúpna cena akcií musí by primeraná vzahu k hodnote výmenného
pomeru akcií nástupníckej spoloènosti za akcie zanikajúcej spoloènosti
a výke prípadného doplatku v peniazoch a musí by urèená v rovnakej výke za kadú akciu. Urèenie výky kúpnej ceny je súèasou zmluvy o splynutí
alebo zmluvy o zlúèení spoloèností.

(5) Ak nie je kúpna cena primeraná, kadý z akcionárov, ktorí prijali
návrh zmluvy pod¾a odseku 2, má právo na vyrovnanie vo forme peòaného
doplatku; ustanovenia § 218i ods. 4 a 5
sa pouijú primerane.

§ 218k
(1) Ak ide o zlúèenie spoloèností,
nástupnícka spoloènos alebo osoby
konajúce vo vlastnom mene, ale na
úèet nástupníckej spoloènosti, vlastnia viac ako 90 % akcií zanikajúcich
spoloèností, s ktorými je spojené hlasovacie právo, ale nie vetky akcie, na
zlúèenie spoloèností sa nevyaduje
rozhodnutie valného zhromadenia
nástupníckej spoloènosti o zlúèení
a o schválení zmluvy o zlúèení spoloèností, ak
a) nástupnícka spoloènos zabezpeèí
splnenie svojej povinnosti pod¾a
§ 218a ods. 5 najneskôr 30 dní pred
dòom konania valného zhromadenia zanikajúcich spoloèností,
b) vetci akcionári nástupníckej
spoloènosti majú právo najmenej
30 dní pred dòom konania valného
zhromadenia zanikajúcich spoloèností dosta na nahliadnutie v sídle
nástupníckej spoloènosti listiny pod¾a § 218c ods. 2 písm. a) a c); ustanovenia § 218c ods. 3 a 4 tým nie sú
dotknuté.
(2) Ak ide o zlúèenie spoloèností
pod¾a odseku 1, akcionár alebo akcionári nástupníckej spoloènosti, ktorí
majú akcie, ktorých menovitá hodnota
dosahuje najmenej 5 % základného
imania, majú právo poadova zvola-
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nie valného zhromadenia, ktoré bude
rozhodova o schválení zlúèenia
a zmluvy o zlúèení spoloèností; stanovy môu urèi, e toto právo má akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie,
ktorých menovitá hodnota je menia
ako 5 % základného imania.
(3) Ak ide o zlúèenie spoloèností
pod¾a odseku 1, nemusia sa poui
ustanovenia § 218a ods. 2 a 4, § 218b
a § 218c ods. 2 a 4, ak zmluva o zlúèení
spoloèností obsahuje záväzok nástupníckej spoloènosti odkúpi od vetkých meninových akcionárov zanikajúcich spoloèností akcie, ktoré nadobudnú výmenou za akcie spoloèností
zaniknutých zlúèením. Na kúpu akcií
sa vzahujú ustanovenia § 218j ods. 2
a 5.
(4) Ak pri zlúèení spoloèností
vlastní nástupnícka spoloènos alebo
osoby konajúce vo vlastnom mene, ale
na úèet nástupníckej spoloènosti, vetky akcie zanikajúcich spoloèností,
s ktorými je spojené hlasovacie právo,
pouije sa právna úprava zlúèenia
pod¾a tohto zákona okrem ustanovení
§ 69 ods. 6 písm. e), § 69a ods. 1 písm.
b), § 218a ods. 1 písm. a) a d), § 218a
ods. 2 a 4, § 218b, § 218c ods. 2 písm. d)
a e), § 218g, § 218h ods. 2, § 218i a § 218j.
Ustanovenie § 218c ods. 1 sa nemusí
poui, ak sú splnené podmienky pod¾a § 218k ods. 1 písm. a), b) a c).

§ 218l
(1) Zlúèenie spoloèností s ruèením
obmedzeným a akciovej spoloènosti,
pri ktorom spoloènos s ruèením obmedzeným zaniká a jej imanie prechá-
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dza na akciovú spoloènos, sa pripúa.
(2) Na zlúèenie pod¾a odseku 1 sa
pouijú primerane ustanovenia § 218a
a 218k. Pre zanikajúcu spoloènos
s ruèením obmedzeným platia ustanovenia § 152a.

Rozdelenie
spoloènosti
§ 218m
(1) Na rozdelenie spoloènosti sa
pouijú primerane ustanovenia § 218a
a 218j, ak zákon neustanovuje inak.
(2) Pri rozdelení spoloènosti sa na
projekt rozdelenia pod¾a odseku 1 pouijú ustanovenia tohto zákona
o zmluve o splynutí alebo o zmluve
o zlúèení spoloèností, ako aj na oznaèenie splývajúcej spoloènosti na spoloènos zanikajúcu rozdelením a na
oznaèenie zluèujúcej sa spoloènosti na
zanikajúcu spoloènos a na nástupnícke spoloènosti pri rozdelení spoloènosti zlúèením.

§ 218n
(1) Na nepeòané vklady do nástupníckych spoloèností musia by vyhotovené znalecké posudky pod¾a § 59
ods. 3. Taký posudok môe vyhotovi
aj audítor alebo audítori, ak sú vymenovaní súdom na preskúmanie projektu rozdelenia spoloènosti pod¾a
§ 218a ods. 2 a nevykonávajú èinnos
súdneho znalca; posudok audítora
musí ma náleitosti pod¾a § 59 ods. 3.
(2) Správa predstavenstva pod¾a
§ 218b ods. 1 musí obsahova aj infor-
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máciu o posúdení nepeòaných vkladov pod¾a odseku 1.
(3) Predstavenstvo spoloènosti zanikajúcej rozdelením je v prípade rozdelenia spoloènosti zlúèením povinné
informova valné zhromadenie zanikajúcej spoloènosti a predstavenstvá
nástupníckych spoloèností o kadej
podstatnej zmene obchodného majetku a záväzkov spoloènosti, ktorá nastala v období medzi vyhotovením
projektu
rozdelenia
spoloènosti
a dòom konania valného zhromadenia spoloènosti zanikajúcej rozdelením, ktoré rozhoduje o schválení projektu rozdelenia spoloènosti.
(4) Ustanovenia § 218a ods. 2 a 4,
§ 218b, § 218c ods. 2 písm. c), d) a e) a
§ 218n ods. 2 a 3 sa nepouijú, ak vetci
akcionári spoloènosti zanikajúcej rozdelením a v prípade rozdelenia spoloènosti zlúèením aj nástupníckych
spoloèností s tým súhlasia.
(5) Posudok pod¾a odseku 1 sa pripája k návrhu na zápis rozdelenia spoloènosti do obchodného registra.

§ 218o
(1) Ak pri rozdelení spoloènosti
zlúèením vlastnia nástupnícke spoloènosti vetky akcie zanikajúcej spoloènosti, s ktorými je spojené hlasovacie
právo, nevyaduje sa rozhodnutie valného zhromadenia spoloènosti zanikajúcej rozdelením, ak
a) nástupnícke spoloènosti zabezpeèia splnenie svojej povinnosti pod¾a § 218a ods. 5 najneskôr 30 dní
pred nadobudnutím úèinnosti rozdelenia,

b) vetci akcionári spoloènosti zanikajúcej rozdelením, ako aj nástupníckych spoloèností majú právo
najmenej 30 dní pred nadobudnutím úèinnosti rozdelenia dosta na
nahliadnutie v sídle spoloènosti,
ktorej sú akcionármi, listiny pod¾a
§ 218c ods. 2; ustanovenia § 218c
ods. 3 a 4 tým nie sú dotknuté.
(2) Ak ide o rozdelenie spoloènosti
zlúèením pod¾a odseku 1, akcionár
alebo akcionári spoloènosti zanikajúcej rozdelením, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, majú
právo poadova zvolanie valného
zhromadenia, ktoré bude rozhodova
o schválení rozdelenia spoloènosti;
stanovy môu urèi, e toto právo má
aj akcionár alebo akcionári, ktorí majú
akcie, ktorých menovitá hodnota je
menia ako 5 % základného imania.
(3) Ak v súlade s ustanovením odseku 1 nebude na schválenie rozdelenia spoloènosti zlúèením zvolané valné zhromadenie spoloènosti zanikajúcej zlúèením, vzahuje sa povinnos
predstavenstva spoloènosti zanikajúcej rozdelením pod¾a § 218n ods. 3 na
obdobie od vyhotovenia projektu rozdelenia.

Likvidácia
spoloènosti
§ 219
(1) Likvidátora vymenúva valné
zhromadenie.
(2) Pokia¾ zo stanov nevyplýva nieèo iné, môu akcionári pod¾a § 181 ods.
1 poiada s uvedením dôvodov súd,
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aby odvolal likvidátora vymenovaného
valným zhromadením a nahradil ho
inou osobou.
(3) Likvidátora, ktorého nevymenoval súd, môe valné zhromadenie odvola a nahradi iným likvidátorom.

§ 220
(1) Po uspokojení vetkých verite¾ov
sa likvidaèný zostatok rozdelí medzi
akcionárov v pomere zodpovedajúcom
menovitej hodnote ich akcií, pokia¾ zo
stanov nevyplýva nieèo iné.
(2) Ak akcie neboli úplne splatené,
vyplatí sa akcionárom suma, ktorú
splatili, a a zvyok sa rozdelí medzi
akcionárov v pomere k výke menovitej
hodnoty ich akcií.
(3) Ak likvidaèný zostatok nestaèí
na úhradu menovitej hodnoty akcií, delia sa akcionári v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich
akcií.
(4) Právo na podiel na likvidaènom
zostatku môe by predmetom samostatného prevodu odo dòa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie
likvidaèného zostatku.

na znièenie. Predloením akcií vzniká
akcionárovi nárok na vyplatenie podielu na likvidaènom zostatku. Predloené akcie likvidátor znièí.
(2) Ak akcionár listinné akcie na
výzvu likvidátora nepredloí, likvidátor postupuje primerane pod¾a § 214
ods. 2 a podiel na likvidaènom zostatku pripadajúci na akcie vyhlásené za
neplatné uloí do úschovy pod¾a osobitného zákona.
(3) Ak spoloènos vydala zaknihované akcie, likvidátor po schválení úètovnej závierky, koneènej správy
o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidaèného zostatku zabezpeèí ich zruenie v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej
osobitným zákonom. Zruením akcií
v evidencii cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom vzniká akcionárovi nárok na vyplatenie podielu
na likvidaènom zostatku.
(4) Registrový súd vykoná výmaz
spoloènosti z obchodného registra, iba
ak sa preukáe, e vetky listinné akcie spoloènosti boli znièené alebo vyhlásené za neplatné, alebo vetky zaknihované akcie boli zruené.

HLAVA II

§ 220a
(1) Ak spoloènos vydala listinné
akcie, likvidátor po schválení úètovnej závierky, koneènej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidaèného zostatku vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom a urèeným stanovami na zvolávanie valného zhromadenia, aby
v ustanovenej lehote predloili akcie
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DRUSTVO
DIEL I
Základné
ustanovenia
§ 221
(1) Drustvo je spoloèenstvom neuzavretého poètu osôb zaloeným za
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úèelom podnikania alebo zabezpeèovania hospodárskych, sociálnych alebo
iných potrieb svojich èlenov.
(2) Obchodné meno drustva musí
obsahova oznaèenie drustvo.
(3) Drustvo musí ma najmenej pä
èlenov; to neplatí, ak sú jeho èlenmi aspoò dve právnické osoby. Na trvanie
drustva nemá vplyv pristúpenie ïalích èlenov alebo zánik èlenstva doterajích èlenov, ak drustvo spåòa podmienky predchádzajúcej vety.

§ 222
(1) Drustvo je právnickou osobou.
Za poruenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom.
(2) Èlenovia neruèia za záväzky
drustva. Stanovy môu urèi, e èlenovia drustva alebo niektorí z nich majú
na základe rozhodnutia èlenskej schôdze voèi drustvu do urèitej výky
uhradzovacie povinnosti presahujúce
èlenský vklad na krytie strát drustva.

§ 223
(1) Základné imanie drustva tvorí
súhrn èlenských vkladov, na ktorých
splatenie sa zaviazali èlenovia drustva.
(2) Stanovy urèujú výku základného imania drustva, ktoré sa zapisuje
do obchodného registra (zapisované
základné imanie). Zapisované základné imanie musí by najmenej 50 000 Sk.
(3) Podmienkou vzniku èlenstva je
splatenie èlenského vkladu urèeného
stanovami (základný èlenský vklad)

alebo v stanovách urèenej èasti základného èlenského vkladu (vstupný
vklad).
(4) Èlenovia drustva sa môu zaviaza, pokia¾ to stanovy pripúajú,
k ïaliemu èlenskému vkladu a k ïalej
majetkovej úèasti na podnikaní drustva za podmienok urèených stanovami.
(5) Nepeòané vklady sa ocenia
spôsobom urèeným stanovami alebo
pri zaloení drustva dohodnutým
vetkými èlenmi.
(6) Èlen je povinný splati èlenský
vklad presahujúci vstupný vklad do
troch rokov, ak stanovy neurèia kratiu
lehotu. Stanovy môu urèi, e èlenovia
sú povinní, ak to vyaduje strata drustva, splati na základe rozhodnutia
èlenskej schôdze nesplatenú èas èlenského vkladu ete pred dobou jej splatnosti.
(7) Drustvo nesmie vypláca svojim èlenom úroky z èlenských vkladov, ak zákon neustanovuje inak.
(8) Stanovy drustva alebo èlenská
schôdza môe poveri predstavenstvo,
aby rozhodlo o zvýení základného
imania drustva do urèitej výky z èistého zisku alebo z iných zdrojov vlastného imania drustva, ktoré nie sú
úèelovo viazané v nedelite¾nom fonde
alebo v iných fondoch drustva. Na
zvýení sa podie¾ajú èlenovia drustva
pod¾a výky ich doterajích vkladov,
ak stanovy neurèujú iný spôsob zvýenia podielu èlenov na základnom imaní drustva. Ak je to nevyhnutné na
krytie straty drustva, ktorú nemono
kry z iných zdrojov vlastného imania,
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èlenská schôdza môe rozhodnú
o zníení základného imania a o pomernom zníení èlenských vkladov
èlenov drustva.

§ 224
Zaloenie
drustva
(1) Na zaloenie drustva sa vyaduje konanie ustanovujúcej schôdze
drustva.
(2) Ustanovujúca schôdza drustva:
a) urèuje zapisované základné imanie,
b) schva¾uje stanovy,
c) volí predstavenstvo a kontrolnú komisiu.
(3) Na ustanovujúcej schôdzi drustva sú oprávnené hlasova osoby, ktoré podali prihláku do drustva. Pred
rozhodovaním o veciach uvedených
v odseku 2 zvolí ustanovujúca èlenská
schôdza svojho predsedajúceho. Do jeho zvolenia vedie schôdzu zvolávate¾.
(4) Ustanovujúca schôdza drustva
volí a prijíma uznesenie väèinou prítomných. Uchádzaè o èlenstvo môe
vzia svoju prihláku spä ihneï po hlasovaní o stanovách, ak hlasoval proti
ich prijatiu.
(5) Ustanovujúca schôdza drustva
vedie k jeho zaloeniu, ak sa na nej
uchádzaèi o èlenstvo zaviazali k èlenským vkladom dosahujúcim urèenú sumu zapisovaného základného imania.
Základný èlenský alebo vstupný vklad
sa musí splati do 15 dní od konania
ustanovujúcej schôdze drustva urèenému èlenovi predstavenstva spôsobom urèeným èlenskou schôdzou.
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(6) Priebeh ustanovujúcej schôdze
drustva sa osvedèuje notárskou zápisnicou, ktorá obsahuje aj zoznam èlenov
a výku jednotlivých èlenských vkladov, ku ktorým sa na schôdzi drustva
zaviazali. Prílohu zápisnice tvoria stanovy v schválenom znení.

§ 225
(1) Drustvo vzniká dòom zápisu
do obchodného registra. Pred podaním
návrhu na tento zápis musí by splatená
aspoò polovica zapisovaného základného imania.
(2) Návrh na zápis je povinné poda
predstavenstvo. Návrh na zápis podpisujú vetci èlenovia predstavenstva.
(3) K návrhu na zápis sa prikladá:
a) notárska zápisnica o ustanovujúcej
schôdzi drustva podpísaná vetkými èlenmi predstavenstva,
b) stanovy drustva,
c) doklad o splatení urèenej èasti zapisovaného základného imania.

§ 226
(1) Stanovy drustva musia obsahova:
a) obchodné meno a sídlo drustva,
b) predmet podnikania (èinnosti),
c) vznik a zánik èlenstva, práva a povinnosti èlenov k drustvu a drustva k èlenom,
d) výku základného èlenského vkladu, prípadne aj výku vstupného
vkladu, spôsob splácania èlenských
vkladov a vyporiadanie èlenského
podielu pri zániku èlenstva,
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e) orgány drustva a poèet ich èlenov,
dåku ich funkèného obdobia, spôsob ustanovovania, pôsobnos
a spôsob ich zvolávania a rokovania,
f) spôsob pouitia zisku a úhrady prípadnej straty,
g) tvorbu a pouitie nedelite¾ného fondu,
h) ïalie ustanovenia, ak to vyplýva
z tohto zákona.
(2) Ak pod¾a stanov je podmienkou
èlenstva tie pracovný vzah èlena
k drustvu, môu stanovy obsahova
úpravu tohto vzahu. Táto úprava nesmie odporova pracovnoprávnym
predpisom, ibae úprava je pre èlena
výhodnejia. Ak nie je osobitná úprava
v stanovách, platia pracovnoprávne
predpisy.
(3) O zmene stanov rozhoduje èlenská schôdza. Predstavenstvo drustva
je povinné do 30 dní od schválenia
zmeny stanov upovedomi o tom registrový súd.

DIEL II
Vznik a zánik
èlenstva
§ 227
(1) Èlenmi drustva môu by fyzické i právnické osoby. Ak pod¾a stanov
je èlenstvo podmienené pracovným
vzahom k drustvu, môe sa èlenom
sta fyzická osoba, ktorá skonèila povinnú kolskú dochádzku a dosiahla 15 rokov svojho veku.

(2) Po splnení podmienok vyplývajúcich zo zákona a stanov vzniká èlenstvo:
a) pri zaloení drustva dòom vzniku
drustva,
b) za trvania drustva prijatím za èlena na základe písomnej èlenskej prihláky,
c) prevodom èlenstva alebo
d) iným spôsobom ustanoveným zákonom.
(3) Ak pod¾a stanov je podmienkou
èlenstva pracovný vzah èlena k drustvu a ak zo stanov nevyplýva nieèo iné,
vzniká èlenstvo dòom, ktorý sa dojednal ako deò vzniku pracovného vzahu,
a zaniká dòom zániku pracovného
vzahu èlena k drustvu.
(4) Èlenstvo nevzniká pred zaplatením vstupného vkladu.
(5) Podrobnejiu úpravu èlenstva,
jeho vzniku a zániku upravujú stanovy.

§ 228
Drustvo vedie zoznam vetkých
svojich èlenov. Do zoznamu sa zapisuje
okrem názvu a sídla právnickej osoby
alebo mena a bydliska fyzickej osoby
ako èlena aj výka jej èlenského vkladu
a výka, v ktorej bol splatený. Do zoznamu sa bez zbytoèného odkladu vyznaèia vetky zmeny evidovaných skutoèností. Predstavenstvo umoní kadému, kto osvedèí právny záujem, aby
do zoznamu nahliadol. Èlen drustva
má právo do zoznamu nahliada a iada vydanie potvrdenia o svojom èlenstve a obsahu jeho zápisu v zozname.
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§ 229

§ 231

(1) Èlenské práva a povinnosti môe èlen previes na iného èlena drustva, pokia¾ to stanovy nevyluèujú. Dohoda o prevode èlenských práv a povinností na inú osobu podlieha súhlasu
predstavenstva. Stanovy môu urèi
dôvody, ktoré prevod vyluèujú. Proti
zamietavému rozhodnutiu sa môe
èlen odvola na èlenskú schôdzu. Rozhodnutím predstavenstva alebo èlenskej schôdze o schválení dohody o prevode èlenských práv a povinností sa
stáva nadobúdate¾ èlenských práv a povinností èlenom drustva v rozsahu
práv a povinností prevádzajúceho èlena.

(1) Èlenstvo zaniká písomnou dohodou, vystúpením, vylúèením, vyhlásením konkurzu na majetok èlena, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku èlena
alebo zánikom drustva.

(2) Stanovy môu urèi prípady, keï
predstavenstvo nesmie odmietnu súhlas s prevodom èlenských práv a povinností alebo sa nevyaduje súhlas
predstavenstva.

§ 230
Prevod práv a povinností spojených
s èlenstvom v bytovom drustve na základe dohody nepodlieha súhlasu
predstavenstva. Èlenské práva a povinnosti spojené s èlenstvom prechádzajú
na nadobúdate¾a vo vzahu k drustvu
predloením zmluvy o prevode èlenstva príslunému drustvu alebo neskorím dòom uvedeným v tejto zmluve. Tie isté úèinky ako predloenie
zmluvy o prevode èlenstva nastávajú,
len èo prísluné drustvo dostane písomné oznámenie doterajieho èlena
o prevode èlenstva a písomný súhlas
nadobúdate¾a èlenstva.
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(2) Vystúpením zaniká èlenstvo
v èase urèenom stanovami, najdlhie
vak uplynutím iestich mesiacov odo
dòa, keï èlen písomne oznámil vystúpenie predstavenstvu drustva.
(3) Èlen môe by vylúèený, ak opätovne a napriek výstrahe poruuje èlenské povinnosti, alebo z iných dôleitých
dôvodov uvedených v stanovách. Fyzická osoba môe by vylúèená tie, ak
bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný èin, ktorý spáchala proti
drustvu alebo èlenovi drustva. O vylúèení, ktoré sa musí èlenovi písomne
oznámi, rozhoduje, pokia¾ stanovy neurèujú inak, predstavenstvo. Proti rozhodnutiu o vylúèení má právo poda
èlen odvolanie na èlenskú schôdzu.
(4) Súd na návrh èlena, ktorého sa
rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie
èlenskej schôdze o vylúèení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami.

§ 232
(1) Èlenstvo fyzickej osoby zaniká
smrou. Dediè èlenských práv a povinností poruèite¾a môe poiada drustvo o èlenstvo. Zákon alebo stanovy
môu urèi, kedy predstavenstvo nesmie dedièovo èlenstvo odmietnu alebo kedy sa nevyaduje súhlas predsta-
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venstva s nadobudnutím èlenských
práv a povinností dedièom.
(2) Súhlas predstavenstva sa nevyaduje, ak dediè nadobudol práva a povinnosti spojené s èlenstvom v bytovom drustve.

(4) Nárok na vyrovnací podiel je
splatný uplynutím troch mesiacov od
schválenia úètovnej závierky za rok,
v ktorom èlenstvo zaniklo. Nárok na
podiel na zisku vzniká len za obdobie
trvania èlenstva.

(3) Dediè, ktorý sa nestal èlenom,
má nárok na vyrovnací podiel èlena,
ktorého èlenstvo zaniklo.

(5) Ustanovenia odsekov 2 a 4 sa
pouijú, len pokia¾ stanovy neurèujú
inak.

(4) Èlenstvo právnickej osoby
v drustve zaniká jej vstupom do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu, prípadne jej zánikom. Ak má právnická
osoba právneho nástupcu, vstupuje nástupca do vetkých doterajích jej èlenských práv a povinností.

§ 234

§ 233
(1) Pri zániku èlenstva za trvania
drustva má doterají èlen nárok na vyrovnací podiel.
(2) Vyrovnací podiel sa urèí pomerom splateného èlenského vkladu doterajieho èlena násobeného poètom
ukonèených rokov jeho èlenstva k súhrnu splatených èlenských vkladov vetkých èlenov násobených ukonèenými
rokmi ich èlenstva.
(3) Pre urèenie vyrovnacieho podielu je rozhodný stav èistého obchodného
imania drustva pod¾a úètovnej závierky za rok, v ktorom èlenstvo zaniklo.
Pri urèovaní výky vyrovnacieho podielu sa neprihliada na imanie, ktoré je
v nedelite¾nom fonde, a ak to vyplýva
zo stanov, aj v iných zabezpeèovacích
fondoch. Takisto sa neprihliada na
vklady èlenov s kratím ako roèným
èlenstvom predo dòom, ku ktorému sa
roèná úètovná závierka zostavuje.

(1) Vyrovnací podiel sa uhrádza
v peniazoch. Stanovy môu urèi, e
v prípadoch, keï èlenský vklad spoèíval úplne alebo sèasti v prevode vlastníckeho práva k nehnute¾nosti na drustvo, môe èlen iada vyporiadanie
vrátením tejto nehnute¾nosti, a to
v hodnote, ktorá je evidovaná v majetku drustva v èase zániku jeho èlenstva.
Ak je výka vyrovnacieho podielu menia, ne je hodnota vrátenej nehnute¾nosti, je nadobúdajúci èlen povinný
uhradi drustvu rozdiel v peniazoch.
Stanovy môu urèi, e obdobne sa postupuje aj v prípade, keï spoèíval èlenský vklad v poskytnutí iného vecného
plnenia. Drustvo zodpovedá èlenovi,
ak nakladá s majetkom drustva spôsobom, ktorý by toto vrátenie znemoòoval.
(2) Nárok pod¾a odseku 1 na vrátenie po¾nohospodárskej pôdy vloenej
do drustva má èlen aj v prípade, e
tento nárok stanovy neurèujú.

§ 235
Nedelite¾ný fond
(1) Drustvo je povinné pri svojom
vzniku zriadi nedelite¾ný fond najme-
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nej vo výke 10 % zapisovaného základného imania. Tento fond drustvo dopåòa najmenej o 10 % roèného èistého
zisku, a to a do doby, ne výka nedelite¾ného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania drustva. Stanovy môu urèi, e sa vytvára vyí nedelite¾ný fond
alebo ïalie zabezpeèovacie fondy.
(2) Nedelite¾ný fond sa nesmie poui za trvania drustva na rozdelenie
medzi èlenov.

§ 236
Rozdelenie zisku
(1) Na urèení zisku, ktorý sa má rozdeli medzi èlenov, sa uznáa èlenská
schôdza pri prerokovaní roènej úètovnej závierky.
(2) Ak zo stanov nevyplýva nieèo
iné, urèí sa podiel èlena na zisku urèenom na rozdelenie medzi èlenov pomerom výky jeho splateného vkladu
k splateným vkladom vetkých èlenov;
u èlenov, ktorých èlenstvo v rozhodnom roku trvalo len èas roka, sa tento
podiel pomerne kráti.
(3) Stanovy drustva alebo uznesenie èlenskej schôdze, ak to stanovy pripúajú, môu urèi iný spôsob vymedzenia podielu èlena na zisku, ktorý sa
má rozdeli medzi èlenov.

DIEL III
Orgány
drustva
§ 237
Orgánmi drustva sú:
a) èlenská schôdza,

1120

b) predstavenstvo,
c) kontrolná komisia,
d) ïalie orgány drustva pod¾a stanov.

§ 238
(1) Do orgánov drustva môu by
volení len èlenovia drustva starí ako
18 rokov a zástupcovia právnických
osôb, ktoré sú èlenmi drustva.
(2) Ak je èlenom drustva právnická
osoba, je povinná splnomocni fyzickú
osobu kona za òu v orgáne drustva.
(3) Pokia¾ tento zákon neustanovuje
inak, vyaduje sa na platnos uznesenia
èlenskej schôdze, predstavenstva a kontrolnej komisie ich riadne zvolanie, prítomnos nadpoloviènej väèiny èlenov
a súhlas väèiny hlasov prítomných èlenov. Tento zákon alebo stanovy urèujú,
pre ktoré uznesenia je potrebný súhlas
kvalifikovanej väèiny.

Èlenská
schôdza
§ 239
(1) Najvyím orgánom drustva je
schôdza èlenov drustva (ïalej len
èlenská schôdza).
(2) Èlenská schôdza sa schádza v lehotách urèených stanovami, najmenej
raz za rok. Zvolanie èlenskej schôdze sa
musí èlenom oznámi spôsobom urèeným stanovami.
(3) Èlenská schôdza sa musí zvola,
ak o to poiada písomne aspoò jedna
tretina vetkých èlenov drustva, kontrolná komisia, ako aj v ïalích prípadoch, ak tak urèujú stanovy.
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(4) Do pôsobnosti èlenskej schôdze
patrí:

dom na organizaèné
drustva.

a) meni stanovy,

(8) Ak èlenská schôdza nie je schopná uznáa sa, zvolá predstavenstvo náhradnú èlenskú schôdzu tak, aby sa konala do troch týdòov odo dòa, keï sa
mala kona èlenská schôdza pôvodne
zvolaná. Náhradná èlenská schôdza
musí ma nezmenený program rokovania a je schopná uznáa sa bez oh¾adu
na ustanovenie § 238 ods. 3. Obdobne sa
postupuje pri èiastkových èlenských
schôdzach a pri schôdzach delegátov.

b) voli a odvoláva èlenov predstavenstva a kontrolnej komisie,
c) schva¾ova roènú úètovnú závierku,
d) rozhodova o rozdelení a pouití
zisku, prípadne spôsobe úhrady
straty,
e) rozhodova o zvýení alebo zníení
zapisovaného základného imania,
f) rozhodova o základných otázkach
koncepcie rozvoja drustva,
g) rozhodova o splynutí, zlúèení, premene, rozdelení a o inom zruení
drustva alebo zmene právnej formy.
(5) Èlenská schôdza rozhoduje
o ïalích záleitostiach týkajúcich sa
drustva a jeho èinnosti, pokia¾ tak ustanovuje tento zákon, stanovy, prípadne pokia¾ si rozhodovanie o niektorej
veci vyhradila.
(6) Stanovy drustva môu urèi, e
èlenské schôdze sa budú kona formou
èiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní
sa sèítajú hlasy odovzdané na vetkých
èiastkových èlenských schôdzach.
Èiastkové èlenské schôdze nemôu rozhodova o zániku drustva a v ïalích
prípadoch, ak tak urèujú stanovy.
(7) Ak s oh¾adom na rozsah drustva nie je dobre moné zvoláva èlenskú
schôdzu, môu stanovy urèi, e v rozsahu nimi urèenom plní pôsobnos
èlenskej schôdze zhromadenie delegátov. Kadý z delegátov sa volí rovnakým poètom hlasov. Stanovy môu urèi odchýlky, pokia¾ sú potrebné vzh¾a-

usporiadanie

§ 240
(1) Pri hlasovaní má kadý èlen jeden hlas, pokia¾ stanovy neurèujú inak.
(2) Ak to stanovy pripúajú, môe
èlen drustva splnomocni iného èlena
drustva, aby ho na èlenskej schôdzi zastupoval. Tým nie sú dotknuté predpisy o zastúpení zo zákona alebo na základe súdneho rozhodnutia.

§ 241
(1) O kadej èlenskej schôdzi sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahova:
a) dátum a miesto konania schôdze,
b) prijaté uznesenia,
c) výsledky hlasovania,
d) neprijaté námietky èlenov, ktorí poiadali o ich zaprotokolovanie.
(2) Prílohu zápisnice tvorí zoznam
úèastníkov schôdze, pozvánka na òu
a podklady, ktoré boli predloené
k prerokúvaným bodom.
(3) Kadý èlen má právo vyiada si
zápisnicu a jej prílohy na nahliadnutie.
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§ 242
Na návrh èlena vysloví súd neplatnos uznesenia èlenskej schôdze, pokia¾
uznesenie je v rozpore s právnymi
predpismi alebo stanovami drustva.
Návrh súdu môe èlen poda, ak poiadal o zaprotokolovanie námietky na
èlenskej schôdzi, ktorá uznesenie prijala, alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania
tejto schôdze. Návrh mono na súd
poda len do jedného mesiaca odo dòa,
keï èlen poiadal o zaprotokolovanie
námietky, alebo od oznámenia námietky predstavenstvu.

stva), prípadne podpredsedu, pokia¾
stanovy neurèujú, e ich volí èlenská
schôdza. Podpredseda zastupuje predsedu v èase jeho neprítomnosti. Zastupovaním môu by poverení aj ïalí èlenovia predstavenstva v urèitom poradí
urèenom predstavenstvom.
(6) Predseda drustva organizuje
a riadi rokovanie predstavenstva. Ak
tak stanovy urèujú, organizuje a riadi aj
benú èinnos drustva.
(7) Stanovy môu urèi, e benú
èinnos drustva organizuje a riadi riadite¾ vymenúvaný a odvolávaný predstavenstvom.

§ 243
(1) Predstavenstvo riadi èinnos
drustva a rozhoduje o vetkých záleitostiach drustva, ktoré tento zákon
alebo stanovy nevyhradili inému orgánu.
(2) Predstavenstvo je tatutárnym
orgánom drustva.
(3) Predstavenstvo plní uznesenia
èlenskej schôdze a zodpovedá jej za
svoju èinnos. Ak zo stanov nevyplýva
nieèo iné, za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda.
Ak je vak pre právny úkon, ktorý robí
predstavenstvo, predpísaná písomná
forma, je potrebný podpis aspoò dvoch
èlenov predstavenstva.
(4) Predstavenstvo sa schádza pod¾a
potreby. Musí sa zís do 10 dní od doruèenia podnetu kontrolnej komisie, ak na
jej výzvu nedolo k náprave nedostatkov.
(5) Predstavenstvo volí zo svojich
èlenov predsedu drustva (predstaven-
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§ 243a
(1) Èlenovia predstavenstva sú povinní vykonáva svoju funkciu s odbornou starostlivosou a v súlade so
záujmami drustva a vetkých jej èlenov. Najmä sú povinní zaobstara si
a pri rozhodovaní zoh¾adni vetky
dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachováva mlèanlivos o dôverných informáciách
a skutoènostiach, ktorých prezradenie
tretím osobám by mohlo drustvu spôsobi kodu alebo ohrozi jeho záujmy, alebo záujmy jeho èlenov, a pri
výkone svojej pôsobnosti nesmú
uprednostòova svoje záujmy, záujmy
len niektorých èlenov alebo záujmy
tretích osôb pred záujmom drustva.
(2) Èlenovia predstavenstva, ktorí
poruili svoje povinnosti pri výkone
svojej funkcie, sú zodpovední spoloène a nerozdielne za kodu, ktorú tým
drustvu spôsobili. Èlen predstavenstva nezodpovedá za kodu, ak pre-
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ukáe, e pri výkone svojej funkcie
postupoval s odbornou starostlivosou a v dobrej viere, e koná v záujme
drustva a vetkých jeho èlenov. Èlenovia predstavenstva nezodpovedajú
za kodu spôsobenú drustvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie
èlenskej schôdze; to neplatí, ak je
uznesenie èlenskej schôdze v rozpore
s právnymi predpismi alebo so stanovami drustva. Èlenov predstavenstva
nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia schválila.
(3) Dohody medzi drustvom
a èlenom predstavenstva obmedzujúce alebo vyluèujúce zodpovednos
èlena predstavenstva sú zakázané; stanovy drustva nemôu obmedzi alebo vylúèi zodpovednos èlena predstavenstva. Drustvo sa môe vzda
nárokov na náhradu kody voèi èlenom predstavenstva alebo uzatvori
s nimi dohodu o urovnaní najskôr po
troch rokoch od ich vzniku, a to len ak
s tým vysloví súhlas èlenská schôdza.
(4) Nároky drustva na náhradu
kody voèi èlenom predstavenstva
môe uplatni vo svojom mene a na
vlastný úèet verite¾ drustva, ak nemôe uspokoji svoju poh¾adávku z majetku drustva. Ustanovenia odsekov
1 a 3 sa pouijú primerane. Nároky
verite¾ov drustva voèi èlenom predstavenstva nezanikajú, ak sa drustvo
vzdá nárokov na náhradu kody alebo
s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní.
Ak je na majetok drustva vyhlásený
konkurz, nároky verite¾ov drustva
voèi èlenom predstavenstva uplatòuje
správca konkurznej podstaty.

§ 244
Kontrolná
komisia
(1) Kontrolná komisia je oprávnená
kontrolova vetku èinnos drustva
a prerokúva sanosti jeho èlenov. Zodpovedá iba èlenskej schôdzi a je nezávislá od ostatných orgánov drustva.
Kontrolná komisia má najmenej troch
èlenov.
(2) Kontrolná komisia sa vyjadruje
k roènej úètovnej závierke a návrhu na
rozdelenie zisku alebo úhrady straty
drustva.
(3) Na zistené nedostatky upozoròuje kontrolná komisia predstavenstvo
a vyaduje zaistenie nápravy.
(4) Kontrolná komisia sa schádza
pod¾a potreby, najmenej raz za tri mesiace.
(5) Kontrolná komisia volí zo svojich èlenov predsedu, prípadne podpredsedu, pokia¾ stanovy neurèujú, e
ich volí èlenská schôdza.
(6) Kontrolná komisia je oprávnená
vyadova si u predstavenstva akéko¾vek informácie o hospodárení drustva.
Predstavenstvo je povinné bez zbytoèného odkladu oznámi kontrolnej komisii vetky skutoènosti, ktoré môu
ma závané dôsledky v hospodárení
alebo postavení drustva a jeho èlenov.
To isté platí aj vo vzahu k riadite¾ovi.
(7) Na jednotlivé úkony môe kontrolná komisia poveri jedného alebo
viacerých èlenov, ktorí v tejto veci majú
oprávnenie iada informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.
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(8) Na povinnosti èlenov kontrolnej komisie a na ich zodpovednos
platia primerane ustanovenia § 243a.

§ 247

§ 245

(1) Funkcie èlena predstavenstva
a èlena kontrolnej komisie sú navzájom
nezluèite¾né.

Orgány malého
drustva
(1) V drustve, ktoré má menej ako
50 èlenov, môu stanovy urèi, e pôsobnos predstavenstva a kontrolnej
komisie plní èlenská schôdza.
(2) tatutárnym orgánom je predseda, prípadne ïalí èlen poverený èlenskou schôdzou. Ustanovenia § 243a
platia primerane.
(3) V drustvách s èlenstvom právnických osôb, ktoré majú menej ako pä
èlenov, urèia spôsob rozhodovania
a tatutárny orgán stanovy.

Spoloèné
ustanovenia o èlenstve
v orgánoch drustva
§ 246
(1) Funkèné obdobie èlenov orgánov drustva urèujú stanovy, nesmie
vak presiahnu pä rokov.
(2) Èlenovia prvých orgánov po zaloení drustva môu by volení len na
obdobie najviac troch rokov.
(3) Ak stanovy neurèujú inak, môu
by èlenovia orgánov drustva volení
opätovne.
(4) Zástupcovia právnických osôb,
ktorí sú èlenmi orgánov drustva, majú
rovnakú zodpovednos, akoby boli
èlenmi týchto orgánov osobne. Za ich
záväzky z tejto zodpovednosti ruèí
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právnická osoba, ktorá ich splnomocnila.

(2) Stanovy môu urèi ïalie prípady nezluèite¾nosti funkcií alebo okolnosti, pre ktoré èlen drustva nemôe
by èlenom niektorého voleného orgánu drustva.

§ 248
(1) Èlen drustva, ktorý je do svojej
funkcie zvolený, môe z funkcie odstúpi, je vak povinný oznámi to orgánu,
ktorého je èlenom. Jeho funkcia sa skonèí dòom, keï odstúpenie prerokoval orgán oprávnený na to pod¾a stanov. Ak
stanovy neurèujú inak, prerokuje odstúpenie orgán, ktorý ho zvolil. Prísluný orgán musí prerokova odstúpenie
na svojom najbliom zasadaní po tom,
èo sa o odstúpení dozvedel, najdlhie
vak do troch mesiacov. Po márnom
uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované.
(2) Ak stanovy urèujú, e sa volia
náhradníci èlenov orgánov drustva,
nastupuje namiesto odstúpivieho èlena dòom úèinnosti odstúpenia náhradník pod¾a urèeného poradia.
(3) Ak náhradník nie je zvolený, môe orgán povola zastupujúceho èlena
a do doby, keï sa môe vykona riadna vo¾ba nového èlena. Zastupujúci
èlen má práva a povinnosti riadneho
èlena.
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(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 platia
aj v prípade, e èlenstvo v orgáne zanikne smrou.

§ 249
Zákaz
konkurencie
Èlenovia predstavenstva a kontrolnej komisie drustva, prokuristi a riadite¾ nesmú by podnikate¾mi ani èlenmi
tatutárnych a dozorných orgánov
právnických osôb s obdobným predmetom èinnosti. Stanovy môu upravi
rozsah zákazu konkurencie inak.

§ 250
Hlasovanie
v predstavenstve
a kontrolnej komisii
(1) Kadému èlenovi predstavenstva a kontrolnej komisie drustva patrí
jeden hlas. Hlasuje sa verejne, ak stanovy neurèujú, e o urèitých otázkach sa
hlasuje tajne. Na tajnom hlasovaní sa
môe v jednotlivých prípadoch uznies
rokujúci orgán.
(2) Ak tak stanovy pripúajú, mono uznesenie prija hlasovaním uskutoèneným písomne alebo pomocou
prostriedkov oznamovacej techniky, ak
s týmto spôsobom hlasovania prejavia
súhlas vetci èlenovia orgánu. Pre tento
prípad sa hlasujúci pokladajú za prítomných (§ 238 ods. 3).

§ 251
(1) Nároky drustva zo zodpovednosti èlenov orgánov drustva za kodu
uplatòuje predstavenstvo. Voèi èlenom
predstavenstva uplatòuje nároky dru-

stva kontrolná komisia prostredníctvom òou urèeného èlena.
(2) Kadý èlen drustva je oprávnený poda v mene drustva alobu o náhradu kody proti èlenovi predstavenstva, ktorý zodpovedá spoloènosti za
ním spôsobenú kodu, a alobu o splatenie vkladu proti èlenovi drustva,
ktorý je v omekaní so splatením vkladu, ak valné zhromadenie nerozhodlo o jeho vylúèení. Iná osoba ako èlen
drustva, ktorý alobu podal, alebo
ním splnomocnená osoba nemôe
v súdnom konaní robi úkony za drustvo alebo v jeho mene.
(3) Èlenovia drustva, ktorí uplatnia v mene drustva nároky pod¾a odseku 2, sú povinní znáa trovy súdneho konania za drustvo. Ak je drustvu priznaná náhrada trov konania,
ten, ktorému bola uloená náhrada
týchto trov, je povinný uhradi ju èlenovi drustva, ktorý uplatòoval nároky za drustvo.

DIEL IV
Roèná úètovná
závierka a výroèná správa
o hospodárení
§ 252
(1) Drustvo je povinné zostavi za
kadý rok úètovnú závierku.
(2) Spolu s roènou úètovnou závierkou navrhne predstavenstvo aj spôsob
rozdelenia a pouitia zisku, prípadne
spôsob úhrady strát.
(3) Èlenovia drustva si môu vyiada roènú úètovnú závierku a návrh
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na rozdelenie zisku a strát na nahliadnutie.

§ 253
Ak tak stanovy urèujú, zabezpeèí
predstavenstvo vypracovanie výroènej
správy o hospodárení drustva, ktorá
obsahuje preh¾ad obchodnej èinnosti
v uplynulom roku a predpoklady jeho
ïalieho podnikania, ako aj ïalie skutoènosti urèené stanovami. Výroènú
správu predkladá predstavenstvo spolu s roènou úètovnou závierkou na prerokovanie èlenskej schôdzi.

DIEL V
Zruenie
a likvidácia drustva
§ 254
(1) Drustvo zaniká výmazom z obchodného registra.
(2) Drustvo sa zruuje:
a) uznesením èlenskej schôdze,
b) zruením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zruením konkurzu z dôvodu, e majetok
úpadcu nepostaèuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku,
c) rozhodnutím súdu,
d) uplynutím doby, na ktorú bolo
drustvo zriadené,
e) dosiahnutím úèelu, na ktorý bolo
drustvo zriadené.

1126

(3) Rozhodnutie èlenskej schôdze
o zruení sa osvedèuje notárskou zápisnicou.

§ 255
(1) Uznesenie èlenskej schôdze
o zlúèení, splynutí alebo rozdelení
drustva musí obsahova urèenie právneho nástupcu a vymedzenie imania,
ktoré na neho prechádza. Pri rozdelení
drustva èlenská schôdza urèí, ako sa
imanie drustva a jeho èlenovia rozdelia. Pri tomto urèení sa vezme zrete¾ na
oprávnené záujmy jednotlivých èlenov.
(2) Èlen, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich èlenských práv a povinností na právneho nástupcu drustva,
môe z drustva vystúpi ku dòu, keï
má k tomuto prevodu dôjs, ak to oznámi predstavenstvu do jedného týdòa
po uznesení èlenskej schôdze. Nárok
na vyrovnací podiel pod¾a § 233 je povinný uhradi èlenovi, ktorý z drustva
vystúpil, právny nástupca drustva do
jedného mesiaca odo dòa, keï na neho
prelo imanie drustva.

§ 256
(1) Pri splynutí drustiev prechádza
imanie a èlenstvo na novovzniknuté
drustvo dòom, ku ktorému bolo novovzniknuté drustvo zapísané do obchodného registra.
(2) Pri zlúèení drustva s iným
drustvom imanie zluèovaného drustva a èlenstvo prechádzajú na preberajúce drustvo ku dòu výmazu zluèovaného drustva z obchodného registra.
(3) Pri rozdelení drustva prechádza imanie drustva a èlenstvo na drustvá vzniknuté rozdelením ku dòu, keï
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tieto drustvá boli zapísané do obchodného registra.

e) drustvo poruuje ustanovenie § 56
ods. 3,

(4) V obchodnom registri sa vykoná
výmaz zanikajúceho drustva a zápis
drustva vzniknutého splynutím alebo
drustiev vzniknutých rozdelením, ako
aj zápis spoloènosti vzniknutej premenou drustva k tomu istému dòu. Výmaz drustva zaniknutého zlúèením
a zápis zmeny drustva, s ktorým sa
zlúèilo, sa vykoná takisto k tomu istému dòu.

f) zaloením, splynutím alebo zlúèením drustva sa poruil zákon.

(5) Pokia¾ z rozhodnutia èlenskej
schôdze nevyplýva nieèo iné, zúèastòuje sa èlen drustva na podnikaní nástupníckeho drustva èlenským vkladom vo výke, ktorá by zodpovedala jeho nároku na likvidaènom zostatku
v prípade, e by drustvo likvidovalo.

§ 257
(1) Súd môe na návrh orgánu tátnej správy, orgánu alebo èlena drustva
alebo osoby, ktorá osvedèí právny záujem, rozhodnú o zruení drustva
a jeho likvidácii, ak:
a) poèet èlenov drustva klesol pod
poèet urèený v § 221 ods. 3,
b) súhrn èlenských vkladov klesol pod
sumu ustanovenú v § 223 ods. 2,
c) uplynulo es mesiacov odo dòa,
keï sa skonèilo funkèné obdobie orgánov drustva a neboli zvolené nové orgány alebo ak sa v tejto lehote
nesplnila povinnos zvola èlenskú
schôdzu drustva, alebo ak drustvo dlhie ako es mesiacov nevykonáva iadnu èinnos,
d) drustvo poruilo povinnos vytvára nedelite¾ný fond,

(2) Súd môe pred rozhodnutím
o zruení drustva urèi lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa zruenie
navrhlo.

§ 258
(1) Èlenská schôdza môe rozhodnú, e drustvo zriadené na dobu urèitú bude v èinnosti pokraèova aj po
skonèení tejto doby.
(2) Toto rozhodnutie sa vak musí
urobi skôr, ako sa zaèalo s rozdelením
likvidaèného zostatku.

§ 259
(1) Ak zákon neustanovuje inak,
vstupuje zruené drustvo do likvidácie. Likvidátori sú vymenovaní spôsobom uvedeným v stanovách drustva,
inak ich vymenúva èlenská schôdza.
(2) Likvidátori sú povinní vypracova pred rozdelením likvidaèného zostatku návrh na jeho rozdelenie, ktorý
prerokúva èlenská schôdza. Návrh na
rozdelenie sa musí na poiadanie predloi kadému èlenovi drustva.
(3) Likvidaèný zostatok sa rozdelí
medzi èlenov spôsobom urèeným v stanovách. Ak stanovy neurèia inak, vyplatí sa èlenom splatená èas ich èlenského vkladu. Zvyok likvidaèného zostatku sa rozdelí medzi èlenov, ktorých
èlenstvo ku dòu zruenia drustva trvalo aspoò jeden rok. Ak stanovy neurèujú inak, rozdelí sa zvyok likvidaèného
zostatku medzi týchto èlenov pod¾a
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rozsahu, v akom sa podie¾ajú na základnom imaní drustva. Na vracanie
nepeòaných vkladov sa pouije primerane ustanovenie § 234 ods. 1.
(4) Kadý èlen drustva alebo iná
oprávnená osoba môe do troch mesiacov odo dòa konania èlenskej schôdze
navrhnú, aby súd vyhlásil uznesenie
èlenskej schôdze o rozdelení likvidaèného zostatku za neplatné pre rozpor
s právnymi predpismi alebo stanovami.
Ak súd návrhu vyhovie, rozhodne zároveò o rozdelení likvidaèného zostatku. Do uplynutia lehoty troch mesiacov
alebo do právoplatného rozhodnutia
súdu nesmie sa likvidaèný zostatok
rozdeli.

§ 260
Pouitie predpisov
o obchodných spoloènostiach
Ak sa v tejto hlave neustanovuje
inak, pouijú sa na drustvo primerane
ustanovenia hlavy I, dielu I (§ 56 a 75)
tejto èasti zákona.

TRETIA ÈAS
OBCHODNÉ
ZÁVÄZKOVÉ VZAHY
HLAVA I
VEOBECNÉ USTANOVENIA
DIEL I
Predmet právnej
úpravy a jej povaha
§ 261
(1) Táto èas zákona upravuje záväzkové vzahy medzi podnikate¾mi,
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ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na vetky okolnosti, e sa týkajú
ich podnikate¾skej èinnosti.
(2) Touto èasou zákona sa spravujú
takisto záväzkové vzahy medzi tátom, samosprávnou územnou jednotkou alebo právnickou osobou zriadenou zákonom ako verejnoprávna intitúcia, ak sa týkajú zabezpeèovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikate¾mi pri ich podnikate¾skej èinnosti. Na tento úèel sa za tát
povaujú aj tátne organizácie, ktoré
nie sú podnikate¾mi, pri uzavieraní
zmlúv, z ktorých obsahu vyplýva, e
ich obsahom je uspokojovanie verejných potrieb.
(3) Touto èasou zákona sa spravujú
bez oh¾adu na povahu úèastníkov záväzkové vzahy:
a) medzi zakladate¾mi obchodných
spoloèností, medzi spoloèníkom
a obchodnou spoloènosou, ako aj
medzi spoloèníkmi navzájom, pokia¾ ide o vzahy týkajúce sa úèasti
na spoloènosti, ako aj vzahy zo
zmlúv, ktorými sa prevádza podiel
spoloèníka, medzi tatutárnym orgánom alebo èlenom tatutárnych
a dozorných orgánov spoloènosti
a obchodnou spoloènosou, ako aj
vzahy medzi spoloèníkom a obchodnou spoloènosou pri zariaïovaní záleitostí spoloènosti a záväzkové vzahy medzi prokuristom a spoloènosou pri výkone jeho poverenia,
b) medzi zakladate¾mi drustva a medzi èlenom a drustvom, pokia¾ vyplývajú z èlenského vzahu v dru-
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stve, ako aj zo zmlúv o prevode
èlenských práv a povinností, záväzkové vzahy medzi èlenom tatutárneho orgánu a kontrolným orgánom drustva a záväzkové vzahy
medzi prokuristom a drustvom
pri výkone jeho poverenia,
c) z burzových obchodov a ich sprostredkovania (§ 642) a ïalej z odplatných zmlúv týkajúcich sa cenných
papierov,
d) zo zmluvy o predaji podniku alebo
jeho èastí (§ 476), zmluvy o úvere
(§ 497), zmluvy o kontrolnej èinnosti (§ 591), zasielate¾skej zmluvy
(§ 601), zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku (§ 638), zmluvy o tichom spoloèenstve (§ 673),
zmluvy o otvorení akreditívu
(§ 682), zmluvy o inkase (§ 692),
zmluvy o bankovom uloení veci
(§ 700), zmluvy o benom úète
(§ 708) a zmluvy o vkladovom úète
(§ 716),
e) z bankovej záruky (§ 313), z cestovného eku (§ 720) a s¾ubu odkodnenia (§ 725).
(4) Touto èasou zákona sa spravujú
aj vzahy, ktoré vznikli pri zabezpeèení
plnenia záväzkov v záväzkových vzahoch, ktoré sa spravujú touto èasou zákona pod¾a predchádzajúcich odsekov,
ako aj záloné právo k nehnute¾nostiam
pri zabezpeèení práv spojených s dlhopismi a záloné právo k cenným papierom v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.
(5) Pri pouití tejto èasti zákona pod¾a odsekov 1 a 2 je rozhodujúca pova-

ha úèastníkov pri vzniku záväzkového
vzahu.
(6) Zmluvy medzi osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktoré nie sú
upravené v hlave II tejto èasti zákona
a sú upravené ako zmluvný typ v Obèianskom zákonníku, sa spravujú iba
ustanoveniami Obèianskeho zákonníka. Zámenná zmluva súvisiaca s podnikaním strán sa vak spravuje týmto zákonom a pouijú sa na òu primerane
ustanovenia tohto zákona o kúpnej
zmluve; pri plnení záväzku doda tovar
má kadá zo strán postavenie predávajúceho a pri prevzatí tovaru postavenie
kupujúceho.

§ 262
(1) Strany si môu dohodnú, e ich
záväzkový vzah, ktorý nespadá pod
vzahy uvedené v § 261, sa spravuje
týmto zákonom.
(2) Dohoda pod¾a odseku 1 vyaduje písomnú formu.
(3) Touto èasou zákona sa spravujú
aj vzahy, ktoré vznikli pri zabezpeèení
záväzkov zo zmlúv, pre ktoré si strany
zvolili pouitie tohto zákona pod¾a odseku 1, ak osoba poskytujúca zabezpeèenie s tým prejaví súhlas alebo v èase
vzniku zabezpeèenia vie, e zabezpeèovaný záväzok sa spravuje touto èasou
zákona.

§ 263
Strany sa môu odchýli od ustanovení tejto èasti zákona alebo jej jednotlivé ustanovenia vylúèi s výnimkou
ustanovení § 261 a § 262 ods. 2, § 263 a
272, § 273 ods. 1, § 276 a 289, 303, 304,
§ 306 ods. 2 a 3, § 308, § 311 ods. 1, § 312,
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313, § 321 ods. 4, 324, 341, 365, 370, 371,
376, 382, 384, 386 a 408, 408a, 444, 458,
459, 477, 478, § 479 ods. 2, § 480, 481,
§ 483 ods. 3, § 488, 493, 499, § 509 ods. 1,
§ 592, 597, § 655 ods. 1, § 655a, § 660
ods. 2 a 4, § 668 ods. 3, § 668a, 669,
669a, 672a, 675, § 676 ods. 1 a 2, 711, 720,
725, 729 a 743.

§ 264
(1) Pri urèení práv a povinností zo
záväzkového vzahu sa prihliada aj na
obchodné zvyklosti zachovávané veobecne v príslunom obchodnom odvetví, pokia¾ nie sú v rozpore s obsahom
zmluvy alebo so zákonom.
(2) Obchodné zvyklosti, na ktoré sa
má prihliada pod¾a zmluvy, sa pouijú
pred tými ustanoveniami tohto zákona,
ktoré nemajú donucovaciu povahu.

§ 265
Výkon práva, ktorý je v rozpore
so zásadami poctivého obchodného
styku, nepoíva právnu ochranu.

DIEL II

(3) Pri výklade vôle pod¾a odsekov 1
a 2 sa vezme náleitý zrete¾ na vetky
okolnosti súvisiace s prejavom vôle,
vèítane rokovania o uzavretí zmluvy
a praxe, ktorú strany medzi sebou zaviedli, ako aj následného správania
strán, pokia¾ to pripúa povaha vecí.
(4) Prejav vôle, ktorý obsahuje výraz pripúajúci rôzny výklad, treba
pri pochybnostiach vyklada na archu
strany, ktorá ako prvá v konaní tento
výraz pouila.
(5) Ak pod¾a tejto èasti zákona je
rozhodné sídlo, miesto podnikania,
miesto závodu alebo prevádzkarne alebo bydlisko strany zmluvy, je rozhodné
miesto, ktoré je v zmluve uvedené, dokia¾ nie je zmena oznámená druhej strane.

§ 267
(1) Ak je neplatnos právneho úkonu ustanovená na ochranu niektorého
úèastníka, môe sa tejto neplatnosti dovoláva iba tento úèastník. To neplatí
pre zmluvy uzatvorené pod¾a druhej
èasti tohto zákona.

Niektoré
ustanovenia
o právnych úkonoch
§ 266
(1) Prejav vôle sa vykladá pod¾a
úmyslu konajúcej osoby, ak tento úmysel bol strane, ktorej je prejav vôle urèený, známy alebo jej musel by známy.
(2) V prípadoch, keï prejav vôle nemono vyloi pod¾a odseku 1, vykladá
sa prejav vôle pod¾a významu, ktorý by
mu spravidla prikladala osoba v posta-
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vení osoby, ktorej bol prejav vôle urèený. Výrazy pouívané v obchodnom
styku sa vykladajú pod¾a významu,
ktorý sa im spravidla v tomto styku prikladá.

(2) Vo vzahoch upravených týmto
zákonom neplatia ustanovenia § 49 Obèianskeho zákonníka.
(3) Ak je súèasou inak neplatnej
zmluvy dohoda o vo¾be práva alebo
tohto zákona (§ 262) alebo dohoda o rieení sporu medzi zmluvnými stranami,
tieto dohody sú neplatné iba v prípade,
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e sa na ne vzahuje dôvod neplatnosti.
Neplatnos týchto dohôd sa naopak netýka neplatnosti zmluvy, ktorej sú súèasou.

chýbajúcu èas zmluvy urèi súd alebo
urèitá osoba, vyaduje sa, aby dohoda
mala písomnú formu, a platí obdobne
§ 291.

§ 268

§ 270

Kto spôsobil neplatnos právneho
úkonu, je povinný nahradi kodu osobe, ktorej bol právny úkon urèený, ibae táto osoba o neplatnosti právneho
úkonu vedela. Pre náhradu tejto kody
platia obdobne ustanovenia o náhrade
kody spôsobenej poruením zmluvnej
povinnosti (§ 373 a nasl.).

DIEL III
Niektoré ustanovenia
o uzavieraní zmluvy
Oddiel 1
Rokovanie
o uzavretí zmluvy
§ 269
(1) Ustanovenia upravujúce v hlave
II tejto èasti zákona jednotlivé typy
zmlúv sa pouijú len na zmluvy, ktorých obsah dohodnutý stranami zahàòa
podstatné èasti zmluvy ustanovené
v základnom ustanovení pre kadú
z týchto zmlúv.
(2) Úèastníci môu uzavrie aj takú
zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ
zmluvy. Ak vak úèastníci dostatoène
neurèia predmet svojich záväzkov,
zmluva nie je uzavretá.
(3) Dohoda o urèitej èasti zmluvy sa
môe nahradi dohodou strán o spôsobe umoòujúcom dodatoèné urèenie
obsahu záväzku, ak tento spôsob nezávisí len od vôle jednej strany. Ak má

(1) Dohoda pri uzavieraní zmluvy,
e urèitá nepodstatná èas zmluvy sa
medzi stranami dohodne dodatoène po
jej uzavretí, sa povauje za podmienku
platnosti dohodnutej èasti zmluvy, ibae strany dali pred jej uzavretím nepochybne najavo, e nedosiahnutie dodatoènej dohody o doplnení obsahu zmluvy nemá ma vplyv na platnos uzavretej zmluvy. Pri pochybnostiach má podmienka odkladacie úèinky.
(2) Ak sa strany písomne dohodnú
v prípadoch uvedených v odseku 1, e
chýbajúci obsah zmluvy má urèi súd
alebo osoba urèená v dohode, platí
ustanovenie § 291. Dohodnutá èas
zmluvy nenadobudne úèinnos, dokia¾
nie je dohodnutý alebo urèený chýbajúci obsah zmluvy, a jej platnos zaniká
zánikom záväzku dohodnú chýbajúci
obsah zmluvy (§ 292 ods. 4 a 5), ibae sa
strany dohodli, e dojednaná èas zmluvy má zosta v platnosti.

§ 271
Ak si strany pri rokovaní o uzavretí
zmluvy navzájom poskytnú informácie
oznaèené ako dôverné, nesmie strana,
ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradi ich tretej osobe a ani ich poui
v rozpore s ich úèelom pre svoje potreby, a to bez oh¾adu na to, èi dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. Kto poruí
túto povinnos, je povinný na náhradu
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kody, obdobne pod¾a ustanovení § 373
a nasl.

§ 272
(1) Zmluva vyaduje pre platnos
písomnú formu iba v prípadoch ustanovených v zákone, alebo keï aspoò
jedna strana pri rokovaní o uzavretí
zmluvy prejaví vô¾u, aby sa zmluva
uzavrela v písomnej forme.
(2) Ak písomne uzavretá zmluva
obsahuje ustanovenie, e sa môe meni
alebo zrui iba dohodou strán v písomnej forme, môe sa zmluva meni alebo
zrui iba písomne.

§ 273
(1) Èas obsahu zmluvy mono urèi
aj odkazom na veobecné obchodné
podmienky vypracované odbornými
alebo záujmovými organizáciami alebo
odkazom na iné obchodné podmienky,
ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priloené.
(2) Odchylné dojednania v zmluve
majú prednos pred znením obchodných podmienok uvedených v odseku
1.
(3) Na uzavretie zmluvy mono poui zmluvné formuláre pouívané
v obchodnom styku.

§ 274
Ak strany pouijú v zmluve niektorú z doloiek upravených v pouívaných vykladacích pravidlách, predpokladá sa, e strany zamý¾ali dosiahnu
touto dolokou právne úèinky urèené
vykladacími pravidlami, na ktoré sa
strany v zmluve odvolali, inak vyklada-
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cími pravidlami, ktoré s prihliadnutím
na povahu zmluvy sa obvykle pouívajú.

§ 275
(1) Ak sú uzavreté viaceré zmluvy
pri tom istom rokovaní alebo zahrnuté
do jednej listiny, posudzuje sa kadá
z týchto zmlúv samostatne.
(2) Ak vak z povahy alebo stranám
známeho úèelu zmlúv uvedených v odseku 1 pri ich uzavretí zrejme vyplýva,
e tieto zmluvy sú na sebe vzájomne závislé, vznik kadej z týchto zmlúv je
podmienkou vzniku ostatných zmlúv.
Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom ne splnením alebo spôsobom
nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv, a to
s obdobnými právnymi úèinkami.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa pouije
obdobne, ak z povahy alebo úèelu
zmlúv vyplýva, e iba jedna alebo viaceré tieto zmluvy závisia od jednej alebo viacerých iných zmlúv.
(4) S prihliadnutím na obsah návrhu
na uzavretie zmluvy alebo v dôsledku
praxe, ktorú strany medzi sebou zaviedli, alebo s prihliadnutím na zvyklosti rozhodné pod¾a tohto zákona, môe osoba, ktorej je návrh urèený, vyjadri súhlas s návrhom vykonaním urèitého úkonu (napr. odoslaním tovaru alebo zaplatením kúpnej ceny) bez upovedomenia navrhovate¾a. V tomto prípade je prijatie návrhu úèinné v okamihu,
keï sa tento úkon urobil, ak dolo k nemu pred uplynutím lehoty rozhodnej
pre prijatie návrhu.
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Oddiel 2
Verejný návrh
na uzavretie zmluvy
a jeho úèinky
§ 276
(1) Prejav vôle, ktorým sa navrhovate¾ obracia na neurèité osoby za úèelom
uzavretia zmluvy, je verejným návrhom na uzavretie zmluvy (ïalej len
verejný návrh), ak obsah zodpovedá
§ 269.
(2) Podnet na uzavretie zmluvy,
ktorý nemá náleitosti uvedené v odseku 1, sa povauje iba za výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy.

§ 277
Verejný návrh mono odvola, ak
navrhovate¾ odvolanie oznámi pred
prijatím verejného návrhu spôsobom,
ktorým sa verejný návrh zverejnil.

§ 278
Na základe verejného návrhu je
zmluva uzavretá s osobou, ktorá v súlade s obsahom verejného návrhu a v lehote v òom urèenej, inak v primeranej
lehote, najskôr navrhovate¾ovi oznámi,
e návrh prijíma, a navrhovate¾ jej uzavretie zmluvy potvrdí. Ak verejný návrh prijme súèasne nieko¾ko osôb, môe navrhovate¾ zvoli, ktorému príjemcovi uzavretie zmluvy potvrdí.

§ 279
(1) Uzavretie zmluvy je navrhovate¾
povinný potvrdi príjemcovi bez zbytoèného odkladu po tom, èo mu dolo
prijatie návrhu pod¾a § 278.

(2) Ak navrhovate¾ potvrdí príjemcovi uzavretie zmluvy neskôr, ne ustanovuje odsek 1, zmluva nevznikne, ak
príjemca odmietne uzavretie zmluvy
a správu o tom zale navrhovate¾ovi
bez zbytoèného odkladu po tom, èo mu
dolo oneskorené potvrdenie navrhovate¾a o uzavretí zmluvy.

§ 280
Ak to výslovne verejný návrh urèuje, je zmluva uzavretá so vetkými osobami, ktoré verejný návrh prijali v lehote v òom urèenej.

Oddiel 3
Obchodná
verejná súa
§ 281
Kto vyhlási neurèitým osobám súa (ïalej len vyhlasovate¾) o najvhodnejí návrh na uzavretie zmluvy
(obchodná verejná súa), robí tým výzvu na podávanie návrhov na uzavretie
zmluvy (ïalej len návrh).

§ 282
(1) Na vyhlásenie verejnej obchodnej súae (ïalej len súa) sa vyaduje, aby sa písomne veobecným spôsobom vymedzili predmet poadovaného
záväzku a zásady ostatného obsahu zamý¾anej zmluvy, na ktorom navrhovate¾ trvá, urèil spôsob podávania návrhov, urèila lehota, do ktorej mono návrhy podáva, a lehota na oznámenie
vybraného návrhu (ïalej len podmienky súae).
(2) Obsah podmienok súae sa musí vhodným spôsobom uverejni.
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§ 283
Vyhlasovate¾ nemôe uverejnené
podmienky súae meni alebo súa
zrui, ibae si toto právo v uverejnených podmienkach súae vyhradil
a zmenu alebo zruenie uverejnil spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súae.

§ 284

vu nevyluèujú. Návrh mono meni
alebo dopåòa aj v prípadoch urèených
v podmienkach súae.

§ 286
(1) Vyhlasovate¾ vyberie najvhodnejí z predloených návrhov a oznámi
jeho prijatie spôsobom a v lehote, ktoré
urèujú podmienky súae.

(1) Návrh mono zahrnú do súae,
len keï jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súae. Od podmienok súae sa návrh môe odchýli
len v rozsahu, ktorý podmienky súae
pripúajú.

(2) Ak v podmienkach súae nie je
urèený spôsob výberu najvhodnejieho
návrhu, je vyhlasovate¾ oprávnený vybra si návrh, ktorý mu najlepie vyhovuje.

(2) Do súae nemono zahrnú návrh, ktorý sa predloil po lehote urèenej
v podmienkach súae.

§ 287

(3) Navrhovatelia majú nárok na náhradu nákladov spojených s úèasou
na súai, len keï im toto právo priznávajú podmienky súae.

§ 285
(1) Predloený návrh nemono odvola po uplynutí lehoty urèenej v podmienkach súae pre predkladanie návrhov, ibae podmienky súae priznávajú navrhovate¾om právo návrh odvola aj po uplynutí tejto lehoty. Podmienky súae môu urèi, e návrh nemono odvola u po jeho predloení.
(2) Návrh mono meni alebo dopåòa len v èase, keï pod¾a odseku 1 mono návrh odvola, ibae ide len o opravu chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní
návrhu, a podmienky súae túto opra-
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(1) Vyhlasovate¾ je povinný prija
návrh, ktorý sa vybral spôsobom uvedeným v § 286. Ak vyhlasovate¾ oznámi
prijatie návrhu po lehote urèenej v podmienkach súae, zmluva nevznikne,
ak vybraný úèastník súae oznámi vyhlasovate¾ovi bez zbytoèného odkladu
po dôjdení oznámenia o prijatí návrhu,
e odmieta zmluvu uzavrie.
(2) Vyhlasovate¾ je oprávnený odmietnu vetky predloené návrhy, ak
si toto právo vyhradil v podmienkach
súae.

§ 288
Vyhlasovate¾ je povinný bez zbytoèného odkladu po ukonèení súae upovedomi úèastníkov súae, ktorí v súai neuspeli, e ich návrhy sa odmietli.

SEPI-A

DIEL IV
Zmluva o uzavretí
budúcej zmluvy

§ 289
Základné
ustanovenia
(1) Zmluvou o uzavretí budúcej
zmluvy sa zaväzuje jedna alebo obe
zmluvné strany uzavrie v urèenej dobe
budúcu zmluvu s predmetom plnenia,
ktorý je urèený aspoò veobecným spôsobom.
(2) Zmluva vyaduje písomnú formu.

§ 290
(1) Zaviazaná strana je povinná uzavrie zmluvu bez zbytoèného odkladu
po tom, èo ju na to vyzvala oprávnená
strana v súlade so zmluvou o uzavretí
budúcej zmluvy.
(2) Ak zaviazaná strana nesplní záväzok uzavrie zmluvu pod¾a odseku 1,
môe oprávnená strana poadova, aby
obsah zmluvy urèil súd alebo osoba urèená v zmluve, alebo môe poadova
náhradu kody spôsobenej jej poruením záväzku uzavrie zmluvu. Nárok
na náhradu kody popri urèení obsahu
zmluvy môe oprávnená strana poadova iba v prípade, keï zaviazaná strana neoprávnene odmietla rokova o uzavretí zmluvy.

§ 291
Ustanovenia § 290 a 292 ods. 1 a 2 sa
pouijú primerane aj na písomnú doho-

du strán o tom, e uzavretá zmluva sa
doplní ete o úpravu urèitých otázok,
ak chýbajúci obsah zmluvy má pod¾a
tejto dohody urèi súd alebo iná osoba
urèená stranami v prípade, keby nedolo k jeho dojednaniu stranami. Záväzok doplni chýbajúci obsah zmluvy
môe prevzia jedna alebo obe strany;
pri pochybnostiach sa predpokladá, e
záväzok vznikol obom stranám.

§ 292
(1) Obsah zmluvy sa urèí pod¾a úèelu zrejme sledovaného uzavretím budúcej zmluvy, prièom sa prihliadne na
okolnosti, za ktorých sa dojednala
zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, ako
aj na zásadu poctivého obchodného styku.
(2) Právo na urèenie obsahu budúcej
zmluvy súdom alebo osobou urèenou
v zmluve a nárok na náhradu kody
pod¾a § 290 ods. 2 sa premlèujú uplynutím jedného roka odo dòa, keï oprávnená strana vyzvala zaviazanú stranu
na uzavretie zmluvy pod¾a § 290 ods. 1,
ak zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
neurèuje inú lehotu. Dojednaná lehota
vak nesmie by dlhia ne premlèacia
doba vyplývajúca z § 391 a nasl. tohto
zákona.
(3) Záväzok uzavrie budúcu zmluvu zaniká, ak oprávnená strana nevyzve zaviazanú stranu splni tento záväzok v èase urèenom v zmluve o uzavretí
budúcej zmluvy.
(4) Záväzok doplni chýbajúci obsah zmluvy zaniká, ak oprávnená strana nevyzve zaviazanú stranu splni tento záväzok v èase urèenom v dohode
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o doplnení obsahu zmluvy (§ 291), inak
do jedného roka od uzavretia tejto dohody.
(5) Záväzok uzavrie budúcu zmluvu alebo doplni chýbajúci obsah zmluvy tie zaniká, ak okolnosti, z ktorých
strany zrejme vychádzali pri vzniku
tohto záväzku, sa do tej miery zmenili,
e nemono od zaviazanej strany rozumne poadova, aby zmluvu uzavrela. K zániku vak dochádza, len keï zaviazaná strana túto zmenu okolností
oznámila bez zbytoèného odkladu
oprávnenej strane.

§ 295
Ak nieko¾ko osôb prevezme záväzok, z ktorého povahy vyplýva, e ho
mono splni iba súèinnosou vetkých
spoludlníkov, sú spoludlníci povinní
plni záväzok spoloène.

§ 296
Ak je dlník zaviazaný súèasne viacerým verite¾om na nedelite¾né plnenie,
môe plnenie poadova ktorýko¾vek
z verite¾ov, ak zo zákona alebo zmluvy
nevyplýva nieèo iné.

DIEL V

DIEL VI

Niektoré
ustanovenia o spoloèných
záväzkoch a spoloèných
právach

Oddiel 1

§ 293
Ak je na to isté plnenie spoloène zaviazaných nieko¾ko osôb, pri pochybnostiach sa predpokladá, e sú zaviazané spoloène a nerozdielne. Verite¾ môe
poadova plnenie od ktorejko¾vek
z nich, ale plnenie ponúknuté iným
spoloèným dlníkom je povinný prija.

§ 294
Ak zo zmluvy alebo z povahy záväzku vyplýva, e dlníci nie sú na to
isté plnenie zaviazaní spoloène a nerozdielne, je kadý spoludlník zaviazaný
iba v rozsahu svojho podielu na záväzku. Pri pochybnostiach sú spoludlníci
zaviazaní rovným dielom.
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Zabezpeèenie
záväzku

Aktualizácia è. 63

Niektoré ustanovenia
o zálonom práve
§ 297
Zruený.

§ 298
Zruený.

§ 299
Zruený.
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Oddiel 2
Niektoré
ustanovenia
o zmluvnej pokute
§ 300
Okolnosti vyluèujúce zodpovednos (§ 374) nemajú vplyv na povinnos
plati zmluvnú pokutu.

§ 301
Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môe súd zníi s prihliadnutím
na hodnotu a význam zabezpeèovanej
povinnosti, a to a do výky kody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia poruením zmluvnej povinnosti, na
ktorú sa vzahuje zmluvná pokuta. Na
náhradu kody, ktorá vznikla neskôr, je
pokodený oprávnený do výky
zmluvnej pokuty pod¾a § 373 a nasl.

§ 302
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka
nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Oddiel 3

tok spôsobilosti dlníka bra na seba záväzky, o ktorom ruèite¾ v èase svojho
vyhlásenia o ruèení vedel.
(2) Ruèením mono zabezpeèi aj
záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti
alebo ktorého vznik závisí od splnenia
podmienky.

§ 305
Verite¾ je povinný bez zbytoèného
odkladu oznámi ruèite¾ovi na poiadanie výku svojej zabezpeèenej poh¾adávky.

§ 306
(1) Verite¾ je oprávnený domáha sa
splnenia záväzku od ruèite¾a len v prípade, e dlník nesplnil svoj splatný záväzok v primeranej dobe po tom, èo ho
na to verite¾ písomne vyzval. Toto vyzvanie nie je potrebné, ak ho verite¾ nemôe uskutoèni alebo ak je nepochybné, e dlník svoj záväzok nesplní, najmä pri vyhlásení konkurzu.

§ 304

(2) Ruèite¾ môe voèi verite¾ovi
uplatni vetky námietky, na ktorých
uplatnenie je oprávnený dlník, a poui na zapoèítanie poh¾adávky dlníka
voèi verite¾ovi, ak na zapoèítanie by bol
oprávnený dlník, keby verite¾ vymáhal svoju poh¾adávku voèi nemu. Ruèite¾ môe poui na zapoèítanie aj svoje
poh¾adávky voèi verite¾ovi.

(1) Ruèením mono zabezpeèi len
platný záväzok dlníka alebo jeho èas.
Vzniku ruèenia vak nebráni, ak záväzok dlníka je neplatný len pre nedosta-

(3) Ak ruèite¾ uplatní voèi verite¾ovi
neúspené námietky, ktoré mu oznámil
dlník, je dlník povinný nahradi ruèite¾ovi náklady, ktoré mu tým vznikli.

Ruèenie
§ 303
Kto verite¾ovi písomne vyhlási, e
ho uspokojí, ak dlník voèi nemu nesplnil urèitý záväzok, stáva sa dlníkovým
ruèite¾om.
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§ 307
(1) Ak sa za ten istý záväzok zaruèí
viac ruèite¾ov, ruèí kadý z nich za celý
záväzok. Ruèite¾ má voèi ostatným ruèite¾om rovnaké práva ako spoludlník.
(2) Ak je ruèením zabezpeèená iba
èas záväzku, nezniuje sa rozsah ruèenia èiastoèným plnením záväzku, ak záväzok zostáva nesplnený vo výke, v akej je zabezpeèený ruèením.
(3) Pri postúpení zabezpeèenej poh¾adávky prechádzajú práva z ruèenia
na postupníka v èase, keï postúpenie
oznámil ruèite¾ovi postupca alebo preukázal postupník.

§ 308
Ruèite¾, ktorý splní záväzok, za ktorý ruèí, nadobúda voèi dlníkovi práva
verite¾a a je oprávnený poadova vetky doklady a pomôcky, ktoré má verite¾
a ktoré sú potrebné na uplatnenie nároku voèi dlníkovi.

§ 309
Ak ruèite¾ uspokojí verite¾a bez vedomia dlníka, môe dlník uplatni
voèi ruèite¾ovi vetky námietky, ktoré
bol oprávnený uplatni voèi verite¾ovi,
keby od neho verite¾ splnenie vymáhal.
Dlník vak nemôe voèi ruèite¾ovi
uplatni námietky, na ktoré dlník ruèite¾a neupozornil bez zbytoèného odkladu po doruèení správy, e verite¾ uplatnil nároky z ruèenia.
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§ 310
Právo verite¾a voèi ruèite¾ovi sa nepremlèí pred premlèaním práva voèi
dlníkovi.

§ 311
(1) Ruèenie zaniká zánikom záväzku, ktorý ruèenie zabezpeèuje.
(2) Ruèenie vak nezaniká, ak záväzok zanikol pre nemonos plnenia dlníka a záväzok je splnite¾ný ruèite¾om
alebo pre zánik právnickej osoby, ktorá
je dlníkom.

§ 312
Ustanovenia § 305 a 311 platia primerane aj pre ruèenie, ktoré vzniklo zo
zákona.

Oddiel 4
Banková záruka
§ 313
Základné
ustanovenie
Banková záruka vzniká písomným
vyhlásením banky v záruènej listine, e
uspokojí verite¾a do výky urèitej peòanej sumy pod¾a obsahu záruènej listiny, ak urèitá tretia osoba (dlník) nesplní urèitý záväzok alebo sa splnia iné
podmienky urèené v záruènej listine.

§ 314
Ak je bankovou zárukou zabezpeèená nepeòaná poh¾adávka, predpokladá sa, e do výky sumy urèenej
v záruènej listine je zabezpeèený peòaný nárok, ktorý by mal verite¾ voèi dlníkovi, v prípade, e by dlník poruil
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záväzok, ktorého plnenie je zabezpeèené bankovou zárukou.

zok, sa vyaduje, len keï to urèuje záruèná listina.

§ 315

§ 318

(1) Ak bankovú záruku potvrdí iná
banka, môe verite¾ uplatni nároky
z bankovej záruky voèi ktorejko¾vek
z týchto bánk.

Ak pod¾a záruènej listiny je verite¾
oprávnený uplatni svoje práva z bankovej záruky, len keï dlník nesplní
svoj záväzok, môe verite¾ postúpi
svoje práva z bankovej záruky iba s postúpením poh¾adávky zabezpeèenej
bankovou zárukou.

(2) Ak banka, ktorá potvrdila bankovú záruku, poskytla na jej základe plnenie, má nárok na toto plnenie voèi
banke, ktorá ju o potvrdenie bankovej
záruky poiadala.
(3) Ak banka oznámi, e iná banka
poskytla záruku, nevzniká oznamujúcej banke záväzok zo záruky. Oznamujúca banka vak zodpovedá za kodu
spôsobenú nesprávnosou svojho oznámenia.

§ 316
(1) Banka ruèí za splnenie zabezpeèeného záväzku do výky sumy a za
podmienok urèených v záruènej listine.
Banka môe voèi verite¾ovi uplatni iba
námietky, ktorých uplatnenie záruèná
listina pripúa.
(2) Na bankovú záruku nemá úèinok èiastoèné plnenie záväzku dlníkom, ak nesplnený zvyok záväzku je
rovnaký alebo vyí, ne je suma, na
ktorú znie záruèná listina.

§ 319
Banka plní svoj záväzok z bankovej
záruky, len keï ju na to písomne vyzval
verite¾. Ak je plnenie banky z bankovej
záruky podmienené v záruènej listine
predloením urèitých dokumentov,
musia sa tieto dokumenty predloi pri
tejto výzve alebo bez zbytoèného odkladu po nej.

§ 320
Ak je banka povinná pod¾a záruènej
listiny plni v prospech oprávneného
inej banke, je povinná plni na úèet
oprávneného v tejto banke.

§ 321

§ 317

(1) Ak je doba platnosti v záruènej
listine obmedzená, banková záruka zanikne, ak verite¾ neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky
poèas jej platnosti.

Ak zo záruènej listiny nevyplýva
nieèo iné, nemôe banka uplatni námietky, ktoré by bol oprávnený voèi verite¾ovi uplatni dlník, a banka je povinná plni svoje povinnosti, keï ju o to
písomne poiadal verite¾. Predchádzajúca výzva, aby dlník splnil svoj závä-

(3) Dlník nemôe voèi banke uplatni námietky, ktoré by mohol uplatni

(2) Dlník je povinný zaplati banke
to, èo banka plnila pod¾a svojej povinnosti zo záruènej listiny vystavenej
v súlade so zmluvou uzavretou s dlníkom.
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voèi verite¾ovi, ak zmluva medzi bankou a dlníkom neobsahovala povinnos banky zahrnú do záruènej listiny
uplatnenie týchto námietok voèi verite¾ovi.
(4) Verite¾, ktorý dosiahol na základe bankovej záruky plnenie, na ktoré
nemal voèi dlníkovi nárok, vráti dlníkovi toto plnenie a nahradí mu kodu
tým spôsobenú.

§ 322
(1) Na bankovú záruku sa inak pouijú primerane ustanovenia o ruèení.
(2) Vzah medzi bankou a dlníkom
sa spravuje pod¾a ustanovení o mandátnej zmluve.

Oddiel 5
Uznanie záväzku
§ 323
(1) Ak niekto písomne uzná svoj urèitý záväzok, predpokladá sa, e
v uznanom rozsahu tento záväzok trvá
v èase uznania. Tieto úèinky nastávajú
aj v prípade, keï poh¾adávka verite¾a
bola v èase uznania u premlèaná.
(2) Za uznanie nepremlèaného záväzku sa povaujú aj právne úkony
uvedené v § 407 ods. 2 a 3.

DIEL VII
Zánik záväzku jeho splnením
Oddiel 1
Spôsob plnenia
§ 324
(1) Záväzok zanikne, ak sa verite¾ovi splní vèas a riadne.
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(2) Záväzok zaniká tie neskorým
plnením dlníka, ibae pred týmto plnením záväzok u zanikol odstúpením
verite¾a od zmluvy.
(3) Ak dlník poskytne vadné plnenie a verite¾ nemá právo odstúpi od
zmluvy alebo toto právo nevyuije, mení sa obsah záväzku spôsobom, ktorý
zodpovedá nárokom verite¾a vzniknutým z vadného plnenia, a záväzok zaniká ich uspokojením.
(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nedotýkajú nárokov na náhradu kody
a na zmluvnú pokutu.

§ 325
Ak strany majú vzájomné záväzky,
môe sa splnenia záväzku druhou stranou domáha len tá strana, ktorá svoj
záväzok u splnila alebo je pripravená
a schopná ho splni súèasne s druhou
stranou, ibae zo zmluvy, zo zákona
alebo z povahy niektorého záväzku vyplýva nieèo iné.

§ 326
(1) Ak je strana povinná plni záväzok pred plnením záväzku druhej strany, môe svoje plnenie odoprie a do
doby, keï sa jej poskytne alebo dostatoène zabezpeèí plnenie druhej strany,
ak po uzavretí zmluvy sa stane zrejmým, e druhá strana nesplní svoj záväzok vzh¾adom na nedostatok svojej
spôsobilosti poskytnú plnenie alebo
vzh¾adom na svoje správanie pri príprave plnenia záväzku.
(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 môe oprávnená strana urèi druhej strane primeranú lehotu na dodatoèné zabezpeèenie plnenia a po uply-
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nutí tejto lehoty môe od zmluvy odstúpi. Bez poskytnutia tejto lehoty môe strana od zmluvy odstúpi, ak na majetok druhej strany je vyhlásený konkurz.
(3) Pokia¾ z odsekov 1 a 2 nevyplýva
nieèo iné, nie je iadna zo strán oprávnená odoprie plnenie alebo odstúpi
od zmluvy z dôvodu, e záväzok druhej strany z inej zmluvy sa nesplnil
riadne alebo vèas.

§ 327
(1) Ak záväzok mono splni nieko¾kými spôsobmi, má právo urèi spôsob
plnenia dlník, ak zo zmluvy nevyplýva, e toto právo prislúcha verite¾ovi.
Ak vak verite¾ neurèí tento spôsob
v èase urèenom v zmluve, inak do doby
urèenej na plnenie, môe dlník urèi
spôsob plnenia.
(2) Ak na základe svojho práva dlník alebo verite¾, ktorý je na to oprávnený, zvolí spôsob plnenia a oznámi ho
druhej strane, nemôe bez súhlasu druhej strany tento spôsob zmeni.

§ 328

úèel je v zmluve vyjadrený alebo v èase
uzavretia zmluvy dlníkovi známy.

§ 330
(1) Ak má verite¾ovi splni ten istý
dlník nieko¾ko záväzkov a poskytnuté
plnenie nestaèí na splnenie vetkých záväzkov, je splnený záväzok urèený pri
plnení dlníkom. Ak dlník neurèí, ktorý záväzok plní, je splnený záväzok najskôr splatný, a to najprv jeho prísluenstvo.
(2) Pri plnení peòaného záväzku sa
zapoèíta platenie najprv na úroky a potom na istinu, ak dlník neurèí inak.
(3) Ak má dlník voèi verite¾ovi nieko¾ko peòaných záväzkov a dlník neurèí, ktorý záväzok plní, platenie sa týka najskôr záväzku, ktorého splnenie
nie je zabezpeèené alebo je najmenej zabezpeèené, inak záväzku najskôr splatného.
(4) Platenie sa týka náhrady kody
a vtedy, keï bol splnený peòaný záväzok, z ktorého poruenia vznikla povinnos na náhradu kody, pokia¾ dlník neurèí úèel platenia.

Ak je predmetom plnenia záväzku
vec urèená pod¾a druhu, je dlník povinný poskytnú verite¾ovi vec, ktorá sa
hodí na úèely, na ktoré sa vec toho istého druhu spravidla pouíva na základe
obdobných zmlúv.

Ak dlník plní svoj záväzok pomocou inej osoby, zodpovedá tak, akoby
záväzok plnil sám, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 329

§ 332

Verite¾ je povinný prija aj èiastoèné
plnenie záväzku, pokia¾ èiastoèné plnenie neodporuje povahe záväzku alebo
hospodárskemu úèelu sledovanému
verite¾om pri uzavretí zmluvy, ak tento

(1) Ak plnenie záväzku nie je viazané na osobné vlastnosti dlníka, je verite¾ povinný prija plnenie jeho záväzku
ponúknuté treou osobou, ak s tým dlník súhlasí. Súhlas dlníka nie je pot-

§ 331
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rebný, ak tretia osoba za záväzok ruèí
alebo jeho splnenie iným spôsobom zabezpeèuje a dlník svoj záväzok poruil.
(2) Ak z právneho vzahu medzi
dlníkom a treou osobou nevyplýva
nieèo iné, vstupuje tretia osoba splnením dlníkovho záväzku do práv verite¾a, ktorý je povinný jej vyda a na òu
previes vetky svoje dôkazné prostriedky.

§ 333
(1) Ak plnenie preberá priamo verite¾, je dlník oprávnený poadova od
neho potvrdenie o predmete a rozsahu
plnenia a odoprie ho, dokia¾ sa mu potvrdenie súèasne nevydá.
(2) Ak dlník poskytne plnenie osobe, ktorá predloí potvrdenie verite¾a
o prijatí plnenia, má plnenie úèinky,
ako keby dlník plnil verite¾ovi.

§ 334
Otvorenie akreditívu, ako aj vystavenie zmenky alebo eku, prostredníctvom ktorých sa má pod¾a zmluvy splni peòaný záväzok, nemajú vplyv na
trvanie tohto záväzku. Verite¾ je vak
oprávnený poadova splnenie peòaného záväzku od dlníka pod¾a zmluvy, len keï nemôe dosiahnu jeho splnenie z akreditívu, zmenky alebo eku.

§ 336
Ak miesto plnenia nie je urèené
v zmluve a ak nevyplýva nieèo iné
z povahy záväzku, je dlník povinný
plni záväzok v mieste, kde mal v èase
uzavretia zmluvy svoje sídlo alebo
miesto podnikania, prípadne bydlisko.
Ak vak záväzok vznikol v súvislosti
s prevádzkou závodu alebo prevádzkarne dlníka, je dlník povinný splni
záväzok v mieste tohto závodu alebo
tejto prevádzkarne.

§ 337
(1) Peòaný záväzok plní dlník na
svoje nebezpeèenstvo a náklady v sídle
alebo mieste podnikania, prípadne
bydlisku verite¾a, ak zmluva alebo tento zákon neustanovujú inak.
(2) Ak verite¾ zmení po uzavretí
zmluvy sídlo alebo miesto podnikania,
prípadne bydlisko, znáa zvýené náklady a zvýené nebezpeèenstvo spojené s platením peòaného záväzku, ktoré tým dlníkovi vzniknú.

§ 338

Oddiel 2
Miesto plnenia

Ak peòaný záväzok vznikol v súvislosti s prevádzkou závodu alebo prevádzkarne verite¾a, je dlník povinný
záväzok splni v mieste tohto závodu
alebo prevádzkarne, ak plnenie peòaného záväzku sa má uskutoèni súèasne
s plnením druhej strany v mieste tohto
závodu alebo tejto prevádzkarne.

§ 335

§ 339

Na riadne splnenie záväzku sa vyaduje, aby záväzok bol splnený v urèenom mieste.

(1) Peòaný záväzok mono tie
plati v banke verite¾a v prospech jeho
úètu, ak to nie je v rozpore s platobnými
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medzi

v prospech oboch strán, alebo len v prospech jednej z nich.

(2) Peòaný záväzok platený prostredníctvom banky alebo prostredníctvom potového podniku je splnený
pripísaním sumy peòaného záväzku
na úèet verite¾a v jeho banke alebo vyplatením sumy peòaného záväzku
verite¾ovi v hotovosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak sa verite¾ a dlník nedohodnú inak.

(2) Ak je èas plnenia urèený v prospech dlníka, pred týmto èasom nie je
verite¾ oprávnený poadova plnenie, ale
dlník je oprávnený plni svoj záväzok.

Oddiel 3

(4) Ak je èas plnenia urèený v prospech oboch strán, nie je pred týmto èasom verite¾ oprávnený poadova plnenie a dlník plni svoj záväzok.

podmienkami
stranami.

dojednanými

Èas plnenia
§ 340
(1) Dlník je povinný záväzok splni
v èase urèenom v zmluve.
(2) Ak èas plnenia nie je v zmluve
urèený, je verite¾ oprávnený poadova
plnenie záväzku ihneï po uzavretí
zmluvy a dlník je povinný záväzok
splni bez zbytoèného odkladu po tom,
èo ho verite¾ o plnenie poiadal.

(3) Ak je èas plnenia urèený v prospech verite¾a, je pred týmto èasom verite¾ oprávnený poadova plnenie, ale
dlník nie je oprávnený plni svoj záväzok.

§ 343
Ak dlník splní peòaný záväzok
pred urèeným èasom plnenia, nie je
oprávnený bez súhlasu verite¾a odpoèíta od dlnej sumy úrok zodpovedajúci
èasu, o ktorý plnil skôr.

DIEL VIII
Niektoré ustanovenia
o zániku nesplneného
záväzku

§ 341
Ak pod¾a zmluvy je dlník oprávnený, aby urèil èas plnenia, a ak ho neurèí
v primeranom èase, urèí èas plnenia
súd na návrh verite¾a s prihliadnutím
na povahu a miesto plnenia, ako aj na
dôvod, preèo sa urèenie èasu plnenia
prenechalo dlníkovi.

§ 342
(1) Ak zo zmluvy alebo z ustanovení tohto zákona nevyplýva nieèo iné, je
rozhodujúci úmysel strán prejavený pri
uzavretí zmluvy alebo povaha plnenia
pre urèenie, èi èas plnenia je urèený

Oddiel 1
Odstúpenie
od zmluvy
§ 344
Od zmluvy mono odstúpi iba
v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva
alebo tento alebo iný zákon.

§ 345
(1) Ak omekanie dlníka (§ 365)
alebo verite¾a ( § 370) znamená podstat-
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né poruenie jeho zmluvnej povinnosti,
je druhá strana oprávnená od zmluvy
odstúpi, ak to oznámi strane v omekaní bez zbytoèného odkladu po tom, èo
sa o tomto poruení dozvedela.
(2) Na úèely tohto zákona je poruenie zmluvy podstatné, ak strana poruujúca zmluvu vedela v èase uzavretia
zmluvy alebo v tomto èase bolo rozumné predvída s prihliadnutím na úèel
zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu
alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, e druhá strana nebude
ma záujem na plnení povinností pri takom poruení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, e poruenie
zmluvy nie je podstatné.
(3) Ak strana oprávnená poadova
plnenie zmluvnej povinnosti druhej
strany oznámi, e na splnení tejto povinnosti trvá, alebo ak nevyuije vèas
právo odstúpi od zmluvy pod¾a odseku 1, je oprávnená odstúpi od zmluvy
len spôsobom ustanoveným pre nepodstatné poruenie zmluvnej povinnosti;
ak pre dodatoèné plnenie urèí lehotu,
vzniká jej právo odstúpi od zmluvy po
uplynutí tejto lehoty.

§ 346
(1) Ak omekanie dlníka alebo verite¾a znamená nepodstatné poruenie
zmluvnej povinnosti, môe druhá strana
odstúpi od zmluvy v prípade, e strana,
ktorá je v omekaní, nesplní svoju povinnos ani v dodatoènej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá.
(2) Ak vak strana, ktorá je v omekaní, vyhlási, e svoj záväzok nesplní,
môe druhá strana od zmluvy odstúpi
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bez poskytnutia dodatoènej primeranej
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

§ 347
(1) Ak sa omekanie dlníka alebo
verite¾a týka iba èasti splatného záväzku, je druhá strana oprávnená odstúpi
od zmluvy len oh¾adne plnenia, ktoré
sa týka tejto èasti záväzku.
(2) Pri zmluvách s postupným èiastkovým plnením mono odstúpi od
zmluvy iba oh¾adne èiastkového plnenia, s ktorým je dlník v omekaní.
(3) Oh¾adne èasti plnenia, pri ktorom nenastalo omekanie, alebo oh¾adne èiastkového plnenia, ktoré u bolo
prijaté alebo sa má uskutoèni a v budúcnosti, mono odstúpi od zmluvy,
ak táto èas plnenia alebo toto èiastkové
plnenie nemá zrejme vzh¾adom na svoju povahu pre oprávnenú stranu hospodársky význam bez zvyku plnenia, pri
ktorom nastalo omekanie, alebo neplnenie záväzku ako celku znamená podstatné poruenie zmluvy.

§ 348
(1) Oh¾adne povinnosti, ktorá sa má
plni v budúcnosti, mono od zmluvy
odstúpi, keï zo správania povinnej
strany alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ete pred èasom urèeným na plnenie zmluvnej povinnosti,
e táto povinnos bude poruená podstatným spôsobom, a povinná strana
neposkytne po vyzvaní oprávnenej
strany bez zbytoèného odkladu dostatoènú zábezpeku.
(2) Oh¾adne povinnosti, ktorá sa má
plni v budúcnosti, mono odstúpi od
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zmluvy aj v prípade, keï povinná strana vyhlási, e svoju povinnos nesplní.

§ 349
(1) Odstúpením od zmluvy zmluva
zaniká, keï v súlade s týmto zákonom
prejav vôle oprávnenej strany odstúpi
od zmluvy je doruèený druhej strane;
po tejto dobe nemono úèinky odstúpenia od zmluvy odvola alebo meni bez
súhlasu druhej strany.
(2) Oprávnená strana nemôe odstúpi od zmluvy po tom, èo jej bola doruèená správa, e u bola splnená povinnos, ktorej poruenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
(3) Ak z obsahu zmluvy vyplýva, e
verite¾ nemá záujem na splnení záväzku po dobe urèenej pre jeho plnenie, nastanú úèinky odstúpenia od zmluvy zaèiatkom omekania dlníka, ak verite¾
neoznámi pred touto dobou, e trvá
na plnení záväzku.

§ 350
(1) Ak je dodatoèná lehota poskytnutá na plnenie neprimeraná a oprávnená strana odstúpi od zmluvy po jej
uplynutí, alebo oprávnená strana odstúpi od zmluvy bez poskytnutia dodatoènej lehoty pre plnenie, nastávajú
úèinky odstúpenia a po márnom uplynutí primeranej dodatoènej lehoty, ktorá sa mala poskytnú na plnenie povinností.
(2) Pri poskytnutí dodatoènej lehoty
môe oprávnená strana druhej strane
vyhlási, e odstupuje od zmluvy, ak
druhá strana nesplní svoju povinnos
v tejto lehote. V tomto prípade nastávajú úèinky odstúpenia márnym uplynu-

tím tejto lehoty, ak je primeraná, alebo
uplynutím primeranej lehoty, ak urèená lehota nebola primeraná.

§ 351
(1) Odstúpením od zmluvy zanikajú vetky práva a povinnosti strán zo
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa vak
nedotýka nároku na náhradu kody
vzniknutej poruením zmluvy, ani
zmluvných ustanovení týkajúcich sa
vo¾by práva alebo vo¾by tohto zákona
pod¾a § 262, rieenia sporov medzi
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré pod¾a prejavenej vôle strán alebo vzh¾adom na svoju povahu majú trva aj po ukonèení zmluvy.
(2) Strana, ktorej pred odstúpením
od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti; pri peòanom záväzku spolu s úrokmi vo výke dojednanej v zmluve pre tento prípad, inak
ustanovenej pod¾a § 502. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým
spojených.

Oddiel 2
Niektoré
ustanovenia
o dodatoènej nemonosti
plnenia
§ 352
(1) Záväzok sa povauje za splnite¾ný aj v prípade, ak ho mono splni pomocou inej osoby.
(2) Záväzok sa stáva nesplnite¾ným
tie v prípade, keï právne predpisy,
ktoré boli vydané po uzavretí zmluvy
a ktorých úèinnos nie je èasovo ohrani-
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èená, dlníkovi zakazujú správanie, na
ktoré je zaviazaný, alebo vyadujú
úradné povolenie, ktoré nebolo dlníkovi udelené, hoci sa oò riadne usiloval.
(3) Verite¾ môe odstúpi od zmluvy
oh¾adne èasti plnenia, ktoré sa nestalo
nemoným, ak táto èas stráca pre verite¾a vzh¾adom na svoju povahu alebo
s prihliadnutím na úèel zmluvy, ktorý
vyplýva z jej obsahu alebo bol druhej
strane známy v èase uzavretia zmluvy,
hospodársky význam bez poskytnutia
plnenia, ktoré sa stalo nemoným. To
isté platí oh¾adne èiastkového plnenia.
(4) Nemonos plnenia je povinný
preukáza dlník.

§ 353
Dlník, ktorého záväzok zanikol
pre nemonos plnenia, je povinný
uhradi kodu tým spôsobenú verite¾ovi, ibae nemonos plnenia bola spôsobená okolnosami vyluèujúcimi zodpovednos (§ 374). Pre náhradu kody sa
pouije obdobne ustanovenie § 373
a nasl.

§ 354
Pri zániku záväzku pre nemonos
plnenia alebo jeho èasti nastávajú obdobne úèinky uvedené v § 351.

Oddiel 3

(2) Oprávnenie pod¾a odseku 1 nemá strana, ktorá u prijala plnenie záväzku druhej strany alebo jeho èasti,
alebo ktorá splnila svoj záväzok alebo
jeho èas.

Oddiel 4
Zmarenie
úèelu zmluvy
§ 356
(1) Ak sa po uzavretí zmluvy zmarí
jej základný úèel, ktorý bol v nej výslovne vyjadrený, v dôsledku podstatnej
zmeny okolností, za ktorých sa zmluva
uzavrela, môe strana dotknutá zmarením úèelu zmluvy od nej odstúpi.
(2) Za zmenu okolností pod¾a odseku 1 sa nepovauje zmena majetkových
pomerov niektorej strany a zmena hospodárskej alebo trhovej situácie.

Odstupné

§ 357

§ 355

Strana, ktorá odstúpila od zmluvy
pod¾a § 356, je povinná nahradi druhej
strane kodu, ktorá jej vznikne odstúpením od zmluvy. Pre úèinky odstúpenia
od zmluvy platí primerane § 351.

(1) Ak strany zahrnú do zmluvy dojednanie, e jedna zo strán alebo ktoráko¾vek zo strán je oprávnená zmluvu
zrui zaplatením urèitej sumy ako od-
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stupného, zruuje sa zmluva od doby
svojho uzavretia, keï oprávnená osoba
oznámi druhej strane, e svoje právo
vyuíva a urèené odstupné zaplatí.
Ustanovenie § 351 ods. 1 platí primerane pre úèinky zruenia zmluvy.
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DIEL IX
Niektoré ustanovenia
o zapoèítaní poh¾adávok
§ 358
Na zapoèítanie sú spôsobilé poh¾adávky, ktoré mono uplatni na súde.
Zapoèítaniu vak nebráni, ak je poh¾adávka premlèaná, ale premlèanie nastalo a po dobe, keï sa poh¾adávky stali
spôsobilými na zapoèítanie.

§ 359
Proti splatnej poh¾adávke nemono
zapoèíta nesplatnú poh¾adávku, ibae
ide o poh¾adávku voèi dlníkovi, ktorý
nie je schopný plni svoje peòané záväzky.

§ 360
Zapoèíta mono aj poh¾adávku,
ktorá nie je splatná len preto, e verite¾
na iados dlníka odloil dobu splatnosti jeho záväzku bez toho, aby sa
zmenil jeho obsah.

§ 361
Strana, ktorá vedie na základe
zmluvy pre druhú stranu bený alebo
vkladový úèet, môe poui peòané
prostriedky na týchto úètoch iba na zapoèítanie svojej vzájomnej poh¾adávky,
ktorú má voèi majite¾ovi úètu pod¾a
zmluvy o vedení týchto úètov.

§ 362
Peòané poh¾adávky znejúce na
rôzne meny sú zapoèítate¾né, len keï
tieto meny sú vo¾ne zamenite¾né. Pre
zapoèítate¾nú výku týchto poh¾adávok
je rozhodujúci stredný devízový kurz

platný v deò, keï sa poh¾adávky stali
spôsobilými na zapoèítanie. Rozhodný
je devízový kurz platný v mieste sídla
alebo v mieste podnikania, prípadne
bydliska strany, ktorá prejavila vô¾u
poh¾adávky zapoèíta.

§ 363
Ak poh¾adávka bola postupne prevedená na nieko¾ko osôb, môe dlník
poui na zapoèítanie iba poh¾adávku,
ktorú mal v èase prevodu voèi prvému
verite¾ovi, a poh¾adávku, ktorú má voèi
poslednému verite¾ovi.

§ 364
Na základe dohody strán mono zapoèíta akéko¾vek vzájomné poh¾adávky.

DIEL X
Poruenie
zmluvných povinností
a jeho následky
Oddiel 1
Omekanie
dlníka
§ 365
Dlník je v omekaní, ak nesplní
riadne a vèas svoj záväzok, a to a do
doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keï záväzok zanikne iným
spôsobom. Dlník vak nie je v omekaní, pokia¾ nemôe plni svoj záväzok
v dôsledku omekania verite¾a.

§ 366
Pokia¾ zákon neustanovuje pre jednotlivé druhy zmlúv nieèo iné, môe
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verite¾ pri omekaní dlníka trva na
riadnom plnení záväzku.

§ 367
Verite¾ je oprávnený pri omekaní
dlníka poadova od neho náhradu
kody pod¾a § 373 a nasl. Odstúpi od
zmluvy je oprávnený v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon alebo zmluva.

§ 368
(1) Ak je dlník v omekaní s odovzdaním alebo vrátením veci verite¾ovi
alebo ak nakladá s vecou, ktorú má
odovzda alebo vráti verite¾ovi, v rozpore s povinnosami vyplývajúcimi zo
záväzkového vzahu, prechádza na neho po dobu, po ktorú je v omekaní alebo poruuje tieto povinnosti, nebezpeèenstvo kody na veci, ak toto nebezpeèenstvo neznáal u predtým.
(2) kodou na veci pod¾a tohto zákona je strata, znièenie, pokodenie alebo znehodnotenie veci bez oh¾adu na
to, z akých príèin k nim dolo.
(3) Dlník nahradí verite¾ovi kodu
na veci, ak k nej dolo v èase, keï znáal
nebezpeèenstvo kody na veci, ibae túto kodu spôsobil verite¾ alebo vlastník
veci alebo by k nej dolo aj pri splnení
povinnosti dlníka. Pre náhradu je rozhodujúce zníenie hodnoty veci s prihliadnutím na cenové pomery v èase
vzniku kody na veci. Nárok na náhradu inej kody pod¾a § 373 a nasl. tým nie
je dotknutý.

§ 369
(1) Ak je dlník v omekaní so splnením peòaného záväzku alebo jeho
èasti a nie je dohodnutá sadzba úrokov
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z omekania, je dlník povinný plati
z nezaplatenej sumy úroky z omekania
urèené v zmluve, inak o 1 % vyie, ne
je úroková sadzba urèená obdobne
pod¾a § 502.
(2) Verite¾ má nárok na náhradu
kody spôsobenej omekaním so splnením peòaného záväzku, len pokia¾ táto
koda nie je krytá úrokmi z omekania.

Oddiel 2
Omekanie
verite¾a
§ 370
Verite¾ je v omekaní, ak v rozpore
so svojimi povinnosami vyplývajúcimi
zo záväzkového vzahu neprevezme
riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytne spolupôsobenie potrebné na to,
aby dlník mohol splni svoj záväzok.

§ 371
(1) Od verite¾a, ktorý je v omekaní,
môe dlník poadova splnenie jeho
povinnosti, pokia¾ zákon neustanovuje
nieèo iné.
(2) Dlník je oprávnený poadova
od verite¾a, ktorý je v omekaní, náhradu kody pod¾a § 373 a nasl. Odstúpi
od zmluvy môe dlník v prípadoch
ustanovených zákonom alebo zmluvou.

§ 372
(1) Ak je predmetom plnenia vec,
ktorú verite¾ neprevezme v rozpore
so svojimi povinnosami, prechádza na
verite¾a po dobu jeho omekania nebezpeèenstvo kody na veci (§ 368 ods. 2),
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ak predtým toto nebezpeèenstvo znáal
dlník.
(2) Ak koda na veci vznikla v èase,
keï ju znáal verite¾, nie je dlník povinný na jej náhradu alebo na jej odstránenie, ibae koda bola spôsobená poruením povinností dlníka.

Oddiel 3
Náhrada kody
§ 373
Kto poruí svoju povinnos zo záväzkového vzahu, je povinný nahradi
kodu tým spôsobenú druhej strane,
ibae preukáe, e poruenie povinností bolo spôsobené okolnosami vyluèujúcimi zodpovednos.

§ 375
Ak poruenie povinnosti zo záväzkového vzahu spôsobila tretia osoba,
ktorej povinná strana zverila plnenie
svojej povinnosti, je u povinnej strany
vylúèená zodpovednos len v prípade,
keï je u nej vylúèená zodpovednos
pod¾a § 374 a tretia osoba by takisto
pod¾a tohto ustanovenia nebola zodpovedná, keby oprávnenej strane bola
priamo zaviazaná namiesto povinnej
strany.

§ 376
Pokodená strana nemá nárok na
náhradu kody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené
konaním pokodenej strany alebo nedostatkom súèinnosti, na ktorú bola pokodená strana povinná.

§ 374
(1) Za okolnosti vyluèujúce zodpovednos sa povauje prekáka, ktorá
nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak
nemono rozumne predpoklada, e by
povinná strana túto prekáku alebo jej
následky odvrátila alebo prekonala,
a ïalej, e by v èase vzniku záväzku túto prekáku predvídala.
(2) Zodpovednos nevyluèuje prekáka, ktorá vznikla a v èase, keï povinná strana bola v omekaní s plnením
svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodárskych pomerov.
(3) Úèinky vyluèujúce zodpovednos sú obmedzené iba na dobu, dokia¾
trvá prekáka, s ktorou sú tieto úèinky
spojené.

§ 377
(1) Strana, ktorá poruuje svoju povinnos alebo ktorá s prihliadnutím na
vetky okolnosti má vedie, e poruí
svoju povinnos zo záväzkového vzahu, je povinná oznámi druhej strane
povahu prekáky, ktorá jej bráni alebo
bude bráni v plnení povinnosti, a o jej
dôsledkoch. Správa sa musí poda bez
zbytoèného odkladu po tom, èo sa povinná strana o prekáke dozvedela alebo pri náleitej starostlivosti mohla
dozvedie.
(2) Ak povinná strana túto povinnos nesplní alebo oprávnenej strane
nie je správa vèas doruèená, má pokodená strana nárok na náhradu kody,
ktorá jej tým vznikla.
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§ 378

§ 383

koda sa nahrádza v peniazoch; ak
vak o to oprávnená strana poiada a ak
to je moné a obvyklé, nahrádza sa koda uvedením do predolého stavu.

Ak je na náhradu kody zaviazaných nieko¾ko osôb, sú tieto osoby povinné nahradi kodu spoloène a nerozdielne a medzi sebou sa vyporiadajú
pod¾a rozsahu svojej zodpovednosti.

§ 379
Ak tento zákon neustanovuje inak,
nahrádza sa skutoèná koda a ulý zisk.
Nenahrádza sa koda, ktorá prevyuje
kodu, ktorú povinná strana v èase
vzniku záväzkového vzahu ako moný dôsledok poruenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo moné
predvída s prihliadnutím na skutoènosti, ktoré v uvedenom èase povinná
strana poznala alebo mala pozna pri
obvyklej starostlivosti.

§ 380
Za kodu sa povauje tie ujma, ktorá pokodenej strane vznikla tým, e
musela vynaloi náklady v dôsledku
poruenia povinnosti druhej strany.

§ 384
(1) Osoba, ktorej hrozí koda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobi opatrenia potrebné na odvrátenie kody alebo na jej zmiernenie.
Povinná osoba nie je povinná nahradi
kodu, ktorá vznikla tým, e pokodený túto povinnos nesplnil.
(2) Povinná strana má povinnos nahradi náklady, ktoré vznikli druhej
strane pri plnení povinnosti pod¾a odseku 1.

§ 385

Namiesto skutoène ulého zisku
môe pokodená strana poadova náhradu zisku dosahovaného spravidla
v poctivom obchodnom styku za podmienok obdobných podmienkam poruenej zmluvy v okruhu podnikania,
v ktorom podniká.

Ak pokodená strana odstúpila pri
poruení zmluvnej povinnosti druhej
strany od zmluvy, nemá nárok na náhradu kody, ktorá vznikla tým, e nevyuila vèas monos uzavrie náhradnú zmluvu na úèel, na ktorý mala slúi
zmluva, od ktorej pokodená strana
odstúpila.

§ 382

§ 386

§ 381

Pokodená strana nemá nárok na
náhradu tej èasti kody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za úèelom predchádzania vzniku
kody alebo obmedzenia jej rozsahu.
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(1) Nároku na náhradu kody sa nemono vzda pred poruením povinnosti, z ktorého môe koda vzniknú.
i.

(2) Náhradu kody nemôe súd zní-
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DIEL XI

§ 389

Premlèanie

Ak dlník splnil svoj záväzok po
uplynutí premlèacej doby, nie je oprávnený poadova vrátenie toho, èo plnil,
aj keï nevedel v èase plnenia, e premlèacia doba u uplynula.

Oddiel 1
Predmet
premlèania
§ 387
(1) Právo sa premlèí uplynutím premlèacej doby ustanovenej zákonom.
(2) Premlèaniu podliehajú vetky
práva zo záväzkových vzahov s výnimkou práva vypoveda zmluvu uzavretú na dobu neurèitú.

Oddiel 2
Úèinky
premlèania
§ 388
(1) Premlèaním právo na plnenie
povinnosti druhej strany nezaniká, nemôe ho vak prizna alebo uzna súd,
ak povinná osoba namietne premlèanie
po uplynutí premlèacej doby.
(2) Aj po uplynutí premlèacej doby
môe vak oprávnená strana uplatni
svoje právo pri obrane alebo pri zapoèítaní, ak
a) obe práva sa vzahujú na tú istú
zmluvu alebo na nieko¾ké zmluvy
uzavreté na základe jedného rokovania alebo nieko¾kých súvisiacich
rokovaní, alebo
b) právo sa mohlo poui kedyko¾vek
pred uplynutím premlèacej doby na
zapoèítanie voèi nároku uplatnenému druhou stranou.

§ 390
Ak sa premlèí právo uskutoèni
právny úkon, úèinky tohto právneho
úkonu nenastanú voèi osobe, ktorá namietne premlèanie.

Oddiel 3
Zaèiatok a trvanie
premlèacej doby
§ 391
(1) Pri právach vymáhate¾ných na
súde zaèína plynú premlèacia doba
odo dòa, keï sa právo mohlo uplatni
na súde, ak tento zákon neustanovuje
nieèo iné.
(2) Pri právach uskutoèni právny
úkon plynie premlèacia doba odo dòa,
keï sa právny úkon mohol urobi, ak
tento zákon neustanovuje nieèo iné.

§ 392
(1) Pri práve na plnenie záväzku
plynie premlèacia doba odo dòa, keï sa
mal záväzok splni alebo sa malo zaèa
s jeho plnením (doba splatnosti). Ak obsah záväzku spoèíva v povinnosti nepretrite vykonáva urèitú èinnos, zdra sa urèitej èinnosti alebo nieèo strpie, zaèína premlèacia doba plynú od
poruenia tejto povinnosti.
(2) Pri práve na èiastkové plnenie
plynie premlèacia doba pre kadé èiast-
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kové plnenie samostatne. Ak sa pre nesplnenie niektorého èiastkového záväzku stane splatný celý záväzok, plynie
premlèacia doba od doby splatnosti nesplneného záväzku.

§ 393
(1) Pri právach vzniknutých z poruenia povinnosti zaèína premlèacia doba plynú dòom, keï bola povinnos
poruená, ak nie je pre premlèanie niektorých týchto práv ustanovená osobitná úprava.
(2) Pri právach z vád vecí plynie
premlèacia doba odo dòa ich odovzdania oprávnenému alebo osobe ním urèenej alebo odo dòa, keï bola poruená
povinnos vec prevzia. Pri nárokoch zo
záruky za akos plynie premlèacia doba
vdy odo dòa vèasného oznámenia vady poèas záruènej doby a pri nárokoch
z právnych vád od uplatnenia práva
treou osobou.

§ 394
(1) Pri právach, ktoré vznikajú odstúpením od zmluvy, plynie premlèacia
doba odo dòa, keï oprávnený od zmluvy odstúpil.
(2) Pri práve na vrátenie plnenia
uskutoèneného pod¾a neplatnej zmluvy
zaèína premlèacia doba plynú odo
dòa, keï k plneniu dolo.
(3) Pri práve na náhradu kody pod¾a § 268 zaèína premlèacia doba plynú
odo dòa, keï sa právny úkon stal neplatným.

§ 395
Pri práve poadova vydanie uloenej alebo skladovanej veci a vydanie
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predmetov pod¾a zmluvy o uloení
cenných papierov a iných hodnôt zaèína premlèacia doba plynú odo dòa zániku zmluvy o uloení veci, zmluvy
o skladovaní alebo zmluvy o uloení
cenných papierov alebo iných hodnôt.
Tým nie je dotknuté právo poadova
vydanie veci na základe vlastníckeho
práva.

§ 396
Pri práve na peòané prostriedky
uloené na benom alebo vkladovom
úète plynie premlèacia doba odo dòa
zániku zmluvy o vedení týchto úètov.

§ 397
Ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlèacia doba tyri
roky.

§ 398
Pri práve na náhradu kody plynie
premlèacia doba odo dòa, keï sa pokodený dozvedel alebo mohol dozvedie
o kode a o tom, kto je povinný na jej náhradu; konèí sa vak najneskôr uplynutím 10 rokov odo dòa, keï dolo k porueniu povinnosti.

§ 399
Práva vzniknuté zo kody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doruèenia zásielky voèi zasielate¾ovi a voèi dopravcovi sa premlèujú uplynutím
jedného roka. Pri právach vzniknutých
z celkového znièenia alebo straty zásielky plynie premlèacia doba odo dòa, keï
zásielka mala by doruèená príjemcovi,
pri ostatných právach odo dòa, keï zásielka bola doruèená. Pre kodu vedo-
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Zmena v osobe dlníka alebo verite¾a nemá vplyv na plynutie premlèacej
doby.

(2) Ak nemono urèi zaèiatok rozhodcovského konania pod¾a odseku 1,
povauje sa rozhodcovské konanie za
zaèaté dòom, keï návrh, aby sa rozhodlo v rozhodcovskom konaní, je doruèený druhej strane do jej sídla alebo miesta podnikania, prípadne bydliska.

§ 401

§ 404

me spôsobenú platí veobecná premlèacia doba ustanovená v § 397.

§ 400

Strana, voèi ktorej sa právo premlèuje, môe písomným vyhlásením druhej strane predåi premlèaciu dobu,
a to aj opakovane; celková premlèacia
doba nesmie by dlhia ako 10 rokov od
doby, keï zaèala po prvý raz plynú.
Toto vyhlásenie mono urobi aj pred
zaèiatkom plynutia premlèacej doby.

Oddiel 4
Spoèívanie
a pretrhnutie
premlèacej doby
§ 402
Premlèacia doba prestáva plynú,
keï verite¾ za úèelom uspokojenia alebo
urèenia svojho práva urobí akýko¾vek
právny úkon, ktorý sa povauje pod¾a
predpisu upravujúceho súdne konanie
za jeho zaèatie alebo za uplatnenie práva v u zaèatom konaní.

(1) Ak bolo právo, ktoré podlieha
premlèaniu, uplatnené v súdnom alebo
rozhodcovskom konaní vo forme protinároku, prestáva pri òom plynú premlèacia doba dòom, keï sa zaèalo súdne alebo rozhodcovské konanie oh¾adne práva, proti ktorému protinárok
smeruje, ak sa tak nárok, ako aj protinárok vzahujú na tú istú zmluvu alebo na
nieko¾ké zmluvy uzavreté na základe
jedného rokovania alebo nieko¾kých súvisiacich rokovaní.
(2) V prípadoch, na ktoré sa nevzahuje odsek 1, povauje sa protinárok za
uplatnený v deò, keï bol v súdnom alebo rozhodcovskom konaní podaný návrh na jeho prejednanie.

§ 405

§ 403

(1) Ak právo bolo uplatnené pred
premlèaním pod¾a § 402 a 404, ale
v tomto konaní sa nerozhodlo vo veci
samej, platí, e premlèacia doba neprestala plynú.

(1) Premlèacia doba prestáva plynú, ak verite¾ zaène na základe platnej
rozhodcovskej zmluvy rozhodcovské
konanie spôsobom ustanoveným v rozhodcovskej zmluve alebo v pravidlách,
ktorými sa rozhodcovské konanie spravuje.

(2) Ak v èase skonèenia súdneho
alebo rozhodcovského konania uvedeného v odseku 1 premlèacia doba u
uplynula alebo ak do jej skonèenia zostáva menej ako rok, predluje sa premlèacia doba tak, e sa neskonèí skôr ne
jeden rok odo dòa, keï sa skonèilo súd-
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ne alebo rozhodcovské konanie.

§ 406
(1) Súdne alebo rozhodcovské konanie zaèaté proti jednému spoludlníkovi spôsobuje, e prestala plynú premlèacia doba proti inému spoludlníkovi,
ktorý je s ním oh¾adne uplatneného nároku zaviazaný spoloène a nerozdielne,
ak ho verite¾ upovedomí písomne o zaèatom konaní pred uplynutím premlèacej doby.
(2) Ak proti verite¾ovi, ktorého právo sa premlèuje, zaèala súdne alebo rozhodcovské konanie tretia osoba oh¾adne záväzku, na ktorého splnenie pouil
verite¾ plnenie poskytnuté dlníkom,
prestane plynú premlèacia doba
oh¾adne práva verite¾a, ak oznámi písomne dlníkovi pred uplynutím premlèacej doby, e sa proti nemu zaèalo
uvedené konanie.
(3) Ak sa konanie uvedené v odsekoch 1 a 2 skonèí, platí, e premlèacia
doba oh¾adne práva verite¾a neprestala
plynú, neuplynie vak skôr ako jeden
rok po skonèení tohto konania.

§ 407
(1) Ak dlník písomne uzná svoj záväzok, plynie nová tvorroèná premlèacia doba od tohto uznania. Ak sa uznanie týka iba èasti záväzku, plynie nová
premlèacia doba oh¾adne tejto èasti.
(2) Platenie úrokov sa povauje za
uznanie záväzku oh¾adne sumy, z ktorej sa úroky platia.
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(3) Ak dlník plní èiastoène svoj záväzok, má toto plnenie úèinky uznania
zvyku dlhu, ak mono usudzova na
to, e plnením dlník uznáva aj zvyok
záväzku.
(4) Úèinky uznania záväzku spôsobom uvedeným v odseku 1 nastávajú aj
v prípade, keï jemu zodpovedajúce
právo bolo v èase uznania u premlèané.

Oddiel 5
Veobecné
obmedzenie
premlèacej doby
§ 408
(1) Bez oh¾adu na iné ustanovenia
tohto zákona sa skonèí premlèacia doba
najneskôr po uplynutí 10 rokov odo
dòa, keï zaèala po prvý raz plynú. Námietku premlèania vak nemono
uplatni v súdnom alebo rozhodcovskom konaní, ktoré sa zaèalo pred uplynutím tejto lehoty.
(2) Ak bolo právo právoplatne priznané v súdnom alebo rozhodcovskom
konaní neskôr ako tri mesiace pred
uplynutím premlèacej doby alebo po jej
uplynutí, mono rozhodnutie súdne
vykona, ak sa konanie o jeho výkone
zaèalo do troch mesiacov odo dòa, keï
sa mohlo zaèa.

DIEL XII
Záväzok
podriadenosti
§ 408a
(1) Zmluvné strany sa môu dohodnú, e v prípade úpadku dlníka alebo
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jeho zruenia s likvidáciou sa poh¾adávky verite¾a uspokoja a po uspokojení poh¾adávok ostatných verite¾ov
dlníka (ïalej len záväzok podriadenosti).

kurz, povolené vyrovnanie alebo
dlník vstúpi do likvidácie, zmluva
nemôe zaniknú pred zruením
konkurzu, splnením vyrovnania
alebo pred skonèením likvidácie,

(2) Zmluva, ktorá obsahuje záväzok
podriadenosti, musí by vyhotovená
v písomnej forme.

b) uplynutím troch rokov od doruèenia výpovede, ak bola uzavretá na
neurèitý èas; ak je vak pred uplynutím lehoty troch rokov na majetok dlníka vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo dlník
vstúpi do likvidácie, zmluva nemôe zaniknú pred zruením konkurzu, splnením vyrovnania alebo pred
skonèením likvidácie,

(3) Zmluvu pod¾a odseku 1 mono
uzavrie na urèitý èas, najmenej vak na
tri roky, alebo na neurèitý èas.
(4) V zmluve, ktorá obsahuje záväzok podriadenosti, nemono dohodnú
podmienky, ktoré vedú k jej zániku
pred uplynutím èasu dohodnutého
pod¾a odseku 3.
(5) Zmluvu, ktorá obsahuje záväzok
podriadenosti, nemono, ak ide o záväzok podriadenosti, meni ani dopåòa,
odstúpi od nej pred uplynutím lehoty
na plnenie, meni èas jej platnosti, ak
bola uzavretá na urèitý èas, ani meni
èas jej platnosti z urèitého èasu na èas
neurèitý.
(6) Poh¾adávky verite¾a zo zmluvy,
ktorá obsahuje záväzok podriadenosti,
nemono zapoèíta so záväzkami dlníka alebo záväzky dlníka z takejto
zmluvy s poh¾adávkami verite¾a.
(7) Plnenie poh¾adávok pod¾a odseku 1 nemono nijakým spôsobom zabezpeèi.
(8) K záväzku dlníka zo zmluvy,
ktorá obsahuje záväzok podriadenosti,
nemono pristúpi ani ho prevzia.
(9) Zmluva pod¾a odseku 1 zaniká
a) uplynutím èasu, na ktorý bola uzavretá; ak je vak pred jeho uplynutím
na majetok dlníka vyhlásený kon-

c) zruením dlníka bez likvidácie, ak
je ním banka.

HLAVA II
OSOBITNÉ
USTANOVENIA
O NIEKTORÝCH
OBCHODNÝCH
ZÁVÄZKOVÝCH VZAHOCH
DIEL I
Kúpna zmluva
Oddiel 1
Vymedzenie
kúpnej zmluvy
§ 409
Základné
ustanovenia
(1) Kúpnou zmluvou sa predávajúci
zaväzuje doda kupujúcemu hnute¾nú
vec (tovar) urèenú jednotlivo alebo èo
do mnostva a druhu a previes na ne-
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ho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplati kúpnu cenu.

Dodanie tovaru

(2) V zmluve musí by kúpna cena
dohodnutá alebo musí v nej by aspoò
urèený spôsob jej dodatoèného urèenia,
ibae strany v zmluve prejavia vô¾u ju
uzavrie aj bez urèenia kúpnej ceny.
V tomto prípade je kupujúci povinný
zaplati kúpnu cenu ustanovenú pod¾a
§ 448.

(1) Ak predávajúci nie je povinný
pod¾a zmluvy doda tovar v urèitom
mieste, uskutoèòuje sa dodanie tovaru
jeho odovzdaním prvému dopravcovi
na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva urèuje odoslanie tovaru predávajúcim. Predávajúci umoní kupujúcemu
uplatni práva z prepravnej zmluvy voèi dopravcovi, pokia¾ tieto práva nemá
kupujúci na základe prepravnej zmluvy.

§ 410
(1) Zmluva o dodaní tovaru, ktorý
sa má ete len vyrobi, sa povauje za
kúpnu zmluvu, ibae strana, ktorej sa
má tovar doda, sa zaviazala odovzda
druhej strane podstatnú èas vecí, ktoré
sú potrebné na výrobu tovaru.
(2) Za kúpnu zmluvu sa nepovauje
zmluva, pod¾a ktorej prevaná èas záväzku strany, ktorá má tovar doda,
spoèíva vo vykonaní èinnosti alebo záväzok tejto strany zahàòa montá tovaru.

Oddiel 2
Povinnosti
predávajúceho

§ 412

(2) Ak zmluva nemá ustanovenie
o odoslaní tovaru predávajúcim a tovar
je v zmluve jednotlivo urèený alebo urèený pod¾a druhu, ale má by dodaný
z urèitých zásob alebo sa má vyrobi,
a strany v èase uzavretia zmluvy vedeli, kde sa nachádza alebo kde sa má vyrobi, uskutoèòuje sa dodanie, keï sa
kupujúcemu umoní naklada s tovarom v tomto mieste.
(3) V prípadoch, na ktoré sa nevzahujú odseky 1 a 2, splní predávajúci povinnos doda tovar tým, e umoní kupujúcemu naklada s tovarom v mieste,
kde má predávajúci svoje sídlo alebo
miesto podnikania, prípadne bydlisko
alebo organizaènú zloku, ak predávajúci jej miesto vèas kupujúcemu oznámi.

§ 411

§ 413

Predávajúci je povinný kupujúcemu doda tovar, odovzda doklady,
ktoré sa na tovar vzahujú, a umoni
kupujúcemu nadobudnú vlastnícke
právo k tovaru v súlade so zmluvou
a týmto zákonom.

Ak sa dodanie tovaru uskutoèòuje
jeho odoslaním a tovar odovzdávaný
dopravcovi nie je zjavne a dostatoène
oznaèený ako zásielka pre kupujúceho,
nastanú úèinky dodania, len keï predávajúci bez zbytoèného odkladu oznámi
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kupujúcemu odoslanie tovaru a odoslaný tovar v oznámení bliie urèí. Ak tak
predávajúci neurobí, uskutoèòuje sa
dodanie a odovzdaním tovaru dopravcom kupujúcemu.

§ 414
(1) Predávajúci je povinný doda tovar:
a) v deò, ktorý je v zmluve urèený alebo urèený spôsobom urèeným
v zmluve,
b) kedyko¾vek poèas lehoty, ktorá je
v zmluve urèená alebo urèená spôsobom urèeným v zmluve, ibae zo
zmluvy alebo z úèelu zmluvy, ktorý
bol predávajúcemu známy pri uzavretí zmluvy, vyplýva, e dobu dodania v rámci tejto lehoty urèuje kupujúci.
(2) Ak zo zmluvy nevyplýva nieèo
iné, zaèína lehota, v ktorej sa má tovar
doda, plynú odo dòa uzavretia zmluvy. Ak vak pod¾a zmluvy má kupujúci
splni urèité povinnosti ete pred dodaním tovaru (napr. predloi nákresy potrebné na výrobu tovaru, zaplati kúpnu cenu alebo jej èas alebo zabezpeèi
jej zaplatenie), zaèína táto lehota plynú
a odo dòa splnenia tejto povinnosti.
(3) Ak predávajúci dodá tovar pred
urèenou dobou, je kupujúci oprávnený
tovar prevzia alebo ho odmietnu.

§ 415
Pokia¾ z obchodných zvyklostí alebo z ustálenej predchádzajúcej praxe
medzi stranami nevyplýva nieèo iné,
rozumie sa pre urèenie èasu plnenia
v zmluve výrazom:

a) zaèiatkom obdobia prvých 10 dní
tohto obdobia,
b) v polovici mesiaca od 10. do 20.
dòa mesiaca,
c) v polovici tvrroka druhý mesiac
tvrroka,
d) koncom obdobia posledných 10
dní obdobia,
e) ihneï pri potravinách a surovinách do dvoch dní, pri strojárskych
výrobkoch 10 dní, pri ostatnom tovare pä dní.

§ 416
Ak nie je doba dodania tovaru dohodnutá, je predávajúci povinný bez
vyzvania kupujúceho doda tovar v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a na miesto dodania.

Doklady
vzahujúce sa na tovar
§ 417
Predávajúci je povinný odovzda
kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na uívanie tovaru,
ako aj ïalie doklady ustanovené
v zmluve.

§ 418
Odovzdanie dokladov, na ktoré sa
nevzahuje § 419, sa uskutoèòuje v èase
a mieste urèenom v zmluve, inak pri
dodaní tovaru v mieste tohto dodania.
Ak predávajúci odovzdal doklady pred
urèenou dobou, môe a do tejto doby
odstráni vady dokladov, ak tým nespôsobí kupujúcemu neprimerané akosti alebo výdavky. Nárok na náhradu
kody tým nie je dotknutý.
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§ 419
(1) Doklady, ktoré sú potrebné na
prevzatie prepravovaného tovaru alebo na vo¾né nakladanie s tovarom alebo
pri dovoze na jeho preclenie, je predávajúci povinný odovzda kupujúcemu
v mieste platenia kúpnej ceny, ak k odovzdaniu má dôjs pri tomto platení,
inak v sídle alebo mieste podnikania,
prípadne v bydlisku kupujúceho.
(2) Doklady uvedené v odseku 1
odovzdá predávajúci kupujúcemu vèas
tak, aby kupujúci mohol s tovarom vo¾ne naklada alebo prevzia prepravovaný tovar v èase jeho dôjdenia do miesta
urèenia a dovezený tovar bez zbytoèného odkladu precli.

Mnostvo,
akos, vyhotovenie
a obal tovaru
§ 420
(1) Predávajúci je povinný doda tovar v mnostve, akosti a vyhotovení,
ktoré urèuje zmluva, a musí ho zabali
alebo vybavi na prepravu spôsobom
urèeným v zmluve.
(2) Ak zmluva neurèuje akos alebo
vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný doda tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na úèel urèený v zmluve, alebo ak tento úèel nie je v zmluve
urèený, na úèel, na ktorý sa taký tovar
spravidla pouíva.
(3) Ak sa má tovar doda pod¾a
vzorky alebo predlohy, je predávajúci
povinný doda tovar s vlastnosami
vzorky alebo predlohy, ktoré predloil
kupujúcemu. Ak je rozpor medzi urèením akosti alebo vyhotovením tovaru
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pod¾a tejto vzorky alebo predlohy a urèením tovaru opísaným v zmluve, je
rozhodujúce urèenie opísané v zmluve.
Ak v týchto urèeniach nie je rozpor, má
ma tovar vlastnosti pod¾a oboch týchto urèení.
(4) Ak zmluva neurèuje, ako sa má
tovar zabali alebo vybavi na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabali
alebo vybavi na prepravu spôsobom,
ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemono tento spôsob urèi, spôsobom potrebným
na uchovanie a ochranu tovaru.

§ 421
(1) Ak zo zmluvy vyplýva, e mnostvo tovaru je urèené v zmluve iba pribline, je predávajúci oprávnený urèi
presné mnostvo tovaru, ktorý sa má
doda, ibae zmluva priznáva toto právo kupujúcemu. Pokia¾ zo zmluvy nevyplýva nieèo iné, nesmie odchýlka
presiahnu 5 % mnostva urèeného
v zmluve.
(2) Ak z povahy tovaru vyplýva, e
jeho mnostvo urèené v zmluve je iba
pribliné, môe by rozdiel medzi
mnostvom tovaru urèeným v zmluve
a mnostvom tovaru skutoène dodaným najviac 5 % mnostva uvedeného
v zmluve, pokia¾ zo zmluvy alebo z prechádzajúcej praxe medzi stranami alebo z obchodných zvyklostí nevyplýva
nieèo iné.
(3) V prípadoch, na ktoré sa vzahujú odseky 1 a 2, má predávajúci nárok
na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutoène dodaný.

SEPI-A

Vady tovaru
§ 422
(1) Ak predávajúci poruí povinnosti ustanovené v § 420, má tovar vady. Za vady tovaru sa povauje aj dodanie iného tovaru, ne urèuje zmluva,
a vady v dokladoch potrebných na uívanie tovaru.
(2) Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, e dodáva tovar v menom mnostve alebo
len èas tovaru, nevzahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.

§ 423
Ak sa pod¾a zmluvy pouili pri výrobe tovaru veci, ktoré odovzdal kupujúci, nezodpovedá predávajúci za vady
tovaru, ktoré boli spôsobené pouitím
týchto vecí, ak predávajúci pri vynaloení odbornej starostlivosti nemohol
odhali nevhodnos týchto vecí pre výrobu tovaru alebo na òu kupujúceho
upozornil, ale kupujúci trval na ich pouití.

§ 424
Predávajúci nezodpovedá za vady
tovaru, o ktorých kupujúci v èase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva
uzavrela, musel vedie, ibae sa vady
týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar
mal ma pod¾a zmluvy.

§ 425
(1) Predávajúci zodpovedá za vadu,
ktorú má tovar v okamihu, keï prechádza nebezpeèenstvo kody na tovare na

kupujúceho, aj keï sa vada stane zjavnou a po tomto èase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za
akos tovaru tým nie sú dotknuté.
(2) Predávajúci zodpovedá takisto
za akúko¾vek vadu, ktorá vznikne po
dobe uvedenej v odseku 1, ak je spôsobená poruením jeho povinností.

§ 426
Ak predávajúci dodá tovar so súhlasom kupujúceho pred dobou urèenou
na jeho dodanie, môe a do tejto doby
doda chýbajúcu èas alebo chýbajúce
mnostvo dodaného tovaru alebo doda náhradný tovar za dodaný vadný
tovar alebo vady dodaného tovaru opravi, ak výkon tohto práva nespôsobí
kupujúcemu neprimerané akosti alebo neprimerané výdavky. Kupujúcemu
je vak zachovaný nárok na náhradu
kody.

§ 427
(1) Kupujúci je povinný prezrie tovar pod¾a monosti èo najskôr po prechode nebezpeèenstva kody na tovare,
prièom sa prihliadne na povahu tovaru.
(2) Ak zmluva urèuje odoslanie tovaru predávajúcim, môe sa prehliadka
odloi a do doby, keï je tovar dopravený do miesta urèenia. Ak je vak tovar smerovaný poèas prepravy do iného miesta urèenia alebo ho kupujúci
znova odosiela bez toho, aby mal kupujúci monos primeranú povahe tovaru
si ho prezrie, a v èase uzavretia zmluvy
predávajúci vedel alebo musel vedie
o monosti takej zmeny miesta urèenia
alebo takého opätovného odoslania,
prehliadka sa môe odloi a do doby,
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keï je tovar dopravený do nového
miesta urèenia.
(3) Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v èase prechodu nebezpeèenstva kody na tovare,
môe uplatni nároky z vád zistite¾ných
pri tejto prehliadke, len keï preukáe,
e tieto vady mal tovar u v èase prechodu nebezpeèenstva kody na tovare.

§ 428
(1) Právo kupujúceho z vád tovaru
sa nemôe prizna v súdnom konaní, ak
kupujúci nepodá správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytoèného
odkladu po tom, èo
a) kupujúci vady zistil,
b) kupujúci pri vynaloení odbornej
starostlivosti mal vady zisti pri prehliadke, ktorú je povinný uskutoèni pod¾a § 427 ods. 1 a 2, alebo
c) sa vady mohli zisti neskôr pri vynaloení odbornej starostlivosti,
najneskôr vak do dvoch rokov od
doby dodania tovaru, prípadne od
dôjdenia tovaru do miesta urèenia
urèeného v zmluve. Pri vadách, na
ktoré sa vzahuje záruka za akos,
platí namiesto tejto lehoty záruèná
doba.
(2) Na úèinky ustanovené v odseku
1 sa prihliadne, len ak predávajúci namietne v súdnom konaní, e kupujúci
nesplnil vèas svoju povinnos oznámi
vady tovaru.
(3) Úèinky odsekov 1 a 2 nenastávajú, ak vady tovaru sú dôsledkom skutoèností, o ktorých predávajúci vedel
alebo musel vedie v èase dodania tovaru.
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Záruka za akos
§ 429
(1) Zárukou za akos tovaru preberá
predávajúci písomne záväzok, e dodaný tovar bude po urèitú dobu spôsobilý
na pouitie na dohodnutý, inak na obvyklý úèel alebo e si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
(2) Prevzatie záväzku zo záruky
môe vyplynú zo zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najmä vo forme záruèného listu. Úèinky prevzatia
tohto záväzku má aj vyznaèenie dåky
záruènej doby alebo doby trvanlivosti
alebo pouite¾nosti dodaného tovaru
na jeho obale. Ak je v zmluve alebo v záruènom vyhlásení predávajúceho uvedená odliná záruèná doba, platí táto
doba.

§ 430
Ak z obsahu zmluvy alebo záruèného vyhlásenia nevyplýva nieèo iné, zaèína záruèná doba plynú odo dòa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odosla tovar, plynie záruèná doba
odo dòa dôjdenia tovaru do miesta urèenia. Záruèná doba neplynie po dobu,
po ktorú kupujúci nemôe uíva tovar
pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

§ 431
Zodpovednos predávajúceho za
vady, na ktoré sa vzahuje záruka za
akos, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpeèenstva
kody na tovare vonkajími udalosami
a nespôsobil ich predávajúci alebo oso-

SEPI-A

by, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

§ 432
Pre vady tovaru, na ktoré sa vzahuje záruka, platia tie ustanovenia § 426
a 428 a § 436 a 441.

Právne
vady tovaru
§ 433
(1) Tovar má právne vady, ak predaný tovar je zaaený právom tretej osoby, ibae kupujúci s týmto obmedzením prejavil súhlas.
(2) Ak právo tretej osoby, ktorým je
tovar zaaený, vyplýva z priemyselného alebo iného duevného vlastníctva,
má tovar právne vady,
a) ak toto právo poíva právnu ochranu pod¾a právneho poriadku tátu,
na ktorého území má predávajúci
sídlo, alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, alebo
b) ak predávajúci v èase uzavretia
zmluvy vedel alebo musel vedie, e
toto právo poíva právnu ochranu
pod¾a právneho poriadku tátu, na
ktorého území má kupujúci sídlo
alebo miesto podnikania, prípadne
bydlisko, alebo pod¾a právneho poriadku tátu, kam sa mal tovar ïalej
preda alebo kde sa mal pouíva,
a predávajúci o tomto predaji alebo
mieste pouívania v èase uzavretia
zmluvy vedel.

v èase uzavretia zmluvy alebo predávajúci pod¾a zmluvy bol povinný pri plnení svojich povinností postupova
pod¾a podkladov, ktoré mu predloil
kupujúci.

§ 435
(1) Uplatnenie práva uvedeného
v § 433 treou osobou s uvedením jeho
povahy je kupujúci povinný oznámi
predávajúcemu bez zbytoèného odkladu po tom, èo sa o òom dozvedel.
(2) Práva kupujúceho z právnych
vád tovaru sa nemôu prizna v súdnom konaní, ak kupujúci nesplní povinnos ustanovenú v odseku 1 a predávajúci v súdnom konaní namietne nesplnenie tejto povinnosti kupujúcim.
(3) Tieto úèinky nenastávajú, ak predávajúci o uplatnení práva treou osobou vedel v èase, keï sa o òom dozvedel kupujúci.
(4) Pre nároky kupujúceho z právnych vád tovaru platia ustanovenia
§ 436 a 441.

Nároky
z vád tovaru
§ 436
(1) Ak je dodaním tovaru s vadami
poruená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2), môe kupujúci:

§ 434

a) poadova odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný
tovar, dodanie chýbajúceho tovaru
a poadova odstránenie právnych
vád,

Nárok z právnych vád nevzniká, ak
kupujúci o práve tretej osoby vedel

b) poadova odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opravite¾né,

1161

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník
c) poadova primeranú z¾avu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpi od zmluvy.
(2) Vo¾ba medzi nárokmi uvedenými v odseku 1 kupujúcemu patrí, len ak
ju oznámi predávajúcemu vo vèas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytoèného odkladu po tomto oznámení.
Uplatnený nárok nemôe kupujúci meni bez súhlasu predávajúceho. Ak sa
vak ukáe, e vady tovaru sú neopravite¾né alebo e s ich opravou by boli
spojené neprimerané náklady, môe
kupujúci poadova dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho poiada bez zbytoèného odkladu po tom,
èo mu predávajúci oznámil túto skutoènos. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatoènej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, e vady neodstráni, môe kupujúci
odstúpi od zmluvy alebo poadova
primeranú z¾avu z kúpnej ceny.
(3) Ak kupujúci neoznámi vo¾bu
svojho nároku v lehote uvedenej v odseku 2, má nároky z vád tovaru ako pri
nepodstatnom poruení zmluvy.
(4) Popri nárokoch ustanovených
v odseku 1 má kupujúci nárok na náhradu kody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak je dojednaná.

§ 437
(1) Ak je dodaním tovaru s vadami
zmluva poruená nepodstatným spôsobom, môe kupujúci poadova buï
dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo z¾avu
z kúpnej ceny.
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(2) Dokia¾ kupujúci neuplatní nárok
na z¾avu z kúpnej ceny alebo neodstúpi
od zmluvy pod¾a odseku 5, je predávajúci povinný doda chýbajúci tovar
a odstráni právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstráni pod¾a svojej vo¾by opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným
spôsobom odstránenia vád vak nesmie spôsobi kupujúcemu vynaloenie
neprimeraných nákladov.
(3) Ak kupujúci poaduje odstránenie vád tovaru, nemôe pred uplynutím dodatoènej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnú na tento úèel
predávajúcemu, uplatni iné nároky
z vád tovaru, okrem nároku na náhradu
kody a na zmluvnú pokutu, ibae predávajúci oznámi kupujúcemu, e nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.
(4) Dokia¾ kupujúci neurèí lehotu
pod¾a odseku 3 alebo neuplatní nárok
na z¾avu z kúpnej ceny, môe predávajúci oznámi kupujúcemu, e vady odstráni v urèitej lehote. Ak kupujúci bez
zbytoèného odkladu po tom, èo dostal
toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie
úèinok urèenia lehoty pod¾a odseku 3.
(5) Ak predávajúci neodstráni vady
tovaru v lehote vyplývajúcej z odseku 3
alebo 4, môe kupujúci uplatni nárok
na z¾avu z kúpnej ceny alebo od zmluvy
odstúpi, ak upozorní predávajúceho
na úmysel odstúpi od zmluvy pri urèení lehoty pod¾a odseku 3 alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôe kupujúci
bez súhlasu predávajúceho meni.

SEPI-A

§ 438
Pri dodaní náhradného tovaru je
predávajúci oprávnený poadova, aby
mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieòaný tovar v stave, v akom sa mu
dodal. Ustanovenie § 441 platí obdobne.

§ 439
(1) Nárok na z¾avu z kúpnej ceny
zodpovedá rozdielu medzi hodnotou,
ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami,
prièom pre urèenie hodnôt je rozhodujúci èas, v ktorom sa malo uskutoèni
riadne plnenie.
(2) Kupujúci môe o z¾avu zníi
kúpnu cenu platenú predávajúcemu;
ak kúpna cena bola u zaplatená, môe
kupujúci poadova jej vrátenie do výky z¾avy spolu s úrokmi dojednanými
v zmluve, inak s urèenými obdobne
pod¾a § 502.
(3) Ak vada nebola vèas oznámená
(§ 428 ods. 1 a § 435 ods. 1), môe kupujúci iba so súhlasom predávajúceho vykona práva pod¾a odseku 2 alebo poui právo na z¾avu na zapoèítanie s poh¾adávkou predávajúceho. Toto obmedzenie neplatí, ak predávajúci o vadách
vedel v èase dodania tovaru; pri právnych vadách je rozhodujúca doba ustanovená v § 435 ods. 1.
(4) Do doby odstránenia vád nie je
kupujúci povinný plati èas kúpnej ceny, ktorá by zodpovedala jeho nároku
na z¾avu, ak by vady neboli odstránené.

§ 440
(1) Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu kody alebo na
zmluvnú pokutu. Kupujúci, ktorému
vznikol nárok na z¾avu z kúpnej ceny,
nie je oprávnený poadova náhradu
zisku ulého v dôsledku nedostatku
vlastnosti tovaru, na ktorý sa z¾ava
vzahuje.
(2) Uspokojenie, ktoré mono dosiahnu uplatnením niektorého z nárokov z vád tovaru pod¾a § 436 a 437, nemono dosiahnu uplatnením nároku
z iného právneho dôvodu.

§ 441
(1) Kupujúci nemôe odstúpi od
zmluvy, ak vady vèas neoznámil predávajúcemu.
(2) Úèinky odstúpenia od zmluvy
nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci
nemôe vráti tovar v stave, v akom ho
dostal.
(3) Ustanovenie odseku 2 vak neplatí,
a) ak nemonos vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená
konaním alebo opomenutím kupujúceho, alebo
b) ak k zmene stavu tovaru dolo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za úèelom zistenia vád tovaru.
(4) Ustanovenie odseku 2 takisto neplatí, ak pred objavením vád kupujúci
tovar alebo jeho èas predal alebo tovar
úplne alebo sèasti spotreboval alebo ho
pozmenil pri jeho obvyklom pouití.
V tomto prípade je povinný vráti nepredaný alebo nespotrebovaný tovar
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alebo pozmenený tovar a poskytnú
predávajúcemu náhradu do výky,
v ktorej mal z uvedeného pouitia tovaru prospech.

Dodanie väèieho
mnostva tovaru
§ 442
(1) Ak predávajúci dodá väèie
mnostvo tovaru, ne je urèené v zmluve,
môe kupujúci dodávku prija alebo
môe odmietnu prijatie prebytoèného
mnostva tovaru.
(2) Ak kupujúci prijme dodávku
vetkého alebo èasti prebytoèného tovaru, je povinný zaò zaplati kúpnu cenu
zodpovedajúcu kúpnej cene urèenej
v zmluve.

Oddiel 3
Nadobudnutie
vlastníckeho práva
§ 443
(1) Kupujúci nadobúda vlastnícke
právo k tovaru, len èo je mu dodaný tovar odovzdaný.
(2) Pred odovzdaním nadobúda kupujúci vlastnícke právo k prepravovanému tovaru, keï získa oprávnenie naklada so zásielkou.

§ 444
Strany si môu písomne dojedna,
e kupujúci nadobudne vlastnícke právo pred dobou uvedenou v § 443, ak
predmetom kúpy je tovar jednotlivo urèený alebo tovar urèený pod¾a druhu
a v èase prechodu vlastníckeho práva
bude dostatoène oznaèený na odlíenie
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od iného tovaru, a to spôsobom dojednaným medzi stranami, inak bez zbytoèného odkladu oznámeným kupujúcemu.

§ 445
Strany si môu písomne dohodnú,
e kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru neskôr, ne je ustanovené
v § 443. Ak z obsahu tejto výhrady
vlastníckeho práva nevyplýva nieèo
iné, predpokladá sa, e kupujúci má nadobudnú vlastnícke právo a úplným
zaplatením kúpnej ceny.

§ 446
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo
aj v prípade, keï predávajúci nie je
vlastníkom predávaného tovaru, ibae
v èase, keï kupujúci mal vlastnícke právo nadobudnú, vedel, e predávajúci
nie je vlastníkom a e nie je ani oprávnený s tovarom naklada za úèelom jeho
predaja.

Oddiel 4
Povinnosti
kupujúceho
§ 447
Kupujúci je povinný zaplati za tovar
kúpnu cenu a prevzia dodaný tovar
v súlade so zmluvou.

§ 448
(1) Kupujúci je povinný zaplati dohodnutú kúpnu cenu.
(2) Ak cena nie je v zmluve dohodnutá a nie je urèený ani spôsob jej urèenia a ak je zmluva platná s prihliadnutím na § 409 ods. 2, môe predávajúci
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poadova zaplatenie kúpnej ceny, za
ktorú sa predával obvykle taký alebo
porovnate¾ný tovar v èase uzavretia
zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto zmluvy.
(3) Ak je kúpna cena urèená pod¾a
hmotnosti tovaru, je pri pochybnosti
rozhodujúca jeho èistá hmotnos.

§ 449
Ak sa má kúpna cena plati pri odovzdaní tovaru alebo dokladov, je kupujúci povinný kúpnu cenu zaplati
v mieste tohto odovzdania.

§ 450
(1) Ak zo zmluvy nevyplýva nieèo
iné, je kupujúci povinný zaplati kúpnu
cenu, keï predávajúci v súlade so zmluvou a týmto zákonom umoní kupujúcemu naklada s tovarom alebo s dokladmi umoòujúcimi kupujúcemu naklada s tovarom. Predávajúci môe robi odovzdanie tovaru alebo dokladov
závislým od zaplatenia kúpnej ceny.
(2) Ak má predávajúci pod¾a zmluvy
odosla tovar, môe tak urobi s podmienkou, e tovar alebo doklady umoòujúce nakladanie s tovarom sa odovzdajú kupujúcemu len pri zaplatení
kúpnej ceny, ibae táto podmienka je
v rozpore s dohodnutým spôsobom platenia kúpnej ceny.
(3) Kupujúci nie je povinný zaplati
kúpnu cenu, dokia¾ nemá monos si tovar prezrie, ibae dohodnutý spôsob
dodania tovaru alebo platenia kúpnej
ceny by s tým boli v rozpore.

§ 451
Kupujúci je povinný urobi úkony,
ktoré sú potrebné pod¾a zmluvy a tohto
zákona na to, aby predávajúci mohol
doda tovar. Dodaný tovar je kupujúci
povinný prevzia, pokia¾ zo zmluvy
alebo z tohto zákona nevyplýva, e jeho
prevzatie môe odmietnu.

§ 452
(1) Ak má kupujúci pod¾a zmluvy
urèi dodatoène formu, ve¾kos alebo
vlastnosti tovaru a neurobí tak v dohodnutej lehote, a ak nie je lehota dohodnutá, v primeranej lehote po dôjdení iadosti predávajúceho, môe ich
predávajúci sám urèi s prihliadnutím
na potreby kupujúceho, pokia¾ sú mu
známe. Tým nie sú dotknuté iné nároky
predávajúceho.
(2) Ak predávajúci vykonal urèenie
sám, musí oznámi podrobné údaje
o tom kupujúcemu a urèi primeranú
lehotu, v ktorej môe kupujúci oznámi
predávajúcemu odchylné urèenie. Ak
tak kupujúci neurobí po dôjdení takého
oznámenia v urèenej lehote, je urèenie
oznámené predávajúcim záväzné.

§ 453
Predávajúci môe poadova, aby
kupujúci zaplatil kúpnu cenu, prevzal
tovar a splnil iné svoje povinnosti, dokia¾ predávajúci neuplatnil právo z poruenia zmluvy, ktoré je nezluèite¾né
s touto poiadavkou.

§ 454
Ak bolo dohodnuté zabezpeèenie
záväzku zaplati kúpnu cenu, je kupujúci povinný v dohodnutej dobe, inak
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vèas pred dobou dojednanou na dodanie tovaru, odovzda predávajúcemu
doklady preukazujúce, e zaplatenie
kúpnej ceny bolo zabezpeèené v súlade
so zmluvou. Ak kupujúci nesplní túto
povinnos, môe predávajúci odoprie
dodanie tovaru do doby odovzdania
týchto dokladov. Ak kupujúci nezabezpeèí zaplatenie kúpnej ceny v dodatoène primeranej lehote urèenej predávajúcim, môe predávajúci od zmluvy odstúpi.

Oddiel 5
Nebezpeèenstvo
kody na tovare
§ 455
Nebezpeèenstvo kody na tovare
(§ 368 ods. 2) prechádza na kupujúceho
v èase, keï prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí vèas, v èase,
keï mu predávajúci umoní naklada
s tovarom a kupujúci poruí zmluvu
tým, e tovar neprevezme.

§ 456
Ak má kupujúci prevzia tovar od
inej osoby, ne je predávajúci, prechádza nebezpeèenstvo kody na tovare na
kupujúceho v èase urèenom na dodanie
tovaru, ak sa v tomto èase umonilo kupujúcemu naklada s tovarom a o tejto
monosti kupujúci vedel. Ak sa kupujúcemu umoní naklada s tovarom alebo
ak sa dozvie o tejto monosti a neskôr,
prechádza nebezpeèenstvo v èase, keï
má túto monos a dozvie sa o nej.
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§ 457
Ak je predávajúci povinný pod¾a
zmluvy odovzda tovar dopravcovi
v urèitom mieste na prepravu tovaru
kupujúcemu, prechádza na kupujúceho
nebezpeèenstvo kody na tovare jeho
odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.
Ak kúpna zmluva zahàòa povinnos
predávajúceho odosla tovar, ale predávajúci nie je povinný odovzda tovar
dopravcovi v urèitom mieste, prechádza
nebezpeèenstvo kody na tovare na kupujúceho, keï sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta
urèenia. Skutoènos, e predávajúci nakladá s dokladmi vzahujúcimi sa na
prepravovaný tovar, nemá vplyv na
prechod nebezpeèenstva kody na tovare.

§ 458
Nebezpeèenstvo kody na tovare
urèenom pod¾a druhu a kupujúcim neprevzatom vak neprechádza na kupujúceho, dokia¾ tovar nie je jasne vyznaèený na úèel zmluvy oznaèením na tovare alebo prepravnými dokladmi alebo
urèený v správe zaslanej kupujúcemu
alebo inak vymedzený.

§ 459
Strany si môu dohodnú, e nebezpeèenstvo kody na tovare prechádza
pred dobou uvedenou v § 455 a 458 len
pri tovare jednotlivo urèenom alebo pri
tovare urèenom pod¾a druhu, ak tento
tovar je v èase prechodu nebezpeèenstva kody dostatoène oddelený a odlíený od iného tovaru toho istého druhu.
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§ 460

§ 463

Ak sa tovar v èase uzavretia zmluvy
u prepravuje, prechádza nebezpeèenstvo kody na tovare jeho odovzdaním
prvému dopravcovi. Ak vak predávajúci pri uzavretí zmluvy vedel alebo
s prihliadnutím na vetky okolnosti mal
vedie, e u dolo ku kode na tovare,
znáa túto kodu predávajúci.

Ak kupujúci prevzal tovar a zamý¾a
ho odmietnu, je povinný urobi opatrenia primerané okolnostiam na uchovanie tovaru. Dokia¾ predávajúci neuhradí
primerané náklady, ktoré kupujúcemu
pri tom vznikli, je kupujúci oprávnený
zadriava tovar, ktorý sa má vráti predávajúcemu.

§ 461
(1) koda na tovare, ktorá vznikla
po prechode jej nebezpeèenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnos
zaplati kúpnu cenu, ibae ku kode na
tovare dolo v dôsledku poruenia povinnosti predávajúceho.
(2) Úèinky odseku 1 nenastanú, ak
kupujúci vyuil svoje právo poadova
dodanie náhradného tovaru alebo právo odstúpi od zmluvy.

Oddiel 6
Uchovanie
tovaru
§ 462
Ak je kupujúci v omekaní s prevzatím tovaru alebo so zaplatením kúpnej
ceny v prípadoch, keï sa dodanie tovaru
a zaplatenie kúpnej ceny má uskutoèni
súèasne, a predávajúci má tovar u seba
alebo s ním môe inak naklada, musí
predávajúci urobi opatrenia primerané
okolnostiam na uchovanie tovaru. Predávajúci je oprávnený tovar zadriava,
dokia¾ mu kupujúci neuhradí primerané
náklady, ktoré predávajúcemu pri tom
vznikli.

§ 464
Ak kupujúci má monos po dopravení tovaru do miesta urèenia s ním naklada a uplatní právo ho odmietnu, je
povinný tovar prevzia a ma ho u seba
na úèet predávajúceho, ak tak môe
urobi bez zaplatenia kúpnej ceny a bez
neprimeraných akostí a výdavkov.
Táto povinnos vak kupujúcemu nevzniká, ak v mieste urèenia je prítomný
predávajúci alebo osoba, ktorú predávajúci poveril starostlivosou o tovar.
Pri prevzatí tovaru kupujúcim sa spravujú jeho práva a povinnosti pod¾a § 463.

§ 465
Povinnosti pod¾a § 462 a 464 môe
povinná strana splni aj uloením tovaru v skladisku tretej osoby na úèet druhej strany a môe poadova úhradu
primeraných nákladov, ktoré jej pritom
vznikli.

§ 466
Stranu, ktorá je v omekaní s prevzatím alebo so spätným prevzatím tovaru alebo s platením kúpnej ceny, ktoré sa má uskutoèni pri prevzatí tovaru,
alebo s platením nákladov spojených
s plnením povinností pod¾a § 462 a
464, mono vyzva na splnenie tejto po-
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vinnosti. Druhá strana je oprávnená
vo výzve na prevzatie tovaru urèi na to
primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí tovar preda vhodným spôsobom.
Pred týmto predajom je vak povinná
upozorni stranu, ktorá je v omekaní,
na úmysel tovar preda. Tento úmysel
mono oznámi aj pri urèení lehoty na
prevzatie.

§ 467
Ak tovar podlieha rýchlej skaze alebo ak sú s jeho uchovaním spojené neprimerané náklady, strana, ktorá má
povinnosti pod¾a § 462 a 464, musí
urobi primerané opatrenia na jeho predaj, a pokia¾ je to moné, druhú stranu
o zamý¾anom predaji upovedomi.

§ 468
Strana, ktorá tovar predala, je oprávnená ponecha si z výaku predaja sumu
zodpovedajúcu primeraným nákladom
spojeným s plnením povinností pod¾a
§ 462 a 464 a s predajom tovaru. Zvyok
získaného výaku je povinná druhej
strane bez zbytoèného odkladu uhradi.

Oddiel 7
Osobitné
ustanovenia
o náhrade kody
§ 469
Ak niektorá strana v súlade s týmto
zákonom odstúpila od zmluvy a v primeranej dobe od odstúpenia primeraným spôsobom kupujúci uskutoènil náhradnú kúpu alebo predávajúci náhradný predaj tovaru, na ktorý sa odstúpenie
od zmluvy vzahovalo, nárok na náhra-
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du kody vzniknutý pod¾a tohto zákona
zahàòa rozdiel medzi kúpnou cenou,
ktorá sa mala plati na základe zmluvy,
a cenou dohodnutou v náhradnom obchode. Pri urèení tohto rozdielu sa prihliadne na obsah zmluvy. Nárok na náhradu kody, ktorá zvýila, tým nie je
dotknutý.

§ 470
(1) V prípadoch, na ktoré sa nevzahuje § 469, zahàòa nárok na náhradu
kody strany, ktorá odstúpila od zmluvy týkajúcej sa tovaru s benou cenou,
rozdiel medzi kúpnou cenou, ktorá sa
má plati na základe zmluvy, a benou
cenou dosahovanou pri tovare toho istého druhu a tej istej alebo porovnate¾nej
akosti za obdobných zmluvných podmienok. Nárok na náhradu kody, ktorá
zvýila, tým nie je dotknutý.
(2) Rozhodujúce sú ceny dosahované
v èase odstúpenia od zmluvy; ak vak
tovar bol prevzatý pred odstúpením od
zmluvy, sú rozhodujúce bené ceny dosahované v èase tohto prevzatia.

DIEL II
Dojednania
v súvislosti
s kúpnou zmluvou
Oddiel 1
Kúpa na skúku
§ 471
Kúpa na skúku vzniká uzavretím
kúpnej zmluvy s podmienkou, e kupujúci do uplynutia skúobnej doby tovar
schváli. Ak skúobná doba nie je
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v zmluve urèená, predpokladá sa, e je
tri mesiace od uzavretia zmluvy.

§ 472
(1) Ak kupujúci tovar neprevzal, má
podmienka povahu odkladacej podmienky a táto podmienka sa povauje
za zmarenú, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu v skúobnej dobe, e tovar
schva¾uje.

ného vèasného plnenia, inak koniec tejto lehoty.
(2) Ak predávajúci je v omekaní
s dodaním tovaru a v èase skutoèného
dodania sú ceny pri rozhodných zlokách výrobných nákladov niie ako ceny v èase urèenom pod¾a odseku 1, prihliada sa na tieto niie ceny.

§ 475

(2) Ak kupujúci prevzal tovar, má
podmienka povahu rozväzovacej podmienky a platí, e kupujúci tovar schválil,
ak ho písomne neodmietne v skúobnej
dobe.

Práva a povinnosti strán z doloky
zanikajú, ak oprávnená strana svoje
práva neuplatní u druhej strany bez
zbytoèného odkladu po dodaní tovaru.

(3) Kupujúci nemá právo tovar odmietnu, ak nemôe tovar vráti v stave,
v akom ho prevzal.

DIEL III
Zmluva
o predaji podniku

Oddiel 2

§ 476

Cenová doloka

Základné
ustanovenia

§ 473
Ak strany dohodnú pri urèení ceny,
e jej výka sa má dodatoène upravi
s prihliadnutím na výrobné náklady,
a ak neurèia, ktoré zloky výrobných
nákladov sú rozhodné, mení sa kúpna
cena v pomere k cenovým zmenám
hlavných surovín potrebných na výrobu predávaného tovaru.

(1) Zmluvou o predaji podniku sa
predávajúci zaväzuje previes na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné
práva a iné majetkové hodnoty, ktoré
slúia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevzia záväzky
predávajúceho súvisiace s podnikom
a zaplati kúpnu cenu.

§ 474

(2) Zmluva vyaduje písomnú formu
a osvedèené podpisy predávajúceho
a kupujúceho.

(1) Ak strany v zmluve neurèia, ktorý èas je rozhodujúci pre posudzovanie
cenových zmien, prihliada sa na ceny
v èase uzavretia zmluvy a v èase, keï
mal predávajúci tovar doda. Ak sa má
dodanie tovaru uskutoèni v priebehu
urèitej lehoty, je rozhodný èas skutoè-

§ 477
(1) Na kupujúceho prechádzajú
vetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzahuje.
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(2) Prechod poh¾adávok sa inak
spravuje ustanoveniami o postúpení
poh¾adávok.
(3) Na prechod záväzku sa nevyaduje súhlas verite¾a, predávajúci vak
ruèí za splnenie prevedených záväzkov
kupujúcim.
(4) Kupujúci je povinný bez zbytoèného odkladu oznámi verite¾om prevzatie záväzkov a predávajúci dlníkom
prechod poh¾adávok na kupujúceho.

§ 478
(1) Ak sa predajom podniku nepochybne zhorí vymoite¾nos poh¾adávky verite¾a, môe sa verite¾ domáha podaním odporu na súde do 60 dní odo
dòa, keï sa dozvedel o predaji podniku, najneskôr vak do iestich mesiacov
odo dòa, keï bol predaj zapísaný do obchodného registra (§ 488 ods. 1), aby
súd urèil, e voèi nemu je prevod záväzku predávajúceho na kupujúceho neúèinný.
(2) Ak predávajúci nie je zapísaný
v obchodnom registri, môe by podaný
odpor na súde do 60 dní odo dòa, keï
sa verite¾ dozvie o predaji podniku, najneskôr vak do iestich mesiacov odo
dòa uzavretia zmluvy.
(3) Ak verite¾ úspene uplatní právo
pod¾a odseku 1 alebo 2, je predávajúci
povinný voèi nemu splni záväzok
v dobe splatnosti a je oprávnený poadova od kupujúceho poskytnuté plnenie
s prísluenstvom.

§ 479
(1) Na kupujúceho prechádzajú
vetky práva vyplývajúce z priemysel-
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ného alebo iného duevného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikate¾skej èinnosti predávaného podniku. Ak je pre
nadobudnutie alebo zachovanie týchto
práv rozhodné uskutoèòovanie urèitej
podnikate¾skej èinnosti, zapoèítava sa
do tejto èinnosti nadobúdate¾a uskutoènenej po predaji podniku aj èinnos
uskutoènená pri prevádzke podniku
pred jeho predajom.
(2) K prechodu práva pod¾a odseku
1 vak nedochádza, ak by to odporovalo
zmluve o poskytnutí výkonu práv
z priemyselného alebo iného duevného vlastníctva alebo povahe týchto práv.

§ 480
Práva a povinnosti vyplývajúce
z pracovnoprávnych vzahov k zamestnancom podniku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.

§ 481
(1) Ak zo zmluvy nevyplýva nieèo
iné, prechádza na kupujúceho aj oprávnenie pouíva obchodné meno spojené
s predávaným podnikom, ibae by to
bolo v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby. Tomuto prevodu nebráni zmena oznaèenia právnej formy
osoby oprávnenej podnika.
(2) Ak sa podnik predáva medzi fyzickými osobami, môe kupujúci pouíva obchodné meno predávajúceho,
ak to zmluva urèuje, a to len s dodatkom oznaèujúcim nástupníctvo v podnikaní.
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§ 482

§ 485

Predpokladá sa, e kúpna cena je
urèená na základe údajov o súhrne vecí,
práv a záväzkov uvedených v úètovnej
evidencii predávaného podniku ku dòu
uzavretia zmluvy a na základe ïalích
hodnôt uvedených v zmluve, pokia¾ nie
sú zahrnuté do úètovnej evidencie. Ak
má zmluva nadobudnú úèinnos k neskoriemu dátumu, mení sa výka kúpnej ceny s prihliadnutím na zvýenie
alebo zníenie imania, ku ktorému dolo v medziobdobí.

V zápisnici o prevzatí vecí spísanej
pod¾a § 483 ods. 1 sa uvedú chýbajúce
veci a vadné veci. Za chýbajúce sa povaujú veci, ktoré predávajúci neodovzdal
kupujúcemu, hoci tieto veci pod¾a úètovnej evidencie a zmluvy majú by súèasou imania predávaného podniku.
Pri posudzovaní vadnosti vecí sa prihliadne na ich schopnos slúi prevádzke podniku a na dobu ich pouívania pod¾a úètovných záznamov.

§ 483
(1) Ku dòu úèinnosti zmluvy je povinný predávajúci odovzda a kupujúci
prevzia veci zahrnuté do predaja.
O prevzatí sa spíe zápisnica podpísaná
oboma stranami.
(2) Prevzatím vecí prechádza nebezpeèenstvo kody na týchto veciach
z predávajúceho na kupujúceho.
(3) Vlastnícke právo k veciam, ktoré
sú zahrnuté do predaja, prechádza
z predávajúceho na kupujúceho úèinnosou zmluvy. Vlastnícke právo k nehnute¾nostiam prechádza vkladom do
katastra nehnute¾ností. Ustanovenia
§ 444 a 446 platia obdobne.

§ 484
Predávajúci je povinný najneskôr
v zápisnici spísanej pod¾a § 483 ods. 1
upozorni kupujúceho na vetky vady
prevádzaných vecí, práv alebo iných
majetkových hodnôt, o ktorých vie alebo
musí vedie, inak zodpovedá za kody,
ktorým bolo moné týmto upozornením
zabráni.

§ 486
(1) Kupujúci má právo na primeranú z¾avu z kúpnej ceny zodpovedajúcu
chýbajúcim alebo vadným veciam. Ak
chýbajúce veci alebo zistite¾né vady veci
neboli zachytené v zápisnici pod¾a § 483
ods. 1, nemôe sa právo na z¾avu prizna v súdnom konaní, ibae predávajúci o nich vedel v èase odovzdania veci. Pri vadách zistite¾ných a pri prevádzke podniku nastávajú tieto úèinky,
ak tieto vady kupujúci neoznámi predávajúcemu bez zbytoèného odkladu po
tom, èo ich zistil alebo pri odbornej starostlivosti mohol zisti, najneskôr vak
po uplynutí iestich mesiacov odo dòa
úèinnosti zmluvy (§ 482). Ustanovenia
§ 428 ods. 2 a § 439 platia obdobne.
(2) Kupujúci je oprávnený odstúpi
od zmluvy, ak podnik nie je spôsobilý
na prevádzku urèenú v zmluve a vady
vèas oznámené sú neodstránite¾né alebo
ich predávajúci neodstráni v dodatoènej
primeranej lehote, ktorú mu kupujúci
urèí. Ustanovenia § 441 platia primerane.
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(3) Kupujúci môe uplatni nárok na
z¾avu z kúpnej ceny oh¾adne záväzkov,
ktoré na neho preli a neboli zachytené
v úètovnej evidencii v dobe úèinnosti
zmluvy (§ 482), ibae o nich kupujúci
v èase uzavretia zmluvy vedel.
(4) Pre právne vady predávaného
podniku platia obdobne § 433 a 435.
Ak vlastnícke právo k nehnute¾nosti
tvoriacej súèas podniku neprejde na
kupujúceho a predávajúci neodstráni
túto vadu v primeranej dodatoènej lehote, ktorú mu kupujúci urèí, môe kupujúci od zmluvy odstúpi.
(5) Práva pod¾a predchádzajúcich
odsekov sa nedotýkajú nárokov na náhradu kody. Ustanovenia § 440 platia
obdobne.

§ 487
Ustanovenia § 477 a 486 platia aj
pre zmluvy, ktorými sa predáva èas
podniku tvoriaca samostatnú organizaènú zloku.

§ 488
(1) Ak predá podnik osoba zapísaná
v obchodnom registri, navrhne vykonanie zápisu o predaji podniku alebo jeho
èasti v tomto registri.
(2) Právnická osoba, ktorá predala
podnik tvoriaci jej imanie, môe ukonèi
svoju likvidáciu a by vymazaná z obchodného registra a po uplynutí jedného roka po tomto predaji, ak sa v tejto
dobe nezaèalo súdne konanie pod¾a
§ 478, alebo neskôr, keï sa zabezpeèili
alebo uspokojili nároky, ktoré boli
v tomto konaní úspene uplatnené.
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DIEL IV
Zmluva
o kúpe prenajatej veci
§ 489
Základné
ustanovenia
(1) Zmluvou o kúpe prenajatej veci
si strany dojednajú v nájomnej zmluve
alebo po jej uzavretí, e nájomca je
oprávnený kúpi prenajatú vec alebo
prenajatý súbor vecí poèas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku.
(2) Zmluva o kúpe prenajatej veci
vyaduje písomnú formu.

§ 490
Ak nájomca je oprávnený pod¾a
zmluvy na kúpu prenajatej veci poèas
platnosti nájomnej zmluvy, doruèením
písomného oznámenia o uplatnení tohto
práva v súlade so zmluvou o kúpe prenajatej veci nájomná zmluva zaniká, aj
keï bola dojednaná na urèitú dobu.

§ 491
Ak je nájomca oprávnený pod¾a
zmluvy na kúpu prenajatej veci po
ukonèení nájomnej zmluvy, zaniká toto
právo, ak oprávnená strana neoznámi
druhej strane písomne vô¾u kúpi prenajatú vec bez zbytoèného odkladu po
zániku nájomnej zmluvy.

§ 492
Ak oprávnená strana v súlade so
zmluvou o kúpe prenajatej veci oznámi
písomne druhej strane, e uplatòuje
právo na kúpu veci, ktorá je alebo bola
predmetom nájomnej zmluvy, vzniká
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oh¾adne tejto veci doruèením tohto oznámenia kúpna zmluva. Oprávnená strana
má postavenie kupujúceho a druhá strana postavenie predávajúceho.

§ 493
(1) Vznikom kúpnej zmluvy (§ 492)
prechádza na kupujúceho vlastnícke
právo k hnute¾nej veci. Vlastnícke právo k nehnute¾nostiam prechádza vkladom do katastra nehnute¾ností.
(2) Nebezpeèenstvo kody na veci
prechádza na kupujúceho vznikom
kúpnej zmluvy (§ 492).

§ 494
(1) Ak v dojednaní nie je urèená
kúpna cena rozhodná pri vyuití práva
prenajatú vec kúpi a ani spôsob jej urèenia, je kupujúci povinný zaplati kúpnu cenu urèenú pod¾a § 448 ods. 2. Na
urèenie kúpnej ceny nemá vplyv pokodenie alebo väèie opotrebenie veci, za
ktoré je zodpovedný nájomca.
(2) Kúpnu cenu je kupujúci povinný
zaplati bez zbytoèného odkladu po
vzniku kúpnej zmluvy.

§ 495
(1) Pre posudzovanie vád veci sú
rozhodné vlastnosti, ktoré mala ma
prenajatá vec.
(2) Lehoty na oznámenie vád kúpenej veci sa poèítajú odo dòa, keï nájomca prevzal prenajatú vec.
(3) Ak vlastnícke právo k prenajatej
veci neprejde na kupujúceho a predávajúci neodstráni túto vadu v primeranej
dodatoènej dobe, ktorú mu kupujúci urèí,
môe kupujúci od zmluvy odstúpi.

§ 496
(1) Zmluva môe urèi, e po urèitej
dobe platnosti nájomnej zmluvy je nájomca oprávnený nadobudnú bezplatne vlastnícke právo k prenajatej veci, ak
toto právo uplatní voèi prenajímate¾ovi.
(2) Nadobúdate¾ vlastníckeho práva
pod¾a odseku 1 nie je oprávnený pri
prenajatej veci uplatòova jej vady s výnimkou právnych vád, ibae je mu poskytnutá záruka za akos.

DIEL V
Zmluva o úvere
§ 497
Základné
ustanovenie
Zmluvou o úvere sa zaväzuje verite¾, e na poiadanie dlníka poskytne
v jeho prospech peòané prostriedky
do urèitej sumy, a dlník sa zaväzuje
poskytnuté peòané prostriedky vráti
a zaplati úroky.

§ 498
Strany môu urèi peòané prostriedky, ktoré sú predmetom zmluvy, aj
v inej ne slovenskej mene, pokia¾ to
nie je v rozpore s devízovými predpismi.
Pokia¾ sa strany nedohodnú inak, je dlník povinný vráti peòané prostriedky
v mene, v ktorej sa mu poskytli, a v tej istej mene plati úroky.

§ 499
Za dojednanie záväzku verite¾a poskytnú na poiadanie peòané prostriedky mono dojedna odplatu, ak po-
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skytovanie úveru je predmetom podnikania verite¾a.

§ 500
(1) Dlník je oprávnený uplatni nárok na poskytnutie peòaných prostriedkov v lehote urèenej v zmluve. Ak
táto lehota nie je v zmluve urèená, môe
dlník tento nárok uplatni, dokia¾ poskytnutie úveru niektorá strana nevypovie.
(2) Ak zmluva neurèuje inú výpovednú lehotu, môe poskytnutie úveru
vypoveda dlník s okamitou úèinnosou a verite¾ ku koncu kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveï doruèená dlníkovi.

§ 501
(1) Verite¾ je povinný dlníkovi peòané prostriedky poskytnú, ak ho
o to dlník v súlade so zmluvou poiadal, a to v dobe urèenej v poiadavke,
inak bez zbytoèného odkladu.
(2) Ak zmluva urèuje, e úver mono
poui iba na urèitý úèel, môe verite¾
obmedzi poskytnutie peòaných prostriedkov iba na plnenie záväzkov dlníka
prevzatých v súvislosti s týmto úèelom.

§ 502
(1) Od doby poskytnutia peòaných
prostriedkov je dlník povinný plati
z nich úroky v dojednanej výke, inak
v najvyej prípustnej výke ustanovenej zákonom alebo na základe zákona.
Ak úroky nie sú takto urèené, je dlník
povinný plati obvyklé úroky poadované za úvery, ktoré poskytujú banky
v mieste sídla dlníka v èase uzavretia
zmluvy. Ak strany dojednajú úroky vy-
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ie ne prípustné pod¾a zákona alebo na
základe zákona, je dlník povinný plati
úroky v najvyie prípustnej výke.
(2) Pri pochybnostiach sa predpokladá, e dojednaná výka úrokov sa
týka roèného obdobia.

§ 503
(1) Záväzok plati úroky je splatný
spolu so záväzkom vráti pouité peòané prostriedky. Ak lehota na vrátenie poskytnutých peòaných prostriedkov je dlhia ako rok, sú úroky splatné
koncom kadého kalendárneho roka.
V èase, keï sa má vráti zvyok poskytnutých peòaných prostriedkov, sú
splatné aj úroky, ktoré sa ho týkajú.
(2) Ak sa poskytnuté peòané prostriedky majú vráti v splátkach, sú
v deò splatnosti kadej splátky splatné
aj úroky z tejto splátky.
(3) Dlník je oprávnený vráti poskytnuté peòané prostriedky pred dobou urèenou v zmluve. Úroky je povinný
zaplati len za dobu od poskytnutia do
vrátenia peòaných prostriedkov.

§ 504
Dlník je povinný vráti poskytnuté
peòané prostriedky v dojednanej lehote, inak do jedného mesiaca odo dòa,
keï ho o ich vrátenie verite¾ poiadal.

§ 505
Ak zanikne alebo ak sa zhorí za trvania zmluvy zabezpeèenie záväzku
vráti poskytnuté peòané prostriedky,
je dlník povinný doplni zabezpeèenie
na pôvodný rozsah. Ak tak dlník
neurobí v primeranej lehote, môe veri-
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te¾ od zmluvy odstúpi a poadova,
aby dlník vrátil dlnú sumu s úrokmi.

§ 506
Ak je dlník v omekaní s vrátením
viac ne dvoch splátok alebo jednej
splátky po dobu dlhiu ako tri mesiace,
je verite¾ oprávnený od zmluvy odstúpi a poadova, aby dlník vrátil dlnú
sumu s úrokmi.

§ 507
Ak má dlník poskytnuté peòané
prostriedky pod¾a zmluvy poui iba na
urèitý úèel a dlník ich pouije na iný
úèel alebo ak ich na dohodnutý úèel nemono poui, je verite¾ oprávnený od
zmluvy odstúpi a poadova, aby dlník vrátil bez zbytoèného odkladu pouité a nevrátené prostriedky s úrokmi.

§ 509
(1) Ak tak ustanovuje osobitný predpis, vyaduje sa na výkon práva poskytnutého na základe zmluvy zápis do
prísluného registra týchto práv.
(2) Ak trvanie práva závisí od jeho
výkonu, je nadobúdate¾ na tento výkon
povinný.

§ 510
Poskytovate¾ je povinný po dobu trvania zmluvy udriava právo, pokia¾
to povaha tohto práva vyaduje.

§ 511
(1) Poskytovate¾ je naïalej oprávnený na výkon práva, ktoré je predmetom
zmluvy, a na poskytnutie jeho výkonu
iným osobám.
(2) Nadobúdate¾ nie je oprávnený
prenecha výkon práva iným osobám.

DIEL VI

§ 512

Licenèná zmluva
na predmety priemyselného
vlastníctva

Poskytovate¾ je povinný bez zbytoèného odkladu po uzavretí zmluvy poskytnú nadobúdate¾ovi vetky podklady a informácie, ktoré sú potrebné na
výkon práva pod¾a zmluvy.

§ 508
Základné
ustanovenia
(1) Licenènou zmluvou na predmety
priemyselného vlastníctva oprávòuje
poskytovate¾ nadobúdate¾a v dojednanom rozsahu a na dojednanom území
na výkon práv z priemyselného vlastníctva (ïalej len právo) a nadobúdate¾ sa zaväzuje na poskytovanie urèitej
odplaty alebo inej majetkovej hodnoty.
(2) Zmluva vyaduje písomnú formu.

§ 513
Nadobúdate¾ je povinný utajova
poskytnuté podklady a informácie pred
tretími osobami, ibae zo zmluvy alebo
z povahy poskytnutých podkladov
a informácií vyplýva, e poskytovate¾
nemá záujem na ich utajovaní. Za tretie
osoby sa nepovaujú osoby, ktoré sa
zúèastòujú na podnikaní podnikate¾a
a ktoré podnikate¾ zaviazal mlèanlivosou. Po zániku zmluvy je nadobúdate¾
povinný poskytnuté podklady vráti
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a ïalej utajova poskytnuté informácie do
doby, keï sa stanú veobecne známymi.

§ 514
(1) Ak nadobúdate¾a obmedzujú
vo výkone práva iné osoby alebo ak zistí, e iné osoby toto právo poruujú, je
povinný bez zbytoèného odkladu
poda o tom správu poskytovate¾ovi.
(2) Poskytovate¾ je povinný bez zbytoèného odkladu urobi potrebné právne opatrenia na ochranu výkonu práva
nadobúdate¾om. Pri týchto opatreniach
je nadobúdate¾ povinný poskytnú poskytovate¾ovi potrebné spolupôsobenie.

§ 515
Ak sa zmluva nedojednala na dobu
urèitú, mono ju vypoveda. Ak zmluva neurèuje inú výpovednú lehotu, nadobúda výpoveï úèinnos uplynutím
jedného roka od konca kalendárneho
mesiaca, v ktorom bola výpoveï doruèená druhej strane.

DIEL VII
Zmluva
o uloení veci

§ 517
Opatrovate¾ je povinný vec starostlivo opatrova a dba s prihliadnutím na
jej povahu a svoje monosti, aby na nej
nevznikla koda. Ak opatrovanie veci
vyaduje osobitné opatrenia, je opatrovate¾ povinný ich urobi, ak sú uvedené
v zmluve alebo ak ho na ne upozornil
uloite¾ pred uzavretím zmluvy. Opatrovate¾ je povinný da veci poisti proti
kodám, len keï to urèuje zmluva.

§ 518
Aj keï sa opatrovate¾ zaviazal
v zmluve opatrova vec urèitým spôsobom, môe sa od tohto spôsobu odchýli, ak nastanú okolnosti, ktoré opatrovate¾ nemohol v èase uzavretia zmluvy
predvída a ktoré robia plnenie záväzku
pre neho neprimerane akým. O vzniku
týchto okolností je opatrovate¾ povinný
vèas upovedomi uloite¾a.

§ 516

§ 519

Základné
ustanovenia

(1) Ak opatrovate¾ bez súhlasu uloite¾a zverí opatrovanie veci tretej osobe,
zodpovedá, akoby vec opatroval sám.
Ak toto urobí so súhlasom uloite¾a,
zodpovedá ako mandatár.

(1) Zmluvou o uloení sa zaväzuje
opatrovate¾, e bude pre uloite¾a doèasne bezplatne opatrova vec, ktorú
má u seba v súvislosti s obchodným stykom s uloite¾om.
(2) Ak v zmluve nie je uvedené, èi sa
vec má opatrova za odplatu alebo bezplatne, a opatrovanie veci nie je pred-
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metom podnikania opatrovate¾a, platí,
e strany uzavreli zmluvu o uloení veci.

(2) Ak opatrovate¾ zverí opatrovanie
veci tretej osobe v rozpore so zmluvou,
prechádza na opatrovate¾a nebezpeèenstvo kody na veci. Ustanovenie § 518
tým nie je dotknuté.
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§ 520
Opatrovate¾ nesmie bez súhlasu
uloite¾a uíva vec alebo umoni jej
uívanie tretej osobe.

§ 521
(1) Uloite¾ je povinný nahradi opatrovate¾ovi kodu spôsobenú mu uloenou vecou, pokia¾ ju nemohol opatrovate¾ odvráti vynaloením starostlivosti
uvedenej v § 517. Ïalej je uloite¾ povinný uhradi náklady, ktoré opatrovate¾
nevyhnutne alebo úèelne vynaloil pri
plnení svojej povinnosti.
(2) Pri mimoriadnych nákladoch,
ktoré boli nepredvídate¾né v èase uzavretia zmluvy, je opatrovate¾ povinný
vyiada si súhlas uloite¾a pred ich vynaloením, ak je to moné. Ak uloite¾
neoznámi opatrovate¾ovi bez zbytoèného odkladu svoj nesúhlas, predpokladá
sa, e s vynaloením nákladov súhlasí.
(3) Ak opatrovate¾ vynaloí náklady
uvedené v odseku 2 bez toho, aby si vopred vyiadal potrebný súhlas uloite¾a, a ten s ich vynaloením neprejaví dodatoène súhlas, môe opatrovate¾ poadova úhradu nákladov v rozsahu,
v ktorom sa uloite¾ o úsporu týchto nákladov obohatil.
(4) Náklady, na ktorých úhradu je
opatrovate¾ oprávnený, je uloite¾ povinný uhradi bez zbytoèného odkladu
po tom, èo ho o to opatrovate¾ poiadal,
najneskôr vak pri prevzatí veci.

§ 522
Opatrovate¾ je povinný uloenú vec
uloite¾ovi vyda v mieste, kde vec mala
by pod¾a zmluvy uloená, inak vo svo-

jom sídle alebo v mieste podnikania, prípadne bydlisku alebo v mieste, kde je jeho organizaèná zloka opatrujúca vec.

§ 523
(1) Aj keï sa dohodla doba, po ktorú
má by vec uloená, je opatrovate¾ povinný vec vyda bez zbytoèného odkladu po tom, èo ho o to uloite¾ poiadal.
(2) Opatrovate¾ je oprávnený domáha sa od uloite¾a, aby prevzal uloenú
vec bez zbytoèného odkladu ete pred
uplynutím dohodnutej doby uloenia,
ak by ïalie plnenie povinností spôsobilo opatrovate¾ovi neprimerané akosti, ktoré nemohol v èase uzavretia
zmluvy predvída, alebo ak sa tretia
osoba domáha vydania uloenej veci.

§ 524
Ak nie je dojednané a ani z okolností,
za ktorých bola zmluva uzavretá, nevyplýva, ako dlho má by vec uloená, je
opatrovate¾ povinný vyda vec uloite¾ovi, len èo ho o to uloite¾ poiada,
a uloite¾ je povinný prevzia vec bez
zbytoèného odkladu po tom, èo ho na to
opatrovate¾ vyzval.

§ 525
Ak uloite¾ neprevezme vec vèas,
môe mu opatrovate¾ na to urèi primeranú lehotu. Po jej márnom uplynutí
môe opatrovate¾ od zmluvy odstúpi,
a ak uloite¾a na to upozorní pri urèení
dodatoènej lehoty, je oprávnený vec na
úèet uloite¾a vhodným spôsobom preda alebo na náklady uloite¾a uskladni
u tretej osoby.
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§ 526
Ustanoveniami § 517 a 525 sa spravuje primerane urèenie práv a povinností strán aj v prípadoch, keï pod¾a
ustanovení tohto zákona, týkajúcich sa
iných zmlúv ne zmluvy o uloení veci,
je jedna strana povinná bez nároku na
odplatu stara sa druhej strane o vec,
ktorú má u seba, ibae z týchto ustanovení vyplýva odliná úprava.

Diel VIII
Zmluva
o skladovaní
§ 527
Základné
ustanovenia
(1) Zmluvou o skladovaní sa skladovate¾ zaväzuje prevzia vec, aby ju uloil a opatroval, a ukladate¾ sa zaväzuje
zaplati mu za to odplatu (skladné).

tovar osobe, ktorá skladitný list predloí. Ak znie na meno, je povinný vyda
vec osobe uvedenej v skladitnom liste.
Skladitný list na meno môe oprávnená osoba prevádza rubopisom na iné
osoby, pokia¾ v òom nie je prevod vylúèený. O rubopise platia obdobne predpisy upravujúce zmenky.
(4) Osoba oprávnená domáha sa na
základe skladitného listu vydania veci
má postavenie ukladate¾a a je povinná
na poiadanie skladovate¾a potvrdi na
skladitnom liste prevzatie skladovanej
veci.

§ 529
Ak zo zmluvy nevyplýva nieèo iné,
zmluva zaniká, ak ukladate¾ neodovzdá
skladovate¾ovi vec na uskladnenie do
doby urèenej v zmluve, inak do iestich
mesiacov po uzavretí zmluvy.

§ 530

(2) Ak v zmluve nie je uvedené, èi sa
má vec opatrova za odplatu alebo bezplatne, a opatrovanie veci je predmetom podnikania skladovate¾a, platí, e
strany uzavreli zmluvu o skladovaní.

Skladovate¾ je povinný uloi vec
oddelene od ostatných skladovaných
vecí s oznaèením, e ide o veci ukladate¾a. Ukladate¾ má právo kontrolova
stav skladovanej veci a bra z nej vzorky.

§ 528

§ 531

(1) Skladovate¾ je povinný vec prevzia pri jej odovzdaní ukladate¾om
a prevzatie tovaru písomne potvrdi.

(1) Ukladate¾ platí skladné odo dòa
prevzatia veci vo výke a spôsobom dohodnutým v zmluve.

(2) Potvrdenie o prevzatí veci na
skladovanie môe ma povahu cenného
papiera, s ktorým je spojené právo poadova vydanie skladovanej veci (skladitný list).

(2) Ak výka skladného nie je dojednaná v zmluve, je ukladate¾ povinný zaplati skladné obvyklé v èase uzavretia
zmluvy s prihliadnutím na povahu veci, dåku a spôsob skladovania.

(3) Skladitný list môe znie na doruèite¾a alebo na meno. Ak znie na doruèite¾a, je skladovate¾ povinný vyda

(3) Ak skladovanie trvá dlhie ako
es mesiacov, platí sa skladné polroène
pozadu. Skladné za neukonèené es-
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mesaèné obdobie a skladné za kratiu
dobu skladovania sa platí pri vyzdvihnutí skladovanej veci. Aj po ukonèení
zmluvy má skladovate¾ právo na skladné za dobu, po ktorú bola skladovaná
vec u neho uloená z dôvodu, e ju ukladate¾ vèas nevyzdvihol.
(4) Skladné kryje vetky náklady
spojené so skladovaním, nezahàòa vak
náklady na poistenie; skladovate¾ má
na ne nárok, ak je povinný pod¾a zmluvy
da vec poisti.

§ 532
(1) Ak je skladovanie dojednané na
urèitú dobu, môe ukladate¾ veci vyzdvihnú ete pred jej uplynutím, musí
vak predtým zaplati skladné pripadajúce na celú dohodnutú dobu. Pred
uplynutím dojednanej doby môe ukladate¾ poiada znovu o prevzatie veci
na uskladnenie do konca tejto doby a je
povinný uhradi skladovate¾ovi náklady
s tým spojené.

prevzatí veci, a to a do jej vydania, ibae túto kodu nemohol odvráti pri vynaloení odbornej starostlivosti.
(2) Skladovate¾ nezodpovedá za
kodu na veci, len keï bola spôsobená
a) ukladate¾om alebo vlastníkom veci,
b) vadou alebo prirodzenou povahou
uloenej veci alebo
c) vadným obalom, na ktorý skladovate¾ pri prevzatí veci ukladate¾a upozornil a toto upozornenie zahrnul
do potvrdenia o prevzatí veci; ak
skladovate¾ na vadnos obalu neupozornil, nezodpovedá za kodu na
veci len vtedy, keï vadnos obalu
nebola poznate¾ná.
(3) Ak koda vznikla spôsobom uvedeným v odseku 2, je skladovate¾ povinný vynaloi odbornú starostlivos,
aby koda bola èo najmenia.

§ 534

(2) Ak nie je uvedená lehota, na ktorú sa zmluva uzaviera, predpokladá sa,
e sa uzaviera na neurèitú dobu. Ukladate¾ môe poadova kedyko¾vek vydanie veci a je povinný zaplati skladné
za dobu, keï vec bola skladovaná. Vyzdvihnutím veci zmluva zaniká.

(1) Skladovate¾ môe odstúpi od
zmluvy

(3) Skladovate¾ je oprávnený zmluvu
vypoveda jednomesaènou výpoveïou.
Výpovedná lehota zaèína plynú prvým
dòom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveï doruèená ukladate¾ovi.

c) ak hrozí vznik podstatnej kody na
uloenej veci, ktorú skladovate¾ nemôe odvráti, alebo

§ 533
(1) Skladovate¾ zodpovedá za kodu
na skladovanej veci, ktorá vznikla po

a) ak ukladate¾ zatajil nebezpeènú povahu veci a ak hrozí z nej skladovate¾ovi znaèná koda,
b) ak ukladate¾ dlhuje skladné za najmenej tri mesiace,

d) ak ukladate¾ nevyzdvihne vec po
skonèení doby, po ktorú je skladovate¾ povinný vec skladova.
(2) Skladovate¾ môe po odstúpení
od zmluvy urèi primeranú lehotu na
vyzdvihnutie veci s upozornením, e
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inak tovar predá. Po márnom uplynutí
tejto lehoty môe skladovate¾ skladovaný tovar preda vhodným spôsobom na úèet ukladate¾a. Od výaku
z predaja, ktorý je skladovate¾ povinný bez zbytoèného odkladu ukladate¾ovi vyda, môe si odpoèíta okrem
skladného aj vynaloené náklady spojené s predajom.

§ 535
Skladovate¾ má na zabezpeèenie
svojich nárokov zo zmluvy o skladovaní zádrné právo na skladovaných veciach, dokia¾ sa u neho nachádzajú.

Oddiel 2
Vykonanie diela
§ 537
(1) Zhotovite¾ je povinný vykona
dielo na svoje náklady a na svoje nebezpeèenstvo v dojednanom èase, inak
v èase primeranom s prihliadnutím na
povahu diela. Ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nieèo iné, môe
zhotovite¾ vykona dielo ete pred dojednaným èasom.

DIEL IX
Zmluva o dielo

(2) Objednávate¾ je povinný vykonané dielo prevzia.

Oddiel 1
Základné
ustanovenia

(3) Pri vykonávaní diela postupuje
zhotovite¾ samostatne a nie je pri urèení
spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávate¾a, ibae sa výslovne
zaviazal plni ich.

§ 536
(1) Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotovite¾ vykona urèité dielo a objednávate¾ sa zaväzuje zaplati cenu za jeho
vykonanie.
(2) Dielom sa rozumie zhotovenie
urèitej veci, pokia¾ nespadá pod kúpnu
zmluvu, montá urèitej veci, jej údrba,
vykonanie dohodnutej opravy alebo
úpravy urèitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej èinnosti. Dielom
sa rozumie vdy zhotovenie, montá,
údrba, oprava alebo úprava stavby
alebo jej èasti.
(3) Cena musí by v zmluve dohodnutá alebo v nej musí by aspoò urèený
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spôsob jej urèenia, ibae strany v zmluve prejavia vô¾u uzavrie zmluvu aj bez
tohto urèenia.

§ 538
Zhotovite¾ diela môe poveri jeho
vykonaním inú osobu, ak zo zmluvy
alebo z povahy diela nevyplýva niè iné.
Pri vykonávaní diela inou osobou má
zhotovite¾ zodpovednos, akoby dielo
vykonával sám.

Oddiel 3
Veci urèené
na vykonanie diela
§ 539
(1) Veci, ktoré má objednávate¾ pod¾a zmluvy obstara na vykonanie die-
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la, je povinný odovzda zhotovite¾ovi
v èase urèenom v zmluve, inak bez zbytoèného odkladu po uzavretí zmluvy.
Pri pochybnostiach sa predpokladá, e
o cenu týchto vecí sa nezniuje cena za
vykonanie diela.
(2) Ak veci neobstará objednávate¾
vèas, môe mu na to zhotovite¾ poskytnú primeranú lehotu a po jej márnom
uplynutí môe sám po predchádzajúcom upozornení obstara veci na úèet
objednávate¾a. Objednávate¾ je povinný
uhradi ich cenu a úèelné náklady s tým
spojené bez zbytoèného odkladu po
tom, èo ho o to zhotovite¾ poiada.
(3) Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie
je pod¾a zmluvy zaviazaný objednávate¾,
je povinný obstara zhotovite¾.

§ 540
(1) Objednávate¾ znáa nebezpeèenstvo kody na veciach, ktoré obstaral na
vykonanie diela, a zostáva ich vlastníkom a do doby, keï sa spracovaním
stanú súèasou predmetu diela.
(2) Za vec prevzatú od objednávate¾a
do opatrovania za úèelom jej spracovania
pri vykonávaní diela alebo za úèelom jej
opravy alebo úpravy zodpovedá zhotovite¾ ako skladovate¾.
(3) Po dokonèení diela alebo po zániku záväzku dielo vykona je zhotovite¾
povinný bez zbytoèného odkladu vráti
objednávate¾ovi veci od neho prevzaté,
ktoré sa nespracovali pri vykonávaní
diela.

§ 541
Oh¾adne vecí, ktoré zhotovite¾ obstaral na vykonanie diela, má postavenie predávajúceho, pokia¾ z ustanovení
upravujúcich zmluvu o dielo nevyplýva nieèo iné. Pri pochybnostiach sa
predpokladá, e kúpna cena týchto vecí
je zahrnutá v cene za vykonanie diela.

Oddiel 4
Vlastnícke
právo k zhotovovanej veci
a nebezpeèenstvo
kody na nej
§ 542
(1) Ak zhotovite¾ zhotovuje vec
u objednávate¾a, na jeho pozemku alebo
na pozemku, ktorý objednávate¾ obstaral, objednávate¾ znáa nebezpeèenstvo
kody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom, ak zmluva neurèuje nieèo iné.
(2) V prípadoch, na ktoré sa nevzahuje odsek 1, znáa zhotovite¾ nebezpeèenstvo kody na zhotovovanej veci a je
jej vlastníkom. Pre urèenie prechodu
nebezpeèenstva kody na zhotovovanej
veci zo zhotovite¾a na objednávate¾a sa
pouijú obdobne ustanovenia o prechode nebezpeèenstva kody na tovare
z predávajúceho na kupujúceho.
(3) Na zhotovite¾a neprechádza nebezpeèenstvo kody na veci, ktorá je
predmetom údrby, opravy alebo úpravy, ani vlastnícke právo k nej.

§ 543
(1) Ak má k zhotovenej veci vlastnícke právo zhotovite¾ a záväzok vykona
dielo zanikne z dôvodu, za ktorý ne-
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zodpovedá objednávate¾, je objednávate¾ oprávnený poadova zaplatenie ceny
vecí prevzatých od neho zhotovite¾om,
ktoré zhotovite¾ spracoval pri vykonaní
diela alebo ktoré nemono vráti. Nárok
objednávate¾a na náhradu kody tým
nie je dotknutý.
(2) Ak zanikol záväzok vykona dielo
z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávate¾, je objednávate¾ oprávnený poadova úhradu toho, o èo sa zhotovite¾
obohatil.

§ 544
(1) Ak má k zhotovovanej veci vlastnícke právo objednávate¾ a vec nemono
vzh¾adom na jej povahu vráti alebo
odovzda zhotovite¾ovi, je objednávate¾
povinný uhradi zhotovite¾ovi to, o èo
sa objednávate¾ zhotovovaním veci
obohatil, ak záväzok zanikol z dôvodu,
za ktorý objednávate¾ nezodpovedá.
(2) Ak záväzok zanikol v prípadoch
uvedených v odseku 1 z dôvodov, za
ktoré zodpovedá objednávate¾, môe
zhotovite¾ poadova úhradu ceny vecí,
ktoré úèelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súèasou zhotovovanej veci,
pokia¾ cena týchto vecí nie je zahrnutá
v nároku zhotovite¾a pod¾a § 548 ods. 2.

§ 545
Ustanovenia § 544 platia obdobne
v prípadoch, keï predmetom diela je
montá, údrba, oprava alebo úprava
veci.
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Oddiel 5
Cena za dielo
§ 546
(1) Objednávate¾ je povinný zhotovite¾ovi zaplati cenu dohodnutú
v zmluve alebo urèenú spôsobom urèeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo urèite¾ná a zmluva je napriek tomu platná (§ 536 ods. 3), je objednávate¾ povinný zaplati cenu, ktorá
sa obvykle platí za porovnate¾né dielo
v èase uzavretia zmluvy za obdobných
obchodných podmienok.
(2) Dojednanie a poskytnutie preddavkov na cenu za dielo sa nedotýka
úèinkov pod¾a § 548 a 549.

§ 547
Cena pod¾a
rozpoètu
(1) Na výku ceny nemá vplyv, e
cena bola urèená na základe rozpoètu,
ktorý je súèasou zmluvy alebo ho objednávate¾ovi oznámil zhotovite¾ do
uzavretia zmluvy.
(2) Ak vak bola cena urèená na základe rozpoètu, oh¾adne ktorého zo
zmluvy vyplýva, e sa nezaruèuje jeho
úplnos, môe sa zhotovite¾ domáha
primeraného zvýenia ceny, ak sa pri
vykonávaní diela objaví potreba èinností nezahrnutých do rozpoètu, pokia¾
tieto èinnosti neboli predvídate¾né v èase
uzavretia zmluvy.
(3) Ak cena bola urèená na základe
rozpoètu, ktorý sa pod¾a zmluvy povauje za nezáväzný, môe sa zhotovite¾
domáha, aby sa urèilo zvýenie ceny
o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýi
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náklady úèelne vynaloené zhotovite¾om, náklady zahrnuté do rozpoètu.
(4) Ak objednávate¾ nesúhlasí so
zvýením ceny, urèí jej zvýenie súd na
návrh zhotovite¾a.
(5) Objednávate¾ môe bez zbytoèného odkladu odstúpi od zmluvy, ak
zhotovite¾ poaduje zvýenie ceny pod¾a
odsekov 2 a 3 o sumu, ktorá presahuje
o viac ako 10 % cenu urèenú na základe
rozpoètu. V tomto prípade je objednávate¾ povinný nahradi zhotovite¾ovi
èas ceny zodpovedajúcu rozsahu èiastoèného vykonania diela pod¾a rozpoètu.
(6) Zhotovite¾ovi zaniká nárok na
urèenie zvýenia ceny pod¾a odsekov
2 a 3, ak neoznámi potrebu prekroèenia
rozpoètovanej sumy a výku poadovaného zvýenia ceny bez zbytoèného
odkladu po tom, èo sa ukázalo, e je nevyhnutné prekroèenie ceny, ktorá bola
urèená na základe rozpoètu.

§ 548
(1) Objednávate¾ je povinný zaplati
zhotovite¾ovi cenu v èase dojednanom
v zmluve. Pokia¾ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva nieèo iné, vzniká
nárok na cenu vykonaním diela.
(2) Ak zhotovite¾ odstúpil od zmluvy pre omekanie objednávate¾a a ak
prekáka pre splnenie povinnosti objednávate¾a nespoèíva v okolnostiach
vyluèujúcich zodpovednos (§ 374), patrí
zhotovite¾ovi cena, na ktorú má nárok
na základe zmluvy. Od tejto ceny sa
vak odpoèíta to, èo zhotovite¾ uetril
nevykonaním diela v plnom rozsahu.

§ 549
(1) Ak sa strany po uzavretí zmluvy
dohodnú na obmedzení rozsahu diela
a ak nedojednajú jeho dôsledky na výku ceny, je objednávate¾ povinný zaplati len cenu primerane zníenú; ak sa
týmto spôsobom dohodnú na rozírení
diela, je objednávate¾ povinný zaplati
cenu primerane zvýenú.
(2) Ak sa strany po uzavretí zmluvy
dohodnú na zmene diela a ak nedojednajú jej dôsledky na výku ceny, je objednávate¾ povinný zaplati cenu zvýenú alebo zníenú s prihliadnutím na
rozdiel v rozsahu potrebnej èinnosti
a v úèelných nákladoch spojených so
zmeneným vykonávaním diela.

Oddiel 6
Spôsob
vykonávania diela
§ 550
Objednávate¾ je oprávnený kontrolova vykonávanie diela. Ak objednávate¾ zistí, e zhotovite¾ vykonáva dielo
v rozpore so svojimi povinnosami, je
objednávate¾ oprávnený doadova sa
toho, aby zhotovite¾ odstránil vady
vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak
tak zhotovite¾ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej
a postup zhotovite¾a by viedol nepochybne k podstatnému porueniu
zmluvy (§ 345), je objednávate¾ oprávnený odstúpi od zmluvy.

§ 551
(1) Zhotovite¾ je povinný upozorni
objednávate¾a bez zbytoèného odkladu
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na nevhodnú povahu vecí prevzatých
od objednávate¾a alebo pokynov daných mu objednávate¾om na vykonanie
diela, ak zhotovite¾ mohol túto nevhodnos zisti pri vynaloení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekáajú v riadnom vykonávaní
diela, je zhotovite¾ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerui do doby výmeny vecí alebo zmeny
pokynov objednávate¾a alebo písomného oznámenia, e objednávate¾ trvá na
vykonávaní diela s pouitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu,
po ktorú bolo potrebné vykonávanie
diela prerui, sa predluje lehota urèená
na jeho dokonèenie. Zhotovite¾ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s preruením vykonávania diela
alebo s pouitím nevhodných vecí do
doby, keï sa ich nevhodnos mohla zisti.
(2) Zhotovite¾, ktorý splnil povinnos
uvedenú v odseku 1, nezodpovedá za
nemonos dokonèenia diela alebo za
vady dokonèeného diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak
objednávate¾ na ich pouití pri vykonávaní diela písomne trval. Pri nedokonèení diela má zhotovite¾ nárok na cenu
zníenú o to, èo uetril tým, e nevykonal dielo v plnom rozsahu.
(3) Zhotovite¾, ktorý nesplnil povinnos uvedenú v odseku 1, zodpovedá
za vady diela spôsobené pouitím nevhodných vecí odovzdaných objednávate¾om alebo pokynov daných mu objednávate¾om.
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§ 552
(1) Ak zhotovite¾ zistí pri vykonávaní
diela skryté prekáky týkajúce sa veci,
na ktorej sa má vykona oprava alebo
úprava, alebo miesta, kde sa má dielo
vykona, a tieto prekáky znemoòujú
vykonanie diela dohodnutým spôsobom,
je zhotovite¾ povinný oznámi to bez
zbytoèného odkladu objednávate¾ovi
a navrhnú mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotovite¾ oprávnený vykonávanie diela prerui. Ak sa strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene zmluvy, môe ktoráko¾vek zo strán od zmluvy odstúpi.
(2) Ak zhotovite¾ neporuil svoju
povinnos zisti pred zaèatím vykonávania diela prekáky uvedené v odseku
1, nemá iadna zo strán nárok na náhradu kody; zhotovite¾ má nárok na cenu
za èas diela, ktoré bolo vykonané do
doby, ne prekáky mohol odhali pri
vynaloení odbornej starostlivosti.

§ 553
(1) Ak zmluva urèuje, e objednávate¾ je oprávnený skontrolova predmet
diela na urèitom stupni jeho vykonávania, je zhotovite¾ povinný vèas objednávate¾a pozva na vykonanie kontroly.
(2) Ak zhotovite¾ nesplní povinnos
uvedenú v odseku 1, je povinný umoni objednávate¾ovi vykonanie dodatoènej kontroly a znáa náklady s tým
spojené.
(3) Ak sa objednávate¾ nedostavil na
kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný
alebo ktorá sa mala kona pod¾a dohodnutého èasového rozvrhu, môe zhotovite¾ pokraèova vo vykonávaní diela.
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Ak vak úèas na kontrole znemonila
objednávate¾ovi prekáka, ktorú nemohol odvráti, môe objednávate¾ bez
zbytoèného odkladu poadova vykonanie dodatoènej kontroly, je vak povinný zhotovite¾ovi nahradi náklady
spôsobené oneskorením kontroly.

Oddiel 7
Vykonanie diela
§ 554
(1) Zhotovite¾ splní svoju povinnos
vykona dielo jeho riadnym ukonèením
a odovzdaním predmetu diela objednávate¾ovi v dohodnutom mieste, inak
v mieste ustanovenom týmto zákonom.
Ak je miestom odovzdania iné miesto,
ne je uvedené v odsekoch 2 a 4, vyzve
zhotovite¾ objednávate¾a, aby prevzal
dielo.
(2) Ak toto miesto nie je dohodnuté
a zmluva zahàòa povinnos zhotovite¾a
odosla predmet diela, uskutoèòuje sa
odovzdanie predmetu diela jeho odovzdaním prvému dopravcovi, ktorý má
uskutoèni prepravu do miesta urèenia.
Zhotovite¾ umoní objednávate¾ovi
uplatnenie práv z prepravnej zmluvy,
pokia¾ tieto práva nemá objednávate¾
u na základe tejto zmluvy.
(3) Ak zmluva neurèuje miesto odovzdania a ani povinnos zhotovite¾a
odosla predmet diela, uskutoèòuje sa
odovzdanie v mieste, v ktorom sa pod¾a
zmluvy malo dielo vykonáva; ak
v zmluve nie je toto miesto urèené,
uskutoèòuje sa odovzdanie v mieste,
o ktorom objednávate¾ vedel alebo musel
vedie v èase uzavretia zmluvy, e v òom
bude zhotovite¾ dielo vykonáva.

(4) V prípadoch, na ktoré sa nevzahujú odseky 1 a 3, uskutoèòuje sa odovzdanie diela v mieste, kde má zhotovite¾ sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko alebo organizaènú
zloku, ak jej miesto vèas objednávate¾ovi oznámi.
(5) Odovzdaním zhotovenej veci
nadobúda k nej objednávate¾ vlastnícke
právo, ak ho do tejto doby mal zhotovite¾, a na objednávate¾a prechádza nebezpeèenstvo kody na zhotovenej veci,
ak ho do tejto doby znáal zhotovite¾.
Ustanovenia § 444 a 446, § 455 a 459
a § 461 platia obdobne.
(6) Ak o to poiada ktoráko¾vek
strana, spíe sa o odovzdaní predmetu
diela zápisnica, ktorú podpíu obe strany.

§ 555
(1) Ak zmluva nezahàòa povinnos
zhotovite¾a predmet diela odosla, splní
zhotovite¾ svoju povinnos vykona dielo, ak umoní objednávate¾ovi naklada
s predmetom diela riadne vykonaným
v mieste ustanovenom v § 554. Ak záväzok zhotovite¾a zahàòa vykona montá
ním zhotovenej, opravenej alebo upravenej veci, je záväzok splnený riadnym
vykonaním tejto montáe.
(2) Ak sa pod¾a zmluvy má riadne
vykonanie diela preukáza vykonaním
dohodnutých skúok, povauje sa vykonanie diela za dokonèené a vtedy,
keï sa tieto skúky úspene vykonali.
Na úèas na nich je zhotovite¾ povinný
objednávate¾a vèas pozva.
(3) Neúèas objednávate¾a na skúkach, na ktorých vykonanie bol objednávate¾ vèas pozvaný, nebráni vykonaniu skúok. Ustanovenie § 553 ods. 3
o opakovaní skúok platí obdobne.
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(4) Výsledok skúok sa zachytí v zápisnici podpísanej oboma stranami. Ak
objednávate¾ nie je prítomný, podpíe
zápisnicu namiesto neho hodnoverná
a nestranná osoba, ktorá sa na skúkach
zúèastnila.

§ 556
Ak dielo spoèíva v inom výsledku
èinnosti ne v zhotovení veci, montái,
údrbe, oprave alebo úprave veci, je
zhotovite¾ povinný pri tejto èinnosti postupova v rámci urèenom zmluvou
s odbornou starostlivosou tak, aby sa
dosiahol hmotne zachytený výsledok
èinnosti urèený v zmluve. Zhotovite¾ je
povinný hmotne zachytený výsledok
odovzda objednávate¾ovi.

§ 557
Výsledok èinnosti, ktorá je predmetom diela pod¾a § 556, je zhotovite¾
oprávnený poskytnú aj iným osobám
ne objednávate¾ovi, pokia¾ to zmluva
dovo¾uje. Ak zmluva neobsahuje zákaz
tohto poskytnutia, je naò zhotovite¾
oprávnený, ak to vzh¾adom na povahu
diela nie je v rozpore so záujmami objednávate¾a.

§ 558
Ak je predmetom diela pod¾a § 556
výsledok èinnosti, ktorý je chránený
právom z priemyselného alebo iného
duevného vlastníctva, je objednávate¾
oprávnený poui ho len na úèel vyplývajúci z uzavretej zmluvy o dielo. Na iné
úèely je oprávnený ho poui len so súhlasom zhotovite¾a.
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§ 559
Zhotovite¾ zodpovedá za poruenie
práva inej osoby z priemyselného alebo
iného duevného vlastníctva v dôsledku pouitia predmetu diela, ak k tomuto porueniu dôjde pod¾a slovenského
právneho poriadku alebo pod¾a právneho poriadku tátu, kde sa má predmet diela vyui, a zhotovite¾ o tom vedel v èase uzavretia zmluvy. Pre právne
vady diela platia primerane § 434 a 435.

Oddiel 8
Vady diela
§ 560
(1) Dielo má vady, ak vykonanie
diela nezodpovedá výsledku urèenému
v zmluve.
(2) Zhotovite¾ zodpovedá za vady,
ktoré má dielo v èase jeho odovzdania
(§ 554); ak vak nebezpeèenstvo kody
na zhotovenej veci prechádza na objednávate¾a neskôr, je rozhodujúci èas tohto
prechodu. Za vady diela, na ktoré sa
vzahuje záruka za akos, zodpovedá
zhotovite¾ v rozsahu tejto záruky.
(3) Zhotovite¾ zodpovedá za vady
diela vzniknuté po èase uvedenom
v odseku 2, ak boli spôsobené poruením jeho povinností.
(4) Ak spoèíva dielo v zhotovení veci, platia obdobne ustanovenia § 420 a
422 a § 426.

§ 561
Zhotovite¾ nezodpovedá za vady
diela, ak tieto vady spôsobilo pouitie
vecí odovzdaných mu na spracovanie
objednávate¾om v prípade, e zhotovi-
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te¾ ani pri vynaloení odbornej starostlivosti nevhodnos týchto vecí nemohol
zisti alebo na ne objednávate¾a upozornil a objednávate¾ na ich pouití trval.
Zhotovite¾ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodraním nevhodných
pokynov daných mu objednávate¾om,
ak zhotovite¾ na nevhodnos týchto pokynov upozornil a objednávate¾ na ich
dodraní trval alebo ak zhotovite¾ túto
nevhodnos nemohol zisti.

§ 562
(1) Objednávate¾ je povinný predmet diela prezrie alebo zariadi jeho
prehliadku pod¾a monosti èo najskôr
po odovzdaní predmetu diela.
(2) Súd neprizná objednávate¾ovi
právo z vád diela, ak objednávate¾ neoznámi vady diela
a) bez zbytoèného odkladu po tom, èo
ich zistí,
b) bez zbytoèného odkladu po tom, èo
ich mal zisti pri vynaloení odbornej
starostlivosti pri prehliadke uskutoènenej pod¾a odseku 1,
c) bez zbytoèného odkladu po tom, èo
mohli by zistené neskôr pri vynaloení odbornej starostlivosti, najneskôr vak do dvoch rokov a pri stavbách do piatich rokov od odovzdania
predmetu diela. Pri vadách, na ktoré
sa vzahuje záruka, platí namiesto
tejto lehoty záruèná doba.
(3) Ustanovenia § 428 ods. 2 a 3 sa
pouijú obdobne na úèinky uvedené
v odseku 2.

§ 563
(1) Záruèná doba týkajúca sa diela
zaèína plynú odovzdaním diela.
(2) Pre záruku za akos diela inak
platia primerane ustanovenia § 429
a 431.

§ 564
Pri vadách diela platia primerane
§ 436 a 441. Objednávate¾ vak nie je
oprávnený poadova vykonanie náhradného diela, ak predmet diela vzh¾adom na jeho povahu nemono vráti
alebo odovzda zhotovite¾ovi.

§ 565
Ak objednávate¾ vyuije pod¾a ustanovení uvedených v § 564 právo odstúpi od zmluvy týkajúcej sa predmetu
diela, ktorý nemono vráti alebo odovzda zhotovite¾ovi, neplatí § 441. Objednávate¾ vak nie je oprávnený odstúpi od zmluvy, ak vady diela neoznámil
vèas zhotovite¾ovi.

DIEL X
Mandátna
zmluva
§ 566
(1) Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, e pre mandanta na jeho
úèet zariadi za odplatu urèitú obchodnú
záleitos uskutoènením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutoènením inej èinnosti, a mandant sa zaväzuje zaplati mu za to odplatu.
(2) Ak je zariadenie záleitosti predmetom podnikate¾skej èinnosti manda-
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tára, predpokladá sa, e odplata bola
dohodnutá.

§ 567
(1) Mandatár je povinný postupova
pri zariaïovaní záleitosti s odbornou
starostlivosou.
(2) Èinnos, na ktorú sa mandatár
zaviazal, je povinný uskutoèòova pod¾a pokynov mandanta a v súlade s jeho
záujmami, ktoré mandatár pozná alebo
musí pozna. Mandatár je povinný oznámi mandantovi vetky okolnosti, ktoré
zistil pri zariaïovaní záleitosti a ktoré
môu ma vplyv na zmenu pokynov
mandanta.
(3) Od pokynov mandanta sa môe
mandatár odchýli, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôe vèas dosta jeho súhlas.
Ani v týchto prípadoch sa vak mandatár
nesmie od pokynov odchýli, ak to zakazuje zmluva alebo mandant.

§ 568
(1) Mandatár je povinný zariadi záleitos osobne, len ak to urèuje zmluva.
Ak túto povinnos poruí, zodpovedá
za kodu tým spôsobenú mandantovi.
(2) Mandant je povinný odovzda
vèas mandatárovi veci a informácie,
ktoré sú potrebné na zariadenie záleitosti, pokia¾ z ich povahy nevyplýva, e
ich má obstara mandatár.
(3) Ak zariadenie záleitosti vyaduje uskutoènenie právnych úkonov
v mene mandanta, je mandant povinný
vystavi vèas mandatárovi písomne potrebné plnomocenstvo.
(4) Ak plnomocenstvo nie je obsiahnuté v zmluve, nenahrádza ho prevzatie
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zmluvného záväzku mandatárom kona
v mene mandanta, a to ani v prípade, e
osoba, s ktorou mandatár rokuje, o tomto
záväzku vie.

§ 569
Mandatár je povinný odovzda bez
zbytoèného odkladu mandantovi veci,
ktoré za neho prevzal pri vybavovaní
záleitosti.

§ 570
Mandatár zodpovedá za kodu na
veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záleitosti a na veciach prevzatých pri jej zariaïovaní od tretích osôb,
ibae túto kodu nemohol odvráti ani
pri vynaloení odbornej starostlivosti.
Tieto veci je mandatár povinný da vèas
poisti, len keï to urèuje zmluva alebo
keï ho mandant o to poiada, a to na
úèet mandanta.

§ 571
(1) Ak výka odplaty nie je urèená
v zmluve, je mandant povinný zaplati
mandatárovi odplatu, ktorá je obvyklá
v èase uzavretia zmluvy za èinnos obdobnú èinnosti, ktorú mandatár uskutoènil pri zariadení záleitosti.
(2) Ak zo zmluvy nevyplýva nieèo
iné, vznikne mandatárovi nárok na odplatu, keï riadne vykoná èinnos, na
ktorú bol povinný, a to bez oh¾adu na
to, èi priniesla oèakávaný výsledok alebo nie. Ak mono oèakáva, e v súvislosti s vybavovaním záleitosti vzniknú
mandatárovi znaèné náklady, môe
mandatár poadova po uzavretí zmluvy primeraný preddavok.
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§ 572

§ 575

Mandant je povinný uhradi mandatárovi náklady, ktoré mandatár nevyhnutne alebo úèelne vynaloil pri plnení svojho záväzku, ibae z ich povahy vyplýva, e sú u zahrnuté v odplate.

(1) Mandatár môe zmluvu vypoveda s úèinnosou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveï doruèená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorí èas.

§ 573
Mandatár nezodpovedá za poruenie záväzku osoby, s ktorou uzavrel
zmluvu pri zariaïovaní záleitosti, ibae sa v zmluve zaruèil za splnenie záväzkov prevzatých inými osobami v súvislosti so zariaïovaním záleitosti.

§ 574
(1) Mandant môe zmluvu kedyko¾vek èiastoène alebo v celom rozsahu vypoveda.
(2) Ak výpoveï neurèuje neskoriu
úèinnos, nadobúda úèinnos dòom,
keï sa o nej mandatár dozvedel alebo
mohol dozvedie.
(3) Od úèinnosti výpovede je mandatár povinný nepokraèova v èinnosti,
na ktorú sa výpoveï vzahuje. Je vak
povinný mandanta upozorni na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo
vzniku kody bezprostredne hroziacej
mandantovi nedokonèením èinnosti
súvisiacej so zariaïovaním záleitosti.
(4) Za èinnos riadne uskutoènenú
do úèinnosti výpovede má mandatár
nárok na úhradu nákladov vynaloených pod¾a § 572 a na primeranú èas
odplaty.

(2) Ku dòu úèinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutoèòova
èinnos, na ktorú sa zaviazal. Ak by
týmto preruením èinnosti vznikla
mandantovi koda, je mandatár povinný ho upozorni, aké opatrenia treba
urobi na jej odvrátenie. Ak mandant
tieto opatrenia nemôe urobi ani pomocou iných osôb a poiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to
povinný.
(3) Záväzok mandatára zaniká jeho
smrou, ak je fyzickou osobou, alebo jeho zánikom, ak je právnickou osobou.
(4) Oh¾adne èinnosti uskutoènenej
odo dòa výpovede do jej úèinnosti
a uskutoènenej pod¾a odseku 2 má
mandatár nárok na úhradu nákladov
pod¾a § 572 a na èas odplaty primeranej
výsledku dosiahnutému pri zariaïovaní
záleitosti.

§ 576
Ustanovenia § 567 a 575 sa pouijú
primerane v prípadoch, keï je povinnos pod¾a iných ustanovení tohto zákona zariadi urèitú záleitos na úèet
iného, ibae z týchto iných ustanovení
vyplýva nieèo iné.
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DIEL XI
Komisionárska
zmluva
§ 577
Základné
ustanovenie
Komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, e zariadi vo vlastnom
mene pre komitenta na jeho úèet urèitú
obchodnú záleitos, a komitent sa zaväzuje zaplati mu odplatu.

§ 578
(1) Komisionár je povinný pri zariaïovaní záleitosti kona s potrebnou
odbornou starostlivosou pod¾a pokynov komitenta.
(2) Od pokynov komitenta sa môe
komisionár odchýli, len keï je to v záujme komitenta a keï si nemôe vyiada jeho vèasný súhlas. Pri poruení tejto povinnosti nemusí komitent uzna
konanie za uskutoènené na svoj úèet, ak
úèinnos konania pre seba odmietol bez
zbytoèného odkladu po tom, èo sa o obsahu konania dozvedel.

§ 579
(1) Komisionár je povinný chráni
jemu známe záujmy komitenta súvisiace
so zariaïovaním záleitosti a oznámi
mu vetky okolnosti, ktoré môu ma
vplyv na zmenu komitentových príkazov. Poistenie je komisionár povinný
obstara, len keï to urèuje zmluva alebo
keï dostal na to príkaz od komitenta,
a to na úèet komitenta.
(2) Komisionár je povinný podáva
komitentovi správy o zariaïovaní zále-
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itosti spôsobom urèeným v zmluve,
inak na výzvu komitenta.

§ 580
(1) Ak zmluva neurèuje nieèo iné, je
komisionár povinný poui na splnenie
zmluvy inú osobu, ak nemôe svoj záväzok splni sám.
(2) Ak komisionár pouije na splnenie záväzku inú osobu, zodpovedá akoby záleitos obstarával sám.

§ 581
Z konania komisionára nevznikajú
komitentovi vo vzahu k tretím osobám
ani práva, ani povinnosti. Komitent vak
môe priamo od tretej osoby poadova
vydanie veci alebo splnenie záväzku,
ktoré pre neho obstaral komisionár, ak
tak nemôe urobi komisionár pre okolnosti, ktoré sa týkajú jeho osoby.

§ 582
Komitent môe poadova od komisionára splnenie záväzku tretej osoby
bez toho, aby táto splnila svoj záväzok
voèi komisionárovi, len pokia¾ komisionár tento záväzok písomne prevzal alebo
ak poruil príkazy komitenta týkajúce
sa osoby, s ktorou sa mala zmluva na
úèet komitenta uzavrie. V takom prípade
platia primerane ustanovenia o ruèení.

§ 583
(1) K hnute¾ným veciam zvereným
komisionárovi na predaj má komitent
vlastnícke právo, dokia¾ ho nenadobudne tretia osoba. Vlastnícke právo k hnute¾ným veciam získaným pre komitenta
nadobúda komitent ich odovzdaním
komisionárovi.
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(2) Za kodu na veciach uvedených
v odseku 1 zodpovedá komisionár pod¾a ustanovení o zmluve o skladovaní.

§ 584
(1) Po zariadení záleitosti je komisionár povinný o výsledku poda komitentovi správu a vykona vyúètovanie.
(2) V správe komisionár oznaèí osobu, s ktorou zmluvu uzavrel. Ak tak neurobí, je komitent oprávnený vymáha
voèi komisionárovi nárok na plnenie
záväzku z tejto zmluvy.

§ 585
Komisionár je povinný bez zbytoèného odkladu previes na komitenta
práva získané pri zariaïovaní záleitosti a vyda mu vetko, èo pritom získal, a komitent je povinný ich prevzia.

§ 586
Ak osoba, s ktorou komisionár uzavrel zmluvu pri zariaïovaní záleitosti,
poruí svoje záväzky, je komisionár povinný na úèet komitenta splnenie týchto
záväzkov vymáha, alebo ak s tým komitent súhlasí, postúpi mu poh¾adávky
zodpovedajúce týmto záväzkom.

§ 587
(1) Ak sa výka odplaty nedojednala,
prislúcha komisionárovi odplata primeraná uskutoènenej èinnosti a dosiahnutému výsledku s prihliadnutím na
odplatu obvykle poskytovanú za obdobnú èinnos v èase uzavretia zmluvy.
(2) Komisionárovi vzniká nárok na
odplatu, len èo splní povinnosti ustanovené v § 584 a 586.

§ 588
Zároveò s odplatou je komitent povinný uhradi komisionárovi náklady,
ktoré komisionár nevyhnutne alebo uitoène vynaloil pri plnení svojho záväzku. Pri pochybnostiach sa predpokladá,
e v odplate je obsiahnutá aj náhrada
nákladov.

§ 589
Pre komisionársku zmluvu platia
obdobne ustanovenia § 574 a 575.

§ 590
Ak je predmetom záväzku komisionára trvalá èinnos, pouijú sa na vzah
medzi komitentom a komisionárom
primerane tie ustanovenia upravujúce
zmluvu o obchodnom zastúpení.

DIEL XII
Zmluva
o kontrolnej èinnosti
§ 591
Základné
ustanovenie
Zmluvou o kontrolnej èinnosti sa
vykonávate¾ kontroly zaväzuje vykona
nestranne zistenie stavu urèitej veci alebo overenie výsledku urèitej èinnosti
a vyda o tom kontrolné osvedèenie
a objednávate¾ kontroly sa zaväzuje zaplati mu za to odplatu.

§ 592
(1) Vykonávate¾ kontroly je povinný
vykona kontrolu nestranným spôsobom a zistený stav opísa v kontrolnom
osvedèení.
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(2) Ustanovenia zmluvy, ktorými sa
ukladajú vykonávate¾ovi kontroly povinnosti, ktoré by mohli ovplyvni nestrannos vykonávanej kontroly alebo
správnos kontrolného osvedèenia, sú
neplatné.

§ 593
Vykonávate¾ kontroly je povinný
vykonáva kontrolu s vynaloením odbornej starostlivosti s prihliadnutím na
urèený spôsob kontroly, na èas, miesto
a rozsah kontroly, ako aj na stav, v akom
sa nachádzal predmet kontroly v èase
jej vykonávania.

te¾om na predmet, rozsah, spôsob
a miesto kontroly.
(3) Popri odplate je objednávate¾ povinný uhradi vykonávate¾ovi kontroly
aj nevyhnutné a úèelne vynaloené náklady vzniknuté pri vykonaní kontroly,
pokia¾ z ich povahy nevyplýva, e sú u
zahrnuté v odplate.

§ 596
Objednávate¾ je povinný poskytnú
vykonávate¾ovi kontroly súèinnos potrebnú na vykonanie kontroly, najmä
mu umoni potrebný prístup k predmetu kontroly.

§ 594

§ 597

(1) Vykonávate¾ kontroly je povinný
ju vykona v rozsahu a spôsobom urèeným v zmluve, inak v rozsahu a spôsobom obvyklým pri obdobných kontrolách.

Vykonanie kontroly sa nedotýka
právnych pomerov medzi objednávate¾om a inými osobami, najmä osobami,
ktorým je urèený alebo od ktorých pochádza predmet kontroly.

(2) Ak zo zmluvy nevyplýva nieèo
iné, predpokladá sa, e sa kontrola má
uskutoèni bez zbytoèného odkladu
v mieste, kde sa pod¾a zmluvy nachádza predmet kontroly. Ak toto miesto
nie je v zmluve uvedené, je objednávate¾ povinný oznámi vèas vykonávate¾ovi kontroly èas a miesto, kde sa má
kontrola uskutoèni.

§ 598

§ 595
(1) Vykonávate¾ kontroly má nárok na odplatu po splnení povinnosti
vykona kontrolu a vyda kontrolné
osvedèenie.
(2) Ak odplata nie je dohodnutá, je
objednávate¾ povinný zaplati odplatu
obvyklú v èase uzavretia zmluvy so zre-
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Ak vykonávate¾ kontroly nevykonal
kontrolu riadne, nevznikajú mu nároky
pod¾a § 595 a objednávate¾ môe po
uplynutí doby urèenej na vykonanie
kontroly od zmluvy odstúpi.

§ 599
Vykonávate¾ kontroly je povinný
nahradi kodu spôsobenú poruením
povinnosti vykona riadne kontrolu, len
pokia¾ sa táto koda nemôe nahradi
uplatnením nároku objednávate¾a voèi
osobe zodpovednej za vadné plnenie,
ktoré je predmetom kontroly. Ako náhradu kody vak nemôe objednávate¾
poadova náhradu toho, èo opomenul
vèas oznámi alebo vymáha voèi osobe

SEPI-A

zodpovednej za vadné plnenie predmetu kontroly, alebo èo objednávate¾ nemôe vymáha vzh¾adom na dojednanie
uzavreté s touto osobou, ktoré taký nárok
po vykonanej kontrole vyluèuje.

§ 600
Ak je vykonávate¾ kontroly pod¾a
§ 599 povinný na náhradu kody, prechádzajú na neho zaplatením tejto náhrady nároky, ktoré má objednávate¾
voèi osobe zodpovednej za vadné plnenie predmetu kontroly tak, akoby mu
boli tieto nároky postúpené.

DIEL XIII
Zasielate¾ská
zmluva
§ 601
Základné
ustanovenia
(1) Zasielate¾skou zmluvou sa zaväzuje zasielate¾ príkazcovi, e mu vo
vlastnom mene na jeho úèet obstará
prepravu vecí z urèitého miesta do urèitého iného miesta, a príkazca sa zaväzuje zaplati zasielate¾ovi odplatu.
(2) Zasielate¾ je oprávnený iada,
aby mu bol daný písomne príkaz na obstaranie prepravy (zasielate¾ský príkaz), ak zmluva nemá písomnú formu.

§ 602
(1) V rámci zmluvy je zasielate¾ povinný plni pokyny príkazcu. Zasielate¾
je povinný upozorni príkazcu na zjavnú
nesprávnos jeho pokynov. Ak zasielate¾ nedostane od príkazcu potrebné pokyny, je povinný poiada príkazcu o ich
doplnenie. Pri nebezpeèenstve z ome-

kania je vak povinný postupova aj bez
týchto pokynov tak, aby boli èo najviac
chránené záujmy príkazcu, ktoré sú zasielate¾ovi známe.
(2) Ak zmluva urèuje, e pred vydaním zásielky alebo dokladu umoòujúcich naklada so zásielkou zasielate¾ vyberie urèitú peòanú sumu od príjemcu
alebo uskutoèní iný inkasný úkon, platia primerane ustanovenia o bankovom
dokumentárnom inkase (§ 697 a nasl.).

§ 603
(1) Pri plnení záväzku je zasielate¾
povinný s vynaloením odbornej starostlivosti dojedna spôsob a podmienky prepravy zodpovedajúce èo najlepie záujmom príkazcu, ktoré vyplývajú
zo zmluvy a jeho príkazov alebo sú zasielate¾ovi inak známe.
(2) Zasielate¾ zodpovedá za kodu
na prevzatej zásielke vzniknutú pri obstarávaní prepravy, ibae ju nemohol
odvráti pri vynaloení odbornej starostlivosti.
(3) Zasielate¾ je povinný zásielku
poisti, len keï to urèuje zmluva.

§ 604
Príkazca je povinný poskytnú zasielate¾ovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe, ako aj o iných skutoènostiach potrebných na uzavretie
zmluvy o preprave a zodpovedá za
kodu, ktorá zasielate¾ovi vznikne poruením tejto povinnosti.

§ 605
(1) Ak to neodporuje zmluve alebo
ak to nezakáe príkazca najneskôr do
zaèiatku uskutoèòovania prepravy, mô-
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e zasielate¾ prepravu, ktorú má obstara, uskutoèni sám.
(2) Ak zasielate¾ pouije na obstaranie
prepravy ïalieho zasielate¾a (medzizasielate¾a), zodpovedá pritom, akoby
prepravu obstaral sám.

(3) Príkazca je povinný zaplati zasielate¾ovi odplatu a vzniknuté náklady
bez zbytoèného odkladu po tom, èo zasielate¾ zabezpeèil obstaranie prepravy
uzavretím potrebných zmlúv s dopravcami, prípadne medzizasielate¾mi a podal o tom správu príkazcovi.

§ 606

§ 608

(1) Zasielate¾ je povinný poda príkazcovi správu o kode, ktorá zásielke
hrozí alebo ktorá na nej vznikla, len èo
sa o tom dozvie, inak zodpovedá za
kodu vzniknutú príkazcovi tým, e túto
povinnos nesplnil.

Na zabezpeèenie svojich nárokov
voèi príkazcovi má zasielate¾ zádrné
právo k zásielke, dokia¾ je zásielka u zasielate¾a.

(2) Ak hrozí bezprostredne podstatná
koda na zásielke a ak nie je èas vyiada
si pokyny príkazcu alebo ak váha príkazca s takými pokynmi, môe zasielate¾
zásielku preda vhodným spôsobom na
úèet príkazcu.

Na zasielate¾skú zmluvu sa pouijú
podporne ustanovenia o komisionárskej zmluve.

§ 609

DIEL XIV
Zmluva
o preprave veci

§ 607
(1) Zasielate¾ovi prislúcha zmluvná
odplata, alebo ak nebola dohodnutá,
odplata obvyklá v èase dojednania
zmluvy pri obstaraní obdobnej prepravy. Okrem toho má zasielate¾ nárok na
úhradu potrebných a uitoèných nákladov, ktoré zasielate¾ vynaloil za úèelom splnenia svojich záväzkov. Okrem
toho má zasielate¾ nárok na úhradu nákladov, ktoré úèelne vynaloil pri plnení svojho záväzku.
(2) Príkazca je povinný poskytnú
zasielate¾ovi primeraný preddavok na
náklady spojené s plnením záväzku zasielate¾a, a to skôr, ne zasielate¾ zaène
s jeho plnením.
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§ 610
Základné
ustanovenie
Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielate¾ovi, e prepraví vec (zásielku) z urèitého miesta
(miesto odoslania) do urèitého iného
miesta (miesto urèenia), a odosielate¾
sa zaväzuje zaplati mu odplatu (prepravné).

§ 611
(1) Dopravca je oprávnený poadova, aby mu odosielate¾ potvrdil poadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielate¾ je oprávnený poadova,
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aby mu dopravca písomne potvrdil
prevzatie zásielky.
(2) Ak sú na vykonanie prepravy
potrebné osobitné listiny, je odosielate¾
povinný odovzda ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielate¾ zodpovedá za kodu
spôsobenú dopravcovi neodovzdaním
týchto listín alebo ich nesprávnosou.
(3) Ak nevyplýva zo zmluvy nieèo
iné, zmluva zaniká, ak odosielate¾ nepoiadal dopravcu o prevzatie zásielky
v èase urèenom v zmluve, inak do iestich mesiacov od uzavretia zmluvy.

§ 612
(1) Pod¾a zmluvy môe by dopravca
povinný vyda odosielate¾ovi pri prevzatí zásielky na prepravu náloný list.
(2) Náloný list je listina, s ktorou je
spojené právo poadova od dopravcu
vydanie zásielky v súlade s obsahom
tejto listiny. Dopravca je povinný zásielku vyda osobe oprávnenej pod¾a
náloného listu, ak mu táto osoba náloný list predloí a potvrdí na òom
prevzatie zásielky.

§ 613
(1) Náloný list môe znie na doruèite¾a, na meno urèitej osoby alebo na jej
rad.
(2) Práva z náloného listu na doruèite¾a sa prevádzajú odovzdaním náloného listu osobe, ktorá má tieto práva nadobudnú. Práva z náloného listu
na meno mono previes na inú osobu
pod¾a ustanovení o postúpení poh¾adávky. Práva z náloného listu vystaveného na rad oprávnenej osoby mono

previes vyplneným alebo nevyplneným rubopisom. Ak nie je v nálonom
liste uvedené, na èí rad je vydaný, platí,
e je vydaný na rad odosielate¾a.

§ 614
(1) Dopravca je povinný v nálonom
liste uvies:
a) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby dopravcu,
b) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby odosielate¾a,
c) oznaèenie prepravovanej veci,
d) údaj, èi bol náloný list vydaný na
doruèite¾a alebo na meno príjemcu,
prípadne údaj, e bol vydaný na jeho
rad,
e) miesto urèenia,
f) miesto a deò vydania náloného listu
a podpis dopravcu.
(2) Ak bol náloný list vydaný vo viacerých rovnopisoch, vyznaèí sa ich poèet
na kadom z nich. Po vydaní zásielky
oprávnenej osobe na jeden rovnopis
strácajú ostatné rovnopisy platnos.

§ 615
Za znièený alebo stratený náloný
list je povinný dopravca vyda odosielate¾ovi nový náloný list s vyznaèením,
e ide o náhradný náloný list. V prípade
zneuitia pôvodného náloného listu je
odosielate¾ povinný uhradi kodu, ktorá
tým bola dopravcovi spôsobená.
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§ 616
Obsah náloného listu je rozhodný
pre nároky osoby oprávnenej pod¾a náloného listu. Dopravca sa môe voèi
nej odvoláva na ustanovenia zmluvy
uzavretej s odosielate¾om, len pokia¾ sú
obsiahnuté v nálonom liste alebo pokia¾ sa na tieto ustanovenia v òom výslovne odkazuje. Voèi osobe oprávnenej
pod¾a náloného listu môe dopravca
uplatni len námietky, ktoré vyplývajú
z obsahu náloného listu alebo zo vzahu
dopravcu k oprávnenej osobe. Ustanovenie § 627 tým nie je dotknuté.

§ 617
(1) Dopravca je povinný prepravu
vykona do miesta urèenia s odbornou
starostlivosou v dohodnutej lehote,
inak bez zbytoèného odkladu. Pri pochybnostiach zaèína lehota plynú
dòom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.
(2) Ak je dopravcovi známy príjemca
zásielky, je povinný doruèi mu zásielku, alebo ak má pod¾a zmluvy príjemca
zásielku v mieste urèenia vyzdvihnú,
oznámi mu ukonèenie prepravy.

§ 618
(1) Dokia¾ dopravca zásielku nevydal
príjemcovi, je odosielate¾ oprávnený
poadova, aby preprava bola preruená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby
s òou bolo naloené inak, a uhradí úèelne vynaloené náklady s tým spojené.
Ak vak bol vydaný náloný list, môe
to odosielate¾ poadova len na základe
náloného listu. Ak bol náloný list u
odovzdaný osobe oprávnenej poadova
vydanie zásielky, môe také príkazy
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udeli len táto osoba. Ak bolo vydaných
viac rovnopisov náloného listu, vyaduje sa predloenie vetkých rovnopisov.
(2) Ak zmluva urèuje, e pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu urèitú peòanú sumu alebo uskutoèní iný inkasný úkon, platia primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a nasl.).

§ 619
Ak je v zmluve urèený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keï
poiada o vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta urèenia alebo po uplynutí
lehoty, keï tam mala dôjs. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa kody na zásielke. Dopravca vak zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi
danými mu odosielate¾om pod¾a § 618.
V tomto prípade má naïalej právo naklada so zásielkou odosielate¾. Ak urèí
odosielate¾ dopravcovi inú osobu ako
príjemcu, nadobúda táto osoba práva
zo zmluvy tým istým spôsobom ako
pôvodný príjemca.

§ 620
(1) Ak bol vydaný náloný list, má
právo domáha sa vydania zásielky pri
jeho predloení osoba oprávnená na to
pod¾a náloného listu. Touto osobou je:
a) pod¾a náloného listu na meno osoba
v òom urèená,
b) pod¾a náloného listu na rad osoba,
na ktorej rad bol náloný list vystavený, ak nebol prevedený rubopisom alebo ak bol náloný list prevedený, osoba, ktorá je uvedená ako
posledná v nepreruenom rade ru-
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bopisov, alebo doruèite¾ náloného
listu s posledným nevyplneným rubopisom,
c) pod¾a náloného listu na doruèite¾a
osoba, ktorá náloný list predloí
dopravcovi.
(2) Ak bol náloný list prevedený
rubopisom, zbavuje sa dopravca záväzku, ak dobromyse¾ne vydá zásielku osobe, ktorá nadobudla náloný list na základe rubopisu bez oh¾adu na to, èi sa
na òu previedli nároky zo zmluvy.
O rubopise platia obdobne ustanovenia
o zmenkách.

§ 621
Dopravca môe svoj záväzok plni
pomocou ïalieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutoèòoval sám.

§ 622
(1) Dopravca zodpovedá za kodu
na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí
dopravcom a do jej vydania príjemcovi,
ibae ju dopravca nemohol odvráti
pri vynaloení odbornej starostlivosti.
(2) Za kodu na zásielke vak dopravca nezodpovedá, ak preukáe, e
bola spôsobená:
a) odosielate¾om, príjemcom
vlastníkom zásielky,

alebo

b) vadou alebo prirodzenou povahou
obsahu zásielky vèítane obvyklého
úbytku, alebo
c) vadným obalom, na ktorý dopravca
upozornil odosielate¾a pri prevzatí
zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náloný list, bola

v òom vadnos obalu poznamenaná;
ak neupozornil dopravca na vadnos obalu, nezodpovedá dopravca
za kodu na zásielke vzniknutú
v dôsledku tejto vadnosti len vtedy,
ak vadnos nebola pri prevzatí zásielky poznate¾ná.
(3) Pri kode na zásielke vzniknutej
pod¾a odseku 2 je dopravca povinný
vynaloi odbornú starostlivos, aby
koda bola èo najmenia.
(4) Ustanovenia zmluvy, ktorou sa
obmedzuje zodpovednos dopravcu
ustanovená pod¾a odsekov 1 a 3, sú neplatné.

§ 623
(1) Dopravca je povinný urýchlene
poda odosielate¾ovi správu o kode na
zásielke vzniknutej do jej odovzdania
príjemcovi. Ak vak príjemca nadobudol
právo na vydanie zásielky, je povinný
túto správu poda príjemcovi. Dopravca
zodpovedá za kodu spôsobenú odosielate¾ovi alebo príjemcovi poruením
tejto povinnosti.
(2) Ak hrozí bezprostredne podstatná koda na zásielke a ak nie je èas vyiada si pokyny odosielate¾a alebo ak
váha odosielate¾ s takými pokynmi,
môe dopravca zásielku vhodným spôsobom preda na úèet odosielate¾a.

§ 624
(1) Pri strate alebo znièení zásielky
je dopravca povinný nahradi cenu,
ktorú zásielka mala v èase, keï bola
odovzdaná dopravcovi.
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(2) Pri pokodení alebo znehodnotení
zásielky je dopravca povinný nahradi
rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka
v èase jej prevzatia dopravcom, a cenou,
ktorú by v tomto èase mala pokodená
alebo znehodnotená zásielka.

§ 628
Dopravca má na zabezpeèenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy
zádrné právo k zásielke, dokia¾ s òou
môe naklada.

§ 629

§ 625
(1) Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata, alebo ak nebola dohodnutá,
odplata obvyklá v èase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku
dopravcu.
(2) Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta urèenia, ak zmluva neurèuje za rozhodnú inú dobu.
(3) Ak nemôe dopravca dokonèi
prepravu pre skutoènosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú èas
prepravného s prihliadnutím na u
uskutoènenú prepravu.

Vykonávacie predpisy môu upravi
odchylne elezniènú, leteckú, cestnú,
vnútrozemskú vodnú a námornú prepravu, pokia¾ ide o vznik zmluvy, prepravné doklady, vylúèenie veci z prepravy, preberanie zásielky dopravcom
a jej vydávanie príjemcovi, rozsah nárokov voèi dopravcovi a ich uplatnenie;
táto úprava vak nesmie obmedzi zodpovednos dopravcu pri kode na zásielke ustanovenú v § 622 a 624.

DIEL XV
Zmluva o nájme
dopravného prostriedku

§ 626

§ 630

Odosielate¾ je povinný poskytnú
dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za
kodu spôsobenú dopravcovi poruením tejto povinnosti.

Základné
ustanovenia

§ 627
Prijatím zásielky preberá príjemca
ruèenie za úhradu poh¾adávok dopravcu voèi odosielate¾ovi zo zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak
o týchto poh¾adávkach príjemca vedel
alebo musel vedie.
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(1) Zmluvou o nájme dopravného
prostriedku sa prenajímate¾ zaväzuje
prenecha nájomcovi dopravný prostriedok na doèasné uívanie a nájomca
sa zaväzuje zaplati odplatu.
(2) Zmluva vyaduje písomnú formu.

§ 631
(1) Prenajímate¾ je povinný odovzda nájomcovi dopravný prostriedok
spolu s potrebnými dokladmi v èase urèenom v zmluve, inak bez zbytoèného
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odkladu po uzavretí zmluvy. Dopravný
prostriedok musí by spôsobilý na prevádzku a na uívanie urèené v zmluve,
inak na uívanie, na ktoré dopravný
prostriedok obvykle slúi.
(2) Prenajímate¾ zodpovedá za kody
spôsobené nájomcovi tým, e dopravný
prostriedok nie je spôsobilý pod¾a odseku 1. Tejto zodpovednosti sa prenajímate¾ zbaví, ak preukáe, e nemohol
zisti ani predvída nespôsobilos dopravného prostriedku pri zachovaní
odbornej starostlivosti do jeho prevzatia
nájomcom.

§ 632
(1) Nájomca je oprávnený uíva
dopravný prostriedok na úèely uvedené
v § 631 ods. 1.
(2) Ak neurèuje zmluva nieèo iné,
nesmie nájomca prenecha uívanie dopravného prostriedku inej osobe.
(3) Nájomca je povinný stara sa
o to, aby na dopravnom prostriedku nevznikla koda. kodu na dopravnom
prostriedku znáa prenajímate¾, ibae
koda bola spôsobená nájomcom alebo
osobami, ktorým nájomca umonil prístup k dopravnému prostriedku. Nájomca je povinný da dopravný prostriedok poisti, len keï to urèuje zmluva.
(4) Právo prenajímate¾a na náhradu
kody na dopravnom prostriedku zanikne, ak prenajímate¾ nepoaduje túto
náhradu od nájomcu do iestich mesiacov po vrátení dopravného prostriedku.

§ 633
(1) Nájomca je povinný udriava
dopravný prostriedok na úèet prenají-

mate¾a v stave, v akom dopravný prostriedok prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
(2) Nájomca je povinný potrebu
opráv, na ktorých vykonanie je povinný
pod¾a odseku 1, oznámi bez zbytoèného
odkladu prenajímate¾ovi. Ak túto povinnos nesplní, stráca právo na úhradu
nákladov, môe vak poadova, o èo sa
prenajímate¾ opravou obohatil.
(3) Právo na náklady pod¾a odseku
1 musí nájomca uplatni u prenajímate¾a
do troch mesiacov po ich vynaloení, ak
tak neurobí, nemôe sa právo prizna
v súdnom konaní, ak prenajímate¾
oprávnene namietne, e právo nebolo
uplatnené vèas.

§ 634
(1) Nájomca je povinný plati nájomné v dohodnutej výke, inak nájomné obvyklé v èase uzavretia zmluvy
s prihliadnutím na povahu prenajatého
dopravného prostriedku a urèený spôsob jeho uívania.
(2) Ak neurèuje zmluva inak, je nájomca povinný plati nájomné po ukonèení uívania dopravného prostriedku,
ak je vak nájomná zmluva uzavretá na
dobu dlhiu ako tri mesiace, koncom
kadého kalendárneho mesiaca, v ktorom sa dopravný prostriedok uíval.

§ 635
(1) Nájomca nie je povinný plati nájomné za èas, v ktorom nemohol dopravný prostriedok uíva pre nespôsobilos dopravného prostriedku alebo
potrebu jeho opravy, ibae nemonos
uíva dopravný prostriedok spôsobil
nájomca alebo osoby, ktorým nájomca
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umonil k dopravnému prostriedku
prístup.
(2) Ak neoznámi nájomca nemonos uívania dopravného prostriedku
bez zbytoèného odkladu prenajímate¾ovi, jeho povinnos plati nájomné trvá.

§ 636
(1) Právo uíva dopravný prostriedok zaniká uplynutím doby, na ktorú
bola zmluva dojednaná, alebo znièením
dopravného prostriedku.
(2) Zmluvu o nájme dopravného
prostriedku dojednanú na dobu neurèitú
mono ukonèi výpoveïou.
(3) Výpoveï nadobúda úèinnos
uplynutím 30 dní, ak neurèuje zmluva
o nájme dopravného prostriedku inú
výpovednú lehotu alebo z výpovede
nevyplýva neskoria doba. Zmluva môe
urèi, e ju mono ukonèi u doruèením
výpovede.

§ 637
Po zániku práva uíva dopravný
prostriedok je nájomca povinný vráti
dopravný prostriedok do miesta, kde
ho prevzal, pokia¾ zo zmluvy nevyplýva
nieèo iné.

DIEL XVI
Zmluva o prevádzke
dopravného
prostriedku
§ 638
Základné ustanovenia
(1) Zmluvou o prevádzke dopravného prostriedku sa zaväzuje poskytovate¾ prevádzky dopravného prostried-
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ku (prevádzkovate¾) prepravi náklad
urèený objednávate¾om prevádzky dopravného prostriedku a na ten úèel
s dopravným prostriedkom buï vykona jednu alebo viac vopred urèených
ciest, alebo v priebehu dohodnutej doby
vykona cesty pod¾a urèenia objednávate¾a a objednávate¾ sa zaväzuje zaplati
odplatu.
(2) Zmluva vyaduje písomnú formu.

§ 639
(1) Prevádzkovate¾ je povinný zabezpeèi, aby dopravný prostriedok bol
spôsobilý na cesty, ktoré sú predmetom
zmluvy, a pouite¾ný na prepravu urèenú v zmluve. Pre zodpovednos prevádzkovate¾a platí obdobne § 631.
(2) Prevádzkovate¾ je povinný vybavi dopravný prostriedok spôsobilou
posádkou a pohonnými látkami a ïalími vecami potrebnými na dohodnuté
cesty.

§ 640
Oprávnenie poadova dohodnutú
prevádzku dopravného prostriedku
môe objednávate¾ postúpi inej osobe.

§ 641
Ak pod¾a zmluvy preberá náklad na
prepravu prevádzkovate¾ lode, pouijú
sa pre urèenie práv a povinností strán
primerane ustanovenia upravujúce
zmluvu o preprave, pokia¾ to povaha
zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku pripúa.
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DIEL XVII

§ 646

Zmluva
o sprostredkovaní

Ak pod¾a zmluvy vzniká sprostredkovate¾ovi nárok na províziu a splnením záväzku tretej osoby zo sprostredkúvanej zmluvy, vzniká sprostredkovate¾ovi tento nárok takisto v prípade,
keï záväzok tretej osoby voèi záujemcovi zanikol alebo splnenie záväzku
tretej osoby sa oddialilo z dôvodov, za
ktoré zodpovedá záujemca. Ak je základom pre urèenie výky provízie rozsah
plneného záväzku tretej osoby, zapoèítava sa do tohto základu aj plnenie neuskutoènené z dôvodov, za ktoré zodpovedá záujemca.

§ 642
Základné
ustanovenie
Zmluvou o sprostredkovaní sa
sprostredkovate¾ zaväzuje, e bude vyvíja èinnos smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príleitos uzavrie urèitú
zmluvu s treou osobou, a záujemca sa
zaväzuje zaplati sprostredkovate¾ovi
odplatu (províziu).

§ 643
Sprostredkovate¾ je povinný bez
zbytoèného odkladu oznamova záujemcovi okolnosti dôleité pre jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej
zmluvy a záujemca je povinný oznamova sprostredkovate¾ovi skutoènosti,
ktoré majú pre neho rozhodný význam
pre uzavretie tejto zmluvy.

§ 644
Sprostredkovate¾ovi vzniká nárok
na províziu, ak je uzavretá zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania.

§ 645
Ak zo zmluvy vyplýva, e sprostredkovate¾ je povinný len zaobstara
pre záujemcu príleitos uzavrie s treou osobou zmluvu s urèitým obsahom,
vzniká sprostredkovate¾ovi nárok na
províziu u zaobstaraním tejto príleitosti.

§ 647
(1) Sprostredkovate¾ má nárok na
dojednanú províziu, inak obvyklú za
sprostredkovanie obdobných zmlúv
v èase uzavretia zmluvy o sprostredkovaní. Sprostredkovate¾ovi vak nevzniká nárok na províziu, ak zmluva s treou osobou bola uzavretá bez jeho súèinnosti alebo ak v rozpore so zmluvou
bol èinný ako sprostredkovate¾ tie pre
osobu, s ktorou sa uzavrela sprostredkúvaná zmluva.
(2) Nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním má sprostredkovate¾ popri provízii, len keï to bolo výslovne dojednané, a pri pochybnostiach len pri vzniku nároku na províziu.

§ 648
Sprostredkovate¾ je povinný pre potrebu záujemcu uschova doklady, ktoré
nadobudol v súvislosti so sprostredkovate¾skou èinnosou, a to po dobu, po

1201

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník
ktorú môu by tieto doklady významné
pre ochranu záujmov záujemcu.

DIEL XVIII
Zmluva
o obchodnom zastúpení

§ 649
(1) Sprostredkovate¾ neruèí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými
sprostredkoval uzavretie zmluvy; nesmie vak navrhova záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, oh¾adne ktorej
vie alebo musí vedie, e je dôvodná pochybnos, e splní riadne a vèas svoje
záväzky zo sprostredkovanej zmluvy.
(2) Ak o to záujemca poiada, je
sprostredkovate¾ povinný oznámi mu
údaje potrebné na posúdenie dôveryhodnosti osoby, s ktorou sprostredkovate¾ navrhuje uzavrie zmluvu.

§ 650
Zmluva o sprostredkovaní zaniká,
ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je uzavretá v èase urèenom v zmluve o sprostredkovaní. Ak
nie je tento èas takto urèený, môe ktoráko¾vek strana zmluvu ukonèi tým, e
to oznámi druhej strane.

§ 651
Vzniku práva sprostredkovate¾a na
províziu nebráni skutoènos, e a po
zániku zmluvy o sprostredkovaní je
s treou osobou uzavretá zmluva
(§ 644), prípadne splnená zmluva
(§ 646), na ktorú sa vzahovala jeho
sprostredkovate¾ská èinnos.
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§ 652
(1) Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca ako podnikate¾ zaväzuje pre zastúpeného vyvíja èinnos smerujúcu k uzatvoreniu
urèitého druhu zmlúv (ïalej len obchody) alebo dojednáva a uzatvára
obchody v mene zastúpeného a na jeho úèet a zastúpený sa zaväzuje zaplati obchodnému zástupcovi províziu.
(2) Obchodný zástupca nie je
a) osoba, ktorá môe ako orgán zaväzova zastúpeného,
b) spoloèník alebo èlen drustva zákonom splnomocnený zaväzova
ostatných spoloèníkov alebo èlenov drustva, ak je zastúpeným
drustvo, alebo
c) likvidátor, správca na výkon nútenej správy, správca konkurznej
podstaty, osobitný správca alebo
vyrovnávací správca zastúpeného.
(3) Ustanovenia o obchodnom zastúpení sa nepouijú na osoby, ktoré
pôsobia na burze cenných papierov
alebo na komoditnej burze.
(4) Zmluva musí ma písomnú formu.
(5) Ak v tomto diele nie je ustanovené inak, na zmluvu o obchodnom
zastúpení sa pouijú ustanovenia
zmluvy o sprostredkovaní.
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§ 653
Obchodný zástupca je povinný v urèenej územnej oblasti vyvíja s odbornou starostlivosou èinnos, ktorá je
predmetom jeho záväzku. Ak nie je
v zmluve táto územná oblas urèená,
predpokladá sa, e obchodný zástupca
má vyvíja èinnos na území Slovenskej republiky.

§ 654
(1) Predmetom záväzku obchodného zástupcu je vyh¾adávanie záujemcov
o uzavretie obchodov, ktoré sú vymedzené v zmluve.
(2) Ak zmluva urèuje, e obchodný
zástupca robí právne úkony v mene zastúpeného, spravujú sa práva a povinnosti s tým súvisiace ustanoveniami
o mandátnej zmluve.
(3) Bez udeleného plnomocenstva
nie je obchodný zástupca oprávnený
v mene zastúpeného uzaviera obchody,
èoko¾vek pre neho prijíma alebo robi
iné právne úkony.

§ 655
(1) Obchodný zástupca je povinný
uskutoèòova èinnos pod¾a § 652 ods.
1 s vynaloením odbornej starostlivosti a v dobrej viere, je povinný dba na
záujmy zastúpeného, kona v súlade
s jeho poverením a rozumnými pokynmi zastúpeného a poskytova zastúpenému potrebné a dostupné informácie.
(2) Obchodný zástupca podáva zastúpenému správu o vývoji trhu a vetkých okolnostiach dôleitých pre záujmy zastúpeného, najmä pre jeho roz-

hodovanie súvisiace s uzavieraním obchodov.
(3) Ak zmluva zahàòa i uzavieranie
obchodov obchodným zástupcom
v mene zastúpeného, je obchodný zástupca povinný uzaviera tieto obchody
len za obchodných podmienok urèených zastúpeným, ak neprejavil zastúpený súhlas s iným postupom.
(4) Ak nemôe zástupca vykonáva
svoju èinnos, musí o tom bez zbytoèného odkladu poda správu zastúpenému.

§ 655a
(1) Vo vzahoch s obchodným zástupcom je zastúpený povinný kona
poctivo a v dobrej viere. Najmä je povinný
a) poskytova obchodnému zástupcovi nevyhnutné údaje, ktoré sa
vzahujú na predmet obchodov, a
b) obstara obchodnému zástupcovi
informácie nevyhnutné na plnenie
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, najmä v primeranej lehote
oznámi obchodnému zástupcovi,
e predpokladá podstatné zníenie
rozsahu èinnosti oproti tomu, èo by
mohol obchodný zástupca za normálnych podmienok oèakáva.
(2) Zastúpený je povinný informova obchodného zástupcu v primeranej lehote o tom, e prijal, odmietol
alebo neuskutoènil obchod obstaraný
zástupcom.

§ 656
Obchodný zástupca je povinný spolupôsobi v rámci svojho záväzku pri
uskutoèòovaní uzavretých obchodov
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pod¾a pokynov zastúpeného a v záujme
zastúpeného, ktoré sú alebo musia by
obchodnému zástupcovi známe, najmä
pri rieení nezrovnalostí, ktoré vzniknú
z uzavretých obchodov.

§ 657
Obchodný zástupca nesmie oznámi
údaje získané od zastúpeného pri svojej
èinnosti bez súhlasu zastúpeného iným
osobám alebo ich vyui pre seba alebo
pre iné osoby, pokia¾ by to bolo v rozpore so záujmami zastúpeného. Táto povinnos trvá aj po ukonèení zmluvy
o obchodnom zastúpení.

vykonávané v závislosti od poètu alebo od úrovne obchodov.
(2) Nárok na úhradu nákladov spojených so svojou èinnosou má obchodný zástupca popri provízii, len keï to
bolo dojednané a ak nevyplýva zo
zmluvy nieèo iné, len keï mu vznikol
nárok na províziu z obchodu, ktorého
sa náklady týkajú.
(3) Nárok na províziu a na dohodnutú úhradu nákladov nevzniká v prípadoch, keï obchodný zástupca bol pri
uzavieraní obchodu èinný ako obchodný
zástupca alebo sprostredkovate¾ pre osobu, s ktorou zastúpený uzavrel obchod.

§ 658

§ 659a

(1) Obchodný zástupca je povinný
navrhova uzavretie obchodov alebo
uzaviera obchody len s osobami, u ktorých sú predpoklady, e svoje záväzky
splnia.

Obchodný zástupca má nárok na
províziu za obchody uskutoènené poèas trvania zmluvného vzahu, ak

(2) Zástupca ruèí za splnenie povinností treou osobou, s ktorou navrhol
zastúpenému uzavretie obchodu alebo
s ktorou v mene zastúpeného uzavrel
obchod, len keï sa na to písomne zaviazal a ak dostane za prevzatie záruky
osobitnú odmenu. V takom prípade sa
jeho práva a povinnosti spravujú pod¾a
ustanovení o ruèení.

§ 659
(1) Obchodný zástupca má nárok
na províziu dojednanú alebo zodpovedajúcu zvyklostiam v odbore èinnosti pod¾a miesta jej výkonu s prihliadnutím na druh obchodu, ktorý je
predmetom zmluvy. Províziou je aj
odmeòovanie obchodného zástupcu
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a) obchod sa uzatvoril v dôsledku jeho èinnosti,
b) obchod sa uzatvoril s treou osobou, ktorú ete pred uzavretím obchodu získal na úèel uskutoèòovania obchodov tohto druhu.

§ 659b
Obchodný zástupca nemá nárok
na províziu pod¾a § 659a, ak má na òu
nárok predchádzajúci obchodný zástupca a vzh¾adom na okolnosti nie je
spravodlivé rozdeli províziu medzi
oboch obchodných zástupcov.

§ 660
(1) Nárok na províziu, ak nebola
uzatvorená dohoda pod¾a § 661, vzniká v okamihu, keï
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a) zastúpený splnil záväzok vyplývajúci z obchodu alebo
b) zastúpený bol povinný splni záväzok vyplývajúci z obchodu
uskutoèneného s treou osobou,
alebo
c) tretia osoba splnila záväzok vyplývajúci z obchodu.
(2) Nárok na províziu vzniká najneskôr v okamihu, keï tretia osoba
splnila svoju èas záväzku alebo bola
povinná ju splni, ak zastúpený splnil
svoju èas. Ak vak tretia osoba má
splni svoj záväzok a po uplynutí
viac ako iestich mesiacov po uzavretí
obchodu, obchodnému zástupcovi
vzniká nárok na províziu po uzavretí
obchodu.
(3) Provízia je splatná najneskôr
v posledný deò mesiaca, ktorý nasleduje po skonèení tvrroka, v ktorom
na òu vznikol nárok.
(4) Zastúpený vydá obchodnému
zástupcovi aj bez jeho poiadania najneskôr v posledný deò mesiaca, ktorý
nasleduje po skonèení tvrroka,
v ktorom sa stala provízia splatnou, písomné potvrdenie s rozpisom hlavných poloiek potrebných na výpoèet
provízie. Tým nie je dotknuté oprávnenie obchodného zástupcu poadova informácie dostupné zastúpenému
a potrebné na kontrolu výpoètu provízie.
(5) Ak základom urèenia provízie
je rozsah splneného záväzku treou
osobou, do tohto základu sa zapoèítava aj plnenie neuskutoènené z dôvodu, za ktorý zodpovedá zastúpený.

§ 661
Ak vyplýva zo zmluvy, e obchodný zástupca je povinný iba obstara pre
zastúpeného príleitos, aby zastúpený
mohol s treou osobou uzavrie obchod
s urèitým obsahom, vzniká obchodnému zástupcovi nárok na províziu u zaobstaraním tejto príleitosti.

§ 662
(1) Nárok na províziu zanikne, ak
je zrejmé, e obchod medzi zastúpeným a treou osobou sa neuskutoèní
a ak jeho neuskutoènenie nie je dôsledkom okolností, za ktoré zodpovedá zastúpený, ak z obchodu nevyplýva
nieèo iné.
(2) Provízia, ktorá u bola uhradená, musí sa vráti, ak nárok na òu zanikol pod¾a odseku 1.
(3) Dohodou len v prospech obchodného zástupcu mono upravi aj
inak zánik nároku na províziu pod¾a
odseku 1.

§ 663
(1) Zastúpený je povinný odovzda
obchodnému zástupcovi vetky podklady a pomôcky potrebné na plnenie
záväzku obchodného zástupcu.
(2) Podklady a pomôcky nevyhnutné pod¾a odseku 1 zostávajú majetkom
zastúpeného a obchodný zástupca je
povinný ich vráti po ukonèení zmluvy,
pokia¾ ich obchodný zástupca, vzh¾adom na ich povahu, nespotreboval pri
plnení svojho záväzku.
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(3) Obchodný zástupca je povinný
pre potrebu zastúpeného uschova doklady, ktoré nadobudol v súvislosti
so svojou èinnosou, a to po dobu, po ktorú tieto doklady môu by významné
pre ochranu záujmov zastúpeného.

§ 664
Nevýhradné
obchodné zastúpenie
Ak zo zmluvy nevyplýva nieèo iné,
môe zastúpený poveri aj iné osoby
obchodným zastúpením, ktoré dojednal
s obchodným zástupcom, a obchodný
zástupca môe vykonáva èinnos, na
ktorú sa zaviazal voèi zastúpenému, aj
pre iné osoby alebo uzaviera obchody,
ktoré sú predmetom obchodného zastúpenia, na vlastný úèet alebo na úèet inej
osoby.

§ 667
Záväzok obchodného zástupcu zaniká uplynutím èasu, na ktorý bola
zmluva uzatvorená. Ak sa po uplynutí
tohto èasu zmluvné strany naïalej
zmluvou spravujú, predpokladá sa, e
platnos zmluvy sa predåila bez obmedzenia.

§ 668
(1) Zmluva je dohodnutá na neurèitý èas, ak to urèuje zmluva alebo ak
zmluva neobsahuje ustanovenie o èase, na ktorý má by uzavretá, alebo ak
z úèelu zmluvy nevyplýva èasové obmedzenie.
(2) Zmluvu dohodnutú na neurèitý
èas môe ukonèi ktoráko¾vek zo strán
výpoveïou.

Výhradné
obchodné zastúpenie
§ 665
Ak bolo dojednané výhradné zastúpenie, je zastúpený povinný v urèenej
územnej oblasti a pre urèený okruh obchodov nepouíva iného obchodného
zástupcu a obchodný zástupca nie je
oprávnený v tomto rozsahu vykonáva
obchodné zastúpenie pre iné osoby alebo
uzaviera obchody na vlastný úèet alebo
úèet inej osoby.

§ 666
Zastúpený je oprávnený uzaviera
obchody, na ktoré sa vzahuje výhradné
obchodné zastúpenie aj bez súèinnosti
obchodného zástupcu, je vak povinný,
pokia¾ zmluva neurèuje nieèo iné, plati
z týchto obchodov obchodnému zá-
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stupcovi províziu tak, ako keby sa tieto
obchody uzavreli s jeho súèinnosou.

(3) Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dåka výpovednej lehoty pri
výpovedi danej v priebehu prvého roka trvania zmluvy je jeden mesiac, pri
výpovedi danej v priebehu druhého
roka dva mesiace, ak zmluva trvá tri
a viac rokov, výpovedná lehota je tri
mesiace.
(4) Ak si zmluvné strany dohodnú
dlhie výpovedné lehoty, ako sú uvedené v odseku 3, nesmie by lehota,
ktorou je viazaný zastúpený, kratia
ako lehota, ktorú musí dodra obchodný zástupca.
(5) Ak z obsahu zmluvy nevyplýva
nieèo iné, výpovedná lehota uplynie
ku koncu kalendárneho mesiaca.
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(6) Ustanovenia odsekov 2 a 5 sa
pouijú aj na zmluvu uzavretú na urèitý èas, ktorá sa zmenila na zmluvu uzatvorenú na neurèitý èas pod¾a § 667,
s tým, e výpovedná lehota pod¾a odseku 3 sa bude poèíta s prihliadnutím
na èas trvania zmluvného vzahu, ktorá predchádzala zmene na zmluvu na
neurèitý èas.

§ 668a
Obchodný zástupca má právo na
náhradu kody, ktorá vznikla v dôsledku skonèenia zmluvných vzahov
so zastúpeným, ak obchodnému zástupcovi
a) nebola vyplatená provízia, ktorá
mu patrí z dôvodu výkonu obchodného zastúpenia v súlade
s § 655 ods. 1, hoci zastúpenému
svojou èinnosou priniesol podstatné výhody,
b) neboli uhradené náklady pod¾a
§ 659 ods. 2.

zákazníkmi, je spravodlivé; tieto
okolnosti zahàòajú aj pouitie alebo nepouitie konkurenènej doloky pod¾a § 672a.
(2) Výka odstupného nesmie prekroèi priemernú roènú províziu vypoèítanú z priemeru provízií získaných obchodným zástupcom v priebehu posledných piatich rokov; ak zmluva trvala menej ako pä rokov, výka
odstupného sa vypoèíta z priemeru
provízií za celé zmluvné obdobie.
(3) Priznaním odstupného nie je
dotknuté právo obchodného zástupcu
na náhradu kody pod¾a § 668a.
(4) Rovnako vznikne právo na odstupné aj v prípade, ak skonèenie
zmluvy nastane v dôsledku smrti obchodného zástupcu.
(5) Právo obchodného zástupcu na
odstupné pod¾a odseku 1 zanikne, ak
do jedného roka od skonèenia zmluvy
neoznámi zastúpenému, e uplatòuje
svoje práva.

§ 669
(1) Obchodný zástupca má v prípade skonèenia zmluvy právo na odstupné, ak
a) pre zastúpeného získal nových zákazníkov alebo významne rozvinul obchod s doterajími zákazníkmi a zastúpený má podstatné
výhody vyplývajúce z obchodov
s nimi a
b) vyplatenie odstupného s prihliadnutím na vetky okolnosti, najmä
na províziu, ktorú obchodný zástupca stráca a ktorá vyplýva z obchodov uskutoènených s týmito

§ 669a
Právo na odstupné nevznikne, ak
a) zastúpený odstúpil od zmluvy pre
poruenie zmluvného záväzku obchodným zástupcom, ktoré zakladá
právo na odstúpenie od zmluvy,
b) obchodný zástupca skonèil zmluvu a toto skonèenie nie je odôvodnené okolnosami na strane zastúpeného alebo vekom, invaliditou,
alebo chorobou obchodného zástupcu a ak od neho nemono spravodlivo poadova pokraèovanie
v èinnosti,
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c) pod¾a dohody so zastúpeným obchodný zástupca prevedie práva
a povinnosti zo zmluvy na tretiu
osobu.

§ 670
Ak bolo výhradné zastúpenie dojednané na dobu urèitú, môe ktoráko¾vek
strana vypoveda zmluvu spôsobom
ustanoveným v § 668 ods. 3, ak objem
obchodu nedosiahol v priebehu posledných 12 mesiacov objem obchodov urèený v zmluve, inak primeraný odbytovým monostiam. Nárok pod¾a § 669
patrí obchodnému zástupcovi aj pri výpovedi zmluvy zastúpeným pod¾a tohto ustanovenia.

§ 671
Obchodný zástupca má po zániku
svojho záväzku pod¾a § 668 alebo § 670
nárok na províziu aj v prípade, ak
a) bol obchod uskutoènený predovetkým v dôsledku èinnosti obchodného zástupcu a v primeranej
lehote po skonèení zmluvy,

(2) Ak pri dojednaní výhradného
obchodného zastúpenia vykonáva obchodný zástupca èinnos, ktorá je predmetom jeho záväzku voèi zastúpenému,
aj pre iné osoby, môe zastúpený odstúpi od zmluvy.

§ 672a
(1) V zmluve mono písomne dohodnú, e obchodný zástupca nesmie
najdlhie dva roky po skonèení zmluvy na urèenom území alebo voèi urèenému okruhu zákazníkov na tomto
území vykonáva na vlastný alebo cudzí úèet èinnos, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo
inú èinnos, ktorá by mala súanú povahu voèi podnikaniu zastúpeného.
(2) V prípade pochybností môe
súd konkurenènú doloku, ktorá by
obmedzovala obchodného zástupcu
viac, ako vyaduje potrebná miera
ochrany zastúpeného, obmedzi alebo
vyhlási za neplatnú.

DIEL XIX
Zmluva o tichom
spoloèenstve

b) v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 659a objednávku
tretej osoby dostal zastúpený alebo obchodný zástupca pred skonèením zmluvy,
c) záväzok tretej osoby bol splnený
a po skonèení zmluvy.

§ 672
(1) Ak pri dojednaní výhradného
obchodného zastúpenia pouíva zastúpený iného obchodného zástupcu, je
oprávnený obchodný zástupca odstúpi
od zmluvy.
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§ 673
Základné
ustanovenia
(1) Zmluvou o tichom spoloèenstve
sa zaväzuje tichý spoloèník poskytnú
podnikate¾ovi urèitý vklad a podie¾a sa
ním na jeho podnikaní a podnikate¾ sa
zaväzuje na platenie èasti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoloèníka na
výsledku podnikania.
(2) Zmluva vyaduje písomnú formu.
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§ 674
(1) Predmetom vkladu môe by urèitá peòaná suma, urèitá vec, právo
alebo iná majetková hodnota vyuite¾ná
pri podnikaní.
(2) Tichý spoloèník je povinný predmet vkladu odovzda podnikate¾ovi
alebo mu umoni jeho vyuitie pri
podnikaní v dohodnutej dobe, inak bez
zbytoèného odkladu po uzavretí zmluvy.
(3) Ak sa zmluvou neurèuje inak,
stáva sa podnikate¾ prevzatím veci,
s výnimkou nehnute¾ných vecí, jej
vlastníkom. Ak je predmetom vkladu
nehnute¾ná vec, je podnikate¾ oprávnený na jej uívanie po dobu trvania
zmluvy. Ak je predmetom vkladu právo
a zmluva neurèuje nieèo iné, je podnikate¾ oprávnený po dobu trvania zmluvy
na jeho výkon.

§ 675
(1) Tichý spoloèník je oprávnený
nahliada do vetkých obchodných
dokladov a úètovných záznamov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa podie¾a svojím vkladom pod¾a zmluvy
o tichom spoloèenstve.
(2) Podnikate¾ je povinný poskytnú tichému spoloèníkovi na poiadanie informácie o podnikate¾skom zámere na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku a financií týkajúcich sa podnikania, na
ktorom sa tichý spoloèník podie¾a svojím vkladom pod¾a zmluvy o tichom
spoloèenstve. Podnikate¾ je povinný
na poiadanie poskytnú tichému spoloèníkovi kópiu úètovnej závierky, ak
zákon ukladá podnikate¾ovi povin-

nos ma úètovnú závierku overenú
audítorom, a výroènú správu.
(3) Ak zo zmluvy medzi podnikate¾om a tichým spoloèníkom nevyplýva iný spôsob poskytnutia informácií
a listín pod¾a odseku 2, podnikate¾ je
povinný na iados tichého spoloèníka zasla poadované informácie alebo kópie listín tichému spoloèníkovi
na ním uvedenú adresu na vlastné náklady, inak je povinný ich poskytnú
v mieste svojho sídla.

§ 676
(1) Pre urèenie podielu tichého spoloèníka na výsledku podnikania je rozhodná roèná úètovná závierka.
(2) Tichému spoloèníkovi vzniká
nárok na podiel zo zisku do 30 dní po
vyhotovení roènej úètovnej závierky.
Ak je podnikate¾om právnická osoba,
plynie táto lehota od schválenia tejto
závierky v súlade s jej stanovami, spoloèenskou zmluvou alebo zákonom.
(3) Pri neskorej strate nie je spoloèník
povinný prijatý podiel na zisku vraca.

§ 677
(1) O podiel na strate sa zniuje vklad
tichého spoloèníka. O podiel na zisku
v ïalích rokoch sa zníený vklad zvyuje a nárok na podiel na zisku vzniká
spoloèníkovi po dosiahnutí pôvodnej
výky vkladu.
(2) Tichý spoloèník nie je povinný
pri podiele na strate z podnikania svoj
vklad dopåòa a na strate sa zúèastòuje
len do výky svojho vkladu.
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§ 678

§ 681

(1) Práva a povinnosti voèi tretím
osobám z podnikania vznikajú iba podnikate¾ovi.

Pokia¾ z ustanovení § 673 a 680 nevyplýva nieèo iné, má tichý spoloèník
oh¾adne svojho vkladu právne postavenie, aké má verite¾ oh¾adne svojej poh¾adávky, nie je vak oprávnený poadova vrátenie svojho vkladu pred zánikom zmluvy.

(2) Tichý spoloèník vak ruèí za záväzky podnikate¾a, ak
a) jeho meno je obsiahnuté v obchodnom mene podnikate¾a, alebo

DIEL XX

b) vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikate¾ o uzavretí zmluvy, e obaja
podnikajú spoloène.

Zmluva o otvorení
akreditívu

§ 679

§ 682

(1) Úèas tichého spoloèníka na podnikaní zaniká:

Základné
ustanovenia

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,

(1) Zmluvou o otvorení akreditívu
sa zaväzuje banka príkazcovi, e na základe jeho iadosti poskytne urèitej
osobe (oprávnenému) na úèet príkazcu
urèité plnenie, ak oprávnený splní do
urèitej doby urèené podmienky, a príkazca sa zaväzuje zaplati banke odplatu.

b) výpoveïou, ak nebola zmluva uzavretá na dobu urèitú,
c) ak dosiahne podiel tichého spoloèníka na strate výku jeho vkladu,
d) ukonèením podnikania, na ktoré sa
zmluva vzahuje,
e) vyhlásením konkurzu na majetok
podnikate¾a alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie tohto konkurzu
pre nedostatok majetku.
(2) Ak zmluva neurèuje inú výpovednú lehotu, mono zmluvu vypoveda
najneskôr es mesiacov pred koncom
kalendárneho roka.

§ 680
Do 30 dní po zániku zmluvy je podnikate¾ povinný vráti tichému spoloèníkovi vklad zvýený alebo zníený
o jeho podiel na výsledku podnikania.
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(2) Zmluva vyaduje písomnú formu.

§ 683
(1) Banka v súlade so zmluvou písomne oznámi oprávnenému, e v jeho
prospech otvára akreditív, a oznámi
mu jeho obsah. V akreditívnej listine
musí by urèené plnenie, na ktoré sa
banka zaväzuje, doba platnosti akreditívu a akreditívne podmienky, ktoré má
oprávnený v tejto dobe splni pre to,
aby sa mohol domáha plnenia voèi
banke.
(2) Oznámenie pod¾a odseku 1 banka urobí bez zbytoèného odkladu po
uzavretí zmluvy, ibae zo zmluvy vy-
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plýva, e tak má urobi a v èase, keï jej
na to dá príkazca pokyn.
(3) Záväzok banky voèi oprávnenému vzniká oznámením uvedeným
v odseku 1.
(4) Záväzok príkazcu voèi banke
vzniká otvorením akreditívu.
(5) Akreditívna listina môe najmä
obsahova povinnos banky zaplati urèitú sumu alebo prija zmenku.

§ 684
Ak nie je odplata za otvorenie akreditívu dohodnutá, je príkazca povinný
zaplati banke odplatu obvyklú v èase
uzavretia zmluvy.

Vzah banky
k oprávnenému
§ 685
Záväzok banky z akreditívu je nezávislý od právneho vzahu medzi príkazcom a oprávneným.

§ 686
(1) Ak neustanovuje akreditívna listina, e akreditív je odvolate¾ný, môe
banka akreditív zmeni alebo zrui len
so súhlasom oprávneného a príkazcu.
(2) Ak akreditívna listina ustanovuje,
e akreditív je odvolate¾ný, môe ho
banka vo vzahu k oprávnenému zmeni alebo zrui do doby, ne oprávnený
splní podmienky urèené v akreditívnej
listine.
(3) Zmeni alebo zrui akreditív
mono iba písomne.

§ 687
(1) Ak neodvolate¾ný akreditív je
z podnetu banky, ktorá je ním viazaná,
potvrdený ïalou bankou, vzniká
oprávnenému nárok na plnenie voèi tejto banke od doby, keï oprávnenému
potvrdenie akreditívu oznámi. Banka,
ktorá poiadala o potvrdenie akreditívu,
a banka, ktorá akreditív potvrdila, sú
zaviazané voèi oprávnenému spoloène
a nerozdielne.
(2) Na zmenu alebo zruenie akreditívu potvrdeného ïalou bankou sa vyaduje aj súhlas potvrdzujúcej banky.
(3) Ak banka, ktorá akreditív potvrdila, poskytla plnenie oprávnenému
v súlade s obsahom akreditívu, má nárok na toto plnenie voèi banke, ktorá
o potvrdenie akreditívu poiadala.

§ 688
Banka, ktorá iba oznamuje oprávnenému, e iná banka pre neho otvorila
akreditív, zodpovedá za kodu spôsobenú za nesprávnos tohto oznámenia,
nevzniká jej vak záväzok z akreditívu.

Dokumentárny
akreditív
§ 689
Pri dokumentárnom akreditíve je
banka povinná poskytnú oprávnenému plnenie, ak sú banke riadne predloené v priebehu platnosti akreditívu
dokumenty urèené v akreditívnej listine.

§ 690
(1) Banka je povinná preskúma s odbornou starostlivosou vzájomnú súvislos predloených dokumentov a èi ich
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obsah zjavne zodpovedá podmienkam
urèeným v akreditívnej listine.
(2) Banka zodpovedá za kodu spôsobenú príkazcovi stratou, znièením
alebo pokodením dokumentov prevzatých od oprávneného, ibae túto kodu
nemohla odvráti ani pri vynaloení
odbornej starostlivosti.

§ 691
Iné akreditívy
Ustanovenia § 689 a 690 platia primerane aj na akreditívy, pod¾a ktorých
sa mono domáha plnenia pri splnení
iných podmienok, ne je predloenie
dokumentov.

DIEL XXI
Zmluva o inkase
§ 692
Základné
ustanovenia
Zmluvou o inkase sa zaväzuje banka obstara pre príkazcu prijatie plnenia
urèitej peòanej poh¾adávky od urèitého dlníka alebo obstara iný inkasný
úkon.

§ 693
(1) Banka poiada dlníka o zaplatenie peòanej sumy alebo o vykonanie
úkonu vyadovaného pod¾a zmluvy
uzavretej s príkazcom. Ak dlník odmietne poadovanú sumu zaplati alebo
uskutoèni poadovaný právny úkon
alebo ak tak neurobí bez zbytoèného
odkladu, podá o tom banka ihneï správu
príkazcovi.
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(2) Pri obstaraní inkasa je banka povinná postupova s odbornou starostlivosou pod¾a pokynu príkazcu, nezodpovedá vak za to, e inkaso sa neuskutoèní.

§ 694
Prijatú peòanú sumu alebo cenné
papiere, ktoré boli predmetom inkasného úkonu, je banka povinná odovzda
bez zbytoèného odkladu príkazcovi.
Banka zodpovedá za kodu spôsobenú
stratou, znièením alebo pokodením
týchto dokumentov, ibae im nemohla
zabráni pri vynaloení odbornej starostlivosti.

§ 695
Ak má pod¾a zmluvy banka obstara
inkaso prostredníctvom inej banky urèenej príkazcom, uskutoèòuje sa inkaso
touto bankou na úèet a nebezpeèenstvo
príkazcu.

§ 696
Ak nie je odplata za obstaranie inkasa
urèená v zmluve, je príkazca povinný
zaplati banke odplatu obvyklú v èase
uzavretia zmluvy.

Bankové
dokumentárne
inkaso
§ 697
Zmluvou o bankovom dokumentárnom inkase sa zaväzuje banka, vyda
tretej osobe dokumenty oprávòujúce
naklada s tovarom alebo iné doklady,
ak sa pri ich vydaní zaplatí urèitá peòaná suma alebo vykoná iný inkasný
úkon.
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§ 698
Dokumenty uvedené v zmluve je
banka povinná prevzia a opatrova
s odbornou starostlivosou.

§ 699
Práva a povinnosti strán sa spravujú podporne ustanoveniami o mandátnej zmluve.

DIEL XXII
Zmluva
o bankovom uloení veci
§ 700
Základné ustanovenie

(2) Uloite¾ je povinný banke vystavi plnomocenstvo, ktoré je potrebné na
právne úkony uvedené v odseku 1,
a uhradi výdavky, ktoré banke vznikli
pri plnení jej povinností.

§ 703
Uloite¾ je oprávnený kedyko¾vek
poiada o vydanie uloeného predmetu alebo jeho èasti a uloi ho spä, ak
zmluva medzitým nezanikla. Po vydaní predmetu uloenia a do jeho vrátenia nemá banka povinnosti ustanovené
v § 701 a 702.

§ 704

Zmluvou o bankovom uloení veci
sa zaväzuje banka prevzia urèité veci
okrem cenných papierov (predmet uloenia), aby ich uloila a spravovala, a uloite¾ sa zaväzuje plati za to odplatu.

Banka zodpovedá za kodu spôsobenú uloite¾ovi stratou, znièením alebo
pokodením predmetu uloenia, ibae
ich nemohla odvráti pri vynaloení odbornej starostlivosti.

§ 705

§ 701
(1) Banka je povinná predmet uloenia prevzia a s vynaloením odbornej
starostlivosti ho chráni pred stratou,
znièením, pokodením alebo znehodnotením.
(2) Ak výka odplaty nie je dojednaná, je banka oprávnená poadova odplatu obvyklú v èase uzavretia zmluvy.

§ 702
(1) S prihliadnutím na povahu predmetu uloenia je banka povinná s odbornou starostlivosou urobi vetky
úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv, ktoré uloite¾ovi vyplývajú z predmetu uloenia, a odovzda
mu bez zbytoèného odkladu, èo prijala
z uplatnenia týchto práv.

Obe strany môu kedyko¾vek s okamitou úèinnosou zmluvu vypoveda.
Zmluva takisto zaniká, ak si uloite¾ vyzdvihol vetky veci, ktoré sú predmetom uloenia, a neprejavil vô¾u, aby
zmluva ïalej trvala.

§ 706
Po zániku zmluvy je banka povinná
vyda uloite¾ovi predmet uloenia a uloite¾ je povinný ho bez zbytoèného odkladu prevzia a vyrovna dlnú odplatu
za dobu uloenia.

§ 707
Banka má na zabezpeèenie svojich
práv zo zmluvy o uloení iných hodnôt
zádrné právo k predmetu uloenia,
dokia¾ sa v nej nachádza.
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DIEL XXIII

§ 711

Zmluva o benom úète

(1) Za vykonanie platieb je banka
oprávnená poadova úhradu nákladov s tým spojených a poui na ich zapoèítanie peòané prostriedky na úète.
(2) Banka opraví bez zbytoèného odkladu chybné úètovanie; opravu chybného zúètovania platieb je banka povinná
vykona v lehotách a za ïalích zákonom ustanovených podmienok pre prevody peòaných prostriedkov. Nárok na
náhradu kody tým nie je dotknutý.

§ 708
Základné ustanovenia
(1) Zmluvou o benom úète sa zaväzuje banka zriadi od urèitej doby na urèitú menu bený úèet pre jeho majite¾a.
(2) Na uzavretie zmluvy sa vyaduje písomná forma.

§ 709
(1) Banka je povinná prijíma na
bený úèet v mene, na ktorú znie, peòané vklady alebo platby uskutoènené
v prospech majite¾a úètu a z peòaných
prostriedkov na benom úète pod¾a písomného príkazu majite¾a úètu alebo
pri splnení podmienok urèených v zmluve vyplati mu poadovanú sumu alebo
uskutoèni v jeho mene platby ním urèeným osobám. Banka je povinná prijíma platby na bený úèet, vykonáva
platby z beného úètu a vykonáva
zúètovanie uskutoènených platieb
v súlade so zmluvou o benom úète
a v lehotách a za ïalích zákonom
ustanovených podmienok pre prevody peòaných prostriedkov.
(2) Ak je zriadený bený úèet pre
nieko¾ko osôb, má kadá z nich postavenie majite¾a úètu.

§ 710
Ak je v zmluve urèené, e banka vykoná do urèitej sumy príkazy na platby,
aj keï nemá na to potrebné peòané prostriedky na úète, spravujú sa práva a povinnosti strán pri uskutoènení týchto
platieb zmluvou o úvere (§ 497 a nasl.).
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§ 712
(1) Banka je povinná oznámi majite¾ovi úètu údaje o prijatých a vykonaných platbách v lehotách a za ïalích
zákonom ustanovených podmienok
pre prevody peòaných prostriedkov.
(2) Majite¾ úètu je oprávnený poadova, aby mu banka preukázala vykonanie platieb.

§ 713
(1) Banka je povinná pripísa v prospech beného úètu jeho majite¾a peòané prostriedky ku dòu, kedy banka
získala právo s nimi naklada, a od tohto dòa patria majite¾ovi úètu úroky
z týchto prostriedkov.
(2) Peòané prostriedky pouité majite¾om úètu pod¾a § 709 úètuje banka na
archu úètu dòom, keï tieto peòané
prostriedky vyplatila alebo platby uskutoènila, a za tento deò nepatria majite¾ovi úètu úroky z èerpaných peòaných
prostriedkov.

§ 714
(1) Zo zostatku úètu platí banka
úrok. Úroky sú splatné, ak nie je v zmlu-
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ve urèené nieèo iné, koncom kadého
kalendárneho tvrroka a pripisujú sa
v prospech beného úètu.

(2) Ak nie je mena v zmluve urèená,
platí, e sa úèet zriaïuje v slovenskej
mene.

(2) Ak nie je výka úroku dojednaná
v zmluve, je banka povinná plati úroky
ustanovené zákonom alebo na základe
zákona, inak úroky obvyklé pre úèty
vedené za podobných podmienok.

(3) Na uzavretie zmluvy sa vyaduje
písomná forma.

§ 715
(1) Zmluvu môu majite¾ úètu kedyko¾vek s okamitou úèinnosou písomne vypoveda.
(2) Banka môe zmluvu písomne
vypoveda s úèinnosou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa výpoveï doruèila
majite¾ovi úètu.
(3) Zostatok beného úètu banka
vyplatí majite¾ovi úètu alebo pod¾a jeho
príkazu prevedie na iný úèet v banke
alebo po odpoèítaní nákladov s tým
spojených na úèet v inej banke.
(4) Banka je povinná oznámi bez
zbytoèného odkladu majite¾ovi úètu
výku zostatku jeho úètu ku koncu kalendárneho roka.

DIEL XXIV
Zmluva o vkladovom úète
§ 716
Základné ustanovenia
(1) Zmluvou o vkladovom úète sa
zaväzuje banka zriadi tento úèet pre jeho majite¾a v urèitej mene a plati z peòaných prostriedkov na úète úroky
a majite¾ úètu sa zaväzuje vloi na úèet
peòané prostriedky a prenecha ich
vyuitie banke.

§ 717
(1) Ak majite¾ úètu nakladá s peòanými prostriedkami na úète pred dobou
urèenou v zmluve, alebo ak nie je v nej
táto doba urèená, pred uplynutím výpovednej lehoty, nárok na úroky zaniká
alebo sa zníi spôsobom urèeným
v zmluve. Ak nevyplýva zo zmluvy iná
úèinnos výpovednej lehoty, je výpoveï úèinná po troch mesiacoch odo
dòa, keï majite¾ úètu doruèil banke písomnú výpoveï. Vypoveda mono aj
èas vkladu. Úèinky zániku alebo zníenia nároku na úroky sa týkajú len úroku
zo sumy, pri ktorej nebola dodraná výpovedná lehota.
(2) Ak to urèuje zmluva, nie je majite¾ úètu oprávnený naklada s peòanými prostriedkami na úète pred uplynutím doby ustanovenej v odseku 1.

§ 718
(1) Banka je povinná plati úrok vo
výke urèenej v zmluve, alebo ak nie je
dohodnutá, vo výke ustanovenej zákonom alebo na základe zákona, inak
v obvyklej výke s prihliadnutím na
dåku doby, poèas ktorej boli peòané
prostriedky na úète viazané.
(2) Úroky sú splatné po uplynutí lehoty, poèas ktorej sú peòané prostriedky na úète viazané, alebo po úèinnosti výpovede pod¾a § 717 ods. 1. Ak nebol vkladový úèet dojednaný na urèitú dobu, alebo ak bol dojednaný na dobu dlhiu ako
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jeden rok, sú úroky splatné najneskôr
koncom kadého kalendárneho roka.
(3) Ak sú peòané prostriedky uloené na dobu dlhiu ako jeden rok, je banka
povinná na iados majite¾a úètu úroky
vyplati po uplynutí kalendárneho roka.
(4) Úroky sa poèítajú odo dòa, keï
banka získala právo naklada s peòa
nými prostriedkami. Za deò, keï majite¾ úètu nakladá s peòanými prostriedkami, mu úroky nepatria.

§ 719
(1) Po uplynutí urèenej doby alebo
úèinnosti výpovede pod¾a § 717 ods. 1
je banka povinná uvo¾nené peòané
prostriedky vyplati majite¾ovi úètu alebo previes na jeho úèet v inej banke.
(2) Ak sa výpoveï pod¾a § 717 ods. 1
týka iba èasti peòaných prostriedkov
na úète, nastávajú úèinky ustanovené
v odseku 1 oh¾adne tejto èasti.

§ 719a
Na zmluvu o vkladovom úète a na
prijímanie platieb na vkladový úèet,
vykonávanie platieb z vkladového úètu, na zúètovávanie vykonaných platieb a na opravu chybného zúètovania
platieb sa primerane vzahujú ustanovenia tohto zákona o zmluve o benom úète, ak v § 716 a 719 nie je ustanovené inak.

DIEL XXV

prijatie sumy v òom urèenej pri jeho
predloení na výplatu, a to pod¾a podmienok urèených vystavite¾om eku.

§ 721
Osoba, ktorá cestovný ek vydala, je
povinná cestovný ek vyplati alebo obstara jeho vyplatenie.

§ 722
(1) Cestovný ek musí obsahova:
a) oznaèenie, e ide o cestovný ek,
b) príkaz alebo s¾ub vyplati urèitú sumu oprávnenej osobe,
c) meno vystavite¾a, jeho podpis alebo
dostatoènú náhradu podpisu.
(2) Ak cestovný ek obsahuje príkaz
na platenie, musí obsahova aj oznaèenie osoby, ktorej je príkaz urèený.
(3) Ak nie je v cestovnom eku uvedené oznaèenie oprávnenej osoby, môe
vyplatenie eku poadova ten, kto ek
predloí.
(4) Cestovný ek mono vystavi aj
na inú ne slovenskú menu.

§ 723
(1) Pri predloení cestovného eku je
vyplácajúca osoba oprávnená poadova
preukaz totonosti predkladate¾a a jeho
kontrolný podpis na cestovnom eku.

Cestovný ek

(2) Vyplatenie eku musí by na òom
potvrdené podpisom oprávnenej osoby.

§ 720
Základné ustanovenie

§ 724

Cestovný ek je cenný papier, ktorý
oprávòuje osobu v òom uvedenú na

Na cestovný ek sa nevzahujú právne predpisy upravujúce zmenky a eky.
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DIEL XXVI
S¾ub odkodnenia
§ 725
Základné
ustanovenia
(1) S¾ubom odkodnenia sa zaväzuje
s¾ubujúci, e nahradí príjemcovi s¾ubu
kodu, ktorá mu vznikne z urèitého jeho
konania, o ktoré ho s¾ubujúci iada a na
ktoré nie je príjemca s¾ubu povinný.
(2) S¾ub odkodnenia sa musí urobi
písomne.

§ 726
(1) Záväzok s¾ubujúceho vzniká doruèením písomného vyhlásenia s¾ubujúceho jeho príjemcovi.
(2) Príjemca s¾ubu je povinný uskutoèni konanie, o ktoré ho s¾ubujúci iada, len keï sa na to zaviazal.

§ 727
S¾ubujúci je povinný nahradi náklady a vetku kodu, ktoré príjemcovi
s¾ubu vzniknú v súvislosti s konaním,
o ktoré s¾ubujúci poiadal.

§ 728
Príjemca s¾ubu je povinný na úèet
s¾ubujúceho vykona vèas opatrenia potrebné na odvrátenie kody alebo jej obmedzenie na najnutnejiu mieru.

HLAVA III
OSOBITNÉ
USTANOVENIA
PRE ZÁVÄZKOVÉ VZAHY
V MEDZINÁRODNOM
OBCHODE
DIEL I
Predmet úpravy
§ 729
Ustanovenia tejto hlavy sa pouijú
popri ostatných ustanoveniach tohto
zákona na záväzkové vzahy uvedené
v § 261 a 262, na ktorých vzniku sa podie¾a aspoò jeden úèastník, ktorý má
sídlo alebo miesto podnikania, prípadne
bydlisko na území iného tátu ako
ostatní úèastníci, ak sa tieto vzahy spravujú slovenským právnym poriadkom.

DIEL II
Veobecné
ustanovenia
§ 730
Zvyklosti
Pod¾a § 264 sa prihliadne na obchodné zvyklosti veobecne zachovávané v medzinárodnom obchode v príslunom obchodnom odvetví.

§ 731
Úradné
povolenie
(1) Dlník je povinný riadne poiada o vývozné povolenie, povolenie
tranzitu alebo iné úradné povolenie,
ktoré sa vyaduje pre splnenie jeho záväzku v mieste plnenia.
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(2) Verite¾ je povinný riadne poiada o dovozné povolenie alebo iné úradné povolenie, ktoré sa vyaduje na prijatie plnenia v urèenom mieste plnenia.

du, ktorá verite¾ovi vznikla platením
v inej mene.

(3) Povinnos pod¾a odseku 1 vzniká, ak v òom uvedené povolenia sú vyadované v èase plnenia bez oh¾adu na
to, èi boli vyadované u v èase uzavretia zmluvy.

Prepoèet mien

(4) Ak je iadate¾ovi právoplatne zamietnutá iados o udelenie povolenia,
nastávajú úèinky nemonosti plnenia.
Strana, ktorá o povolenie neúspene
poiadala, je povinná druhej strane nahradi kodu spôsobenú zánikom záväzku, ibae zmluva bola uzavretá
s odkladacou podmienkou udelenia
povolenia.
(5) Na záväzkové vzahy upravené
týmto dielom zákona sa nepouije § 47
Obèianskeho zákonníka.

§ 732
Mena peòaného
záväzku
(1) Dlník je povinný splni svoj peòaný záväzok v mene, v ktorej sa peòaný záväzok dojednal. Pri pochybnostiach je povinný v tej istej mene nahradi kodu, na ktorú je zaviazaný pri
poruení zmluvy alebo zániku záväzku.
(2) Ak právne predpisy tátu, na
ktorého území má dlník sídlo alebo
miesto podnikania, prípadne bydlisko,
alebo iné rozhodné právne predpisy
bránia plateniu v mene uvedenej v odseku 1, je dlník povinný nahradi ko-
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§ 733
Ak je peòané plnenie dojednané
stranami v urèitej mene a dlník pod¾a
zmluvy uzavretej s verite¾om alebo
pod¾a medzinárodnej zmluvy alebo inej
právnej úpravy má svoj záväzok plni
v inej mene, je pre menový prepoèet
rozhodujúci stredný kurz medzi oboma
menami platný v èase, keï sa poskytuje
peòané plnenie v mieste urèenom
v zmluve, inak v mieste, kde má verite¾
svoje sídlo alebo miesto podnikania,
prípadne bydlisko.

§ 734
Obvyklá
cena alebo odplata
Ak tento zákon ustanovuje, e pre
výku peòaného záväzku je obvyklá
cena alebo odplata, prihliada sa na ceny
a odplaty obvyklé na medzinárodnom
trhu.

§ 735
Omekanie
s plnením peòaného
záväzku
Pri omekaní s plnením peòaného
záväzku platia sa úroky z omekania
v tej istej mene, na ktorú znie peòaný
záväzok. Dlník je povinný plati úroky
z omekania o 1 % vyie, ako sú úroky
urèené pod¾a § 502, prièom sú rozhodné
úrokové sadzby urèené alebo bankami
poskytované pri úveroch na dobu zodpovedajúcu dobe omekania dlníka
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v táte, na ktorého území má dlník sídlo alebo miesto podnikania, prípadne
bydlisko.

Osobitné dojednania

§ 736

Oddiel 1

Okolnosti
vyluèujúce
zodpovednos

Zákaz ïalieho
vývozu

Za okolnosti vyluèujúce zodpovednos sa nepovauje neudelenie úradného povolenia, o ktoré sa má poiada
pod¾a § 731.

§ 737
(1) Pri pouití § 381 sa prihliada na
výku zisku spravidla dosahovaného
v táte, kde má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko oprávnená
osoba.
(2) Pri pouití § 470 je rozhodujúca
bená cena, ktorá sa dojednáva v mieste, kde má by tovar dodaný, alebo ak
tam nie je taká cena, bená cena v porovnate¾nom inom mieste, prièom sa
vezme zrete¾ na rozdiel v dopravných
nákladoch.

Obchodný zákonník

DIEL III

§ 739
Ak je v kúpnej zmluve písomne urèené, e sa kupujúcemu zakazuje spätný vývoz (reexport) kúpeného tovaru,
zodpovedá kupujúci predávajúcemu
v prípade, e by tovar ktoko¾vek vyviezol z urèenej oblasti. Kupujúci je povinný nahradi predávajúcemu kodu spôsobenú mu poruením tohto záväzku
bez oh¾adu na to, èi tovar vyviezol sám
kupujúci alebo niekto iný, a bez oh¾adu
na to, èi kupujúci zaviazal potrebným
spôsobom ïalích nadobúdate¾ov tovar
nevyváa.

§ 740
Kupujúci, ktorý prevzal povinnos
tovar nevyváa, je povinný na vyzvanie predávajúceho preukáza, kde sa tovar nachádza alebo e bol spotrebovaný bez toho, aby bol vyvezený.

§ 738

§ 741

Ak má obchodný zástupca sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, je pri pouití § 653 rozhodujúce územie tátu, na ktorého území má obchodný zástupca v èase uzavretia zmluvy o obchodnom zastúpení sídlo alebo
miesto podnikania, prípadne bydlisko.

Ak je pochybné, z ktorého územia je
spätný vývoz zakázaný, predpokladá
sa, e je to územie tátu, kam mal tovar
predávajúci pod¾a kúpnej zmluvy odosla, inak územie tátu, v ktorom mal
kupujúci v èase dodania tovaru sídlo
alebo miesto podnikania, prípadne
bydlisko.
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Oddiel 2
Dojednanie
o obmedzení predaja
§ 742
(1) Dojednaním o obmedzení predaja sa predávajúci zaväzuje, e nebude
urèitý tovar predáva urèitému okruhu
zákazníkov alebo do urèitého tátu, alebo e tento tovar bude predáva len
v obmedzenej miere alebo za podmienok urèených v dojednaní.
(2) Toto dojednanie vyaduje písomnú formu a jeho platnos je závislá
od platnosti kúpnej zmluvy, ktorej je
súèasou alebo v súvislosti s ktorou bolo
dohodnuté.

§ 743
Ak nie je úèelom dojednania pod¾a
§ 742 plnenie povinností ustanovené
medzinárodnou zmluvou alebo predchádzanie tomu, aby dolo k porueniu
práv z priemyselného alebo iného duevného vlastníctva, zaniká záväznos
tohto dojednania poruením zmluvy
kupujúcim alebo najneskôr uplynutím
dvoch rokov od dodania tovaru.

Oddiel 3
Menová doloka
§ 744
(1) Ak zmluva urèuje, e cena alebo
iný peòaný záväzok sa rozumie pri urèitom kurze meny, v ktorej sa má záväzok plni (zabezpeèovaná mena),
vo vzahu k urèitej inej mene (zabezpeèujúca mena), a ak dôjde po uzavretí
zmluvy k zmene kurzového pomeru
oboch mien, je dlník povinný zaplati
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sumu zníenú alebo zvýenú tak, aby
suma v zabezpeèujúcej mene zostala
nezmenená.
(2) Ak nie je v zmluve urèené, na
ktoré menové kurzy sa prihliada, predpokladá sa, e sú rozhodné stredné devízové kurzy platné v táte, v ktorom
má dlník sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, a to v èase uzavretia zmluvy a v èase, keï sa peòaný
záväzok plní.
(3) Ak sa v doloke pouije na zabezpeèenie viac mien, je rozhodujúci
priemer kurzov medzi zabezpeèovanou
menou a zabezpeèujúcimi menami, pokia¾ z doloky nevyplýva nieèo iné.

Oddiel 4
Zmluva
o výhradnom predaji
§ 745
Základné
ustanovenia
(1) Zmluvou o výhradnom predaji
sa zaväzuje dodávate¾, e tovar urèený
v zmluve nebude v urèitej oblasti dodáva inej osobe ne odberate¾ovi.
(2) Ak zmluva nie je dojednaná písomne alebo ak nie je v nej urèená oblas
alebo druhy tovaru, na ktoré sa zmluva
vzahuje, je neplatná.

§ 746
Dodávate¾ nesmie po dobu platnosti zmluvy dodáva urèený tovar priamo
ani nepriamo nikomu inému vo vyhradenej oblasti ne odberate¾ovi, prípadne osobám, ktorým to zmluva dovo¾uje.
Zmluva nezbavuje dodávate¾a práva
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vykonáva propagáciu a prieskum trhu
vo vyhradenej oblasti.

§ 747
Jednotlivé predaje v rámci zmluvy
o výhradnom predaji sa uskutoèòujú na
základe samostatných kúpnych zmlúv.
Èas obsahu týchto zmlúv sa môe dohodnú u v zmluve o výhradnom predaji.

§ 748
Ak v zmluve nie je urèené, na akú
dobu sa uzaviera, zaniká zmluva po
uplynutí jedného roka po jej uzavretí.
Ak zo zmluvy vyplýva, e ju strany zamý¾ali uzavrie na dobu neurèitú a nedohodli výpovednú lehotu, môe ju
ktoráko¾vek zo strán ukonèi výpoveïou, ktorá nadobúda úèinnos ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa výpoveï doruèila druhej strane.

§ 749
(1) Ak odberate¾ nedodral èasové
rozvrhnutie odberu tovaru predpokladané v zmluve alebo ak odoberá tovar,
ktorý je predmetom zmluvy o výhradnom predaji, od iného dodávate¾a, hoci
mu toto právo nebolo v zmluve priznané,
môe dodávate¾ od zmluvy odstúpi,
nemá vak nárok na náhradu kody.
(2) Ak dodávate¾ dodáva v rozpore
so zmluvou iným odberate¾om, môe
odberate¾ odstúpi od zmluvy.

Oddiel 5
Zmluvy
o viazaných obchodoch
§ 750
Závislé zmluvy
Ak vyplýva zo zmluvy alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá
a ktoré sú pri uzavretí zmluvy známe
obom stranám, e plnenie z tejto zmluvy (hlavnej zmluvy) závisí od plnenia
inej zmluvy (ved¾ajej zmluvy), predpokladá sa, e plnenie z ved¾ajej zmluvy tvorí odkladaciu podmienku úèinnosti hlavnej zmluvy. Ak sa má alebo
ak sa z hlavnej zmluvy plní vopred, má
nesplnenie ved¾ajej zmluvy povahu
rozväzovacej podmienky.

Viacstranné
výmenné obchody
§ 751
Za viacstranné výmenné obchody
na úèely tohto zákona sa povaujú obchody, pri ktorých uzaviera nieko¾ko
osôb jednu zmluvu alebo nieko¾ko spolu súvisiacich zmlúv, pod¾a ktorých má
dôjs k vzájomnému dodaniu tovaru
medzi úèastníkmi majúcimi sídlo alebo
miesto podnikania, prípadne bydlisko
na území rôznych tátov, kúpna cena
vak má by vyrovnaná iba medzi úèastníkmi, ktorí majú sídlo alebo miesto
podnikania, prípadne bydlisko na území
toho istého tátu.

§ 752
Vzahy vznikajúce z viacstranných
výmenných obchodov sa spravujú pod¾a ustanovení o kúpnej zmluve. Kadý
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z úèastníkov má nárok na plnenie urèené mu zmluvou pod¾a ustanovení
o zmluvách v prospech tretieho. Úèastníci vak nemôu zmluvu zrui alebo
zmeni bez súhlasu úèastníka, ktorému
je urèené plnenie dotknuté zruením
alebo zmenou.

§ 753
iadny z úèastníkov viacstranného
výmenného obchodu nemôe odklada
dodanie tovaru voèi úèastníkovi, ktorý
má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko na území iného tátu,
len preto, e mu nesplnil iný úèastník,
ktorý má s ním sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko na území
toho istého tátu.

§ 754
Úèastníci viacstranného výmenného obchodu, ktorí majú sídlo alebo
miesto podnikania, prípadne bydlisko
na území toho istého tátu, ruèia spoloène a nerozdielne za splnenie záväzku
kadého z nich voèi úèastníkom, ktorí
majú sídlo alebo miesto podnikania,
prípadne bydlisko na území iného tátu.

§ 755
Úèastník viacstranného výmenného
obchodu nie je oprávnený odstúpi od
zmluvy pri omekaní niektorého
z ostatných úèastníkov, ak niektorý iný
úèastník u splnil svoj záväzok, ibae
úèastník odstupujúci od zmluvy nahradí kodu spôsobenú odstúpením od
zmluvy úèastníkovi, ktorý u splnil svoj
záväzok.
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TVRTÁ ÈAS
SPOLOÈNÉ,
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 756
Ustanovenia tohto zákona sa pouijú, len pokia¾ medzinárodná zmluva,
ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná a bola uverejnená v Zbierke zákonov, neobsahuje odlinú úpravu.

§ 757
Pre zodpovednos za kodu spôsobenú poruením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne
ustanovenia § 373 a nasl.

§ 758
(1) Pri uzavieraní zmlúv, ktorých
stranami sú len osoby majúce sídlo alebo
miesto podnikania, prípadne bydlisko
na území Slovenskej republiky, uplatnia sa ustanovenia tohto zákona o urèení ceny alebo odplaty poskytovanej za
plnenie, len pokia¾ toto urèenie nie je
v rozpore so veobecne záväznými
právnymi predpismi o cenách. Inak
vzniká povinnos plati cenu alebo odplatu vo výke najviac prípustnej pod¾a
týchto predpisov.
(2) Ceny, odplaty a iné peòané plnenia, ktoré sú predmetom záväzkov
pod¾a zmlúv upravených týmto zákonom a sú predmetom úpravy predpisov uvedených v odseku 1, sa povaujú
za ceny pod¾a týchto predpisov.

§ 759
Pokia¾ v zmluve, ktorej stranami sú
osoby majúce sídlo alebo miesto podni-
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kania, prípadne bydlisko na území Slovenskej republiky, alebo ktoré majú na
tomto území podnik alebo jeho organizaènú zloku, je urèená akos vecí v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov, platia pre urèenie akosti ustanovenia týchto predpisov o akosti prípustnej
na uívanie; to neplatí, pokia¾ zo zmluvy alebo z vyhlásenia strany, ktorá má
vec nadobudnú, alebo z predmetu jej
podnikania vyplýva, e sa vec má vyviez.

§ 760
Ustanovenia tohto zákona o záväzkových vzahoch, ktoré sa týkajú uplatnenia práva na súde, súdneho konania
alebo súdneho rozhodnutia, pouijú sa
primerane aj pre uplatnenie práva pred
rozhodcom, pre rozhodcovské konanie
alebo rozhodcovský nález, iba ak sa
opierajú o platnú rozhodcovskú zmluvu.

§ 761
(1) Zruený.
(2) Ustanovenia § 70 a 75 sa pouijú obdobne aj na likvidáciu iných právnických osôb ne obchodných spoloèností, ak nemajú právneho nástupcu
a z právnych predpisov, ktoré ich upravujú, nevyplýva nieèo iné.
(3) Ustanovenia § 71 ods. 3 a 6, § 72,
ako aj § 75 ods. 2 a 3 tohto zákona platia
aj pre likvidáciu tátneho podniku.

§ 762
Ustanovenia upravujúce bankovú
záruku, zmluvu o otvorení akreditívu,
zmluvu o inkase, zmluvu o bankovom
uloení veci, zmluvu o benom úète,
zmluvu o vkladovom úète platia aj pre

prípady, keï namiesto banky bankovú
záruku poskytuje a uvedené zmluvy
uzaviera iná osoba, ktorá je na to oprávnená.

§ 763
(1) Týmto zákonom sa spravujú
právne vzahy, ktoré vznikli odo dòa jeho úèinnosti. Právne vzahy vzniknuté
predo dòom úèinnosti tohto zákona
a práva z nich vzniknuté, ako aj práva
zo zodpovednosti za poruenie záväzkov z hospodárskych a iných zmlúv
uzavretých predo dòom úèinnosti tohto
zákona sa spravujú doterajími predpismi. Zmluvy o benom úète, zmluvy
o vkladovom úète, zmluvy o uloení
cenných papierov a iných hodnôt sa
vak spravujú týmto zákonom odo dòa
jeho úèinnosti, aj keï k ich uzavretiu
dolo pred týmto dòom.
(2) Pod¾a doterajích predpisov sa
a do svojho zakonèenia posudzujú
vetky lehoty, ktoré zaèali plynú predo
dòom úèinnosti tohto zákona, ako aj lehoty pre uplatnenie práv, ktoré sa pod¾a predchádzajúceho odseku spravujú
doterajími predpismi, aj keï zaènú
plynú po úèinnosti tohto zákona.

§ 764
(1) Právna povaha verejných obchodných spoloèností, komanditných
spoloèností, spoloèností s ruèením obmedzeným a akciových spoloèností,
ktoré vznikli pod¾a doterajích predpisov, sa spravuje ustanoveniami tohto
zákona odo dòa jeho úèinnosti.
(2) Ustanovenia spoloèenskej zmluvy, prípadne stanov obchodných spoloèností uvedených v odseku 1, ktoré
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odporujú donucovacím ustanoveniam
tohto zákona, strácajú záväznos dòom
nadobudnutia jeho úèinnosti; spoloèníci, prípadne orgány obchodných spoloèností prispôsobia do jedného roka od
tohto dòa spoloèenské zmluvy, prípadne stanovy úprave tohto zákona a zalú
ich registrovému súdu. Ak tak neurobia, vyzve ich na to registrový súd, ktorý vo výzve zároveò urèí dodatoènú
primeranú lehotu. Po márnom uplynutí
tejto dodatoènej lehoty súd spoloènos
zruí a nariadi jej likvidáciu.
(3) Akcie vydané pred úèinnosou
tohto zákona, s ktorými sú spojené výhody, ktoré tento zákon nepripúa,
strácajú tieto výhody dòom úèinnosti
tohto zákona.

§ 765
(1) Drustvá, ktoré vznikli pred
úèinnosou tohoto zákona, sa premieòajú na spoloènosti alebo drustvá pod¾a
tohto zákona spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon.
(2) Drustvá premenené pod¾a odseku 1 prispôsobia svoje stanovy tomuto zákonu v lehote ustanovenej osobitným zákonom uvedeným v odseku 1.
Do tejto doby predloia svoje stanovy
prispôsobené úprave drustiev pod¾a
tohto zákona registrovému súdu so iadosou o vykonanie potrebných zmien
v obchodnom registri. S prispôsobenými stanovami predloia súèasne zápisnicu o èlenskej schôdzi, na ktorej bola
schválená zmena stanov. Zápisnica zahrnie schválenú výku zapisovaného
základného imania a podiely èlenov na
òom. Zapísaním zmien sa pokladajú
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doterajie drustvá za drustvá zaloené pod¾a tohto zákona.
(3) Právna povaha drustiev uvedených v odseku 1 sa spravuje do zápisu
zmien v obchodnom registri pod¾a odseku 2 doterajími právnymi predpismi
a stanovami.
(4) Ak drustvá uvedené v odseku 1
nepoiadajú o vykonanie zmien v obchodnom registri v ustanovenej lehote
a neurobia tak ani po výzve súdu, nariadi súd likvidáciu drustva.
(5) Ustanovenia osobitného zákona
uvedeného v odseku 1, ktoré upravujú
majetkové podiely na èistom obchodnom imaní drustva, sa pouijú aj pre
urèenie podielu na likvidaènom zostatku. Ak rozdelenie neschváli valné zhromadenie oprávnených osôb, rozhodne
o rozdelení súd.

§ 766
(1) Zakladatelia drustevných podnikov pod¾a zákona è. 162/1990 Zb.
o po¾nohospodárskom drustevníctve,
zákona è. 176/1990 Zb. o bytovom,
spotrebnom, výrobnom a inom drustevníctve, zriaïovatelia podnikov
(hospodárskych zariadení) obèianskych
zdruení a úèastníci spoloèných podnikov pod¾a Hospodárskeho zákonníka
prevedú uvedené podniky na obchodné
spoloènosti alebo drustvá pod¾a tohto
zákona, a to najneskôr do jedného roka
odo dòa nadobudnutia jeho úèinnosti,
alebo ich do tejto doby zruia. Ak sa tak
nestane, súd aj bez návrhu nariadi likvidáciu uvedených podnikov. To isté platí
pre komanditné spoloènosti na akcie.
Ustanovenie § 69 sa pouije primerane.
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(2) Právna povaha a vnútorné pomery právnických osôb uvedených
v odseku 1 a do premeny na obchodné
spoloènosti alebo drustvá, prípadne do
zruenia sa spravujú doterajími právnymi predpismi.
(3) Ak je zakladate¾om právnických
osôb uvedených v odseku 1 drustvo,
zaèína lehota jedného roka ustanovená
v odseku 1 plynú od nadobudnutia úèinnosti osobitného zákona (§ 765 ods. 1).

§ 767
(1) Likvidácia právnických osôb
pod¾a § 764 a 766 sa vykonáva pod¾a
ustanovení tohto zákona. Likvidaèný
zostatok sa vak rozde¾uje pod¾a doterajích predpisov, stanov, zakladacej listiny, spoloèenskej alebo inej zmluvy; ak
nie je rozdelenie takto upravené, pouijú sa primerane ustanovenia tohto zákona, ktoré svojím obsahom sú najbliie
forme likvidovanej právnickej osoby.
(2) Trvanie iných právnických osôb
vyvíjajúcich podnikate¾skú èinnos, ne
ktoré sú uvedené v § 764 a 766 a ktoré
vznikli pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona pod¾a prvích právnych
predpisov, zostáva týmto zákonom nedotknuté. Ich právna povaha a vnútorné právne pomery sa spravujú právnymi predpismi, pod¾a ktorých boli
zriadené.

§ 768
(1) Zápisy v podnikovom registri
vedenom pod¾a doterajích predpisov
sa povaujú za zápisy v obchodnom registri pod¾a tohto zákona.
(2) Právnické osoby, ktoré sa pod¾a
doterajích predpisov zapisujú do pod-

nikového registra, sa od úèinnosti tohto
zákona zapisujú do obchodného registra.
(3) Zápisy v podnikom registri, ktoré nezodpovedajú ustanoveniam tohto
zákona, musia by uvedené do súladu
s týmto zákonom do jedného roka od jeho úèinnosti. Pokia¾ tak zapísaná osoba
neurobí, súd ju vyzve na úpravu zápisu
a urèí primeranú lehotu. To sa netýka
právnických osôb uvedených v § 766.
(4) Právnické osoby alebo ich organizaèné zloky, ktoré sa pod¾a tohto zákona zapisujú do obchodného registra
a nie sú zapísané ku dòu nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona do podnikového
registra, sú povinné poda návrh na zápis do iestich mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.

§ 768a
(1) Spoloènosti s ruèením obmedzeným zaloené v období pred 1. januárom 1997 sú povinné do iestich mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona oznámi príslunému registrovému súdu, èi vykonávajú podnikate¾skú èinnos, a ak ju prestali vykonáva,
urobi opatrenia smerujúce k zániku
spoloènosti.
(2) Spoloènosti s ruèením obmedzeným zaloené pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona sú povinné do
iestich mesiacov od nadobudnutia jeho
úèinnosti upravi svoje spoloèenské
zmluvy a stanovy tak, aby boli v súlade
s týmto zákonom.

§ 768b
(1) Akciové spoloènosti sú povinné
do 31. decembra 1999 uvies formu
a podobu svojich akcií do súladu s tým-

1225

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník
to zákonom. Akciové spoloènosti, ktoré
sú k 1. júlu 1999 zapísané v obchodnom
registri, sú povinné prispôsobi svoje
stanovy tomuto zákonu do 31. decembra 1999. Ustanovenia stanov, ktoré sú
v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, po uplynutí tejto lehoty strácajú
platnos.
(2) Majite¾ listinnej akcie na meno je
povinný na výzvu spoloènosti oznámi
jej bez zbytoèného odkladu vetky údaje pod¾a § 156 ods. 4. Majite¾ovi listinnej
akcie na meno spoloènos vyplatí výnos
vyplývajúci z akcie vtedy, ak si túto povinnos splní.
(3) Akciová spoloènos, ktorá vydala listinné akcie na meno, je povinná zabezpeèi, aby zoznam akcionárov obsahoval vetky údaje pod¾a § 156 ods. 4,
a takýto zoznam odovzda stredisku
cenných papierov do 31. decembra
1999. Ak akciová spoloènos nesplní túto povinnos, súd ju aj bez návrhu zruí
a nariadi jej likvidáciu.

§ 768c
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak,
ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzahy vzniknuté pred
1. januárom 2002; vznik týchto právnych vzahov, ako aj nároky z nich
vzniknuté pred 1. januárom 2002 sa
vak posudzujú pod¾a doterajích
predpisov.
(2) Fyzické osoby, ktoré sú podnikate¾mi a majú k 1. januáru 2002 rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikate¾ v tom istom mieste podnikania, ktorý získal oprávnenie na podnikanie skôr, sú povinné do 1. januára
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2003 doplni svoje obchodné meno
uvedením dodatku týkajúceho sa mena alebo druhu podnikania tak, aby
obchodné mená boli odlíite¾né.
(3) Ak tento zákon ukladá povinnos vykona v obchodnom registri zápis údajov, ktoré sa nezapisovali do
1. januára 2002, osoba, ktorej sa zápis
týka, je povinná poda návrh na zápis
týchto údajov najneskôr do 1. januára
2003, ak tento zákon neustanovuje
inak. Ak túto povinnos v ustanovenej
lehote nesplní, postupuje sa pod¾a
§ 28b ods. 3.
(4) Úplné znenia zakladate¾ských
listín, spoloèenských zmlúv alebo stanov, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pod¾a tohto zákona, je zapísaná
osoba povinná uloi do zbierky listín
do 31. decembra 2002, ak tento zákon
neustanovuje inak. Ak túto povinnos
v ustanovenej lehote nesplní, postupuje sa pod¾a § 28b ods. 3.
(5) Obchodné dokumenty vyhotovené do 1. januára 2002 bez náleitostí
predpísaných týmto zákonom mono
pouíva najneskôr do 1. januára 2003.
(6) Pri zaloení spoloènosti pred
1. januárom 2002 sa postupuje pod¾a
doterajích predpisov a do vzniku
spoloènosti, ak sa zakladatelia nedohodnú na postupe pod¾a tohto zákona.
(7) Ak sa pred 1. januárom 2002
rozhodlo o zvýení základného imania alebo o zníení základného imania
spoloènosti, postupuje sa a do zapísania zmeny do obchodného registra
pod¾a doterajích predpisov, ak valné
zhromadenie do 1. januára 2003 nerozhodne, e sa bude postupova pod-
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¾a tohto zákona. Toto rozhodnutie môe
valné zhromadenie prija iba dovtedy,
kým spoloènos nepodala návrh na súd
na zápis zvýenia alebo zníenia základného imania do obchodného registra.
(8) Ak sa pred 1. januárom 2002 rozhodlo o premene alebo o zruení spoloènosti, postupuje sa a do zapísania
zmeny do obchodného registra pod¾a
doterajích predpisov, ak valné zhromadenie do 1. januára 2003 nerozhodne, e sa bude postupova pod¾a tohto
zákona. Toto rozhodnutie môe valné
zhromadenie prija iba dovtedy, kým
spoloènos nepodala na súd návrh na
zápis prísluných zmien do obchodného registra. Dôvody, ktoré vyluèujú
monos podania aloby pre neplatnos
uznesenia valného zhromadenia, pouijú sa aj na rozhodnutie o zruení spoloènosti bez likvidácie, ktoré bolo prijaté pred dòom nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona.
(9) Ak pred 1. januárom 2002 bolo
spoloènosti doruèené oznámenie o odstúpení z funkcie pod¾a § 66 ods.1, postupuje sa pod¾a doterajích predpisov.
(10) Ak pred 1. januárom 2002 bolo
zaèaté konanie o zruení pod¾a § 68
ods. 6, súd pokraèuje v konaní pod¾a
doterajích predpisov.
(11) Ustanovenia tohto zákona
o forme spoloèenskej zmluvy, zakladate¾skej zmluvy, zakladate¾skej listiny,
stanov a ich zmien sa nevzahujú na
spoloèenské zmluvy, zakladate¾ské
zmluvy, zakladate¾ské listiny, stanovy
a ich zmeny, ktoré boli dohodnuté pred
1. januárom 2002.

(12) Ustanovenia § 120 ods. 2 a 3 sa
od 1. januára 2002 vzahujú aj na obchodné podiely nadobudnuté spoloènosou alebo òou ovládanou osobou
pred úèinnosou tohto zákona.
(13) Ak bolo pred 1. januárom 2002
zaèaté konanie pod¾a § 131, 183 alebo
§ 242, dokonèí súd konanie pod¾a tohto
zákona.
(14) Spoloènosti sú povinné spoloèenské zmluvy a stanovy uvies do súladu s týmto zákonom do 1. januára
2003, ak z ustanovení tohto zákona nevyplýva nieèo iné; inak môe súd aj bez
návrhu spoloènos zrui a nariadi jej
likvidáciu. Spoloèník, ktorý zneuije
svoje postavenie v spoloènosti alebo
bude viaza prispôsobenie spoloèenskej
zmluvy alebo stanov na neoprávnené
výhody a v dôsledku toho zmarí prispôsobenie spoloèenskej zmluvy alebo
stanov poiadavkám tohto zákona,
zodpovedá ostatným spoloèníkom
a verite¾om spoloènosti za kodu, ktorá
im v dôsledku tohto konania vznikla.
(15) Ak tento zákon neustanovuje
inak,
ustanovenia
spoloèenských
zmlúv a stanov upravujúcich práva
a povinnosti spoloèníkov alebo spoloènosti v rozpore s donucujúcimi ustanoveniami tohto zákona strácajú platnos
1. januára 2002.
(16) Ak majite¾ akcie na meno poiadal orgán spoloènosti o udelenie súhlasu s prevodom akcie pred 1. januárom
2002 a prísluný orgán spoloènosti nerozhodne o iadosti do 1. apríla 2002,
platí, e súhlas bol daný.
(17) Doterajie zamestnanecké akcie
prestávajú by osobitným druhom akcií
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dòom, keï valné zhromadenie rozhodne o zmene zamestnaneckých akcií;
valné zhromadenie je povinné tak rozhodnú najneskôr do 1. januára 2004.
Poèas tejto lehoty sa na zamestnanecké
akcie pouijú doterajie predpisy.
(18) Ak v dôsledku pouitia tohto
zákona vznikne medzi urèitými osobami vzah ovládajúcej osoby a ovládanej
osoby, hoci pod¾a doterajej úpravy takými osobami neboli, sú povinné uvies
svoje vzájomné vzahy do súladu
s týmto zákonom do 31. decembra 2002.
Ovládaná osoba je povinná previes obchodný podiel alebo akcie ovládajúcej
osoby, ktoré má vo svojom obchodnom
majetku, do 31. decembra 2002; inak ju
súd môe aj bez návrhu zrui a nariadi
jej likvidáciu.
(19) Ak bolo zvolané pred 1. januárom 2002 valné zhromadenie na deò,
ktorý nasleduje po 1. januári 2002, na
zvolávanie valného zhromadenia sa
pouijú doterajie predpisy.
(20) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa dohôd o výkone hlasovacích
práv sa pouijú aj na dohody o výkone
hlasovacích práv, ktoré boli uzavreté
pred 1. januárom 2002.
(21) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa dôkazov vo vzahu k preukazovaniu splnenia povinnosti náleitej alebo odbornej starostlivosti sa nevzahujú
na konania, ku ktorým dolo pred 1. januárom 2002.
(22) Ak akciová spoloènos nerozhodne, e òou vydané akcie, ktoré sa
k 1. januáru 2002 povaujú za verejne
obchodovate¾né cenné papiere pod¾a
osobitného predpisu, prestanú by ve-
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rejne obchodovate¾né, povauje sa za
verejnú akciovú spoloènos a do 1. apríla 2002, aj keï nie sú splnené podmienky § 154 ods. 3. Ustanovenie § 154
ods. 4 tým nie je dotknuté.
(23) Platnos zmlúv o obchodnom
zastúpení, ktoré boli uzavreté pred
1. januárom 2002, posudzuje sa pod¾a
doterajích predpisov. Práva a povinnosti zmluvných strán z takých zmlúv
sa upravujú týmto zákonom, ak zákon
nepripúa, aby si zmluvné strany dohodli nieèo iné.
(24) Ak k 1. januáru 2002 jedna fyzická osoba je jediným spoloèníkom vo
viacerých ako v troch spoloènostiach
s ruèením obmedzeným alebo ak je spoloènos s jediným spoloèníkom jediným
spoloèníkom inej spoloènosti s ruèením
obmedzeným, je povinná uvies svoje
právne postavenie do súladu s týmto
zákonom do 31. decembra 2003, inak
môe súd aj bez návrhu vetky tieto
spoloènosti zrui a nariadi ich likvidáciu. Ustanovenia § 68 ods. 7 a 8 sa pouijú primerane.

§ 768d
V prípade rozdelenia spoloènosti,
o ktorom sa rozhodlo pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona a ktorého úèinky rozdelenia nastanú a po
nadobudnutí úèinnosti tohto zákona,
ruèenie nástupníckych spoloèností sa
spravuje týmto zákonom.

§ 769
Povinnos zverejnenia údajov ustanovená týmto zákonom je splnená ich
zverejnením v Obchodnom vestníku.
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§ 770
Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví spôsob a podmienky
zverejòovania údajov, ktoré vyaduje
tento zákon.

§ 771
Vláda Slovenskej republiky vydá
nariadením vykonávacie predpisy pod¾a § 629.

§ 772

10. zákon è. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahranièím v znení
zákona è. 102/1988 Zb. a zákona
è. 113/1990 Zb. s výnimkou ustanovení § 2, 3, 13 a 16, § 17 ods. 2
písm. c), § 18 ods. 1, § 19 ods. 1
písm. i), § 22 písm. j), § 43 a 56, 58
a 64,
11. § 13 ods. 1 a § 16 ods. 3 zákona
è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov,

Zruujú sa:
1. § 352 Obèianskeho
è. 141/1950 Zb.,

9. § 1 ods. 2, § 3 ods. 2 a § 4 zákona
è. 174/1950 Zb. o drabách mimo
exekúcie,

zákonníka

2. zákon è. 101/1963 Zb. o právnych
vzahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu),
3. Hospodársky zákonník è. 109/1964
Zb. v znení zákona è. 82/1966 Zb.,
zákonného opatrenia è. 13/1967
Zb., zákona è. 69/1967 Zb., zákona
è. 72/1970 Zb., zákona è. 138/1970
Zb., zákona è. 144/1975 Zb., zákona
è. 165/1982 Zb., zákona è. 98/1988
Zb. a zákona è. 103/1990 Zb.,
4. zákon è. 173/1988 Zb. o podniku
so zahraniènou majetkovou úèasou
v znení zákona è. 112/1990 Zb.,
5. zákon è. 67/1989 Zb. o národohospodárskom plánovaní,
6. zákon è. 104/1990 Zb. o akciových
spoloènostiach,
7. zákon è. 162/1990 Zb. o po¾nohospodárskom drustevníctve,
8. zákon è. 176/1990 Zb. o bytovom,
spotrebnom, výrobnom a inom
drustevníctve,

12. nariadenie vlády Èeskej a Slovenskej
Federatívnej
Republiky
è. 81/1989 Zb. o povinnom prerokúvaní dodávate¾sko-odberate¾ských
vzahov a konkretizácii záväzných
výstupov tátneho plánu pri dodávkach produkcie,
13. nariadenie vlády Èeskej a Slovenskej
Federatívnej
Republiky
è. 256/1990 Zb., ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ïalie
èinnosti, na ktorých vykonávanie sa
vyaduje povolenie na zahraniènoobchodnú èinnos,
14. nariadenie vlády Èeskej a Slovenskej
Federatívnej
Republiky
è. 132/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú prípady, keï môe podnik
so zahraniènou majetkovou úèasou
vzniknú bez povolenia,
15. vyhláka Ministerstva národnej obrany è. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác
urèených na zabezpeèenie obranyschopnosti tátu, v znení vyhláky
è. 144/ 1989 Zb.,
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16. vyhláka ministerstiev veobecného strojárstva a akého strojárstva
è. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú
základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhláky è. 57/1972 Zb., è. 107/1981 Zb.
a è. 28/1990 Zb.,
17. vyhláka Ministerstva veobecného
strojárstva è. 136/1964 Zb., ktorou
sa vydávajú základné podmienky
dodávky opráv strojárskych výrobkov, v znení vyhláky è. 27/1990 Zb.,
18. vyhláka Ministerstva veobecného
strojárstva è. 137/1964 Zb., ktorou
sa vydávajú základné podmienky
dodávky opráv cestných vozidiel
pre motorovú dopravu, v znení
vládneho nariadenia è. 38/1966 Zb.
a vyhláky è. 26/1990 Zb.,
19. vyhláka Správy tátnych hmotných rezerv è. 174/1964 Zb., ktorou
sa vydávajú základné podmienky
dodávky tátnych rezerv, v znení
vyhláky è. 181/1989 Zb.,
20. vyhláka tátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného
arbitra Èeskoslovenskej socialistickej republiky è. 87/1966 Zb. o niektorých ekonomických opatreniach
v investiènej výstavbe v znení nariadenia vlády Èeskoslovenskej socialistickej republiky è. 136/1973 Zb.,
21. vyhláka Ministerstva po¾nohospodárstva a výivy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva
è. 73/1967 Zb., ktorou sa vydávajú
základné podmienky dodávky opráv
po¾nohospodárskych a lesných mechanizaèných prostriedkov, po¾ných
a zemných prác, chemizácie a iných
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po¾nohospodárskych prác, v znení
vyhláky è. 147/1989 Zb.,
22. vyhláka ministerstiev chemického
priemyslu, stavebníctva, spotrebného priemyslu, akého priemyslu
a zahranièného obchodu è. 187/1968
Zb., ktorou sa ustanovujú záruèné
doby pri dodávkach na výstavbu
budov na bývanie,
23. vyhláka Federálneho ministerstva
dopravy è. 152/1971 Zb. o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave,
24. vyhláka Federálneho ministerstva
dopravy è. 156/1971 Zb. o hospodárskych záväzkoch vo vnútrotátnej vodnej nákladnej doprave,
25. vyhláka predsedu tátnej banky
èeskoslovenskej a Federálneho ministerstva financií è. 118/1972 Zb.
o pokladnièných operáciách v socialistických organizáciách,
26. vyhláka Federálneho ministerstva
pre technický a investièný rozvoj
è. 101/1973 Zb. o projektových súaiach v znení vyhláky è. 124/1991
Zb.,
27. vyhláka tátnej arbitráe Èeskoslovenskej socialistickej republiky
è. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú
základné podmienky dodávky stavebných prác,
28. vyhláka Federálneho ministerstva
pre technický a investièný rozvoj
a tátnej arbitráe Èeskoslovenskej
socialistickej republiky è. 77/1977
Zb. o centrálnej regulácii výrobkov
a materiálov vo výstavbe,
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29. vyhláka Federálneho ministerstva
hutníctva a akého strojárstva
è. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú
základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu,
v znení vyhláky è. 30/1990 Zb.,
30. vyhláka Federálneho ministerstva
palív a energetiky è. 106/1977 Zb.,
ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív,
v znení vyhláky è. 1/1987 Zb. a vyhláky è. 3/1990 Zb.,
31. vyhláka tátnej arbitráe Èeskoslovenskej socialistickej republiky
è. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú
základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu,
v znení vyhláok è. 26/1982 Zb.
a è. 12/1988 Zb.,
32. vyhláka Federálneho ministerstva
po¾nohospodárstva
a
výivy
è. 84/1978 Zb., ktorou sa vydávajú
základné podmienky dodávky
opráv po¾nohospodárskej techniky,
v znení vyhláky è. 148/1989 Zb.,
33. vyhláka Federálneho ministerstva
dopravy è. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky leteckých prác v po¾nohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, v znení vyhláky è. 37/ 1990 Zb.,
34. vyhláka tátnej arbitráe Èeskoslovenskej socialistickej republiky
è. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú
základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov, v znení vyhláky è. 199/1989 Zb.,
35. vyhláka tátnej arbitráe Èeskoslovenskej socialistickej republiky
è. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami
vnútorného obchodu, v znení vyhláky è. 200/1989 Zb.,
vyhláka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu è. 61/1980
Zb. o zriaïovaní a èinnosti organizaèných zloiek èeskoslovenských
právnických osôb v zahranièí,
vyhláka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu è. 62/1980
Zb. o kontrole zahraniènoobchodnej èinnosti,
vyhláka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu a Federálneho
ministerstva pre technický a investièný rozvoj è. 64/1980 Zb. o postupe pri nakladaní s priemyselnými
právami a výrobnotechnickými poznatkami vo vzahu k zahranièiu,
vyhláka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu è. 140/1980
Zb. o preventívnej kontrole vyváaného a dováaného tovaru a o preukaze o pouití a vyuití dovezeného
tovaru,
vyhláka tátnej arbitráe Èeskoslovenskej socialistickej republiky
è. 27/1981 Zb., ktorou sa vydávajú
základné podmienky dodávky
zdravotníckych a veterinárnych výrobkov,
v
znení
vyhláky
è. 142/1989 Zb.,
vyhláka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu è. 53/1981
Zb. o podmienkach poskytovania
zahraniènohospodárskych sluieb
v oblasti dopravy,
vyhláka Ministerstva kultúry Èeskej
socialistickej
republiky
è. 57/1981 Zb. o ude¾ovaní, zmene
a odnímaní povolení na poskytova-
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nie zahranièno-hospodárskych sluieb
v oblasti kultúry a o kontrole týchto sluieb,
43. vyhláka Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky
è. 61/1981 Zb. o udie¾aní, zmene
a odnímaní povolení na poskytovanie zahranièno-hospodárskych sluieb v oblasti kultúry a o kontrole
týchto sluieb,
44. vyhláka tátnej arbitráe Èeskoslovenskej socialistickej republiky
è. 91/1981 Zb., ktorou sa vydávajú
základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami
vnútorného obchodu a na priemyselné spracovanie, v znení vyhláky
è. 180/1989 Zb.,
45. vyhláka Federálneho ministerstva
financií è. 179/1982 Zb. o rozsahu
a podmienkach zmluvného poistenia socialistických organizácií,
46. vyhláka Federálneho ministerstva
pre technický a investièný rozvoj
è. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpeèenie
vedecko-technického rozvoja, v znení vyhláky è. 154/1989 Zb.,
47. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Èeskej socialistickej republiky
è. 23/1983 Zb. o ude¾ovaní, zmene
a odnímaní povolení na poskytovanie zahraniènohospodárskych sluieb v oblasti kúpe¾nej lieèby
a o kontrole týchto sluieb,
48. vyhláka tátnej arbitráe Èeskoslovenskej socialistickej republiky
è. 24/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky zberných surovín
v znení vyhláky è. 140/1989 Zb.,
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49. vyhláka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu è. 104/1983
Zb. o dovoze investièných celkov,
50. vyhláka Federálneho ministerstva
dopravy è. 8/1984 Zb. o základných
podmienkach niektorých èinností
vykonávaných Èeskoslovenskými
tátnymi dráhami v súvislosti s prepravou,
51. vyhláka tátnej arbitráe Èeskoslovenskej socialistickej republiky
è. 11/1984 Zb. o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov,
52. vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky è. 61/1984 Zb. o udie¾aní, zmene
a odnímaní povolení na poskytovanie zahraniènohospodárskych sluieb v oblasti kúpe¾nej lieèby a o kontrole týchto sluieb,
53. vyhláka Federálneho ministerstva
hutníctva a akého strojárstva, Federálneho ministerstva veobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu è. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutoèòovaných vyími dodávate¾skými formami a niektorých ïalích dodávok
urèených pre tuzemsko v znení vyhláky è. 29/1990 Zb.,
54. vyhláka Federálneho tatistického
úradu è. 49/1985 Zb. o základných
podmienkach dodávky prác a sluieb v oblasti automatizovaného
spracovania dát v znení vyhláky
è. 170/1989 Zb.,
55. vyhláka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a akého
strojárstva, Federálneho ministerstva
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veobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického
priemyslu è. 31/1986 Zb. o základných podmienkach dodávky vývozných investièných celkov,
56. vyhláka Federálneho ministerstva po¾nohospodárstva a výivy
è. 130/1988 Zb. o zásadách predaja po¾nohospodárskych výrobkov èlenom
a pracovníkom socialistických organizácií s po¾nohospodárskou výrobou,
57. vyhláka Federálneho ministerstva
po¾nohospodárstva
a
výivy
è. 155/1988 Zb. o základných podmienkach dodávky po¾nohospodárskych výrobkov,
58. vyhláka Federálneho ministerstva
po¾nohospodárstva
a
výivy
è. 156/1988 Zb. o základných podmienkach dodávky potravinárskych
a niektorých iných výrobkov,
59. vyhláka Federálneho ministerstva
dopravy a spojov è. 143/1989 Zb.
o zmluve o príprave prepráv eleznièných vozòových zásielok,
60. vyhláka tátnej arbitráe Èeskoslovenskej socialistickej republiky
è. 57/1990 Zb. o prechodnej odchylnej úprave hospodárskych záväzkov od ustanovenia § 295 ods. 2
Hospodárskeho zákonníka pre odvetvia Federálneho ministerstva
hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, Ministerstva výstavby a stavebníctva Èeskej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby
a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky,
61. vyhláka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu è. 265/1990
Zb. o zriaïovaní a prevádzkovaní
obchodných zastupite¾stiev zahranièných osôb,

62. vyhláka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu è. 533/1990
Zb. o ude¾ovaní povolení na zahraniènoobchodnú èinnos, o vykonávaní zahraniènoobchodnej èinnosti
bez registrácie alebo povolenia
a o vykonávaní zahraniènoobchodnej èinnosti zahraniènými osobami,
v znení vyhláky è. 27/1991 Zb.,
63. vyhláka tátnej banky èesko-slovenskej è. 386/1991 Zb. o platobnom styku a zúètovaní,
64. vyhláka tátnej banky èesko-slovenskej è. 414/1991 Zb. o medzibankovom platobnom styku a zúètovaní,
65. výnos Federálneho ministerstva dopravy è. 17.525/1981 o postupe èeskoslovenských organizácií pri poskytovaní zahraniènohospodárskych
sluieb pri preprave vecí (registrované v èiastke 33/1981 Zb.),
66. úprava tátnej arbitráe Èeskoslovenskej
socialistickej
republiky
è. 2/1984 z 15. novembra 1984, ktorou
sa ustanovuje odchylná úprava hospodárskych záväzkov pre stavby jadrovo energetických èastí elektrárne
Temelín (reg. v èiastke 1/1985 Zb.),
67. vyhláka Ministerstva vnútorného
obchodu è. 4/1952 Ú. l., ktorou sa
vydávajú podrobnejie predpisy
o drabách mimo exekúcie,
68. základné podmienky dodávky výrobkov vyváaných organizáciami
zahranièného obchodu Chemapol
Praha a Chemapol Bratislava vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahranièného
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obchodu è. 12/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahranièného
obchodu,
69. základné podmienky dodávky výrobkov dováaných organizáciami
zahranièného obchodu Chemapol
Praha a Chemapol Bratislava vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla 1964 v znení doplnkov
z 30. marca 1965 a úpravou Federálneho ministerstva zahranièného obchodu è. 10/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahranièného obchodu,
70. základné podmienky dodávky výrobkov vyváaných organizáciami
zahranièného obchodu Metalimex
a Kerametal vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla 1964
v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahranièného obchodu
è. 27/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahranièného obchodu,
71. základné podmienky dodávky výrobkov dováaných organizáciami
zahranièného obchodu Metalimex
a Kerametal vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla 1964
v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965
a úpravou Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu è. 26/1977
Vestníka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu,
72. základné podmienky dodávky výrobkov vyváaných podnikom zahranièného obchodu Pragoexport vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien
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a doplnkov vykonaných úpravou
Federálneho ministerstva zahranièného obchodu è. 11/1977 Vestníka
Federálneho ministerstva zahranièného obchodu,
73. základné podmienky dodávky výrobkov vyváaných organizáciami
zahranièného obchodu Ligna Praha
a Drevoúnia Bratislava vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla
1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahranièného obchodu
è. 13/1977 Vestníka Federálneho
ministerstva zahranièného obchodu,
74. základné podmienky dodávky výrobkov dováaných organizáciami
zahranièného obchodu Ligna Praha
a Drevoúnia Bratislava vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov
vykonaných doplnkom z 30. marca
1965 a úpravou Federálneho ministerstva zahranièného obchodu
è. 9/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahranièného obchodu,
75. základné podmienky dodávky výrobkov vyváaných podnikom zahranièného obchodu Èeskoslovenská keramika vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla 1964
v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahranièného obchodu
è. 25/1977 Vestníka Federálneho
ministerstva zahranièného obchodu,
76. základné podmienky dodávky výrobkov dováaných podnikom zahranièného obchodu Èeskoslovenská keramika vydané ministrom za-
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hranièného obchodu 25. júla 1964
v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965
a úpravou Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu è. 24/1977
Vestníka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu,
77. základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov pre vývoz vydané
ministrom zahranièného obchodu
25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahranièného obchodu è. 5/1977 Vestníka Federálneho
ministerstva zahranièného obchodu,
78. základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov z dovozu vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30.
marca 1965 a úpravou Federálneho
ministerstva zahranièného obchodu
è. 5/1980 Vestníka Federálneho ministerstva zahranièného obchodu,
79. základné podmienky dodávky výrobkov vyváaných organizáciami
zahranièného obchodu Centrotex,
Exico a Karaexport vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla
1964 v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahranièného obchodu
è. 6/1979 Vestníka Federálneho ministerstva zahranièného obchodu,
80. základné podmienky dodávky surovín, materiálov a výrobkov dováaných organizáciami zahranièného
obchodu Centrotex, Exico a Karaexport vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla 1964 v znení

zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou
Federálneho ministerstva zahranièného obchodu è. 5/1979 Vestníka
Federálneho ministerstva zahranièného obchodu,
81. základné podmienky dodávky výrobkov vyváaných podnikom zahranièného obchodu Ferromet vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla 1964 v znení zmien
a doplnkov vykonaných úpravou
Federálneho ministerstva zahranièného obchodu è. 7/1978 Vestníka
Federálneho ministerstva zahranièného obchodu,
82. základné podmienky dodávky výrobkov dováaných podnikom zahranièného obchodu Artia a a. s. Slovart vydané ministrom zahranièného
obchodu 25. júla 1964 v znení zmien
a doplnkov vykonaných doplnkom
z 30. marca 1965 a úpravou Federálneho ministerstva zahranièného obchodu è. 19/1981 Vestníka Federálneho ministerstva zahranièného obchodu,
83. základné podmienky dodávky výrobkov vyváaných podnikom zahranièného obchodu Artia a a. s.
Slovart vydané ministrom zahranièného obchodu 25. júla 1964 v znení
zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965 a úpravou
Federálneho ministerstva zahranièného obchodu è. 18/1981 Vestníka
Federálneho ministerstva zahranièného obchodu,
84. základné podmienky dodávky pre
vývoz potravín a po¾nohospodár-
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skych výrobkov vydané ministrom
zahranièného obchodu 25. júla 1964
v znení zmien a doplnkov vykonaných úpravou Federálneho ministerstva zahranièného obchodu
è. 33/1977 Vestníka Federálneho ministerstva zahranièného obchodu,
85. základné podmienky dodávky potravín a po¾nohospodárskych výrobkov z dovozu vydané ministrom
zahranièného obchodu 25. júla 1964
v znení zmien a doplnkov vykonaných doplnkom z 30. marca 1965
a úpravou Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu è. 19/1983
Vestníka Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu,
86. úprava Federálneho ministerstva
zahranièného obchodu zo 7. júla
1978, ktorou sa vydávajú základné
podmienky dodávky sklárskych výrobkov vyváaných akciovou spoloènosou Skloexport.

§ 773

úèinnosti tohto zákona i pre èinnos audítorov pod¾a § 39 tohto zákona, a to a
do novej zákonnej úpravy.

§ 775
Tento zákon nadobúda úèinnos
1. januára 1992.
Zákon è. 264/1992 Zb. nadobudol
úèinnos 1. januára 1993.
Zákon è. 600/1992 Zb. nadobudol
úèinnos 28. decembra 1992.
Zákon è. 278/1993 Z. z. nadobudol
úèinnos 1. januára 1994.
Zákon è. 249/1994 Z. z. nadobudol
úèinnos 1. októbra 1994.
Zákon è. 106/1995 Z. z. nadobudol
úèinnos dòom vyhlásenia (2. júna
1995).
Zákon è. 171/1995 Z. z. nadobudol
úèinnos dòom vyhlásenia (15. augusta
1995).
Zákon è. 58/1996 Z. z. nadobudol
úèinnos 1. marca 1996.

Ustanovenia prepravných poriadkov a vykonávacích predpisov k zákonu è. 61/1952 Zb. o námornej plavbe,
o zodpovednosti za kodu na zásielke
sú nepouite¾né, pokia¾ sú v rozpore
s § 622 a 624 tohto zákona; ostatné ustanovenia týchto predpisov zostávajú nedotknuté.

Zákon è. 317/1996 Z. z. nadobudol
úèinnos dòom vyhlásenia (15. novembra
1996).

§ 774

Zákon è. 127/1999 Z. z. nadobudol
úèinnos 1. júla 1999.

Vyhláka Federálneho ministerstva
financií è. 63/1989 Zb. o overovate¾och
(audítoroch) a ich èinnosti sa pouije po
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Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 373/1996 Z. z. nadobudol
úèinnos dòom vyhlásenia (28. decembra 1996).
Zákon è. 11/1998 Z. z. nadobudol
úèinnos 1. februára 1998.

Zákon è. 263/1999 Z. z. nadobudol
úèinnos 1. januára 2000.
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Zákon è. 238/2000 Z. z. nadobudol
úèinnos 1. augusta 2000.
Zákon è. 147/2001 Z. z. nadobudol
úèinnos 1. mája 2001.
Zákon è. 500/2001 Z. z. nadobudol
úèinnos 1. januára 2002 okrem § 30
ods. 3 poslednej vety a § 68, ktoré nadobúdajú úèinnos dòom vyhlásenia,
a okrem § 21 ods. 5, ktorý nadobúda

úèinnos dòom nadobudnutia platnosti
zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoloèenstvám.
Zákon è. 426/2002 Z. z. nadobudol
úèinnos 1. septembra 2002.
Zákon è. 510/2002 Z. z. nadobudne
úèinnos 1. januára 2003.
Zákon è. 526/2002 Z. z. nadobudne
úèinnos 1. januára 2003.

Aktualizácia è. 63
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Výklad k zákonu è. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník
(s úèinnosou k 1. 9. 2002)
Novela Obchodného zákonníka schválená NR SR 3.10.2001 a zverejnená v Zbierke
zákonov dòa 5. 12. 2001 ako zákon è. 500/2001 Z. z. prináa doteraz najvýznamnejí
a najrozsiahlejí zásah do noriem Obchodného zákonníka.
V ustanoveniach novely nachádzame zmeny vyvolané procesom prispôsobovania sa
pravidlám komunitárneho práva, ktoré sú v naich podmienkach zosilòované procesom
transformácie spoloèenského, osobitne právneho systému.
Novela prináa zrete¾né unifikaèné tendencie vo viacerých smeroch. Predovetkým je to
unifikácia povinností vetkých podnikate¾ských subjektov, bez oh¾adu na právnu formu
podnikania, ktorá sa týka zverejòovania základných identifikaèných údajov na obchodných
dokumentoch podnikate¾a. Ïalou unifikaènou tendenciou je zavedenie nových právnych
intitútov v práve obchodných spoloèností, bez oh¾adu na ich podstatu ako kapitálových
a osobných spoloèností (aloba spoloèníkov, monos zruenia rozhodnutia o likvidácii,
monos dodatoènej likvidácie, stanovenie hodnoty nepeòaných vkladov, pravidlá pre
fúzie a rozdelenie spoloèností). Významne sa pribliuje právna úprava kapitálových
obchodných spoloèností vykonaná Obchodným zákonníkom, a to aj so zrete¾om na èlenenie
akciových spoloèností na verejné a súkromné.
V právnej úprave obchodných záväzkových vzahov sa zmeny dotkli len tých
ustanovení, ktoré boli z h¾adiska praxe ve¾mi naliehavé (tichá spoloènos), resp. súviseli
s aproximáciou tejto oblasti (zmluva o obchodnom zastúpení) a dotkli sa zároveò aj
ustanovenia vymedzujúceho donucujúcu právnu úpravu v tretej èasti (§ 263).
Kolektív autorov bol vedený snahou o vytvorenie veobecne zrozumite¾ného základného
výkladu k ustanoveniam Obchodného zákonník ako celku. Vzh¾adom na význam novely
vak bude potrebné na jej výklade ïalej pracova.
Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

K§1
Ods. 1
Ustanovenie prvého odstavca vymedzuje predmet úpravy Obchodného zákonníka. Pod
pojem postavenie podnikate¾ov môeme zaradi úpravu základných znakov podnikate¾ov
(obchodné meno, sídlo a pod.) a podnikania, ktoré nadväzuje na verejnoprávnu úpravu podnikania vykonanú predovetkým ivnostenským zákonom, ktorý obsahuje nielen pozitívne
vymedzenie ivnostenského podnikania, ale aj jeho negatívne vymedzenie (t. j. èo nie je ivAktualizácia è. 61
54
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nosou), a to aj prostredníctvom odkazov na osobitné právne úpravy. Ïalej môeme pod
tento pojem subsumova úpravu konania podnikate¾ov, úpravu obchodných spoloèností
a drustva ako právnických osôb zriadených zásadne za úèelom prevádzkovania podnikate¾skej èinnosti (s výnimkami  pozri výklad k § 56), osobitosti postavenia zahranièných osôb,
osobitné právne úpravy iných podnikate¾ských subjektov a v nadväznosti na tieto otázky aj
hmotno-právnu úpravu obchodného registra.
Obchodné záväzkové vzahy sú vymedzené rozhodujúcim ustanovením § 261 ObchZ,
ktoré podrobnejie vymedzuje súvzanos Obchodného zákonníka a Obèianskeho zákonníka pri úprave záväzkových vzahov. Ide predovetkým o vzahy medzi podnikate¾mi, ktoré
sa týkajú ich podnikate¾skej èinnosti, resp. o vzahy medzi tátom, samosprávnou územnou
jednotkou alebo verejnoprávnou intitúciou a podnikate¾mi pri ich podnikate¾skej èinnosti
(tzv. relatívne obchody  § 261 ods. 1 a 2). Obchodnými záväzkovými vzahmi budú aj
vzahy, ktoré sa spravujú Obchodným zákonníkom vdy, bez oh¾adu na status úèastníkov
týchto vzahov (tzv. absolútne obchody  § 261 ods. 3, ods. 4). Úèastníkom obchodných záväzkových vzahov sa osoba môe sta aj na základe vo¾by Obchodného zákonníka, a to
v prípadoch, kedy by sa zo zákona reim Obchodného zákonníka neuplatnil (tzv. fakultatívny obchod). Do tejto schémy je potrebné priradi ete tzv. absolútne neobchody, t. j. zmluvy,
ktoré sú upravené len Obèianskym zákonníkom (nájomná zmluva, poistná zmluva, kúpna
zmluva na nehnute¾nosti, zmluva o zdruení, pôièka, výpoièka, darovanie a pod.), ktoré
sa budú vdy riadi Obèianskym zákonníkom. V prípade týchto zmlúv je obmedzená
zmluvná vo¾nos úèastníkov obchodných záväzkových vzahov pri tvorbe tzv. nepomenovaných zmlúv (t. j. zmlúv, ktoré nie sú výslovne upravené v tretej èasti Obchodného zákonníka).
Tretí okruh pôsobnosti Obchodného zákonníka niektoré iné vzahy súvisiace s podnikaním mono vymedzi súborom právnych noriem (s prevane súkromnoprávnym charakterom) upravujúcich povinnos vies obchodné knihy, a to v nadväznosti na verejnoprávnu úpravu úètovníctva podnikate¾ov, úpravu hospodárskej súae predovetkým
dikciou úpravy nekalej súae v interakcii s nedovoleným obmedzovaním hospodárskej súae, úpravu nakladania s cennými papiermi a pod.
Pôsobnos Obchodného zákonníka ako zásadne hmotno-právneho predpisu je urèujúcou aj pre procesno-právne otázky, t. j. vymedzuje obchodné veci z h¾adiska O. s. p.
Súvisiace predpisy: § 261, Obèiansky zákonník, ivnostenský zákon, zákon o hospodárskej súai, zákon o konkurze a vyrovnaní, zákon o cenných papieroch a investièných
slubách, Obèiansky súdny poriadok, Exekuèný poriadok, zákon o ochrane spotrebite¾a.
Ods. 2
V tomto ustanovení je vyjadrená ve¾mi významná zásada vymedzujúca vzah dvoch
kódexov súkromného práva  Obèianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, ktorá má
urèujúci význam pre správny výklad a pouívanie ustanovení obidvoch zmienených kódexov. Predovetkým je dané, e Obchodný zákonník je osobitným zákonom vo vzahu k Obèianskemu zákonníku (vzah lex specialis ku lex generalis), a teda, e vzahy podliehajúce
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reimu Obchodného zákonníka sa budú riadi Obèianskym zákonníkom v tých otázkach,
ktoré Obchodný zákonník neupravuje.
Na tomto mieste je potrebné upriami pozornos na problematiku tzv. komplexných
úprav v Obchodnom zákonníku. Pri aplikácii ustanovení Obchodného zákonníka nemono
nikdy úplne opomenú Obèiansky zákonník, nako¾ko je základným kódexom veobecného
práva obèianskeho, ktorého súèasou je aj obchodné právo prezentované Obchodným zákonníkom, a teda vdy predstavuje základòu pre obchodno-právnu úpravu. Na druhej strane,
pokia¾ je urèitý intitút ako taký upravený Obchodným zákonníkom, je tým vylúèená,
v otázkach tohto intitútu, úprava obèiansko-právna (napr. porovnaj výklad k intitútu ruèenia  § 303 a nasl.). V tomto zmysle je potrebné aplikova aj ustanovenia ostatných predpisov veobecného práva obèianskeho.
Jednou z významných otázok, ktoré nie sú rieené Obchodným zákonníkom a tým dávajú priestor Obèianskemu zákonníku, je povaha právnej úpravy I. a II. èasti Obchodného zákonníka (v III. èasti je rieenie dané § 263, porovnaj výklad), t. j. rieenie otázky, èi právna
úprava umoòuje v týchto èastiach odchylnú úpravu (dispozitívna úprava) alebo nie (kogentná úprava). Vzh¾adom na otázky rieené v I. èasti Obchodného zákonníka je moné zastáva stanovisko, e v tomto prípade ide zásadne o úpravu prikazujúcu, a tým v predmetných otázkach nepripúajúcu odchylnú úpravu. V II. èasti, ktorá je zameraná na úpravu
obchodných spoloèností a drustva, je otázka autonómnej úpravy úèastníkmi týchto vzahov naliehavejia a zloitejia, nako¾ko pravidlo ustanovenia § 2 ods. 3 Obèianskeho zákonníka  úèastníci obèianskoprávnych vzahov si môu vzájomné práva a povinnosti upravi
dohodou odchylne od zákona, ak to zákon výslovne nezakazuje, a ak z povahy ustanovení zákona nevyplýva, e sa od neho nemono odchýli  je potrebné zakadým konfrontova s okruhom subjektov, ktoré môu by autonómnou úpravou dotknuté, èo urèuje podobu a prejav prípadného zákazu pre odlinú úpravu, ktorý je potrebný z právnej úpravy vyvodi.
V ustanovení tohto odseku sa nachádza aj ïalí významný zdroj pre výklad a aplikáciu
noriem Obchodného zákonníka, ktorým sú obchodné zvyklosti. Pod obchodnými zvyklosami rozumieme pravidlá, ktoré nie sú v rozpore s prikazujúcimi ani odporúèajúcimi ustanoveniami Obchodného a Obèianskeho zákonníka a ktoré sa stali prostredníctvom zauívanej
praxe medzi úèastníkmi obchodno-právnych vzahov súèasou Obchodného zákonníka
(veobecne uznávané zvyklosti), resp. stali sa normami pre úèastníkov obchodno-právnych
vzahov v dôsledku ich výslovného pouitia, v takomto prípade nemôu by v rozpore s prikazujúcimi ustanoveniami Obchodného a Obèianskeho zákonníka.
Vyie uvedené zdroje výkladu a pouívania ustanovení Obchodného zákonníka majú
svoje logické vyústenie v zásadách, na ktorých spoèíva tento zákon. Význam tejto dikcie je
predovetkým v tom, e pripomína existenciu veobecných zásad súkromného práva, ako aj
nutnos aplikova zmienené zdroje v kontexte so zásadami v ich racionálnej jednote, a to tak
v benej praxi, ako aj v konaniach pred súdom. Pod zásadami, na ktorých spoèíva Obchodný
zákonník, rozumieme predovetkým rovnos strán, zmluvnú slobodu, dispozitívnos právAktualizácia è. 54
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nej úpravy, neformálnos úkonov, zákaz zneuívania práva, povinnos kona v súlade
s poctivým obchodným stykom, nezneuívanie úèasti v hospodárskej súai a pod.

K§2
Ods. 1
V tomto ustanovení nachádzame vymedzenie základných znakov podnikania, na ktoré
odkazujú aj iné právne predpisy, pokia¾ upravujú pecifickú problematiku reglementácie
podnikate¾skej èinnosti.
Právo na podnikanie je jedným z hospodárskych práv upravených Ústavou Slovenskej
republiky (èlánok 35: Kadý má právo na slobodnú vo¾bu povolania a prípravu naò, ako aj
právo podnika a uskutoèòova inú zárobkovú èinnos) s tým, e zákon môe ustanovi
podmienky a obmedzenia výkonu urèitých povolaní alebo èinností  takýmto zákonom je
predovetkým Obchodný zákonník a ivnostenský zákon.
Význam predmetného ustanovenia Obchodného zákonníka je v tom, e urèuje podmienky, ktoré musia by splnené pre to, aby urèitá èinnos mohla by kvalifikovaná ako podnikanie. Na takto kvalifikovanú èinnos potom nadväzuje ivnostenský zákon, ktorý vo svojej mnoine vo¾ných ohlasovacích èinností sústreïuje tie èinnosti, ktoré sú podnikaním
a na ich prevádzkovanie postaèuje splnenie len veobecných podmienok prevádzkovania
ivnosti (vek 18 rokov, spôsobilos na právne úkony, bezúhonnos). Pre vetky ostatné aktivity vykonávané ako podnikanie bude potrebné splni aj ïalie poiadavky, ktoré vyplývajú
buï zo ivnostenského zákona, alebo osobitných právnych úprav.
Ak má by urèitá èinnos vykonávaná ako podnikanie, musia by súèasne splnené vetky jej znaky. Predovetkým musí by predmetná èinnos vykonávaná podnikate¾om (pozri
ïalí výklad), a to samostatne (podnikate¾ zásadne sám rozhoduje o rozvoji svojej podnikate¾skej aktivity a formálne nie je závislý od pokynov iných podnikate¾ských subjektov, èo je
vak viac alebo menej relatívne, nako¾ko kadý podnikate¾ v istej miere závisí od svojich obchodných partnerov alebo zákazníkov, napr. obchodný zástupca, franchisor), sústavne
(opakom sústavnosti je èinnos vykonávaná obèasne, náhodilo, výnimoène, t. j. podnikanie
je èinnos predpokladajúca istú pravidelnos pri opakovaní úkonov realizujúcich zvolenú
aktivitu), vo vlastnom mene (pod obchodným menom podnikate¾a ako osoby s právnou subjektivitou, ktorá pod týmto obchodným menom vstupuje do záväzkových vzahov, na tomto
niè nemení skutoènos, e predmetom èinnosti podnikate¾a môe by konanie v mene iného
podnikate¾a  obchodný zástupca, mandatár a pod.), na vlastnú zodpovednos (podnikate¾
zodpovedá za svoje záväzky sám, pri poruení zmluvných alebo mimozmluvných povinností budú dôsledky z toho vyplývajúce vyvodené voèi nemu, nie voèi jeho zamestnancom, táto
zásada je prelomená najmä pri èlenoch tatutárnych orgánov, likvidátoroch  pozri výklad
k § 66), za úèelom dosiahnutia zisku (motívom podnikate¾skej èinnosti je dosiahnutie majetkového prospechu, zásadne v peòanej forme, eventuálne aj nepeòanej forme, otázka reálneho dosiahnutia zisku je súèasou podnikate¾skej stratégie v súvzanosti najmä s daòovými zákonmi).
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Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu SR z 11. 7. 1997, spis. zn. 4S38/97: Sústavnos ako znak
podnikania sa zásadne viae na profesijné zamerania podnikate¾ského oprávnenia a jeho rámec netvoria vetky èinnosti podnikate¾a, ktoré s jeho podnikaním súvisia. Rámec podnikania predstavuje vymedzený okruh èinností, ktorý je naplnený predmetom èinnosti uvedenej v podnikate¾skom oprávnení a súèasne èinnosami, ktoré do tohto okruhu spadajú pod¾a
zákona o ivnostenskom podnikaní, a ktoré súèasne bezprostredne súvisia s realizáciou povolenej èinnosti. Do rámca výrobnej èinnosti nepatrí obchodovanie s cennými papiermi,
ktoré je osobitným druhom podnikate¾skej èinnosti, na prevádzkovanie ktorej je potrebné
osobitné povolenie (zákon è. 566/2001 Z. z.).
Ods. 2
Pojem podnikate¾ vymedzený v tomto ustanovení nie je urèujúcim len pre Obchodný
zákonník, ale pre viaceré právne predpisy, aj keï o úplnej konzistencii náho právneho poriadku nie je moné zatia¾ uvaova.
Podnikate¾om je osoba (právnická aj fyzická) zapísaná do obchodného registra, prièom
v tejto skupine mono hovori aj o tzv. formálnych podnikate¾och, nako¾ko prevádzkovanie
podnikate¾skej èinnosti týmito osobami nie je zákonom vyadované pre ich status podnikate¾a (je to odôvodnené aj kontrukciou ustanovenia § 56 ods.1, pozri výklad). Pri ostatných
skupinách podnikate¾ov [ods. 2 písm. b), c), d)] sa vyaduje existencia verejnoprávneho
oprávnenia na podnikanie a výkon zvolenej podnikate¾skej èinnosti.
ivnostenské oprávnenie môu získa osoby fyzické aj osoby právnické. Kým pri osobách fyzických je to rozhodujúca väèina podnikate¾ov, pri osobách právnických ide len o tie
právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, prièom právna úprava, na základe ktorej boli zriadené, nevyluèuje prevádzkovanie ivnosti (zdruenie právnických
osôb, obèianske zdruenie, neziskové organizácie vykonávajúce verejnoprospené sluby,
spoloèenstvá vlastníkov bytov a pod.). Vzh¾adom na novelu ivnostenského zákona
è. 279/2001 Z. z. úèinnú od 1. 9. 2001 je potrebné upozorni na povinnosti vyplývajúce
z ust. § 80d tohto zákona.
Oprávnenie na podnikanie mimo ivnostenských oprávnení vyplýva z osobitných
právnych úprav, ktoré sú súhrnne uvedené v odkazoch k ustanoveniu § 3 ivnostenského
zákona (pri negatívnom vymedzení ivnosti).
Poslednou skupinou podnikate¾ov sú fyzické osoby, ktoré sú zapísané do evidencie
samostatne hospodáriacich ro¾níkov vedenej obcami, a to pod¾a ustanovení § 12a a § 12e
zákona è. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní obèanov v znení zákona è. 219/1991 Zb.
Ku podnikate¾om pod¾a tohto ustanovenia je potrebné ete priradi zahranièných podnikate¾ov v zmysle ust. § 21 ods. 4 (pozri výklad k § 21)
Aktualizácia è. 54
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Judikáty:
Sdo 2/99 Samostatne zárobkovú èinnos treba hodnoti ako zamestnanie pod¾a zákonných podmienok platných v èase, keï sa takáto èinnos vykonávala, ak zákon výslovne neurèuje inak.
Ods. 3
Novelou Obchodného zákonníka s úèinnosou od 1. 1. 2002 sa zmenila koncepcia sídla
právnickej osoby i miesta podnikania fyzickej osoby, nako¾ko sa prelo od tzv. formálneho
kritéria ku kritériu reálneho riadenia podnikate¾skej èinnosti, zároveò sa zmenil úèinok zápisu v obchodnom registri.
Za sídlo právnickej osoby je potrebné povaova adresu, z ktorej je riadená podnikate¾ská èinnos právnickej osoby, t. j. kde pravidelne zasadajú a rozhodujú riadiace orgány
právnickej osoby. Obchodné spoloènosti majú povinnos zmysle ust. § 768c ods. 14 upravi
svoje zakladate¾ské dokumenty (spoloèenské zmluvy, stanovy a pod.) do 1. 1. 2003 tak, aby
adresa, z ktorej sa riadi èinnos právnickej osoby, bola uvedená v týchto dokumentoch. Pri
nesplnení tejto povinnosti môe registrový súd rozhodnú o zruení spoloènosti a jej likvidácii. V prípade rozhodnutia o zmene zakladate¾ského dokumentu je potrebné zmenu zahlási do obchodného registra do 30 dní spolu s predloením úplného znenia prísluného dokumentu, a to pod sankciou zosobnenej pokuty (pozri výklad k § 28b).
Vzh¾adom na dikciu zákona je zrejmé, e od 1. 1. 2002 sa zmena sídla do obchodného registra zapisuje s deklaratórnym úèinkom zápisu, tzn. rozhodujúcou (kontitutívnou) skutoènosou pri zmene sídla je rozhodnutie prísluného orgánu spoloènosti o tejto otázke.
Táto zmena má vplyv na zmeny v ivnostenskom registri (§ 49 ods. 3 Z), ako aj na procesné normy, nako¾ko registrový súd bude rozhodova o svojej miestnej nepríslunosti pred
rozhodnutím vo veci samej. V tejto súvislosti je potrebné upozorni aj na zmenenú úpravu
doruèovania pod¾a § 45 ods. 2 O. s. p. (pozri výklad k § 28).
Miesto podnikania je identifikaèný údaj podnikate¾a  fyzickej osoby, a ako taký je rovnocenný so sídlom právnickej osoby aj keï k ich zámene dochádza nielen v podnikate¾skej
praxi, ale aj legislatívnej èinnosti. Povinnos zahlási ako miesto podnikania adresu, z ktorej je podnik fyzickej osoby  podnikate¾a riadený, vyplýva z ustanovenia § 80d ods. 3 zákona è. 279/2001 Z. z., a to v lehote do 1. 3. 2002. Pri mieste podnikania vyplýva z novej úpravy ivnostenského zákona zároveò aj to, e tento údaj sa zapisuje do verejnej èasti
ivnostenského registra (§ 60 Z), ktorý sa vedie pod¾a miesta podnikania alebo sídla podnikate¾a s tým, e ohlásenie ivnosti alebo podanie iadosti o koncesiu sa riadi miestnou príslunosou ivnostenského úradu urèenou pod¾a bydliska podnikate¾a (§ 45 Z), ktoré ako
údaj náleí do neverejnej èasti ivnostenského registra. Nové pravidlá pre doruèovanie
ustanovené § 45 ods. 3 O. s. p. sú významné aj pre fyzické osoby  podnikate¾ov.
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Judikáty:
Ndob 206/99 Na prejednanie sporu v obchodných veciach je miestne prísluný súd,
v obvode ktorého má alovaný ako samostatne hospodáriaci ro¾ník miesto podnikania, a ktoré je zapísané v evidencii obecného úradu.
Ods. 4 a 5
Od 1. 1. 2002 sa spresnila právna úprava týkajúca sa vymedzenia adresy a tým aj náleitostí na predmet zápisov v obchodnom registri pri údajoch sídlo a miesto podnikania. Zároveò sa urèilo, e bydliskom fyzickej osoby sa rozumie adresa jej trvalého pobytu.

K§3
Pri vymedzení postavenia podnikate¾ov sa zdôraznil význam existencie verejnoprávneho oprávnenia na prevádzkovanie podnikate¾skej èinnosti. Pri absencii takéhoto oprávnenia
nie je otáznym len reim záväzkového vzahu, ktorý vznikne medzi kvázipodnikate¾om
a druhou zmluvnou stranou (iný podnikate¾, spotrebite¾ a pod., pozri výklad k § 1 a § 261),
ale aj, a to predovetkým platnos právneho úkonu, ktorý kvázipodnikate¾ vykonal. Je
tomu tak preto, e ak je úkon vykonaný bez oprávnenia na podnikanie, dochádza tým k rozporu so zákonom, ktorý v kontexte ustanovení Obèianskeho zákonníka spôsobuje neplatnos právneho úkonu.
Skutoènos, e neplatnos právneho úkonu nie je vdy na prospech tretích osôb, je osobitne zrejmá v obchodnom práve, resp. práve obchodných spoloèností. Z tohto dôvodu právna úprava Obchodného zákonníka vo viacerých ustanoveniach moderuje uvedené základné
pravidlo Obèianskeho zákonníka v prospech právnej istoty tretích strán s uprednostnením
práva na náhradu kody.
Súvisiace ustanovenia: § 65, § 68a, § 161 ods. 5, § 161c, § 218h, § 267
Judikáty:
2 Cdo 2/98 Pri nepodnikate¾skom jednorazovom predaji vecí predávajúci nezneuíva
svoje hospodárske postavenie, ak získa neprimeraný hospodársky prospech za dojednanú
kúpnu cenu, takto získaný hospodársky prospech (zisk) nemá za následok neplatnos kúpnej
zmluvy.

K § 3a
V tomto ustanovení je vyjadrená výrazná unifikaèná tendencia zaloená novelou Obchodného zákonníka è. 500/2001 Z. z., ktorá sa prejavuje v tom, e povinnos v zmysle prvej
smernice EEC v práve obchodných spoloèností uloená kapitálovým obchodným spoloènostiam sa v naich podmienkach premietla do povinnosti zaväzujúcej vetkých podnikate¾ov
(pozri výklad k § 2 ods. 2).
Právnou úpravou urèené údaje sa majú vyznaèi na obchodných dokumentoch v záujme zvýenia informovanosti tretích strán, vrátane tátnych orgánov, o subjekte, s ktorým
prichádzajú do styku. Rozsah údajov bene pouívaných pri kontraktácii sa roziruje o inAktualizácia è. 54
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formáciu oh¾adne zápisu vo verejnoprávnej evidencii a výke základného imania (pri splnení podmienky jeho úplného splatenia).
V záujme zjednocovania výkladu súvislostí tohto ustanovenia s osobitnými právnymi
predpismi je potrebné jeho obsah vztiahnu aj na náleitosti dokumentov pod¾a úètovných,
daòových a iných zákonov, s ktorými podnikatelia prichádzajú kadodenne do styku.

K§4
Predmet úpravy Obchodného zákonníka vymedzený ustanovením § 1 je v tomto ustanovení urèený z h¾adiska osobnej pôsobnosti Obchodného zákonníka. Okrem podnikate¾ov
sú subjektmi obchodno-právnej úpravy aj spotrebitelia (v rámci nekalej súae), právnické
a fyzické osoby  nepodnikatelia (ako úèastníci absolútnych obchodov, t. j. pri zakladaní obchodných spoloèností, drustva, urèených zmlúv alebo fakultatívnych obchodov), obce,
vyie územné celky, tátne organizácie a pod.
Súvisiace ustanovenia: § 1, § 261.

K§5
Pri vykonávaní podnikate¾skej èinnosti podnikate¾om sa prostredníctvom tejto jeho aktivity vytvára osobitný komplex hodnôt hmotnej, nehmotnej a osobnej povahy, ktorý oznaèujeme pojmom podnik. Podnik je produktom èinnosti podnikate¾a. Jeho truktúra, charakter, ve¾kos a pod. závisí od charakteru podnikate¾a, ktorý tento podnik svojím
podnikaním vytvára.
Podnik je súborom hmotných, osobných a nehmotných zloiek podnikania spojených
podnikate¾ským zámerom, ktoré patria podnikate¾ovi a slúia k prevádzkovaniu jeho podnikate¾skej èinnosti. Z toho vyplýva, e podnik ako majetková hodnota je objektom právnych
vzahov a nie je ich subjektom. Takýmto subjektom je len podnikate¾.
Podnik môe by predmetom dispozícií, ako sú predaj, darovanie, vklad do obchodnej
spoloènosti. Osobitne významné sú dispozície s podnikom pri prevádzkovaní a predaji podniku v konkurze. Podnik je predmetom dedenia a stáva sa súèasou dedièstva. ivnostenský
zákon upravuje osobitosti pri prevádzkovaní podniku fyzickej osoby  ivnostníka pri úmrtí
podnikate¾a, ako aj pri pokraèovaní v riadení podniku na základe ivnostenského oprávnenia pri premene obchodných spoloèností a drustva. V prípade podniku, ktorý sa zakladá na
inom verejnoprávnom oprávnení, sa tieto osobitosti spravujú príslunou právnou úpravou,
prièom treba zdôrazni, e ide v zásade o neprenosné a neprevodite¾né práva.
Súvisiace ustanovenia: § 59, § 476 a nasl., § 13 zákona o ivnostenskom podnikaní,
§ 14b zákona o konkurze a vyrovnaní.

K§6
Obchodný majetok predstavuje súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria podnikate¾ovi
a slúia alebo sú urèené k jeho podnikaniu. Ide o súhrn vetkých aktív urèitého podnikate¾a.
Kým pri podniku ide o vonkají prejav zloiek majetku podnikate¾a, pri obchodnom majetku
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ide o jeho zobrazovanie v úètovníctve podnikate¾a. Obchodný majetok je vo vlastníctve podnikate¾a (v rýdzo právnom zmysle v obdobnom vzahu) a predstavujú ho veci (hnute¾né
i nehnute¾né), poh¾adávky zo záväzkových vzahov (zmluvných alebo mimozmluvných),
iné majetkové a nemajetkové práva (právo k vyuívaniu vynálezu alebo patentu, právo
k úitkovému vzoru, k ochrannej známke), peniazmi ocenite¾né iné hodnoty (obchodné
meno, know-how, akcie, obchodné podiely v s. r. o.). Pri právnickej osobe sa obchodný majetok rovná vetkému majetku, kým pri fyzickej osobe pojem majetok zahrnuje ako obchodný
majetok, tak aj vetky ïalie hodnoty, ktoré neslúia k jeho podnikaniu. Preto pri fyzickej
osobe rozliujeme majetok a obchodný majetok.
Obchodné imanie
Na úèely Obchodného zákonníka sa súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých
podnikate¾ovi v súvislosti s podnikaním oznaèuje pojmom obchodné imanie. Obchodné
imanie sa od úètovnej kategórie vlastné imanie líi tým, e v zmysle Obchodného zákonníka
do pasív, teda záväzkov zaraïujeme len záväzky súvisiace s podnikate¾skou èinnosou (zo
záväzkových vzahov zmluvných i mimozmluvných) a nie aj pasíva, ktoré sú zaradené do
skupiny vlastné imanie pod¾a úètovníctva.
Obchodné imanie nie je vyjadrením úètovného rozdielu medzi obchodným majetkom
(aktíva) a záväzkami (pasíva), ale tvorí ich súbor, t. j. aktíva a pasíva stoja ved¾a seba. Tento
pojem je dôleitý pri zruení obchodných spoloèností bez likvidácie, ako aj pri predaji podniku, vklade podniku do základného imania a pod.
Pri právnickej osobe sú súèasou jej obchodného imania vetky záväzky, pri fyzickej
osobe len tie, ktoré súvisia s podnikaním tejto osoby.
Èisté obchodné imanie
Èisté obchodné imanie je obchodný majetok po odpoèítaní záväzkov vzniknutých podnikate¾ovi v súvislosti s podnikaním. Tento pojem teda vyjadruje rozdiel medzi hodnotou obchodného majetku a záväzkov (dlhov z podnikania) a predstavuje výsledný majetok, z tohto
dôvodu by bolo presnejie oznaèenie èistý obchodný majetok. Malo by ís o hodnotu vyjadrujúcu skutoèný majetok spoloènosti, ktorý sa vo svojej komplexnosti bude stanovova znaleckým dokazovaním, pokia¾ má zahrnú aj zloky v úètovníctve zatia¾ neevidované.
Urèenie èistého obchodného imania je smerodajné napr. pri urèení podielu spoloèníka
v prípadoch, kedy existuje zákonný nárok na vyrovnací podiel alebo podiel na likvidaènom
zostatku (èo predstavuje èisté obchodné imanie po ukonèení likvidácie).
Vlastné imanie
Novelou Obchodného zákonníka sa do jeho ustanovení dostáva aj pojem vlastné imanie,
ktorým by mala by oznaèená úètovná hodnota majetku a záväzkov podnikate¾a v zmysle
zákona o úètovníctve a jeho vykonávacích predpisov.
Aktualizácia è. 54
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K§7
Záleí od rozsiahlosti, charakteru a ostatných daností podnikate¾skej èinnosti podnikate¾a, èi sa jeho podnik (ako súbor budov, pozemkov, strojov, kancelárskeho zariadenia 
hmotné zloky, ako spôsob organizácie výkonu podnikate¾skej èinnosti  osobné zloky, ako
obchodné meno, obchodné tajomstvo, know-how, goodwill  nehmotné zloky) èlení na urèité organizaèné zloky. Len niektoré z nich po naplnení zákonných predpokladov majú
právnou úpravou priradený vyí právny status. Na ostatné z nich sa vzahujú len
predpisy týkajúce sa oznaèenia takýchto zloiek podniku ako priestoru, kde sa uskutoèòuje
urèitá podnikate¾ská èinnos. Význam rozliovania jednotlivých organizaèných zloiek
teda môeme zhodnoti ako funkèný, resp. priestorový. Toto èlenenie nie je striktné, pretoe
môe prís (a v praxi prichádza) k vzájomnému prelínaniu zloiek s rôznym významom
v závislosti od objektívnych a subjektívnych stránok podnikate¾a.
Z h¾adiska funkèného má význam èleni podnik na odtepné závody. Obdobné postavenie ako odtepný závod má aj iná organizaèná zloka, ak zákon ustanovuje, e sa zapisuje do
obchodného registra. Osobitnou zákonnou formou èlenenia podniku v zmysle ust. § 21
ods. 3, 4 ObchZ sú organizaèné zloky podnikov zahranièných podnikate¾ov, prostredníctvom ktorých títo podnikajú na území Slovenskej republiky.
Z h¾adiska priestorového (územného) sa podnik zvyèajne èlení na prevádzkarne.
Odtepný závod je organizaèná zloka podniku podnikate¾a, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Od tejto základnej èrty sa odvíjajú ïalie charakteristické znaky:


odtepný závod nemá právnu subjektivitu,



vzh¾adom na zápis do obchodného registra môe túto formu organizaènej zloky zriadi
len protokolovaný podnikate¾ (podnikate¾ zapísaný do obchodného registra),



pri prevádzkovaní èinnosti v rámci odtepného závodu sa pouíva obchodné meno podnikate¾a s vyznaèením, e ide o odtepný závod.

Najvýznamnejím dôsledkom zriadenia organizaènej zloky vo forme odtepného závodu je to, e vedúci takéhoto odtepného závodu, ktorý je zapísaný do obchodného registra, je
splnomocnený za podnikate¾a robi vetky právne úkony týkajúce sa tejto zloky.
Rozhodovanie o zriadení odtepného závodu prináleí rozhodovaniu o obchodnom vedení, a preto je potrebné túto otázku posudzova osobitne pri kadej forme prevádzkovania
podniku.
Súvisiace ustanovenia: § 3, § 8 a nasl., § 13 ods.5, § 29, § 47, § 17 Zákona o ivnostenskom podnikaní, § 14b Zákona o konkurze a vyrovnaní
Judikáty:
Uznesenie Najvyieho súdu SR z 31. 8. 2000, spis. zn. Ndob 529/2000: O návrhu
spoloènosti na zápis odtepného závodu do obchodného registra musí rozhodnú registrový
súd, v obvode ktorého je spoloènos zapísaná.
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K§8
Obchodné meno je dôleitou súèasou podnikania a tvorí základný predpoklad monosti
podie¾a sa na obchodovaní ako plnoprávny subjekt podnikate¾skej komunity. Práva k obchodnému menu systematicky zaraïujeme medzi práva priemyselného vlastníctva.
Ochranou tohto intitútu sa právne úpravy zaoberali takpovediac od jeho vzniku. Treba
uvies, e pojmu obchodné meno predchádzal historicky zauívanejí pojem firma, ktorý
v sebe inkorporoval vetky prvky obchodného mena, ako ho poznáme dnes. Firma, teda
oznaèenie, pod ktorým obchodníci prevádzkovali svoju èinnos, sa vyvinula v stredovekom
Taliansku ako súèas bankových a úverových transakcií. Vo väèine obchodných právnych
úprav zaberá úprava firmy výraznú èas úpravy obchodnoprávnych subjektov.
Zásady tvorby obchodného mena
V obchodnoprávnej teórii sa pre tvorbu obchodného mena vytvorilo nieko¾ko princípov,
ktoré obchodné meno charakterizujú a pred inými oznaèeniami mu urèujú isté výnimoèné
postavenie. Ide o nasledovné zásady:


zásada nezamenite¾nosti,



zásada pravdivosti,



zásada úplnosti,



zásada jednotnosti.
Zásada nezamenite¾nosti

Obchodné meno nesmie by príli veobecné, ako napr. Cestovná kancelária, Hotel, Potraviny a pod. Súèasné tvrdé podmienky trhu si vyadujú sprísnenie podmienok nezamenite¾nosti, poiadavka rozdielneho sídla, právnej formy alebo okruhu podnikate¾ských aktivít
u nepostaèujú. Obchodné meno nesmie by zamenite¾né nielen vizuálne (napr. Katamaran, spol. s r. o.  Katemaran, spol. s r. o.), ale aj foneticky (Katamaran, a. s.  Catamaran,
a. s.), prípadne iným spôsobom umoòujúcim zamenite¾nos v hospodárskej súai (registrácia známych skratiek, vitých názvov a pod.).
Zásada pravdivosti
Obchodné meno musí poskytova pravdivý obraz o podnikate¾skom subjekte, ktorý je
jeho nosite¾om. K tomu slúia princípy tvorby mena  meno osobné (Ján Nový; Nový, s. r.
o.), fantazijné (Mondeo, a. s.) èi zmieané (Ján Nový  klampiar), ktoré majú podnikate¾a
charakterizova a poda aspoò pribliný obraz o druhu podniku a jeho forme. Pravdivos obchodného mena sa odráa aj v povinnosti v prípade fyzických osôb pouíva svoje meno
a priezvisko v nezmenenej forme bez zavádzajúcich doplnkov a v prípade právnických osôb
povinnos pouíva dodatok obchodného mena, oznaèujúci formu obchodnej spoloènosti,
resp. drustva. Taktie povinnos pouíva dodatok ako v likvidácii alebo v konkurze
spoloènosami postihnutými týmito skutoènosami, je moné povaova za princíp pravdivosti obchodného mena.
Aktualizácia è. 54
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Zásada úplnosti
Zásadou úplnosti rozumieme povinnos uvádza obchodné meno tak, ako to vyaduje
zákon, teda v jeho úplnej a nedeformovanej podobe. Je to dôleité aj pre monos prípadného
vymáhania záväzkov od subjektu, ktorý je povinný. Neúplné uvádzanie obchodného mena
môe následne vies k nemonosti presnej identifikácie subjektu a strate prípadnej poh¾adávky.
Zásada jednotnosti
Kadý subjekt je oprávnený ma len jedno obchodné meno, výluèné a nezamenite¾né
s menami iných subjektov. Obchodné meno je potrebné pouíva v tej istej forme, ako je zapísané v obchodnom registri, t. j. ak je zapísané Katamaran, spoloènos s ruèením obmedzeným, tento názov by sa nemal pri jednotlivých právnych úkonoch zamieòa za Katamaran,
spol. s r. o. alebo Katamaran, s. r. o. Taktie nie je moné ma zapísaných viacero obchodných mien èi skratky obchodného mena.
Pojem obchodné meno sa vyskytuje v Obchodnom zákonníku na viacerých miestach:


ustanovenie § 7 o organizaènej zloke podniku,



vlastná úprava obchodného mena v § 8  § 12,



ustanovenia týkajúce sa zápisov do obchodného registra a zbierky listín,



§ 47 ako vymedzenie druhu nekalej súae  vyvolanie nebezpeèenstva zámeny,



§ 70 týkajúci sa likvidácie spoloènosti,



ustanovenia obsahujúce úpravu obchodného mena jednotlivých obchodných spoloèností a drustva,



§ 481 súvisiaci so zmluvou o predaji podniku,



§ 678 vymedzujúci povinnosti tichého spoloèníka voèi tretím osobám.

Èo sa týka ïalej zákonnej úpravy, s názvom právnickej osoby sa stretneme v ustanoveniach Obèianskeho zákonníka v súvislosti s úpravou právnickej osoby v § 18 a 20a. Hoci
ide o obèianskoprávnu úpravu, so subjektmi obèianskeho práva, t. j. nepodnikate¾mi, sa môeme stretnú aj v súvislosti so zamenite¾nosou obchodného mena, keïe aj tieto subjekty
môu by plnoprávnymi úèastníkmi obchodnoprávnych vzahov, resp. ich postavenie môe
za urèitých okolností ohrozi podnikate¾ský subjekt.
V ustanovení § 19b ods. 1 je názov právnickej osoby uvedený len v súvislosti s povinnosou urèenia názvu pri zriadení právnickej osoby. Obèiansky zákonník dáva oprávnenie
domáha sa pri neoprávnenom pouití názvu zdrania sa takéhoto konania neoprávneným
uívate¾om a odstránenia závadného stavu spolu s monosou vymáhania primeraného zadosuèinenia. Táto úprava sa vzahuje napríklad na obèianske zdruenia, neinvestièné fondy, neziskové organizácie poskytujúce veobecne prospené sluby, nadácie, záujmové
zdruenia právnických osôb èi cirkvi, politické strany a hnutia a pod.
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Ochranu obchodného mena zabezpeèuje aj vymedzenie skutkovej podstaty poruovania
práv k ochrannej známke, obchodnému menu a chránenému oznaèeniu pôvodu pod¾a ustanovenia § 150 Trestného zákona.

K § 9 a 10
Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. V prípade, e sa táto osoba
rozhodne pouíva ako súèas svojho obchodného mena dodatok, môe tak uèini takou formou, e dodatok bude charakterizova osobu podnikate¾a alebo druh jeho podnikania. Takto
zapísaný dodatok sa stáva súèasou obchodného mena fyzickej osoby. Zo zákona vyplýva, e
fantazijný dodatok k obchodnému menu fyzickej osoby nie je moné pri zápise akceptova.
Pre zachovanie rozliovacej funkcie mena je vhodné pouíva dodatky charakterizujúce
druh podnikania, prípadne osobu podnikate¾a. Dodatky odliujúce druh podnikania sú aj
uitoènými pomôckami pri podnikate¾och s rovnakými menami, ako aj pre ¾ahiu orientáciu
zákazníka v ponuke sluieb (napr. Ján Novák  stolár, Ján Novák  klampiar). Poiadavka
na nezamenite¾nos mena fyzickej osoby sa prejavuje v povinnosti odlíi takéto osoby s rovnakými menami a priezviskami uvedením iného miesta podnikania. Práve v prípadoch
zhodnosti mien, keïe fyzická osoba má povinnos pouíva svoje vlastné meno a priezvisko, a teda nemá monos zvoli si iné odliné meno, je potrebné poui dodatok k obchodnému menu. Uvádzanie samotného dodatku vak nenahradzuje povinnos pri právnych úkonoch pouíva celé meno fyzickej osoby spolu s dodatkom, resp. povinnos tretích strán pre
identifikáciu takejto fyzickej osoby uvádza celé jej meno (princíp úplnosti a pravdivosti obchodného mena).
Obchodným menom právnickej osoby je názov, pod ktorým je zapísaná v obchodnom
registri, resp. pod ktorým bola zriadená. Obchodné meno právnickej osoby sa skladá z kmeòa, teda vlastného názvu subjektu, a dodatku, oznaèujúceho právnu formu tohto subjektu,
ktorý je obligatórnou súèasou obchodného mena právnických osôb. Spôsob zápisu dodatku
a jeho formu urèujú ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodných spoloènostiach
a drustve.
Poiadavka nezamenite¾nosti mena pri právnických osobách sa prejavuje v povinnosti
uvies pre odlíenie dvoch osôb s rovnakými menami iné sídlo, ak nepodnikajú v tom istom
odbore, resp. v odboroch zamenite¾ných pri hospodárskej súai.
Za urèitých okolností pouitie mena fyzickej osoby v názve právnickej osoby môe ma
dôleité právne následky, a to nielen v prípadoch uvedených v § 11 Obchodného zákonníka,
ktorý pojednáva o právach a povinnostiach v spojitosti s prevodom a prechodom obchodného
mena. Ustanovenie § 95 Obchodného zákonníka zavádza povinnos ruèenia za záväzky
spoloènosti celým svojím majetkom aj pre komanditistu v prípade, e jeho meno tvorí súèas
obchodného mena komanditnej spoloènosti. Obdobným príkladom je ustanovenie § 678,
keï za záväzky podnikate¾a ruèí tichý spoloèník, ak jeho meno je obsiahnuté v obchodnom
mene tohto podnikate¾a.
Aktualizácia è. 54
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Odsek 4 v § 10 zavádza solidárnu zodpovednos za záväzky osôb podnikajúcich pod
spoloèným oznaèením bez zaloenia právnickej osoby. Pôjde predovetkým o podnikanie na
základe zmluvy o zdruení pod¾a ust. § 829 Obèianskeho zákonníka. Solidárna zodpovednos je definovaná v ust. § 511 Obèianskeho zákonníka, pod¾a ktorého pokia¾ viac dlníkov
má tomu istému verite¾ovi splni dlh spoloène a nerozdielne, je verite¾ oprávnený poadova plnenie od ktoréhoko¾vek z nich. Ak dlh splní jeden dlník, povinnos ostatných zanikne.
Dôleitou zmenou v úprave obchodného mena je ust. § 10 ods. 1, ktoré priamo zakazuje
pouívanie obchodných mien, ktoré by mohli spôsobi klamlivú predstavu o podnikate¾ovi
alebo o predmete jeho podnikania.
Vzh¾adom na existenciu rôznych obchodných reazcov, spoloèností typu holding alebo
iných druhov podnikate¾ských subjektov, ktoré spája majetková prepojenos ich spoloèníkov, zákon pripúa monos oznaèenia viacerých subjektov podobnými názvami, kedy vak
musí by dodraná podmienka ich odlinosti. Teda obvykle bude rovnaký kmeò obchodného
mena s urèitými modifikáciami vyjadrujúcimi odlinos zamerania jednotlivých podnikate¾ských subjektov (napr. AMI a. s., AMI-produkt, s. r. o., AMI-net, s. r. o.). Na zachovanie
podmienky odlíite¾nosti nebude postaèova len odliný dodatok k obchodnému menu vyjadrujúci jeho právnu formu.
V nadväznosti na povinnos zachovania nezamenite¾nosti obchodných mien v prípade
fyzických osôb upozoròujeme na ust. § 768c ods. 2, pod¾a ktorého fyzické osoby, ktoré sú
podnikate¾mi a majú k 1. januáru 2002 rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikate¾ v tom
istom mieste podnikania, ktorý získal oprávnenie na podnikanie skôr, sú povinné do 1. januáru 2003 doplni svoje obchodné meno uvedením dodatku týkajúceho sa mena alebo druhu podnikania tak, aby obchodné mená boli odlíite¾né.
Judikty:
Rozsudok Najvyieho súdu SR, sp. zn. 5 Obdo 8/97:
Ak je alobca obchodnou spoloènosou alebo drustvom, forma ich podnikania je súèasou obchodného mena (§ 9 ods. 2 Obchodného zákonníka). Ak uvedená skutoènos v oznaèení obchodného mena chýba, treba ju doplni. Uvedený nedostatok nemono poklada za neodstránite¾nú prekáku konania, ale za neúplné podanie, ktoré súd môe odstráni (§ 43
O. s. p.).
Rozsudok Najvyieho súdu SR sp. zn. 6 Obo 194/97:
K zamenite¾nosti obchodných mien podnikate¾ov môe dôjs aj medzi právnickou osobou a fyzickou osobou  podnikate¾om, ak podnikajú v tom istom odbore alebo z h¾adiska
hospodárskej súae v odboroch zamenite¾ných a dodatok, odliujúci osobu podnikate¾a alebo druh podnikania v obchodnom mene fyzickej osoby, je zhodný (zamenite¾ný) s kmeòom
obchodného mena právnickej osoby, pokia¾ nemá dostatoènú rozliovaciu schopnos.
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Rozsudok Najvyieho súdu SR è. Cdo 164/96 z 27. 1. 1997:
Fyzická osoba musí by v súlade s ustanovením § 42 ods.3 a § 79 ods. 1 O. s. p. oznaèená
menom, t. j. menom a priezviskom a jej bydliskom, lebo sám osebe podnik, ktorého majite¾om je fyzická osoba, nie je podnikate¾om v zmysle § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka; týmto
podnikate¾om je a môe by len fyzická osoba, spôsobilá na práva a povinnosti pod¾a § 7
ods. 1 Obèianskeho zákonníka. Ak je takáto osoba v súdnom konaní oznaèená len dodatkom
k jej obchodnému menu bez mena a priezviska, ide o nedostatok spôsobilosti takto oznaèeného subjektu by úèastníkom konania (§ 19 O. s. p.), ktorý je neodstránite¾ným nedostatkom
podmienky konania, majúci za následok zastavenie konania pod¾a § 104 ods. 1 O. s. p..

K § 11
Prevod, zmena a prechod obchodného mena má v zmysle ustanovenia § 11 ObchZ svoje
pecifiká. Pri fyzických osobách v prípade zdedenia alebo prevodu podniku platí zásada odlíenia nástupcu od predchodcu uvedením prísluného dodatku k pôvodnému menu. Pri
zmene svojho obèianskeho mena môe podnikajúca fyzická osoba pouíva aj svoje pôvodné
meno a priezvisko za podmienky uvádzania svojho nového mena ako povinného dodatku.
Pri zániku právnickej osoby bez likvidácie (zlúèenie, splynutie, rozdelenie a zmena
právnej formy) za súèasného prevzatia obchodného mena nástupníckou právnickou osobou
toto meno na nástupnícku právnickú osobu prechádza s podmienkou zosúladenia dodatku
oznaèujúceho právnu formu so skutoènosou (princíp pravdivosti obchodného mena).
Ustanovenie § 11 odsek 4 priamo vyslovuje zákaz prevodu obchodného mena bez súèasného prevodu podniku. Pod¾a ustanovenia § 481 Obchodného zákonníka, ak zmluva o predaji podniku neurèuje inak, na kupujúceho prechádza aj oprávnenie pouíva obchodné
meno prevádzaného podniku. Toto právo na kupujúceho neprechádza iba v prípade, e by
takéto uívanie mena bolo v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby. Predávajúci
pri prevode celého podniku alebo jeho èasti v prípade, e zároveò previedol právo uíva obchodné meno s podnikom spojené, toto nesmie ïalej pouíva pri svojej podnikate¾skej èinnosti.
Pouitie mena fyzickej osoby v názve právnickej osoby z titulu jej úèasti v tejto právnickej osobe je spojené s právom neudeli súhlas na ïalie pouívanie svojho mena, ak fyzická
osoba prestane by èlenom, resp. spoloèníkom právnickej osoby. V prípade úmrtia prechádza toto právo na dedièov. Odvolanie udeleného súhlasu ako jednorazového právneho úkonu, prejavu pozitívnej vôle nenarui tradíciu zavedeného obchodného mena, spojeného
s aktivitami podnikajúceho subjektu, je moné len v prípadoch, kedy by konaním subjektu
uívajúceho meno fyzickej osoby dolo k porueniu práva na ochranu osobnosti pod¾a ustanovenia § 11 Obèianskeho zákonníka. Fyzickej osobe je v takomto prípade zaruèené právo
domáha sa upustenia od neoprávneného zásahu a na odstránenie následkov zásahu spolu
s právom na poskytnutie primeraného zadosuèinenia.
Aktualizácia è. 54
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K § 12
Stretávame sa predovetkým s prípadmi poruenia princípu nezamenite¾nosti obchodného mena a s prípadmi neoprávneného pouívania cudzieho obchodného mena. Zamenite¾nos obchodného mena môe by vyvolaná buï neznalosou jednej zo strán o u existujúcom subjekte, alebo úmyselným konaním za úèelom vyuitia výhod spojených
s pouívaním mena podobného alebo dokonca zhodného s menom u zavedeným. U pri zápise nového subjektu do obchodného registra je potrebné vykona tzv. lustráciu obchodného
mena, aby sa prípadný navrhovate¾ zápisu vyhol zastaveniu konania z dôvodu poruenia
tohto princípu.
Do urèitej miery je pecifickým problémom pouívanie skratiek obchodného mena. Obchodným menom právnickej osoby je v zmysle ustanovenia § 9 Obchodného zákonníka názov, pod ktorým je zapísaná v obchodnom registri. Teda v prípade, e pouíva v obchodnom
styku aj skratku svojho mena a túto nemá zapísanú v obchodnom registri, poruuje povinnos pouíva pri právnych úkonoch svoje obchodné meno a vystavuje sa riziku, e takéto
právne úkony budú neplatné z dôvodu neexistencie oznaèeného subjektu. V prípade, e si
iný subjekt takúto skratku nechá zaregistrova ako vlastné obchodné meno, nebude moné
voèi nemu postupova pod¾a ustanovenia § 12 Obchodného zákonníka a domáha sa ochrany obchodného mena.
Registrácia vitého názvu iného subjektu ako vlastného obchodného mena a jeho pouívanie je moné oznaèi ako konanie nekalosúané a v zmysle ustanovenia § 52 Obchodného
zákonníka je moné takéhoto súaite¾a alova. V prípade zneuitia skratky by sme túto
mohli povaova za zvlátne oznaèenie podniku, a teda takéto konanie zaradi pod skutkovú
podstatu nekalej súae  vyvolanie nebezpeèenstva zámeny pod¾a § 47 Obchodného zákonníka.
Judikáty:
Uznesenie Krajského súdu v Ostrave è. k. 15 Co 318/95 publikované v Právních rozhledech è. 12/1995:
Návrh na zápis skráteného obchodného mena spoloènosti v obchodnom registri (ved¾a
u zapísaného obchodného mena) je potrebné v zmysle ust. § 28 ods. 1 písm. a) a ods. 5 Obchodného zákonníka posudzova ako zmenu zapisovaných skutoèností, týkajúcich sa obchodného mena spoloènosti. Vyhovenie takémuto návrhu by v svojich dôsledkoch viedlo
k pluralite obchodných mien tej istej spoloènosti. Obchodný zákonník nepoèíta s iným variantom, ako s tým, e jeden podnikate¾ bude nosite¾om výluène jediného obchodného mena.
Uznesenie Vrchného súdu v Prahe è. k. 3 Cmo 234/93 publikované v Právních rozhledech è. 8/1994:
Predbené opatrenie ukladajúce povinnos zdra sa pouívania zapísaného obchodného mena nie je spravidla v súlade so zákonnými podmienkami pre nariadenie predbeného
opatrenia pod¾a ust. § 74 a nasl. O. s. p..
R 20/98, Eliá str. 87
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Proti tomu, kto pouíva v obchodnom registri neskôr zapísané obchodné meno, zamenite¾né s obchodným menom alobcu (§ 12 ObchZ), môe sa alobca domáha odstránenia závadného stavu návrhom na uloenie povinnosti, aby zmenil obchodné meno.

K § 13
Ods. 1, 2 a 4
Komentované ustanovenie peciálne vymedzuje právnu úpravu konania podnikate¾a
vo vzahu k veobecnému vymedzeniu konania fyzických osôb a právnických osôb pod¾a
Obèianskeho zákonníka. Konaním podnikate¾a sa rozumie prejav vôle podnikate¾a
s úmyslom spôsobi vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností vo vzahu k tretej osobe. Je preto potrebné rozliova medzi konaním podnikate¾a a obchodným vedením.
Obchodné vedenie sa toti týka vnútorných záleitostí a nezahrnuje v sebe oprávnenie právne kona v mene spoloènosti.
Fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, môe buï sama vykonáva právne úkony v mene
spoloènosti alebo drustva. Podmienkou je, aby bola spôsobilá na právne úkony v zmysle § 8
OZ. Druhou alternatívou je, e za fyzickú osobu koná zástupca.
V mene právnickej osoby, ktorá je podnikate¾om, koná tatutárny orgán alebo
za právnickú osobu koná zástupca.
tatutárny orgán je oprávnený kona v mene právnickej osoby vo vetkých veciach.
Oprávnenie kona v mene právnickej osoby je v zásade neobmedzite¾né (porovnaj
komentár k § 13 ods. 3). Obmedzenie oprávnenia pôsobí len v interných vzahoch v rámci
spoloènosti. Navonok vak voèi tretím osobám nespôsobuje iadne úèinky a pod¾a poslednej
novely ObchZ dokonca ani vtedy, pokia¾ bolo zverejnené, t. j. tretie osoby o òom vedeli.
Zástupca koná za právnickú osobu na základe zastúpenia (zákonného alebo
zmluvného) na rozdiel od tatutárneho orgánu, ktorý nie je zástupca právnickej
osoby (koná v jej mene). Zastúpenie sa bude spravova veobecnými ustanoveniami o zastúpení  § 22 a nasl. OZ. Zákonným zástupcom právnickej osoby je najmä vedúci organizaènej zloky podniku (§ 13 ods. 5), osoba poverená pri prevádzkovaní podniku (§ 15), osoba konajúca v prevádzkarni podnikate¾a (§ 16). Plnomocenstvo na zastupovanie právnickej
osoby môe udeli tatutárny orgán na základe § 31 a nasl. OZ.
Ustanovenia tohto zákona o obchodných spoloènostiach a drustve bliie urèujú tatutárny orgán, ktorý koná v ich mene. Napríklad pod¾a § 191 ods. 1 ObchZ je pri akciovej spoloènosti tatutárnym orgánom predstavenstvo. Pokia¾ stanovy neurèujú inak, je oprávnený v mene spoloènosti kona samostatne kadý èlen predstavenstva.
Pred novelou úèinnou od 1. 7. 1999 bolo konanie tatutárneho orgánu konaním podnikate¾a, len ak tatutárny orgán bol zapísaný v obchodnom registri. Zápis do obchodného
registra pri externých oprávneniach kona v mene obchodných spoloèností teda mal teda
kontitutívny úèinok. Znamená to, e právnym úkonom v mene spoloènosti alebo drustva
bol aj právny úkon toho, ktorý síce u nebol tatutárnym orgánom (napríklad bol odvolaný), ale v obchodnom registri bol stále zapísaný. Tretia osoba bola chránená pod¾a § 27
Aktualizácia è. 54
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ods. 2 ObchZ, pod¾a ktorého kto konal v dôvere v zápis do obchodného registra, nemohol ten,
koho sa zápis týkal, namieta, e nezodpovedá skutoènosti.
Od 1. 1. 2002 oprávnenie tatutárneho orgánu kona v mene spoloènosti alebo drustva
vzniká okamihom ustanovenia tatutárneho orgánu (vo¾bou alebo vymenovaním). Na to,
aby tatutárny orgán mohol kona v mene spoloènosti alebo drustva, nie je teda potrebný
zápis tatutárneho orgánu v obchodnom registri. V zmysle § 27 ods. 4 ObchZ sú chránené
tretie osoby, ktoré vychádzajú z údajov zapísaných v obchodnom registri, pokia¾ sa vak nepreukáe, e tretia osoba o zmene údajov vedela (pozri bliie § 27 ObchZ).
Súvisiace ustanovenia: § 13 ods. 3, § 14 a § 16, § 28, § 70 ods. 3, § 72, § 85, § 101,
§ 133, § 191, § 243, § 245 ods.2 a 3, § 566 a nasl., § 652 a nasl.
Ods. 3
Podnikate¾ je v zásade zaviazaný z konania osôb vykonávajúcich pôsobnos
tatutárneho orgánu, aj keï svojím konaním prekroèili rozsah predmetu podnikania. Medzi osoby vykonávajúce pôsobnos tatutárneho orgánu patrí najmä samotný tatutárny
orgán (napríklad konate¾ s. r. o., predstavenstvo a. s., predstavenstvo drustva), a následne
v zmysle právnej úpravy likvidátor, správca banky v nútenej správe, správca konkurznej
podstaty.
Podnikate¾a vak nezaväzuje konanie, ak tatutárny orgán prekroèil svoju pôsobnos,
ktorú mu zveruje zákon alebo mu ju umoòuje zveri.
Napríklad ak konate¾ s. r. o. uzavrie kúpnu zmluvu na nákup lode, prièom predmetom
podnikania spoloènosti je poskytovanie sluieb v oblasti hygieny potravín, prekroèí síce rozsah predmetu podnikania, ale jeho úkon zaväzuje spoloènos, pretoe neprekroèil pôsobnos
zverenú mu zákonom. Prekroèenie pôsobnosti urèenej stanovami nemá vplyv na záväzok
spoloènosti. Ale v prípade, e predstavenstvo a. s. podalo návrh na zápis zvýeného základného imania (§ 207) do obchodného registra bez poverenia valného zhromadenia, tento
úkon nezaväzuje spoloènos, pretoe zákon umoòuje zveri túto pôsobnos predstavenstvu
len na základe rozhodnutia valného zhromadenia [§ 187 ods. 1 písm. b)].
Ak je spoloènos v likvidácii, koná v jej mene likvidátor. Zákon zveruje likvidátorovi pôsobnos tatutárneho orgánu tým spôsobom, e môe robi len právne úkony smerujúce k likvidácii spoloènosti (§ 75 ods. 1). Podnikate¾a teda nebude zaväzova ani konanie
likvidátora, ktoré nesmeruje k likvidácii spoloènosti. Napríklad likvidátor v mene spoloènosti vystaví zmenku. Toto konanie zjavne nesmeruje k likvidácii, ba zaväzuje spoloènos
k ïalím povinnostiam.
Obdobne ako konanie likvidátora, sa posudzuje aj konanie správcu banky v nútenej
správe, konanie správcu konkurznej podstaty.
Súvisiace ustanovenia: § 72, § 187 ods. 1 písm. b), § 223 ods. 8.
Súvisiace predpisy: § 55 a nasl. zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách, zákon è. 328/1991
Zb. o konkurze a vyrovnaní.
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Ods. 5
Ustanovenie zakotvuje prípad zákonného zastúpenia (porovnaj výklad k § 15
ObchZ), ktorý sa týka vedúceho organizaènej zloky podniku (§ 7 ods. 1) alebo vedúceho podniku zahraniènej osoby. Ak je vedúci zapísaný v obchodnom registri, je
oprávnený za podnikate¾a kona, ale len vo vetkých veciach týkajúcich sa organizaènej
zloky podniku alebo podniku zahraniènej osoby. Vedúci odtepného závodu je zákonným
zástupcom podnikate¾a (nie je tatutárny orgán).
Pokia¾ by vedúci konal vo veciach, ktoré sa netýkajú organizaènej zloky podniku alebo
podniku zahraniènej osoby, prekroèil by týmto konaním rozsah svojho oprávnenia. V zmysle § 1 ods. 2 sa prekroèenie rozsahu oprávnenia vedúceho posudzuje primerane pod¾a § 20
ods. 2 OZ. V zmysle tohto ustanovenia, ak vedúci prekroèí svoje oprávnenie, vznikajú práva a povinnosti právnickej osobe, len pokia¾ sa právny úkon týka predmetu èinnosti právnickej osoby a len vtedy, ak ide o prekroèenie, o ktorom druhý úèastník nemohol vedie.
Ustanovenie § 20 ods. 2 OZ sa vzahuje len na podnikate¾a  právnickú osobu. Vzh¾adom
na to, e prekroèenie rozsahu oprávnenia vedúcim organizaènej zloky podniku (resp.
podniku zahraniènej osoby) fyzickej osoby nie je upravené ani Obchodným zákonníkom ani Obèianskym zákonníkom, bude sa v zmysle § 1 ods. 2 (zásada rovnakého
postavenia podnikate¾ov bez oh¾adu na to, èi ide o fyzické alebo právnické osoby) spravova
tie primerane § 20 ods. 2 OZ.
Súvisiace ustanovenia: § 1 ods. 2, § 7 ods. 1, § 15, § 16, § 21 ods. 3.
Súvisiace predpisy: § 20 ods. 2 OZ.

K § 14
Ods. 1  3
Ustanovenie zakotvuje peciálny typ zastúpenia na základe plnej moci  prokúru.
Prokurista (t. j. splnomocnený na základe plnej moci) je oprávnený kona za podnikate¾a vo
vetkých úkonoch týkajúcich sa prevádzky podniku. Dokonca aj v takých právnych úkonoch, pri ktorých sa vyaduje zvlátna plná moc (napríklad na zastupovanie pred súdom).
Prokúra je obmedzená do tej miery, e prokurista môe robi právne úkony týkajúce sa len prevádzky podniku. Úkon, ako je predaj samotného podniku, urèite nie je
úkonom týkajúcim sa prevádzky podniku, ilo by o prekroèenie plnomocenstva vyplývajúceho z prokúry.
Prokúra tie nezahàòa oprávnenie na scudzovanie (napríklad predaj nehnute¾nosti) a zaaovanie nehnute¾ností (napríklad zaloenie nehnute¾nosti), pokia¾ v nej nie
je toto oprávnenie výslovne uvedené. Ak bol rozsah oprávnenia prokuristu obmedzený internými pokynmi podnikate¾a (interné pokyny môu vyplýva buï veobecne zo stanov
spoloènosti, alebo podnikate¾ individuálne zakáe prokuristovi urobi nejaký úkon), nemá
to vplyv na právne úkony vykonané prokuristom s tretími osobami. Týmito právnymi
úkonmi prokurista platne zaviazal podnikate¾a, za ktorého koná. Z prekroèenia oprávnenia
prokuristom je moné vyvodi len zodpovednos prokuristu voèi podnikate¾ovi.
Aktualizácia è. 54
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Prokuristom môe by len fyzická osoba.
Súvisiace ustanovenia: § 13 ods. 1.
Súvisiace predpisy: § 31 a nasl. OZ.
Ods. 4  6
Prokúru je moné udeli aj viacerým osobám. Priamo v prokúre je potrebné vymedzi, èi kadý prokurista koná samostatne, alebo èi je potrebný súhlas vetkých (resp. súhlas
aspoò dvoch z nich).
Prokurista sa pri vykonávaní písomných úkon, podpisuje tak, e k obchodnému menu
podnikate¾a pripojí dodatok, ktorý oznaèuje prokúru (napríklad prokurista) a svoj podpis.
Prokurista môe vykonáva právne úkony za podnikate¾a a zápisom prokúry
do obchodného registra. Zákon stanovuje, e návrh musí obsahova meno a bydlisko prokuristu a spôsob, akým sa za podnikate¾a podpisuje. Ak bola prokúra udelená viacerým osobám, musí návrh obsahova aj urèenie, èi prokurista koná samostatne alebo je potrebný súhlas viacerých prokuristov.
Vzh¾adom na to, e zákon neupravuje podmienky zániku prokúry, bude sa táto otázka
posudzova v zmysle § 1 ods. 2 pod¾a § 33b OZ. Prokúra zaniká najmä odvolaním prokuristu, prokuristovou výpoveïou alebo smrou prokuristu. Výmaz prokúry z obchodného registra nie je teda podmienkou zániku prokúry. Ak bol prokurista odvolaný, ale výmaz prokuristu z obchodného registra ete nebol vykonaný, bude podnikate¾ zaviazaný z konania
prokuristu s treou osobou. Zaviazaný nebude, ak podnikate¾ preukáe, e tretia osoba o odvolaní vedela.
Súvisiace ustanovenia: § 27 ods. 4, § 28, § 125 ods. 2.
Súvisiace predpisy: § 33b OZ.

K § 15
Ods. 1 a 2
Osoba, ktorú podnikate¾ poveril pri prevádzkovaní podniku urèitou èinnosou, sa povauje za zákonného zástupcu podnikate¾a. Osoba môe kona za podnikate¾a bez plnej moci, ak ju podnikate¾ poveril urèitou èinnosou a zároveò, ak ide o èinnos týkajúcu sa prevádzkovania podniku.
Poverenie urèitou èinnosou pri prevádzkovaní podniku nemusí by formalizované (písomná forma sa nevyaduje). V praxi vyplýva poverenie najmä z vnútorných organizaèných predpisov (napríklad v banke vedúci úverového oddelenia je oprávnený podpisova
úverové zmluvy, vystavova zmenky) alebo na základe poverenia udeleného tatutárnym
orgánom.
Osoba poverená urèitou èinnosou pri prevádzkovaní podniku je oprávnená len na
také úkony, ku ktorým obvykle dochádza pri prevádzkovaní podniku. Posúdenie, èi
ide o obvyklý úkon, závisí od konkrétnej èinnosti pri prevádzkovaní podniku. Ak má povere-
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ná osoba pochybnos, èi ide o obvyklý úkon, odporúèame, aby si vyiadala udelenie plnej
moci od tatutárneho orgánu.
Ak poverená osoba prekroèí rozsah poverenia (pri svojej èinnosti urobí neobvyklý
úkon), je týmto konaním podnikate¾ zaviazaný len vtedy, ak tretia osoba o prekroèení rozsahu poverenia nevedela a s prihliadnutím na vetky okolnosti prípadu ani nemohla vedie.
Povahu poverenia na urèitú èinnos pri prevádzkovaní podniku nemá èinnos na základe mandátnej zmluvy a zmluvy o obchodnom zastúpení.
Súvisiace ustanovenia: § 13 ods. 1, § 14, § 566 a nasl., § 652 a nasl.

K § 16
Ustanovenie upravuje peciálny prípad, ak osoba koná v mene podnikate¾a bez toho, aby
bola na to oprávnená ako zákonný zástupca (§ 13 ods. 5, § 15) alebo ako zástupca na základe
plnej moci (vrátene prokúry). Zákon chráni dobrú vieru tretích osôb, ktoré urobili
úkon s neoprávnenou osobou v prevádzkarni podnikate¾a. Podnikate¾ je zaviazaný
z úkonu, ktorý urobila neoprávnená osoba v jeho mene s treou osobou, pokia¾ tretia osoba
nemohla vedie, e osoba za podnikate¾a nie je na to oprávnená. V posudzovanom prípade je
potrebné zvái, èi tretia osoba mohla vedie s prihliadnutím na vetky okolnosti, e koná
s neoprávnenou osobou (nestaèí posúdi, èi vedela).
☞ PRÍKLAD
V prevádzkarni podnikate¾a (vo ve¾kosklade) kupujúci vyplatil peniaze za kúpený
tovar skladníkovi, prièom kupujúci si bol vedomý, e ide o predavaèa a nasvedèovali
tomu aj okolnosti prípadu. (Skladník mal obleèený plá, na ktorom bolo oznaèenie
predavaè. Vydal doklad z registraènej pokladne.) Podnikate¾a teda zaväzuje konanie
skladníka.
Súvisiace ustanovenia: § 7 ods. 3, § 13 ods. 1, § 14, § 15.
Súvisiace predpisy: § 33 ods. 2 a 3 OZ.

K § 17
Zákon pouíva pomerne irokú definíciu vyadujúcu naplnenie vetkých charakteristík
k tomu, aby právo chránené ako obchodné tajomstvo vzniklo. Treba zdôrazni, e nie kadá
skutoènos, ktorú podnikatelia ako svoje obchodné tajomstvo oznaèujú, by skutoène ochranu pod¾a Obchodného zákonníka poívalo. Obchodným tajomstvom môu by vetky skutoènosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, pre ktoré platí
(a to kumulatívne), e spåòajú nasledovné predpoklady:


majú skutoènú alebo potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu,



nie sú v prísluných obchodných kruhoch bene dostupné,



majú by pod¾a vôle podnikate¾a utajené,



podnikate¾ ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpeèuje.
Aktualizácia è. 54
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Práva k obchodnému tajomstvu radíme medzi tzv. priemyselné práva, povaha obchodného tajomstva je vak výnimoèná v tom, e ide o právo, ktorého vznik netreba nikde registrova, teda zákon nevyaduje naplnenie formálnych poiadaviek súvisiacich s právom
prednosti. Obchodné tajomstvo je prostriedok ochrany predovetkým takých dôleitých
skutoèností, ako sú ete nepatentované vynálezy alebo rôzne postupy a metódy, ktoré podnikate¾ nechce alebo nemôe chráni registráciou na Úrade priemyselného vlastníctva, alebo
nespåòajú poiadavku na ochranu pod¾a autorského zákona. Samozrejme, aj v prípade, e
dané skutoènosti mono zaradi do niektorej kategórie duevného vlastníctva (napr. chránený softvér ako autorské dielo, ktoré vak vyuíva podnikate¾ výluène pre svoje úèely),
môe zároveò poíva ochranu ako obchodné tajomstvo podnikate¾a. Aj nehmotné statky,
ktoré by inak boli nechránené, poívajú pod¾a Obchodného zákonníka vysoký stupeò ochrany, pokia¾ naplnia urèené znaky.
Ïalej to môu by napríklad pripravované cenové ponuky a akcie na získanie zákazníkov, zoznamy zákazníkov alebo k¾úèových obchodných partnerov, analýzy trhu, jednoducho vetko, èo má pre daného podnikate¾a hodnotu a nie je bene v daných podnikate¾ských
kruhoch dostupné. Tie si treba uvedomi, e oznaèenie dostupné v prísluných obchodných kruhoch treba vyklada extenzívne, keïe napríklad daná informácia, resp. skutoènos môe by dostupná vo vedeckých kruhoch alebo v inej obchodnej brani, avak jej aplikovaním vo svojom odbore podnikate¾ získava urèitú výhodu, a teda túto skutoènos
(monos vyuitia takej informácie) chce chráni a jej ochranu aj zabezpeèuje.
V spojitosti s obchodným tajomstvom sa stretávame aj s pojmom know-how ako urèitého systému zruèností, znalostí a postupov, ktoré napomáhajú v podnikaní nachádza efektívnejie a rýchlejie rieenia (t. j. vedie ako). Know-how mono najèastejie zaradi práve pod ochranu obchodným tajomstvom, ak vak nenapåòa vetky pojmové znaky, mono ho
chráni napríklad ako dôvernú informáciu v predkontraktaènej fáze vzahu (§ 271 ObchZ)
alebo poèas existujúceho zmluvného vzahu priamo urèením podmienok ochrany v zmluve
so stanovením sankcií pri poruení povinnosti informácie chráni.
Podstatným prvkom je aktívna ochrana tajomstva zo strany podnikate¾a, a to nielen
formálna (písomné záväzky zamestnancov a obchodných partnerov, ktoré vak podnikate¾
nijako nekontroluje alebo v prípade poruenia nesankcionuje), ale skutoène vykonávaná
a zjavná tým, ktorí s danými skutoènosami dochádzajú do styku a sú pod¾a vôle podnikate¾a zaviazaní tajomstvo chráni.
Mono vymedzi tri základné spôsoby ochrany dát, ktorých vzájomné úspené skåbenie
je základom vybudovania vysokej bezpeènosti ochrany informácií (najmä v súvislosti so súèasným rozvojom informaèných technológií a existencie väèiny citlivých údajov v elektronickej podobe):
 organizaèný spôsob ochrany
Znamená vybudovanie vhodného systému interných predpisov pre nakladanie s údajmi, a to pre vetky úrovne komunikácie a s vymedzením prísluných kompetencií jednotlivých pracovníkov a úsekov. Je prirodzené, e len takýto spôsob ochrany nie je postaèujúci,
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keïe je postavený výluène na disciplíne oprávnených osôb, a nikdy nie je moné vylúèi
¾udský faktor.
 fyzický spôsob ochrany
Tento spôsob ochrany znamená ako hardwarovú ochranu prístupu do informaèného
systému, tak systém ochrany budov, zabezpeèenia telekomunikaèných liniek proti monému odpoèúvaniu a ïalie spôsoby vonkajej ochrany dát.
 logický spôsob ochrany
V tomto prípade ide predovetkým o tzv. softvérovú ochranu údajov, èasto skåbenú
softvérovo-hardvérovú ochranu. Spoèíva na:
 vytvorení bezpeèných systémov, v ktorých sú dáta uchovávané a je v nich zavedený
systém kontroly prístupu autorizovaných osôb do systému, kontrola prístupu k systémovým zdrojom a monitorovanie èinnosti uívate¾ov. Tento spôsob vak neriei bezpeènos
prenosu dát medzi jednotlivými aplikáciami.
 kryptografických (ifrovacích) metódach, nevyhnutných pri prenose dát medzi aplikáciami nezávislých subjektov pri pouití siete internet alebo inej prenosovej platformy.
Jedným z prvkov ochrany je aj aktívne zabezpeèovanie zákazu konkurencie v obchodných spoloènostiach (§ 65 ObchZ realizovaný v ust. § 81 ods. 4, § 122, § 194 ods. 5).
S ochranou obchodného tajomstva súvisia ust. § 271 o ochrane informácií pri rokovaní
o uzavretí zmluvy, ako aj povinnosti mandatára (§ 567 a nasl.).
Uvedený judikát Ústavného súdu ÈR je dobrým návodom na posudzovanie zákazu
konkurencie v zamestnaneckom pomere. Vzah Zákonníka práce a Obèianskeho zákonníka
(pouite¾ných pri rieení vzahov so zamestnancami) je ve¾mi pecifický a posúdenie nárokov podnikate¾a  zamestnávate¾a èasto závisí od prepracovanosti systému ochrany obchodného tajomstva dohodami o mlèanlivosti, resp. o ochrane informácií a pod., ktorých záväznos sa vzahuje aj na obdobie po ukonèení pracovného pomeru.
Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu SR sp. zn. Obo 98/99
Dojednanie zmluvných strán o tom, e urèité náleitosti zmluvy tvoria predmet obchodného tajomstva, nepostaèuje na to, aby sa tieto skutoènosti stali obchodným tajomstvom, pokia¾ nenapåòajú pojmové znaky vymedzené ust. § 17 Obchodného zákonníka.
Vá. 4749 z r. 1933, Eliá str. 103
Prihlákou k patentovej ochrane spravidla prestáva by vynález obchodným alebo výrobným tajomstvom.
Nález Ústavného súdu ÈR è. II. ÚS 192/95 publikovaný v Bulletine advokacie
è. 2/1996
Dohoda o zákaze konkurencie uzatvorená medzi zamestnancom a zamestnávate¾om
spoèívajúca v tom, e zamestnanec sa zaväzuje poèas urèitej doby po skonèení pracovného
pomeru k zamestnávate¾ovi zdra sa podnikate¾ských aktivít s rovnakým predmetom èinAktualizácia è. 54
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nosti, ako je predmet èinnosti zamestnávate¾a, a to pod finanènou sankciou za poruenie takéhoto záväzku, je povaované za dohodu súkromnoprávnej povahy medzi rovnými subjektmi.
Veobecne platí pre takúto dohodu princíp autonómie vôle zmluvných strán vyjadrená
v èl. 2 ods. 3 Listiny práv a slobôd, ktorá tvorí súèas ústavného poriadku ÈR.
Vo veobecnosti vak treba individuálne pristupova k hodnoteniu tzv. konkurenèných dohôd, t. j. od prípadu k prípadu, najmä je potrebné vzia do úvahy ukazovatele ako
výka dohodnutej pokuty, dåka pracovného pomeru, povaha èinnosti a dåka doby trvania
záväzku.

K § 18
Práva k obchodnému tajomstvu majú podobne ako vlastnícke práva povahu práv absolútnych  podnikate¾ s týmto tajomstvom nakladá pod¾a svojej vôle a môe sa rozhodnú, èi
a koho s týmto tajomstvom oboznámi, prirodzene pri zachovaní podmienky jeho ïalieho utajenia. Pod¾a tohto ustanovenia má právo na ochranu a nakladanie s tajomstvom len jeho majite¾, teda podnikate¾ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa vzahuje obchodné tajomstvo. Pokia¾
vak bude potrebné chráni tajomstvo aj inými osobami, ktoré sú k nakladaniu s ním oprávnené, bude zrejme potrebné poui úpravu pod¾a § 51 ObchZ (upravuje len poruovanie obchodného tajomstva, nie prípady jeho ohrozenia), kedy sa ochrany pod¾a práva nekalej súae
môu pod¾a § 53 domáha vetky osoby, ktorých práva boli nekalou súaou poruené alebo
ohrozené.
Práva k obchodnému tajomstvu budú najèastejie poskytované tretím osobám na základe licenènej zmluvy (§ 508 ObchZ), ako aj na základe inominátneho kontraktu (§ 269
ods. 2), napríklad v prípade franízových zmlúv.

K § 19
Pokia¾ trvajú vetky skutoènosti vyadované zákonom, podnikate¾ môe s obchodným
tajomstvom naklada pod¾a § 18 bez obmedzenia. Avak aj neoprávnené zverejnenie tajomstva alebo zánik niektorej z charakteristík uvedených v ust. § 17 spôsobia, e právo k obchodnému tajomstvu zanikne. Napr. vzh¾adom na zmenu charakteru podnikania podnikate¾a stratí také tajomstvo hodnotu alebo oslabenie aktívnej ochrany spôsobí jeho dostupnos
tretím osobám.
Obchodné tajomstvo je spôsobilé sta sa napr. aj vkladom do spoloènosti. Pod¾a § 59 je
takéto právo nepeòaným vkladom a urèenie peòanej sumy, v akej sa nepeòaný vklad zapoèítava na vklad spoloèníka, sa musí uvies v spoloèenskej zmluve, resp. zakladate¾skej
zmluve alebo v zakladate¾skej listine. Hodnota nepeòaného vkladu sa urèí znaleckým posudkom.
Pokia¾ dôjde k porueniu práv k obchodnému tajomstvu, je moné pod¾a § 757 vymáha
náhradu kody pod¾a Obchodného zákonníka.
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K § 20
Odkaz na úpravu pod¾a práva nekalej súae neznamená, e kadé poruenie práv k obchodnému tajomstvu bude treba subsumova pod právo z nekalej súae. Pod¾a tohto ustanovenia podnikate¾ovi prislúcha, ako je uvedené v § 53, nárok zdrovací, odstraòovací, nárok na náhradu kody, vydanie bezdôvodného obohatenia a na primerané zadosuèinenie.
Má právo aj na zverejnenie rozsudku (v prípade, e bude v spore úspený). Ustanovenie
§ 54 ods. 1 nie je aplikovate¾né vzh¾adom na charakter obchodného tajomstva a jeho ochrany.
Ochrana pod¾a § 20 a § 51 nie je totoná. Pod¾a § 20 sa mono ochrany obchodného tajomstva zo strany podnikate¾a domáha aj v prípadoch, kedy nedochádza k naplneniu generálnej klauzuly nekalej súae pod¾a § 44 a nejde o súané vzahy.

K § 21
Ods. 1
Prvý odsek tohto zákonného ustanovenia deklaruje princíp formálnej reciprocity
pre podnikanie zahranièných osôb na území Slovenskej republiky. Tieto osoby teda
majú v zásade rovnaké podmienky pre podnikanie, ako osoby slovenské, avak zákon môe
stanovi odchýlky od tohto princípu (napr. zákon è. 455/1991 Zb. ivnostenský zákon
v platnom znení stanovuje povinnos urèi si zodpovedného zástupcu pre vetky zahranièné osoby).
Úpravu podnikania zahranièných osôb je treba povaova za zvlátnu vzh¾adom k zákonu è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení (ïalej
len ZMPSP), ktorý s oh¾adom na dobu jeho vzniku nebral dostatoène do úvahy problematiku podnikania zahranièných osôb na naom území. Ná obchodný kódex nadväzuje
najmä na úpravu postavenia cudzincov, ktorá je obsiahnutá v ustanovení § 32 ZMPSP.
Veobecne zakotvená reciprocita je v obchodnom kódexe formulovaná vo vzahu k podnikaniu. Na toto ustanovenie ïalej nadväzuje ustanovenie § 23 ObchZ.
Ods. 2
Pojem pouívaný v prvom odseku  zahranièná osoba je vymedzený v tomto odseku,
a to v závislosti na sídle alebo bydlisku. Je zrejmé, e tento pojem nijako nesúvisí s otázkou
tátneho obèianstva ako kategórie úplne odlinej a nie je pouité ani kritérium miesta podnikania. Obchodný kódex tie dôsledne obmedzuje vymedzenie uvádzaných pojmov iba pre
úèely tohto zákona.
Nepochybne môu nasta sporné a nejednoznaèné prípady  najmä v prípade fyzických
osôb, ktoré môu ma bydlisko na území nieko¾kých tátov. V týchto prípadoch bude nevyhnutné uplatni zásady pouívané medzinárodným právom súkromným. Aplikaèná prax
èeských súdov zaujala stanovisko, e pre posúdenie bydliska nie je rozhodujúce prihlásenie
urèitej osoby k pobytu, ale jej skutoèné vyskytovanie sa na takomto mieste.
Sídlom sa vak u v zmysle poslednej novely ObchZ, ktorým sa mení a dopåòa ObchZ
rozumie sídlo nie tatutárne, ale reálne  t. j. adresa, z ktorej sa riadi èinnos právAktualizácia è. 54
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nickej osoby, resp. miestom podnikania fyzickej osoby adresa, z ktorej sa riadi podnik
fyzickej osoby.
Ods. 3
V tomto odseku je vymedzený pojem podnikanie zahraniènej osoby na území Slovenskej republiky. Ide o situáciu, kedy zahranièná osoba zostáva zahraniènou osobou a vyvíja
èinnos na naom území. Nejde teda v pravom slova zmysle podnikanie zahraniènej osoby
na naom území, ide teda len o uzatváranie zmlúv, ktoré pokrýva ustanovenie § 23 ObchZ
v prípadoch, ak zahranièná osoba nemá u nás ani podnik, ani jeho organizaènú zloku.
Zahranièná osoba môe prevádzkova podnik na naom území, avak jej sídlo
musí zosta v zahranièí. Ak vak chápeme podnik v zmysle ustanovenia § 5 ObchZ, je takéto rozdelenie zahraniènej osoby moné len za predpokladu, e jej sídlo v zahranièí
bude fiktívne, nebude to miesto, odkia¾ je skutoène vykonávané riadenie osoby,
bude síce tatutárne, nie vak reálne. Pokia¾ by sme pristúpili na to, e sídlo v zahranièí
môe by skutoènou riadiacou zlokou, znamenalo by to, e podnik, ktorý bol vytvorený na
naom území, je pojmom zrejme uím, ne ako ho vymedzuje ustanovenie vyie spomínaného § 5 ObchZ, resp. ilo by o zápis organizaènej podniku. Presný rozdiel medzi organizaènou zlokou podniku a podnikom nie je úplne jasný. Predmetné zákonné ustanovenie
bude musie by doplnené aplikaènou praxou naich súdov.
ObchZ vymedzuje, èo treba rozumie pod pojmom organizaèná zloka podniku
v novelizovanom ustanovení § 7 ObchZ, pod¾a ktorého organizaènou zlokou podniku sa
rozumie odtepný závod alebo iný organizaèný útvar podniku, pod¾a tohto zákona alebo
pod¾a osobitného zákona. Významnou sa javí kontrukcia organizaènej zloky ako èasti
podniku, nie vak osoby. Je logickým dôsledkom definície podniku ako predmetu právnych
vzahov  (ustanovenie § 5 ObchZ) a zároveò opustenia personifikácie podniku. Je teda
i opustením personifikácie organizaènej zloky, ktorá je v dôsledku toho predstavite¾ná aj
ako zloka podniku fyzickej osoby. V súlade s tým upozoròujeme na novelizované ustanovenie § 28 ObchZ  skutoènosti zapisované do obchodného registra.
Ods. 4
Predmetný odsek upravuje podmienky pre túto formu podnikania zahranièných osôb
(alebo pre podnikanie zahranièných osôb v zmysle § 21 ods. 3 ObchZ). Zahranièná osoba
musí by zapísaná do obchodného registra  a to bez oh¾adu na tú skutoènos, èi ide
v danom prípade o osobu fyzickú alebo právnickú. Na ustanovenie § 21 ods. 4 ObchZ nadväzuje novelizovaný § 28 ods. 3 a 4 ObchZ, ktorý pamätá na organizaènú zloku podniku
zahraniènej osoby.
Ustanovenie § 21 ods. 4 ObchZ stanovuje, e musí by zapísaná zahranièná osoba sama
 ak zamý¾a na naom území umiestni a prevádzkova svoj podnik (teda celý podnik  viï
ustanovenie § 5 ObchZ), alebo organizaèná zloka podniku, ak zahranièná osoba umiestòuje na naom území iba organizaènú zloku svojho podniku (obchodné zastúpenie, závod).
Novelizované ustanovenie § 28 ods. 3 a 4 ObchZ ustanovuje ïalie povinne zapi-
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sované údaje, preto na tomto mieste odkazujeme na komentár k tomuto zákonnému ustanoveniu.
S oh¾adom na tú skutoènos, e podnik ani organizaèná zloka podniku (osoby) nemajú
právnu subjektivitu, je samozrejmé, e návrh na zápis musí by podaný v mene zahraniènej
osoby. V prípade tejto formy podnikania zahraniènej osoby (viï uvádzané vyie  irí
zmysel) subjektom vetkých právnych vzahov bude zahranièný subjekt, èo má, samozrejme, významné právne dôsledky  napr. v oblasti devízového práva. Formy podnikania
upravené v nasledujúcich dieloch hlavy II èasti prvej obchodného kódexu umoòujú, aby
subjektom právnych vzahov bola slovenská osoba, aj keï ekonomické ovládanie zahraniènou osobou môe by v plnom rozsahu zachované.
Ods. 5
Tento odsek vyie uvádzaného zákonného ustanovenia je novým odsekom, rovnako ako
odseky nasledujúce, ktoré prináa novela. Zákonodarca predmetným ustanovením upresnil
znenie predchádzajúceho odseku v tom zmysle, e vyluèuje jeho aplikovate¾nos na fyzické
osoby  podnikate¾ov, ktoré majú bydlisko v niektorom z èlenských tátov Európskej únie
alebo èlenskom táte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ak podnikajú na
území Slovenskej republiky. V tomto zmysle je nevyhnutné upozorni na znenie novelizovaného ustanovenia § 775 obchodného kódexu, v zmysle ktorého ustanovenie § 21 ods. 5
ObchZ nadobúda úèinnos dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskym spoloèenstvám. Na tomto mieste povaujeme za
nevyhnutné upozorni taktie na tú skutoènos, e zákonodarca doplnením a zmenou odsekov 1 a 8 tohto zákonného ustanovenia priamo novelizoval i ustanovenia § 28 a nasl. obchodného kódexu  t. j. údaje, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, èo samozrejme povaujeme za krok koncepèný a v koneènom dôsledku nevyhnutný. Na tomto skutkovom
a právnom základe preto odkazujeme na znenie ustanovenia § 768c ods. 3 ObchZ, pod¾a
ktorého ak tento zákon ukladá povinnos vykona v obchodnom registri zápis údajov, ktoré
sa nezapisovali do 1. januára 2002, je osoba, ktorej sa zápis týka, povinná poda návrh na
zápis týchto údajov najneskôr do 1. januára 2003, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak
túto povinnos v ustanovenej lehote nesplní, postupuje sa pod¾a § 28b ods. 3. Rovnako
v zmysle ustanovenia § 768c ods. 5 ObchZ obchodné dokumenty vyhotovené do 1. januára
2002 bez náleitostí predpísaných týmto zákonom je moné pouíva najneskôr do 1. januára 2003.
Ods. 6
Rovnako ako v predchádzajúcom odseku tohto zákonného ustanovenia, aj v tomto odseku je zrejmá snaha zákonodarcu o jednoznaèné spresnenie a sprísnenie údajov uvádzaných na obchodných dokumentoch týkajúcich sa podniku zahraniènej osoby
alebo organizaènej zloky podniku zahraniènej osoby. Okrem údajov uvádzaných pod¾a ustanovenia § 3a ObchZ zákonodarca kogentne zavádza povinnos uvádza aj údaj o zápise podniku alebo organizaènej zloky podniku do obchodného registra.
Aktualizácia è. 54
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Ods. 7
Aj v tomto odseku sa upravuje sprísnená povinnos podniku zahraniènej osoby alebo
organizaènej zloky podniku pre uvádzanie oznaèenia zahranièného obchodného registra
alebo inej evidencie, do ktorej sa zahranièná osoba zapisuje, údaj o zápise zahraniènej osoby
do tohto registra alebo inej evidencie, ak právo tátu, ktorým sa zahranièná osoba spravuje,
povinnos zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie ukladá na jej obchodných dokumentoch. V tomto smere mono predmetné ustanovenie charakterizova ako precizovanie
povinnosti stanovenej zákonodarcom podniku zahraniènej osoby alebo organizaènej zloke
zahraniènej osoby predchádzajúcim odsekom tohto zákonného ustanovenia.
Ods. 8
Prostredníctvom tohto ustanovenia sa ustanovuje povinnos zahranièných osôb uvádza aj v písomnom úradnom styku vyie uvádzané údaje, ak sa tento úradný styk (nie
predmetné údaje) týka podniku zahraniènej osoby alebo organizaènej zloky podniku. U
len pre úplnos podotýkame, e obchodné dokumenty sú pojmom irím v porovnaní
s údajmi uvádzanými v písomnom úradnom styku, teda pojem obchodné dokumenty nevyhnutne zahàòa i akéko¾vek dokumenty zahraniènej osoby vyuívané v obchodnom styku (o písomnej forme sa nepovaujeme za potrebné zmieòova, nako¾ko z poh¾adu
novelizovaných ustanovení odsekov 6, 7 a 8 tohto zákonného ustanovenia sú jedinou monou formou realizovania zákonodarcom stanovenej povinnosti z poh¾adu jej preukaznosti).

K § 22
Ustanovenie § 22 ObchZ len dopåòa ustanovenie § 3 ZMPSP, ktoré sa vzahuje na fyzické osoby. Predmetom úpravy ustanovenia § 22 obchodného kódexu je rovnako právna
spôsobilos, avak iných ako fyzických osôb  v oblasti slovenského právneho poriadku. Aplikovate¾né bude na prípady, kedy zahranièná právnická osoba  resp. iný útvar
s právnou subjektivitou, ktorý nie je fyzickou osobou, vstupuje do právnych vzahov na naom území v zmysle ustanovenia § 21 obchodného kódexu, ale taktie v prípadoch, kedy takáto osoba na naom území iba uzatvára zmluvy (porovnaj znenie a výklad k ustanoveniu
§ 23 ObchZ) alebo sa zúèastòuje na podnikaní slovenských osôb v súlade s ustanovením
§ 24 obchodného kódexu. Je to vak právna úprava, ktorá sa nedotýka fyzických osôb, prièom vak fyzické osoby môu na naom území taktie podnika a ich právne postavenie
musí by preto rovnako upravené  ustanovenie § 21 a 23 u rozliuje fyzické a právnické osoby (na fyzické osoby je taktie aplikovate¾né ustanovenie § 3 ZMPSP). Ustanovenie § 22 ObchZ riei skôr otázku, èi urèitý zahranièný organizaèný útvar môe by povaovaný za právnickú osobu. Ná zákonodarca v tomto zákonnom ustanovení reaguje na
skutoènos, e v niektorých vyspelých krajinách  viï Nemecko, Rakúsko, niektoré typy obchodných spoloèností nie sú povaované za typické právnické osoby, ale je im priznaná
v urèitom rozsahu právna spôsobilos by subjektom práv a povinností. Tak napríklad pod¾a
ustanovenia § 124 nemeckého obchodného zákonníka z roku 1897 (ïalej len HGB) verejná obchodná spoloènos môe pod vlastnou obchodnou firmou nadobúda práva a povinnosti, nadobúda nehnute¾nosti a vecné práva k nehnute¾nostiam a vystupova pred súdom
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ako alobca alebo alovaný. Súdna exekúcia môe by vedená na majetok spoloènosti iba na
základe exekuèného titulu voèi spoloènosti. Preto zákonodarca v ustanovení § 22 ObchZ
pouíva pojem iná ne fyzická zahranièná osoba namiesto pojmu právnická osoba. Je to
rieenie urèite ve¾mi pragmatické, ktoré by vak z poh¾adu náho právneho poriadku mohlo
vyvoláva pochybnosti, pretoe tak vzniká dojem, ako keby existovali osoby fyzické, právnické a ete nejaké ïalie. Koncepcia vyuívaná vo vyie uvádzaných tátoch vak neznamená kontruovanie akéhosi tretieho typu subjektu právnych vzahov, ale odòatie povahy
právneho subjektu týmto spoloènostiam (napriek tej skutoènosti, e je im priznávaná väèina atribútov právnických osôb). Prostredníctvom formulácie inkorporaènej zásady v ustanovení § 22 ObchZ zákonodarca prenáa vyie uvádzanú tradiènú a nedôslednú koncepciu prechodu od nesubjektu k právnickej osobe i do náho právneho poriadku.
Rozhodujúcim pre posudzovanie právnej subjektivity je teda aj u nás právny
poriadok, pod¾a ktorého bola osoba zaloená, a to bez oh¾adu na neskorie zmeny, napríklad na zmenu sídla  samozrejme s výnimkou ustanovenia § 24 ods. 2 ObchZ, pod¾a
ktorého slovenská právnická osoba môe by zaloená len pod¾a slovenského práva, ak zákon neustanovuje inak. Vo vyie uvádzanom prípade zjavne neuplatní právny poriadok
krajiny sídla právneho subjektu. Právny poriadok krajiny zaloenia sa pouije nielen na
úpravu právnej spôsobilosti (znamená to teda aj napríklad odpoveï na otázku, èi má prísluná osoba právnu subjektivitu, ktorú právnickým osobám nepriznávajú vetky právne
poriadky), ale taktie aj na právne vzahy vo vnútri takejto osoby a pre rozsah ruèenia jej
èlenov alebo spoloèníkov voèi tretím osobám. To neplatí v prípade obmedzenia (minimálny
rozsah ruèenia) uvádzaného v ustanovení § 26 ods. 3 ObchZ, ktoré sa týka iba presunu sídla a zaloenia naej právnickej osoby pod¾a zahranièného právneho poriadku.
Ak teda na území Slovenskej republiky bude podnika zahranièná právnická osoba alebo
iný útvar, ktorý v zahranièí (v krajine svojho zaloenia) má spôsobilos vystupova v právnych vzahoch (v irom slova zmysle právnu subjektivitu), prináa k nám zo sebou do istej
miery aj cudzí právny poriadok  stáva sa akýmsi ostrovom cudzieho práva v slovenskom právnom mori. To bude zrejme výhodné pre zahranièné právne subjekty  v tom
spoèíva zmysel tejto právnej úpravy, a menej výhodné pre slovenské osoby a orgány (tátne
nevynímajúc!), ktoré budú nútené uvedený reim plne repektova.
Judikáty:
(Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 22. februára 2000, sp. zn. 2 Obo
307/99)
Písomnou dohodou úèastníkov záväzkového vzahu vzniknutého z medzinárodného obchodného styku o tom, e prísluným súdom na prejednanie majetkových sporov bude
miestne prísluný súd predávajúceho (ktorý je slovenskou právnickou osobou), je zaloená
právomoc súdu Slovenskej republiky písomným dohovorom strán (§ 37 ods. 2 zákona
è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorích predpisov).
Aktualizácia è. 54
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K § 23
Ustanovenie § 23 ObchZ je ustanovením peciálnym k ustanoveniu § 22 ObchZ  ten
upravuje právnu spôsobilos veobecne, prièom ustanovenie § 23 ObchZ sa dotýka len
právneho postavenia, podraïuje urèitý subjekt reimu obchodného kódexu (popri ïalích
právnych predpisoch upravujúcich správanie sa podnikate¾ských subjektov). V danom prípade ide o rozvinutie ustanovenia § 2 ObchZ, o jeho doplnenie o zahranièné osoby (fyzické
i právnické), ktoré sú oprávnené v zahranièí vykonáva podnikate¾skú èinnos (viï predmetné ustanovenie a komentár k nemu).
Ak obchodný kódex priznáva zahraniènej osobe postavenie podnikate¾a, neznamená to,
e by jej priznával taktie právo podnika. K vzniku tohto subjektívneho práva musia by
splnené predpoklady verejnoprávnych predpisov  napr. viï vyie uvádzaný ivnostenský
zákon. Ustanovenie § 23 obchodného kódexu sa bude aplikova predovetkým v takých prípadoch, keï zahranièná osoba na naom území nevytvára zvlátnu trukturálnu jednotku,
ale tu iba obchoduje. Ak tu zamý¾a vytvori organizaènú jednotku alebo podnik, bude sa
postupova v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 a 2 ObchZ.
Pokia¾ by obchodovanie (uzatváranie zmlúv) malo povahu podnikania, prevádzkovania
ivnosti, a pod., musela by takáto zahranièná osoba splni zákonom stanovené podmienky
pre slovenské osoby. Pri úèasti na podnikaní v zmysle ustanovenia § 24 ObchZ v prípade,
ak zahranièná osoba bude napríklad kapitálovo (ako portfóliový investor) vstupova slovenskej osoby, tzn. bude kupova (odplatne nadobúda) akcie alebo obchodný podiel bude ustanovenie § 23 ObchZ rovnako aplikovate¾né a je otázkou, ako tomu bude pri presune sídla
v zmysle ustanovenia § 26 ObchZ. Nako¾ko zahranièná osoba bude vo svojej podnikate¾skej
èinnosti pokraèova ako osoba slovenská, zdá sa, e by bolo moné pre presun sídla aplikova
ustanovenie § 23 ObchZ. I v tomto prípade vak musí vzniknú takejto osobe oprávnenie
podnika pod¾a prísluných verejnoprávnych predpisov  registrové súdy budú vyadova
dôkaz o vzniku podnikate¾ského oprávnenia v zmysle naej právnej úpravy. Z vyie uvádzaného potom jasne vyplýva, e postavenie podnikate¾a riei iba otázku reimu prísluného súkromného práva, avak v iadnom prípade nie otázku verejnoprávneho oprávnenia.

K § 24
Ods. 1
Tento odsek zákonného ustanovenia obchodného kódexu upravuje tyri základné podoby majetkovej úèasti zahraniènej osoby v slovenských právnických osobách,
a to ako
a) zakladate¾a právnickej osoby spolu s ïalími zakladate¾mi,
b) jediného zakladate¾a spoloènosti  tzv. jednoosobovka,
c) spoloèníka alebo èlena u zaloenej osoby, ktorý pristúpil k ïalím spoloèníkom alebo
èlenom,
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d) jediného spoloèníka u existujúcej osoby (ak sa vetky obchodné podiely sústredia v rukách jediného spoloèníka alebo spoloèník prevezme celý obchodný podiel, resp. vetky
obchodné podiely predchádzajúceho spoloèníka, resp. spoloèníkov spoloènosti).
Významné je (a preto má význam uvádza zvlá jednoèlenné spoloènosti  tzv. jednoosobovky), e úèas zahraniènej osoby nie je veobecne nijako kvantitatívne obmedzená, zahranièná osoba môe nadobudnú aj 100 %. To bude v praxi znamena, e zahranièná osoba poskytne vklad do spoloènosti v Slovenskej republike a potom pri stopercentnej
majetkovej úèasti alebo aspoò dostatoènej majetkovej majorite v spoloènosti môe takýmto spôsobom prostredníctvom majetkového vkladu ovládnu chovanie tuzemského podnikate¾ského subjektu. Predmetná právna úprava vychádza v ústrety zahranièným investíciám (investorom). U len pre úplnos vyie uvádzaných informácií pod
bodmi b) a d) si dovolíme pripomenú, e novela s úèinnosou od 1. 1. 2002 zaviedla pri forme spoloènosti s ruèením obmedzeným isté zákonné obmedzenie  spoloènos s jediným
spoloèníkom nemôe by jediným zakladate¾om alebo jediným spoloèníkom inej spoloènosti,
prièom fyzická osoba môe by jediným spoloèníkom najviac v troch spoloènostiach.
Jednoèlennú spoloènos zákonodarca pripúa vo forme spoloènosti s ruèením
obmedzeným a akciovej spoloènosti, prièom v poslednej spomínanej forme obchodnej
spoloènosti môe by od momentu jej zaloenia jediným zakladate¾om len osoba právnická.
Ak vak bola akciová spoloènos zaloená viacerými zakladate¾mi a neskôr dôjde k nadobudnutiu vetkých akcií jediným akcionárom, vyie uvádzané obmedzenie neplatí; týmto jediným akcionárom môe by aj osoba fyzická.
Oprávnenie vyplývajúce z ustanovenia § 24 ods. 1 ObchZ sa týka nielen obchodných
spoloèností, ale aj drustiev a rovnako tak aj ïalích právnických osôb, ktoré môu vznika
za úèelom podnikania (napr. nadácie v zmysle ustanovenia § 20b a nasl. a záujmové zdruenia právnických osôb v zmysle ustanovenia § 20f a nasl. zákona. Obchodný kódex v súèasnom znení nepozná intitút (pojem) spoloèný podnik  tzv. joint venture. To
vak neznamená, e by spoloèný podnik u nás nemohol vzniknú. Jeho právna podoba vak
v danom prípade môe by dostatoène rozmanitá  predovetkým môe nieko¾ko spoloèností
z rôznych krajín zaloi novú spoloènos, ktorá bude prevádzkova spoloèný podnik  viï
ustanovenie § 5 obchodného kódexu. Spoloèný podnik môe vzniknú aj niektorým zo
spôsobov upravovaných v tomto zákonnom ustanovení (t. j. v ustanovení § 24 ods. 1
ObchZ). Vhodnú právnu formu je nevyhnutné zvoli pod¾a konkrétnych okolností a podnikate¾ských zámerov. Ak by sme mali hovori o spoloènom podniku z ekonomického poh¾adu
(v ekonomickom zmysle), bezpochyby je nutné predpoklada spoloènú úèas slovenskej a zahraniènej osoby  nebudú sem teda spada spoloènosti so 100 % majetkovou úèasou zahranièných osôb.
Ods. 2
Toto zákonné ustanovenie obchodného kódexu stanovuje striktne povinnos, aby slovenské právnické osoby boli zakladané výsostne pod¾a slovenského právneho poriadku  na
druhej strane ete ïalej roziruje priestor ním vytvorený pre zahranièné osoby, pretoe im
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dovo¾uje zaloi právnickú osobu pod¾a zahranièného právneho poriadku. Je preto vhodné,
e doterajie zákonné ustanovenie tohto odseku novela zmenila, avak len po
stránke gramatickej. Naïalej zostala do náho právneho poriadku vklinená apikovate¾nos cudzieho právneho poriadku  èo sa javí samo osebe ve¾mi problematickým, a to tým
viac, e zákonodarca nestanovil jasne rámec takejto aplikovate¾nosti. Bolo vak iste vhodné,
e zákonodarca v rámci novely predchádzajúce znenie (odsek 2) tohto zákonného ustanovenia vypustil.
Ods. 3
Posledný odsek tohto zákonného ustanovenia zakotvuje princíp formálnej reciprocity, teda princíp rovnakého právneho postavenia zahranièných a tuzemských osôb pri zakladaní obchodných spoloèností, drustiev alebo iných právnických osôb, príp. pri získavaní majetkovej úèasti v nich. Pokia¾ ustanovenie § 21 ods. 1 ObchZ zakotvuje uvedený
princíp pre právo podnika, ustanovenie § 24 ods. 3 ObchZ tak èiní pre majetkovú úèas
v obchodných spoloènostiach, ktoré v presnom zmysle slova  viï vyie uvádzané ustanovenie § 2 ods. 1 ObchZ a komentár k nemu, nie je podnikaním. Aj napriek tejto skutoènosti
vak situácia (právne postavenie) oboch druhov subjektov nebude do vetkých detailov rovnaká èo do dôsledkov niektorých peciálnych úprav  viï ustanovenie § 30 ods. 3 ObchZ.

K § 25
Ods. 1
Ustanovenie zakotvuje ochranu majetku zahranièných osôb  vychádzajúc predovetkým z ustanovenia èlánku 11 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd, ktorá je prakticky
v celom rozsahu inkorporovaná do druhej hlavy ústavy (základné ¾udské práva a slobody)
Slovenskej republiky, t. j. ústavného zákona è. 2/1991 Zb. v platnom znení, recipovaného
po rozdelení federácie tak Èeskou republikou, ako aj republikou Slovenskou. Podmienky vyvlastnenia upravuje v súèasnej dobe zákon è. 50/1976 Zb. stavebný zákon v platnom znení
(ïalej len stavebný zákon)  v ustanovení § 108 a § 116. Rovnaké zásady platné pre vyvlastnenie zakotvuje teda aj obchodný kódex  zákonodarca stanovuje taxatívny výpoèet
úèelov, pre ktoré je moné realizova vyie uvádzané vyvlastnenie, za predpokladu, e súèasne je aj verejný záujem na vyvlastnení a nie je ho moné uspokoji nijako inak (samozrejme, takéto rozhodnutie je preskúmate¾né súdom).
Ods. 2
V tomto ustanovení je formulovaný princíp, e vyvlastnenie je moné len za náhradu, ktorá musí by zodpovedajúca hodnote majetku dotknutého týmito opatreniami v èase
vyvlastnenia. Náhrada je vo¾ne prevodite¾ná do zahranièia v cudzej mene, èo znamená, e
oprávnenej osobe musí by poskytnutá buï v slovenských korunách, alebo vo vo¾ne prevodite¾nej mene. V tejto súvislosti odkazujeme na ustanovenia § 111 a § 111b stavebného zákona.
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Ods. 3
Tento odsek reaguje na situáciu, ktorá nastala po roku 1989  bolo uzatvorených mnoho
bilaterálnych medzinárodných zmlúv o ochrane investícií. Tieto zmluvy, pokia¾ boli zverejnené v Zbierke zákonov, majú prednos pred zákonnou právnou úpravou. Zmluvy o ochrane investícií zabezpeèujú investorom na bilaterálnom základe relatívne dobré podmienky
pre investovanie na území Slovenskej republiky (k dnenému dòu evidujeme viac ako 33
bilaterálnych zmlúv, publikovaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky).
Medzi jednotlivými zmluvami sú urèité rozdiely, ale veobecne je moné poveda, e vytvárajú právny rámec povinností strán vytvára priaznivé podmienky pre investorov z druhej
krajiny, ïalej doloku najvyích výhod, náhradu kody spôsobenej vojnou (ozbrojeným
konfliktom, výnimoèným stavom, nepokojmi), právny rámec vyvlastnenia zaloeného na
nediskriminaènom základe s monosou súdneho preskúmania, prevody platieb spojenými
s investíciami a prevody výnosov (vo vo¾ne zamenite¾nej mene bez zbytoèných obmedzení
a omekania), postúpenie práv a rieenie sporov z investícií vzniknutých medzi zmluvnou
stranou a investorom druhej zmluvnej strany (napr. právo predloi spor Medzinárodnému stredisku pre rieenie sporov z investícií medzi tátmi a obèanmi iného tátu  ICSID,
za predpokladu, e obe zmluvné strany sú signatármi Dohody o rieení sporov z investícií
medzi tátmi a obèanmi iných tátov, alebo na základe dohody medzinárodnej arbitránej
intitúcie aplikujúcej pravidlá UNICITRAL), atï.
Niektoré zmluvy obsahujú tie záväzok povoli vstup a pobyt osôb z druhej krajiny za
úèelom výkonu èinností súvisiacich s investíciami, prevody miezd a majetku personálu,
atï. Èo sa týka doby platnosti (úèinnosti) bilaterálnych zmlúv, sú uzatvárané spravidla
na dobu 10, príp. 15 rokov s automatickým predlovaním. Ustanovenie tohto paragrafu obchodného kódexu stanovuje niektoré princípy zakotvené v bilaterálnych zmluvách,
ktorých právna úprava je vak podrobnejia  ustanovenie § 25 ObchZ je akýmsi minimom
ochrany aplikovate¾ným v prípade, ak zahranièná osoba bude prísluníkom tátu, ktorý neuzatvoril so Slovenskou republikou doteraz iadnu dohodu o ochrane investícií.

K § 26
Ods. 1
Toto zákonné ustanovenie obchodného kódexu bolo novelou zmenené, èo sa týka znenia
jeho dovtedajieho odseku 1. Je tu úzka súvislos problematiky sídla právnickej osoby 
ustanovenie § 2 ods.3 ObchZ, s problematikou tzv. národnosti právnických osôb a ïalej
aj s otázkami premeny právnických osôb  presnejie povedané, ich zruení bez likvidácie
(viï ïalej uvádzaný komentár). Národnos právnickej osoby je toti spravidla urèovaná
práve na jej sídle. V tomto smere novela zmenila doterajie znenie vyie uvádzaného
ustanovenia § 2 ods. 3 obchodného kódexu, èo prispelo k odstráneniu nejasností
a duality medzi sídlom tatutárnym (to, ktoré je zapísané v obchodnom registri) a sídlom reálnym (to, z ktorého je v skutoènosti riadený výkon podnikate¾skej èinnosti). Význam tohto ustanovenia spoèíva v tom, e premiestením sídla právnická osoba zmení svoju
národnos (prestáva by osobou zahraniènou a stáva sa osobou slovenskou), avak nezaniká, iba sa z poh¾adu jedného prvku mení. Ide teda o ustanovenie, ktoré dopåòa ustanovenie
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§ 69 (zruenie spoloènosti bez likvidácie) a ustanovenie § 69b (zmena právnej formy spoloènosti). Aj v prípade zmeny sídla zahraniènej osoby je táto kontinuita pripustená. V opaènom prípade by nastala situácia, kedy by zahranièná právnická osoba musela by zruená
a znova na naom území zaloená, èo by de facto znamenalo povinnos vykona likvidáciu,
a vlastne by potom podobné transakcie boli úplne vylúèené (resp. spoloènosti by boli nútené
h¾ada iné právne prostriedky k dosiahnutiu rovnakého ekonomického cie¾a  napr. cestou
predaja podniku, zaloenia dcérskej spoloènosti, atï).
Presun sídla zahraniènej právnickej osoby je teda expressis verbis upravený, a tak kontinuita je mimo akejko¾vek pochybnosti.
Ná obchodný kódex presunu sídla zahraniènej právnickej osoby na územie
Slovenskej republiky nekladie iadne prekáky  stanovuje len nevyhnutnú podmienku (...ak to umoòuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.). Predmetná úprava sa nedotýka iba
obchodných spoloèností, ale aj vetkých foriem právnických osôb zaloených pod¾a práva
cudzieho tátu za úèelom podnikania. Presun sídla je potom teda moný, ak to právny poriadok krajiny, v ktorej má zahranièná právnická osoba sídlo, pripúa, a ak právny poriadok krajiny, pod¾a ktorého bola takáto zahranièná právnická osoba zaloená, presun sídla
umoòuje. V konkrétnom prípade je nutné skúma prísluné právne úpravy týchto tátov.
Na záver tohto odseku zákonného ustanovenia obchodného kódexu zákonodarca v zmysle
reciprocity zakotvil rovnaký právny reim aj pre premiestenie sídla slovenskej právnickej
osoby do zahranièia.
Ods. 2
Právne následky premiestenia sídla zahraniènej právnickej osoby zo zahranièia na územie Slovenskej republiky (ako aj právne následky premiestenia sídla slovenskej právnickej
osoby do zahranièia!) sú nerozluène spojené s okamihom zápisu do obchodného registra
(v tejto súvislosti odkazujeme na komentár k ustanoveniam § 27 a § 34 obchodného kódexu, nako¾ko je zavedený nový systém zapisovania relevantných údajov, ako aj ich systémovo nová evidencia). Je to teda prípad kontitutívneho úèinku zápisu do obchodného registra;
týmto okamihom sa zahranièná právnická osoba stáva slovenskou osobou, podlieha námu
právnemu poriadku s odchýlkami vyplývajúcimi z ustanovenia § 26 ods. 3 OBZ. U len pre
úplnos upozoròujeme na tú skutoènos, e do obchodného registra sa zapisujú údaje vyadované naím zákonom (vyie uvádzaný § 28 a nasl. OBZ), prièom je vak nevyhnutné poèíta s tým, e nie vdy musí ís o právnu formu upravenú a predpokladanú naim právnym poriadkom  napr. spoloènos obèianskeho práva v západnej Európe podriadená
reimu OZ.
Ods. 3
Presun sídla zahraniènej právnickej osoby nevyhnutne neznamená aj zmenu jej právnej formy. Preto v logickom súlade s týmto názorom je aj právny jazyk tohto odseku zákonného ustanovenia obchodného kódexu, prostredníctvom ktorého zákonodarca umoòuje,
aby sa vnútorné pomery zahraniènej právnickej osoby spravovali právnym poriadkom tá-
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tu, pod¾a ktorého bola zaloená. V tomto ustanovení vak nachádzame obmedzenie vyplývajúce zo záujmu o ochranu práv tretích osôb, ktoré prídu s vyie uvádzanou zahraniènou
právnickou osobou do styku. Ich právne postavenie toti nemôe by v dôsledku premiestenia sídla oslabené  ruèenie jej spoloèníkov alebo èlenov je preto buï rovnaké ako pod¾a slovenského právneho poriadku (v prípade, e by zahranièná právna úprava stanovila niie
ruèenie), alebo dokonca vyie v súlade s cudzím právnym poriadkom.

K § 27
Ods. 1
Právna úprava obchodného registra je v naom právnom systéme rozdelená do dvoch
kódexov, a to Obchodného zákonníka (§ 27 a § 34) a O. s. p. (§ 200a a § 200d). Kým
v ObchZ sa nachádza prevane úprava tzv. hmotno-právnych otázok (kto sa zapisuje, èo sa
zapisuje, aký význam majú zápisy), v Obèianskom súdnom poriadku sa rieia otázky procesné (ktorý súd je prísluným na rozhodovanie, akým spôsobom súd rozhoduje, kto je
oprávnený poda návrhy na registrové súdy, ako sa realizuje verejnos registra). Takéto èlenenie je vak vdy relatívne, nako¾ko vo veciach obchodného registra rozhodujú registrové
súdy, a teda zakadým pôjde o urèenie spôsobu a rozsahu konania súdu. Registrové súdy sú
okresné súdy v sídle krajských súdov. Od 1. 1. 1997 je na území SR osem registrových súdov (Bratislava, Nitra, Trnava, Trenèín, ilina, Banská Bystrica, Preov, Koice).
Obchodný register je verejný zoznam zákonom urèených údajov a verejná zbierka listín. Túto stránku obchodného registra oznaèujeme aj pojmom formálna publicita, ktorá vyjadruje verejnú prístupnos údajov a listín bez potreby preukázania právneho dôvodu. Pojmom materiálna publicita oznaèujeme to, aké sú úèinky zápisov v obchodnom registri, teda
aký význam majú zápisy pre zapísanú osobu a tretie osoby.
Charakteristickým znakom právnej úpravy obchodného registra je to, e striktne vymedzuje zapisované údaje, zapisované osoby a ukladané dokumenty, èo znamená, e nie je
moné rozirova okruh zákonom urèených subjektov, údajov a listín, s výnimkou zápisu
fyzickej osoby  podnikate¾a. Ak túto èrtu právnej úpravy budeme konfrontova s úèelom
vytvorenia obchodného registra, ktorým je poskytnutie spo¾ahlivej databázy pre styk s podnikate¾skými subjektmi, ozrejmí sa tým zákonná monos úvahy registrového súdu pri urèitých druhoch zápisu, predovetkým v prospech právnej istoty tretích osôb.
Zbierka listín, ktorá sa v dôsledku komunitárnej úpravy obchodných spoloèností zavádza s úèinnosou od 1. 1. 2002, roziruje informaèné zdroje tretích osôb o vnútornom ivote
zapísaných osôb.
Výkon práva na nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovania si odpisov a vydanie kópie zo zbierky listín sa viae len na splnenie poplatkovej povinnosti v zmysle § 200c
O. s. p.. Súdny poplatok sa uhrádza v kolkových známkach vo výke 100 Sk, pri výpise vydávanom v rámci konania o zápis je poplatok urèený vo výke 50 Sk.
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Ods. 2
Do obchodného registra subjekty sa zapisujú právnické a fyzické osoby  podnikatelia,
resp. podniky a organizaèné zloky podnikov zahranièných podnikate¾ov.
Pri právnických osobách rozliujeme zápisy, ktoré majú právotvorný význam pre vznik
právnickej osoby (právnická osoba vzniká a zápisom do obchodného registra  obchodné
spoloènosti, drustvá, tátny podnik) a zápisy, ktoré osvedèujú existenciu právnickej osoby
a jej status podnikate¾a, a to aj v prípadoch, kedy sa podnikate¾ská èinnos vykonáva nebude (tieto právnické osoby vznikajú na základe zákona  Fond národného majetku, Slovenská
televízia, Slovenský rozhlas, Fond ochrany vkladov a pod.).
Pri fyzických osobách s bydliskom na území SR zákon umoòuje dobrovo¾ný zápis na
vlastnú iados. Tento zápis môe by iniciovaný záujmom sta sa protokolovaným podnikate¾om bez ïalích súvislostí, resp. s cie¾om ustanovi prokuristu alebo vedúceho odtepného závodu. Povinnos zápisu do obchodného registra môe by urèená osobitným právnym
predpisom (napr. § 45 zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii). V prípadoch
týchto zápisov ide o osvedèujúce zápisy.
Pri zahranièných osobách sa zapisuje do obchodného registra podnik alebo jeho organizaèná zloka. Zápis týchto skutoèností je rozhodný (právotvorný) z h¾adiska zaèatia výkonu podnikate¾skej èinnosti na území SR. Tento zápis sa nebude vyadova pre zahranièné
fyzické osoby s bydliskom v niektorom z èlenských tátov Európskej únie alebo v èlenskom
táte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj po nadobudnutí úèinnosti zmluvy
o pristúpení SR k Európskym spoloèenstvám.
Ods. 3, 4, 5, 6 a 7
Úèinky zápisov v obchodnom registri konkretizujú význam zriadenia a vedenia obchodného registra. Od 1. januára 2002 sa úèinky zápisov zmenili dos podstatným spôsobom.
Rozhodujúcim kritériom zostáva charakter zápisu v obchodnom registri, t. j. rozliovanie rozhodnutí registrových súdov s právotvornými (kontitutívnymi) úèinkami a osvedèujúcimi (deklaratórnymi) úèinkami.
Pri právotvorných rozhodnutiach (napr. § 8, § 62, § 68 ods. 1, § 69a ods. 1, § 69b ods. 7,
§ 202 ods. 4, § 206 ods. 4, § 207 ods. 1, ods. 5, 7, 8, § 209 ods. 4, § 210 ods. 1, § 216) registrových súdov úèinky nastávajú najskôr vykonaním zápisu, a to bez oh¾adu na právoplatnos
uznesenia, ktorým sa zápis povolil (§ 200b ods. 2 O. s. p.). Pod vykonaním zápisu rozumieme prepísanie uznesenia súdu kanceláriou ku dòu uvedenému vo výroku uznesenia, na ktorý úkon je zákonom poskytnutá jednomesaèná lehota. Z tejto kontrukcie vyplýva, e ak sa
zápis dostane do informaèného systému, bez oh¾adu na právoplatnos rozhodnutia sa zaènú
vydáva výpisy z obchodného registra pod¾a nového stavu. Tento reim zodpovedá obvyklej
úprave verejných kníh. Týmto dòom sa rozhodnutie stáva voèi spoloènosti úèinné (ak sa
v plnom rozsahu vyhovelo návrhu), prièom najskôr týmto dòom môe ma úèinky aj voèi
tretím osobám, a to v prípade, e tretie osoby vedia o zmenených údajoch alebo o obsahu lis-
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tín a zapísaná osoba to preukáe. V opaènom prípade sa pre veobecné úèinky zápisu (tzv.
pozitívna materiálna publicita) vyaduje aj jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku. Toto
je prvá významná zmena od 1. 1. 2002. Navye, v prípade osôb, ktoré preukáu, e sa nemohli oboznámi so zverejnením zápisu, uplatòuje sa dodatoèná 15 dòová lehota, v ktorej sa
nemôe zapísaná osoba odvoláva na zverejnené údaje a obsah listín.
Pri osvedèujúcich rozhodnutiach (napr. § 2 ods. 3, § 13 ods. 2, § 70 ods. 2 3, § 207
ods. 9, § 210 ods. 4, § 211 ods. 4, § 215 ods. 5, § 215c ods. 2) takisto nastávajú veobecné
úèinky voèi tretím osobám zverejnením vykonania zápisu v Obchodnom vestníku. Na rozdiel od právotvorných rozhodnutí úèinky deklaratórnych rozhodnutí môu nasta u
dòom, kedy zapísaná osoba rozhodla o zmene urèitého údaja a oznámila túto skutoènos tretej osobe, prípadne tretia osoba sa o zmene dozvedela zo zbierky listín. Významnou zmenou
pri týchto zápisoch je, e takto zmenených údajov a obsahu listín sa môe dovoláva tak zapísaná osoba, ako aj tretia osoba (negatívny princíp materiálnej publicity je doplnený tzv.
negujúcim princípom).
V komunitárnej úprave obchodných spoloèností prvá publikaèná smernica
(68/151/EEC) nepredpisuje, ktoré skutoènosti sa majú do obchodného registra zapisova na
základe právotvorného rozhodnutia prísluného orgánu. Táto smernica vak vyaduje, aby
v prípade zápisu tatutárnych orgánov národná právna úprava zabezpeèila, e zápis v tejto
èasti nie je zo strany zapísanej osoby spochybnite¾ný argumentom poruenia právnych
predpisov, spoloèenskej zmluvy alebo stanov pri vo¾be alebo vymenovaní týchto orgánov
alebo ich èlenov. Domáha sa poruenia uvedených noriem mono len voèi tej tretej osobe,
ktorá o poruení vedela. Dôkazné bremeno o tejto vedomosti musí unies zapísaná osoba.
V dôsledku posunutia veobecného úèinku voèi tretím osobám a na zverejnenie zápisu
v Obchodnom vestníku riei právna úprava aj dôsledky nesúladu medzi zapísanými a zverejnenými údajmi a medzi uloenými a zverejnenými listinami, a to vdy v prospech tretích
osôb, pokia¾ konajú v dobrej viere.
Súvisiace predpisy: § 200a  § 200d O. s. p., § 5 zákona è. 328/1996 Z. z. o organizácii súdov, nariadenie vlády SR è. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorích
predpisov, zákon è. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
Judikáty:
S 48/1993: Fyzická osoba, ktorá je podnikate¾om, môe poiada o výmaz z obchodného
registra, ak bola zapísaná na základe skorej povinnosti alebo na vlastnú iados, aj keï
bude v podnikaní ïalej pokraèova. Výmaz z obchodného registra sa vykoná v súlade s príslunými ustanoveniami Obchodného zákonníka (§ 3, § 27 a § 34, § 768), preukázate¾nou
skutoènosou pre výmaz z obchodného registra nemusí by zruenie ivnostenského oprávnenia. Registrový súd nepovolí výmaz, ak ku dòu rozhodnutia trvá zákonná povinnos zápisu.
R 31/1994: Návrh na zápis do obchodného registra musí by doloený listinami o skutoènostiach, ktoré sa majú do registra zapísa, ako aj dokladmi, ktoré na jeho vykonanie vyAktualizácia è. 54
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adujú osobitné predpisy. Listinou, ktorú musí predloi iadate¾ súèasne so iadosou o
výmaz, je aj písomný súhlas správcu dane.
S 32/1994: Výrok uznesenia o zápise do obchodného registra musí obsahova vetky
skutoènosti, ktoré majú by pod¾a prísluných zákonných ustanovení zapísané. Pod¾a
§ 200b O. s. p. sa vo výroku uznesenia uvedie deò zápisu. Právnické osoby vznikajú dòom,
ku ktorému boli zapísané do obchodného registra. Obchodný zákonník, ani iný právny
predpis neustanovuje, e predmetom zápisu má by deò vzniku právnickej osoby.
R 94/1994: Súkromný podnikate¾ zapísaný v obchodnom registri, ktorý bol na vlastnú
iados ku dòu 31.12.1992 vymazaný z obchodného registra, ako daòovník nezanikol, zmenil sa iba jeho daòový reim. Pojem zánik daòovníka nemono zamieòa so zánikom
tej-ktorej daòovej povinnosti.
R 105/1994: Ak sa základné imanie obchodnej spoloènosti vytvára nepeòaným vkladom - nehnute¾nosou, je súd povinný skúma pri zápise do obchodného registra, èi spoloèník môe nehnute¾nos previes do vlastníctva spoloènosti. Nemono previes do vlastníctva spoloènosti obytný dom, v ktorom je u aspoò jeden byt v samostatnom vlastníctve.
R 106/1994: tátny podnik po vstupe do likvidácie a do výmazu z obchodného registra
je právnickou osobou totonou s podnikom pred zápisom likvidácie, i keï pouíva názov s
dodatkom v likvidácii. Záväzky, ktoré mu vznikli pred alebo po zápise likvidácie do obchodného registra, sú záväzkami likvidovaného tátneho podniku.
R 38/1995: Spoloèník obchodnej spoloènosti, ktorá návrh na zápis do obchodného registra podala, nie je úèastníkom konania, pretoe ho zákon za úèastníka neoznaèuje. V konaní
vo veciach obchodného registra zaèatom na návrh právnickej osoby podnikate¾a, ktorej sa
zápis v registri týka, registrový súd rozhoduje len o právach a povinnostiach navrhovate¾a
ako úèastníka konania.
R 39/1995: Intitút ved¾ajieho úèastníka je v konaní vo veciach obchodného registra
vylúèený.
S 40/1995: Registrový súd vykoná zápis do obchodného registra do jedného mesiaca od
vydania rozhodnutia o obsahu zápisu bez oh¾adu na právoplatnos uznesenia, ktorým o obsahu zápisu rozhodol.
Na poiadanie vydá z obchodného registra potvrdenie o tom, e v registri urèitý zápis
nie je. Potvrdenie o tom, e urèité uznesenie o obsahu zápisu bolo vydané, ale nebolo do registra zapísané, nevydáva.
Predseda senátu (samosudca) môe na iados tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie
alebo obhajovanie svojich práv, vyda potrvdenie o tom, e urèité uznesenie o obsahu zápisu
bolo vydané, ale nebolo do obchodného registra zapísané (§ 27 vyhláky è. 66/1992 Zb.).
R 61/1996: Bez predchádzajúceho rozhodnutia valného zhromadenia o zmene stanov
akciovej spoloènosti, týkajúcej sa poètu èlenov predstavenstva, nemôe valné zhromadenie
zvoli iný poèet èlenov predstavenstva, ne vyplýva z doterajích stanov spoloènosti.
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Ak valné zhromadenie akciovej spoloènosti zvolí predstavenstvo s iným poètom èlenov, ne vyplýva zo stanov spoloènosti a takto zvolené predstavenstvo zvolá valné zhromadenie, môu oprávnené osoby napadnú uznesenia tohto valného zhromadenia alobou na vyhlásenie ich neplatnosti.
R 64/1996: alobu na vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromadenia akciovej spoloènosti môe poda hociktorý z akcionárov, èlen dozornej rady a èlen predstavenstva. Akciová spoloènos takéto oprávnenie nemá.
R 65/1996: Ak alobcom v alobe oznaèený alovaný zanikol výmazom z obchodného
registra pred zaèatím konania, alovaný nemá spôsobilos by úèastníkom konania a ide o
taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemono odstráni. Nemono ho odstráni ani
opravou alebo doplnením výzvou pod¾a § 43 ods. 1 O. s. p., pretoe nejde o vadu podania
spoèívajúcu v jeho nesprávnosti alebo neúplnosti, ani postupom pod¾a § 107 O. s. p., lebo
spôsobilos by úèastníkom konania stratil alovaný ete pred zaèatím konania. Neprichádza do úvahy ani zámena úèastníkov alebo pristúpenie do konania pod¾a § 92 O. s. p., pretoe takýto postup je moný len za predpokladu, e alovaný, ku ktorému alebo na ktorého
miesto má vstúpi niekto iný, mal spôsobilos by úèastníkom konania v èase jeho zaèatia.
R 3/1998: Ak tatutárnym orgánom spoloènosti s ruèením obmedzeným je viac konate¾ov a kadý z nich je oprávnený kona v mene spoloènosti samostatne, v spore medzi alobcom - spoloènosou proti alovanému - konate¾ovi tejto spoloènosti nemôe alovaný úspene vzia alobu spä, ktorú podala právnická osoba - obchodná spoloènos, pretoe aj keï je
tatutárnym orgánom alobcu, sú záujmy alobcu a alovaného v konaní rozdielne.
R 10/1998: Vo veci návrhu na zruenie spoloènosti a jej likvidáciu súd musí kona aj s
osobami, o ktorých v priebehu konania zistí, e patria medzi ïalie oprávnené osoby, ktoré v
návrhu neboli uvedené, a priberie ich do konania ako úèastníkov a vydá o tom uznesenie.
R 18/1998: V konaní o splnenie povinnosti vyplývajúcej zo spoloèenskej zmluvy o zaloení spoloènosti s ruèením obmedzeným je pasívne legitimovaná spoloènos, ktorá má poadovanú povinnos splni, a nie konate¾ (konatelia) tejto spoloènosti.
R 19/1998: Ak nedôjde k platnému doruèeniu písomnosti urèenej právnickej osobe na
adresu jej sídla do vlastných rúk postupom pod¾a § 47 O. s. p. (§ 173 O. s. p.), iadne ustanovenie Obèianskeho súdneho poriadku neukladá povinnos súdu doruèova písomnos následne osobe, ktorá je jej tatutárnym orgánom.
Rozsudok NS SR ObchZ 29/94 (ZSP 1/96, è. 5): Ak spoloèenská zmluva spoloènosti
s ruèením obmedzeným stanovuje na prijatie rozhodnutia valného zhromadenia väèiu
ako jednoduchú väèinu prítomných spoloèníkov, tak na prijatie takéhoto rozhodnutia
mimo valného zhromadenia pod¾a § 130 Obchodného zákonníka je potrebná rovnaká väèina hlasov, ktorá sa vak poèíta z celkového poètu hlasov patriacich vetkým spoloèníkom.
Uznesenie NS SR 4 Obo 207/95 (ZSP 1/96, è. 6): Predstavenstvo akciovej spoloènosti
nemôe by úèastníkom súdneho konania. Nemôe preto poda alobu, ktorou sa iada o urèenie, e rozhodnutie valného zhromadenia akciovej spoloènosti je neplatné.
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Rozsudok NS SR 4 ObchZ 10/94 (ZSP 2/96, è. 16): Súhlas správcu dane môe by
podkladom pre rozhodnutie registrového súdu o vymazaní daòového subjektu z obchodného
registra, len ak od vydania súhlasu do podania návrhu na vymazanie neuplynula doba, v
dôsledku ktorej je u súhlas neaktuálny.
Rozhodnutie NS SR (ZSP 5/96, è. 57): Odtepný závod ani iná organizaèná zloka
podniku nemá spôsobilos by úèastníkom obèianskeho súdneho konania. Ak je v alobe pri
oznaèení úèastníka okrem úplného obchodného názvu podniku uvedená aj organizaèná
zloka, ktorej sa spor týka, nie je to dôvod na zastavenie konania.
ZSP 6/96 è. 68: Registrový súd nemôe povoli zmenu zápisu sídla investièného fondu,
ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky neschválilo zmenu tatútu fondu.
Rozsudok NS SR 4 Obo 307/95 (ZSP 1/97, è. 6): Vymazaním z obchodného registra
práva a povinnosti fyzickej osoby neprechádzajú na iný subjekt ani nezanikajú.
Rozsudok NS SR ObchZ 11/95 (ZSP 3/97, è. 29): Konanie valného zhromadenia akciovej spoloènosti, ak nejde o prípad upravený v § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka, môe
by zachytené i tak, e na to poverené osoby opíu priebeh valného zhromadenia notárovi,
ktorý o tom spíe zápisnicu. Ak takúto notársku zápisnicu podpíe predseda valného zhromadenia, zapisovate¾ a dvaja overovatelia, je dostatoèným podkladom na zápis do obchodného registra.
Rozsudok NS SR 4 Obo 71/1997 (ZSP 5/97, è. 52): Neplatnos uznesenia valného
zhromadenia spoloènosti s ruèením obmedzeným pod¾a § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka treba uplatni proti spoloènosti, ktorej valné zhromadenie uznesenie prijalo.
Roszudok NS SR 6 Obo 158/97 (ZSP 1/98, è. 5): Z postavenia vedúceho obchodného
oddelenia podniku vyplýva aj jeho splnomocnenie robi v mene podnikate¾a právne úkony v
obchodnom styku pri tejto èinnosti obvyklé. Uzatváranie kúpnych zmlúv o kúpe tovaru,
ktorý slúi na podnikanie podnikate¾a, nepochybne medzi takéto úkony patrí.
Roszudok NS SR Obd V. 5/97 (ZSP 1/98, è. 6): Ak spoloènos doruèila spoloèníkovi
zápisnicu z jej valného zhromadenia a tá obsahuje kontatovanie ostatných spoloèníkov, e
ïalie poruenie spoloèenskej zmluvy bude dôvodom na jeho okamité vylúèenie zo spoloènosti, bola tým podmienka písomného upozornenia spoloèníka na monos jeho vylúèenia
zo spoloènosti splnená.
Rozsudok NS SR 5 Cdo 92/97 (ZSP 2/98, è. 15): Funkciu konate¾a obchodnej spoloènosti s ruèením obmedzeným nemono vykonáva v pracovnom pomere.
Roszudok NS SR Obdo V. 23/97 (ZSP 3/98, è. 28): Ustanovenie § 198 ods. 1 Obchodného zákonníka pripúa monos prenesenia právomoci voli a odvoláva èlenov predstavenstva akciovej spoloènosti z valného zhromadenia na dozornú radu za predpokladu,
e stanovy urèia aj spôsob takejto vo¾by èi odvolania. Ak stanovy urèia len spôsob hlasovania dozornej rady pri jej rozhodovaní, nejde o zákonom poadované urèenie spôsobu takejto
vo¾by a odvolania, pretoe rozhodovanie dozornej rady je upravené kogentným ustanovením § 201 ods. 3 Obchodného zákonníka.
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Rozsudok NS SR 3 Obo 181/98 (ZSP 6/98, è. 67): Spoloèník spoloènosti s ruèením
obmedzeným, ktorého úèas v spoloènosti zanikla v priebehu konania o urèenie neplatnosti
uznesenia valného zhromadenia, si zachová aktívnu legitimáciu v spore, len ak preukáe
naliehavý právny záujem na poadovanom urèení.

K § 28
Ods. 1
V tomto ustanovení sú uvedené údaje, ktoré sa zapisujú pri kadej zapísanej osobe, aj
keï niektoré z nich sa zapíu len v prípade, ak zapísaná osoba dobrovo¾ne rozhodne o týchto
skutoènostiach (prokúra, odtepný závod a jeho vedúci). Táto veobecná úprava sa aplikuje
v závislosti od toho, èi sa zapisuje fyzická osoba alebo právnická osoba.
Pri fyzickej osobe sa do obchodného registra zapisuje obchodné meno (§ 8 a nasl.), bydlisko a miesto podnikania, ak sa líi od bydliska (§ 2 ods. 3 a ods. 5). Pod¾a ust. § 200d O. s. p.
sa obchodný register pre fyzické osoby vedie pod¾a miesta podnikania, v prípade, e nie je urèené pod¾a bydliska fyzickej osoby. Ïalej sa zapisuje IÈO (ktoré u podnikate¾ má pridelené)
a rodné èíslo, prípadne odtepný závod a jeho vedúci, prípadne prokurista.
Pri právnickej osobe sa zapisuje obchodné meno, sídlo, IÈO (pride¾uje registrový súd 
§ 28 ods. 7), právna forma. Pri tatutárnych orgánoch alebo ich èlenoch sa zapisuje meno,
bydlisko, rodné èíslo, spôsob konania v mene právnickej osobe, (samostatne alebo spoloène),
s uvedením dòa vzniku alebo zániku ich funkcie (èo je osobitne významné vzh¾adom na
osvedèujúci a nie právotvorný úèinok zápisu). Ak je tatutárnym orgánom právnická osoba
(èo je moné pri verejnej obchodnej spoloènosti, komanditnej spoloènosti) uvádza sa jej obchodné meno, sídlo a IÈO (ak je pridelené), ako aj meno, bydlisko, rodné èíslo fyzickej osoby,
ktorá je jej tatutárnym orgánom. Pri èlenoch dozorných orgánov (dozorná rada s. r. o.,
a. s., tátneho podniku a kontrolná komisia drustva) sa zapisuje meno, bydlisko, rodné èíslo, deò vzniku a zániku funkcie.
V prípade zápisu odtepného zápisu sa uvádza oznaèenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo èinnosti, ako aj meno, bydlisko, rodné èíslo vedúceho odtepného závodu.
V prípade zápisu prokuristu sa zapisuje meno, bydlisko, rodné èíslo a spôsob konania
v mene zapísanej osoby  podnikate¾a.
Súvisiace ustanovenia: § 2, § 8, § 28 ods. 7, § 66.
Ods. 2
Pod¾a tohto ustanovenia sa vykonávajú zápisy osobitne pod¾a jednotlivých druhov zapísaných právnických osôb. Tieto zápisy je potrebné vykonáva v kontexte so zápismi pod¾a
prvého odseku.
Pri verejnej obchodnej spoloènosti sa zapisujú údaje, ktoré poukazujú na osobný charakter tejto spoloènosti. Pri komanditnej spoloènosti sa s úèinnosou od 1. 1. 2002 zapisuje
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aj výka základného imania a rozsah jeho splatenia, a to vzh¾adom na povinné vklady komanditistov, ktorých minimálna výka je 10 000 Sk.
Pri spoloènosti s ruèením obmedzeným sa predmet zápisov zúil, nako¾ko sa od 1. 1.
2002 nevyaduje zápis rodného èísla spoloèníka.
Pri akciovej spoloènosti sa popri výke základného imania bude uvádza aj rozsah jeho
splatenia, spresòujú sa zápisy pri akciách a v zmysle smernice EEC o jednoosobových spoloènostiach sa bude zapisova aj obchodné meno a sídlo (alebo ich obdoby, v závislosti od statusu akcionára) jediného akcionára.
Pri drustve sa okrem výky zapisovaného základného imania a výky základného èlenského vkladu budú zapisova aj èlenovia kontrolnej komisie pod¾a § 28 ods. 1 písm. h). Tieto
údaje je v zmysle § 768c ods. 3 potrebné doplni do 1. januára 2003, a to pod sankciou zosobnenej pokuty pod¾a § 28b.
Pri tátnom podniku sa okrem zakladate¾a a kmeòového imania budú zapisova aj èlenovia dozornej rady pod¾a § 28 ods. 1 písm. h). Tieto údaje je obdobne ako v prípade drustva potrebné doplni do 1. januára 2003, a to pod sankciou zosobnenej pokuty pod¾a § 28b.
Ods. 3, ods. 4 a ods. 5
S úèinnosou od 1. 1. 2002 sa v zmysle jedenástej smernice EEC o poboèkách zavádza
spresnená úprava zápisov zahranièných osôb, ktorá sa rozèleòuje pod¾a toho, èi ide o zahraniènú osobu z èlenského tátu Európskej únie alebo nie.
Vo väzbe na úpravu formy podnikania zahranièných osôb na naom území (§ 21 ods. 3)
sa zapisované údaje týkajú podniku zahraniènej osoby alebo organizaènej zloky jej podniku. Tieto údaje majú identifikova tak zahraniènú osobu, ako aj formu jej podnikania na naom území od základných znakov, cez príslunú verejnoprávnu evidenciu a zástupcu zahraniènej osoby na naom území a po notifikáciu zruenia, likvidácie alebo konkurzu
samotnej zahraniènej osoby alebo zruenia právnej formy jej podnikania na území SR.
Pri zahranièných osobách z neèlenských tátov EÚ sa uvedie aj rozhodné právo a len
pokia¾ toto právo vyaduje zápis do registra, potom aj údaj o tomto zápise. Vzh¾adom na
rozmanitos mimoeurópskej úpravy sa bude vyadova v týchto prípadoch aj údaj o predmete podnikania a hodnota upísaného základného imania v zahraniènej mene.
V prípade nesúladu zverejnených údajov o podniku alebo jeho organizaènej zloke v naom registri a zverejnených údajov o zahraniènej osobe v domovskom táte budú rozhodujúce vo vzahu k podniku zahraniènej osoby alebo jeho organizaènej zloky zverejnené údaje
vzahujúce sa na tento podnik alebo jeho zloku.
Súvisiace ustanovenia: § 21 a nasl.
Ods. 6
V tejto skupine rôznorodých údajov sa nachádzajú skutoènosti zapisované s osvedèujúcimi úèinkami rozhodnutia registrového súdu, na ktoré sa viau úèinky publicity pod¾a
§ 27 (právny dôvod zruenia právnickej osoby, vstup do likvidácie, údaje likvidátora, právny dôvod výmazu), ako aj zápisy, pri ktorých je pod¾a osobitných úprav prelomený princíp
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publicity (vyhlásenie a ukonèenie konkurzu, povolenie a skonèenie vyrovnania, zavedenie
a skonèenie nútenej správy).
Súvisiace predpisy: zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorích
predpisov, zákon è. 483/2001 Z. z. bankách.

K § 28a
Intitút zbierky listín sa zavádza v zmysle publikaènej smernice (68/151/EEC). V naich podmienkach tento intitút znamená, e popri zozbieraných údajoch o podnikate¾och, ktoré pre nás doteraz predstavoval obchodný register, sa vytvára nový informaèný
zdroj, a to listiny, z ktorých sa tieto údaje èerpajú. Listiny, ktoré sa do 31. 12. 2001 prikladali k návrhom na zápis v obchodnom registri, boli povaované za súdne spisy (§ 44 O. s. p.)
a prístup k nim bol závislý od rozhodnutia registrového sudcu pri splnení zákonných podmienok. Na rozdiel od týchto súdnych spisov zbierka listín bude verejne prístupná a po splnení poplatkovej povinnosti bude ma kadý právo na vyhotovenie kópie z uloeného dokumentu.
Zbierka listín sa má vytvori do konca roku 2002 s tým, e osoby zapísané do obchodného registra do 31. 12. 2001 musia do tejto zbierky uloi zakladate¾ské dokumenty (zakladate¾ské listiny a zmluvy, stanovy) v úplnom znení. Za správnos redakcie úplného znenia
zodpovedá tatutárny orgán spoloènosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je registrový súd oprávnený uloi poriadkovú pokutu do 100 000 Sk osobám, ktoré sú oprávnené kona v mene zapísanej osoby.
V prípade zmien zápisov pri zapísaných osobách bude potrebné doloi potrebné listiny
dvojmo u pri podaní návrhu na zápis zmien a zároveò bude potrebné u pri podaní tohto
návrhu doloi aj úplné znenie zakladate¾ského dokumentu. Rovnako bude potrebné uloi
do zbierky listín tie dokumenty, ktoré sa zo zákona majú uloi bez vykonania zmeny zápisu
v zozname údajov, napr. úètovné závierky, výroèné správy do 30 dní od ich vyhotovenia,
resp. schválenia. Osoby, ktoré podávajú návrh na zápis od 1. 1. 2002, sú povinné pri podaní
návrhu na zápis doloi aj vetky tie listiny, ktoré nová právna úprava vyaduje.
Z povahy zbierky listín vyplýva, e bude prístupná aj po zániku právnickej osoby,
a teda bude informova o vetkých relevantných skutoènostiach existencie zapísanej osoby.

K § 28b
Právna úprava aj vzh¾adom na úpravu povinností tatutárnych orgánov kapitálových
spoloèností spresòuje povinnosti súvisiace so zmenami zápisov v obchodnom registri. Predovetkým je urèená 30-dòová lehota na podanie návrhu na zápis zmien alebo výmaz skutoèností, ku ktorým sa prikladajú doklady dvojmo k návrhu.
Obdobne je 30-dòová lehota urèená na predloenie listín, ktoré sa ukladajú do zbierky
listín, bez toho, aby sa menil zoznam údajov. Tieto listiny sa predkladajú dvojmo.
Z uvedeného vyplýva, e listiny, na základe ktorých sa zmenia údaje v zozname údajov
(v obchodnom registri), sa prikladajú k návrhu, sú teda súèasou návrhového konania. LisAktualizácia è. 54
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tiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, nie sú súèasou návrhového konania a registrovému súdu sa predkladajú. Takýmto spôsobom sa zbierka listín bude vytvára obidvomi spôsobmi.
Okrem spresnenia lehoty nová právna úprava adresne urèuje, kto je povinný predloi
návrh a listiny. Je to zapísaná fyzická osoba a osoby oprávnené kona v mene zapísanej právnickej osoby. Ak tieto osoby nesplnia svoju povinnos, registrový súd je oprávnený uloi
pokutu pod¾a § 200b ods. 2 O. s. p. do výky 100 000 Sk. Vzh¾adom na solidárnu zaviazanos èlenov kolektívneho tatutárneho orgánu by sa pokuta mala uklada vetkým èlenom
tatutárneho orgánu oprávneným kona v mene spoloènosti. Interná úprava v spoloènosti
(stanovy, spoloèenská zmluva, zmluva o výkone funkcie) môe pravidlá solidárnej zaviazanosti zmeni.
Súvisiace predpisy: § 200b ods. 4, ods. 5 O. s. p..

K § 29
Pri zápise organizaèných zloiek podnikov zapísaných osôb sa postupuje tak, e tieto sa
zapíu do obchodného registra, v ktorom je vedená zapísaná osoba. Príslunos registrového
súdu je urèená sídlom právnickej osoby, miestom podnikania fyzickej osoby, prípadne bydliskom fyzickej osoby. Ak je organizaèná zloka umiestnená mimo sídla registrového súdu
zapísanej osoby, po vykonaní zápisu týmto registrovým súdom sa vykoná aj zápis registrovým súdom prísluným pod¾a adresy umiestnenia organizaènej zloky.
V odseku 2 sa riei odchýlka od vyie uvedenej zásady, ktorá znamená to¾ko, e podnik
zahraniènej osoby alebo jeho organizaèná zloka sa zapisuje len do obchodného registra prísluného pod¾a adresy umiestnenia na naom území, a teda e zápis do cudzozemského registra sa nebude vyadova, ak tak nebude ustanovova medzinárodná zmluva.
V odseku 3 sa upravujú podrobnosti súvisiace so zbierkou listín vytváranou pri podniku zahraniènej osoby alebo jeho zloky. Ak je na naom území zriadených viac organizaèných zloiek podniku zahraniènej osoby, má zahranièná osoba právo vo¾by, pri ktorom registrovom súde vytvorí zbierku listín s tým, e v kadom obchodnom registri príslunom
pod¾a adresy umiestnenia organizaènej zloky sa uvedie odkaz na register, pri ktorom je vytvorená zbierka listín.

K § 30
K návrhu na zápis do obchodného registra sa prikladá oprávnenie na podnikate¾skú èinnos na tú èinnos, ktorá má by zapísaná ako predmet podnikania (èinnosti, pri formálnych
podnikate¾och) do obchodného registra, pokia¾ sa takéto oprávnenie vyaduje (nevyaduje
sa napr. pri právnických osobách na výkon po¾nohospodárskej èinnosti). V tejto súvislosti je
významná tá skutoènos, e predmet podnikania môe by pod¾a zakladate¾ských dokumentov formulovaný irie, ne ten predmet èinnosti, ktorý sa navrhuje zapísa, t. j. zapísaná
osoba môe zaèa s uím predmetom podnikania, ako má uvedený v zakladate¾skom dokumente. Následne o rozírení predmetu podnikania rozhoduje tatutárny orgán, ak nie je stanovené v zakladate¾ských dokumentoch odline. Získanie oprávnenia pred vznikom práv-
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nickej osoby je osobitná úprava, ktorá pod¾a ivnostenského zákona sa vzahuje na
zakladate¾ov (orgánov alebo osôb oprávnených kona) slovenských právnických osôb pod¾a
§ 10 ods. 4 ivnostenského zákona. V kontexte Obchodného zákonníka pri získavaní ivnostenského oprávnenia tieto osoby realizujú oprávnenia vyplývajúce z § 64 (tzv. predbená
spoloènos). Zakladatelia alebo orgány obvykle pragmaticky volia vo¾né ohlasovacie ivnosti, predovetkým z èasových dôvodov.
Na tento prvok nadväzuje úprava vzniku oprávnenia na podnikanie, ktoré u existujúcej právnickej osobe vzniká zásadne doruèením. Zápis do obchodného registra má v takomto
prípade osvedèujúci význam, avak návrh na zmenu zápisu je potrebné poda do 30 dní od
doruèenia (právoplatnosti).
Ak sa má pri obchodnej spoloènosti alebo drustve zapísa predmet podnikania, ktorý
pod¾a osobitnej právnej úpravy môu vykonáva iba fyzické osoby, navrhovate¾ musí registrovému súdu preukáza, e túto èinnos bude vykonáva pomocou oprávnených fyzických
osôb. Táto povinnos je uvedená aj v ustanovení § 56 ods. 3, ktorý zdôrazòuje zodpovednos
týchto fyzických osôb pod¾a tých osobitných predpisov, na základe ktorých získali oprávnenie na podnikanie. Preukázanie skutoènosti, e spoloènos zabezpeèila plnenie tejto povinnosti sa dokladuje osobitnými zmluvami, prípadne dojednaniami v zakladate¾ských dokumentoch. Neplnenie tejto povinnosti je sankcionované § 68 ods. 6 písm. e), v zmysle ktorého
je registrový súd oprávnený spoloènos alebo drustvo zrui a nariadi ich likvidáciu.
Ak sa má zahranièná fyzická osoba zapísa do obchodného registra ako osoba oprávnená
kona v mene podnikate¾a pre jej zápis sa vyaduje predloenie dokladu o povolení na pobyt
v Slovenskej republike. Táto poiadavka sa nevzahuje od 5. 12. 2001 na fyzické osoby  obèanov èlenských tátov Európskej únie alebo OECD, èo je aj v súlade s charakterom zmluvy
o výkone funkcie pod¾a § 66 ods. 3. V prípade existencie aj iného ne obchodno-právneho
vzahu (predovetkým pracovnoprávneho) sa splnenie poiadavky povolenia na pobyt na
území SR bude vyadova pre pracovné povolenie, ak z medzinárodnej zmluvy, ktorou je
SR viazaná, nevyplýva nieèo iné.

K § 31
Toto ustanovenie koreponduje s ustanovením § 200a O. s. p. ods. 1 a vymedzuje okruh
osôb oprávnených poda návrh na zápis do obchodného registra a zaèa tým konanie pred registrovým súdom. Na tieto úkony rozliujeme tri okruhy subjektov a samotný registrový
súd, pri konaniach, ktoré môe zaèa aj bez návrhu (§ 200a ods. 4).
Predovetkým sa pod oprávnenou osobou v zmysle Obchodného zákonníka rozumejú
pod¾a O. s. p. podnikatelia, teda fyzické osoby a právnické osoby, ktorých sa zápis týka. Ide
o zapísané osoby, ktoré konajú v závislosti od svojej právnej formy (pozri výklad k § 13)
osobne alebo tatutárnym orgánom. Z dikcie zákona teda vyplýva, e nemôe ís o právnické osoby alebo fyzické osoby, na ktoré sa môe zápis v konkrétnej èasti vzahova (napr. spoloèníci spoloènosti s ruèením obmedzeným pri prevode obchodného podielu, èlenovia tatutárneho orgánu, jediný akcionár pri akciovej spoloènosti). Tieto osoby sa môu domáha
zmeny zápisu v èasti, ktorá sa ich týka, prostredníctvom iniciovania zaèatia konania regisAktualizácia è. 54
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trového súdu z moci úradnej (pod¾a § 32 a § 200a ods. 4), ak preukáu, e zápis nezodpovedá
skutoènému stavu, teda pri osvedèujúcich zápisoch (nie pri právotvorných zápisoch, ale ako
vyplýva z uvedených príkladov, ich zmena môe by v registri vykonaná osvedèujúcim zápisom, t. j. aj bez návrhu na zaèatie konania).
Druhou skupinou oprávnených osôb sú osoby oprávnené na to pod¾a zákona, v rámci
ktorej ide o podávanie návrhov na zápis právnických osôb do obchodného registra s právotvorným úèinkom (teda predovetkým vznik obchodných spoloèností a drustva). V týchto
prípadoch musí Obchodný zákonník výslovne upravi, kto je oprávnený v mene zaloenej,
ale neexistujúcej právnickej osoby poda návrh na jej zápis do obchodného registra. Návrh
sa podáva v mene zaloenej právnickej osoby, a to v zmysle § 64 (pozri výklad) osobami uvedenými pri konkrétnych druhoch obchodných spoloèností (pri verejnej obchodnej spoloènosti  vetci spoloèníci, pri komanditnej spoloènosti  vetci spoloèníci, pri spoloènosti
s ruèením obmedzeným  vetci konatelia, pri akciovej spoloènosti  predstavenstvo, návrh
podpisujú vetci èlenovia predstavenstva, pri drustve  predstavenstvo, návrh podpisujú
vetci èlenovia predstavenstva).
Treou skupinou oprávnených osôb sú splnomocnenci oprávnených osôb, t. j. zapísaných osôb alebo osôb oprávnených kona v mene zaloených právnických osôb. Pravos podpisov osôb zo vetkých troch skupín musí by osvedèená (legalizované notárom alebo matrikou), a teda musí by osvedèená aj pravos podpisov na plnomocenstve, ktorým sa ude¾uje
plná moc na podanie návrhu (§ 57 ods. 2).
Ustanovenie o vydaní uznesenia súdu vo veci návrhu na zápis je s úèinnosou od 1. 1.
2002 upravené len v OSP (§ 200a). Zodpovedá to charakteru právnej úpravy a odstraòuje
sa tým aj rozdielnos právnej úpravy v Obchodnom zákonníku a OSP. Pod¾a nového právneho stavu sa zápis vykoná ku dòu uvedenému v návrhu na zápis. Ak sa uznesenie o vykonaní zápisu vydá neskôr alebo návrh neobsahuje deò, ku ktorému sa návrh má vykona, vykoná sa zápis ku dòu uvedenému vo výroku uznesenia o obsahu zápisu. Tento deò uvedený
vo výroku uznesenia je rozhodný aj z h¾adiska úèinkov skutoèností (materiálna publicita 
§ 27 ods. 4) zapísaných do obchodného registra, pri ktorých je potrebné zobra do úvahy
nutnos zverejnenia zápisu v Obchodnom vestníku, nako¾ko a týmto dòom nastanú veobecné úèinky zápisu voèi kadému. Ak majú úèinky voèi niektorým tretím osobám nasta
pred zverejnením zápisu v Obchodnom vestníku, je k tomu potrebné aktívne konanie zapísanej osoby (preukázanie výpisu z registra tejto osobe, resp. unesenie dôkazného bremena
o tom, e tretia osoba o zmene vedela). Vzh¾adom na závanos dòa, ku ktorému sa zápis vykonal (teda dòa uvedeného vo výroku uznesenia o obsahu zápisu), by sa tento mal uvádza
na výpisoch z obchodného registra, a to ako pri právotvorných zápisoch, tak aj pri osvedèujúcich zápisoch. Popri tomto dni by sa mal pri osobách oprávnených kona v mene zapísanej
osoby uvádza aj deò vzniku a zániku ich funkcie [pozri výklad ku § 28 ods. 1 písm. e)].
Vzh¾adom na doplnené ustanovenie § 200b ods. 2 o tom, e skutoènosti zapísané do obchodného registra sú úèinné odo dòa, ku ktorému sa zápis vykonal, a to bez oh¾adu na právoplatnos uznesenia, ktorým sa zápis povolil (s vyie uvedenými výnimkami), bude pla-

1/146

SEPI-A

ti, e uznesenie ete nebude právoplatné, mono ani doruèené zapísanej osobe, ale v registri
u bude prístupné. Tak tomu bude aj poèas celého konania o odvolaní zapísanej osoby proti
uzneseniu registrového súdu. Na túto úpravu nadväzuje úprava § 202 ods. 3 písm. n) OSP
o tom, e odvolanie nie je prípustné, ak registrový súd v plnom rozsahu vyhovel návrhu na
zápis do obchodného registra. V prípade, e zapísaná osoba podá odvolanie a odvolací súd
rozhodne o zmene uznesenia, ktorým sa zápis vykonal, zmena zápisu sa vykoná na základe
konania registrového súdu zaèatého aj bez návrhu, nako¾ko pôjde o odstránenie nezhody zápisu v registri a skutoèného stavu. Tento mechanizmus zápisov zodpovedá charakteru obchodného registra ako verejného zoznamu, verejnej knihy a bude ho potrebné cibri vo väzbe
na publikovanie zápisov v Obchodnom vestníku a vetkých dotknutých súvislostí (napr.
zváenie rozhodnutia registrového súdu o preruení konania vo veci zápisu do registra, ak
sa rozhoduje v konaní pred krajským súdom o neplatnosti uznesenia valného zhromadenia
a registrový súd má pochybnosti o platnosti uznesenia, na základe ktorého má uskutoèni
zápis do registra).
Súvisiace predpisy: § 200a  § 200d O. s. p., § 202 O. s. p..

K § 32, § 33 a § 34
V týchto ustanoveniach sa premieta právna úprava, ktorá má zabezpeèi plnenie funkcie obchodného registra ako zdroja relevantných informácií o podnikate¾och, a teda vytvori
zmysluplný tok informácií pre rozhodovanie registrového súdu a udriavanie aktuálneho
stavu registra prostredníctvom zaèatia konania z moci úradnej (§ 32), ako aj zabezpeèenie
adresnej informovanosti dotknutých tátnych orgánov o subjektoch, ktoré spadajú do okruhu ich pôsobnosti. V podmienkach vytvorenia funkèného informaèného systému v digitálnej forme on-line bude takáto väzba (zasielanie výpisov registrovým súdom) zrejme zbytoèná, predovetkým s oh¾adom na jej administratívnu nároènos. Významným posunom
týmto smerom je zverejòovanie vykonania zápisu a zverejnenie oznámenia o uloení listín
do zbierky listín v Obchodnom vestníku.
Judikát k § 35
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 31. mája 2000, sp. zn. 5 S
19-21/00.
Ak vedenie úètovníctva v dvoch úètovných obdobiach vykazovalo tie isté, resp. prevane tie isté nedostatky a tieto neboli postupne zistené a sankcionované, nejde o opakované poruenie zákona, ale o pokraèujúce poruenie zákona (pokraèujúci delikt), za ktorý mono
uloi iba jednu sankciu.
Opakovane uloi pokutu tomu istému subjektu za protiprávne konanie rovnakého druhu je moné len vtedy, ak skôr uloená sankcia nesplnila úèet.
Urèenie výky pokuty v rámci stanoveného rozpätia je síce vecou vo¾ného uváenia, to
vak neznamená, e môe by uloená ¾ubovo¾ne.
Pod¾a § 250j ods. 3 Obèianskeho súdneho poriadku je správny orgán viazaný právnym
názorom súdu. Právnym názorom súdu je aj vyslovenie poiadavky na obsah a rozsah dôAktualizácia è. 54
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vodov budúceho rozhodnutia, najmä ak súd zruuje rozhodnutie pre jeho nepreskúmate¾nos.

K § 36
Ak je podnikate¾ zapísaný do obchodného registra, bez oh¾adu na to, èi je právnickou
alebo fyzickou osobou, vedie povinne podvojné úètovníctvo.
Vies podvojné úètovníctvo môe pod¾a zákona aj podnikate¾ nezapísaný do obchodného
registra, ak mu tento spôsob vedenia úètovníctva vyhovuje.

K § 37
Úprava spôsobu úètovania podnikate¾ov nezapísaných v obchodnom registri, pokia¾ nie
je osobitným zákonom ustanovené nieèo iné a podnikate¾ sa nerozhodne inak.

K § 38
Úètovné obdobie, t. j. obdobie, za ktoré je úètovníctvo vykonávané, je stanovené v dåke
jedného roka. Poèas celého tohto obdobia je nutné vies úètovníctvo v danej sústave.

K § 39
K èinnosti audítorov porovnaj zákon è. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore
audítorov.
Overovanie úètovných závierok audítorom je vyadované v akciových spoloènostiach,
v ostatných obchodných spoloènostiach a drustvách v prípade, ak tak ustanovuje osobitný
zákon.

§ 40
Novela Obchodného zákonníka s úèinnosou od 1. 1. 2002 spresòuje, ktoré dokumenty
podnikate¾mi schválené na základe úètovných dokladov musia sprístupòova formou uloenia v Zbierke listín vedenej pod¾a § 28a. Sú to predovetkým úètovné závierky. Správy audítorov a výroèné správy len v prípadoch, kedy to vyplýva z osobitných predpisov (Zákon
o úètovníctve), avak v takomto prípade aj s presnou identifikáciou audítora, ktorý audit
vykonal.

K § 41
Pojem súaite¾ zaviedol zákonodarca v § 41 ObchZ ako legislatívnu skratku pre osoby,
ktoré sa zúèastòujú hospodárskej súae, aj keï nie sú podnikate¾mi (napríklad aj o nadácie,
komory podnikate¾ov, slobodných povolaní). Zákon stanovuje povinnos dba na právne záväzné pravidlá hospodárskej súae, ale ich nedefinuje. Pravidlá hospodárskej súae by sa
mali vytvori v obchodnoprávnej judikatúre tejto oblasti. Pojem podnikate¾ definuje § 2
ods. 1 ObchZ takto: Podnikaním sa rozumie sústavná èinnos vykonávaná samostatne
podnikate¾om vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos za úèelom dosiahnutia zisku.
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K § 42
Pod zneuitím úèasti na hospodárskej súai zákon chápe tak nekalé súané konanie,
ako aj nedovolené obmedzovanie hospodárskej súae.
Nekalosúané konanie je upravené priamo v ObchZ § 44 ako v generálnej klauzule, na ktorú nadväzujú ïalie skutkové podstaty. Tieto ustanovenia chránia súa
v mikroekonomickom zmysle. V podstate táto právna úprava poskytuje individuálnym súaite¾om ochranu proti reprobovanému správaniu sa konkurencie.
Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súae je upravené aj verejnoprávnym predpisom  zákon o ochrane hospodárskej súae a chráni súa v makroekonomickom zmysle.
V tomto prípade je spoloèenský záujem na riadnom fungovaní súae a je úlohou tátu zasiahnu v prípade poruovania zákona. Ide o právny predpis verejného práva. Vo výnimoèných prípadoch nekalej súae nie je vylúèený postih ani pod¾a Trestného zákona  § 149.
Súbená ochrana pod¾a Trestného zákona a Obchodného zákonníka nie je vylúèená. Rovnako v urèitých pecifických situáciách je moný súbeh ochrany, ktorú poskytuje ObchZ a zákon o ochrane hospodárskej súae.

K § 43
Právnu ochranu proti nekalej súai ovláda princíp teritoriality, èo znamená, e pôsobnos tejto úpravy sa obmedzuje na teritórium pôsobnosti Obchodného zákonníka  tzn. Slovensko. Zahranièné osoby sa môu domáha ochrany, keï je splnená jedna z týchto
troch podmienok:


podniká na Slovensku,



ochrana pod¾a medzinárodných dohovorov (Parískeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva  vyhláka è. 64/1975 Zb. v znení vyhláky è. 81/1985 Zb.),



kritérium vzájomnosti.

Zahraniènými osobami sú pod¾a § 21 ods. 2 tohto zákona fyzické osoby s bydliskom alebo právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, prièom právo na ochranu
proti nekalosúanému konaniu pod¾a ustanovenia § 44 a § 55 Obchodného zákonníka priznáva len tým, ktoré podnikajú v Slovenskej republike, teda majú tu umiestnený podnik alebo organizaènú jednotku. Inak poívajú ochranu na základe medzinárodných zmlúv alebo
len na základe reciprocity.

K § 44
Naa právna úprava vychádza z koncepcie veobecnej a permanentnej platnosti generálnej klauzuly. Znamená to, e pokia¾ chýba pecifická skutková podstata pre urèité konanie, ale ono spåòa znaky veobecnej generálnej klauzuly, bude sa povaova za nekalosúané a bude posudzované pod¾a § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka. Právo proti nekalej súai
je právom, ktoré sa dotvára v sudcovských rozhodnutiach. Veobecnos generálnej klauzuly, ktorá sa na jednej strane môe zda ako negatívum, na strane druhej znamená jej flexibilAktualizácia è. 54
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nos na kadý konkrétny prípad. Takáto veobecná úprava generálnej súae nie je len doménou naej právnej úpravy.
Aby mohlo by urèité konanie kvalifikované ako nekalosúané a reprobované, musia by splnené tri kumulatívne podmienky:
a) ide o konanie v hospodárskej súai,
b) takéto konanie je v rozpore s dobrými mravmi,
c) takéto konanie je spôsobilé privodi ujmu.
Hospodárska súa
Pojem hospodárskej súae pertraktovala u nieko¾kokrát odborná literatúra. Pod hospodárskou súaou rozumie súperenie podnikate¾ských subjektov v hospodárskej oblasti s cie¾om predstihnú iné subjekty a dosiahnu tým hospodársky prospech. Konanie
v hospodárskej súai predpokladá existenciu najmenej dvoch súperiacich subjektov, a teda
aj existenciu súaného vzahu. V súanom vzahu môu by súaitelia nielen s podobnými výrobkami èi slubami, ale aj súaitelia s výrobkami a slubami rozdielnymi. Pojem súaite¾ zaviedol zákonodarca v § 41 OBZ ako legislatívnu skratku pre osoby, ktoré sa zúèastòujú hospodárskej súae, aj keï nie sú podnikate¾mi.
Dobré mravy
Ná zákonodarca sa pokúsil definova dobré mravy v zákone o ochrane spotrebite¾a
a domnievame sa, e per analogiam je táto definícia pouite¾ná aj pre potreby Obchodného
zákonníka, prípadne ako výkladová pomôcka.
Pod¾a § 6 ods. 3 zákona o ochrane spotrebite¾a v znení neskorích predpisov konaním
v rozpore s drobnými mravmi sa na úèely tohoto zákona rozumie konanie, ktoré
a) je v rozpore so vitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vyboèenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní sluby,
b) môe privoli ujmu úèastníkovi obchodného vzahu pri nedodraní dobromyse¾nosti,
èestnosti, zvyklosti a praxe a pri ktorom sa vyuíva najmä omyl, les, vyhráka, výrazná nerovnos zmluvných strán a poruenie zmluvnej slobody.
Musíme zdôrazni, e v generálnej klauzule sa myslia dobré mravy, ktoré sa dotýkajú
hospodárskej súae a nie dobré mravy vo veobecnosti. To je dané funkciami hospodárskej
súae i jej celkovým charakterom konkurenèné vzahy vnáajú do ekonomických vzahov
reazec konfliktných prvkov a urèitý stupeò agresivity súaných konaní je imanentný ich
povahe.
Posúdenie, èi právne relevantné správanie subjektov v oblasti výroby a rozirovania reklamy koreponduje s dobrými mravmi, je v kompetencii interpretujúcich subjektov. Pritom interpretujúci subjekt by nemal len kontatova, e urèité konanie je v rozpore s dobrými mravmi, ale by mal aj konkretizova, v èom vidí tento rozpor.
U v starích doktrínach sa pojem dobré mravy chápal z aspektu právneho. Právna
relevancia tohto pojmu vyplýva z dôsledkov, ktoré postihujú rozpor právnych úkonov s po-
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iadavkou dobrých mravov. Existencia rozporu s dobrými mravmi je teda otázkou právnou
a nie skutkovou.
Ujma
Pojem ujma je podstatne irí ako koda v jej klasickom ponímaní (èi u chápaná subjektívne alebo objektívne). Ujma toti zahàòa nielen kodu, ale aj nemajetkové zadosuèinenie.
Zo slovného spojenia spôsobilé privodi ujmu vyplýva, e ujma nemusí vzniknú, ale staèí, ak jej vznik hrozí. ObchZ urèil aj subjekty, ktorým môe by privodená ujma  ide o súaite¾ov alebo spotrebite¾ov. Pouite plurálu (súaite¾ov) nepovaujeme za astné. V praxi
budú najèastejie prípady, keï ujma bude spôsobená len jedinému súaite¾ovi. Táto skutoènos môe by umocnená pecifickým druhom podnikania alebo sa môe dotýka len malého územného teritória, kde budú v urèitej oblasti podnikania len dvaja súaitelia. Nie je
podmienkou, aby takáto ujma skutoène vznikla, ale postaèí, e jej vznik objektívne hrozí.
V súvislosti s aplikáciou generálnej klauzuly sa spory najèastejie dotýkajú


zneuívania ¾udských citov,



vyuitia sklonu k hre (neprimeraná výka výhier je dominantná pri nákupe tovaru a nie
samotná kvalita výrobkov),



neprimeraného lákania zákazníkov,



nesprávnych údajov pri výpredajoch,



rôzne formy zabraòovacej súae  (diskriminácia a bojkot),



zneuitie nosite¾ov spoloèenskej autority k reklamnej èinnosti,



pyramídové obchody (nekalos tejto praktiky spoèíva v zamlèaní skutoènosti, e v urèitom stupni dochádza k nasýteniu trhu a ako sa h¾adajú ïalí zákazníci),



predaj výrobkov pod nákupnú cenu,



skrytá reklama.
Klamlivá reklama

Nová zákonná úprava klamlivej reklamy je odvodená od definície klamlivej reklamy obsiahnutej v èl. 2 ods. 2 smernice Rady è. 84/450/EHS. Podobne ako pôvodné znenie § 45,
formuluje nová právna úprava klamlivú reklamu ako tzv. ohrozovací delikt, kde
staèí, aby k oklamaniu mohlo dôjs. Rozdiel medzi novou a starou úpravou mono
identifikova vo vymedzení pojmových znakov klamlivej reklamy.
Èo sa týka predmetu írených údajov, nové znenie uvádza omnoho iriu kálu týchto
predmetov ako znenie pôvodné, pod¾a ktorého sa írené údaje týka len podniku, výrobkov
a výkonov.
Pojmový znak uvedenia do omylu je úzko spätý s problematikou vymedzenia okruhu
osôb, ktoré by do omylu mali alebo aspoò mohli by uvedené. Nový zákon stanovuje, e relevantnou skupinou sú spotrebitelia, ktorým je reklama urèená. Nejde teda vo veobecnosti
o tzv. beného spotrebite¾a ale o konkrétnu skupinu. Napríklad dôchodkové poistenie je urAktualizácia è. 54
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èené urèitej cie¾ovej skupine a ich schopnos chápania reklamy musí by smerodajná pre posúdenie jej klamlivosti a pod.
Ustanovenie § 45 ods. 2 demontratívne vypoèítava znaky, ktoré sa zoh¾adòujú pri posudzovaní klamlivosti reklamy. To znamená, e sa môu zoh¾adni aj tie relevantné znaky,
ktoré zákon výslovne neuvádza.
Dodávame, e právna úprava klamlivej reklamy umoòuje právny postih tak pod¾a súkromného práva (ObchZ), ako aj pod¾a verejného práva (zákon o reklame, zákon o potravinách). Doteraz verejnoprávna úprava vak umoòoval, protiprávnu reklamu len sankcionova. Zákaz klamlivej a neprípustnej porovnávacej reklamy v novom zákone o reklame je
zdôraznený tým, e mono írenie takejto reklamy nielen sankcionova, ale aj zakáza, a to
u vtedy, ak hrozí poruenie zákona o reklame. Ide o prípady, keï sa orgán dozoru dozvie,
resp. ak obsah protiprávnej klamlivej reklamy je u známy a jej protiprávnos je u tak zjavná, e môe orgán dozoru predbene zakáza uverejnenie takejto reklamy. archa dôkazu
pravdivosti uvedených údajov, ale aj zodpovednos za poruenie zákazu takejto reklamy je
presunutá na objednávate¾a reklamy. Aj keï neexistuje definícia objednávate¾a reklamy, vo
veobecnom zmysle mono uvies, e ide o výrobcu resp. jeho reklamnú agentúru. Pokuta
a do výky 5 mil. Sk sa môe uloi do jedného roka odo dòa, keï sa orgán dozoru o poruení reklamy dozvedel (ide o subjektívnu lehotu), najneskôr vak do troch rokov od poruenia
zákona è. 136/2001 Z. z., ide o tzv. objektívnu lehotu. Po uplynutí uvedenej lehoty dochádza k premlèaniu monosti udelenia sankcie.
Ïalie monosti postihu poskytuje ObchZ. V tomto prípade vak je aktivita na samotnom súaite¾ovi. On toti musí poda alobu a v petite uvies, èoho sa domáha.

K § 45
Zákon ustanovuje urèité podmienky, aby sa jednalo o klamlivú reklamu:
–

objektívna spôsobilos uvies do omylu oh¾adom podniku, jeho výrobkoch alebo slubách.
Túto podmienku môe spåòa i údaj pravdivý. Naopak je za urèitých okolností v reklame
pripustený údaj nepravdivý, pokia¾ nie je klamlivý, napr. tzv. prehnaná reklama, pretoe z nej je benému úèastníkovi zrejmé, e nie je mienená váne, e preháòa,

–

údaje sa môu týka vlastného i cudzieho podniku, resp. výrobku èi sluby, (reklama
v prospech iného), nejedná sa ovem o z¾ahèovanie cudzieho podniku èi výrobku, preto
sa pouije § 50,

–

údaje sú chápané ve¾mi iroko (slová, èísla, obrazy, symboly, hudba), teda èoko¾vek, èo
môe v inom vyvola predstavu,

–

údaje musia by írené, t. j. oznamované mimo osobnú sféru úèastníka (rodina), napr.
tlaèou, televíziou èi inými oznamovacími prostriedkami. Nemusí sa vak jedna o verejné írenie, keï je údaj oznamovaný osobám individuálne urèeným,

–

írenie je aspoò potencionálne spôsobilé privodi iným súaite¾om alebo spotrebite¾om
ujmu a zároveò vlastnému alebo cudziemu podniku prospech, teda len na úkor iných
úèastníkov.
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Ujma alebo prospech môe by materiálny alebo nehmotný (napr. na dobrej povesti).
Medzi klamlivú reklamu nepatrí kadá nekalá praktika v oblasti reklamy. Porovnávacia
reklama a tovarové testy patria medzi prípady z¾ahèovania (porovnaj komentár k § 50), parazitná èi oporná reklama medzi parazitovanie na povesti (porovnaj komentár k § 48).
Reklamné právo nie je v Slovenskej republike koncentrovane upravené. Administratívne obmedzenie ustanoví napr. zákon na ochranu spotrebite¾a (porovnaj komentár k § 44),
najmä zákazom reklamy ohrozujúcej mravnos (vulgárnos), zákazom propagácie násilia,
propagácie výrobkov ako zdraviu prospených, pokia¾ to nie je z odborného h¾adiska preskúmané alebo veobecne prijímané.
Podrobná úprava reklamy je v zákone è. 468/1991 Zb. o rozhlasovom a televíznom vysielaní, najmä jej definície, èasový rozsah, povinnosti sponzorov, zrete¾né zvukové alebo obrazové oddelenie od ostatných programov, zákaz skrytých reklám (napr. v rámci beného
programu), subliminálnej (podprahovej) reklamy, reklamy na lieèivá dostupné iba na lekársky predpis, reklamy urèenej deom, pokia¾ podporujú chovanie ohrozujúce ich zdravý vývoj a i.
Na rozdiel od ochrany proti nekalej súaí v týchto prípadoch administratívnoprávnej
úpravy reklamy nemusí by naplnená poiadavka súaného vzahu.

K § 46
Taktie pre klamlivé oznaèenie tovaru a sluieb zákon ustanovuje urèité podmienky:
klamlivos oznaèenia.
Zákon ich vymedzuje podobne ako v § 45 (vèítane klamlivého pravdivého oznaèenia
a naopak nezávadnosti prehnaného oznaèenia), ktorým je pokodený buï súaite¾ alebo
spotrebite¾,
–

potencionálne vyvolávanie omylu,

–

mýlna domnienka sa môe týka dvoch rôznych aspektov podniku:

–

miesta pôvodu tovaru alebo sluieb èi osoby výrobcu,

–

osobitných charakteristických znakov èi akosti.

Oznaèenie môe by pouité akýmko¾vek spôsobom, napr. na výrobku, obale, v tlaèi, televízii, rozhlase, fotografii, obchodných písomnostiach, cenníku, môe spoèíva v plnení nápoja do f¾aiek s vignetou súaite¾a, ale tie to môe by konanie obchodníka pouívajúceho
klamlivé oznaèenie.
Tovarom je v najirom slova zmysle akýko¾vek predmet obchodu vèítane softwaru alebo
nehnute¾ností.
Táto skutková podstata dopåòa § 45, avak klamlivé oznaèenie nemusí by urèené reklame. Pokia¾ tomu tak je, jedná sa buï o klamlivú reklamu alebo o súbeh dvoch skutkových
podstát (§ 45 a § 46).
Aktualizácia è. 54
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Klamlivé je aj pouitie tzv. delokalizaènej doloky, ktorá síce slúi k odlíeniu od pravého
pôvodu, ale vedie ku zlúèeniu oznaèenia pôvodu (typ, imitácia a i.). V týchto prípadoch sa
môe jedna o súbeh s vyvolaním nebezpeèia zámeny (§ 47) alebo s parazitnou súaou
(§ 48). Ale naopak  klamlivé je pouívanie oznaèenia druhového s dodatkami vyvolávajúcimi omyl o pôvode (napr. pravý). U tohto typu nekalej súae môe dôjs k súbehu s absolútnou ochranou oznaèenia o pôvode tovaru pod¾a zákona è. 159/1973 Zb. ochranných známok a pod¾a zákona è. 174/1988 Zb. alebo oznaèenie nových odrôd rastlín èi plemien zvierat
pod¾a zákona è. 132/1989 Zb. Absolútna ochrana je dôraznejia a iria, mono ju na rozdiel od nekalosúanej uplatni i keï medzi poruite¾om a pokodeným nie je súaný vzah.
Klamlivé môe by aj oprávnené uívanie oznaèenia, napr. nadobúdate¾om licencie
k ochrannej známke, ak by boli spotrebitelia uvedený do omylu o majite¾ovi známky èi o výrobcovi. V tomto prípade je moné i vyvolanie nebezpeèia zámeny (porovnaj komentár
k § 47).

K § 47
Vyvolanie monosti zámeny spája dva javy  klamlivos a zamenite¾nos. Klamlivé konanie je podobné ako v § 45 a § 46, môe sa vak týka dvoch prípadov:
–

pouitia cudzieho obchodného mena alebo iných cudzích oznaèení, ktoré sú pre iných
súaite¾ov príznaèné, napr. loga, tlaèív, katalógov a i. [písm. a) alebo b)],

–

napodobnenie cudzieho výrobku èi sluby [písm. c)].
K obchodnému menu porovnaj § 8 a nasl.

Zamenite¾nos môe by vlastnosou samotného oznaèenia èi napodobeniny alebo súvislostí vyvolávajúcich nepriamo domnienku o spojení s iným podnikom. Podobnos èi zhoda musí nasta v silných (z h¾adiska dojmu urèitých) prvkoch, prièom zhoda v slabých prvkoch nestaèí, rovnako ako zámena s druhovým oznaèením alebo s vlastnosami spoloènými
urèitému druhu výrobkov. K zamenite¾nosti dochádza objektívne, nezáleí na úmysle èi vedomí vyvolania monosti zámeny. Môe by postihnutý tie obchodník, ktorý so závadne
oznaèeným tovarom obchoduje. K zámene nemusí dôjs, staèí jej potencionálna hrozba. Nie
je tu vak stanovená podmienka získania prospechu.
Napodobenie, resp. neoprávnené prevzatie výsledkov cudzej duevnej aktivity sa môe
týka i nehmotných statkov  know-how, databází, dát a informácií, ale tie priemyselných
vzorov, vynálezov (najmä do zverejnenia prihláky alebo po uplynutí doby ochrany) a autorských diel, napr. programov poèítaèov alebo diel umenia. U chránených nehmotných
statkov je moný súbeh s absolútnou ochranou, ktorá sa môe uplatni i bez existencie súaného vzahu.
Pre aplikáciu § 47 je vdy nutné i klamlivé konanie, nestaèí len prosté otrocké napodobenie produktu iného súaite¾a. Pre prosté otrocké napodobnenie  neoprávnené prevzatie
výsledkov aktivity a investícií iného, by teda pripadal do úvahy okrem absolútnej ochrany
nehmotných statkov výnimoène postih pod¾a generálnej klauzuly, ak budú jej podmienky
naplnené. Ani tak, rovnako ako pod¾a § 47, nebude moné postihnú prevzatie v prvkoch,
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ktoré sú predurèené technicky, funkène alebo esteticky. Takéto prvky nemono monopolizova pre jedného súaite¾a.
Monosti postihu otrockého napodobnenia sú obmedzené preto, aby bolo moné nadväzova na výsledky predchádzajúcich rieení, napodobòova ich a zdokona¾ova. Nekalosúaný postih pod¾a § 44 je preto uplatnite¾ný len výnimoène, napr. pri kopírovní databázy.
PUÚ ustanovuje èlenským tátom povinnos zakáza akéko¾vek spôsobenie zámeny
s podnikom, výrobkami, èi hospodárskou èinnosou súaite¾a.

K § 48
Parazitovanie na povesti je blízke vyvolanie nebezpeèia zámeny (§ 47), nedochádza vak
k napodobeniu alebo prevzatiu cudzieho oznaèenia èi výrobku. Pouíva sa niekedy pre ne
oznaèenie oporná reklama (neodôvodnenou oporou je goodwil iného súaite¾a), napr. pre
tvrdenie, e nae výrobky sú rovnako dobré ako renomované výrobky súaite¾a, a to
i keby toto tvrdenie bolo pravdivé. Ak je tvrdenie nepravdivé, dochádza k súbehu s klamlivou reklamou (§ 45). Pokia¾ parazitovanie spoèíva v delokalizaènej doloke, jedná sa o súbeh
s klamlivým oznaèovaním tovaru a sluieb (porovnaj komentár k § 46). Parazitovanie nespoèíva len v oznaèovaní, ale i napr. v spájaní výrobkov s renomovanými výrobkami do jednej skupiny pri predaji, neoprávnené uvádzanie znaèkovej predajne a i.
Prospech získaný parazitovaním na povesti môe by materiálny aj nemateriálny (napr.
v posilnení goodwilu), avak parazitujúci úèastník by ho pri fair vedenej súai nedosiahol.
Pokia¾ by takéto jednanie nebolo motivované dosiahnutím neodôvodneného prospechu, nelo
by o parazitovaní na povesti, ale mohlo by sa prípadne jedna o inú formu nekalej súae.
Za parazitovaním sa pod¾a praxe v zemiach Európskeho spoloèenstva nepovauje predaj
náhradných dielov alebo doplnkov k finálnemu výrobku, vyrábaných iných výrobcom (napr.
autá, poèítaèové komponenty) s uvádzaním, e sú k danému renomovanému finálnemu výrobku urèené. Ich výrobca vak musí zaisti potrebné kroky, ktoré od neho mono poadova, aby vylúèil domnienku, e sa jedná o originálne výrobky finálneho výrobcu.

K § 49
Podplácanie ako forma nekalej súae sa od trestných èinov úplatkárstva (§ 180 a § 182
trestného zákona) odliuje nieko¾kými znakmi:
–

dochádza k nemu v hospodárskom styku a súanom vzahu,

–

podplácaný je v urèitom postavení v podniku súaite¾a (èlenskom, konate¾skom, pracovnom èi inom podobnom, napr. v dohodách o vykonaní práce), v ktorom zaistí alebo
s¾úbi dosiahnutie predností alebo výhod pre súaite¾a na úkor iných súaite¾ov. Nejedná sa o vzah k orgánu tátnej správy alebo obce (výnimoène to nastáva u podplácania úradných osôb motivovaných súaou, napr. pri vyhlasovaní výskumných garantov alebo verejných súaí). Jedná sa len o vzah medzi súaite¾mi, úèastníkom nie je
spotrebite¾,
Aktualizácia è. 54
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–

cie¾om podplácania je získanie neoprávnenej výhody v súai na úkor iných súaite¾ov,
avak nie je podstatné, èi naozaj nastala,

–

výhoda môe by urèená podplatite¾ovi, ale i inému súaite¾ovi,

–

postup podplácaného na zaistenie tohto cie¾a nemusí by nutne nezákonný, staèí ak je
nekalý, a môe spoèíva v aktívnom konaní alebo èinnosti,

Prospech (úplatok) môe by materiálny aj nemateriálny (napr. èestné èlenstvo), priamy
i nepriamy (napr. zaistenie cesty na dovolenku). Pritom je poskytnutý èi prijatý za úèelom
uvedeným v § 49. Podplácanie pod¾a písm. a) je aktívne (podplatite¾ prospech ponúka èi
poskytuje), pod¾a písm. b) pasívne (podplácaný úplatok iada alebo jeho ponuku prijme).

K § 50
Pre uplatnenie ods. 1 sú ustanovené tieto podmienky:
–

konajúci i pokodený musia by súaitelia,

–

údaje musia by oznámené za úèelom súae medzi nimi, take sem nepatrí kritika (napr.
v tlaèi, televízii a i.), ak nie je kritizujúci v súanom vzahu s kritizovaným, resp. nie je
súaite¾om, napr. redaktori oznamovacích prostriedkov, spotrebitelia a ich intitúcie a i.,

–

údaje sú objektívne spôsobilé privodi ujmu (postaèuje i potencionálna monos jej vzniku),
ujma môe by materiálna aj nemateriálna,

–

údaje musia by objektívne nepravdivé (nejedná sa o subjektívne stanovisko, dôkazné
bremeno nesie pokodený). Sú to i polopravdy spôsobilé vyvola predstavy v rozpore
s pravdou. Môu to by faktá a ich hodnotenie (vèítane nepravdivých záverov vyvodených z pravdivých predpokladov),

–

údaje môu by rozirované, ale postaèí, ak sú len uvedené.
Pre ods. 2 platia rovnaké podmienky s výnimkou posledných dvoch:

–

táto skutková podstata sa výnimoène týka i pravdivých údajov,

–

údaje musia by v tomto prípade nielen uvedené, ale zároveò tie rozirované (t. j. opakovane írené), spojka a je konjuktívna (uvedenie a rozirovanie),
K pojmu rozirovanie (porovnaj komentár k § 45),
nielen z¾ahèovaním, ale ani inou formou nekalej súae nie je tzv. oprávnená obrana.

Nemateriálna ujma obvykle spoèíva v ohrození dobrej povesti a predmetom ochrany
pod¾a § 50 je preto i goodwill. Doplnkovo k § 50 v aspektoch, ktoré ju presahujú, môe by
uplatnená i absolútna ochrana osobnosti fyzickej osoby (porovnaj § 11 a § 16 OZ), ich
osobných údajov (zákon è. 256/1992 Zb.), èi dobrej povesti právnickej osoby (porovnaj § 19b
OZ), príp. súbene postih za trestný èin ohovárania (§ 206 trestného zákona). V týchto prípadoch nemusí by splnená podmienka súaného vzahu. Pri neoprávnenom pouítí obchodného mena môe dôjs k súbehu jeho osobitnej ochrany s uplatnením § 47 alebo § 50.
K obchodnému menu porovnaj § 8 a nasl.
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K z¾ahèovaniu dochádza v prípade tzv. porovnávacej reklamy, keï sú v súanom vzahu súaite¾ov podnik, výrobok èi sluba porovnávané s vlastnými a ohodnotené z h¾adiska
porovnávaných znakov ako horie. Inak je tomu u tovarových testov, keï vyhodnotenie ani jeho zverejnenie nevychádza od súaite¾ov, ale od odborníkov, odborných èasopisov a i. Testy
sú nezávadné, ak sú pravdivé a vecné, vykonávané odborne, riadnymi metódami a i. Ak sú
závadné, mono poui ochranu osobnosti èi dobrej povesti. Pokia¾ je výsledok testu vyuitý
súaite¾om, ide o porovnávaciu reklamu.

Doplnok k § 50
Pre úplnos dodávame, e verejnoprávny predpis výslovne upravuje porovnávaciu
reklamu v § 4 takto:
(1) Porovnávacou reklamou je reklama, ktorá priamo alebo nepriamo oznaèuje iného súaite¾a alebo jeho produkty.
(2) Porovnávacia reklama je prípustná, ak
a) porovnáva produkty, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú urèené na rovnaký
úèel,
b) objektívne porovnáva jednu alebo viac konkrétnych, typických, podstatných a overite¾ných vlastností produktov vrátane ich ceny; pri produktoch s oznaèením pôvodu porovnáva iba produkty s rovnakým oznaèením,
c) dostatoène odliuje súaite¾ov a ich produkty tak, aby nemohlo dôjs k ich zámene,
d) neznevauje súaite¾ov, ich pomery, konanie, produkty alebo iné rozliovacie znaky,
e) nevyuíva neoprávnene výhodu dobrého mena produktu alebo iného rozliovacieho
znaku súaite¾a,
f) neprezentuje produkt ako napodobeninu alebo kópiu produktu, ktorý je chránený
ochrannou známkou alebo obchodným menom,
g) nie je klamlivá.
Doterajia právna úprava nepoznala termín porovnávacia reklama. Porovnácia reklama môe by zdrojom informácií pre potenciálneho spotrebite¾a a zároveò môe by prostriedkom konkurenèného boja. Prístup k právnej úprave porovnávacej reklamy bol v rôznych krajinách rozlièný. Od akceptovania porovnávacej reklamy za urèitých podmienok
stanovených v súdnych rozhodnutiach a po zákaz porovnávacej reklamy. Vytváranie jednotného trhu v rámci tátov EÚ bol jedným z rozhodujúcich podnetov na jednotnú právnu
úpravu porovnávacej reklamy.
Právna úprava porovnávacej reklamy vychádza z predpokladov smernice EÚ è. 55/77.
Ná zákonodarca sa rozhodol túto smernicu aproximova do verejnoprávneho predpisu 
zákon o reklame. Definícia porovnávacej reklamy v § 4 ods. 1 je takmer identickým prekladom smerníc. Zákon zároveò v § 4 ods. 2 kumulatívne stanovuje podmienky prípustnosti
porovnávacej reklamy. Ak chýba ktoráko¾vek z týchto podmienok, je porovnávacia reklama
zakázaná. Dodávame, e právna úprava uvedená v Obchodnom zákonníku, tzn. predovetAktualizácia è. 54
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kým generálna klauzula nekalej súae a § 50 ObchZ upravujúci z¾ahèovanie, ponúkajú
súkromnoprávnu alternatívu postihovania protiprávnej porovnávacej reklamy. Treba vak
zdôrazni, e aj v tejto oblasti dolo k zmene v tom zmysle, e dovolenej porovnávacej reklamy sa ustanovenie § 50 ObchZ nedotýka. Verejnoprávny postih v zmysle zákona reklame
a o zmene je rovnaký ako pri klamlivej reklame (pozri ust. § 45).

K § 51
K pojmu obchodné tajomstvo porovnaj § 17.
Právo k nemu je v § 18  § 20 formulované ako absolútne (porovnaj výluèné právo),
ale § 51 poskytuje len relatívnu ochranu proti jeho porueniu alebo ohrozeniu ako jednej
z foriem nekalej súae a mono ju na rozdiel od ochrany pod¾a § 17 a § 20 uplatni len v súanom vzahu. Ochranu pod¾a § 17 a § 20 môe uplatni len podnikate¾, ktorému takéto
výluèné absolútne právo prináleí. Môe vak súbene poui aj ochranu pod¾a § 51 (k tomu
porovnaj ustanovenie § 45 a § 46). Niekedy je nutné, aby ochranu obchodného tajomstva
mohli uplatni aj ïalie osoby, napr. nadobúdate¾ licencie, èo viedlo k omnoho iriemu vymedzeniu dopadu § 51 oproti ostatným osobitným skutkovým podstatám nekalej súae.
Konajúci sám môe i nemusí by súaite¾ pokodeného:
–

pod¾a písm. a) je to osoba, ktorá k tajomstvu získala prístup legálne, napr. pracovník,
èlen, spoloèník obchodnej spoloènosti, èlen jej orgánu, zástupca, obchodný partner
(úèastník obchodnej alebo inej zmluvy, najmä pri spoloènom výskume, licencii k tajomstvu, budovanie poèítaèovej siete a i.) alebo jeho pracovník, ale tie znalec ustanovený
súdom, audítor, daòový orgán, odhadca majetku, daòový poradca, advokát, patentový zástupca a i.,

–

pod¾a písm. b) to môe by napr. páchate¾ vlámania, vniknutie do informaèného systému
a zneuitia dát, priemyselnej pionáe, ohrozenie hospodárskeho tajomstva, ale i návodca, pomocník èi organizátor takéhoto èinu (napr. z radov pracovníkov), ïalej osoba, ktorej bolo po takomto èine alebo po poruení zmluvy èi zneuití funkcie a záväzku mlèanlivosti tajomstvo odovzdané.

Osoba, ktorej je tajomstvo oznámené alebo sprístupnené, ktorá ho vyuíva alebo je pre
òu vyuívané, môe, ale nemusí by sama súaite¾om pokodeného. K dopadu § 51 je síce
potrebná existencia súaného vzahu, ale ten nie v zákone pecifikovaný, môe nasta
s inými osobami, ako sú uvedené v písm. a) alebo b), postaèí i tzv. súa potencionálna.
Nekalosúané konanie spoèíva buï v neoprávnenom oznámení èi sprístupnení (nezáleí na forme, môe spoèíva v opomenutí, napr. v nedodraní zásad faktickej ochrany) alebo
vyuití tajomstva. Neoprávnenos konania osoby uvedenej pod písm. a) je v rozpore so spôsobom a úèelom, pre ktoré im bolo tajomstvo sprístupnené. Pod¾a dikcie § 51 dopadá ochrana len na poruenie tajomstva, nie na jeho ohrozenie na rozdiel od dikcie § 20. Záleí na súde, èi v konkrétnej situácii prizná ochranu i ohrozenie pod¾a § 51 a jeho irokého poòatia
súae, príp. pod¾a § 44 veobecne, ak ohrozenie tajomstva môe privodi inému súaite¾ovi ujmu.
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K vyuitiu tajomstva ete nemusí dôjs, postaèí len objektívne hroziaca monos jeho
vyuitia v súai, ktorá by mohla privodi ujmu podnikate¾ovi, ktorý dané tajomstvo vykonáva (ujma nie je pecifikovaná, je vak veobecne predpokladaná v § 44 ods. 1).

K § 52
Ustanovenie sa dotýka len záujmu ochrany ivotného prostredia alebo zdravia chráneného zákonom, prièom staèí ich ohrozenie.
Úèelom èinov konajúceho musí by prospech na úkor konkrétnych spotrebite¾ov alebo
iných súaite¾ov, napr. niie náklady (a teda vyí zisk) pri predaji závadných výrobkov.
Nespadá tu vak veobecné ohrozenie, to je predmetom inej ochrany. Pre aplikáciu § 52 vak
nemôe staèi iba pre porovnanie, e iný výrobca predáva bezpeènejie alebo zdravie výrobky, musí ís o prekroèenie urèitej únosnej hranice ohrozenia.

K § 53
Jedná sa o procesné nároky pokodených, ktorým sa realizuje ich právo na ochranu proti
nekalej súai (§ 44  § 52) a obchodného tajomstva (§ 17  § 20). Ide o nárok zdrovací (zakazujúci, negatórny), odstraòovací (stiahnutie výrobku z trhu, odvolanie tvrdenia, vysvetlenie a i.), na náhradu kody.
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.

K § 54
V ods. 1 sa priznáva samostatná aktívna legitimácia právnickým osobám, ktoré samy
pokodené nie sú, ale hája ju svojím menom (zväzy spotrebite¾ov, podnikate¾ov).
Ods. 2 riei pri nárokoch zadrovacích a odstraòovacích uplatnením zásady hospodárnosti procesné problémy s kumuláciou nárokov a sporov vzniknutých z tohto konania.
Ustanovenie tohto paragrafu nie je moné uplatni v sporoch o obchodné tajomstvo.

K § 55
Ods. 1 obsahuje osobitnú úpravu vylúèenia verejnosti vzh¾adom k veobecnej úprave
v § 116 ods. 2 Obèianskeho súdneho poriadku.
Rozsudok súdu je veobecne verejný, ale jeho zverejnenie môe za urèitých okolností zaloi skutkovú podstatu z¾ahèovania pod¾a § 50. Ustanovenie ods. 2 preto riei otázku zverejnenia rozsudku bez týchto obáv a naviac na útraty strany, ktorá v spore neuspela. Je to
pre òu silná negatívna reklama. V rozsudku by malo by pecifikované, èi má by zverejnený celý alebo iba jeho èas (napr. výrok èi jeho èas), akou formou (tlaè  odborná, denná,
miestna, celotátna, príp. v akej rubrike, televízia, rozhlas a i.).

K § 56
Ods. 1 a 4
V týchto ustanoveniach Obchodného zákonníka sa upravujú základné znaky obchodných spoloèností. Predovetkým z platnej právnej úpravy vyplýva, e vetky obAktualizácia è. 54
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chodné spoloènosti sú právnickými osobami, a teda majú spôsobilos ma práva a povinnosti, ktorá môe by obmedzená len zákonom. Pri tejto úprave hovoríme o tzv. veobecnej
právnej subjektivite právnických osôb, ktorá môe by obmedzená napr. osobitnými druhmi procesov  likvidácia, konkurz, vyrovnanie, nútená správa a pod., resp.
v istom zmysle osobitnými právnymi predpismi  zákon o bankách, zákon o kolektívnom investovaní a pod.
S otázkou právnej subjektivity je spojená problematika konania právnických osôb, nako¾ko sa òou vykonáva spôsobilos právnickej osoby na právne úkony, t. j. nadobúda práva
a povinnosti svojimi úkonmi. Túto aktívnu stránku subjektivity vykonávajú tatutárnym
orgánom (pozri výklad k § 13). Konanie v mene právnickej osoby je zloitou problematikou, ktorej základná úprava sa nachádza v OZ (§ 20 a nasl., § 420). ObchZ
v tomto základnom ustanovení upravuje zodpovednos tých fyzických osôb, ktoré majú
oprávnenie na podnikanie v zmysle osobitných predpisov, ale ich prostredníctvom podniká
iný podnikate¾ský subjekt (pozri výklad k § 30 ods. 2).
Obchodné spoloènosti zaraïujeme medzi zdruenia fyzických alebo právnických osôb
zaloených za úèelom podnikania, prièom obidva znaky tohto vymedzenia môu by vylúèené, keïe spoloènos s ruèením obmedzeným, akciová spoloènos (aj drustvo, ktoré nie je
obchodnou spoloènosou) môu by zaloené aj za iným úèelom (ak to osobitný zákon nezakazuje) a zároveò právna úprava povo¾uje aj zaloenie a vznik jednoosobových spoloèností
 spoloènos s ruèením obmedzeným a akciová spoloènos.
Právne formy obchodných spoloèností  verejná obchodná spoloènos, komanditná spoloènos, spoloènos s ruèením obmedzeným, akciová spoloènos  sú zákonom vymedzené
a ich výpoèet nie je moné rozirova. Zakladate¾mi obchodných spoloèností môu
by právnické aj fyzické osoby, ak zákon neustanovuje inak. Zákon ustanovuje inak
v rôznych situáciách  obmedzuje úèas v spoloènosti s neobmedzeným ruèením iba na jednu spoloènos (v. o. s., k. s.), stanovuje právnu formu jediného zakladate¾a akciovej spoloènosti na právnickú osobu (§ 162 ods. 1), obmedzuje monos zakladania jednoosobovej spoloènosti spoloènosou s ruèením obmedzeným s jediným spoloèníkom (§ 105a ods. 1),
urèuje právnu formu nástupníckych spoloèností pri fúziách a rozdelení (§ 69 ods. 2) a pod.
Súvisiace ustanovenia a predpisy: § 13, § 30 ods. 2, § 69 ods. 2, § 105a, § 162, § 22O
a nasl., OZ: § 18 a § 20a, § 420.
Ods. 5 a 6
V týchto ustanoveniach sa nachádza základná právna úprava ruèenia spoloèníkov v obchodných spoloènostiach, z ktorej vyplýva, e ruèenie spoloèníkov je ruèením zo zákona, teda vznikom úèasti v urèitej právnej forme obchodnej spoloènosti. Na tento
vzah vznikajúci zo zákona sa budú aplikova ustanovenia o ruèení (§ 303 a 312), ak
ObchZ neustanovuje inak.
Ruèenie spoloèníkov za záväzky spoloènosti po zániku spoloènosti zostáva minimálne
v tej výke, v akej ruèili poèas trvania spoloènosti. Z toho vyplýva, e spoloèníci vo verejnej
obchodnej spoloènosti a komplementári v komanditnej spoloènosti ruèia neobmedzene ce-
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lým svojím majetkom, a preto podiel na likvidaènom zostatku nelimituje toto ich ruèenie. Tento podiel na likvidaènom zostatku môe by významný pre akcionárov, nako¾ko tí
poèas trvania akciovej spoloènosti neruèia za záväzky spoloènosti. V spoloènosti s ruèením
obmedzeným spoloèník ruèí do výky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom
registri, po splatení vkladu neruèí za záväzky spoloènosti. V prípade podielu na likvidaènom zostatku vak ruèí do výky tohto podielu.
Iným limitom pri ruèení spoloèníkov je prípad konkurzu. Ak je na majetok spoloènosti vyhlásený konkurz, ruèia spoloèníci za záväzky spoloènosti len do výky, v ktorej
veritelia, ktorí prihlásili svoje poh¾adávky, neboli uspokojení. Tento princíp obmedzenia ruèenia nie je v súlade s úpravou konkurzu, z ktorej vyplýva, e záväzky verite¾ov, ktoré neboli uspokojené v konkurze, nezanikajú, ale môu sa uspokoji z prípadného ïalieho majetku
spoloènosti.
Obchodné spoloènosti, ktorých formu upravuje komentované ustanovenie Obchodného zákonníka, rozde¾ujeme na dva druhy, a to tzv. osobné a kapitálové spoloènosti. Medzi osobné zaraïujeme verejnú obchodnú spoloènos a komanditnú spoloènos a medzi kapitálové spoloènosti zaraïujeme spoloènos s ruèením obmedzeným a akciovú
spoloènos. Rozdiely medzi týmito druhmi spoloèností sú najmä spôsob ruèenia spoloèníkov, existencia vkladovej povinnosti a tvorba základného imania, tvorba rezervného fondu, osobná úèas spoloèníkov v spoloènosti, väzba medzi osobnou spoloènosou a jej spoloèníkmi (evidentná pri dôvodoch zruenia osobnej spoloènosti), intitucionalizácia
spoloènosti (tvorba orgánov).

K § 56a
Novela Obchodného zákonníka pripomenula spôsobom výslovnej právnej úpravy
existenciu zásady súkromného práva  zákaz zneuívania práva. Jej veobecné vyjadrenie nachádzame v OZ v ustanovení § 3 ods. 1, ako aj v § 265 Obchodného zákonníka.
Táto zásada má v práve obchodných spoloèností viaceré obmeny a mala by sa prejavova
predovetkým vo vzahoch medzi spoloèníkmi navzájom (môeme ju vyjadri aj ako poiadavka lojality medzi spoloèníkmi), ako aj vo vzahoch medzi spoloènosou a spoloèníkmi
(poiadavka rovnakého zaobchádzania so spoloèníkmi za rovnakých podmienok). Osobitná úprava zákazu zneuívania práva sa nachádza v akciovej spoloènosti v ust.
§ 176b. Na túto zásadu nadväzujú ïalie, ktoré novela svojimi ustanoveniami prináa, a to
napr. zásada tvorby a zachovania kapitálu v spojitosti so zákazom výplaty vkladov v kapitálových spoloènostiach a odlievaním zisku (§ 179).
Význam týchto ustanovení je v tom, e majú napomôc interpretácii ïalích aiskových pojmov  odborná a náleitá starostlivos, konanie v súlade so záujmami spoloènosti 
pri ich aplikácii, aj prostredníctvom nových intitútov (aloby spoloèníkov, verite¾ov).
Súvisiace ustanovenia: § 176a, § 81a, § 97 ods. 5), § 122 ods. 3), § 182 ods. 2), § 135a
ods. 5), § 179, § 194 ods. 9
Aktualizácia è. 54
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K § 57
Právnické osoby sa pod¾a veobecnej úpravy v OZ (§ 19) zriaïujú písomnou zmluvou
alebo zakladacou listinou. ObchZ ustanovuje, e obchodné spoloènosti sa zakladajú, a to
spoloèenskou zmluvou (verejná obchodná spoloènos, komanditná spoloènos a viacosobová
spoloènos s ruèením obmedzeným), zakladate¾skou zmluvou (akciová spoloènos s viacerými zakladate¾mi), zakladate¾skou listinou (jednoosobové spoloènosti akciové a s ruèením obmedzeným). Zákon predpisuje sprísnenú formu pre tieto úkony, nako¾ko vyaduje vdy
minimálne formu písomných úkonov s osvedèenými podpismi. Spoloèenská zmluva sa
môe uzatvori aj splnomocnencom, v takomto prípade sa plná moc pripojí k zmluve (pozri
výklad aj k § 31).
V prípade zakladate¾ských listín (a zakladate¾skej zmluvy pri jednorazovom zaloení
akciovej spoloènosti) vyaduje formu notárskej zápisnice o právnom úkone. Pri týchto notárskych zápisniciach notár zodpovedá za obsah úkonu, ktorého sa pecifickým spôsobom
zúèastòuje a jeho súlad s relevantnými právnymi predpismi. Tento spôsob úèasti notára na
tvorbe právneho úkonu oznaèujeme pojmom solemnizácia, teda ide o solemnizaèné notárske
zápisnice. Popri nich existujú aj notárske zápisnice, ktorými notár osvedèuje právne významné skutoènosti. Oznaèujeme ich ako verifikaèné notárske zápisnice, notár pri nich nezodpovedá za obsah zápisnice a jeho súlad s právnymi predpismi.
K zaloeniu obchodnej spoloènosti dochádza podpísaním spoloèenskej zmluvy
posledným spoloèníkom  zakladate¾om a osvedèením pravosti podpisu. Zaloenie
akciovej spoloènosti je viacstupòové, nako¾ko zakladate¾ská zmluva je nevyhnutnou podmienkou pre to, aby sa mohlo uskutoèni ustanovujúce valné zhromadenie, ktorého rozhodnutím sa akciová spoloènos zakladá s výzvou na upisovanie akcií. Pri tzv. jednorazovom zaloení dochádza k zaloeniu akciovej spoloènosti spísaním solemnizaènej notárskej
zápisnice, ktorej súèasou je zakladate¾ská zmluva (listina) a prílohou stanovy.
Zaloenie obchodnej spoloènosti je prejavom vôle zakladate¾ov, ktorá je obsahom predmetných právnych úkonov. Vzh¾adom na zmluvnú podstatu zaloenia spoloènosti rezonovala v právnej teórii, ale aj aplikaènej praxi otázka, aké sú dôsledky rozporu zakladate¾ských
dokumentov so zákonom. Z tohto dôvodu novela Obchodného zákonníka s úèinnosou od
1. 1. 2002 riei túto problematiku (pozri výklad k § 68, § 68a) v súlade s poiadavkou komunitárnej úpravy a rozdielne od veobecného práva obèianskeho.
Súvisiace ustanovenie: § 63.

K § 58
ObchZ upravuje základné imanie ako peòané vyjadrenie súhrnu peòaných a nepeòaných vkladov vetkých spoloèníkov do spoloènosti. Základné imanie teda nie je urèitou majetkovou hodnotou, ktorú spoloèník prevádza na spoloènos, ale len hodnotovým
vyjadrením vkladaného majetku, ktorý prechádza do majetku spoloènosti. Tomuto právnemu vymedzeniu zodpovedá ekonomické poòatie ako poloky na strane pasív v bilancii spoloènosti.
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Toto vymedzenie je rozhodujúce pre správnu interpretáciu a aplikáciu ustanovení
o vkladoch do základného imania spoloènosti (pozri výklad k § 59).
Základné imanie plní v kapitálových obchodných spoloènostiach predovetkým v období vzniku týchto spoloèností funkciu garanta vo vzahu k verite¾om spoloènosti, a to vzh¾adom na obmedzené, resp. iadne ruèenie spoloèníkov poèas existencie týchto spoloèností.
Z tohto dôvodu sa povinne tvorí v spoloènosti, s ruèením obmedzeným a akciovej spoloènosti. S oh¾adom na dikciu zákona v ustanovení § 28 ods. 2 písm. b) a existenciu vkladovej
povinnosti komanditistu minimálne vo výke 10 000 Sk sa vytvára aj v komanditnej spoloènosti, aj keï výslovná úprava v tomto zmysle absentuje.
Súvisiace ustanovenie: § 59, § 28 ods. 2, § 108, § 154.

K § 59
Vkladom spoloèníkov sa vytvára základné imanie spoloènosti. Právnym titulom na prevod majetku, ktorý tvorí predmet vkladu, je vklad do základného imania spoloènosti na základe záväzku prevzatého v spoloèenskej zmluve, zakladate¾skej listine, zakladate¾skej zmluve, listine upisovate¾ov. Spôsob prevodu majetku (modus), ktorý tvorí vklad,
závisí od druhu vkladu, prièom ObchZ uvádza pecifiká vkladu len pri podniku a poh¾adávke ( ods. 4 a ods. 5). ObchZ nevymedzuje striktne, èo je spôsobilé by predmetom vkladu, ale
vymedzuje náleitosti na vklady, ktoré v prieniku s obèianskoprávnou úpravou (§ 118 OZ)
predmetov obèianskoprávnych vzahov dávajú odpoveï na túto otázku.
Vkladom môe by majetok predstavovaný peniazmi alebo inými hodnotami,
tzv. nepeòané vklady  veci, poh¾adávky, cenné papiere, obchodné podiely, podnik alebo
jeho èas, práva z priemyselného a duevného vlastníctva, majetkové práva uívacie a iné.
Vklady spoèívajúce v záväzku vykona práce alebo poskytnú sluby sa zakazujú. Vklad
musí by peniazmi ocenite¾ný, prevodite¾ný, hospodársky urèite¾ný.
Spoloèník sa zaväzuje podie¾a vkladom na výsledku podnikania spoloènosti, práve toto
je tá osobitá èrta, ktorá èiní z vkladu do základného imania osobitný titul na prevod majetku, a práve preto sa vklad spoloèníka viae na základné imanie, prípadne len v súvislosti
s ním môe spoloènos nadobudnú aj majetok z titulu tzv. emisného áia. Táto súvislos sa
zrete¾ne prejavuje v úprave odseku 3 tohto ustanovenia, ktorý vyaduje stanovenie hodnoty predmetu nepeòaného vkladu jedným znaleckým posudkom a urèenie (v zakladate¾skom dokumente) peòanej sumy, v akej sa nepeòaný vklad zapoèíta vklad spoloèníka.
Znalec sa musí vyjadri k tomu, èi hodnota nepeòaného vkladu zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého záväzku na vklad
do spoloènosti.
Plnenie vkladovej povinnosti sa odliuje pod¾a toho, èi je vklad peòaný alebo nepeòaný. Pri peòanom vklade sa umoòuje jeho splácanie aj po vzniku spoloènosti. Nepeòaný
vklad sa musí splati pred zápisom výky základného imania do obchodného registra, táto
dikcia vyjadruje povinnos zakladate¾ov tak pri zaloení spoloènosti, ako aj pri zvyovaní
základného imania.
Aktualizácia è. 54
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Právna úprava precizuje právne dôsledky nenadobudnutia práva k predmetu vkladu
spoloènosou, keïe úèelom právnej úpravy je nielen zabezpeèi reálnu hodnotu majetku,
ale aj jeho získanie spoloènosou. Z tohto dôvodu právna úprava donucujúcim spôsobom
ustanovuje, e spoloèník musí zaplati hodnotu vkladu v peniazoch (ide o zmenu záväzku
zo zákona) a spoloènos je povinná predmet nepeòaného vkladu vráti. Spoloènos je povinná písomne vyzva spoloèníka, aby zaplatil hodnotu vkladu v peniazoch. Lehota urèená nie je (vzh¾adom na rozmanitos vkladov), ale z povahy veci vyplýva, e tatutárny orgán by tak mal uèini bez zbytoèného odkladu po tom, èo sa dozvedel o tom, e
spoloènos nenadobudla práva alebo nenadobudne práva k predmetu vkladu. Pri nesplnení
tejto povinnosti a vzniku kody zodpovedá tatutárny orgán za kodu v zmysle § 757. Lehota na splnenie povinnosti zo strany spoloèníka je urèená na 90 dní. Po jej márnom
uplynutí by mal by tatutárnym orgánom v kapitálových spoloènostiach iniciova, proces
vylúèenia spoloèníka zo spoloènosti.
Povinnos spoloèníka doplati rozdiel v peniazoch vzniká pri nepeòanom vklade v takom prípade, kedy v èase zápisu nedosiahne hodnota nepeòaného vkladu sumu, na ktorú sa
spoloèník zaviazal. Táto úprava poèíta s tým, e vzh¾adom na èas, ktorý uplynie od vyhotovenia znaleckého posudku do èasu vydania uznesenia o zápise spoloènosti do obchodného
registra, môe dôjs k znehodnoteniu vkladu oproti sume, ktorá bola urèená pri prevzatí
záväzku na vklad, a to so zrete¾om na rozmanitos predmetu nepeòaného vkladu.
Ustanovenia naej právnej úpravy týkajúce sa vymedzenia náleitostí na predmet
vkladov z h¾adiska ich urèite¾nosti a ocenite¾nosti, poiadavka na stanovenie ich hodnoty
znaleckým posudkom, pravidlá pre zachovanie hodnoty základného imania aj po vzniku
spoloènosti sú výsledkom prispôsobovania sa komunitárnemu právu, predovetkým
druhej smernici obchodných spoloèností, tzv. kapitálovej smernici (77/91/EEC v znení
92/101EEC).

K § 59a
Toto ustanovenie upravuje problematiku tzv. skrytých vkladov, ktorá je aktuálna pri spoloènosti s ruèením obmedzeným a akciovej spoloènosti a jej úèelom je udranie
hodnoty vytvoreného majetku v týchto spoloènostiach. Z tohto dôvodu sa zavádza identický
mechanizmus stanovenia hodnoty majetku, ktorý má spoloènos nadobudnú od spoloèníka
 zakladate¾a. Zákon urèuje hranicu tolerancie takejto transakcie na 10 % hodnoty
základného imania, pri jej prekroèení nastupuje mechanizmus transakcie  stanovenie hodnoty a uloenie do zbierky listín, keïe touto transakciou môu by dotknuté práva verite¾ov. Pokia¾ sa nadobúda majetok v lehote dvoch rokov od vzniku spoloènosti, vyaduje sa pre
platnos zmluvy predchádzajúce schválenie valným zhromadením. Tieto pravidlá sa aplikujú tak na osoby blízke, ako aj na ovládané alebo ovládajúce spoloènosti zakladate¾ov. Odsek 4 negatívne vymedzuje tie transakcie, na ktoré sa mechanizmus tzv. skrytých vkladov
aplikova nebude.
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K § 60
Obchodná spoloènos vzniká a zápisom do obchodného registra, ale u pred
týmto zápisom musia by vykonávané úkony v jej mene, ktoré podmieòujú samotný vznik
spoloènosti. Osobitne sa tento paradox prejavuje pri plnení vkladovej povinnosti zo strany
spoloèníkov. Z tohto dôvodu právna úprava ustanovuje intitút správcu vkladu, ktorý
preberá peòané a nepeòané vklady od spoloèníkov, spôsobom závislým od predmetu vkladov, t. j. pri hnute¾ných veciach odovzdaním, pri právach odovzdaním potrebných listín,
pri obchodnom podiele zmluvou o jeho prevode, pri cenných papieroch v závislosti od ich
podoby, druhu a formy. Ak sa na prevod práva vyaduje zápis do osobitnej evidencie, tatutárny orgán je povinný poda návrh na zápis do tejto evidencie do 15 dní od vzniku spoloènosti. Pri nehnute¾nostiach a podniku je vklad splatený odovzdaním vyhlásenia zakladate¾a
s urèenými náleitosami pod¾a ods. 2. Pri peòaných vkladoch je moné ich splatenie v hotovosti alebo vkladom na úèet, ktorým disponuje správca.
Správcom vkladu je zakladate¾ urèený v zakladate¾skom dokumente, môe
òou by aj banka. Správca vydáva vyhlásenie o splatení vkladu zakladate¾mi, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis spoloènosti do obchodného registra [§ 112 ods. 2 písm. c), § 175
ods. 3, písm. d)], ktorý je jediným relevantným a obligatórne zákonom urèeným úkonom
správcu, ktorý nemono nahradi napr. výpisom z úètu (takýto výpis je moné k vyhláseniu
pripoji, ak peòané vklady boli splatené bezhotovostne). Vzh¾adom na závanos takéhoto
vyhlásenia mono doporuèi osvedèenie pravosti podpisu správcu. Ak správca vo vyhlásení uvedie vyiu sumu ne je splatená, prechádza na neho zo zákona povinnos ruèi za
spoloèníka voèi spoloènosti a za záväzky spoloènosti voèi verite¾om spoloènosti. Správca
ruèí spoloènosti do výky rozdielu medzi sumou uvedenou vo vyhlásení a skutoène splatenou sumou za riadne splnenie vkladovej povinnosti spoloèníkom a v tejto výke ruèí aj voèi
verite¾om spoloènosti, a to a do doby riadneho splatenia vkladov.
Správca spravuje splatené èasti vkladov pred vznikom spoloènosti. Zákon ustanovuje
prechod vlastníckeho, prípadne iného práva na spoloènos okamihom vzniku spoloènosti,
teda z tohto aspektu má správca postavenie obdobné ako komisionár pri komisionárskej
zmluve (pozri výklad k § 577 a nasl.). Správca je povinný po vzniku spoloènosti odovzda tatutárnemu orgánu bez zbytoèného odkladu splatené vklady. Ak spoloènos
nevznikne, je povinný vklady vráti  správca je zaviazaný k splneniu tejto povinnosti
a ostatní zakladatelia ruèia za jej splnenie spoloène a nerozdielne.
Súvisiace predpisy: zákon è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov (katastrálny
zákon).

K § 61
Toto zákonné ustanovenie nadväzuje na ustanovenie o vkladoch spoloèníkov. Ako bolo
uvedené vo výklade k ustanoveniu § 59, vkladom sa spoloèníci podie¾ajú na výsledku
hospodárenia spoloènosti a pri vzniku spoloènosti participácia spoloèníka na základnom
imaní vyjadruje aj jeho úèas na majetku spoloènosti, ktorý v tomto tádiu predstavuje záAktualizácia è. 54
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kladné imanie (pokia¾ odhliadneme od vkladov, pri ktorých je hodnota vkladu vyia ne
hodnota prevzatého záväzku, resp. ak emisný kurz upísaných akcií je vyí ako ich menovitá
hodnota). Poèas existencie spoloènosti sa prevádzkovaním podniku spoloènosti tento poèiatoèný stav mení, spoloènos nadobúda obchodný majetok a preberá záväzky súvisiace s podnikaním, a teda podie¾anie sa na výsledku hospodárenia spoloènosti znamená podie¾a sa na
èistom obchodnom imaní spoloènosti, ktoré by tento stav hospodárenia malo vyjadrova.
Do vývoja stavu hospodárenia spoloènosti môe kadý spoloèník zasahova tým spôsobom, ktorý zodpovedá forme obchodnej spoloènosti. Rozdielna je úèas spoloèníka na riadení verejnej obchodnej spoloènosti a v spoloènosti akciovej. Z toho vyplýva, e úèas v obchodnej spoloènosti má svoju stránku kvantitatívnu, ktorú vyjadrujeme pojmom podiel
a má svoju stránku kvalitatívnu (inak povedané aj tzv. javovú, ktorou sa úèas pre kadého spoloèníka konkrétne prejavuje).
Z h¾adiska právneho vak spoloèník nemá nárok na to, aby si kedyko¾vek prisvojil túto
hodnotu, nako¾ko má na òu nárok len pod¾a pravidiel, ktoré sú platné pre konkrétnu obchodnú spoloènos, pri ktorých sa výrazne premietne rozdiel medzi kapitálovými a osobnými
spoloènosami. V tomto momente sa zvidite¾òuje jednota kvantitatívnej a kvalitatívnej
stránky majetkovej úèasti spoloèníka, ktorú v kapitálových spoloènostiach oznaèujeme pojmami obchodný podiel (spoloènos s ruèením obmedzeným) a akcia (akciová spoloènos).
Podiel spoloèníka na èistom obchodnom imaní spoloènosti sa v kapitálových spoloènostiach poèas trvania spoloènosti obvykle neprejavuje právom na vyplatenie vyrovnacieho podielu pri zániku úèasti spoloèníka v spoloènosti, nako¾ko býva predmetom obchodovania
spolu s javovou stránkou úèasti, dochádza teda k prevodu obchodného podielu alebo akcie.
V akciovej spoloènosti vznikala obdoba tohto nároku pri zamestnaneckých akciách, resp.
vznikajú isté nároky pri vylúèení akcionára pre nesplatenie menovitej hodnoty upísaných akcií. V spoloènosti s ruèením obmedzeným môe vznika nárok na vyplatenie tohto
podielu v prípade smrti spoloèníka, ak spoloèenská zmluva vyluèuje dedenie podielu, v prípade vylúèenia spoloèníka (spoloènosou alebo súdom), v prípade zruenia úèasti súdom,
v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok spoloèníka alebo doruèenia exekuèného príkazu
na obchodný podiel spoloèníka. V komanditnej spoloènosti sú nároky komanditistu obdobné
nárokom spoloèníka v s. r. o. (pozri výklad § 93 a § 104) a nároky komplementára nárokom
spoloèníka verejnej obchodnej spoloènosti, ktorá je osobitná tým, e napriek statusu právnickej osoby pri nej kadoroène dochádza k rozdeleniu celého èistého obchodného imania,
a to v súvislosti so spôsobom zdaòovania tejto spoloènosti.
Novela Obchodného zákonníka priniesla zmenu v právnej úprave nároku na
vyrovnací podiel v tom, e jeho výka sa bude urèova na základe riadnej roènej úètovnej
závierky za úètovné obdobie, ktoré predchádza obdobiu, v ktorom zaniká úèas spoloèníka
v spoloènosti. Je to úprava odporúèajúca, teda spoloèenská zmluva môe zmeni tento princíp, prièom najpresnejie stanovenie výky vyrovnacieho podielu je na základe mimoriadnej
úètovnej závierky, ktorej vyhotovenie vak zákon o úètovníctve predpokladá len vo vymedzených prípadoch.
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K § 62
Obchodné spoloènosti vznikajú zápisom do obchodného registra, èo zodpovedá aj veobecnej úprave vzniku právnických osôb (§ 19 ods. 2 OZ), a teda sa aplikuje v naich podmienkach registraèný (normatívny) princíp. Rozhodnutie súdu je kontitutívne, právotvorné, kedy zdruenie osôb (resp. jeho fikcia pri jednoosobovej spoloènosti) zaviazané
spoloèenskou zmluvou (príp. inými zakladate¾skými dokumentami) a existujúce de facto sa
mení na subjekt práva existujúceho de iure.
Návrh na zápis sa musí poda do 90 dní od zaloenia spoloènosti (pozri výklad
§ 57) alebo od doruèenia podnikate¾ského oprávnenia. Vzh¾adom na prikazujúcu normu vyplývajúcu z tohto ustanovenia v spojení s dikciou ustanovenia § 200b ods. 1 O. s. p. sa
v praxi ujal výklad tohto ustanovenia, ktorým sa potvrdzuje záväznos tejto lehoty. Výslovné rieenie dôsledkov jej nedodrania nachádzame len ustanoveniach ivnostenského zákona, ktorý ukladá povinnos zakladate¾om právnických osôb, aby do 15 dní vrátili obdrané
ivnostenské oprávnenie.
V ustanovení ods. 2 je uvedená tzv. nevyvrátite¾ná právna domnienka o urèení
èasu, na ktorý je spoloènos zaloená. Pokia¾ sa v zakladate¾skom dokumente neuvedie
doba trvania spoloènosti, má sa za to, e spoloènos je zaloená na dobu neurèitú. Ak je spoloènos zaloená na dobu urèitú, uplynutím èasu sa spoloènos zruuje tak, ako to vyplýva
z ustanovenia § 68 ods. 3 písm. a) v znení po novele, nadväzne na veobecné ustanovenia
(§ 578 OZ). Vzh¾adom na zmluvný princíp zaloenia spoloènosti, ktorý sa vak stretáva
s princípom registraèným, je potrebná osobitná úprava tohto dôvodu.
Súvisiace ustanovenia: § 27 a § 34, § 57, § 200b ods. 1 O. s. p.

K § 63
O forme právnych úkonov sa uviedol výklad k ustanoveniu § 57. V súvislosti s týmto
ustanovením naò odkazujeme. Vzh¾adom na to, e predmetné ustanovenie § 63 sa vzahuje
aj na zmenu, zruenie alebo zánik spoloènosti, pri ktorých sa tie vykonávajú právne úkony, je potrebné upozorni na to, e forma notárskej zápisnice ako sprísnenej formy písomných právnych úkonov by sa mala aplikova v tých prípadoch, kedy to zákon výslovne vyaduje. Z toho vyplýva, e zmenu zakladate¾skej listiny jednoosobovej spoloènosti s ruèením
obmedzeným nie je potrebné vykonáva zakadým vo forme notárskej zápisnice, o èom svedèí napokon aj nová zákonná úprava v ustanovení § 132 ods. 1. Pre potreby konania registrového súdu by malo by nepochybné to, e rozhodnutie skutoène prijal jediný spoloèník vykonávajúci pôsobnos valného zhromadenia, a preto by malo postaèova osvedèenie pravosti
podpisu takéhoto spoloèníka.
V návrhu novely boli uvedené notárske zápisnice o právnych úkonoch ako poadovaná
forma právnych úkonov pri viacerých ustanoveniach Obchodného zákonníka. Ich rozírené
pouitie bolo odôvodnené tak stavom právnej praxe, ako aj aproximaènými zámermi. Vo výslednej podobe zákona vak formu notárskej zápisnice nachádzame len v pôvodných ustanoveniach so spresnením, kedy pôjde o notárske zápisnice o právnych úkonoch. Bez právnej
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úpravy vyjadrujúcej poiadavku takejto formy právnych úkonov nie je dôvodné ich vyadova v aplikaènej praxi súdov.
Súvisiace ustanovenia: § 57, § 68a, § 132.

K § 64
Pri výklade o zaloení spoloènosti, správe vkladu bolo viackrát upozornené na to, e
spoloènos zaloená spoloèenskou zmluvou (alebo inými dokumentmi) zaväzuje cez zmluvný princíp zakladate¾ov, ktorým vznikajú isté práva a povinnosti, ktoré právna úprava výrazne ovplyvòuje, a to aj pod vplyvom prvej smernice o obchodných spoloènostiach
(68/151/EEC).
Základný právny rámec týmto právam a povinnostiam dáva ustanovenie o konaní
v mene spoloènosti pred jej vznikom. Právna úprava od 1. 1. 2002 prináa zmenu mechanizmu, ktorým prechádzajú záväzky na spoloènos.
Predovetkým je zrejmé, e úkony vykonané v súlade s týmto ustanovením, sa vykonávajú pod menom spoloènosti (buï zaloenej alebo pripravovanej na zaloenie). Úkony
môu vykonáva tak zakladatelia, ako aj iné osoby, prièom vetky konajúce osoby sú z týchto
úkonov zaviazané spoloène a nerozdielne. Najvýznamnejia zmena je v tom, e ak má by
vzniknutá spoloènos z týchto úkonov zaviazaná, musí ich výslovne schváli prísluný orgán alebo vetci spoloèníci. Právna úprava týmto chráni nový subjekt práva pred nepoznanými záväzkami, ktoré pod¾a pôvodnej koncepcie nemala ani monos odmietnu, nako¾ko o nich nemala vedomos a ktoré sa mohli objavi a po dlhom èase existencie
spoloènosti, prièom zaväzovali spoloènos. Ak spoloènos schváli do troch mesiacov od svojho vzniku predostreté právne úkony, platí, e je z týchto úkonov zaviazaná od poèiatku, èo
je ve¾mi významné z h¾adiska reimu záväzkového vzahu (§ 261), ochrany obchodného
mena a pod.
Právna úprava zavádza reguláciu aj v otázke druhu právnych úkonov, ktoré je
moné zo strany spoloènosti prevzia, nako¾ko táto otázka významne súvisí s právnou
istotou tretích osôb. Predovetkým pôjde o úkony, ktoré súvisia so vznikom spoloènosti
a ktoré boli vykonané zakladate¾mi alebo tatutárnym orgánom (jeho èlenmi). Výklad tohto
ustanovenia by mal smerova k zúenému poh¾adu na okruh moných úkonov, ale rozhodne
by mal zahrnova také úkony, ako sú získanie oprávnenia na podnikanie, nájomnú zmluvu
na sídlo a prevádzkarne, zmluvy týkajúce sa odbornej pomoci pri zaloení a vzniku spoloènosti, úkony správcu pri splácaní vkladov zo strany spoloèníkov a pod. V prípade neistoty,
èi je moné predmet záväzku podriadi pod súvislos so vznikom spoloènosti, zákon dáva
monos, aby osoby konajúce v mene spoloènosti prevzali záväzok v mene spoloènosti (zákon troku nepresne formuluje ktoré prevzala) s odkladacou podmienkou úèinnosti takéhoto záväzku, ktorou bude schválenie spoloènosou. Takýmto spôsobom sa tretie osoby upozoròujú na to, e z predmetného záväzku ete spoloènos nemusí by zaviazaná, èo je
zároveò aj v prospech konajúcich osôb, ktoré sa týmto spôsobom môu (a mali by sa) chráni
pred osobnou zodpovednosou a povinnosou nahradi kodu. Odkladacia podmienka úèinnosti by mala by v praxi vyuívaná pri obchodných rokovaniach, pri predkladaní predbe-
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ných zmlúv napr. na daòové úrady v súvislosti s registráciou dane z pridanej hodnoty
a pod.
Pri poruení pravidiel konania v mene spoloènosti zodpovedajú osoby, ktoré prevzali
v mene spoloènosti iné záväzky, za spôsobenú kodu (kadému, komu v tejto súvislosti koda vznikla  otázka tvrdenia a dokazovania pokodenej strany), prièom sú zaviazané z týchto úkonov osobne, èo znamená, e musia splni to, na èo sa v mene spoloènosti zaviazali.
Pri dodraní pravidiel konania v mene spoloènosti pred jej vznikom zákon ukladá povinnos konajúcim osobám vyhotovenie týchto úkonov a predloi spoloènosti na schválenie
tak, aby sa dodrala trojmesaèná lehota od vzniku spoloènosti. Ak konajúce osoby nesplnia tieto svoje povinnosti, v dôsledku èoho spoloènos neschváli v stanovenej lehote úkony vykonané v jej mene pred jej vznikom, èím vznikne verite¾om koda, zodpovedajú
za òu spoloène a nerozdielne.
Zoznam schválených úkonov sa nezakladá do zbierky listín, ale tatutárny orgán (jeho
èlenovia) je povinný bez zbytoèného odkladu oznámi úèastníkom záväzkových vzahov
schválenie právnych úkonov vykonaných v mene spoloènosti pred jej vznikom.

K § 65
Veobecná úprava zákazu konkurencie sa novelou Obchodného zákonníka nezmenila, zmenil sa spôsob odporúèajúcej úpravy na donucujúcu úpravu v akciovej spoloènosti (§ 196).
Veobecná úprava zákazu konkurencie sa zameriava na dôsledky, ktoré plynú z poruenia zákazu konkurencie s tým, e konkrétne prejavy zákazu konkurencie sú vykonané pri
jednotlivých formách obchodných spoloèností (a drustva). Základnou mylienkou pri
úprave dôsledkov zákazu konkurencie je to, e vznikajúce nároky (na vydanie prospechu
z obchodu alebo prevedenie zodpovedajúcich práv) majú súkromnoprávnych charakter, teda
môe sa ich domáha spoloènos (svojím tatutárnym orgánom), prípadne spoloèník v mene
spoloènosti (alobou spoloèníka  § 81a, § 97 ods. 5, § 122 ods. 3, § 182 ods. 2), verite¾ spoloènosti (alobou verite¾a  § 135a ods. 5, § 194 ods. 9), ale ich poruenie nemá vplyv na
platnos právneho úkonu ani na registrové konanie (napr. vo veci návrhu na zápis istej osoby ako èlena tatutárneho orgánu, pri ktorom dochádza k porueniu zákazu konkurencie
a neby tejto osobitnej úpravy dôsledkov poruenia tohto zákazu by registrový súd mal zamietnu návrh na zápis, keïe návrh nie je v súlade s poiadavkami právnych predpisov).
Práva spoloènosti zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby v subjektívnej lehote
troch mesiacov (t. j. odo dòa, kedy sa spoloènos dozvedela o poruení zákazu) a v objektívnej lehote jedného roka od vzniku týchto nárokov, teda vykonania úkonu pri poruení zákazu konkurencie. Popri týchto právach má spoloènos nárok na náhradu kody, ktorý uplatòuje pod¾a prísluných ustanovení Obchodného zákonníka (§ 373 a nasl.).

K § 66
V tomto ustanovení Obchodného zákonníka sa nachádza úprava niektorých základných
aspektov vzahu orgánov (ich èlenov) k spoloènosti. Na túto úpravu naväzuje ustanovenie
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§ 261 ods. 3 o reime právneho vzahu, ustanovenia týkajúce sa orgánov jednotlivých foriem obchodných spoloèností.
Ods. 1
V tomto odseku je premietnutá povinnos spoloènosti (jej spoloèníkov alebo prísluných orgánov) na ustanovenie orgánov spoloènosti pod¾a poiadaviek jednotlivých právnych foriem obchodných spoloèností tak, aby doba, kedy spoloènos nemá riadne ustanovený tatutárny orgán, nepresiahla tri mesiace. Táto doba predstavuje èas, po ktorý je moné
tolerova, e spoloènos nenapåòa jeden z imanentných znakov právnickej osoby. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti je zákonom daná sankcia upravená v ustanovení § 68 ods. 6
písm. a) ako zruenie spoloènosti súdom na návrh alebo bez návrhu.
Súvisiace ustanovenia: § 261 ods. 3, § 200e O. s. p.
Ods. 2
Právna úprava odstúpenia z funkcie sa novelou zmenila. Ide o odporúèajúcu
právnu úpravu, teda úpravou v zakladate¾ských dokumentoch je moné dohodnú pravidlá
inak, ale pokia¾ takáto autonómna úprava v spoloènosti neexistuje (èo vzh¾adom na predchádzajúce rieenie, ktoré bolo ústretovejie voèi èlenom orgánov, bude vo väèine prípadov), od 1. 1. 2002 sa bude uplatòova na tieto vzahy dispozitívna úprava Obchodného zákonníka. Z tejto vyplýva, e pre úèinnos vzdania sa funkcie je potrebné
zasadanie orgánu prísluného k ustanoveniu tatutárneho orgánu (jeho èlena). Okamitá
úèinnos môe nasta len pri vzdaní sa funkcie poèas zasadnutia orgánu prísluného na
ustanovenie nového orgánu (obvykle valné zhromadenie, prípadne dozorná rada v akciovej
spoloènosti). Odvolanie z funkcie je úèinné dòom prijatia rozhodnutia o odvolaní, ak nevyplýva nieèo iné zo zakladate¾ských dokumentov spoloènosti. V kadom prípade je osoba, ktorá konèí s výkonom funkcie, povinná upozorni spoloènos na hrozbu vzniku kody spolu
s opatreniami, ktoré je potrebné vykona na jej odvrátenie.
Ods. 3
Pri úprave vzahov medzi spoloènosou a spoloèníkom (ak je z tohto titulu zároveò
oprávnený kona v mene spoloènosti, teda spoloèník vo verejnej obchodnej spoloènosti alebo
komplementár v komanditnej spoloènosti) alebo èlenom orgánu spoloènosti (jediným èlenom tatutárneho orgánu pri spoloènosti s ruèením obmedzeným alebo akciovej spoloènosti
 § 133, § 194 ods. 2, alebo jedným z èlenov tatutárneho alebo kontrolného orgánu) sa od
1. 1. 2002 musí uzatvára písomná zmluva o výkone funkcie, ktorú musí schváli prísluný
orgán spoloènosti (vetci neobmedzene ruèiaci spoloèníci, valné zhromadenie, prípadne
dozorná rada v akciovej spoloènosti). Práva a povinnosti v tejto zmluve o výkone funkcie sa
budú riadi primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy samotnej alebo zo
zákona nevyplýva iné urèenie práv a povinností. V týchto súvislostiach sa prejavuje význam presnejej úpravy povinností èlenov orgánov kapitálových spoloèností, nako¾ko zákonnú úpravu nie je moné zmeni, a v dôsledku uplatnenia reimu Obchodného zákonníka na
tieto vzahy (vzh¾adom na ustanovenie § 261 ods. 3) je plnenie týchto povinností sankcionované mimozmluvnou zodpovednosou, ktorá sa riadi ustanoveniami náhrady kody pod-

1/170

SEPI-A

¾a Obchodného zákonníka, a teda sprísnenou objektívnou zodpovednosou (pozri výklad
k § 373 a nasl., § 135a, § 194).
Na tomto mieste je potrebné upozorni, e pri zariaïovaní záleitostí spoloènosti èlenom orgánu bude vdy v prvom rade urèujúci reim Obchodného zákonníka a a v prípadoch, kedy nebudú pochybnosti o tom, èi urèité konanie a rozhodovanie spadá pod reim Zákonníka práce, sa bude môc uplatni reim pracovnoprávny. O tejto kolízii je tu potrebné
sa zmieni vzh¾adom na ustanovenie § 7 ods. 3 Zákonníka práce (úèinného od 1. 4. 2002) aj
vzh¾adom na pretrvávajúce pracovnoprávne vzahy z dôvodu odmeòovania, odvodov, dovoleniek, sluobných ciest, nákladov spoloènosti a pod., ktoré nie sú uspokojivo v právnej
praxi vyrieené. Z toho teda vyplýva, e v prípadoch, kedy budú existova dva právne
vzahy  obchodnoprávny (zmluva o výkone funkcie) a pracovnoprávny (pracovná
zmluva)  pri posudzovaní plnenia povinností fyzickej osoby pri zariaïovaní záleitosti spoloènosti bude urèujúci reim Obchodného zákonníka.
Ods. 4
Novela priniesla spresnenie tohto dispozitívneho ustanovenia v tom, e je z neho zrejmé, e ide o kvorum pre uznáaniaschopnos tatutárneho orgánu alebo dozornej rady
a pravidlo pri prijímaní rozhodnutí týmito orgánmi. Zároveò spresnila, e zakladate¾ské dokumenty môu upravi pravidlá pre rozhodovanie orgánu mimo jeho zasadnutia bez toho, aby bolo potrebné k tomu treba zakadým odsúhlasenie vetkými èlenmi orgánu.

K § 66a
V tomto ustanovení sa prejavuje jedna zo základných väzieb vznikajúcich pri
prepojenej majetkovej úèasti subjektov, teda koncernového práva, resp. holdingovej úpravy.
Ovládanou osobou môe by obchodná spoloènos alebo drustvo. Ovládajúcou osobou
môe by kadý, t. j. právnická alebo fyzická osoba (pokia¾ jej osobitný predpis nezakazuje
nadobúda hlasovacie práva, ktoré sú rozhodujúcim kritériom pre vzah ovládania).
Vzahy ovládania môu by vytvárané priamo alebo sprostredkovane, napr. ak má spoloènos B väèinový podiel na hlasovacích právach v spoloènosti A a spoloènos C má väèinový podiel na hlasovacích právach v spoloènosti B, výsledkom je, e spoloènos A je priamo
ovládaná spoloènosou B a sprostredkovane ovládaná spoloènosou C.
Podiel na hlasovacích právach sa môe zvyova o podiel na hlasovacích právach ovládanej spoloènosti, ktoré sú v majetku iných osôb priamo alebo sprostredkovane ovládaných
ovládajúcou osobou alebo spojené s podielmi, ktoré vo svojom mene, ale na úèet ovládajúcej
osoby vykonávajú iné osoby.
Podiel na hlasovacích právach sa zniuje o hlasovacie práva spojené s podielmi, ktoré
ovládajúca osoba vykonáva na úèet inej osoby, ktorá s òou nie je vo vzahoch ovládania alebo ak ich má na seba prevedené z titulu zábezpeky a v rámci tohto vzahu sa musí riadi pokynmi osoby poskytujúcej zábezpeku.
Aktualizácia è. 54

1/171

Obchodný zákonník

Výklad k Obchodnému zákonníku

Výklad k Obchodnému zákonníku
Súvisiace ustanovenia: § 120 ods. 3, ods. 4, § 161f.

K § 66b
Na rozdiel od vzahov ovládania, pri konaní v zhode dochádza k úèelovému jednorazovému spojeniu za úèelom dosiahnutia rovnakého cie¾a, ktorý sa má vyvodi z konania (správania sa) strán, prièom nemôe ís o náhodnú zhodu bez prvku konsenzu.
Ïalím znakom konania v zhode je povaha vzahu medzi konajúcimi osobami, a to ako
vzahu medzi osobami interne zainteresovanými na spoloènosti, resp. medzi osobami, ktoré
majú medzi sebou vzah ovládania. Treou skupinou osôb sú osoby, ktoré uzavreli dohodu
o zhode pri výkone hlasovacích práv v záleitostiach riadenia v jednej spoloènosti. V takomto prípade sa predpokladá uzavretie dohody, t. j. nepostaèuje vyvodi záver v zmysle
právnej úpravy zo zhodného konania strán. Ustanovenia stanov, ktorým sa akcionár zaväzuje k postupu, ktorým sa napåòajú znaky konania v zhode, sú neplatné v zmysle § 186a.
Súvisiace ustanovenia: § 186a.

K § 67
Rezervný fond sa vytvára povinne v spoloènosti s ruèením obmedzeným a v akciovej
spoloènosti. Napriek veobecnej úprave vyjadrenej v tomto ustanovení o fakultatívnej tvorbe rezervného fondu v týchto spoloènostiach pri ich vzniku je z právnej úpravy rezervného
fondu v akciovej spoloènosti zrejmé, e sa vytvára u pri vzniku akciovej spoloènosti, a teda
príplatkami zakladate¾ov a upisovate¾ov nad menovitú hodnotu upísaných akcií (emisné
áio). V súlade so zásadou zachovania kapitálu (§ 123, § 179 ods. 3 a 4) sa podiel na zisku
môe vyplati a po povinnom doplnení rezervného fondu.
Súvisiace ustanovenia: § 124, § 217.

K § 68
Zákon rozliuje dve etapy zániku spoloènosti. V prvej etape sa spoloènos zruí
niektorým zo spôsobov stanovených v Obchodnom zákonníku a v druhej etape spoloènos
zaniká výmazom z obchodného registra. A do dòa výmazu trvá obchodná spoloènos
ako právnická osoba a môe teda vlastnými úkonmi nadobúda práva a povinnosti. Ods.
9 ukladá spoloènosti povinnos vyiada písomný súhlas správcu dane a doloi ho návrhu
na výmaz z obchodného registra.
Spoloènos môe by zruená s likvidáciou alebo bez likvidácie. V prípade, e
obchodné imanie spoloènosti prechádza na právneho nástupcu, zruuje sa spoloènos bez
likvidácie. Likvidácia sa rovnako nevyaduje:


ak spoloènos nemá iaden majetok;



ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;



ak bol konkurz zruený z dôvodu, e majetok úpadku nestaèí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty;
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ak po ukonèení konkurzného konania nezostane spoloènosti iaden majetok. To vak nebráni tomu, aby sa likvidácia uskutoènila, ak sa to ukáe potrebnou (napr. ak sa po
ukonèení konkurzu objaví ïalí majetok spoloènosti). Likvidácia sa vykoná, ak spoloènosti zostane majetok po ukonèení konkurzného konania.

V hore uvedených prípadoch nevyadujúcich likvidáciu súd ex offo vykonáva
výmaz spoloènosti z obchodného registra na základe právoplatného rozhodnutia.
Ods. 5 sa vzahuje na zruenie spoloènosti s likvidáciou. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnos tatutárneho orgánu kona v mene spoloènosti
(§ 70 ods. 3). Likvidáciu vykonáva tatutárny orgán ako likvidátor, ak nie je urèené inak zakladate¾skými dokumentmi spoloènosti, stanovami alebo zákonom (§ 71 ods. 1). Zákon
upravuje rozsah práv tatutárneho orgánu, ak likvidáciu vykonáva likvidátor, iný ako tatutárny orgán, správca konkurznej podstaty alebo správca na výkon nútenej správy. Pôsobnos tatutárneho orgánu prechádza na osoby vykonávajúce likvidáciu a tatutárnym orgánom ju ponecháva len v rozsahu, v akom neprela na likvidátora, správcu konkurznej
podstaty alebo správcu na výkon nútenej správy. Na druhej strane, tatutárny orgán musí
vykonáva likvidáciu v období, keï spoloènos nemá likvidátora z dôvodu, lebo nie je ustanovený alebo nie je vymenovaný nový likvidátor po skonèení funkcie bývalého, a to do momentu ustanovenia likvidátora.
Ods. 3 vymedzuje dôvody zruenia spoloènosti, ktoré môu by závislé od vôle
spoloèníkov resp. zakladate¾ov spoloènosti alebo nezávislé od ich vôle (napr. zruenie spoloènosti súdom).
Ak je spoloènos zaloená na dobu urèitú, zruuje sa uplynutím èasu, na ktorý bola zaloená a nie sú potrebné iadne ïalie úkony. Naopak, ak by spoloènos mala trva aj naïalej, musí dôjs pred uplynutím èasu, na ktorý bola zaloená, k zmene zakladate¾ského aktu
príp. stanov.
Nako¾ko sa spoloènos zruuje rozhodnutím spoloèníkov resp. valného zhromadenia
spoloènosti, v tomto rozhodnutí môu urèi deò, ku ktorému sa spoloènos zruuje, inak sa,
pod¾a zákona, zruuje dòom prijatia tohto rozhodnutia. Zákon pripúa spoloèníkom resp.
príslunému orgánu spoloènosti, zrui svoje rozhodnutie o zruení spoloènosti, ale je urèený moment, do ktorého sa toto právo môe uplatni, a to do zaèiatku rozde¾ovania likvidaèného zostatku.
V zmysle ods. 3 písm. d), ak bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý napr. z formálnych dôvodov, spoloènos sa nepovauje za zruenú. Ak je konkurz zruený na návrh
úpadcu a s tým súhlasia vetci veritelia a správca, nepríde k zruení spoloènosti.
Pri úprave jednotlivých typov obchodných spoloèností zákon roziruje zoznam dôvodov zruenia dôvodmi zruenia spoloènosti, typickými pre verejnú obchodnú spoloènos (§ 88), komanditnú spoloènos (§ 102) a spoloènos s ruèením obmedzeným
(§ 151).
Aktualizácia è. 54
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Súd môe spoloènos zrui len v zákonom stanovených prípadoch. Spoloènos sa zruuje súdnym rozhodnutím, keï zanikli dôvody na jej existenciu, na základe ktorých bola zaloená. Oprávnené osoby na podanie návrhu na zruenie spoloènosti súdom sú
pod¾a ods. 6 nasledovné:


tátny orgán;



ex offo (z vlastného podnetu);



osoba, ktorá osvedèí právny záujem.

Za úèelom zachovania právnej existencie spoloènosti zákon ponecháva súdu monos
urèi lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zruenie spoloènosti. Teda zákon
ponecháva takéto rozhodnutie na úvahu príslunému súdu.
Ak súd zistí pred vydaním rozhodnutia o zruení, e spoloènos má majetok a splnené
sú zákonom predpísané podmienky na jej zruenie, rozhodne o zruení a o likvidácii spoloènosti. Ak spoloènos nemá iaden majetok, jej zruenie sa vykoná bez likvidácie
a spoloènos zaniká výmazom z obchodného registra, na základe právoplatného rozhodnutia
o zruení spoloènosti.

K § 68a
Neplatnos spoloènosti je novým intitútom v slovenskej obchodnoprávnej
úprave, prevzatý z európskych smerníc o práve obchodných spoloèností. Tento intitút má
za cie¾ zruenie spoloènosti, ktorá nebola zaloená a nevznikla v súlade s platnými právnymi predpismi. V zmysle § 68a ods. 1 právo domáha sa zruenia rozhodnutia súdu, ktorým
sa povo¾uje zápis spoloènosti do obchodného registra, je obmedzené na obdobie od zápisu
spoloènosti do obchodného registra (pozri výklad k § 27 o úèinkoch zápisu). Nie je ani prípustné domáha sa urèenia, e spoloènos nevznikla, t. j. deklaratórneho súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti od samého zaèiatku. V obidvoch prípadoch by takéto zákonné rieenie
znamenalo neexistenciu vetkých právnych vzahov touto spoloènosou zaloených a týmto by boli ohrozené práva tretích osôb, najmä verite¾ov spoloènosti. Ak spoloènos u právoplatne vznikla, môe by súdnym rozhodnutím vyhlásená len za neplatnú, prièom toto súdne rozhodnutie má kontitutívnu povahu, t. j. úèinky neplatnosti nadobúdajú úèinnos od
momentu právoplatnosti súdneho rozhodnutia o neplatnosti. Vetky právne vzahy, do
ktorých takáto spoloènos vstúpila do momentu vyhlásenia jej neplatnosti, t. j.
likvidácie, sú právoplatné a nie sú dotknuté rozhodnutím súdu o neplatnosti. Zákon zabezpeèuje dodatoènú ochranu verite¾ov neplatnej spoloènosti v zmysle, e ukladá povinnos splatenia vkladov spoloèníkov aj po zruení spoloènosti, ak to vyaduje záujem verite¾ov na splnení záväzkov neplatnej spoloènosti, t. j. ak na úhradu poh¾adávok spoloènosti
nepostaèuje majetok spoloènosti.
Súd rozhoduje o neplatnosti spoloènosti a o jej vstupe do likvidácie. Pasívne legitimovaná v tomto spore je spoloènos ako právnická osoba. Zákon neurèuje okruh aktívne legitimovaných, t. j. oprávnených osôb na podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti,
ale vychádzajúc z O. s. p. vyplýva, e to môe by kadá osoba, ktorá preukáe právny záu-
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jem o urèenie neplatnosti spoloènosti. V kadom prípade medzi nich patria spoloèníci, èlenovia orgánov spoloènosti a jej veritelia. Vzh¾adom na to, e nie je výslovne urèené zákonom, môe sa vyvodi záver, e súd nie je oprávnený ex offo navrhova a rozhodova
o neplatnosti spoloènosti. Toto ustanovenie neobsahuje iadne èasové obmedzenie na podanie návrhu súdu, èo znamená, e sa takýto návrh môe poda kedyko¾vek poèas existencie
spoloènosti, pokia¾ vie preukáza naliehavý právny záujem (§ 80c OPS).
V § 68a ods. 2 sa uvádzajú dôvody pre zruenie spoloènosti súdom. Týmito dôvodmi sú doplnené dôvody pod¾a § 68 s tým, e pod¾a § 68 súd zakadým rozhoduje o zruení spoloènosti s právotvornými úèinkami a spôsobom likvidácie, teda tam nie sú uvedené
dôvody, ktoré by mohli vies k neplatnosti spoloènosti vyhlásenej osvedèujúcim rozhodnutím súdu rozdielom, ktoré práve musia by rieené len pod¾a § 68a.
Dôvodom pre neplatnos spoloènosti a jej zruenie môu by len závané, taxatívne vymenované poruenia zákona pri zakladaní spoloènosti alebo pri jej vzniku. Dôvod pod¾a
písmena a) a c) postihuje prípady neexistencie zakladate¾ského dokumentu alebo
jeho neplatnosti kvôli nedodraniu predpísanej zákonnej formy alebo niektorých povinných náleitostí, a to: ak chýba údaj o obchodnom mene spoloènosti, o výke vkladov spoloèníkov, výke základného imania a o predmete podnikania alebo èinnosti. Nako¾ko by teda zakladate¾ský dokument alebo stanovy (spoloèenská zmluva, zakladate¾ská zmluva
a zakladate¾ská listina) bol neplatný kvôli tomu, e neobsahuje iné povinné náleitosti okrem hore uvedených alebo je neplatný pre iný rozpor so zákonom, nie je to dôvodom pre neplatnos spoloènosti.
Nedovoleným predmetom podnikania v zmysle písmena b) je napr. vykonávanie
podnikate¾skej èinnosti zakázanej právnymi predpismi alebo èinnosti, ktorá je vyhradená
tátu, a pod. Èi predmet podnikania odporuje dobrým mravom, zákon ponecháva na úvahu
súdu a závisí od konkrétnych okolností prípadu.
Zruenie spoloènosti, ak nie sú dodrané ustanovenia o minimálnom splatení vkladov,
pripadá do úvahy v kapitálových spoloènostiach a komanditnej spoloènosti. Písmená e)
a f) sa vzahujú na zakladate¾ov a spoloèníkov spoloènosti. Aby spoloènos bola
platná, musí aspoò jeden zo zakladate¾ov by spôsobilý na právne úkony. Písmeno f) sa aplikuje na osobné spoloènosti a akciovú spoloènos v prípade, e je jej jediný spoloèník fyzická
osoba. Akciová spoloènos môe by zaloená jedným zakladate¾om, len ak je zakladate¾
právnickou osobou (§ 162 ods. 1). Spoloènos s ruèením obmedzeným môe by zaloená
jednou osobou, ale takáto osoba nemôe by jediným zakladate¾om alebo spoloèníkom ïalej
spoloènosti (§ 105 ods. 2, § 105a ods. 1).
Vzh¾adom na to, e je intitút neplatnosti spoloènosti nový a ve¾mi struène upravený,
bude ju musie upresni a celý rozsah jej dôsledkov ukáza judikatúra.

K § 69
Ustanovenie § 69 upravuje prípady, keï sa spoloènos ruí bez likvidácie preto,
e má právneho nástupcu, t. j. zruenie spoloèností zlúèením, splynutím alebo rozdeleAktualizácia è. 54
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ním. § 69 zahàòa len veobecnú úpravu a podrobnejia úprava je obsiahnutá v èasti zákona
regulujúcej jednotlivé formy obchodných spoloèností, najmä v akciovej spoloènosti (§ 218)
a na jej úpravu sa odkazuje aj v ostatných spoloènostiach. Zákon nepripúa zlúèenie,
splynutie alebo rozdelenie spoloènosti rôznych právnych foriem, èie zanikajúca
spoloènos a nástupnícka spoloènos musia ma rovnakú právnu formu. Z ods. 2 vyplýva,
e ak sa má uskutoèni zlúèenie alebo splynutie spoloèností rôznych právnych foriem, najprv je potrebná transformácia splývajúcich sa spoloèností, ktoré majú inú formu ako zamý¾aná nástupnícka spoloènos alebo transformácia zluèujúcich sa spoloèností, ktoré
majú inú formu ako spoloènos, s ktorou sa zluèujú. V praxi by bola transformácia spoloènosti, s ktorou sa zluèujú zanikajúce spoloènosti, výnimoèným prípadom.
V ods. 3 zákon definuje pojmy zlúèenia a splynutia spoloènosti (tieto dva intitúty majú spoloèné oznaèenie: fúzia spoloènosti). Fúzia spoloènosti je zloitá právna a ekonomická operácia, pri ktorej zaniká jedná alebo viac obchodných spoloèností bez procesu likvidácie ich majetku, prièom ich imanie prechádza na nástupnícku spoloènos. Pri
zlúèení zanikajúca spoloènos prevedie vetky svoje aktíva a pasíva na inú u existujúcu
spoloènos. Splynutie sa charakterizuje ako vytvorenie novej spoloènosti splynutím nieko¾kých spoloèností, ktoré prevedú svoje imanie na novú vznikajúcu spoloènos, prièom zanikajúce spoloènosti majú postavenie zakladate¾ov nástupníckej spoloènosti. Z uvedeného vyplýva, e dôsledkom procesu fúzie je generálna sukcesia, t. j. imanie zanikajúcich
spoloèností prechádza v celosti na nástupnícku spoloènos. Právne subjektivity
splývajúcich a zluèujúcich sa spoloèností zanikajú bez likvidácie a týmto momentom spoloèníci spoloènosti zanikajúcej splynutím alebo zlúèením sa stávajú spoloèníkmi nástupníckej spoloènosti. Pripúa sa vak monos, aby sa v zmluve o splynutí alebo zmluve
o zlúèení urèilo iné rieenie. Fúzujúce spoloènosti sa môu dohodnú v zmluve o splynutí alebo v zmluve o zlúèení spoloèností, e sa niektorí zo spoloèníkov zanikajúcich
spoloèností nestanú spoloèníkmi nástupníckej spoloènosti. Takáto dohoda je platná,
len ak s òou súhlasili vetci spoloèníci, ktorým úèas na nástupníckej spoloènosti nevzniká.
Uvedení spoloèníci majú nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu.
V zmysle ods. 6 na splynutie alebo zlúèenie spoloènosti je potrebné schválenie
zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností. Takáto zmluva je právnym intrumentom, ktorým sa uskutoèòuje fúzia a pod¾a typu patrí k zmluvám z práva obchodných
spoloèností. Má záväzkový charakter a dôsledkom jej poruenia je vznik zodpovednosti
zmluvných strán za spôsobenú kodu. Zmluvné strany sú vetky spoloènosti, ktoré sa zúèastòujú procesu fúzie, to znamená zanikajúce, ako aj nástupnícka spoloènos v prípade
zlúèenia. Zákon urèí povinný minimálny obsah zmluvy o zlúèení alebo splynutí. Cie¾om
tejto zmluvy je dohodnú sa o najdôleitejích právnych a ekonomických podmienkach zlúèenia èi splynutia a v tomto zmysle sa môu dojedna aj iné podrobnosti
a urèi iné náleitosti okrem povinných. V prípade, e spoloèenské zmluvy fúzujúcich spoloèností neustanovujú inak, na schválenie zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení osobných spoloèností sa vyaduje súhlas vetkých spoloèníkov zanikajúcich spoloèností, ako aj
nástupníckej spoloènosti, keï ide o zlúèenie. O schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy
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o zlúèení akciových spoloèností a spoloèností s ruèením obmedzeným rozhodujú valné
zhromadenia vetkých zanikajúcich spoloèností, v prípade zlúèenia aj nástupníckej spoloènosti (§ 152a, § 218c).
Zákon rozliuje dva druhy rozdelenia spoloènosti, a to: rozdelenie spoloènosti so zaloením nových spoloèností a rozdelenie spoloènosti zlúèením, pri ktorom nevznikajú nové spoloènosti, keïe rozdelená spoloènos sa zlúèi s existujúcimi spoloènosami. Pri rozdelení
spoloènosti zlúèením sa jednou právnou operáciou môe dosiahnu rovnaký výsledok, ku
ktorému by inak bolo potrebné najprv rozdelenie a a potom zlúèenie spoloèností.
Novelou Obchodného zákonníka, zákonom è. 426/2002 Z. z. sa v záujme ochrany verite¾ov odstránilo obmedzenie ruèenia za záväzky zaniknutej spoloènosti,
ktoré preli rozdelením na nástupnícke spoloènosti, v závislosti od výky èistého
obchodného imania.
Nástupnícke spoloènosti s úèinnosou od 1. 9. 2002 za záväzky zaniknutej spoloènosti ruèia celým svojím majetkom spoloène a nerozdielne.
Splnením záväzku zaniknutej spoloènosti jednou z nástupníckych spoloèností
verite¾ovi povinnos splnenia záväzku zaniknutej spoloènosti ostatným nástupníckym spoloènostiam zaniká.
V zmysle spoloèných, prechodných a závereèných ustanovení v prípade, e sa
o rozdelení spoloènosti rozhodlo pred 1. septembrom a úèinky rozdelenia nastanú
a po nadobudnutí úèinnosti zákona è. 426/2002 Z. z. (1. 9. 2002), sa ruèenie nástupníckych spoloèností spravuje novým právnym stavom s neobmedzeným ruèením nástupníckych spoloèností.
Ruèenie nástupníckych spoloèností je spoloèné a nerozdielne a medzi sebou sa vyrovnajú v pomere, v akom na ne prelo èisté obchodné imanie zaniknutej spoloènosti.
Pri rozdelení spoloènosti funkciu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení plní projekt
rozdelenia spoloènosti, ktorý musí by rovnakým spôsobom schválený a ma rovnaký povinný obsah ako aj hore uvedené zmluvy.

K § 69a
So zápisom splynutia, zlúèenia alebo rozdelenia spoloèností do obchodného registra sú
spojené vetky jeho právne úèinky. Spoloèníci zanikajúcich spoloèností sa stávajú spoloèníkmi nástupníckej spoloènosti a imanie zanikajúcich spoloèností prechádza na nástupnícku spoloènos. Týmto momentom zanikajú zanikajúce spoloènosti a vznikajú nástupnícke
spoloènosti v prípade splynutia alebo rozdelenia. Registrový súd vykoná výmaz zanikajúcej
spoloènosti a zápis nástupníckej spoloènosti, príp. zápis zlúèenia alebo rozdelenia spoloènosti zlúèením pri nástupníckej spoloènosti, k tomu istému dòu.
Návrh na zápis do obchodného registra podávajú spoloène vetky zúèastnené a oprávnené
osoby. V prípade splynutia a rozdelenia spoloènosti, keï prichádza k vzniku nových spoloèností, zákon stanoví oprávnené osoby kona vo vetkých veciach súvisiacich s ich vznikom,
v rámci èoho aj poda návrh na zápis do obchodného registra. Sú to èlenovia tatutárnych orgánov novovznikajúcich spoloèností, ktorí sú urèení v schválenej zmluve o splynutí alebo
v schválenom projekte rozdelenia spoloènosti. K návrhu na zápis sa musia poda aj urèené
Aktualizácia è. 61
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prílohy, ktoré sú urèené zákonom v ods. 4. Podobne sa upravujú aj údaje, ktoré musia by zapísané v obchodnom registri (ods. 3). V novej právnej úprave sa skåbili právne a ekonomické
aspekty týchto zloitých procesov v tom, e zápisy fúzií a rozdelenia v obchodnom registri
majú právotvorné úèinky, ale zmluvy o fúziách a projekt rozdelenia zároveò urèujú deò, od
ktorého sa úètovníctvo vedie na archu alebo v prospech nástupníckych spoloèností.

K § 69b
Zmena právnej formy spoloènosti (v praxi sa pouíva aj transformácia spoloènosti) je
pod¾a novely zákona novým termínom pre doteraz zauívaný termín premena spoloènosti.
Zmena tohto intitútu nie je predsa len terminologická, ale aj materiálna. Opúa sa princíp
zániku právnickej osoby pri jej transformácii do inej právnej formy. Hoci je transformácia
spoloènosti umiestnená v èasti zákona, kde sa hovorí o zruení a zániku spoloènosti, transformáciou spoloènos ako právnická osoba nezaniká, len mení právnu formu. Èie pri zmene právnej formy spoloènosti je právna subjektivita spoloènosti zachovaná, dochádza vak
k zmene vnútorných právnych pomerov a právneho postavenia spoloèníkov.
Zákon vychádza zo zásady vo¾nej premeny právnej formy spoloènosti na hociktorú inú formu spoloènosti alebo drustvo. Vzh¾adom na to, e takáto transakcia môe ma podstatný vplyv
na postavenie spoloènosti a spoloèníkov, zákon obsahuje poiadavku súhlasu vetkých spoloèníkov na rozhodnutie o zmene právnej formy. Zároveò sa pripúa monos, aby zákon ustanovil
alebo sa v spoloèenskej zmluve urèilo inak. Takto, o zmene právnej formy akciovej spoloènosti,
rozhoduje pod¾a § 187 ods. 1 písm. g) zákona valné zhromadenie spoloènosti, ako aj v spoloènosti s ruèením obmedzeným, pod podmienkou, e spoloèenská zmluva pripúa takúto monos [§ 125 ods. i)]. Zákon taxatívne vymedzuje povinný obsah rozhodnutia o zmene právnej
formy. Za úèelom ochrany spoloèníkov spoloènosti s ruèením obmedzeným a akciovej spoloènosti zákon ukladá povinnos tatutárnemu orgánu spoloènosti vypracova písomnú správu,
v ktorej musí by z právneho, ako aj z ekonomického h¾adiska odôvodnená a vysvetlená transformácia. Spoloèníkom sa musí ïalej umoni zákonom urèeným spôsobom, aby sa mohli vèas informova o správe. Dozorná rada a. s. a ak je zriadená dozorná rada s. r. o., sa taktie musí
k zmene právnej formy vyjadri a preskúma správu tatutárneho orgánu.
Ïalie opatrenie sa týka ochrany verite¾ov spoloènosti v prípade, e sa zhorí ich postavenie v dôsledku zmeny právnej formy. Ak sú splnené zákonom urèené podmienky, veritelia
môu poadova poskytnutie dostatoèného zabezpeèenia splnenia ich neuhradených poh¾adávok, ktoré má prednos pred poskytnutím plnenia spoloèníkom v súvislosti so zmenou právnej formy a vyplatením ich podielov na zisku, v lehote urèenej na uplatnenie tohto práva verite¾om. Aby veritelia mohli uplatni uvedené právo, zákon stanovuje nasledovné podmienky:


právnu formu mení s. r. o. alebo a. s.;



po zmene právnej formy spoloènos nevytvára základné imanie alebo vytvára niie základné imanie ako pred zmenou právnej formy;



veritelia majú poh¾adávky voèi spoloènosti, ktoré vznikli pred dòom zverejnenia oznámenia o zápise zmeny právnej formy a ktoré neboli splatné voèi tretím osobám ku dòu
nadobudnutia úèinnosti zmeny právnej formy;



poh¾adávka verite¾a nesmie by u primeraným spôsobom zabezpeèená.
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Za úèelom umonenia uplatnenia svojho práva verite¾om tatutárny orgán má povinnos oznámi zmenu právnej formy známym verite¾om spoloènosti do 30 dní od úèinnosti
tejto zmeny a zverejni ju dvakrát za sebou najmenej s tridsadenným odstupom spolu s výzvou, aby veritelia prihlásili svoje poh¾adávky. Veritelia musia uplatni svoje právo v subjektívnej lehote od 90 dní odo dòa, keï dostali oznámenie o zmene právnej formy a najviac
v objektívnej devädesiatdòovej lehote, ktorá zaèína plynú odo dòa druhého zverejnenia.
V ods. 5 sa upravuje nesúhlas niektorého zo spoloèníkov s transformáciou spoloènosti.
V prípade osobných spoloèností a s. r. o., v ktorej sa na prijatie rozhodnutia o zmene právnej
formy vyaduje súhlas vetkých spoloèníkov, vetujúcemu spoloèníkovi môe zaniknú
úèas v spoloènosti na základe dohody spoloèníkov. Hoci zákon to výslovne neustanovuje,
z logiky tohto intitútu vyplýva, e sa musí jedna o dobrovo¾ný zánik úèasti spoloèníka, èo
znamená, e by sa tento intitút nemal zamieòa s vylúèením spoloèníka, t. j. spoloènos by
nemala týmto spôsobom núti spoloèníka na výstup z nej. Úèas vetujúceho spoloèníka
v spoloènosti zaniká dòom zápisu zmeny právnej formy do obchodného registra a týmto mu
vzniká nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu. V prípade a. s. a s. r. o., v ktorej o transformácii rozhoduje valné zhromadenie spoloènosti, kadý spoloèník má právo na zánik
úèasti v spoloènosti, ak z jeho strany boli kumulatívne splnené zákonom urèené podmienky:


spoloèník musel by prítomný na valnom zhromadení, na ktorom sa rozhodovalo
o zmene právnej formy spoloènosti a



spoloèník musel hlasova proti schváleniu rozhodnutia o zmene právnej formy a poiada o zápis jeho nesúhlasného stanoviska do zápisnice z valného zhromadenia.

Postup zániku úèasti spoloèníka, ktorý splnil uvedené podmienky, sa spravuje primeraným pouitím § 218j zákona o odkúpení akcií nástupníckej spoloènosti od akcionára, ktorý
nesúhlasil so schválením zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloènosti.
V zmysle ods. 7 rozhodujúcim momentom vzniku úèinku zmeny právnej formy je zápis
transformácie do obchodného registra, odkedy existuje spoloènos alebo drustvo v právnej
forme, na akú boli zmenené. Zákon uvádza zoznam povinných dokladov, ktoré sa prikladajú
k návrhu na zápis zmeny právnej formy.
Osobitné ustanovenie o transformácii spoloènosti predstavuje ustanovenie § 103, v ktorom sa stanoví monos dohodnutia komplementárov v komanditnej spoloènosti, aby sa komanditná spoloènos premenila na verejnú obchodnú spoloènos bez likvidácie, ak zanikne
úèas vetkých komanditistov v spoloènosti.

K § 70
Ods. 1
Veobecne je likvidácia upravená v Obèianskom zákonníku v rámci ustanovení o právnických osobách. Pod¾a § 20a OZ právnická osoba zapísaná v obchodnom alebo inom registri zaniká dòom výmazu z tohto registra, pokia¾ osobitné zákony nestanovujú inak. Pred záAktualizácia è. 54
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nikom právnickej osoby sa vyaduje likvidácia, pokia¾ celé jej imanie nenadobúda právny
nástupca, alebo ak osobitný zákon nestanovuje inak.
Oh¾adne likvidácie odkazuje Obèiansky zákonník na ustanovenie Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoloèností tak, e tieto ustanovenia sa primerane pouijú aj
na likvidáciu inej právnickej osoby, pokia¾ z ustanovení upravujúcich tieto právnické osoby
nieèo iné.
Likvidáciou vo veobecnom zmysle rozumieme koneèné vyrieenie, odstránenie urèitého stavu. Pre potreby tejto príruèky chápeme likvidáciu ako pojem pre oznaèenie majetkovej
likvidácie.
Pod majetkovou likvidáciou rozumieme vzájomné vyrovnanie práv a záväzkov zruených právnických osôb, ktorá predchádza zániku právnickej osoby ako právneho subjektu.
V prípade fyzických osôb budeme òou rozumie vyrovnanie práv a záväzkov pri ukonèení
podnikate¾skej èinnosti.
Osobitná úprava likvidácie je napríklad v zákone o tátnom podniku, ktorú môeme povaova za najkomplexnejiu právnu úpravu likvidácie. Táto právna úprava inpiratívne
riei niektoré problémy likvidácie.
Novela Obchodného zákonníka s úèinnosou od 1.1.2002 upravila v ustanovení § 68 podmienky, pri ktorých sa likvidácia nevyaduje (pozri výklad), prièom za najzásadnejiu zmenu
je potrebné povaova úpravu ods. 8, ktorá ustanovuje, e súd zisuje pred rozhodnutím
o zruení spoloènosti (pod¾a § 68 ods. 6), èi má spoloènos majetok. Ak zistí, e spoloènos majetok nemá, rozhodne o jej zruení bez likvidácie a na základe právoplatného rozhodnutia vykoná výmaz spoloènosti z obchodného registra bez súhlasu správcu dane. V zmysle ustanovenia § 200e O. s. p. je súdom prísluným rozhodova v tejto veci registrový súd.
Súvisiacimi predpismi upravujúcimi proces likvidácie sú najmä tieto zákony v znení
neskoích predpisov: zákon è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník, zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok, nariadenie vlády è. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku, zákon
è. 136/200I Z. z. o ochrane hospodárskej súae, zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve, zákon è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov,
zákon è. 366/1999 Z.z o daniach z príjmov, zákon è. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon è. 87/1994 Z.z o cestnej dani, zákon è. 65/1965 Zb. Zákonník práce, zákon
è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti, zákon è 195/1991 o odstupnom poskytovanom pri skonèení pracovného pomeru, zákon è. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisovni, zákon è. 273/1994
Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Veobecnej
zdravotnej poisovne a o zriaïovaní rezortných, podnikových a obèianskych zdravotných
poisovní, zákon è. 455/1991 Zb. ivnostenský zákon.
Ods. 2
Novela Obchodného zákonníka upravila úèinnos vstupu spoloèností do likvidácie, a to
ku dòu zruenia spoloènosti, ak zákon neustanovuje inak  napr. v ust. § 68 ods. 8. Týmto
sa odstránil závaný problém právnej praxe, ktorý tkvel v aplikovaní právotvorného roz-
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hodnutia registrového súdu pri vstupe spoloènosti do likvidácie. Od 1. 1. 2002 je zrejmé, e
ku dòu zruenia spoloènos vstupuje do likvidácie a úkony súvisiace s likvidáciou vykonávajú zo zákona tatuárne orgány, ak spoloènos alebo súd nerozhodne inak (pozri výklad
k § 71). Po dobu likvidácie spoloènos uíva dodatok v likvidácii k obchodnému menu,
prièom z právnej úpravy je zrejmé, e pouívaním dodatku sa nemení samotné obchodné
meno spoloènosti na základe právotvorného rozhodnutia súdu. Dodatok len oznaèuje aktuálny právny stav existencie spoloènosti, prièom môe by nahradený iným aktuálnym dodatkom, napr.  v konkurze  (pozri výklad k § 8 ods. 4).
Ods. 3
Ak spoloènos alebo súd ustanoví likvidátora, prechádza úèinnosou jeho ustanovenia
(zásadne ku dòu zruenia spoloènosti) na neho pôsobnos tatutárneho orgánu kona
v mene spoloènosti v rozsahu ustanovenia § 72 , a to samostatne. Oprávnenie kona sa
do obchodného registra zapisuje s osvedèujúcim úèinkom, na rozdiel od doterajieho právotvorného úèinku voèi tretím osobám. Tento úèinok zápisu je potvrdený aj
oprávnením poda návrh na zápis vstupu do likvidácie a likvidátora do obchodného registra
(§ 71 ods. 7).
Samostatné oprávnenie kona v mene spoloènosti v rozsahu likvidácie zostáva zachované aj pri ustanovení viacerých likvidátorov, pokia¾ z ich ustanovenia nevyplýva nieèo iné.
Na tomto mieste je potrebné si uvedomi, e likvidátor je osobitným orgánom spoloènosti,
nenahrádzajúcim tatutárne orgány, ale v podstate vyèerpávajúcim ich oprávnenie. Preto pri ustanovení viacerých likvidátorov by sa malo aplikova pravidlo vyjadrené v § 66
ods. 4 o spôsobe rozhodovania orgánov spoloènosti, nako¾ko aplikova pravidlo samostatnej
rozhodovacej pôsobnosti v rozsahu § 72 nie je na prospech verite¾ov ani samotnej spoloènosti, resp. spoloèníkov.

K § 71
Zakladate¾ské dokumenty alebo zákon môu urèi, e likvidáciu nevykonáva ako likvidátor tatutárny orgán. Bez takejto úpravy nastupuje dispozitívna právna úprava, a to
s úèinnosou od 1. 1. 2002, e likvidáciu vykonávajú tatutárne orgány.
V prípade zmeny tohto pravidla je spoloènos povinná spoloènos ustanovi likvidátora
bez zbytoèného odkladu. Ak tak neuèiní, vymenuje likvidátora súd, a to predovetkým èlena
tatutárneho orgánu alebo spoloèníka.
V prípade, e spoloènos nemá ustanovený tatutárny orgán, opätovne ho ustanoví
súd, a to z radov tatuárnych orgánov alebo spoloèníkov.
V prípade zruenia spoloènosti súdom sa likvidátor vymenuje obdobným spôsobom.
Vo vetkých uvedených prípadoch platí, e je moné ustanovi èlenov tatutárneho orgánu alebo spoloèníkov aj bez ich súhlasu. Tieto osoby nemôu zo svojej funkcie odstúpi,
môu vak poiada, aby ich súd odvolal z funkcie, ak nemono od nich spravodlivo poadova, aby túto funkciu vykonávali.
Aktualizácia è. 54
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Pri ustanovení právnickej osoby za likvidátora vykonáva v jej mene pôsobnos likvidátora jej tatutárny orgán, ak spoloènos neurèí inú fyzickú osobu.

K § 72
Úkony smerujúce k likvidácii sú úkonmi smerujúcimi k speòaeniu likvidovaného majetku.
Likvidátor je povinný speòai majetok likvidovanej spoloènosti pokia¾ mono èo najefektívnejie, najhospodárnejie a najrýchlejie. Vo¾ba spôsobu a formy speòaenia majetku
je výluène v kompetencii likvidátora. Likvidátor môe zvoli predaj majetku ako celku, a to
zmluvou o predaji podniku, alebo preda majetok po väèích èastiach titulom zmluvy o predaji èasti podniku, prípadne preda majetok jednotlivo.
Je v záujme likvidátora, aby sa speòaenie majetku udialo transparentnou formou, nako¾ko za výkon svojej funkcie zodpovedá ako èlen tatutárneho orgánu (pozri výklad k § 66
ods. 3).

K § 73
Pod¾a § 73 Obchodného zákonníka je likvidátor povinný oznámi vstup právnickej osoby do likvidácie vetkým známym verite¾om a zároveò je povinný zverejni, e právnická
osoba vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoloènosti a iné osoby a orgány, ktoré
sú tým dotknuté, prihlásili svoje poh¾adávky prípadne iné práva v lehote nie kratej ako 3
mesiace.
Povinnos oznámi vstup právnickej osoby do likvidácie vetkým známym
verite¾om likvidátor preukázate¾ne splní doruèením doporuèeného listu s oznámením
o vstupe spoloènosti do likvidácie vetkým známym verite¾om.
Povinnos uverejnenia vstupu právnickej osoby do likvidácie splní likvidátor uverejnením oznamu v Obchodnom vestníku vydávanom Ministerstvom spravodlivosti SR
na základe nariadenia vlády è. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorích
predpisov. Zverejnenie údajov v obchodnom vestníku je odplatné, odplatu uhrádza ten,
koho sa zverejòovaný údaj týka, t. j. obchodná spoloènos.
Osobitné zákony upravujú povinnos oznámi vstup do likvidácie:
a) príslunému správcovi dane pod¾a § 31 ods. 7 zákona o správe daní a poplatkov do 15
dní odo dòa vstupu do likvidácie. Nesplnenie tejto povinnosti môe by v zmysle § 35
ods.1 toho istého zákona sankcionované pokutou a do výky 2 000 000 Sk.
b) príslunému ivnostenskému úradu pod¾a § 51 ods. 1 zákona o ivnostenskom podnikaní do 15 dní odo dòa vstupu do likvidácie. Nesplnenie tejto povinnosti môe by sankcionované pokutou a do výky 20 000 Sk.

K § 74
Ku dòu vstupu právnickej osoby do likvidácie by tatutárne orgány mali likvidátorovi
protokolárne odovzda podnik obchodnej spoloènosti. Protokol by mal by doloený mimoriadnou úètovnou závierkou vypracovanou ku dòu predchádzajúcemu vstupu právnickej
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osoby do likvidácie. Úètovná závierka musí obsahova výkaz ziskov a strát, rozvahu v plnom rozsahu a prílohu k úètovnej závierke. Ïalej by k protokolu o odovzdaní mali by pripojené inventúrne zoznamy, súpis práv a povinností, poh¾adávok a záväzkov, celá pracovnoprávna agenda a ïalia dokumentácia týkajúca sa èinnosti právnickej osoby, najmä vetky
uzavreté zmluvy, spisy aktívnych súdnych sporov.
Likvidátor, ktorý je pod¾a zákona o úètovníctve poèas likvidácie zodpovedný za vykonávanie úètovníctva, vykoná úvodnú rozvahu na základe úètovnej závierky zostavenej ku
dòu predchádzajúcemu vstupu subjektu do likvidácie. Pod¾a tejto úètovnej rozvahy môe
likvidátor odhadnú reálne výnosy zo speòaenia majetku likvidovaného subjektu a môe
zostavi rozpoèet likvidácie. Taktie môe stanovi èasový harmonogram likvidácie.

K § 75
Pri likvidácii je likvidátor povinný v zmysle § 75, ods. 3 uspokoji nároky vetkých známych verite¾ov. Medzi tieto nároky nemono zapoèíta nárok èlenov právnických osôb na
podiel na likvidaènom zostatku, ktorý nie je moné vyplati skôr, ako sú uspokojené nároky
vetkých známych verite¾ov. Pod pojmom vetkých známych verite¾ov mono rozumie
verite¾ov, ktorých zistil likvidátor z úètovníctva právnickej osoby a ktorí prihlásili svoje poh¾adávky likvidátorovi na základe výzvy uverejnenej v Obchodnom vestníku. V prípade, ak
by likvidátor vyplatil podiel na likvidaènom zostatku skôr, ako uspokojil vetkých verite¾ov,
zodpovedá verite¾om za kodu, ktorú im týmto svojím konaním spôsobil.
Výnimkou zo zákazu rozdeli likvidaèný zostatok skôr, ako bol uspokojený posledný verite¾, je monos poskytnú zodpovedajúce zabezpeèenie (ods. 4) napr. tým, e sporná suma
bola zloená do notárskej úschovy, zabezpeèením poh¾adávky ruèením alebo záloným právom.
V procese likvidácie môe nasta situácia, e výaok predaja majetku nepostaèuje na
úhradu vetkých záväzkov. V takomto prípade má likvidátor monos dohodnú s verite¾mi
niie plnenie napr. dohodou o odpustení dlhu alebo podá návrh na vyhlásenie konkurzu.
Likvidátor by mal úhrady verite¾om vykonáva obozretne vdy s oh¾adom na monos
vyhlásenia konkurzu na majetok likvidovanej spoloènosti.
Likvidácia fakticky konèí dòom uspokojenia posledného verite¾a likvidovaného subjektu
resp. dòom zabezpeèenia posledného nesporného záväzku. Zákon ustanovené ukonèenie likvidácie nastane a po rozdelení likvidaèného zostatku, resp. jeho zloením do úschovy.
Pod¾a § 75 ods. 1 Obchodného zákonníka ku dòu skonèenia likvidácie zostaví likvidátor
úètovnú závierku a koneènú správu o priebehu likvidácie. Následne je likvidátor povinný
vypracova návrh na rozdelenie likvidaèného zostatku, ktorý prerokúva spravidla najvyí
orgán právnickej osoby, prièom návrh na rozdelenie likvidaèného zostatku musí by na poiadanie predloený kadému spoloèníkovi.
Právna úprava s úèinnosou od 1. 1. 2002 spresòuje, e likvidátor je oprávnený
zvola valné zhromadenie na úèel predloenia zákonom uèených dokumentov, o ktorých prísluný orgán (alebo spoloèníci) rozhodujú tak, ako pri zruení spoloènosti. Vzh¾aAktualizácia è. 54
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dom na túto striktnos zákon ustanovil aj právnu domnienku schválenia týchto dokumentov, na ktorú naväzuje uloenie likvidaèného zostatku do úschovy, pod¾a osobitného
predpisu. Týmto úkonom sa likvidácia povauje za ukonèenú.
Pod¾a § 75 ods. 5 Obchodného zákonníka do 90 dní po skonèení likvidácie podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz obchodnej spoloènosti z obchodného registra spolu
s poadovanými dokladmi, ktoré sa zakladajú aj do zbierky listín.
Návrh na výmaz obsahuje obchodné meno likvidovaného subjektu, sídlo, IÈO a návrh na výmaz z obchodného registra, ktorý sa realizuje v praxi pod¾a § 28 ods. 4 zápisom
v èasti ïalie právne skutoènosti s uvedením právneho dôvodu výmazu.
Prílohou návrhu na výmaz je súhlas správcu dane, a teda aj obce ako správcu dane z nehnute¾ností.. Ïalej prílohami návrhu sú koneèná správa o výsledku likvidácie, úètovná závierka vykonaná pod¾a § 75 ods. 1 Obchodného zákonníka, uznesenie prísluného orgánu
o schválení rozdelenia likvidaèného zostatku.
Registrové súdy taktie vyadujú pri podaní návrhu na výmaz z obchodného registra
preukázanie publikaènej povinnosti pod¾a § 73 Obchodného zákonníka. Splnenie tejto povinnosti treba preukáza priloením fotokópie oznamu o zverejnení oznamu o vstupe právnickej osoby do likvidácie v Obchodnom vestníku.
O návrhu na výmaz z obchodného registra rozhoduje registrový súd uznesením. Právoplatnosou tohto uznesenia pod¾a § 20a ods. 2 OZ dochádza k zániku právnickej osoby, t. j.
k zániku spôsobilosti ma práva a povinnosti a spôsobilosti na právne úkony.
A do doby zaèatia s rozde¾ovaním likvidaèného zostatku sa prísluný orgán spoloènosti alebo spoloèníci môu rozhodnú tak, e zruia svoje pôvodné rozhodnutie o zruení
a vstupe do likvidácie a budú pokraèova v podnikate¾skej èinnosti (§ 68 ods.10). Ku dòu
nadobudnutia úèinnosti tohto rozhodnutia (teda ku dòu prijatia rozhodnutia orgánom spoloènosti alebo spoloèníkmi, ak v rozhodnutí nie je urèený iný deò úèinnosti tohto rozhodnutia) konèí likvidátor s výkonom svojej pôsobnosti a odovzdáva vetky doklady o priebehu likvidácie tatutárnemu orgánu. V takomto prípade môe ís o netandardné vyrieenie
prípadných problémov spoloènosti, v dôsledku toho, e likvidátor sa môe s verite¾mi dohodnú na nie úplnom uspokojení ich nárokov formou pokonávky a podobne.
Súvisiace ustanovenie: § 68 ods. 10.
Judikáty:
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 13. decembra 1996, sp. zn. 6 Obo
250/96.
Vo veci návrhu na zruenie spoloènosti a jej likvidáciu súd musí kona aj s osobami,
o ktorých v priebehu konania zistí, e patria medzi ïalie oprávnené osoby, ktoré v návrhu
neboli uvedené a priberie ich do konania ako úèastníkov a vydá o tom uznesenie.
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K § 75a
Vzh¾adom na právotvorné úèinky výmazu spoloènosti z obchodného registra zákon riei problematiku oivenia spoloènosti, ktorá bez tejto výslovnej právnej úpravy bola problematická, aj keï vzh¾adom na potrebu rieenia neplatnosti spoloènosti (§ 68a) zrejme nie
celkom opodstatnene.

K § 76
Ustanovenia § 76 a § 92 upravujúce právny reim verejnej obchodnej spoloènosti (ïalej len v. o. s.) sú pôvodnými ustanoveniami Obchodného zákonníka úèinného od 1. 1.
1992, ktoré neboli iadnou z jeho trnástich noviel do roku 2001 zmenené. Zmenu priniesla
a posledná, pätnásta novela ObchZ (zákon è. 500/2001 Z. z.), prièom do právnej úpravy
v. o. s. vèlenila ustanovenia nových § 81a, § 88 ods.3 a 4, § 88a, zmenila a upravila ustanovenia § 88 ods. 1, 2, a § 89.
Právna úprava v. o. s. je v ustanoveniach § 76 a § 92 rozdelená do tyroch oddielov,
upravujúcich v prvom rade základné ustanovenia, práva a povinnosti spoloèníkov, právne
vzahy k tretím osobám, ako aj osobitné ustanovenia o zruení a likvidácii spoloènosti.
Verejnou obchodnou spoloènosou pomenúvame pod¾a slovenského právneho
poriadku spoloènos vytvorenú:
a) za úèelom podnikania;
b) aspoò dvomi fyzickými a/alebo právnickými osobami, ktoré podnikajú pod
spoloèným obchodným menom. Oproti právnym predpisom Francúzska, Rakúska
alebo Nemecka, z ktorých vychádza aj právna úprava v. o. s. v slovenskom ObchZ, ako
aj oproti èeskej právnej úprave po novelizácii èeského ObchZ k 1. 1. 2001, tu mono vidie rozdiel. Spomínané zahranièné právne úpravy vyadujú, aby spoloèníkom v. o. s.
bol obchodník, podnikate¾. Èeská právna úprava v § 76 ods.3 èeského ObchZ uvádza, e
spoloèníkom v. o. s. môe by len fyzická osoba, ktorá spåòa veobecné podmienky prevádzkovania ivnosti pod¾a osobitného predpisu.... Slovenská právna úprava na rozdiel od uvedeného naïalej umoòuje, aby sa spoloèníkom v. o. s. stala aj fyzická osoba 
nepodnikate¾;
c) so spoloèným a nerozdielnym ruèením za záväzky spoloènosti, prièom spoloèníci ruèia celým svojím majetkom.
Tým sa v. o. s. jednoznaène zaraïuje medzi tzv. osobné spoloènosti, ktorou je sèasti aj
komanditná spoloènos (§ 93 a § 104 ObchZ). Komanditná spoloènos vak obsahuje aj
prvky kapitálových spoloèností, preto ju zaraïujeme medzi obchodné spoloènosti ako spoloènos zmieanú. Charakteristickými znakmi osobných spoloèností, a teda aj
v. o. s., je okrem vyie uvedeného:
a) právo aj povinnos spoloèníkov takejto spoloènosti podie¾a sa na vedení spoloènosti
a jej podnikate¾skej èinnosti, resp. kona za spoloènos (§ 81 ods. 1),
b) ruèenie kadého zo spoloèníkov spoloènosti za jej záväzky celým svojím majetkom,
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c) smr spoloèníka  fyzickej osoby alebo zánik spoloèníka  právnickej osoby má za následok zánik jeho úèasti v spoloènosti, resp. v konkrétnom prípade môe spôsobi aj zánik
spoloènosti ako takej.
Spoloènos musia kreova a by jej spoloèníkmi poèas celej doby existencie minimálne
dve osoby, a to buï fyzické alebo právnické (na rozdiel napr. od spoloènosti s ruèením obmedzeným (ïalej len s. r. o.), ktorú môe zaloi aj len jedna osoba, viï § 105 ods. 2 ObchZ).
V. o. s. môe zaloi aj tzv. zahranièná osoba, t.j. fyzická osoba s bydliskom alebo právnická
osoba so sídlom na území mimo Slovenskej republiky (§ 21 ods. 2, v súvislosti s § 24
ObchZ). Niektoré osobitné právne predpisy, ako aj priamo ustanovenia ObchZ zakazujú
alebo obmedzujú práva niektorých osôb by spoloèníkmi obchodnej spoloènosti (napr. § 56
ods. 4 ObchZ, zákon è. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch).
V. o. s., v ktorej sa zdruujú aspoò dve osoby za úèelom podnikania pod spoloèným obchodným menom, je týmto vymedzením blízka zdrueniu (napr. podnikate¾ov), ktoré môe by zaloené zmluvou pod¾a § 829 OZ za úèelom spoloèného dosiahnutia
v zmluve dohodnutého úèelu. Spoloènými prvkami sú:
a) pri zdrueniach podnikate¾ov vznik za úèelom podnikania, pri zdrueniach na iný úèel
tento prvok nemusí by splnený,
b) minimálne dvaja úèastníci  fyzické alebo právnické osoby,
c) zvolenie si spoloèného názvu, pod ktorým podnikajú (pri zdruení podnikate¾ov ním
môe by napr. aj obchodné meno jedného z úèastníkov), sám osebe sa vak názov zdruenia za obchodné meno nepovauje,
d) vloenie peòaných prostriedkov alebo iných vecí (vklady), resp. vytvorenie základného
imania nie je pre vznik vyadované,
e) ak zmluva o zdruení alebo spoloèenská zmluva pri v. o. s. neurèuje inak, podiely na
majetku získanom spoloènosou v zdruení a zisk vo v. o. s. sa rozde¾ujú rovným dielom,
f) èlenovia zdruenia a spoloèníci v. o. s. ruèia za záväzky zdruenia a spoloènosti spoloène a nerozdielne.
Odlinosti nájdeme v nasledovnom:
a) zdruenie nie je právnickou osobou, daòovým poplatníkom a nevedie úètovníctvo, konajú za neho jednotliví èlenovia a konanie kadého z nich zaväzuje aj ostatných èlenov
zdruenia,
b) za v. o. s. koná jej tatutárny orgán, t. j. vetci alebo len spoloèenskou zmluvou urèení
spoloèníci spôsobom urèeným v spoloèenskej zmluve, ak nie je urèený, koná kadý spoloèník, ktorý je tatutárnym orgánom zo zákona alebo spoloèenskej zmluvy; za zdruenie koná kadý z jeho èlenov,
c) za poruenie záväzkov vo v. o. s. zodpovedá spoloènos celým svojím majetkom, za poruenie záväzkov zdruenia zodpovedajú celým svojím majetkom jeho èlenovia (touto
odlinosou sa stáva v. o. s. výhodnejou, oproti s. r. o. je vak ruèenie spoloèníkov irie

1/186

SEPI-A

 rovnako, ako pri podnikaní fyzickej osoby  podnikate¾a, t. j. celým majetkom spoloèníka poèas trvania spoloènosti aj po jej zániku. Výhodou je v porovnaní so zaloením
s. r. o. skutoènos, e pri v. o. s. nie je potrebné disponova kapitálom na základné imanie),
d) veci a majetok získané zdruením pri výkone spoloènej èinnosti sú v spoluvlastníctve
vetkých úèastníkov, naproti tomu vlastnícke právo k spoloènosou získaným veciam
patrí spoloènosti ako výluèné,
e) spôsobom zániku v. o. s. a zdruenia alebo úèasti spoloèníka a èlena. Èlen zdruenia
môe z neho vystúpi alebo môe by z ványch dôvodov jednomyse¾ným uznesením
ostatných èlenov vylúèený. Spoloèník môe z v. o. s. vystúpi. Zdruenie zaniká jeho
rozpustením, v. o. s. jedným zo spôsobov uvedených v § 68, 88 a 88a ObchZ.
Právna úprava v. o. s. je pomerne struèná. Zákonom neupravené práva a povinnosti by
si mali spoloèníci v. o. s. upravi priamo v spoloèenskej zmluve.
Súvisiace predpisy: § 2 ods. 2  podnikate¾, § 56  veobecné ustanovenia  vymedzenie obchodných spoloèností, § 57 ods. 1  forma spoloèenskej zmluvy, § 68  zruenie a zánik spoloènosti, § 88 a § 88a  zruenie a likvidácia v. o. s., § 93 a § 104  komanditná spoloènos, § 261 ods. 1 pís. 3  absolútne obchody, § 261 a nasl.  obchodné záväzkové vzahy,
§ 20 OZ  konanie právnických osôb.
Literatúra: Eliá, Karel: Zaloení a vznik veøejné obchodné spoleènosti, Bulletin advokacie 1996, 3.

K § 77
Obchodné meno, t. j. názov, pod ktorým bude v. o. s. vykonáva právne úkony pri svojej
podnikate¾skej èinnosti, nemusí obsahova meno (priezvisko) aspoò jedného zo spoloèníkov,
ako to upravujú právne poriadky napr. Rakúska a Nemecka. V obchodnom mene v. o. s. zaloenej pod¾a slovenského práva sa môe uvies aj vymyslený názov, ktorý vak musí obsahova oznaèenie v. o. s. zákonom predpísaným spôsobom. Podnikate¾ si pri vytváraní obchodného mena môe vybra v Slovenskej republike dodnes najvyuívanejiu skratku
v. o. s., prípadne pomerne menej èasto pouívané oznaèenie verejná obchodná spoloènos alebo dodatok a spol., ten vak len v prípade, ak obchodné meno obsahuje priezvisko
aspoò jedného, nie vak vetkých spoloèníkov. Prípustná pod¾a § 77 je aj skratka ver. obch.
spol..
V èase, keï bude na majetok spoloènosti vedený konkurz alebo bude spoloènos v likvidácii, je spoloènos povinná uvádza svoje obchodné meno spolu s dodatkom oznaèujúcim
jej aktuálny právny stav, t. j. napr. v likvidácii, v konkurze, vo vyrovnaní (§ 9 ods. 4
ObchZ).
Pri vytváraní obchodného mena v. o. s. je potrebné dodra pravidlá stanovené ustanoveniami § 8 a § 12, vrátane nového ods. 4 v § 9 a novelizovaného § 10 a § 12 ods. 1, zavedenými novelou ObchZ  zákonom è. 500/2001 Z. z., s úèinnosou od 1. 1. 2002.
Súvisiace predpisy: § 8  § 12  obchodné meno.
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K § 78
Toto ustanovenie je posledným z trojice základných ustanovení ObchZ týkajúcich sa
v. o. s. Upravuje podstatné a neopomenute¾né náleitosti spoloèenskej zmluvy, ktorou sa
zakladá v. o. s. a osobitnú úpravu návrhu na zápis spoloènosti do obchodného registra (porovnaj § 31, § 62 a § 63 ObchZ).
Spoloèenská zmluva v. o. s. musí by vyhotovená v písomnej forme, s uvedením obligatórne stanovených náleitostí:
a) obchodného mena a sídla spoloènosti. K obchodnému menu viï bliie výklad k § 8
a § 12 a § 77. Sídlom spoloènosti je adresa, ktorá je zapísaná ako jej sídlo v obchodnom
registri. Súd zapíe po novelizácii ObchZ zákonom è. 500/2001 Z. z. ako sídlo spoloènosti len adresu, z ktorej sa riadi èinnos právnickej osoby, v iadnom prípade nie napr.
adresu oznaèenú potovou priehradkou na konkrétnej pote (P.O. Box);
b) mena a bydliska spoloèníka  fyzickej osoby a názvu a sídla spoloèníka 
právnickej osoby. Menom fyzickej osoby sa rozumie v zmysle zákona o mene a priezvisku jej meno a priezvisko. Názvom právnickej osoby je obchodné meno podnikate¾a,
názov nadácie, fondu, záujmového zdruenia právnických osôb, obce, obèianskeho
zdruenia a kadej ïalej právnickej osoby (§ 18 OZ);
c) presného vymedzenia predmetu podnikania spoloènosti pod¾a toho, ako je konkrétna èinnos zapisovaná do príslunej evidencie (napr. do ivnostenského listu alebo
koncesnej listiny vydávaných a vedených orgánom ivnostenského registra, do inej listiny oprávòujúcej osobu vykonáva konkrétnu podnikate¾skú èinnos na základe iného
ako ivnostenského zákona), prièom pred získaním niektorých oprávnení na podnikanie
bude musie spoloènos splni osobitnými zákonmi stanovené náleitosti, najmä predloi dokumenty oprávòujúce konkrétnu fyzickú osobu vykonáva urèitú èinnos
(napr. pri viazaných ivnostiach pod¾a ivnostenského zákona, pri získavaní oprávnení
na nakladanie s odpadmi pod¾a zákona o odpadoch a podobne).
Spoloèenská zmluva môe a vzh¾adom na struènú právnu úpravu v. o. s. by mala obsahova úpravu tých práv a povinností, ktoré nie sú upravené ObchZ, a môe svojou úpravou
zmeni aj niektoré práva a povinnosti upravené ObchZ, pri ktorých to zákon dovo¾uje, napr.
rozde¾ovanie zisku, spôsob vedenia spoloènosti, rozhodovania o zmenách spoloèenskej
zmluvy, výpovednú lehotu pri zaloení spoloènosti na dobu neurèitú, rozdelenie poètu hlasov spoloèníkov, urèenie výky úroku z omekania pri oneskorenom splatení peòaného
vkladu spoloèníkom spoloènosti, resp. ïalie dohody spoloèníkov. Podpisy spoloèníkov
na spoloèenskej zmluve musia by úradne overené na notárskom, okresnom alebo
obecnom úrade (zákon è. 323/1992 Zb.  notársky poriadok, zákon è. 599/2001 Z. z.
o osvedèovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami). Za spoloèníkov
môu spoloèenskú zmluvu podpísa len ich splnomocnenci na základe osobitného splnomocnenia vydaného na tento úèel (§ 22 a § 23 OZ).
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Uzatvorením spoloèenskej zmluvy dochádza k zaloeniu v. o. s. Právnu subjektivitu
získa a jej vznikom, t. j. dòom zápisu v obchodnom registri miestne prísluného súdu pod¾a sídla spoloènosti. Konanie pred súdom zaèína podaním návrhu na zápis spoloènosti do
obchodného registra. Návrh musí by písomný (§ 63), podpísaný vetkými spoloèníkmi
v. o. s., prièom ich podpisy musia by úradne overené (§ 31 ods. 4) a jeho prílohou musí by
minimálne spoloèenská zmluva, ako aj vetky listiny preukazujúce skutoènosti uvedené
v návrhu (napr. oprávnenie na podnikanie, výpis z obchodného alebo iného registra právnickej osoby zakladajúcej v. o. s., viï § 31 ods. 2).
Súvisiace predpisy: § 31 ods. 2 a 4  návrh na zápis spoloènosti v obchodnom registri,
§ 62  vznik spoloènosti, § 63  forma dokumentov týkajúcich sa vzniku spoloènosti, § 18
OZ  právnické osoby, § 7 a nasl., § 9 a nasl., § 200i a nasl. zákona è. 99/1963 Zb.  Obèiansky súdny poriadok  právomoc a príslunos súdov, konanie v obchodných veciach, zákon
è. 323/1992 Zb.  notársky poriadok, zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

K § 79 a § 84
Práva a povinnosti spoloèníkov by mali by upravené predovetkým v spoloèenskej
zmluve, a to:
a) v znení, ako ich upravuje zákon,
b) v znení upravenom oproti zákonnej úprave, ak to zákon povo¾uje,
c) ak práva a povinnosti spoloèníkov v. o. s. zákon neupravuje, ich úprava závisí od dohody zakladate¾ov a neskôr spoloèníkov v. o. s.
Spoloèníci v. o. s. majú na základe ustanovení zákona nasledovné práva a povinnosti:
a) práva a povinnosti súvisiace s vkladom spoloèníkov a úèasou spoloèníkov
v spoloènosti
i) povinnos splatenia vkladu v lehote urèenej v spoloèenskej zmluve, inak bez zbytoèného odkladu po vzniku spoloènosti. V. o. s. môe vzniknú aj bez vytvorenia základného
imania, povinnos splatenia vkladu teda platí len pre spoloèníkov, ktorí sa k tomu zaviazali
v spoloèenskej zmluve. Spoloèník splatí svoj vklad bez zbytoèného odkladu, ak nebude jeho
splateniu bráni svojím nekonaním alebo opomenutím konania, prièom èas prevodu vlastníckeho práva k vkladu zo spoloèníka na spoloènos je závislý od druhu vkladu. Vklady spoloèníkov v. o. s. nie sú predmetom zápisu v obchodnom registri. Splatený vklad spoloèníka
sa stáva majetkom spoloènosti. Pod¾a výky vkladu konkrétneho spoloèníka v. o. s., ktorá
podlieha výluène rozhodnutiu spoloèníka/ov a nie je urèená zákonom, sa v prípade zániku
jeho úèasti v spoloènosti vypoèítava vyrovnací podiel (§ 61 a 89 ObchZ) a v prípade zruenia spoloènosti s likvidáciou sa vypoèítava podiel na likvidaènom zostatku (§ 92 ObchZ);
ii) povinnos plati úrok z omekania v prípade oneskoreného splatenia peòaného vkladu, prièom výka úroku je 20 % roène z dlnej sumy (k tomu porovnaj aj § 502), ak úrok
z omekania nevylúèi alebo nestanoví v inej výke spoloèenská zmluva, ako aj prípadnú takýmto konaním vzniknutú kodu spoloènosti (§ 373 a nasl. ObchZ);
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iii) povinnos spoloèníka zvýi svoj vklad nad hodnotu urèenú v spoloèenskej zmluve
alebo doplni túto hodnotu v prípade strát, ak to urèuje spoloèenská zmluva (tzv. príplatková povinnos);
iv) právo ktoréhoko¾vek spoloèníka na uplatnenie nároku v mene spoloènosti, ktorý má
v. o. s. voèi spoloèníkom z titulu povinnosti splatenia vkladu alebo práva na náhradu kody
v prípade, ak ich spoloènos dosia¾ sama neuplatnila. Vo veci takto zaèatého súdneho konania je oprávnený kona výluène spoloèník, ktorý návrh podaním na súde uplatnil. Toto právo, rovnako, ako aj práva a povinnosti pod¾a nasledovných dvoch písmen tohto odseku, boli
zaradené do ObchZ jeho novelou úèinnou od 1. 1. 2002. Úèelom novej právnej úpravy v novom ustanovení § 81a je predís prípadom, kedy spoloèník v. o. s., ktorý ako jediný vykonával právomoci tatutárneho orgánu spoloènosti a zároveò bol voèi spoloènosti dlníkom
z niektorého z uvedených titulov, zo subjektívnych dôvodov odmietol kona za spoloènos
vo veci podania tu uvádzaného návrhu na súd. Nerieite¾ná situácia, ktorá vznikala, je prekonaná udelením právomoci ktorémuko¾vek inému spoloèníkovi v. o. s. poda uvádzaný návrh na súd, prièom spoloèník vykonávajúci funkciu tatutárneho orgánu nebude v prípade
týmto návrhom zaèatého súdneho konania oprávnený kona v mene spoloènosti, t. j. napríklad vzia návrh spä;
v) povinnos spoloèníka, ktorý uplatnil nároky v mene spoloènosti pod¾a písmena iv),
uhrádza trovy súdneho konania, t. j. minimálne súdny poplatok, prípadne aj trovy právneho zastúpenia ním vybraného právneho zástupcu, ktorý zastupuje spoloènos, resp. iné náklady vzniknuté v rámci súdneho konania (poplatky za vyhotovenie znaleckých posudkov,
ak sú potrebné, poplatky za overovanie listín a podobne), v prípade neúspechu sporu aj trovy právneho zastúpenia alovaného, ním uhradený súdny poplatok, resp. iné zloky trov
súdneho konania, na ktorých úhradu by bol zaviazaný právoplatným rozhodnutím súdu vo
veci. V prípade úspechu vo veci vak vzniká;
vi) právo spoloèníka uplatòujúceho nároky v mene spoloènosti pod¾a písmena iv) na náhradu trov konania, ktorá by bola spoloènosti v prípade úspechu vo veci súdneho konania
zaèatého na návrh tohto spoloèníka priznaná (ide tu o osobitné ustanovenie k § 142 o náhrade trov konania pod¾a O. s. p.);
vii) povinnos strpie zákaz konkurencie. Ak spoloèníci dohodou v spoloèenskej zmluve
nevylúèia zákaz ktoréhoko¾vek spoloèníka podnika v predmete podnikania spoloènosti (t.j.
prevádzkova rovnakú podnikate¾skú èinnos ako podnikate¾ vo vlastnom mene alebo v prospech iných osôb napr. ako fyzická osoba  podnikate¾, spoloèník inej v. o. s., tatutárny orgán inej spoloènosti) bez získania povolenia vetkých ostatných spoloèníkov, platí bez výhrady táto tzv. konkurenèná klauzula. Pri jej poruení vzniká spoloènosti právo poadova
v lehote do troch mesiacov od zistenia takejto skutoènosti vydanie prospechu z obchodu, pri
ktorom bola klauzula poruená, a to od spoloèníka, ktorý ju poruil, rovnako ako aj právo na
prevedenie získanému prospechu zodpovedajúcich práv a náhradu týmto konaním spoloèníka vzniknutej kody spoloènosti;
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b) práva a povinnosti súvisiace s vedením spoloènosti a konaním v mene spoloènosti
i) právo a povinnos vies (manaova smerom dovnútra) spoloènos pod¾a pravidiel
urèených spoloèenskou zmluvou, inak toto právo a povinnos patrí kadému spoloèníkovi.
V prípade poverenia vedením spoloènosti sèasti alebo úplne jedným alebo viacerými spoloèníkmi strácajú ostatní nepoverení spoloèníci oprávnenie vies spoloènos sèasti alebo v plnom rozsahu;
ii) povinnos spoloèníka povereného vedením spoloènosti riadi sa rozhodnutím spoloèníkov urobeným väèinou hlasov. Ak nie je v spoloèenskej zmluve spoloèníkmi dohodnuté
inak, platí dikcia zákona a kadý spoloèník má pri hlasovaní jeden hlas;
iii) právo vetkých spoloèníkov okrem spoloèníka povereného vedením spoloènosti tohto
povereného spoloèníka odvola, ak si spoloèníci v spoloèenskej zmluve nedohodli iné podmienky zmeny a odvolávania poverených spoloèníkov vies v. o. s.;
iv) právo ktoréhoko¾vek spoloèníka na podanie návrhu na odòatie poverenia konkrétneho spoloèníka vies spoloènos súdom, aj keï je poverenie spoloèníka neodvolate¾né a ak tento poruuje podstatným spôsobom svoje povinnosti. Poruovaním povinností podstatným
spôsobom sa rozumie také poruenie, pri ktorom poverený spoloèník vedel alebo v èase poruenia povinnosti bolo z jeho strany rozumné predvída s prihliadnutím na danú povinnos,
e ostatní spoloèníci nebudú súhlasi s takýmto plnením, resp. poruením povinnosti. Ak
by bolo týmto spôsobom súdom odòaté poverenie len jediného spoloèníka v. o. s. povereného
vies spoloènos, do uskutoènenia dohody spoloèníkov na novom poverení budú oprávnení
vies spoloènos vetci pod¾a pravidiel dohodnutých v spoloèenskej zmluve, inak pod¾a zákona (§ 81 ods. 1);
v) povinnos spoloèníka povereného vedením spoloènosti na poiadanie ostatných spoloèníkov informova ich o vetkých záleitostiach spoloènosti;
vi) právo kadého spoloèníka v. o. s. nahliada do vetkých dokladov spoloènosti;
vii) právo kadého zo spoloèníkov v. o. s. kona samostatne v mene spoloènosti ako jej
tatutárny orgán, ak spoloèenská zmluva neurèuje, e spoloèníci konajú spoloène, alebo nepoveruje na konanie v mene spoloènosti v celom rozsahu len niektorých spoloèníkov. Bliie
k tomuto právu viï výklad k § 85;
c) práva a povinnosti súvisiace s rozdelením zisku a podielom na zisku
i) právo na podiel zo zisku, urèeného rozhodnutím spoloèníkov na rozdelenie, prièom
zisk sa rozde¾uje v rovnakej výke pre kadého spoloèníka na základe roènej úètovnej závierky a je splatný do troch mesiacov od jej schválenia, t. j. hodnota podielu na zisku spoloèníka
mu musí by prevedená najneskôr v posledný deò tejto lehoty, inak vzniká právo spoloèníka
poadova od spoloènosti úrok z omekania z titulu oneskoreného plnenia peòaného záväzku. Spoloèenská zmluva môe stanovi odliné podmienky rozdelenia zisku. Ak ich neobsahuje, bude sa zákon vzahova aj na podmienky vzniku a rozsahu práva spoloèníka na úrok
z hodnoty jeho splateného vkladu, ak sa zisk rozde¾uje medzi spoloèníkov rovným dielom.
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Výka úroku bude vo výke pod¾a dohody spoloèníkov v spoloèenskej zmluve, ak taká neexistuje, platí pre výku úroku interpretaèné pravidlo § 502 ObchZ. Ak sa spoloèníci nedohodli v spoloèenskej zmluve inak, nárok na úroky má prednos pred nárokom na podiel na
zisku, t.j. vyplatí sa prednostne a zaauje spoloènos aj pri strate pod¾a roènej úètovnej závierky, prièom stratu zistenú roènou úètovnou závierkou znáajú spoloèníci rovným dielom;
d) práva a povinnosti súvisiace so zánikom úèasti spoloèníka v spoloènosti
i) právo pristúpenia alebo vystúpenia spoloèníka do alebo z v. o. s., obmedzené podmienkou, e v spoloènosti po vystúpení jedného zo spoloèníkov ostanú minimálne ïalí dvaja
spoloèníci a doterají spoloèníci spoloènosti sa na pristúpení nového alebo vystúpení jedného alebo viacerých z doterajích spoloèníkov (pri dodraní uvedených podmienok) dohodli
formou zmeny spoloèenskej zmluvy. Táto zmena sa môe uskutoèni len písomne s uvedením úradne overených podpisov vetkých spoloèníkov v. o. s. (§ 63, 76 a 79 ObchZ);
ii) právo bývalého spoloèníka alebo dedièov zomrelého spoloèníka na vyrovnací podiel
(bliie viï výklad k oddielu 4  zruenie a likvidácia spoloènosti  najmä § 89, 91 a 92);
e) práva spojené s ruèením za spoloènos
i) povinnos spoloèníka strpie výhradu § 56 ods. 4, v zmysle ktorej spoloèníkom s neobmedzeným ruèením (ktorým spoloèník vo v. o. s. je), môe by fyzická alebo právnická osoba
iba v jednej spoloènosti;
ii) povinnos kadého zo spoloèníkov ruèi za záväzky spoloènosti vetkým svojím majetkom. Táto povinnos je zákonom stanovená obligatórne, dohoda o jej modifikácii alebo vylúèení by bola neplatná od jej zaèiatku (absolútna neplatnos právneho úkonu  § 39 OZ).
Bliie k tejto povinnosti viï výklad k ustanoveniam § 86 a § 87;
iii) povinnos kadého zo spoloèníkov ruèi za záväzky spoloènosti po jej zániku do výky jeho podielu na likvidaènom zostatku, najmenej vak v rozsahu, v akom za ne ruèili za trvania spoloènosti (§ 56 ods. 6). Pre spoloèníka v. o. s. nemá toto obmedzenie ruèenia za záväzky spoloènosti po jej zániku taký význam, ako napr. pre spoloèníka spoloènosti
s ruèením obmedzeným, ktorý ruèí do výky jeho podielu na likvidaènom zostatku, najmenej vak vo výke jeho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (§ 106
ObchZ);
h) hlasovacie práva spoloèníkov
i) právo kadého zo spoloèníkov hlasova o veciach týkajúcich sa spoloènosti. Pri pouití
analógie § 81 ods. 1 bude ma spoloèník jeden hlas, ak inak nestanovuje spoloèenská zmluva
(napr. pomer hlasov k výke vkladov spoloèníkov a podobne). Spôsob rozhodnutia (hlasovania) by si mali spoloèníci presne dohodnú v spoloèenskej zmluve, prièom môe by rôzny
pre rozhodovanie o kadej inej záleitosti. Ustanovenia o v. o. s. neobsahujú kogentné ustanovenie, ktoré by spoloèníkom v. o. s. prikazovalo rozhodova o niektorých záleitostiach absolútnou alebo kvalifikovanou väèinou. Upravuje vak spôsob rozhodovania pre niektoré
dôleité prípady, pre ktoré odlinú úpravu neobsahuje spoloèenská zmluva. Ide najmä
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o zmenu spoloèenskej zmluvy (ak nie je dohodnuté inak, na jej zmenu je potrebný súhlas
vetkých spoloèníkov  § 79), pri odvolaní spoloèníka povereného vies spoloènos (na jeho
odvolanie je potrebný súhlas vetkých ostatných spoloèníkov  § 81 ods. 2), povolenie ostatných spoloèníkov podnika v predmete podnikanie jednému zo spoloèníkov (§ 84  konkurenèná klauzula). Spoloèníkom mono len odporuèi pred zaloením spoloènosti prípravu
èo najirej úpravy hlasovacích a rozhodovacích práv v èo najväèom rozsahu situácií, a to
najmä v závislosti od poètu spoloèníkov v spoloènosti. Mono kontatova, e slovenská
právna úprava je v tomto smere pomerne zhovievavá, napríklad na rozdiel od èeskej právnej
úpravy. Novelizácia ObZ v Èeskej republike upravila k 1. januáru 2001 monos zmeny
spoloèenskej zmluvy takto: Ak spoloèenská zmluva èeskej v. o. s. neustanovuje, e k zmene
spoloèenskej zmluvy postaèí súhlas väèiny spoloèníkov, bude potrebný súhlas vetkých
spoloèníkov. Èeská právna úprava tak obmedzuje dohodu spoloèníkov v spoloèenskej zmluve o rozhodovaní o jej zmene, to vak najmä za úèelom vylúèenia dohôd, ktoré by spôsobovali v budúcnosti v praxi spoloènosti nepreh¾adné situácie, prípadne by umonili aj zneuívanie práv (napr. v spoloènosti tvorenej dvomi spoloèníkmi, ktorí by si dohodli monos
zmeny spoloèenskej zmluvy pri súhlase 50 % hlasov spoloèníkov a kadý spoloèník by mal
rovnaký poèet hlasov, mohli by spoloèníci kadý svojím rozhodnutím aj bez úèasti druhého
spoloèníka meni kedyko¾vek spoloèenskú zmluvu).
Súvisiace predpisy: § 56 ods. 4  obmedzenie pre neobmedzene ruèiacich spoloèníkov
obchodnej spoloènosti, § 59  vklad, § 60  správa vkladu, § 61  podiel, § 63  forma zmien
spoloèenskej zmluvy, § 65  zákaz konkurencie v obchodných spoloènostiach, § 76  úèas
minimálne dvoch osôb ako spoloèníkov v. o. s., § 78  neopomenute¾né náleitosti spoloèenskej zmluvy, § 85  konanie v mene v. o. s., § 89 a § 92  vyrovnací podiel a likvidaèný zostatok, § 373 a nasl.  náhrada kody, § 345 ods. 2  podstatné poruenie zmluvy, § 369  sadzba úroku z omekania, § 502  výka úrokov, § 563 OZ  povinnos splati dlh deò po
doruèení poiadavky na plnenie, § 9 ods. 3 pís. b) O. s. p.
Literatúra: Jakoubek, J: Zákaz konkurence v osobních obchodních spoleènostech, Obchodní právo, 1995, è. 2, 12.

K § 85
V zmysle tohto ustanovenia v súvislosti s § 20 ods. 1 OZ koná v mene spoloènosti navonok voèi tretím osobám jej tatutárny orgán. Sú ním:
a) vetci spoloèníci, prièom konajú spoloène, ak sa v spoloèenskej zmluve nedohodli inak,
b) vetci spoloèníci, prièom konajú kadý samostatne alebo viacerí spoloèníci spoloène,
resp. vetci spoloèníci spoloène, v závislosti od dohody o spôsobe konania dohodnutého
v spoloèenskej zmluve,
c) viacerí spoloèníci uvedení v spoloèenskej zmluve, prièom konajú vetci spoloène, viacerí spoloèníci spoloène alebo kadý samostatne. Pri výbere monosti b) alebo c) je moné
dohodnú aj kombináciu týchto spôsobov konania (napr. jeden zo spoloèníkov koná
samostatne a ostatní viazane napr. vo dvojici),
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d) jeden spoloèník samostatne.
tatutárnym orgánom môe, ale aj nemusí súèasne by spoloèník, ktorý je poverený vedením spoloènosti (t. j. jej manaovaním smerom dovnútra, organizovaním jej èinnosti)
pod¾a § 81.
V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok spoloènosti sa stáva jej tatutárnym orgánom správca konkurznej podstaty urèený súdom v rozhodnutí o vyhlásení konkurzu. Ak sa
spoloèníci rozhodnú, e sa spoloènos z niektorého z dôvodov pod¾a výkladu k § 88 a § 92
zruí a vstúpi do likvidácie, v mene spoloènosti koná spoloèníkmi resp. v zákonom stanovených prípadoch súdom menovaný likvidátor.
Kto je tatutárnym orgánom spoloènosti a v akom rozsahu je oprávnený kona za spoloènos, sa kadá tretia osoba dozvie z výpisu z obchodného registra, ktorý je verejným zoznamom a vykonáva sa v òom zápis aj týchto skutoèností.
Za spoloènos môe kona iná osoba, ak má na takéto konanie splnomocnenie tatutárneho orgánu a v rozsahu právomocí dohodnutých vnútornými predpismi spoloènosti aj jednotliví jej vedúci zamestnanci, resp. iní zamestnanci osobitne poverení tatutárnym orgánom alebo oprávneným vedúcim zamestnancom.
O právnom vzahu èlenov tatutárneho orgánu k spoloènosti, úèinkoch ich menovania,
odvolania alebo vzdania sa funkcie platia obdobne ustanovenia § 27 ods. 7 a § 66 zmenených
v celom rozsahu s úèinnosou k 1. januáru 2002.
Súvisiace predpisy: § 66  veobecné ustanovenia o vzahoch tatutárneho orgánu
k spoloènosti, § 20 OZ  konanie právnických osôb.

K § 86 a 87
Zodpovednostné vzahy vznikajúce z existencie a èinnosti v. o. s. je potrebné chápa
z dvoch poh¾adov:
a) za záväzky spoloènosti, konkrétne za ich vznik a dôsledky, je zodpovedná samotná
v. o. s. ako samostatný subjekt s právnou subjektivitou. Nako¾ko za túto spoloènos
koná jej tatutárny orgán, poruenie povinností spoloènosti je spôsobené jeho nesprávnym konaním, resp. opomenutím konania alebo nekonaním. Za poruenie svojich povinností ako tatutárneho orgánu sú jeho èlenovia zodpovední zo zákona a túto zodpovednos nemono vylúèi. Nárok spoloènosti sa posudzuje najmä pod¾a osobitných
ustanovení ObchZ o náhrade kody (§ 373 a § 386).
b) ruèenie za záväzky spoloènosti jej spoloèníkmi je upravené a vzniká zo zákona, prièom
jeho pravidlá nemono dohodou spoloèníkov v spoloèenskej zmluve meni. Nezaniká zánikom spoloènosti, pozastavené je len pri vyhlásení konkurzu na spoloènos. Za záväzky spoloènosti ruèia vetci jej spoloèníci spoloène a nerozdielne, ktorýko¾vek verite¾ spoloènosti bude ma teda právo (ak nebude po zaslaní výzvy na plnenie alebo aj bez tejto
výzvy, ak takúto výzvu nemôe verite¾ uskutoèni alebo je nepochybné, e dlník svoj
záväzok nesplní, najmä pri vyhlásení konkurzu) poadova plnenie od niektorého zo
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spoloèníkov. Spoloèník po uskutoènení plnenia získava právo voèi ostatným spoloèníkom na náhradu na nich pripadajúceho podielu na záväzku.
Spoloèník ruèí celým svojím majetkom, t. j. vecami, ktoré má vo vlastníctve a právami,
ktorými disponuje ako vlastník. Na obmedzenie negatívnych dopadov ruèenia môu aj spoloèníci v. o. s. vyui monos uzatvorenia tzv. manelskej dohody alebo spísania notárskej
zápisnice o výhrade vzniku bezpodielového spoluvlastníctva ku dòu zániku manelstva.
Poh¾adávky voèi spoloèníkovi si potom veritelia môu uplatni iba na majetok, ktorý nepatrí
do bezpodielového spoluvlastníctva manelov (spoloèníka a jeho manela  manelky). Na
pouitie majetku z bezpodielového spoluvlastníctva na podnikanie bude spoloèník potrebova súhlas manela  manelky (§ 143a a § 148a OZ).
Za záväzky spoloènosti ruèí kadý z jej spoloèníkov, prièom v prípade jeho vystúpenia zo
spoloènosti bude povinný plni v rámci pravidiel pod¾a vyie vedeného len záväzky spoloènosti, ktoré vznikli do dòa zániku jeho úèasti v spoloènosti. Týmto dòom je deò úèinnosti
zmeny spoloèenskej zmluvy, v ktorej svoj súhlas o vystúpení spoloèníka zo spoloènosti vyjadrí zmluvou alebo zákonom poadovaná èas spoloèníkov. Voèi tretím osobám bude táto skutoènos úèinná a dòom výmazu spoloèníka z obchodného registra, ak o tejto skutoènosti tretia osoba vedela (§ 27 ods. 4). Pod¾a zákonom è. 501/2001 Z. z. novelizovaného § 200b ods. 2
O. s. p. kadý zápis v obchodnom registri nadobudne úèinnos ku dòu, ku ktorému sa vykonal
(tento deò je súdom uvedený v uznesení o zápise alebo výmaze spoloènosou navrhovaných
skutoèností). Na tento dátum nemá iadny vplyv deò, kedy sa stane uznesenie právoplatným.
V opaènom prípade, ak poèas existencie spoloènosti do nej pristúpi ïalia osoba ako
nový spoloèník (moné len bezvýhradným pristúpením k spoloèenskej zmluve), bude tento
spoloèník ruèi aj za záväzky spoloènosti vzniknuté pred jeho pristúpením. V zmysle zákona vak získava právo na náhradu za poskytnuté plnenia a náklady s tým spojené od ostatných spoloèníkov, a to analogicky v rozsahu na nich pripadajúceho podielu.
Súvisiace predpisy: § 27 ods. 4  úèinnos údajov zapisovaných do obchodného registra voèi tretím osobám, § 373 a § 386  náhrada kody, § 200b ods. 2 O. s. p.  úèinnos zápisu v obchodnom registri, § 143a a § 148a OZ  nakladanie s majetkom z bezpodielového
spoluvlastníctva manelov.
Literatúra: Eliá, Karel: Ruèení spoleèníkù v osobních obchodních spoleènostech, Obchodní právo 1995, è. 12.

K § 88 a § 92
Rovnako, ako je to pri zrode spoloènosti (zaloenie a vznik), rozliujeme pri ukonèení
jej èinnosti dve etapy  zruenie a zánik spoloènosti. Generálnou klauzulou pre tieto dve
etapy je ustanovenie § 68 a § 75 ObchZ. V. o. s. zanikne dòom výmazu z obchodného registra, predchádza jej vak zruenie, ktoré sa môe uskutoèni:
a) bez likvidácie
i) splynutím (§ 69 ods. 1, 2 a 3)  zaniká jedna alebo viac spoloèností, prièom ich imanie
prejde na inú na tento úèel zaloenú spoloènos,
Aktualizácia è. 54
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ii) zlúèením (§ 69 ods. 1, 2 a 3)  zaniká jedna alebo viac spoloèností, prièom ich imanie
prejde na inú u existujúcu spoloènos  ich právneho nástupcu,
iii) rozdelením (§ 69 ods. 1, 2 a 4)  zaniká jedna spoloènos a jej imanie prechádza na
iné u existujúce spoloènosti,
iv) zmenou právnej formy spoloènosti na inú spoloènos alebo drustvo (§ 69b). V takomto prípade spoloènos nezaniká,
v) zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
vi) ak spoloènos nemá iaden majetok,
vii) zruením konkurzu z dôvodu, e majetok úpadcu nestaèí na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty,
viii) ak po ukonèení konkurzného konania nezostane spoloènosti iaden iný majetok;
b) s likvidáciou  v. o. s. sa zruuje s likvidáciou v zmysle veobecného ustanovenia § 68 a osobitného ustanovenia § 88 v prípade, ak:
i) uplynul èas, na ktorý bola spoloènos zaloená, ak sa spoloèníci v spoloèenskej zmluve
dohodli na tom, e spoloènos je zaloená na dobu urèitú,
ii) sa spoloèníci dohodli na jej zruení, èo písomne potvrdili,
iii) súd rozhodol o zruení spoloènosti,
tok,

iv) bol po splnení rozvrhového uznesenia zruený konkurz a spoloènos má ete maje-

v) jeden zo spoloèníkov podal výpoveï. K zrueniu v. o. s. z tohto dôvodu nedôjde v prípade, ak sa spoloèníci zmenou spoloèenskej zmluvy uskutoènenou najneskôr do troch mesiacov od zruenia spoloènosti (t. j. dòom doruèenia výpovede spoloèníka najneskôr es
mesiacov pred uplynutím kalendárneho roka, resp. v inej spoloèenskou zmluvou stanovenej
lehote) dohodli, e aj v takomto prípade spoloènos naïalej trvá bez úèasti spoloèníka, ktorého sa dôvod zániku týka,
vi) niektorý zo spoloèníkov poruí podstatným spôsobom spoloèenskú zmluvu a na základe návrhu iného spoloèníka súd spoloènos rozhodnutím zruí (tu vak súd prihliada na
úèelnos takéhoto rozhodnutia, doterajiu èinnos, najmä jej rozsah a následky, ktoré by
rozhodnutie spôsobilo s prihliadnutím na závanos a formu poruenia povinnosti spoloèníka),
vii) zomrie niektorý zo spoloèníkov a spoloèenská zmluva nepripúa, aby sa spoloèníkom stal dediè,
viii) zomrie niektorý zo spoloèníkov a spoloèenskou zmluvou pripustený dediè sa neprihlási o svoju úèas v spoloènosti. Dediè alebo dedièia zomrelého spoloèníka majú právo prihlási sa o svoju úèas v spoloènosti, ak to pripúa spoloèenská zmluva, v spoloènosti po
úmrtí spoloèníka ostali ete ïalí dvaja spoloèníci a dediè sa písomným prehlásením s úradne overeným podpisom do jedného mesiaca od skonèenia dedièského konania prihlási o úèas
v spoloènosti. Pri splnení týchto náleitostí vstupuje dediè do práv a povinností zomretého
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spoloèníka ku dòu jeho smrti. Jeho zodpovednos za záväzky spoloènosti sa nespravuje ustanovením § 87 ods. 1 (zodpovednos pristupujúceho spoloèníka), dediè vstupuje nadobudnutím dedièstva do vetkých práv a povinností poruèite¾a, t. j. zomretého spoloèníka, a ruèí
tak aj za záväzky spoloènosti vzniknuté v èase, keï bol spoloèníkom jeho poruèite¾.
Ak podiel zomretého spoloèníka zdedí viac dedièov, pravidlá na prihlásenie sa o úèas vo
v. o. s. sú rovnaké. Podiel zomretého spoloèníka, resp. vyrovnací podiel, sa rozde¾uje medzi
dedièov v pomere, v akom sa podie¾ajú na dedièstve,
ix) zomrie niektorý zo spoloèníkov a spoloèenskou zmluvou pripustený dediè sa prihlási
o svoju úèas v spoloènosti, v spoloènosti vak u neostali ïalí dvaja spoloèníci,
x) zanikne právnická osoba, ktorá je spoloèníkom v. o. s.,
xi) je vyhlásený konkurz na majetok niektorého zo spoloèníkov alebo je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Ak by si spoloèníci v lehote do troch
mesiacov od zruenia spoloènosti na základe tohto dôvodu dohodli zmenou spoloèenskej
zmluvy, e spoloènos naïalej trvá bez úèasti spoloèníka, ktorého sa dôvod zániku týka,
a následne by bol konkurz na majetok tohto spoloèníka právoplatným rozhodnutím súdu
zruený z iných dôvodov ako po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku, úèas spoloèníka v spoloènosti sa obnovuje. Spoloènos získava nárok na vrátenie vyrovnacieho podielu, ktorý u vyplatila.
Ak by spoloèníci v tomto prípade, ako aj prípade uvedeného v nasledujúcom písmene
xii) tohto výkladu, nestihli vykona kroky v trojmesaènej lehote pod¾a vyieuvedeného
a spoloènos by teda vstúpila do likvidácie, dáva im nové ustanovenie § 88 ods. 4, úèinné od
1. 1. 2002, monos dohodnú zmenou spoloèenskej zmluvy, e spoloènos naïalej trvá. To
vak platí iba v prípade, ak sa splní niektorá z podmienok uvedená v § 88 ods. 3. Pod¾a náho
názoru ide v novele ObchZ vykonanej zákonom è. 500/2001 Z. z. o písomnú chybu, keï
uvádza v § 88 ods. 4 odkaz na § 88 ods. 1 písmeno e) a f). Pri logickom výklade mono dospie k názoru, e tu zrejme mal by odkaz na § 88 ods. 1 písmeno e) a g). Potom by sa tento
výklad nevzahoval aj na text uvedený tu v nasledujúcom písmene xii), ale naopak na text
uvedený niie pod písmenom xiii).
xii) niektorý zo spoloèníkov bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo mu táto
spôsobilos bola obmedzená.
K zrueniu v. o. s. z dôvodu pod¾a bodov ix), x), xi) alebo xii) nedôjde v prípade, ak sa
spoloèníci zmenou spoloèenskej zmluvy uskutoènenou najneskôr do troch mesiacov od zruenia spoloènosti dohodli, e aj v takomto prípade spoloènos naïalej trvá bez úèasti spoloèníka, ktorého sa dôvod zániku týka,
xiii) bol vydaný exekuèný príkaz na podiel spoloèníka. Ide tu o nový dôvod uvedený do
ObchZ jeho poslednou novelou uskutoènenou zákonom è. 500/2001 Z. z. s úèinnosou od 1.
1. 2002. Úèelom bolo upresni dôvody zruenia tejto èisto osobnej spoloènosti aj o prípad
vydania exekuèného príkazu na podiel niektorého zo spoloèníkov v spoloènosti. V prípade,
ak by vak následným právoplatným rozhodnutím súdu bola exekúcia zastavená, úèas spoAktualizácia è. 54
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loèníka v spoloènosti sa obnovuje (§ 88 ods. 3 posledná veta). Obnovenie je vak moné len
v prípade, ak by spoloènos ete existovala, èo pod¾a náho názoru u nebude moné, nako¾ko nové písmeno g) v § 88 ods. 1 povauje vydanie exekuèného príkazu na podiel spoloèníka
za dôvod zruenia spoloènosti. Monos daná § 88 ods. 3 poslednou vetou teda bude uplatnite¾ná len v prípade, ak by novela ObchZ doplnila aj písmeno g) z § 88 ods. 1 do § 88 ods. 2,
ktorý umoòuje spoloèníkom zmenou spoloèenskej zmluvy do troch mesiacov od zruenia
spoloènosti dohodnú, e spoloènos trvá aj naïalej bez spoloèníka, ktorého sa dôvod zániku
týka. Tento názor potvrdzuje aj analógia z prvej vety § 88 ods. 3: Ak bol konkurz na majetok spoloèníka, ktorého úèas v spoloènosti zanikla pod¾a odseku 1 písm. e).... Ustanovenie
§ 88 ods. 1 písm. e) hovorí o zruení spoloènosti z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok
niektorého zo spoloèníkov alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Nepojednáva o zániku úèasti spoloèníka v spoloènosti z tohto dôvodu, úèas
spoloèníka v spoloènosti trvá aj po jej zruení a do zániku spoloènosti (k tomuto výkladu
mono dospie aj porovnaním ustanovenia § 89 a 92 ObchZ). Zánik úèasti spoloèníka vak
je moný pri pouití u uvedeného § 88 ods. 2. Ak by znovuzískanie úèasti spoloèníka v spoloènosti bolo uplatnite¾né, spoloènos by získala splnením tejto skutoènosti nárok na vrátenie vyrovnacieho podielu, ktorý u spoloèníkovi v súvislosti so zánikom jeho úèasti v spoloènosti vyplatila.,
xiv) bola splnená niektorá iná skutoènos predpokladaná ako dôvod zruenia v. o. s. v jej
spoloèenskej zmluve,
xv) spoloènos bola zruená rozhodnutím súdu pod¾a § 68 ods. 6.
Vzh¾adom na neúèelnos vykonávania likvidácie jednoosobovej v. o. s. pod súdnym dozorom zákonodarca umonil (novým § 88a) v prípade vzniku dôvodov zruenia v. o. s. pod¾a § 88 ods. 1 písmeno a), c), d), e) a f) pri jednom alebo viacerých spoloèníkoch, prièom
v spoloènosti ostane len jeden spoloèník, aby sa tento spoloèník v lehote jedného mesiaca odo
dòa, kedy nastal niektorý z uvedených dôvodov zruenia v. o. s., písomne s uvedením úradne overeného podpisu rozhodol, e prevezme ako právny nástupca imanie spoloènosti bez jej
likvidácie. Za spoloèníka, ktorým je spoloènos s ruèením obmedzeným alebo akciová spoloènos, je takéto rozhodnutie potrebný aj súhlas ich valného zhromadenia. V takomto prípade získava takýto spoloèník právo na predåenie uvedenej jednomesaènej lehoty na rozhodnutie. Lehota sa predåi o èas stanovený Obchodným zákonníkom, spoloèenskou
zmluvou spoloènosti s ruèením obmedzeným alebo stanovami akciovej spoloènosti na zvolanie valného zhromadenia.
Zápis v obchodnom registri bude okrem údajov pod¾a § 28 ObchZ obsahova aj:
a) údaj o prevzatí imania zanikajúcej spoloènosti spoloèníkom s uvedením jeho identifikácie obchodným meno, sídlom a identifikaèným èíslom právnickej osoby alebo menom,
bydliskom a rodným èíslom fyzickej osoby, a to vo vloke zanikajúcej spoloènosti,
b) údaj o prevzatí imania spoloènosti s uvedením jej obchodného mena, sídla a identifikaèného èísla, a to vo vloke spoloèníka, ktorý je zapísaný v obchodnom registri. Oba zápisy
sa vykonajú k tomu istému dòu vo vloke spoloèníka aj spoloènosti. Ak spoloèník nie je
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právnickou osobou alebo fyzickou osobou  podnikate¾om zapísaným v obchodnom registri,
nevyplýva zo zákona povinnos tento údaj v inej evidencii uvádza.
Návrh na zápis prevzatia imania zruenej spoloènosti jej jediným ostávajúcim spoloèníkom má právo a povinnos poda tento spoloèník, prièom k nemu musí doloi svoje riadne a vèas uskutoènené písomné rozhodnutie pod¾a vyie uvedeného.
Spoloèník alebo spoloèníci a ich dedièi, ktorých úèas v spoloènosti zanikne zmenou spoloèenskej zmluvy spoloèníkmi pod¾a § 88 ods. 2 alebo pri zruení spoloènosti a rozhodnutí
spoloèníka o prevzatí imania spoloènosti pod¾a § 88a, ako aj dediè, ktorého úèas v spoloènosti je pripustená spoloèenskou zmluvou a neprihlásil sa o úèas v spoloènosti, majú právo
na vyrovnací podiel vo výke pod¾a spoloèenskej zmluvy, ak takto upravený nie je, tak kadý
spoloèník v rovnakej výke. Ak sa spoloèníci v spoloèenskej zmluve nedohodli inak, vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch (§ 61 ods. 2).
Likvidácia spoloènosti sa vykoná v zmysle ustanovení § 70 a § 75a ObchZ. Spoloèníkom po uspokojení verite¾ov spoloènosti v rámci likvidácie vzniká nárok na podiel z likvidaèného zostatku. Likvidaèný zostatok sa rozde¾uje, ak si spoloèníci v spoloèenskej zmluve
nedohodli inak, nasledovne:
a) najprv medzi spoloèníkov do výky hodnoty ich splatených vkladov, ak na túto výku
nestaèí, tak v pomere k ich výke,
b) následne bude prípadný zvyok likvidaèného zostatku rozdelený medzi spoloèníkov
rovným dielom.
Spoloènos zanikne jej výmazom z obchodného registra. Súd vykoná výmaz na základe
návrhu spoloènosti reprezentovanej osobou, ktorá vykonáva funkciu tatutárneho orgánu,
ktorým je v prípade zruenia spoloènosti s likvidáciou likvidátor. K návrhu na výmaz v. o. s.
z obchodného registra je spoloènos povinná doloi aj súhlas správcu dane s jej výmazom.
Táto povinnos v praxi obchodného registra u pouívaná bola stanovená novým ustanovením § 68 ods. 9 úèinným od 1. januára 2002.
Súvisiace predpisy: § 28  skutoènosti zapisované do obchodného registra, § 61 ods. 2
 právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu  veobecné ustanovenie, § 68 a § 75  veobecné ustanovenia o zruení a zániku spoloènosti, § 69 a 69b  veobecné ustanovenia
o zruení spoloènosti bez likvidácie, zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, zákon
è. 233/1995 Z. z.  Exekuèný poriadok.
Literatúra: Korecká, V.  Pokorná, J.: Právní následky spojené se smrtí fyzické osoby,
spoleèníka veøejné obchodní spoleènosti, Právní praxe, 1993, è. 6, str. 364.

K § 93
Komanditná spoloènos je právnická osoba (§56 ods.1) zaloená za úèelom podnikania, ktorá sa zaraïuje medzi tzv. osobné spoloènosti, nako¾ko úprava spoloènosti
ako právnickej spoloènosti sa podriaïuje úprave verejnej obchodnej spoloènosti (§93
ods. 2). Diferenciaèným znakom tejto spoloènosti je, e ju vytvárajú dva druhy spoloèníkov  komplementári ako osobne ruèiaci spoloèníci (vetkým svojím majetkom), a koAktualizácia è. 54
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manditisti ako spoloèníci, ktorí sa na spoloènosti podie¾ajú svojím vkladom. Na právne
postavenie komanditistov sa pouijú ustanovenia o spoloènosti s ruèením obmedzeným,
prièom niektoré z nich sa budú aplikova pomerne obtiane, napr. vylúèenie spoloèníka zo
spoloènosti pre nesplnenie vkladovej povinnosti v minimálnej výke 10 000 Sk, nako¾ko intitút valného zhromadenia nie je v tejto spoloènosti pouite¾ný.
Zo skutoènosti, e táto spoloènos ako celok sa podriaïuje reimu verejnej obchodnej spoloènosti, vyplýva nasledovná schéma pouitia zákonných ustanovení  veobecné
ustanovenia zákona o obchodných spoloènostiach (§ 56 a § 75), osobitná úprava komanditnej spoloènosti (§ 93 a § 105), osobitná úprava verejnej obchodnej spoloènosti (§ 76 a §
92), osobitná úprava spoloènosti s ruèením obmedzeným (§ 105 a § 153), úprava niektorých otázok obchodných záväzkových vzahov zákona (§ 261 ods. 3, § 303 a nasl., § 673
a nasl.).
Zákon nerozliuje medzi fyzickými a právnickými osobami ako monými spoloèníkmi
spoloènosti. Pod¾a § 56 ods. 4 obmedzuje len úèas s neobmedzeným ruèením na jednu spoloènos. Táto dikcia zákona platí pre fyzické i právnické osoby, prièom poruenie tohto zákazu nie je sankcionované osobitnou úpravou § 68a, a preto sa môe uplatni len ustanovenie
§ 68 ods. 6 o zruení spoloènosti (ex nunc) a jej vstupe do likvidácie. Pri zaloení, ako aj poèas celej existencie spoloènosti v právnej forme komanditnej spoloènosti sa vyaduje úèas
aspoò jedného zástupcu komplementára ako i komanditistu.

K § 94
V tomto ustanovení sú vymedzené podstatné èasti spoloèenskej zmluvy. Dohoda
o týchto je minimálnou poiadavkou zákona v súvislosti s vytvorením novej právnickej osoby.
Popri vymedzení náleitostí obdobne ako pri verejnej obchodnej spoloènosti obchodné
meno a sídlo, predmet podnikania a identifikácia spoloèníkov (ktorá sa spresòuje od 1. 1.
2002, a teda údaje uvedné ako novozapisované je potrebné navrhnú na zápis do 31. 21.
2001 pod¾a ustanovenia § 768c ods. 3).
Zákon vyaduje urèenie spoloèníkov pod¾a druhu  komplementári a komanditisti, ako
aj urèenie výky vkladu kadého komanditistu. Zákonná úprava vyaduje od 1. 1. 2002
minimálnu výku vkladu 10 000 Sk a jeho splatenie, ak je to vklad peòaný pod¾a ustanovení spoloèenskej zmluvy, ak niet takýchto ustanovení, potom bez zbytoèného odkladu.
Pri nepeòaných vkladoch sa uplatòuje veobecná úprava § 59, vzh¾adom na potrebu vytvorenia a zachovania základného imania aj v tejto spoloènosti.
Pri urèení výky vkladu v spojitosti s návrhom na zápis spoloènosti do obchodného registra sa vyaduje zapísa aj rozsah splatenia tohto vkladu, ktorá skutoènos sa v registri
zapisuje a urèuje výku, do ktorej komanditista ruèí za záväzky spoloènosti. V obchodnom
registri sa bude zapisova aj výka základného imania [§ 28 ods. 2 písm. b)] z takéhoto vkladu (vkladov) vytvoreného, napriek tomu, e takýto údaj nie je uvedený v ustanoveniach pri komanditnej spoloènosti.
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Obdobne ako pri verejnej obchodnej spoloènosti je potrebné zvái, èo vetko bude spoloèenská zmluva upravova a akým spôsobom. V prípade komanditnej spoloènosti je to osobitne umocnené aj tou skutoènosou, e na zmenu spoloèenskej zmluvy v zmysle § 96 ods. 4 je
potrebný súhlas vetkých spoloèníkov, s výnimkou zmeny zo zákona, ktorá nastane v prípade, ak sa na prevod obchodného podielu komanditistu nevyaduje súhlas ostatných spoloèníkov.
Zákon umoòuje v nasledovných ustanoveniach odchylnú úpravu od dispozitívnych
ustanovení  rozhodovanie v ostatných záleitostiach (§ 97 ods. 2), urèenie poètu hlasov na
spoloèníkov (§ 97 ods. 3), urèenie, e na prevod podielu komanditistu nie je potrebný súhlas
ostatných spoloèníkov (§ 97 ods. 4), úprava zákazu konkurencie aj pre komanditistu, rozdelenie zisku, spôsob konania komplementárov ako tatutárnych orgánov, rozdelenie likvidaèného zostatku.
K vyie zmieneným je potrebné zobra do úvahy fakultatívne obsahové náleitosti verejnej obchodnej spoloènosti.
Zákon vyaduje pre platnos spoloèenskej zmluvy písomnú formu, úradne overené podpisy zakladate¾ov, ich spôsobilos na právne úkony, resp. oprávnenie takto kona v mene
spoloèníka  právnickej osoby.

K § 95
Právna úprava obchodného mena pecifikuje, e obchodné meno obchodnej spoloènosti v právnej forme komanditnej spoloènosti musí obsahova plné oznaèenie tejto právnej formy alebo skratky kom. spol.  alebo k. s.  S úèinnosou od 1. 1. 2002 treba aj pri
komanditnej spoloènosti zobra do úvahy, e zákon poaduje pri tvorbe obchodného mena
zachova pravidlá nezamenite¾nosti a pravdivosti (§ 8 a nasl.).
Ak sa obchodné meno vytvorí ako osobné obchodné meno, príp. jeho kombinácia, prièom
je v òom obsiahnuté meno komanditistu, ruèí tento spoloèník za záväzky spoloènosti ako
komplementár (v právnej úprave obchodných spoloèností napr. v Maïarskej republike sa
v takomto prípade vyaduje výslovný súhlas komanditistu s touto skutoènosou, ktorý sa
prikladá k návrhu na zápis spoloènosti do obchodného registra).

K § 96
Vzh¾adom na to, e odliné postavenie spoloèníkov sa prejaví a momentom vzniku spoloènosti, t. j. zápisom do obchodného registra, návrh na zápis spoloènosti do obchodného registra, príp. splnomocnenie niektorého zo spoloèníkov alebo tretej osoby na podanie návrhu
podpisujú vetci spoloèníci. Pravos ich podpisov sa osvedèuje.

K § 97
Pojem obchodné vedenie zákon zavádza bez ïalej pecifikácie. Vo väzbe na ostatné záleitosti sa spoloèníkom komanditnej spoloènosti vytvára monos vymedzením týchto
pojmov v spoloèenskej zmluve rozíri priestor pre spoloèné rozhodovanie komplementárov
Aktualizácia è. 54
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i komanditistov tým, e rozhodovanie v ostatných záleitostiach rozíria na úkor obchodného vedenia.
Pri vymedzovaní záleitostí spadajúcich medzi ostatné je potrebné uvedomova si dosah i rozsah zákonného zastupovania spoloènosti voèi tretím osobám, t. j. oprávnenia tatutárnych orgámov, resp. vymedzenie týchto záleitostí vzh¾adom na ustanovenia § 101
ods. 2 a § 15, § 16.
Pri rozhodovaní o obchodnom vedení je moná odchylná úprava od § 66 ods. 4.
Pri rozhodovaní o ostatných záleitostiach zákon umoòuje taktie odchylnú úpravu
od rozhodovania väèinou hlasov, prièom umoòuje osobitnú úpravu spoloèenskej zmluvy
aj v otázke poètu hlasov pripadajúcich jednotlivým spoloèníkom.
Na zmenu spoloèenskej zmluvy je potrebný súhlas vetkých spoloèníkov. Toto
je úprava kogentná a neumoòuje odchylnú úpravu v spoloèenskej zmluve. Preto je potrebné vyui monosti dané zákonom (napr. vyie zmienené rozhodovanie o ostatných záleitostiach, prípadne udelenie prokúry komanditistovi, aby mohol zastupova spoloènos,
irie vymedzenie predmetu podnikania vzh¾adom na zamý¾aný predmet èinnosti a pod.)
v záujme predchádzania nerieite¾ných situácií pri snahe o zmenu spoloèenskej zmluvy.
K prevodom komanditistov platí úprava v § 115, t. j. v spoloènosti s ruèením
obmedzeným. Pre komplexnos výkladu struène zhrnieme, e pôjde o písomnú formu
zmluvy, platnos tohto zmluvného typu ako pre odplatný, tak i bezodplatný prevod obchodného podielu, vyhlásenie o pristúpení k spoloèenskej zmluve o zaloení spoloènosti v prípade osoby doteraz nezainteresovanej na spoloènosti, úradne overené podpisy zmluvných
strán, úèinnos voèi zmluvným stranám podpísaním, voèi spoloènosti dòom doruèenia,
voèi tretím stranám dòom zvrejnenia zápisu v obchodnom registri, ruèenie pôvodného majite¾a za úplné splatenie vkladu.
Spoloèenská zmluva môe upravi problematiku prevodu podielu tak, e nebude potrebný súhlas spoloèníkov. Ak spoloèenská zmluva nevyuije túto monos, k prevodu sa bude
vyadova súhlas vetkých spoloèníkov, keïe pôjde o zmenu spoloèenskej zmluvy. Iná
úprava podmienok prevodu vzh¾adom na dikciu § 97 ods. 4 bude neplatná a v koneènom dôsledku budú musie s prevodom súhlasi vetci spoloèníci.
Právna úprava s úèinnosou od 1. 1. 2002 zavádza aj do úpravy komanditnej spoloènosti nový intitút, ktorým je aloba spoloèníka. Spoloèník (komplementár i komanditista) je oprávnený v mene spoloèosti uplati práva na splatenie vkladu alebo náhrady
kody, ak tak neurobia tí, èo konajú v mene spoloènosti. Podmienky tohto oprávnenia sú
pecifikované v ustanovení § 81a (pozri výklad).

K § 98
Zo zákona má komanditista slabú pozíciu pri ovplyvòovaní chodu komanditnej spoloènosti, èo súvisí s jeho kapitálovou a nie osobnou úèasou. Ak sa v spoloèenskej zmluve neuplatnia monosti dané zákonom na jeho výraznejiu zainteresovanos, tak ustanovenie § 98
dáva komanditistovi kogentným charakterom úpravy tie monosti, ktoré vyplývajú pre spo-
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loèníkov v kapitálových spoloènostiach, resp. tichému spoloèníkovi zo zmluvy o tichom spoloèenstve (§ 675).

K § 99
Pri vymedzení zákazu konkurencie pre komplementárov sa uplatòuje úprava z verejnej
obchodnej spoloènosti (§ 84) a zo zákona sa zákaz konkurencie nevzahuje na komanditistov, nako¾ko sú to spoloèníci zúèastòujúci sa vkladom na podnikaní spoloènosti. Moderovanie tohto ustanovenia bude závisie od miery angaovanosti komanditistu v spoloènosti,
ako aj jeho prípadných ïa¾ích aktivít u iných subjektov, resp. samostatnej zárobkovej èinnosti.

K § 100
Vzh¾adom na to, e ide o interné záleitosti spoloèníkov, bez väzby na ochranu záujmov
osôb stojacich mimo spoloènos, zákonná úprava je dispozitívna. Umoòuje odchylné rieenie bez oh¾adu na mieru ruèenia spoloèníkov, výku ich vkladov, rozsahu ich splatenia a podobne.
Ak zmluva neustanoví inak, tak sa uplatí dispozitívna úprava zo zákona tak, e pomer
medzi komplementármi a komanditistami je rovnaký a zisk sa delí na polovicu alebo pomer
medzi komplementármi z polovice je rovnaký a podiel je urèený ich poètom a pomer medzi
komanditistami z polovice sa urèuje výkou splatených vkladov.

K § 101
tatutárne orgány komanditnej spoloènosti (ako vetkých právnických osôb) vykonávajú navonok jej vô¾u, ich úkony sú úkonmi tejto právnickej osoby. Zo zákona sa kadému
komplementárovi dáva samostatné oprávnenie kona v mene spoloènosti, ktoré môe by
zmenené na konanie spoloèné rukou dvoch alebo viacerých komplementárov. Interná pôsobnos komplementárov ako tatutárnych osôb je osobitne upravená v ustanovení § 97 ako
rozhodovanie o obchodnom vedení.
Pri konaní komanditistu odkazujeme na výklad o vymedzení obchodného vedenia a rozhodovania ostatných záleitostí v komanditnej spoloènosti (§ 97).

K § 102
Pri zruení, obdobne ako pri zakladaní, sa prejavuje zmieaný charakter komanditnej
spoloènosti. V tomto procese sa uplatnia tak veobecné ustanovenia § 68 a § 69, ako aj
ustanovenia o zruení verejnej obchodnej spoloènosti § 88 a nasledujúcich, na ktoré priamo
nadväzuje osobitná úprava komanditnej spoloènosti. Táto úprava vyluèuje tie následky
u komanditistov, ktoré vyvolávajú proces zruenia v prípade komplementárov, nako¾ko
osud spoloènosti nie je zviazaný s osudom komanditistu tak, ako je tomu v prípade
osobne ruèiaceho spoloèníka.
V prípade smrti komanditistu spoloèenská zmluva môe vylúèi (nie ako doteraz
umoni  pozri výklad k zmenenému ustanoveniu § 116 ods. 2 pri spoloènosti s ruèením
obmedzeným) prechod podielu na dedièa, inak sa obchodný podiel komanditistu dedí.
Aktualizácia è. 54
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Dediè môe poiada o zruenie svojej úèasti súdom, ak nie je spravodlivé od neho poadova, aby v spoloènosti zotrval.
V prípade zániku komanditistu  právnickej osoby s právnym nástupcom sa spoloènos
takisto nezruuje a obchodný podiel prechádza na právneho nástupcu.
V prípade vyhlásenia konkurzu alebo zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu zaniká úèas komanditistu v spoloènosti a jeho vyporiadací podiel sa stáva súèasou konkurznej
podstaty.

K § 103
V tomto ustanovení je upravený osobitný dôvod premeny komanditnej spoloènosti, popri ktorom sa uplatnia veobecné dôvody pod¾a ustanovení § 69, § 69a, § 69b.
Predpokladom pre zruenie spoloènosti s likvidáciou èi bez, ako aj akúko¾vek transformáciu je súhlas vetkých spoloèníkov vzh¾adom na § 97 ods. 4.

K § 104
Obdobne ako pri delení zisku, aj delenie likvidaèného zostatku je v zákone upravené dispozitívne, èím sa umoòuje odchylná úprava v spoloèenskej zmluve.
K pojmu likvidaèný zostatok a súvisiacim pojmom pozri výklad pri verejnej obchodnej
spoloènosti.
De¾ba likvidaèného zostatku v zmysle dispozitívnych ustanovení zákona
bude nasledovná:
a) ak likvidaèný zostatok postaèuje na vrátenie splatených vkladov vloených komplementármi i komanditistami, hodnota týchto sa vráti spoloèníkom (hodnota a nie predmet
vkladu, porovnaj úpravu predkupného práva v spoloèenskej zmluve o zaloení v. o. s.),
prebytok sa rozde¾uje ako zisk pod¾a dispozitívneho ustanovenia,
b) ak likvidaèný zostatok nepostaèuje na vrátenie splatených vkladov vloených komplementármi i komanditistami, hodnota týchto sa vráti prednostne komanditistom,
c)ak likvidaèný zostatok nepostaèuje ani na vrátenie splatených vkladov komanditistov,
rozdelí sa ako zisk, t. j. na polovicu medzi komplementárov a komanditistov, spoloèníci
komplementári sa uspokoja pomerne (t. j. nie úplne, keïe likvidaèný zostatok nepostaèuje
na úplné vyplatenie) rovnakým dielom, spoloèníci komanditisti sa uspokoja pomerne v závislosti od výky splatených vkladov.

K § 105
Spoloènos s ruèením obmedzeným je právnická osoba zaloená za úèelom podnikania,
prípadne vykonávania inej èinnosti, pokia¾ zákonom nie je výkon takejto èinnosti zakázaný
v tejto právnej forme. Z osobitných právnych úprav vyplýva, e viaceré podnikate¾ské aktivity nie je moné vykonáva vo forme tejto spoloènosti  zákon o bankách, zákon o kolektívnom investovaní, zákon o cenných papieroch a pod.
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Urèujúcim znakom spoloènosti s ruèením obmedzeným je to, e spoloènos vytvára základné imanie z povinných vkladov spoloèníkov, èím sa odôvodòuje zásadne kapitálový charakter tejto spoloènosti. Nadväzne na tento urèujúci znak vak mono
odvodi aj súvisiace znaky  tvorba orgánov spoloènosti (§ 125 a nasl.), tvorba rezervného fondu (§ 67 a § 124), nemonos vypovedania majetkovej úèasti v spoloènosti (jednostranným úkonom). Naproti tomu spoloènos s ruèením obmedzeným má aj
viaceré znaky spoloènosti osobnej  prevodite¾nos obchodného podielu podmienená zodpovedajúcou úpravou v spoloèenskej zmluve (§ 115 ods. 2), monos dohodnutia osobitných
dôvodov zruenia spoloènosti zo zákona, resp. monos dohodnutia dôvodov oprávòujúcich
podanie návrhu na zruenie spoloènosti súdom (§ 151, 152).
Spoloènos s ruèením obmedzeným môe zaloi aj jedna osoba. Táto úprava
vyznieva v naich právnych pomeroch ako prirodzené rieenie oddelenia majetku a ruèenia
jediného spoloèníka od majetku a zodpovednosti spoloènosti, a to v dôsledku toho, e úprava
tejto spoloènosti sa prinavrátila do náho právneho poriadku v roku 1990, teda po prijatí
dvanástej smernice práva EHS o obchodných spoloènostiach s jediným spoloèníkom
(89/667/EEC). Pod vplyvom tejto úpravy nau právnu teóriu i prax nerozruila výrazne
diskusia o podstate jednoosobovej spoloènosti. Spoloènos môe ma najviac 50 spoloèníkov.
V prípade prekroèenia uvedeného mnostva spoloèníkov by mala spoloènos rozhodnú
o svojej premene na spoloènos akciovú, inak by súd v prípade poruenia tohto normatívneho príkazu mal rozhodnú o zruení spoloènosti a jej vstupe do likvidácie pod¾a ustanovení
§ 68 ods. 6 písm. c). Pri prekroèení poètu spoloèníkov pri zaloení nemono poadova urèenie neplatnosti spoloènosti pod¾a § 68a, vzh¾adom na dikciu ods. 2 písm. f).

K § 105a
Novela Obchodného zákonníka zruila podstatnú èas retriktívnej úpravy zavedenej
zákonom è. 11/1998 Z. z., ktorá nebola tandartná ani efektívna. V zmysle zmienenej smernice o jednoosobových spoloènostiach zavádza obvyklú úpravu týchto retrikcií pre právnu
formu spoloènosti s ruèením obmedzeným.
Predovetkým sa ustanovuje, e jednoosobová spoloènos s ruèením obmedzeným
nemôe by jediným zakladate¾om (teda pri zaloení) ani jediným spoloèníkom (následne po vzniku) inej spoloènosti. Sme toho názoru, e sa táto retrikcia bude vzahova
tak na ïaliu jednoosobovú s. r. o., ako aj na spoloènos akciovú, nako¾ko tak to vyplýva
z úèelu právnej úpravy slovenskej i komunitárnej. Táto poiadavka sa bude vzahova
aj na zakladate¾ov  zahranièné osoby, a to v zmysle zmenenej právnej úpravy, pod¾a
ktorej môe byø slovenská právnická osoba zaloená len pod¾a slovenského práva. (§ 24
ods. 2). Existujúce reazujúce jednoosobové spoloènosti sú povinné vysporiada
sa s touto úpravou do 31. 12. 2003 pod¾a § 768c ods. 24, inak súd vetky spoloènosti
zruí a nariadi ich likvidáciu.
Ïalou zákonnou retrikciou je normatívny zákaz toho, aby fyzická osoba bola jediným spoloèníkom vo viac ako troch spoloènostiach. Aj v tomto prípade je lehota na
Aktualizácia è. 54
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transformáciu takýchto spoloèností poskytnutá do 31. 12. 2003, inak súd vetky spoloènosti zruí a nariadi ich likvidáciu.
V prípade, e má spoloènos jedného spoloèníka a na majetok spoloènosti je vyhlásený
konkurz, môe osoba  jediný spoloèník zaloi ïaliu spoloènos najskôr po uplynutí jedného roku od vyporiadania záväzkov pod¾a právoplatného rozvrhového uznesenia konkurzného súdu.
Vzh¾adom na negatívne dôsledky konkurzu na verite¾ov zákon ponechal v platnosti
ustanovenie § 105a ods. 3) týkajúce sa úmyselného konania preukázaného právoplatným
rozhodnutím súdu.

K § 106
Toto ustanovenie nadväzuje na vymedzenie spoloènosti ako právnickej osoby a zároveò
poukazuje na zavádzajúce oznaèenie tejto formy obchodnej spoloènosti, nako¾ko spoloènos
neruèí, ale zodpovedá a nie obmedzene, ale neobmedzene celým svojím majetkom. Podstatou tejto spoloènosti (a zároveò dôvodom jej vytvorenia v mysliach germánskych právnikov
koncom 19. storoèia) je obmedzené ruèenie spoloèníka  spoloèníkov, mali by sme teda hovori o spoloènosti s obmedzene ruèiacimi spoloèníkmi.
Spoloènos s ruèením obmedzeným ako subjekt práva zodpovedá celým svojím
majetkom, prièom spoloèník ruèí do výky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri, prièom ruèenie je ex lege a vzahujú sa naò primerane ustanovenia o ruèení pod¾a Obchodného zákonníka (§ 303 a 312). Ak spoloèník splní záväzky
spoloènosti z titulu ruèenia, zapoèíta sa mu toto plnenie na splatenie vkladu, a to zo zákona
(nepôjde o kompenzaènú námietku, ktorá je zo strany spoloèníka vylúèená  § 108 ods. 2).
V prípade, e spoloèník splatil svoj vklad a voèi spoloènosti ruèil len z dôvodov publicity obchodného registra (§ 27 a nasl.) a v òom zverejneného nesplateného vkladu, prièom jeho
vklad je u splatený úplne, má nárok na náhradu od spoloènosti alebo pomerne od ostatných
spoloèníkov.

K § 107
Obchodné meno spoloènosti musí obsahova oznaèenie právnej formy spoloènosti
v úplnej verzii alebo zákonom urèených skratkách právnej formy. Zvolené oznaèenie právnej formy je súèasou obchodného mena, ktoré sa zapisuje do obchodného registra s právotvorným úèinkom, a preto sa pouíva v tej forme, ktorá je v registri zapísaná.
Súvisiace ustanovenia: § 8 a nasl., § 27 a nasl.

K § 108
Podstata základného imania bola analyzovaná v ustanovení § 58. V súvislosti so základným imaním spoloènosti s ruèením obmedzeným len akcentujeme, e základné imanie
sa tvorí vkladmi spoloèníkov, ktorí takto participujú na výsledkoch hospodárenia spoloènosti. Hodnota základného imania spoloènosti musí by aspoò 200 000 Sk, prièom spoloèník
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nemôe zapoèíta svoju poh¾adávku voèi spoloènosti jednostranným úkonom. Zapoèítanie
na základe dohody alebo jednostranné zapoèítanie zo strany spoloènosti nie je vylúèené.

K § 109
Hodnota vkladu spoloèníka musí by aspoò 30 000 Sk, prièom majetok, ktorý spoloèník prevedie titulom nepeòaného vkladu do základného imania spoloènosti, môe ma
hodnotu aj vyiu. V spoloèenskej zmluve (zakladate¾skej listine) sa musí urèi predmet nepeòaného vkladu a urèenie peòanej sumy, ktorou sa zapoèíta na prevzatý záväzok na
vklad. Na zaloení spoloènosti sa môe zúèastni kadý spoloèník len jedným vkladom, prièom výka vkladov spoloèníkov môe by rozdielna, ale musí by delite¾ná tisícom (porovnaj
§ 157 ods. 1). Súèet hodnôt prevzatých vkladov musí vytvára hodnotu základného
imania. Výka splatených vkladov bude musie by uvedená nielen v obchodnom registri
na základe vyhlásenia správcu vkladu, ale aj v ustanoveniach spoloèenskej zmluvy [§ 110
ods. 1 písm. d)].

K § 110
Zakladate¾ským dokumentom spoloènosti s ruèením obmedzeným v prípade viacerých
zakladate¾ov je spoloèenská zmluva, ktorej podstatné náleitosti sú vymedzené v tomto
ustanovení. V prípade zaloenia spoloènosti jediným zakladate¾om sa vyaduje forma notárskej zápisnice o právnom úkone (§ 57 ods. 3), ktorá musí obsahova identické náleitosti
ako spoloèenská zmluva.
S úèinnosou novely è. 500/2001 Z. z. sa spresnili náleitosti spoloèenskej
zmluvy, a to v kontexte s poiadavkami komunitárneho práva (druhá smernica práva obchodných spoloèností) ako aj poiadavkami aplikaènej praxe  spresnenie súvislostí s nepeòaným vkladom (pozri výklad k § 109), uvedenie rodného èísla alebo dátumu narodenia
prvých konate¾ov a èlenov dozornej rady, urèenie správcu vkladov (§ 60 ods. 1), výku rezervného fondu, ak sa tento fond (dobrovo¾ne) vytvára pri vzniku spoloènosti (§ 67), výku,
do ktorej sa bude fond dopåòa a spôsob dopåòania (ko¾ko percent roène).
Osobitne je potrebné upozorni na dve osobitosti spoloèenskej zmluvy. Jedna
z nich sa bude aplikova vdy, a to pokia¾ ide o predpokladané náklady súvisiace so zaloením spoloènosti, druhá bude relevantná, len ak sa poskytnú výhody osobám podie¾ajúcim sa na zaloení spoloènosti alebo na èinnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej èinnos.
Spoloèenská zmluva spoloènosti s ruèením normuje vetky podstatné vzahy v spoloènosti medzi spoloèníkmi a spoloènosou, spoloèníkmi navzájom, orgánmi spoloènosti a podobne. Jej charakter ako základného dokumentu sa od 1. 1. 2002 akcentuje, nako¾ko viaceré
ustanovenia zákona umoòujú dispozitívnu úpravu spoloènosti vykona len v spoloèenskej
zmluve a nie v stanovách, ktoré by sa mali zameriava na vnútornú organizáciu spoloènosti.
Aktualizácia è. 54
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K § 111
Spoloènos s ruèením obmedzeným je zaloená, ak posledný spoloèník  zakladate¾ podpíe spoloèenskú zmluvu (vyaduje sa legalizácia podpisov ako súèas poiadavky na formu úkonu), resp. ak sa vyhotoví notárska zápisnica o právnom úkone, ktorým je
zaloenie spoloènosti jediným zakladate¾om.
Na vznik spoloènosti sa vyaduje zápis do obchodného registra, ktorý je podmienený predloením viacerých dokumentov (bliie pozri § 112), ale predovetkým je podmienený urèitou výkou splatených vkladov. Pri jedinom spoloèníkovi sa vyaduje splati základné imanie v úplnej výke, pri viacerých zakladate¾och sa vyaduje splati aspoò 30 %
peòaných vkladov. Nepeòané vklady sa musia splati pred podaním návrhu na zápis spoloènosti do obchodného registra (§ 59, § 60 ods. 4), tak to vyplýva zo veobecnej úpravy
vkladov. V prípade spoloènosti s ruèením obmedzeným zákon ustanovuje, aby 30 % z hodnoty peòaných vkladov spolu s hodnotou nepeòaných vkladov predstavovalo aspoò
100 000 Sk.

K § 112
Návrh na zápis spoloènosti do obchodného registra podpisujú vetci konatelia spoloènosti (èrta kapitálovej spoloènosti), prièom pravos ich podpisov musí by úradne osvedèená (§ 31 ods. 3).
K návrhu na zápis sa prikladajú listiny, ktorých výpoèet sa novelou
è. 500/2001 Z. z. spresnil, a to v záujme zjednocovania aplikaènej praxe registrových súdov. Prílohou návrhu sú predovetkým spoloèenská zmluva (zakladate¾ská listina), stanovy
(ak boli prijaté), vyhlásenie správcu vkladov, znalecký posudok oh¾adne predmetu nepeòaného vkladu, oprávnenie na podnikanie, ktoré sa navrhuje zapísa ako predmet podnikania
spoloènosti, výpis z registra trestov prvých konate¾ov (§ 133 ods. 2), písomné vyhlásenie
osvedèujúce súlad s ustanovením § 105a ods. 1, ïalie listiny pod¾a osobitostí návrhu.

K § 113
Vzh¾adom na kapitálovú podstatu spoloènosti s ruèením obmedzeným je základnou povinnosou spoloèníka splati vklad v tej výke, ku ktorej sa zaviazal
pri prevzatí záväzku na vklad, a to pri zaloení spoloènosti alebo pri zvyovaní jej základného imania. Zákonom je ustanovená maximálna lehota 5 rokov od vzniku spoloènosti alebo od prevzatia záväzku na nový vklad. Tejto vkladovej povinnosti nemono spoloèníka zbavi (ku kapitalizácii poh¾adávky spoloènosti a spoloèníka pozri § 108
ods. 2). Po dobu zápisu nesplateného vkladu v obchodnom registri trvá ruèenie spoloèníka,
z tohto dôvodu majú konatelia povinnos bez zbytoèného odkladu oznámi registrovému
súdu splatenie vkladu.
Pri nesplnení tejto základnej povinnosti je spoloèník povinný plati úroky z omekania
vo výke 20 % z nesplatenej sumy. Spoloèenská zmluva môe urèi tieto sankcie aj odchylne.
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Zákonným dôsledkom neplnenia vkladovej povinnosti, ktorého uplatnenie nevyaduje
úpravu v stanovách, ale vyaduje si aktívne konanie zo strany spoloènosti, je tzv. kaduèné
konanie, t. j. vylúèenie spoloèníka zo spoloènosti rozhodnutím valného zhromadenia.
Vzh¾adom na potrebu vytvorenia a zachovania základného imania spoloènosti by tatutárne orgány mali s odbornou starostlivosou kona v týchto veciach, a to v záujme spoloènosti
(§ 135a).
S oh¾adom na závanos takéhoto rozhodnutia na status spoloèníka musia by splnené viaceré podmienky. Tak predovetkým spoloènos (úkonmi svojho konate¾a  konate¾ov) je povinná spoloèníka vyzva, aby vklad splatil v dodatoènej lehote, ktorá nesmie by
kratia ako tri mesiace, prièom ho musí upozorni na to, e ak svoju povinnos nesplní, môe
by zo spoloènosti vylúèený. Upozornenie môe ma aj formu uznesenia valného zhromadenia, ak ho spoloèník podpíe alebo mu je uznesenie doruèené.
Ak spoloèník napriek výzve pod hrozbou vylúèenia nesplní svoju povinnos, valné
zhromadenie, obvykle na návrh konate¾ov, rozhodne o vylúèení spoloèníka zo spoloènosti.
Dòom rozhodnutia o vylúèení alebo dòom uvedeným v rozhodnutí o vylúèení spoloèník
stráca postavenie spoloèníka, prièom má nárok voèi spoloènosti z titulu vyrovnacieho podielu (§ 61). Obchodný podiel vylúèeného spoloèníka prechádza na spoloènos, ktorá ho
môe previes na iného spoloèníka, osobu stojacu mimo spoloènos alebo rozhodne o zníení
základného imania (pri dodraní minimálnej výky základného imania  § 108 ods. 1).
V tomto prípade ide o výnimky zo zásady, e spoloènos nemôe nadobúda svoje obchodné
podiely (§ 120, pozri aj výklad k nadobúdaniu vlastných akcií akciovou spoloènosou 
§ 161a), prièom vak nemôe realizova práva s týmto podielom spojené (iadne práva, nielen hlasovacie  na rozdiel od akciovej spoloènosti).
Spoloènos musí rozhodnú v esmesaènej lehote od vylúèenia spoloèníka, ako naloí
s tzv. vo¾ným obchodným podielom, inak môe by spoloènos zruená súdnym rozhodnutím pod¾a § 68 ods. 6 v intenciách § 200e O. s. p..

K § 114
Obchodný podiel je zákonným pojmom, ktorým oznaèujeme majetkovú hodnotu, ktorá sa zakladá na vklade spoloèníka do základného imania spoloènosti
s ruèením obmedzeným. Tento vklad prechádza z vlastníckej dispozície spoloèníka (prípadne z bezpodielového spoluvlastníctva manelov, ak sú splnené zákonné predpoklady) do
vlastníctva spoloènosti, ním sa spoloèník podie¾a na hospodárskych výsledkoch spoloènosti
primerane tomu, aký je pomer jeho vkladu k základnému imaniu spoloènosti, nako¾ko tento
pomer urèuje výku obchodného podielu, a teda majetkové práva spoloèníka, ale aj jeho nemajetkové práva (práva na správu a riadenie spoloènosti, pozri aj výklad k § 62), ak spoloèenská zmluva neurèuje iné.
Na rozdiel od spoloènosti akciovej, kde sú majetkové a nemajetkové práva stelesnené v akcii a jeden akcionár môe vlastni viacej akcií, v spoloènosti s ruèením obmedzeným môe spoloèník ma len jeden obchodný podiel. V prípade zvýenia majetkovej
Aktualizácia è. 54
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úèasti (pri zvyovaní základného imania) sa mu primerane zvyuje aj jeho obchodný podiel.
V prípade, e jeden obchodný podiel prináleí viacerým osobám, mali by by tieto osoby zapísané z titulu spoluvlastníctva v obchodnom registri.

K § 115
Prevod obchodného podielu na iného spoloèníka je moný v prípade, e spoloèenská
zmluva neobsahuje ustanovenia výslovne prevod vyluèujúce. To vak neplatí v prípade prevodu vo¾ného obchodného podielu, nako¾ko ustanovenie § 113 ods. 5 je ustanovením peciálnym a kogentným. ObchZ pritom rozliuje prevod obchodného podielu na iného
spoloèníka v rámci spoloènosti a prevod obchodného podielu na inú osobu.
Právnym titulom, na základe ktorého sa prevádza obchodný podiel, je zmluva o prevode
obchodného podielu. Zmluvu o prevode obchodného podielu je moné uzavrie tak v prípade
odplatného, bezodplatného prevodu, ako aj v prípade monej zámeny obchodných podielov.
Tento zmluvný typ sa riadi veobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzahoch, a to bez oh¾adu na odplatnos èi bezodplatnos prevodu. Keïe
vak ObchZ neobsahuje komplexnú úpravu záväzkových vzahov, pre prípady, kde
ObchZ neobsahuje úpravu záväzkových vzahov, sa bude subsidiárne bude aplikova
Obèiansky zákonník. Treba vak podotknú, e zmluvné typy upravené v Obèianskom
zákonníku nie je moné pre prevod obchodného podielu poui. Zmluva o prevode obchodného podielu sa musí uzavrie písomne a podpisy zmluvných strán musia by osvedèené.
Zmluva o prevode obchodného podielu musí obsahova urèenie zmluvných strán,
obchodného podielu, ktorý je predmetom prevodu a dojednanie o výke odplaty, prípadne
spôsob urèenia výky odplaty (nako¾ko neplatí zákonná domnienka obvyklej ceny ako pri
uzatváraní kúpnej zmluvy), èi výslovný prejav, e ide o bezodplatný prevod. Pod¾a platnej
judikatúry, zo samotného nedostatku vyjadrenia úplatnosti èi urèenia ceny za prevod nemono bez ïalieho dovodi, e sa jedná o prevod bezodplatný.
Zmluva o prevode obchodného podielu na inú osobu (nie spoloèníka) musí naviac obsahova výslovné vyhlásenie nadobúdate¾a obchodného podielu, e pristupuje k spoloèenskej zmluve (prípadne stanovám, ak boli spoloènosou prijaté) a s ich
obsahom bezvýhradne súhlasí. V prípade, e nadobúdate¾om obchodného podielu je
existujúci spoloèník spoloènosti, takéto vyhlásenie sa nevyaduje, nako¾ko pre tohto spoloèníka sa stala spoloèenská zmluva záväznou u okamihom jeho vstupu do spoloènosti. Nedodranie podstatných náleitostí zmluvy o prevode obchodného podielu èi prípadné nedodranie stanovenej formy zmluvy má za následok neplatnos zmluvy ako takej. Poiadavka
písomnej formy zmluvy sa pritom vzahuje na zmluvu ako celok a na vetky jej náleitosti.
Prevodca obchodného podielu pritom ruèí za splácanie vkladu nadobúdate¾om tohto podielu.
V prípade prevodu obchodného podielu na spoloèníka v rámci spoloènosti sa menia pomery vo vnútri spoloènosti medzi spoloèníkmi, èo môe ma vplyv na hlasovanie, a tak
ovplyvni rozhodovanie spoloènosti o zásadných otázkach. Nie je vak vylúèené, aby výslovná úprava obsiahnutá v spoloèenskej zmluve nutnos súhlasu valného zhromadenia
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s prevodom obchodného podielu na iného spoloèníka v rámci spoloènosti i napriek tomu vylúèila. Rovnako je moné, aby spoloèenská zmluva vylúèila monos prevodu na
iného spoloèníka alebo tento viazala na splnenie urèitých podmienok. Ani výslovná úprava spoloèenskej zmluvy vak nemôe zmeni predpísanú písomnú formu zmluvy
o prevode obchodného podielu, povinnos úradného osvedèenia podpisov na tejto zmluve,
podstatné náleitosti zmluvy èi samotné dôsledky prevodu. Z dôvodu právnej istoty by mal
by súhlas valného zhromadenia s prevodom obchodného podielu udelený vopred, avak
ani udelenie dodatoèného súhlasu, t. j. následné schválenie prevodu obchodného podielu
valným zhromadením nemono vylúèi.
Na prevod èasti obchodného podielu treba vdy súhlas valného zhromadenia.
Pod¾a platnej judikatúry súhlas valného zhromadenia s prevodom èasti obchodného podielu zahàòa i súhlas s rozdelením obchodného podielu, ktorého èas sa prevádza, a to i vtedy, pokia¾ to nie je v uznesení valného zhromadenia výslovne uvedené.
K zodpovedajúcej zmene spoloèenskej zmluvy dochádza automaticky úèinnosou zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá bola platne uzavretá v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj spoloèenskej zmluvy. Následná dohoda spoloèníkov èi následné
rozhodnutie valného zhromadenia o zmene spoloèenskej zmluvy nie je teda potrebné.
Monos prevodu obchodného podielu na inú osobu musí by výslovne pripustená v spoloèenskej zmluve. Nie je vak nevyhnutné, aby takáto monos bola zakotvená
v spoloèenskej zmluve od poèiatku. Je moné, aby takáto monos bola do spoloèenskej
zmluvy vèlenená formou rozhodnutia o zmene spoloèenskej zmluvy. Pokia¾ teda spoloèenská zmluva monos prevodu obchodného podielu na inú osobu pripúa, môe takýto prevod podmieni i splnením iných podmienok, najmä súhlasom valného zhromadenia. Z novelizovaného znenia § 115 odseku 2 Obchodného zákonníka je zrejmé, e súhlas valného
zhromadenia s prevodom obchodného podielu je potrebný len vtedy, pokia¾ ho spoloèenská
zmluva výslovne vyaduje.
Rovnako ako v prípade prevodu obchodného podielu na iného spoloèníka v rámci spoloènosti, i v prípade prevodu obchodného podielu na inú osobu k zodpovedajúcej zmene spoloèenskej zmluvy a k zámene spoloèníkov dochádza automaticky úèinnosou zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá bola platne uzavretá v súlade s ustanoveniami Obchodného
zákonníka a spoloèenskej zmluvy. Následná dohoda spoloèníkov èi následné rozhodnutie
valného zhromadenia o zmene spoloèenskej zmluvy nie je ani v tomto prípade potrebné.
V prípade, keï dolo k prevodu obchodného podielu, zmena v osobe spoloèníka sa zapisuje do zoznamu spoloèníkov, ktorý vedú konatelia spoloènosti. Zápis zmeny osoby spoloèníka do zoznamu spoloèníkov má vak význam iba pre vzahy vo vnútri spoloènosti. Zmena
osoby spoloèníka sa síce povinne zapisuje do obchodného registra, tento zápis vak nemá
kontitutívny charakter z h¾adiska vnútorného vzahu spoloènosti a nadobudnutia práv nového spoloèníka. Nadobúdate¾ obchodného podielu sa môe zúèastòova valného zhromadenia a hlasova na òom od okamihu, kedy je zmluva o prevode obchodného podielu úèinná
vo vzahu k spoloènosti, a to bez oh¾adu na zápis v obchodnom registri. V zmysle ustanoveAktualizácia è. 54
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nia § 115 ods. 4 úèinky prevodu nastávajú voèi spoloènosti dòom doruèenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoloènosti, pokia¾ nenastanú a s neskorou úèinnosou zmluvy.
Úèinky prevodu vak nenastanú skôr, ako valné zhromadenie vysloví súhlas s prevodom
obchodného podielu, ak sa pod¾a zákona alebo spoloèenskej zmluvy súhlas valného zhromadenia na prevod obchodného podielu vyaduje. Uvedené iba potvrdzuje, e súhlas valného
zhromadenia nie je predpokladom platnosti zmluvy o prevode obchodného podielu, ale jej
úèinnosti. Zmluva sa doruèuje konate¾ovi, resp. konate¾om spoloènosti.
V zmysle novelizovaného znenia § 118 ods. 2 Obchodného zákonníka ruèenie doterajieho spoloèníka za záväzky spoloènosti prechádza na nadobúdate¾a obchodného podielu a
zápisom do obchodného registra, a teda a okamih registrácie zmeny v osobe spoloèníka v obchodnom registri je rozhodujúci pre vznik právnych úèinkov tejto
zmeny voèi tretím osobám. Ruèenie za záväzky spoloènosti je limitované výkou nesplateného vkladu s tým, e za nesplatený sa povauje i vklad fakticky splatený, pokia¾ ete nedolo k zápisu splatenia do obchodného registra. Podmienkou povolenia zápisu zmeny osôb
spoloèníkov v obchodnom registri je vak i preskúmanie platnosti samotnej zmluvy o prevode obchodného podielu, keïe jednou zo základných povinností registrového súdu je skúmanie splnenia zákonom stanovených podmienok pre povolenie zápisu do registra. Preto registrový súd skúma, èi podmienka platnosti zmluvy o prevode obchodného podielu (príp. jeho
èasti) bola splnená.
Judikáty:
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 29. októbra 1998, sp. zn. 1 Obo
240/98.
Súd nemôe predbeným opatrením zakáza registrovému súdu vykona zápis spoloènosti v obchodnom registri.
V konaní vo veciach obchodného registra, ktoré sa zaèína na návrh fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, ktorej sa zápis v registri týka, alebo osôb oprávnených na to pod¾a zákona,
nemono predbeným opatrením súdu odòa právomoc registrového súdu o návrhu rozhodnú, v dôsledku èoho ust. § 76 ods. 2 O. s. p. je nepouite¾né.
Súd v konaní o urèenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nemôe predbeným opatrením urèi, e a do právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu sú spoloèníkmi spoloènosti tí spoloèníci, ktorí nimi boli pred uzavretím zmluvy o prevode obchodného podielu a v pomere podielov pred prevodom
obchodného podielu.

K § 116
Právny reim prechodu obchodného podielu sa s úèinnosou od 1. 1. 2002 zjednotil a platí úprava prechodu tak na právneho nástupcu právnickej osoby  spoloèníka, ako
aj na dedièa fyzickej osoby  spoloèníka. Prechod obchodného podielu z titulu právneho nástupníctva môe spoloèenská zmluva vylúèi, to neplatí pri jednoosobových spoloènostiach
s ruèením obmedzeným.
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Situácia v jednoosobových spoloènostiach sa od 1. 1. 2002 zmenila v tom, e ak do
31. 12. 2001 nepripúali ich zakladate¾ské listiny prechod obchodného podielu, smrou jediného spoloèníka získali dedièia nárok na vyplatenie podielu na likvidaènom zostatku, nako¾ko sa spoloènos v dôsledku smrti jediného spoloèníka mala zrui rozhodnutím súdu
a vstúpi do likvidácie. Od 1. 1. 2002 v dôsledku § 768c ods. 15 platí zákonná úprava,
a teda dedenie obchodného podielu, nie je moné v jednoosobovej spoloènosti vylúèi. Takýto dediè (dedièia) sa ku dòu smrti poruèite¾a stáva spoloèníkom (najneskôr právoplatnosou osvedèenia o dedièstve, resp. rozhodnutia súdu).
V prípade viacerých spoloèníkov sa dedenie podielu musí vylúèi v spoloèenskej zmluve, ak sa tak nestane, dedièia sa ku dòu smrti poruèite¾a stávajú spoloèníkmi (najneskôr
právoplatnosou osvedèenia o dedièstve, resp. rozhodnutia súdu). V prípade vylúèenia dedenia sa obchodný podiel poruèite¾a stáva vo¾ný, prechádza na spoloènos, ktorá o òom rozhodne v súlade s ustanovením § 113 ods. 5 a 6.
Dediè, ktorý sa stal spoloèníkom (nie jediným), sa môe domáha zruenia svojej úèasti
súdom, prièom spôsob, akým sa stal spoloèníkom (dedenie), bude ovplyvòova posudzovanie okolností konkrétneho prípadu (§ 148 ods. 1).
Judikáty:
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 28. apríla 2000, sp. zn. 1 Obo
25/2000.
Súd nemôe zastavi konanie o vyhlásenie konkurzu voèi dlníkovi, ktorým je spoloènos s ruèením obmedzeným, s odôvodnením, e jediný jej spoloèník a zároveò aj jediný konate¾ spoloènosti zomrel, pretoe smrou spoloèníka alebo konate¾a nedochádza k zániku
spoloènosti, a tým ani k zániku spôsobilosti spoloènosti by úèastníkom konania.
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 12. júla 1996, sp. zn. Ndob 98/96.
Ak obchodný podiel zomrelého spoloèníka v spoloènosti s ruèením obmedzeným nepreiel na dedièov, pretoe sa neprihlásili o úèas v spoloènosti, na prejednanie aloby dedièov
proti spoloènosti o vyplatenie vyrovnacieho podielu je vecne prísluný okresný súd.

K § 117
Pri rozdelení obchodného podielu sa výrazne prejavuje èrta tohto podielu ako inej majetkovej hodnoty. Spoloèník sa môe rozdelením obchodného podielu reálne dosta k výsledkom hospodárenia spoloènosti, ktoré sú akumulované v èistom obchodnom imaní spoloènosti, ale na ktoré nemá priamy nárok, okrem prevodu obchodného podielu alebo jeho èasti.
Prevádzaná èas obchodného podielu sa musí zaklada aspoò na minimálnej výke vkladu
do základného imania.
Na rozdelenie obchodného podielu je vdy potrebný súhlas valného zhromadenia (zákonná pôsobnos valného zhromadenia), prièom rozdelenie obchodného podielu môe spoloèenská zmluva vylúèi.
Aktualizácia è. 54
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K § 117a
V novom ustanovení § 117a sa explicitne zakotvila monos zriadenia záloného práva na obchodný podiel. Podmienky zaloenia obchodného podielu a formu
zmluvy o zriadení záloného práva k obchodnému podielu stanovila novela podobne ako pre
prípad prevodu obchodného podielu, keï stanovila písomnú formu zálonej zmluvy na obchodný podiel s úradne osvedèenými podpismi zmluvných strán. Záujmy tretích osôb chráni povinná publicita a právotvorné úèinky zápisu zriadenia záloného práva k obchodnému
podielu v obchodnom registri. Záujmy spoloènosti sú v prípadoch, kedy je obmedzená prevodite¾nos obchodného podielu, chránené poiadavkou predchádzajúceho súhlasu valného
zhromadenia. Monosou odmietnutia súhlasu na zaloenie obchodného podielu je daná
valnému zhromadeniu monos zabráni predaju obchodného podielu v dôsledku realizácie záloného práva. Pokia¾ vak valné zhromadenie vyslovilo súhlas so zaloením obchodného podielu, nemono dodatoène zniova kvalitu zabezpeèenej poh¾adávky záloného verite¾a podmienkou ïalieho súhlasu valného zhromadenia. Ako sa uvádza v ustanovení
§ 117a ods. 3, na prevod zaloeného obchodného podielu pri výkone záloného práva sa súhlas valného zhromadenia nevyaduje. Z poslednej vety ustanovenia § 117a
ods. 3 Obchodného zákonníka je zrejmá snaha zákonodarcu zosúladi monosti a podmienky prevodu obchodného podielu s monosami a podmienkami zriadenia záloného práva na
tento obchodný podiel. Ak toti spoloèenská zmluva vyaduje na prevod obchodného podielu splnenie osobitnej podmienky, je splnenie rovnakej podmienky i predpokladom pre
vznik záloného práva k tomuto obchodnému podielu. Listiny preukazujúce splnenie týchto
podmienok, ako i splnenie podmienky súhlasu valného zhromadenia v prípadoch, kde je
potrebný, sú spolu so zálonou zmluvou predpokladom zápisu záloného práva k obchodnému podielu do obchodného registra.
Realizácia záloného práva na obchodný podiel nepodlieha osobitnej úprave, z tohto dôvodu sa bude uplatòova ustanovenie § 299 Obchodného zákonníka a veobecné ustanovenia Obèianskeho zákonníka (pozri výklad k § 299).

K § 118
Konatelia spoloènosti sú zodpovední za to, e vedú správny a úplný zoznam
spoloèníkov, ktorého náleitosti sa s úèinnosou od 1. 1. 2002 spresnili. Význam zoznamu spoloèníkov tkvie v tom, e sú v òom zaznamenané osoby, ktoré voèi spoloènosti vykonávajú práva spoloèníkov, aj keï ete nie sú zapísaní v obchodnom registri (prevod obchodného podielu, prevzatie záväzku na nový vklad a pod.), a teda ete v dôsledku publicity
registra napr. ruèia za záväzky spoloènosti.

K § 119
Pri spojení obchodných podielov v rukách jediného spoloèníka nastávajú zo zákona tieto
dôsledky. Predovetkým je jediný spoloèník povinný splati hodnotu vetkých vkladov, ktoré sa mu v rukách spojili, alebo rozhodnú o prevode èasti obchodného podielu. Táto povinnos je sankciovaná monosou zruenia spoloènosti v dôsledku osobitnej úpravy § 119.
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V prípade, e pôjde o spoloèníka  fyzickú osobu, ktorá sa stane jediným spoloèníkom v tvrtej spoloènosti (§ 105a ods. 1), nepostaèuje splatenie vetkých vkladov,
ale spoloèník musí rozhodnú o prevode èasti svojho obchodného podielu. Tieto povinnosti sú sankciované monosou zruenia spolèonosti, a to v dôsledku osobitnej úpravy
§ 768c ods. 24. V prípade, e sa jediným spoloèníkom stane spoloènos s jediným akcionárom, opätovne prichádza do úvahy len rozdelenie obchodného podielu vzh¾adom na normu
vyjadrenú v § 115a ods. 1, ktorej repektovanie je sankciované § 768c ods. 24.

K § 120
Nadobúdanie vlastných obchodných podielov od 1. 1. 2002 nepodlieha absolútnemu zákazu, èo adekvátnejie zodpovedá obchodnému podielu ako scudzite¾nej majetkovej hodnote. Nadobúdanie obchodných podielov samotnou spoloènosou je prípustné v situáciách vylúèenia spoloèníka valným zhromadením (§ 113, § 121), vylúèenia spoloèníka
súdom (§ 149), zruenia úèasti spoloèníka súdom (§ 148 ods. 1), doruèenia exekuèného príkazu za podmienok urèených v § 148 ods. 3, vyhlásenia konkurzu na majetok spoloèníka
(§ 148 ods. 2). Osobitne sú upravené prípady nadobúdania obchodných spoloèností nachádzajúcich sa vo vzahoch ovládania.
Spoloènos nemôe vykonáva iadne práva spojené s vlastným obchodným podielom,
je povinná uvies skutoènos nadobudnutia vlastného podielu do správy o podnikate¾skej
èinnosti [§ 161 ods. 2 písm d)] a je povinná previes obchodný podiel na inú osobu, resp.
rozhodnú o zníení základného imania, ak je to prípustné.

K § 121
V tomto ustanovení je vyjadrená príplatková povinnos spoloèníkov s ruèením obmedzeným. Vzh¾adom na oprávnenie uloi povinnos prispie na úhradu strát aj s oh¾adom
na moné dôsledky (kadukèné konanie, § 113 ods. 3 a 4) sa odporúèa, aby spoloèenská zmluva precizovala podmienky uplatnenia tohto nároku voèi spoloèníkom, v prípade, e valné
zhromadenie vyuije zmocnenie dané v spoloèenskej zmluve a rozhodne o uloení príplatkovej povinnosti. Ide predovetkým o to, èi je moné aplikova tento osobitný intitút zakadým, keï sa objaví potreba uhradenia strát alebo je jeho aplikácia tzv. jednorazová, t. j. raz
poèas trvania spoloènosti.
Plnenie z titulu príplatkovej povinnosti je osobitným titulom mimo vkladu do základného imania, ako aj iných veobecných titulov rozpoznávaných obèianskym a obchodným
právom.

K § 122 a 123
V týchto ustanoveniach sú vyjadrené práva spoloèníkov s ruèením obmedzeným,
ktoré mono schematicky vyjadri ako práva majetkové, práva na správu a riadenie spoloènosti, práva na informácie a súvisiace práva.
Práva majetkové prezentuje poèas trvania spoloènosti právo podie¾a sa na hospodárskom výsledku (zisku) spoloènosti. S úèinnosou od 1. 1. 2002 sú zrete¾nejie obrysy tých
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noriem, ktoré spoloènos musí dodriava pri výplate podielu na zisku. Tak predovetkým je
to ustanovenie § 56a, § 179 ods. 3 a 4 (zákaz výplaty úrokov z vkladov a výplaty preddavkov, pozri výklad k týmto ustanoveniami) v spojení s u existujúcimi pravidlami  zákaz
vrátenia vkladov (§ 122 ods. 3).
Podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito pravidlami sú spoloèníci povinní vráti,
prièom ich dobromyse¾nos nie je osobitne ochraòovaná tak, ako je tomu v prípade akciovej
spoloènosti (pozri výklad k § 179 ods. 1).
Pokia¾ valné zhromadenie rozhodne o rozdelení zisku, stane sa toto právo predmetom
samostatného prevodu, nako¾ko sa osamostatòuje ako osobitné plnenie (poh¾adávka) voèi
spoloènosti s tým, e môe by súèasou zmluvy o prevode obchodného podielu v prípade
výslovnej úpravy jej postúpenia v zmluve o prevode poh¾adávky.
V prípade ukonèenia úèasti spoloèníka v spoloènosti za trvania spoloènosti (prípady
uvedené pri ustanovení § 120) má bývalý spoloèník právo na vyrovnanie zo strany spoloènosti formou vyrovnacieho podielu, ktorý nárok trvá aj pri procesoch zruenia spoloènosti
s právnym nástupcom, kedy pôvodný spoloèník nebude spoloèníkom v nástupníckej spoloènosti (§ 69 ods. 8)
V prípade zruenia spoloènosti (bez právneho nástupcu) s likvidáciou vzniká spoloèníkovi nárok na podiel na likvidaènom zostatku (§ 153 ods. 2).
Práva na riadenie spoloènosti a kontroly jej èinnosti vykonávajú spoloèníci predovetkým na valnom zhromadení spoloènosti, konkretizácia týchto práv a profilácia jej charakteru ako spoloènosti kapitálovej alebo osobnej sa má vykonáva prostredníctvom ustanovení spoloèenskej zmluvy. Zákonná úprava poskytuje spoloèníkom právo poadova
informácie o záleitostiach spoloènosti od konate¾ov a nahliada do dokladov spoloènosti.
Nová právna úprava od 1. 1. 2002 zavádza úpravu intitútu aloby spoloèníka, ktorý má napomôc realizácii nárokov, ktoré v rámci spoloènosti existujú, a to voèi konate¾om, prípadne spoloèníkom a nevykonávajú sa tandardnými prostriedkami. Právna
úprava zakomponovala do tohto nového intitútu aj prvok zamedzenia zneuitia tohto práva, ktorý predstavuje povinnos znáa trovy konania a do doby rozhodnutia súdu.

K § 124
Rezervný fond sa v spoloènosti s ruèením obmedzeným netvorí povinne u pri
vzniku spoloènosti povinnými príplatkami spoloènosti na rozdiel od úpravy úèinnej
do 31. 12. 2001. Spoloènos je oprávnená vytvori rezervný fond a v roku, kedy zisk po
prvý raz vytvorí. Pravidlá a spôsob tvorby rezervného fondu sú zákonom urèené v ods. 1.
Naplnenie podmienok pre pouitie rezervného fondu konate¾mi pod¾a § 67 musí by v súlade s poiadavkou odbornej starostlivosti a lojality zo strany konate¾ov voèi spoloènosti.

K § 125
Valné zhromadenie je najvyím orgánom spoloènosti s ruèením obmedzeným. Pôsobnos tohto orgánu je zákonom vymedzená ako obligatórna v prípadoch vyme-
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dzených ustanovením § 125 ods. 1 písm. a) a h) s tým, e rozhodovania o zmene spoloèenskej zmluvy, ktoré má prinálea do pôsobnosti valného zhromadenia na základe
spoloèenskej zmluvy, u patrí do pôsobnosti vymedzenej fakultatívne (pozri výklad
k § 141).
Valné zhromadenie môe rozhodova o zruení spoloènosti a premene jej právnej formy, ak to spoloèenská zmluva pripúa. V prípade vo¾by a odvolania prokuristu je pôsobnos zo zákona daná valnému zhromadeniu. Spoloèenská zmluva, prípadne stanovy môu
túto pôsobnos prenies na konate¾ov.
Valné zhromadenie rozhoduje aj o vymenovaní a odvolaní likvidátora, pod¾a § 153.
Do pôsobnosti valného zhromadenia môe spoloèenská zmluva priradi rozhodovanie
aj v iných otázkach. Ve¾mi významným je oprávnenie valného zhromadenia na základe
vlastného rozhodnutia ad hoc prisvoji si rozhodovanie v urèitej otázke, aj keï patrí do pôsobnosti iných orgánov spoloènosti, ktoré má osobitnú súvislos s vymedzením rozhodovacej pôsobnosti konate¾ov (§ 134).

K § 126
Úèas na valnom zhromadení je základným právom spoloèníka na správu a riadenie
spoloènosti, ktoré môe spoloèník vykonáva osobne alebo v zastúpení. V prípade udelenia
plnej moci na zastupovanie spoloèníka na valnom zhromadení spoloèník stráca právo
úèasti, a to vzh¾adom na nedelite¾nos obchodného podielu (porovnaj výklad k § 184 ods. 1).
Splnomocnencom nesmie by konate¾ alebo èlen dozornej rady.

K § 127
ObchZ v znení úèinnom od 1. 1. 2002 precizoval ustanovenia týkajúce sa rokovania a rozhodovania valného zhromadenia.
Zásadná zmena sa týka spôsobilosti na prijímanie rozhodnutí (kvorum pre
uznáaniaschopnos), nako¾ko právna úprava sa stala dispozitívnou (§ 127 ods. 1). Dispozitívnos bola doteraz potvrdená súdnymi rozhodnutiami smerom k prísnejej úprave.
Úprava hlasov pripadajúcich na vklady spoloèníkov môe by odchylne od zákona vykonaná u len spoloèenskou zmluvou a nie aj stanovami spoloènosti.
Pravidlá pri prijímaní uznesenia valného zhromadenia (hlasovacie kvorum) sa nezmenili, teda naïalej platí, e valné zhromadenie rozhoduje prostou väèinou hlasov. Zmena
sa v spoloènostiach prejaví v prípade, ak vyuijú monos poskytnutú zákonom a zmenia
kvorum pre unáaniaschopnos.
Zásadné rozhodnutia valné zhromadenie aj naïalej prijíma aspoò dvojtretinovou väèinou hlasov vetkých spoloèníkov, pokia¾ spoloèenská zmluva neurèí vyí poèet hlasov.
Právna úprava v znení úèinnom po novele precizuje, kedy spoloèník nemôe
vykonáva hlasovacie právo (§ 127 ods. 5 a 6) s tým, e sa tieto hlasy nezapoèítavajú pri
posudzovaní spôsobilosti valného zhromadenia uznáa sa (pri vlastných obchodných podieloch vdy, inak vo väzbe na druh rozhodnutia  ods. 5). Novým prvkom v právnej úprave
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je aj to, e tieto pravidlá sa uplatòujú aj v prípade rozhodovania mimo zasadnutia valného
zhromadenia.
Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu SR, sp. Zn. 2 Obo 59/2001.
Pod¾a § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka valné zhromadenie spoloènosti s ruèením
obmedzeným je schopné uznáania, ak sú prítomní spoloèníci, ktorí majú aspoò polovicu
vetkých hlasov. To platí, ak zákon alebo spoloèenská zmluva neurèí prísnejie podmienky.

K § 128
Výroèné zasadnutie valného zhromadenia sa koná raz za rok, ak zákon, spoloèenská
zmluva alebo stanovy neustanovujú kratiu lehotu.
V súvislosti s touto periodicitou je spojená aj informaèná povinnos predstavenstva
voèi dozornej rade pod¾a § 193.

K § 129
Z právnej úpravy od 1. 1. 2002 u bezpochyby vyplýva jej dipozitívnos, a to tak vo
vzahu k lehote zvolania valného zhromadenia (zo zákona 15-dòová), ako aj vo vzahu
k forme pozvánky (zo zákona písomná).
Práva meninového spoloèníka na zvolanie (mimoriadneho) valného zhromadenia sa
precizovali po vzore akciovej spoloènosti, teda tak, e nepostaèuje akéko¾vek zvolanie valného zhromadenia (konate¾ zvolal 22. 1. 2001 valné zhromadenie tak, e sa malo kona 22. 5.
2001). Súèasná úprava poaduje, aby sa valné zhromadenie aj konalo do jedného
mesiaca od doruèenia iadosti meninového spoloèníka (spoloèník, ktorého vklad dosahuje 10 %). Právo na zvolanie mimoriadneho valného zhromadenia nemôe by priznané spoloèníkovi, ktorý má nií vklad (porovnanie dikcie § 129 ods. 2 s dikciou § 130 a § 181
ods. 1).

K § 130
V danom ustanovení sa upravuje problematika prijímania rozhodnutí mimo valného
zhromadenia (per rollam). Novela s úèinnosou od 1. 1. 2002 ustanovila, kto je oprávnený
predloi spoloèníkom návrh uznesenia  konate¾, meninový spoloèník, dozorná rada.
Oprávneným meninovým spoloèníkom môe by spoloèník aj pri vklade menom ako 10 %
základného imania, ak tak urèí spoloèenská zmluva.
Písomné vyjadrenie k návrhu uznesenia spoloèníci majú zasiela na sídlo spoloènosti
v ustanovenej lehote, ak sa vyjadrenie zo strany spoloèníka neodole do sídla spoloènosti
v tejto lehote, má sa za to, e spoloèník nesúhlasí (nevyvratite¾ná domnienka). Celkový výsledok hlasovania konatelia oznámia spoloèníkom.
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K § 131
Ods. 1
V tomto ustanovení je zakotvený jeden zo zásadných intitútov  prostriedkov ochrany proti dubióznym následkom uznesenia valného zhromadenia spoloènosti
s ruèením obmedzeným, ak je toto uznesenie v rozpore so zákonom (myslí sa nielen Obchodným zákonníkom, ale akýmko¾vek právnym predpisom so silou zákona), spoloèenskou
zmluvou alebo stanovami.
Svojou povahou ide v podstate o urèovaciu alobu pod¾a ust. § 80 písm. c) O. s. p.
s istými osobitosami  hovoríme o peciálnej právnej úprave urèovacej aloby, ktorá má
prednos pred veobecnou úpravou Obèianskeho súdneho poriadku. Novela (zák. è. 500/2001
Z. z.) správne reflektuje túto skutoènos a dikciu ustanovenia zosúlaïuje s procesnou terminológiou (porovnaj dikciu pred novelou: môe poiada súd, aby vyslovil neplatnos
a po novele, teda súèasné znenie.
Výpoèet osôb aktívne legitimovaných na podanie tejto urèovacej aloby tvorí tzv.
numerus clausus  t. j. ide o taxatívny výpoèet, iadna iná osoba ako osoba uvedená
v tomto ustanovení sa nemôe s úspechom domáha takejto ochrany. Vyskytli sa vak i názory, e pri obzvlá frapantných rozporoch uznesenia valného zhromadenia predovetkým s dobrými mravmi mono urèi neplatnos takéhoto uznesenia aj bez predchádzajúcej
aloby pod¾a tohto ustanovenia. Takýto výklad vak nepochybne ide nad rámec peciality
právnej úpravy Obchodného zákonníka, a nemono s ním súhlasi. Novela výpoèet týchto
osôb rozírila o bývalého spoloèníka alebo konate¾a za predpokladu, e sa ho uznesenie bezprostredne dotýka  napr. v otázke vyrovnacieho podielu a pod. Odstránil sa tým problém,
èo so spoloèníkom (konate¾om), ktorý aktívnu vecnú legitimáciu stratí poèas prebiehajúceho
konania o urèenie neplatnosti (teda prestal by spoloèníkom èi konate¾om poèas tohto konania). Judikatúra v týchto prípadoch dospela k názoru, e takýto spoloèník (konate¾) môe
v konaní pokraèova len vtedy, ak preukáe naliehavý právny záujem na poadovanom urèení (pozri ïalej)  k tomu porovnaj rozsudok Najvyieho súdu SR sp. zn. 3 Obo
181/1998, In: Zo súdnej praxe 6/1998, s. 133. Nová úprava umoòuje takémuto spoloèníkovi èi konate¾ovi pokraèova v konaní, ak sa ho uznesenie týka, èo bude zrejme pravidlom,
nako¾ko v èase, kedy tento spoloèník èi konate¾ inicioval konanie, bol riadnym spoloèníkom
èi konate¾om, uznesenie spoloènosti sa ho bude týka u len tým, e v tej èi onej forme participoval na spoloènosti. Porovnaj aj výklad k odseku 2 tohto ustanovenia. Pasívne vecne legitimovanou osobou, proti ktorej aloba smeruje, je vdy spoloènos, ktorej valné zhromadenie napadnuté uznesenie prijalo.
Trojmesaèná lehota je povaovaná za tzv. prekluzívnu lehotu, teda lehotu, ktorej márnym uplynutím právo zaniká, na èo súd prihliada zo zákona i bez návrhu.
pecialitu právnej úpravy urèovacej aloby pod¾a tohto ustanovenia mono nájs popri
výpoète aktívne vecne legitimovaných osôb aj v tom, e v alobe pod¾a ust. § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka nemusí alobca preukazova tzv. naliehavý právny záujem na poadovanom urèení, èo je nevyhnutnou procesnou podmienkou pri veobecných urèovacích aloAktualizácia è. 54
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bách  ak ho alobca nepreukáe, stratí spor, súd sa meritórne vôbec nebude zaobera
hmotnoprávnymi aspektmi neplatnosti. V prípade urèenia neplatnosti uznesenia valného
zhromadenia je vak naliehavý právny záujem prezumovaný (predpokladaný) hmotnoprávnou úpravou a netreba ho preukazova.
(Domnelo) dubiózne vadné uznesenie valného zhromadenia vak spôsobuje právne úèinky, povauje sa teda za bezvadné  platné, a to a do právoplatného urèovacieho výroku súdu obsiahnutého v meritórnom rozsudku, e je neplatné. Polemiky okolo povahy neplatnosti uznesenia valného zhromadenia, teda èi ide o neplatnos absolútnu
alebo relatívnu, vak neutíchajú v odbornej literatúre doteraz. Domnievame sa, e vzh¾adom na základný predpoklad, toti to, e uznesenie je v podstate platné, pokia¾ ho súd za neplatné neurèí, e v prípade neplatnosti uznesenia valného zhromadenia ide o neplatnos
relatívnu. To znamená, e pokia¾ a ak sa osoba na to oprávnená (aktívne vecne legitimovaná) neplatnosti právoplatným urèovacím výrokom súdu nedovolá, uznesenie má úèinky,
ako keby neplatné nebolo. Na to, aby bola naplnená hypotéza ust. § 131 ods. 1 Obchodného
zákonníka nemusí nevyhnutne spoèíva vo vadnom obsahu uznesenia, postaèí, ak
sa spoloènos dopustila procedurálnych vád napr. pri procese zvolávania valného
zhromadenia, alebo ak z iných dôvodov nebolo oprávneným osobám umonené zúèastni
sa ho, príp. uznesenie bolo prijaté chybným spôsobom (procedurálnym) s vadami pri hlasovaní a pod. V kadom prípade by vak malo ís o ve¾mi zásadné procedurálne pochybenia takej intenzity, aby oprávnenej osobe (najèastejie spoloèníkovi) bolo objektívne
znemonené uplatni jej práva vyplývajúce so zákona èi spoloèenskej zmluvy, príp. stanov.
Diskutovanou je aj otázka samotnej povahy uznesenia valného zhromadenia, konkrétne to, èi ide o právny úkon alebo nie. Samotné uznesenie valného zhromadenia pod¾a náho
názoru nemôe ma povahu právneho úkonu. Nie je naplnený základný pojmový znak
právneho úkonu pod¾a ust. § 34 OZ  neexistuje toti subjekt práva, ktorý by prejavil svoju
vô¾u. Valné zhromadenie obchodnej spoloènosti toti nie je subjektom práva, pod¾a práva
vlastne neexistuje. Subjektom je len spoloènos a spoloèníci. Stotoòujeme sa preto s názorom prof. Pelikánovej (cit. dielo, s. 475), e uznesenie valného zhromadenia má v podstate
dvojakú povahu  je súèasne rozhodnutím, právnym aktom spoloènosti (nie právnym úkonom spoloènosti, pretoe tá uznesenie neprijíma, prijíma ho valné zhromadenie ako suma
spoloèníkov) a súèasne právnym úkonom jednotlivých spoloèníkov.
Ods. 2
Ide o nové, poslednou novelou zavedené ustanovenie, ktoré dopåòa ustanovenie odseku 1 tak, e pokia¾ návrh na urèenie neplatnosti uznesenia valného zhromadenia podáva
spoloèník, súd môe návrhu vyhovie (samozrejme, pri splnení ostatných poadovaných
podmienok, porovnaj výklad k odseku 1) len vtedy, ak poruenie zákona èi relevantných právnych aktov mohlo obmedzi práva tohto spoloèníka, ktorý sa urèenia
domáha. Je pritom ¾ahostajné (vychádzajúc z dikcie odseku 1), èi ide o súèasného alebo bývalého spoloèníka spoloènosti  bývalý musí preukáza, e sa ho uznesenie valného zhromadenia týka. Táto podmienka vak zrejme bude pravidelne splnená, ak sa spoloèníkovi
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uznesením obmedzujú jeho práva, inak povedané, vdy sa ho uznesenie bude týka, ak sa
ním (v jeho dôsledku) obmedzujú jeho práva.
Ustanovenie vlastne vyluèuje monos uplatni tzv. actio popularis, teda alobu vo
veobecnom záujme zo strany spoloèníka. Spoloèník teda nemôe úspene alova o urèenie
neplatnosti valného zhromadenia, pokia¾ ním neboli poruené (dikcia obmedzené na
úèely tohto ustanovenia zrejme konzumuje i poruenie práva) jeho práva. To v praxi znamená, e súd na návrh spoloèníka nebude môc urèi neplatnos uznesenia valného zhromadenia, aj keï evidentne budú splnené ostatné hmotnoprávne podmienky pod¾a odseku
1, nako¾ko podmienka uvedená v tomto odseku má povahu peciálnej hmotnoprávnej podmienky voèi podmienkam uvedeným v odseku 1 a súd k jej (ne)splneniu prihliada ex offo.
Ods. 3
Ide o peciálne ustanovenie o konaní za spoloènos v konaní o urèenie neplatnosti uznesenia valného zhromadenia. Ak návrh na urèenie neplatnosti podá ako aktívne vecne legitimovaná osoba pod¾a odseku 1 konate¾ (konatelia) spoloènosti, za spoloènos koná urèený èlen (èlenovia) dozornej rady. Ak podá návrh aj konate¾ (vetci konatelia)
aj vetci èlenovia dozornej rady (v konaní teda na strane alobcu vystupuje viacero subjektov, hovoríme o tzv. procesnom spoloèenstve), príp. ak aluje konate¾ a dozorná rada nie je
v spoloènosti zriadená, urèí zástupcu valné zhromadenie z radov fyzických osôb plne spôsobilých na právne úkony, prièom takýto zástupca nemusí ma iaden vzah k spoloènosti
(napr. advokát). Ak valné zhromadenie neurèí zástupcu do troch mesiacov od doruèenia aloby o urèenie neplatnosti, spoloènos bude v konaní zastupova opatrovník ustanovený procesným súdom, konkrétne predsedom senátu prísluného krajského súdu, ktorý o veci rozhoduje (pôjde o prípad, kedy opatrovníka pod¾a ust. § 29 ods. 1
O. s. p. ustanoví procesný súd, nie peciálny opatrovnícky súd v osobitnom druhu opatrovníckeho konania pod¾a ust. § 192 a nasl. O. s. p., nako¾ko tak ustanovuje osobitný predpis 
ObchZ).
Ods. 4
Ve¾mi problematickou otázkou sú právne následky právoplatného urèovacieho rozsudku s výrokom, ktorý urèuje, e uznesenie valného zhromadenia je neplatné.
Ako u bolo spomenuté, a do tohto momentu treba kadé uznesenie valného zhromadenia povaova za platné, spôsobujúce právne následky. Prax niektorých registrových súdov (najmä v minulosti) odmietala zapisova nové skutoènosti do obchodného registra
s odôvodnením, e predmetné uznesenie, ktoré je podkladom pre poadovaný zápis, je napadnuté alobou pod¾a ust. § 131 ObchZ, príp. § 183 ObchZ. Iná je situácia, ak by alobca
zároveò iadal vyda predbené opatrenie o zákaze vykona zápis a do momentu právoplatného rozhodnutia vo veci samej a bol by úspený. Nie je toti dos dobre myslite¾né, aby súd
zakazoval inému súdu vykonáva svoju právomoc. Jeden tátny organ nemôe druhému
tátnemu orgánu s totonou pôsobnosou (resp. právomocou) zakazova túto pôsobnos vykonáva. Domnievame sa, e takéto predbené opatrenie je neprípustné, a ak by aj bolo vydané, registrový súd by ním nebol viazaný (porovnaj ust. § 135 O. s. p.)  ak by zápis nevyAktualizácia è. 54
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konal, zodpovedal by tým ako tátny orgán za kodu tým spôsobenú pod¾a prísl. ust. zák. è.
58/1969 Zb. Táto kontrukcia plne akceptuje charakter (prípadnej) relatívnej neplatnosti
uznesenia valného zhromadenia.
Do právoplatnosti rozsudku urèujúceho neplatnos valného zhromadenia má teda takéto uznesenie právnu relevanciu. Po právoplatnosti rozsudku je uznesenie (napriek tomu,
e nejde o právny úkon  porovnaj výklad k odseku 1) relatívne neplatné, a to spätne (ex
tunc) ku dòu svojho vzniku. Teoreticky vetko, èo sa pod¾a neho plnilo, je bezdôvodným
obohatením, resp. celý právny stav by sa mal vráti do doby pred prijatím vadného uznesenia. To vak nezodpovedá princípu ochrany dobrej viery tretích osôb, ktorý ovláda nae súkromné právo. Zákonodarca preto tento tvrdý princíp zmieròuje práve v tomto odseku
v tom zmysle, e práva nadobudnuté v èase od prijatia (vzniku) vadného uznesenia
valného zhromadenia do právoplatnosti urèovacieho rozsudku súdu zostávajú
zachované dobromyse¾ným tretím osobám. Dobromyse¾nos definujeme ako vnútorný psychický vzah, presvedèenie nadobúdate¾a o tom, e koná v súlade s právom
i dobrými mravmi. Skutoènos, èi niekto je alebo nie je dobromyse¾ný, sa ve¾mi ako preukazuje  navye zákonodarca zakotvil tzv. vyvrátite¾nú právnu domnienku dobromyse¾nosti tretích osôb. To znamená, e pokia¾ sa záväzne nepreukáe (napr. v súdnom konaní)
opak, platí, e tretie osoby boli dobromyse¾né. Prípadnú nedobromyse¾nos musí preukazova ten, kto má na tom právny záujem, spravidla ten, kto bol navrhovate¾om v súdnom konaní o urèenie neplatnosti a chce celý proces dotiahnu do konca.
Ve¾mi problematická je situácia oh¾adom u vykonaného zápisu do obchodného registra práve na podklade vadného (neplatného) uznesenia valného zhromadenia. Ani po viacerých novelách Obchodného zákonníka a Obèianskeho súdneho poriadku
vlastne neexistuje adekvátne procesnoprávne krytie na dosiahnutie automatickej zmeny,
resp. výmazu vadného zápisu. Pod¾a náho názoru vak zmena môe by dosiahnutá
napr. návrhom na výmaz orgánov (poamo akýchko¾vek skutoèností zapísaných na základe takéhoto uznesenia) a zápis orgánov spoloènosti tak, aby sa dosiahla zhoda medzi skutoèným právnym stavom a stavom zapísaným v obchodnom registri. Skutoèný právny stav je
taký, e na základe skutoènosti, ktorá bola súdnou autoritou urèená právoplatne za neplatnú, nemono nadobúda práva a povinnosti. Zosúladenie stavu zapísaného v obchodnom
registri so stavom skutoèným v zásade nemono podradi pod spomínanú dobromyse¾nos, nako¾ko pojem tretia osoba treba v tomto kontexte vyklada ve¾mi retriktívne,
zuujúco. Treba súhlasi s prof. Pelikánovou (cit. dielo, s. 495), e ide len o osoby stojace
mimo spoloènosti. Naopak, ak by bola napríklad uzavretá zmluva s treou osobou, ktorá vychádzala (dobromyse¾ne) z viery v zápis v obchodnom registri oh¾adne tatutárneho orgánu
spoloènosti, táto zmluva by nebola neplatná, aj keï neskôr bude uznesenie valného zhromadenia, na základe ktorého bol tatutárny orgán spoloènosti do registra zapísaný, urèené
za neplatné, a plnenie pod¾a takejto zmluvy nemôe by v zásade posudzované ako bezdôvodné obohatenie.
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Ods. 5
Obèiansky súdny poriadok stanovuje, e výrok právoplatného rozsudku je záväzný len
pre úèastníkov predmetného konania a pre vetky orgány (§ 159 ods. 2 O. s. p.). Toto ustanovenie Obchodného zákonníka vak nepredstavuje výnimku, ako by sa na prvý poh¾ad
mohlo zda, z tohto ustanovenia. Rozhodnutia o osobnom stave sú toti záväzné pre kadého  napriek tomu, e iaden zákon vlastne nestanovuje, èo je rozhodnutím o osobnom stave
právnickej osoby, výkladom mono dospie k pomerne jednoznaènému názoru, e rozhodnutie pod¾a ust. § 131, resp. 183 ObchZ je takýmto rozhodnutím. Ustanovenia tak len duplicitne kontatuje, e takéto rozhodnutie zaväzuje kadého. Dobromyse¾né tretie osoby, aj
keï je pre nich rozhodnutie záväzné, sú vak chránené ustanovením predchádzajúceho odseku.
Súvisiace ustanovenia:
§ 183 ObchZ, § 29 O. s. p., § 192 O. s. p., § 34 OZ.
Judikaty:
Rozsudok Vrchního soudu v Prahe zo dòa 9. 12. 1998 sp. zn. 7 Cmo 253/98. In: Právní
rozhledy 5/2000.
Usnesení valné hromady spoleènosti s ruèením omezeným je v rozporu s dobrými mravy tehdy, jestlie vìtinový spoleèník proti vùli meninového spoleèníka rozhodne vahou
svých hlasù tak, e meninového spoleèníka zbaví urèitých práv, které mu byly garantovány spoleèenskou smlouvou, a naopak sám na úkor meninového spoleèníka získá vìtí práva.
Nejvyí soud ÈR, rozsudok sp. zn. Odon 23/95 zo dòa 10. 1. 1996. In: Soudní rozhledy 3/1996.
Spoleèník, jednatel nebo èlen dozorèí rady spoleènosti mùe poádat do tøí mìsícù soud,
aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními pøedpisy,
spoleèenskou smlouvou, popøípadì stanovami (§ 131 odst. 1 ObchZ). Toto ustanovení obchodního zákoníku je nutné vztáhnout nejen na pøípady rozporu obsahu usnesení s uvedenými normami, ale i na pøípady, kdy usnesení není v souladu s pøedpisy upravujícími zpùsob svolávání valné hromady.
Rozsudok Najvyieho súdu SR, sp. zn. 4 Obdo 22/98. Publikovaný v Zo súdnej praxe
pod è. 55/2000.
Domáha sa vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromadenia obchodnej spoloènosti súdom môu iba osoby uvedené v ustanovení § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka, a to
iba v lehote a z dôvodov v òom uvedených.
Rozsudok Najvyieho dúdu SR sp. zn. 4 Obo 71/1997. In: Zo súdnej praxe 5/1997,
s. 105.
Neplatnos uznesenia valného zhromadenia spoloènosti s ruèením obmedzeným pod¾a
§ 131 ods. 1 Obchodného zákonníka treba uplatni proti spoloènosti, ktorej valné zhromadenie uznesenie prijalo.
Aktualizácia è. 54
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K § 132
pecifiká jednoosobovej spoloènosti s ruèením obmedzeným (obdobne ako jednoosobovej akciovej spoloènosti, § 190) sa prejavujú pri rozhodovaní jediného spoloèníka. V takomto prípade sa z podstaty veci nekoná valné zhromadenie, nako¾ko jediný spoloèník rozhoduje samostatne. Rozhodnutia jediného spoloèníka prijaté pri vykonávaní pôsobnosti
valného zhromadenia musia ma písomnú formu a musia by jediným spoloèníkom podpísané. Forma notárskej zápisnice sa vyaduje len v prípadoch zákonom ustanovených, pozri
výklad k § 57.
Na základe poiadaviek vyplývajúcich zo smernice o jednoosobových spoloènostiach
s ruèením obmedzením sa ustanovuje písomná forma pre úkony vykonané medzi jednoosobovou spoloènosou a jej jediným spoloèníkom, ak je tento spoloèník oprávnený kona
v mene spoloènosti (pozri výklad k § 190).
Súvisiace ustanovenie: § 272.

K § 133 a 134
tatutárny orgán spoloènosti s ruèením obmedzeným môe by kolektívny alebo individuálny, v závislosti od toho, èi sa spoloèenskou zmluvou alebo valným zhromadením ustanoví jeden alebo viacerí konatelia. Tento záver je potrebné vyvodi z komparácie s úpravou
predstavenstva (pozri výklad k § 194), ako aj z charakteru spoloènosti s ruèením obmedzeným ako kapitálovej spoloènosti, ktorej rozhodovanie v otázkach zverenej pôsobnosti musí
by podriadené záujmom spoloènosti. Z právnej úpravy charakter kolektívneho orgánu vyplýva zrete¾ne z ustanovenia § 134. Pojem obchodné vedenie v pôsobnosti konate¾ov je úzko
závislé od toho, nako¾ko si rozhodovaciu pôsobnos v týchto otázkach prisvojí valné zhromadenie. Tie otázky obchodného vedenia, ktoré si valné zhromadenie neprisvojilo, prináleí do pôsobnosti konate¾ov a ak ich je viac, musia v týchto veciach rozhodova spoloène. Je to prejav postavenia tatutárneho orgánu, ktorý koná v mene
spoloènosti, ale zároveò v tejto spoloènosti aj rozhoduje.
Oprávnenia kona v mene spoloènosti sú prejavom externej pôsobnosti tatutárneho orgánu. V zmysle odporúèajúcej právnej úpravy sú pri konate¾och tieto oprávnenia samostatné, úpravou v spoloèenskej zmluve je moné tento princíp moderova na konanie rukou spoloènou a nerozdielnou dvoch alebo viacerých konate¾ov. Takýto spôsob výkonu externých
konate¾ských oprávnení sa musí zapísa do obchodného registra (ako spôsob konania v mene
spoloènosti).
Konate¾om spoloènosti môe by len fyzická osoba (spoloèník alebo mimo stojaca
fyzická osoba), ktorá je spôsobilá na právne úkony a nebola právoplatne odsúdená za trestný
èin súvisiaci s podnikaním (nielen spoloènosti, ale s podnikaním veobecne  porovnaj vymedzenie bezúhonnosti v ivnostenskom zákone). ObchZ navye vyaduje uplynutie 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, prièom do tejto doby sa nezapoèíta
doba výkonu trestu. Je evidentné, e na preukázanie splnenia tejto poiadavky nebude staèi výpis z registra trestov, vzh¾adom na zahladenie trestných èinov, napriek
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tomu sa novelou len spresnilo, e prílohou na zápis je výpis z registra trestov konate¾ov
[§ 112 ods. 2 písm. f)].
Judikáty:
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky zo 16. mája 1996, sp. zn. 3 Obo
89/96.
Ak tatutárnym orgánom spoloènosti s ruèením obmedzeným je viac konate¾ov a kadý
z nich je oprávnený kona v mene spoloènosti samostatne, v spore medzi alobcom  spoloènosou, proti alovanému  konate¾ovi tejto spoloènosti, nemôe alovaný úspene vzia alobu spä, ktorú podala právnická osoba  obchodná spoloènos, pretoe aj keï je tatutárnym orgánom alobcu, sú záujmy alobcu a alovaného v konaní rozdielne.
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 29. apríla 1997, sp. zn. 1 Obo
18/97.
V konaní o splnenie povinnosti vyplývajúcej zo spoloèenskej zmluvy o zaloení spoloènosti s ruèením obmedzeným je pasívne legitimovaná spoloènos, ktorá má poadovanú povinnos splni a nie konate¾ (konatelia) tejto spoloènosti.

K § 135a
Konatelia sú povinní vykonáva svoju pôsobnos tatutárneho orgánu s odbornou starostlivosou a v súlade so záujmami spoloènosti a vetkých jej spoloèníkov. Konatelia teda
majú kona odborne a lojálne voèi spoloènosti a jej spoloèníkom. Odbornos sa
vzahuje na schopnos rozhodovania so znalosou veci v celej zloitosti problematiky podnikania spoloènosti. Odbornos zahàòa aj vytvorenie zodpovedajúcej informaènej sústavy
v spoloènosti v záujme získavania vetkých informácií relevantných vo vzahu k predmetu
rozhodovania. Lojalita vo vzahu k spoloènosti a jej spoloèníkom zahàòa povinnos zachovávania mlèanlivos o dôverných informáciách a skutoènostiach, ktorých prezradenie by
mohlo spôsobi spoloènosti kodu alebo ohrozi jej záujmy alebo záujmy jej spoloèníkov akcionárov, ako aj povinnos neuprednostòova svoje záujmy, záujmy len niektorých spoloèníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoloènosami. Tieto zloky je potrebné interpretova v kontexte s ustanovením § 56a.
S úèinnosou od 1. 1. 2002 právna úprava ustanovuje princíp solidárnej zodpovednosti za kodu, ktorú spoloènosti spôsobili konatelia poruením povinností pri výkone
svojej pôsobnosti. Zákon demontratívne uvádza tie najpodstatnejie prípady poruenia povinností èlenmi predstavenstva, pri ktorých sa atakujú základné princípy spoloènosti s ruèením ako kapitálovej spoloènosti, najmä zásada vytvorenia, zabezpeèenia a zachovania kapitálu (§ 123, § 59a).
Konate¾ nebude zodpoveda za kodu, ak preukáe, e postupoval pri výkone funkcie
s odbornou starostlivosou, nako¾ko v takomto prípade nedôjde k porueniu povinnosti,
a teda naplneniu predpokladu vzniku povinnosti k náhrade kody. V prípade, e neunesie
dôkazné bremeno o tom, e konal s odbornou starostlivosou, zákon zavádza osobitný liberaèný dôvod, a to subjektívnej povahy. Týmto dôvodom je dobrá viera konate¾a, e koná
Aktualizácia è. 54
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v záujme spoloènosti. Takýmto spôsobom je záujem spoloènosti vdy preferovaný pred záujmom spoloèníkov. Týmto mechanizmom právnej úpravy zákonodarca ponecháva konate¾om tzv. právo na omyl pri rozhodovaní. Vecná správnos rozhodnutia závisí od mnohých
okolností a nemôe by priradená, bez splnenia ïalích podmienok automaticky na vrub konate¾ov.
Ak konatelia vykonávali uznesenie valného zhromadenia, nezodpovedajú spoloènosti
za kodu spôsobenú výkonom tohto uznesenia, pokia¾ bolo v súlade so zákonom. Rozpor so
zákonom by mali konatelia pri analyzovaní predmetného uznesenia s odbornou starostlivosou zisti, a teda uznesenie by z tohto dôvodu nemali akceptova, prípadne mali by poda
návrh na vyslovenie neplatnosti tohto uznesenia (§ 131). Rozpor so zákonom môe tkvie aj
v poruení pravidla uvedeného v norme ustanovenia § 56a.
Ustanovenie odseku 4 závaným spôsobom zasahuje do autonómie vôle zmluvných strán pri tvorbe zmluvy o výkone funkcie, resp. èiní neplatnými tie ustanovenia spoloèenskej zmluvy, ktoré sú v rozpore s dikciou zákona, ktorý ustanovuje, e nie je moné
vylúèi alebo obmedzi zodpovednos konate¾ov. Spoloènos sa môe vzda svojich
nárokov na náhradu kody voèi konate¾om a po uplynutí troch rokov od ich vzniku, prièom
o tejto otázke rozhoduje valné zhromadenie a právo na vznesenie protestu s úèinkami veta
majú spoloèníci, ktorých vklady dosahujú aspoò 10 %. Toto vzdanie sa nároku spoloènosti
voèi konate¾om (dohody o urovnaní) nespôsobuje zánik týchto nárokov, ak ich budú uplatòova veritelia spoloènosti (vo svojom mene a na svoj úèet) v prípade, e nemôu uspokoji
svoju poh¾adávku z majetku spoloènosti. Nemonos uspokojenia poh¾adávky verite¾a
v kontexte úpravy od 1. 1. 2002 neznamená nevyhnutnos vyhlásenia konkurzu na majetok
spoloènosti. Ak je konkurz na majetok spoloènosti vyhlásený, uplatòuje nároky verite¾ov
správca konkurznej podstaty.

K § 136
Na konate¾ov sa od 1. 2. 1998 vzahuje zákaz konkurencie, ktorý je moný úpravou
v spoloèenskej zmluve len rozíri, nie zúi. Nároky, ktoré vzniknú, sú vzh¾adom na § 65
nárokmi súkromnoprávnymi (porovnaj výklad § 65), ktoré môe uplatni iný konate¾, poverený èlen dozornej rady, spoloèník (§ 122 ods. 3), verite¾ spoloènosti (§ 135a ods. 6)

K § 137 a 140
Dozorná rada je fakultatívnym orgánom spoloènosti s ruèením obmedzeným,
ktorý sa zriaïuje len ak to urèí spoloèenská zmluva. V prípade, ak sa dozorná rada zriaïuje
u pri zaloení spoloènosti, musia sa jej èlenovia ustanovi uvedením ich mien, rodného èísla (dátumu narodenia) a bydliska. Dozorná rada má predovetkým kontrolné oprávnenia
voèi konate¾om, má právo vyadova od nich informácie, preskúmava úètovné závierky
a návrhy na rozdelenie zisku a strát a predkladá ich so svojimi vyjadreniami valnému zhromadeniu.
Na èlenov dozornej rady sa vzahuje zákaz konkurencie a ustanovenia týkajúce
sa spôsobu výkonu funkcie konate¾ov a ich zodpovednosti.
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Èlenovia dozornej rady majú právo zúèastni sa valného zhromadenia, ktoré môu
zvola pod¾a pravidiel urèených v spoloèenskej zmluve, a to v prípadoch, ak si to vyadujú
záujmy spoloènosti.

K § 141
Zákonná úprava od 1. 1. 2002 zavádza podrobnejiu úpravu pri vykonávaní
zmeny spoloèenskej zmluvy.
V nadväznosti na zmenu § 125 ods. 1 písm. d) je potvrdené aj zákonnou úpravou to, èo
bolo u právnou praxou akceptované, a teda e valné zhromadenie je oprávnené rozhodnú
o (kadej) zmene spoloèenskej zmluvy.
Vzh¾adom na zákaz zneuívania práva vyjadreného v ustanovení § 56a zákon zavádza
postup pri zmene spoloèenskej zmluvy, ktorou sú atakované práva a povinnosti spoloèníkov. Racionálnu interpretáciu tejto novej úpravy bude moné nachádza skôr v retriktívnom výklade tejto normy, resp. pojmov práva a povinnosti spoloèníkov.
Vo väzbe na povinnos zakladania do Zbierky listín (§ 28a) úplného znenia spoloèenskej zmluvy je upravené, e vyhotovenie úplného znenia spoloèenskej zmluvy je redakènou èinnosou konate¾ov, ktorí zodpovedajú za správnos a úplnos tohto znenia. V tejto
súvislosti sa výslovne ustanovuje, e v dôsledku prijatia urèitých rozhodnutí dochádza
k zmenám spoloèenskej zmluvy (tzv. zmeny ex lege), napr. zvýenie alebo zníenie základného imania, prevod obchodného podielu a podobne.
Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky zo 4. marca 1998, sp. zn. 2 Obo
359/97.
Spoloèenská zmluva o zaloení spoloènosti s ruèením obmedzeným musí okrem iného
obsahova mená a bydliská prvých konate¾ov a spôsob, akým konajú v mene spoloènosti
[§ 110 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka] ako obligatórnej náleitosti zmluvy. To isté
platí, ak má spoloènos pri jej zaloení jedného konate¾a.
Ak má dôjs k zmene poètu konate¾ov oproti spoloèenskej zmluve, môe sa tak sta len
zmenou spoloèenskej zmluvy.
Vypracovanie úplného znenia spoloèenskej zmluvy po zapracovaní prijatých zmien
v priebehu trvania spoloènosti, vrátane jazykovej a tylistickej úpravy, korepondujúcej
s terminológiou Obchodného zákonníka, nie je zruením pôvodnej spoloèenskej zmluvy a jej
zmien a nie je ani zmenou spoloèenskej zmluvy, na zmenu ktorej by bol potrebný súhlas
vetkých spoloèníkov.

K § 142
Rozhodovanie o zvýení základného imania v spoloènosti s ruèením obmedzeným
je podstatne jednoduchie upravené zákonom vzh¾adom na nemonos emitovania
konvertibilných a prioritných dlhopisov, resp. poverenia konate¾ov v urèitých medziach
Aktualizácia è. 54
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rozhodnú o zvýení základného imania tak, ako je tomu v prípade akciovej spoloènosti
(napr. § 207, § 211).
Zvýenie základného imania novými peòanými vkladmi je prípustné, len ak sú predchádzajúce záväzky na vklady, ktoré sa majú splati peòanými vkladmi, splatené úplne.
Pri nepeòaných vkladoch sa táto retrikcia neuplatòuje, nako¾ko nepeòané vklady musia
by splatené pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra (§ 59 ods. 3).

K § 143
Prednostné právo na prevzatie záväzku na nové vklady majú v pomere doterajích vkladov spoloèníci, ak spoloèenská zmluva alebo rozhodnutie valného zhromadenia o zvýení
základného imania neurèia inak. Novela od 1. 1. 2002 spresòuje lehotu jedného mesiaca na realizáciu tohto prednostného práva, a to dispozitívnym spôsobom.
Právna úprava takisto spresòuje, e pri zvyovaní základného imania sa postupuje primerane pod¾a právnej úpravy splácania vkladov ako pri zaloení spoloènosti, t. j. stanovenie hodnoty predmetu nepeòaných vkladov, lehoty splácania a pod.
Ak sa má splati nový záväzok nepeòaným vkladom, musí valné zhromadenie schváli predmet nepeòaného vkladu a výku, v akej sa zapoèíta na splatenie vkladu spoloèníka.
Súvisiace ustanovenia: § 59 a nasl.

K § 144
Zvýenie základného imania z majetku spoloènosti je prípustné aj po 31. 12. 2001, avak pri splnení prísnejích podmienok, ktoré súvisia so zásadami vytvárania a zachovávania
kapitálu. Z tohto dôvodu sa pri týchto procesoch musia dodriava podmienky upravené
v § 179 ods. 3 a 4 (zásady de¾by zisku a význam vlastného imania), ktoré doteraz v právnej
úprave absentovali.

K § 145
Návrh na zvýenie základného imania do obchodného registra podávajú konatelia pod¾a tejto úpravy bez zbytoèného odkladu, pod¾a úpravy § 28 ods. 1 v lehote do
30 dní. Pri nedodraní tejto lehoty je registrový súd oprávnený vyrubi zosobnenú poriadkovú pokutu v zmysle ustanovenia § 200b O. s. p.. Právna úprava nepriniesla zmeny pri vymedzení úèinkov zápisu zvýenia základného imania do
obchodného registra, take v praxi bude pretrváva nejednotnos pri tomto výklade, ktorá má svoje dôsledky aj vo vedení obchodných kníh (úètovníctve). Vzh¾adom na pojmy pouívané pri regulovaní procesov zvýenia i zníenia základného
imania sme toho názoru, e pri spoloènosti s ruèením obmedzeným nie je dôvodné
vyklada právnu úpravu z h¾adiska úèinkov zápisu zvýenia a zníenia základného imania do obchodného registra ako právotvornú.
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K § 146
O zníení základného imania rozhoduje valné zhromadenie, ktoré je pri svojom rozhodovaní viazané minimálnou výkou základného imania a vkladov spoloèníkov.

K § 147
Na rozhodnutie valného zhromadenia o zníení základného imania nadväzujú notifikaèné povinnosti konate¾ov voèi verite¾om spoloènosti a po uplynutí lehoty na prihlasovanie verite¾ov nasleduje povinnos spoloènosti uspokoji alebo zabezpeèi poh¾adávky verite¾ov. Zníenie základného imania súd zapíe (vzh¾adom na dikciu zákona) do obchodného
registra s osvedèujúcim úèinkom.

K § 148  150
Úèas spoloèníka v spoloènosti zaniká v dôsledku vylúèenia spoloèníka spoloènosou (kaduèné konania, § 113 ods. 3 a 4), zruenia úèasti súdom (§ 148 ods. 1), vylúèením spoloèníka súdom (§ 149), vyhlásením konkurzu na majetok spoloènosti
(§ 148 ods. 2), exekúciou na obchodný podiel (§ 148 ods. 3), smrou spoloèníka (§ 116
ods. 2), zánikom právnickej osoby (§ 116 ods. 1), dohodou spoloèníkov (§ 141).
Právna úprava riei dôsledky rozhodnutí súdov, ktoré nesmerujú priamo proti ukonèeniu úèasti spoloèníka v spoloènosti, ale vyvoláva tieto dôsledky. Predovetkým ide o vyhlásenie konkurzu na majetok spoloèníka a zamietnutie vyhlásenia konkurzu pre nedostatok
majetku. V týchto prípadoch je ukonèenie úèasti v spoloènosti spôsobené neprávoplatným rozhodnutím súdu. Z tohto dôvodu novela upresòuje, e ak sa právoplatným
rozhodnutím zruí konkurz z iných dôvodov ako po splnení rozvrhového uznesenia súdu alebo pre nedostatok majetku a spoloènos ete nepreviedla vo¾ný obchodný podiel v zmysle § 113 ods. 3 a 4, úèas spoloèníka v spoloènosti sa obnovuje
(v zmysle § 113 sa poskytuje 6-mesaèná lehota na dispozíciu s vo¾ným obchodným podielom).
Exekúcia na obchodný podiel má v prípade, e ide o tzv. uzatvorenú spoloènos s ruèením obmedzeným (vtedy, ak je na prevod potrebný súhlas valného zhromadenia alebo ak sa
prevod nepripúa), úèinky zruenia úèasti spoloèníka súdom. Aj v tomto prípade sa môe
úèas spoloèníka v spoloènosti obnovi, ak bola exekúcia právoplatným rozhodnutím zastavená.
V kadom z uvedených prípadov vzniká nárok na vyrovnací podiel, pozri výklad k § 62.

K § 151 a 152
Tieto ustanovenia o zruení spoloènosti s ruèením obmedzeným poukazujú na monos
dohodnú dôvody, v dôsledku ktorých bude môc súd rozhodnú o zruení spoloènosti, resp.
v dôsledku ktorých sa spoloènos zruuje. Rozdiel medzi týmito úèinkami je zrejmý, a preto
by sa mali dôvody pod¾a § 151 písm. b) aplikova uválivo. Dôvodmi zruenia pod¾a týchto
ustanovení je moné spoloènos výrazne zosobòova, t. j. viaza trvanie spoloènosti na
èlenstvo urèitých spoloèníkov.
Aktualizácia è. 54
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K § 152a
Na fúzie spoloèností s ruèením obmedzeným sa budú primerane aplikova ustanovenia o fúziách akciových spoloèností, ak zákon neurèuje inak (pozri výklad k § 218a a
218k s tým, e zmluvy o fúziách budú schva¾ova valné zhromadenia minimálne 2/3 väèinou hlasov, v prípade rozdielneho reimu pri nakladaní s obchodnými podielmi sa bude vyadova súhlas vetkých spoloèníkov. Konatelia sú povinní zasiela listiny súvisiace s fúziami na adresu spoloèníkov, ako aj poskytova podstatné informácie a vysvetlenia, prièom na
tieto práva musia spoloèníkov upozorni. Vypracovanie písomnej správy konate¾ov je fakultatívne, teda spoloèníci sa môu vzda tohto práva v písomnej forme, takisto preskúmanie návrhu zmluvy audítorom. Aj pri rozdelení pod¾a § 152a, § 218m a 218o je moné vyui zjednoduené procesy rozdelenia, ktoré môu by adekvátnejie tejto právnej forme
obchodnej spoloènosti.

K § 153
Na likvidáciu spoloènosti s ruèením obmedzeným sa vzahujú ustanovenia § 70 a 75a
(pozri výklad). Pôsobnos pri vymenovaní likvidátora má zo zákona valné zhromadenie.
Judikáty:
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 13. decembra 1996, sp. zn. 6 Obo
250/96.
Vo veci návrhu na zruenie spoloènosti a jej likvidáciu súd musí kona aj s osobami,
o ktorých v priebehu konania zistí, e patria medzi ïalie oprávnené osoby, ktoré v návrhu
neboli uvedené a priberie ich do konania ako úèastníkov a vydá o tom uznesenie.

K § 154
Akciová spoloènos je právnickou osobou zaloenou za úèelom podnikania, prípadne za iným úèelom, ak to osobitný zákon nezakazuje (§ 56 ods. 1). Akciová spoloènos je
spoloènosou kapitálovou, pri ktorej akcionári poèas trvania spoloènosti neruèia
za záväzky spoloènosti vôbec, po zániku akciovej spoloènosti ruèia akcionári do
výky podielu na likvidaènom zostatku (§ 56 ods. 5, ods. 6). Poèas trvania spoloènosti
je zákonom upravený záväzok ruèenia v niektorých prípadoch, napr. ruèenie zakladate¾ov,
prípadne èlenov predstavenstva napr. pri poruení pravidiel upisovania vlastných akcií
(§ 161).
Právna forma akciovej spoloènosti pre podnikanie v urèitej oblasti je zákonom predpísaná vo viacerých prípadoch, napr. pod¾a zákona o burze cenných papierov, zákona o kolektívnom investovaní, zákon o bankách a pod.
Obchodné meno akciovej spoloènosti sa tvorí pod¾a pravidiel ustanovených v § 8
a nasl., prièom súèasou obchodného mena musí by oznaèenie právnej formy tejto spoloènosti (v plnej verzii alebo skratke) s tým, e zvolená verzia oznaèenia právnej formy by sa
mala pouíva výluène v tej podobe, a akej je zapísaná v obchodnom registri. K obchodnému
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menu sa pridávajú dodatky oznaèujúce právny stav existencie spoloènosti (§ 8 ods. 4), ktoré
obchodné meno nemenia, a teda nepodliehajú právotvornému zápisu v obchodnom registri.
Od 1. 1. 2002 sa právny reim akciových spoloèností èlení v závislosti od toho,
èi sú to spoloènosti verejné alebo súkromné. K verejným akciovým spoloènostiam zaraïujeme tie spoloènosti, ktoré emitovali akcie (celkom alebo èiastoène) na základe verejnej
výzvy (pod verejnou výzvou sa rozumie aj úpis akcií obchodníkom s cennými papiermi bez
záväzku ich predaja vopred urèenými osobám) alebo spoloènosti, ktorých akcie burza prijala
na obchodovanie na trhu cenných papierov. Právny reim verejných akciových spoloèností
je striktnejí nielen s oh¾adom na osobitné predpisy, v ktorých sa akcentuje postavenie akcionára ako investora, ale aj v Obchodnom zákonníku v niektorých súvislostiach (napr. zákaz splatenia emisného kurzu upísaných akcií nepeòanými vkladmi § 165 ods. 2).
Verejná akciová spoloènos sa pri splnení zákonných podmienok môe transformova na súkromnú akciovú spoloènos. S takýmto rozhodnutím musia súhlasi vetci akcionári (pozri výklad k § 186  prijímanie rozhodnutí), prièom toto rozhodnutie sa zakladá
v zbierke listín, oznamuje v Obchodnom vestníku a navye sa oznamuje v periodickej tlaèi
uverejòujúcej burzové správy s celotátnou pôsobnosou. Reim takejto súkromnej spoloènosti sa mení zo zákona na reim verenej akciovej spoloènosti, ak nastanú dôvody predpokladané zákonom (verejný úpis, prijatie burzou na obchodovanie).
Súvisiace predpisy: zákon o burze cenných papierov, zákon o kolektívnom investovaní, zákon o bankách a pod.

K § 155
ObchZ vo svojom ustanovení týkajúcom sa akcií akcentuje práva akcionára ako spoloèníka akciovej spoloènosti, teda tzv. subjektívne práva, ktoré akcia stelesòuje, a to predovetkým ako právo na riadenie spoloènosti, právo podie¾a sa na zisku spoloènosti a právo podie¾a sa na likvidaènom zostatku. Niektoré z týchto práv je moné osobitne prevádza
(napr. právo na dividendu  § 178 ods. 2, práva na výmenu konvertibilných dlhopisov alebo
prioritných dlhopisov  § 160 ods. 3). Tieto subjektívne práva sú spojené s akciou ako
cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak, èo je napr. v prípade uvedenom v § 176a
ods. 1. Pod¾a naej právnej úpravy nie je moné výkon týchto subjektívnych práv podmieòova vlastníctvom urèitého poètu akcií, ale napr. kontituovanie niektorých práv tzv.
meninového akcionára je podmienené vlastníctvom akcií v menovitej hodnote aspoò
5 % základného imania, ak stanovy neurèia niie percento (§ 181).
Akcie môu by vydané v dvoch podobách, a to ako listinné akcie alebo akcie
zaknihované, ak zákon neustanovuje inak. Právna úprava, ktorá pecifikuje osobitosti
týchto podôb akcií, sa nachádza v zákone o cenných papieroch (s úèinnosou od 1. 1. 2002,
okrem ustanovení § § 100 a 101, ktoré ponechávajú v platnosti a úèinnosti ustanovenia,
ktorým sa menili a dopåòali osobitné právne predpisy). O podobe cenného papiera rozhoduje emitent, teda aj akciová spoloènos, prièom zákon obmedzuje túto autonómiu
vôle spoloènosti (jej zakladate¾ov) v prípade, e majú by emitované akcie na doruèite¾a, nako¾ko z ustanovenia § 10 ods. 3 tohto zákona vyplýva, e akcie na doruèite¾a môu ma poAktualizácia è. 54
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dobu len zaknihovaného cenného papiera. Tento istý dôsledok vyplýva aj z ustanovenia
§ 155 ods. 2.
ObchZ predpisuje náleitosti akcií, teda vymedzuje, vyznaèenie akých skutoèností
musí akcia obsahova (§ 155 ods. 3), prièom podrobnosti právnej úpravy obchodného mena
sú uvedené v § 8 a nasl., sídla v § 2 ods. 3 a 4. Menovitá hodnota je urèenie tej èasti základného imania, ktorá bude vytvorená upísaním a splatením akcie, s èím súvisí aj údaj o výke
základného imania a poètu vetkých akcií spoloènosti ku dòu vydania akcií. Oznaèenie formy akcie, teda èi pôjde o akciu na meno alebo na doruèite¾a, nako¾ko forma je urèujúca pri
uplatòovaní práv akcionára a v tej súvislosti presná identifikácia majite¾a akcie na meno.
Akcia vydaná v podobe listinnej obsahuje aj èíselné oznaèenie a podpis èlena (èlenov) predstavenstva oprávnených kona v mene spoloènosti (§ 191) a urèenie práv s òou spojených
aspoò odkazom na stanovy.
Pri vydaní viacerých druhov akcií musí by na akcii vyznaèený druh akcie,
napr. prioritné akcie (§ 159) s právom hlasovania a bez práva hlasovania (zamestnanecké
akcie ako osobitný druh akcií môu existova do 1. 1. 2004), hromadné akcie (§ 157 ods. 3).
Vydávanie iných druhov akcií, ako ustanovuje ObchZ, sa zakazuje, prièom existuje zdvojený zákaz pre emisiu úrokových akcií (§ 159 ods. 2). Akcia, ktorá nie je oznaèená ako osobitný druh akcie (teda nie sú s òou spojené iadne osobitné práva), je akciou kmeòovou.
Súvisiace predpisy: Zákon o cenných papieroch è. 566/2001 Z. z.

K § 156
Akcie pod¾a formy delíme na akcie na meno a akcie na doruèite¾a. V tejto súvislosti je potrebné uvies, e akcia ako cenný papier je vdy prevodite¾ný cenný papier, tzv.
ordre paper, cenný papier na rad, teda aj akcia na meno v listinnej podobe sa prevádza rubopisom a odovzdaním akcie. Právnym titulom, ktorým sa prevádza akcia, je vdy zmluva
s tým, e ObchZ a zákon o cenných papieroch modifikujú podmienky spôsobu nadobudnutia práv k akciám (tzv. modus) v závislosti od toho, èi pôjde o akcie na meno alebo doruèite¾a,
akcie listinné alebo zaknihované (najjednoduchia forma ústnej zmluvy a odovzdania akcie
na doruèite¾a v listinnej podobe u nás neprichádza do úvahy, vzh¾adom na vylúèenie podoby listinnej akcie pri akciách na doruèite¾a).
Zákon o cenných papieroch s úèinnosou od 1. 1. 2002 vymedzil cenný papier
ako peniazmi ocenite¾ný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým
sú spojené práva pod¾a zákona o cenných papieroch (v prípade akcií Obchodným
zákonníkom).
Prevod zaknihovaných akcií sa uskutoèòuje pod¾a zákona o cenných papieroch (§ 9
a nasl.), prièom je osobitne významné v tejto súvislosti uvies, e evidenciu zápisov pri zaknihovaných akciách budú oprávnení vies centrálni depozitári pod¾a § 99. Stredisko cenných papierov je povinné poda iados o povolenie na vznik a èinnos centrálneho depozitára do 31. 12. 2002, prièom je povinné vykonáva doterajiu èinnos do doby,
kým prvý centrálny depozitár zriadený pod¾a nového zákona o cenných papieroch neudelí
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èlenstvo prvému èlenovi. Prevod zaknihovaných akcií na doruèite¾a nemôe by obmedzený
(§ 19 ods. 2 ZCP), prevod listinných akcií na meno (bez oh¾adu na podobu akcie) môe by
obmedzený, nie vak vylúèený (§ 156 ods. 9).
Prevod listinných akcií na meno sa uskutoèòuje rubopisom a odovzdaním akcie, prièom
v rubopise sa uvedú náleitosti pod¾a ustanovenia § 156 ods. 4 Obchodného zákonníka
a ustanovenia § § 11 a nasl. I. èlánku zákona è. 191/1950 Zb. (a zrejme nie pod¾a § 21 zákona o cenných papieroch).
Pri (listinných) akciách na meno spoloènos zabezpeèuje vedenie zoznamu akcionárov
(pod¾a Obchodného zákonníka a zákona o cenných papieroch  § 99 ods. 3 písm. i), ktorý nie
je verejný a akcionár má právo na vlastné náklady poadova výpis v tej èasti, v ktorej sa ho
zápis týka. Význam zápisu akcionára do zoznamu akcionárov je v tom, e práva spojené
s akciou na meno je voèi spoloènosti oprávnená vykonáva len tá osoba, ktorá je do tohto zoznamu zapísaná, teda na úèinnos prevodu akcie na meno voèi spoloènosti sa vyaduje zápis zmeny v osobe akcionára do tohto zoznamu. Pri zaknihovaných akciách na meno evidencia pod¾a zákona o cenných papieroch nahrádza tento zoznam.
V zmysle § 156 ods. 9 Obchodného zakonníka stanovy môu obmedzi, nie vak
vylúèi prevodite¾nos akcií na meno. Ak stanovy podmienia prevodite¾nos akcií na
meno súhlasom spoloènosti, musia ustanovi aj dôvody, pre ktoré je spoloènos oprávnená
súhlas odmietnu. Predmetná úprava umoòuje obmedzi prevodite¾nos akcií na meno,
prièom jedným z moných obmedzení je udelenie súhlasu spoloènosti (v takom prípade je platná táto regulácia len pri súèasnom stanovení dôvodov, pre ktoré môe spoloènos odmietnu udelenie súhlasu). Pokia¾ v stanovách spoloènosti je uvedené obmedzenie
prevodite¾nosti akcií udelením súhlasu spoloènosti (valné zhromadenie alebo predstavenstvo), je toto ustanovenie od 1. 1. 2002 neplatné z dôvodu absencie zákonného predpokladu uvedenia dôvodov, pre ktoré môe spoloènos odmietnu udelenie súhlasu, a to vzh¾adom na § 768c ods. 15.

K § 156a
Zákon ustanovuje urèité prípady, v ktorých môe práva akcionára voèi spoloènosti vykonáva iba osoba, ktorá je oprávnená vykonáva tieto práva k rozhodujúcemu dòu (urèenému na základe zákona alebo ustanovení stanov). Urèenie rozhodujúceho dòa je významné
napr. pri § 178 ods. 5 a 6, § 184 ods. 4 písm. e), prièom pri verejných akciových spoloènostiach zákon ustanovuje aj limity pri urèení rozhodujúceho dòa.

K § 157
Vo väzbe na ustanovenie § 154 zákon ustanovuje, e stanovy musia urèi menovitú
hodnotu vetkých druhov emitovaných akcií, prièom ich súèet musí zodpoveda výke základného imania. Akciová spoloènos môe vyda akcie, ktoré majú rôznu menovitú hodnotu, ktorá musí by vyjadrená celým èíslom.
Emisný kurz akcie nesmie by nií ako menovitá hodnota akcie, ak zákon neurèuje
inak, tak je tomu napr. v niektorých prípadoch zvýenia základného imania (§ 204 ods. 4,
Aktualizácia è. 54
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§ 209a). V prípade, e emisný kurz akcie je vyí ako menovitá hodnota akcie, hovoríme
o emisnom áiu.
Obligatórnou náleitosou stanov je aj urèenie postupu vydávania jednotlivých akcií
(v listinnej alebo zaknihovanej podobe), ktoré boli nahradené hromadnými akciami.

K § 158
Nová právna úprava vydávania akcií pre zamestnancov sa konkrétne prejavuje v ustanoveniach § 161a ods. 5, § 161e, § 178 ods. 4, § 203 ods. 1, § 204, § 204a ods. 7, § 210.

K § 159
V tomto ustanovení, ktoré súvisí s ustanovením § 155, sú stanovené podmienky pre
emisiu prioritných akcií. Prioritné akcie sú akcie, s ktorými sú spojené prednostné
práva na dividendu, ktoré sú bliie rozvedené v stanovách. Nemôe ís o akcie, ktoré
garantujú urèitý úrok bez závislosti na hospodárskych výsledkoch spoloènosti (tzv. úrokové
akcie). Ak z úpravy zo stanov nevyplýva nieèo iné, s prioritnými akciami sú spojené vetky
práva akcionára. Len v prípade, e stanovy urèia, e s týmito akciami nie sú spojené práva
hlasova na valnom zhromadení, majite¾om týchto akcií neprislúchajú tieto práva, pokia¾
spoloènos plní voèi nim záväzky prednostnej výplaty dividendy. Skutoènos, e sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôe vykonáva hlasovacie právo, je potvrdená ustanovením § 186 ods. 3.

K § 160
Akciová spoloènos je oprávnená okrem akcií emitova aj dlhopisy, a to na základe rozhodnutia valného zhromadenia v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka
a zákona o cenných papieroch. Osobitos týchto dlhopisov tkvie v tom, e je s nimi spojené
právo na ich výmenu za akcie spoloènosti (konvertibilné dlhopisy) alebo právo na prednostný úpis akcií spoloènosti, ak valné zhromadenie súèasne s emisiou dlhopisov rozhodne
o podmienenom zvýení základného imania. Rozhodnutie sa prijíma dvojtretinovou väèinou hlasov prítomných akcionárov.
Valné zhromadenie môe poveri predstavenstvo, aby pod¾a podmienok pecifikovaných stanovami vydalo nové akcie aj so súèasným poverením na to, aby v súlade
s podmienkami stanov vydalo predstavenstvo dlhopisy (konvertibilné alebo prioritné). V prípade realizácie tohto poverenia následne musí predstavenstvo rozhodnú o podminenom zvýení základného imania.
Práva na výmenu konvertibilného dlhopisu a práva na prednostné upísanie akcií z prioritných akcií môu by predmetom samostatného prevodu, prièom pri prevode práva z konvertibilného dlhopisu zaniká právo majite¾a konvertibilného dlhopisu na výplatu menovitej
hodnoty dlhopisu a výnosu z neho, ak nadobúdate¾ práva na výmenu dlhopisu toto právo
voèi spoloènosti uplatní.
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K § 161
Aj právna úprava úèinná od 1. 1. 2002 pri normovaní upisovaní vlastných akcií zotrvala na stanovisku absolútneho zákazu upisovania vlastných akcií. Zákaz originálneho nadobudnutia vlastných akcií sa vzahuje tak na upisovanie vlastných akcií pri zakladaní spoloènosti, ako aj pri zvyovaní jej základného imania. V prípade, ak by spoloènos
upísala vlastné akcie, stala by sa zároveò osobou oprávnenou aj povinnou z tohto právneho
úkonu a táto skutoènos by mala za následok zánik záväzku a fiktívnu tvorbu základného
imania, èo ná právny poriadok nepripúa v kontexte s druhou smernicou práva obchodných spoloèností (77/91/EEC).
Právna úprava zakazuje tak priame upisovanie (prípad, kedy akcie upisuje spoloènos vo vlastnom mene a na vlastný úèet), ako aj upisovanie nepriame (prípad kedy
akcie upisuje iná osoba vo vlastnom mene, ale na úèet spoloènosti). Nepriame upísanie (a aj
iné spôsoby nadobudnutia vlastných akcií prostredníctvom tretích osôb) prichádza do úvahy na základe komisionárskej zmluvy alebo inej zmluvy obstarávate¾ského typu, ktorú uzatvára obstarávate¾ vo vlastným mene a na úèet spoloènosti. Právna úprava v súvislosti s nepriamym upisovaním vlastných akcií kontruuje zákonnú fikciu, pod¾a ktorej v prípade
nepriameho upísania platí, e osoba konajúca vo vlastnom mene upísala akcie na
svoj úèet a je zároveò povinná splati ich emisný kurz, dochádza teda v tomto prípade k zákonnej cesii a intercesii.
Upisovate¾, ktorý obstaral nepriame upísanie akcií, bude povinný splati sumu emisného kurzu, prièom spoloène a nerozdielne s ním budú ruèi za splatenie emisného kurzu
týchto akcií èlenovia predstavenstva (je to doplnenie ustanovenia § 194 týkajúceho sa povinností èlenov predstavenstva). Ak spoloènos upíe vlastné akcie, zákon ukladá povinnos
zakladate¾om (pri zaloení) alebo osobám oprávneným kona v mene spoloènosti spoloène
a nerozdielne splati emisný kurz akcií, ktoré boli upísané v rozpore s odsekom 1. Osobitný
liberaèný dôvod pecifikujúci konanie s odbornou starostlivosou a v dobrej viere zakladate¾a, resp. èlena predstavenstva spoloènosti je uvedený v odseku 4.
Po zápise výky základného imania do obchodného registra nebude ma konanie, ktorým spoloènos upísala akcie vytvárajúce základne imanie (teda konanie poruujúce zákon), vplyv na platnos alebo spochybnenie výky zapísaného základného imania. Je to osobitné rieenie zodpovedajúce § 68a.

K § 161a
Právna úprava úèinná od 1. 1. 2002 pri nadobúdaní vlastných akcií na jednej stane
roziruje monosti ich nadobúdania, ale zároveò na strane druhej sprísòuje podmienky pre ich nadobudnutie a vymedzuje sankcie za ich nedodranie.
Nadobúdaním akcií pod¾a predmetnej právnej úpravy sa rozumie nadobudnutie vlastníckeho práva k nim od ich predchádzajúceho vlastníka, najmä na základe zmluvy o kúpe
akcií alebo na základe zámennej zmluvy. Reimu odstavca 2 vak vzh¾adom na ustanovenie
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§ 161b ods. 1 písm. d) nepodlieha bezodplatné nadobudnutie vlastných akcií (najmä na základe darovacej zmluvy).
Na rozdiel od zákazu upisovania vlastných akcií nie je odvodené (derivatívne) nadobúdanie vlastných akcií absolútne zakázané, prièom ustanovenie odseku 2 urèuje
podmienky, pri splnení ktorých môe akciová spoloènos alebo osoba konajúca vo vlastnom
mene na úèet spoloènosti nadobúda vlastné akcie. Podmienky nadobúdania vlastných akcií
uvedené v odseku 2 písm. a) a d) sú kumulatívne, a teda musia by splnené súèasne. Iba po
ich splnení môe spoloènos nadobudnú vlastné akcie, prièom za splnenie podmienok uvedených v písm. b) a d) zodpovedá spoloènosti predstavenstvo. Vzh¾adom na podmienku
vyjadrenú v písm. d) je potrebné upozorni, e nemôe ís o nadobúdanie doèasných listov
(§ 176).
Pri rozhodovaní o nadobúdaní vlastných akcií, ktoré môe spoloènos nadobudnú,
bude valné zhromadenie spoloènosti viazané ustanovením písmena b) tohto odseku. Z formulácie predmetného ustanovenia vyplýva, e súhlas valného zhromadenia s nadobudnutím vlastných akcií musí by daný vdy pred ich nadobudnutím.
Do zákonného limitu 10 % základného imania zapoèítava aj menovitá hodnota tých akcií, ktoré vlastnia osoby priamo alebo nepriamo spoloènosou ovládané.
Novela Obchodného zákonníka umoòuje spoloènosti vylúèi podmienku
uvedenú v odseku 2 písm. a) vo vzahu k odvráteniu ve¾kej kody bezprostredne
hroziacej spoloènosti, prièom táto monos musí by zakotvená v stanovách spoloènosti. V takom prípade bude ma predstavenstvo právo aj bez súhlasu valného zhromadenia uskutoèòova nákupy vlastných akcií za úèelom odvrátenia monej budúcej ve¾kej kody. Novela má na mysli najmä situácie tzv. intervenèných nákupov, realizovaných
v prípade snahy udra kurz akcií v urèitých medziach na verejných trhoch a zabráni kode, ktorá by mohla spoloènosti vzniknú jeho zníením. Nákupom väèieho mnostva
vlastných akcií je moné zvýením dopytu po týchto akciách dosiahnu zvýenie
ich kurzu. Výka intervenèného nákupu zrejme nie je limitovaná 10 % základného imania
vzh¾adom na to, e rozhodovanie v týchto otázkach je bez súhlasu valného zhromadenia (ak to stanovy umonia), ale na zodpovednos èlenov predstavenstva [osobitne
pri splnení poiadavky vyjadrenej v ods. 2, písm. d), ktorá sa akcentuje v kadej súvislosti
nadobúdania vlastných akcií]. Rieenie dôsledkov takéto nákupu vlastných akcií je uvedené
v § 161d s tým, e stanovy musia upravi podrobnosti (rozsah ve¾kej kody, dobu, poèas ktorej mono vlastni akcie, ktorá by mala zodpoveda úprave § 161b ods. 2).
Predchádzajúci súhlas valného zhromadenia nie je potrebný ani v prípade, ak
spoloènos nadobúda vlastné akcie za úèelom ich prevodu na zamestnancov, prièom táto monos musí by upravená stanovami spoloènosti.
Toto ustanovenie je jedným z tých ustanovení, ktoré nahrádza reguláciu problematiky
zamestnaneckých akcií obsiahnutej v zruenom § 158 a zachováva tak mylienku zainteresovania zamestnancov na chode spoloènosti prostredníctvom umonenia výhodnejieho
nadobúdania akcií spoloènosti. Takéto nadobudnutie vlastných akcií môe by len doèasné
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a spoloènos bude povinná previes ich na zamestnancov do 12 mesiacov od ich nadobudnutia.

K § 161b
Na rozdiel od predchádzajúceho ustanovenia § 161a ods. 2, ktoré trvá na kumulatívnom splnení vetkých podmienok taxatívne vymenovaných v písmenách a) a d), pod¾a
ustanovenia § 161b môe spoloènos nadobudnú vlastné akcie u pri splnení niektorej z podmienok uvedených v písmenách a) a f) odseku 1.
Spoloènos môe bez splnenia akýchko¾vek ïalích podmienok nadobudnú vlastné akcie v prípade realizácie zákonom dovoleného cie¾a spoèívajúceho v zníení základného imania, a to vzatím z obehu urèitého poètu akcií. Pri zniovaní základného imania vzatím
akcií z obehu spoloènos nadobúda listinné akcie, aby ich mohla znièi a zaknihované akcie, aby mohla da príkaz na ich zruenie. V danom prípade vak spoloènos
nenadobúda akcionárske práva spojené s týmito akciami.
Právnym nástupcom pod¾a písm. b) sa spoloènos môe sta napr. pri zlúèení alebo
splynutí so spoloènosou, ktorá u tieto akcie mala vo svojom majetku.
Ustanovenie pod písmenom c) sa napríklad vzahuje na prípady zlúèenia,
splynutia alebo rozdelenia akciovej spoloènosti, alebo keï spoloènos odkupuje akcie
tých spoloèníkov, ktorí nehlasovali za zmenu práv spojených s niektorým druhom akcií alebo za obmedzenie prevodite¾nosti akcií na meno.
Spoloènos môe nadobudnú akcie bezodplatne na základe darovacej zmluvy alebo dedením.
Prípadom pod¾a písm. f) odseku 1 sa rozumie situácia, keï spoloènos na základe rozhodnutia predstavenstva vylúèi akcionára zo spoloènosti v dôsledku nesplnenia jeho povinnosti splati emisný kurz akcií alebo jeho èas, a to ani po písomnej výzve predstavenstva, aby si splnil svoju povinnos v lehote urèenej stanovami, inak
v lehote 60 dní od doruèenia výzvy predstavenstva. Rozhodnutie o vylúèení akcionára zo
spoloènosti predstavenstvo doruèí akcionárovi a uloí do zbierky listín. Doruèením rozhodnutia o vylúèení akcionára zo spoloènosti prechádzajú akcie vylúèeného akcionára na spoloènos. V tomto prípade ide jednoznaène o doèasné listy, v prípadoch uvedených v písm. a),
b), c) môe ís aj o doèasné listy.
V prípade nadobúdania vlastných akcií pod¾a ustanovenia § 161b ide o doèasné nadobudnutie vlastných akcií, keïe v prípade, ak menovité hodnoty vetkých akcií
nadobudnutých spoloènosou vrátane vlastných akcií, ktoré boli nadobudnuté na jej úèet
presiahnu 10 % základného imania spoloènosti, bude spoloènos povinná previes akcie nadobudnuté pod¾a písmen b) a f) odseku 1 na tretie osoby do troch rokov od ich nadobudnutia. Pokia¾ v uvedenej lehote nedôjde k scudzeniu akcií, musí spoloènos o menovitú hodnotu týchto akcií zníi základné imanie. V prípade, e spoloènos nesplní ani túto povinnos,
môe ju súd aj bez návrhu zrui a nariadi jej likvidáciu.
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K § 161c
Novela v § 161c upravuje dôsledky poruenia povinnosti pri nadobúdaní
vlastných akcií. V zmysle § 39 OZ je neplatný právny úkon, ktorý svojim obsahom alebo
úèelom odporuje zákonu, prièom ide o absolútnu neplatnos právneho úkonu. Ustanovenie
odseku 1 je peciálnou právnou úpravou k § 39 OZ a odstraòuje akéko¾vek pochybnosti
o platnosti právneho úkonu smerujúceho k nadobudnutiu vlastných akcií v rozpore s ustanoveniami § 161a a § 161b. Ide o jeden z prejavov osobitnej úpravy neplatnosti právnych
úkonov v práve obchodných spoloèností (pozri výklad k § 3).
Odsek 2 zakotvuje jednoroènú lehotu, v rámci ktorej je spoloènos povinná
previes akcie nadobudnuté v rozpore s § 161a a § 161b a zároveò sankciu za nesplnenie tejto povinnosti, spoèívajúcu v povinnosti zníi o ich menovitú hodnotu základné
imanie. Spoloènosti je teda v podstate daná monos voli medzi prevodom vlastných akcií
alebo zníením základného imania o ich menovitú hodnotu. V prípade, ak spoloènos nesplní ani túto povinnos, môe ju súd aj bez návrhu zrui a nariadi jej likvidáciu, ako v prípade nesplnenia povinností pri prevode vlastných akcií nadobudnutých v súlade s § 161a
a § 161b.
Lehota na prevod akcií nadobudnutých v rozpore s ustanoveniami § 161a a § 161b je
kratia ako lehota na scudzenie akcií nadobudnutých v súlade so zákonom, èo je moné povaova za urèitú sankciu za poruenie zákona.

K § 161d
Ustanovenie § 161d obsahuje právnu úpravu dôsledkov nadobudnutia vlastných akcií a vymedzuje povinnosti spoloènosti, ktorá nadobudla vlastné akcie
sama alebo prostredníctvom osoby konajúcej vo vlastnom mene, ale na úèet spoloènosti. Bez
oh¾adu na skutoènos, èi nadobudnutie vlastných akcií prebehlo v súlade so zákonom alebo
nie, zákon s ním spojuje urèité dôsledky v oblasti akcionárskych práv.
Odsek 1 predstavuje jedno z ustanovení zákona, v ktorom sa prejavuje zásada
ochrany akcionárov pred zneuitím funkcie èlenmi predstavenstva. V prípade, ak by
spoloènos bola oprávnená na základe vlastníctva vlastných akcií vykonáva hlasovacie práva, výkon hlasovacích práv by bol realizovaný predstavenstvom, ktoré by mohlo tieto práva
vykonáva za úèelom presadenia vlastných záujmov bez oh¾adu na záujmy akcionárov spoloènosti. Z dikcie ustanovenia uvedeného odseku vak vyplýva, e spoloènos môe vykonáva ostatné práva spojené s akciami, a to najmä práva majetkové. Je teda zrejmé, e spoloènos bude ma napr. právo na výplatu dividendy viauce sa na vlastné akcie, ktoré má vo
svojom majetku, na èo je potrebné reflektova pri návrhoch na rozdelenie zisku.
Ïalie dôsledky nadobudnutia vlastných akcií zákon premieta do hospodárskej a úètovnej
sféry spoloènosti. Spoloènos bude povinná, popri rezervnom fonde vytváranom pod¾a zákona na základe § 217, vytvori osobitný rezervný fond v úètovnej hodnote
vlastných akcií nachádzajúcich sa v majetku spoloènosti. Ak spoloènos vetky vlastné akcie alebo ich èas scudzí alebo ich stiahne z obehu v dôsledku zniovania základného ima-
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nia, uvo¾ní tým prostriedky viazané v osobitnom rezervnom fonde, ktoré bude môc ïalej vyuíva bez obmedzenia.
Ak spoloènos nadobudla vlastné akcie, je povinná ich vykáza v správe o podnikate¾skej
èinnosti spoloènosti a stave jej majetku a zároveò uvies údaje uvedené v odseku 2 písmena
a) a d).

K § 161e
Ustanovenie odseku 1 upravuje jednu z foriem ochrany spoloènosti pred zneuitím právneho postavenia osôb oprávnených kona v mene spoloènosti. Odsek 1
do urèitej miery reflektuje situácie, ktoré sú svojimi ekonomickými dôsledkami blízke nadobudnutiu vlastných akcií. Ak by napr. tretia osoba kúpila akcie spoloènosti a spoloènos by
ruèila za úhradu kúpnej ceny, tak by v prípade nesplnenia záväzku treou osobou spoloènos, práve z dôvodu ruèenia, bola povinná splni záväzok kupujúceho a uhradi kúpnu
cenu vlastných akcií z vlastného majetku. Poruenie zákazu uvedeného v odseku 1 má za
následok absolútnu neplatnos právneho úkonu a plnenia poskytnuté z takého úkonu (napr.
zo zmluvy o úvere) budú predstavova bezdôvodné obohatenie, ktoré bude ich príjemca povinný vráti.
Odsek 2 vyluèuje aplikáciu odseku 1 na benú èinnos bánk a v súvislosti s nadobúdaním akcií zamestnancami alebo pre zamestnancov. Podmienkou vylúèenia
aplikácie odseku 1 na oba prípady je skutoènos, e vlastné imanie spoloènosti neklesne pod
hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom pod¾a § 217.

K § 161f
Problematiku zriadenia záloného práva k akciám (a iným cenným papierom) primárne
upravuje zákon o cenných papieroch.
Odsek 2 vymenúva tie ustanovenia zákona, ktoré sa pouijú na upisovanie, nadobúdanie alebo zaloenie akcií ovládajúcej osoby ovládanou osobou. Definíciu ovládanej a ovládajúcej osoby zákon vymedzuje v § 66a. Odsek 3 upravuje výnimky vyluèujúce aplikáciu odseku 2. Tieto výnimky súvisia so skutoènosou, e ovládaná spoloènos v èase, keï
nadobudla akcie ovládajúcej spoloènosti, nemala zámer vyui tieto akcie na realizáciu
vplyvu na ovládajúcu spoloènos.
Aj pre ovládanú spoloènos zákon zakotvuje v súvislosti s nadobúdaním vlastných akcií
dôsledok spoèívajúci v odòatí monosti vykonáva hlasovacie práva. Odsek 3 ïalej stanovuje, e pre úèely urèenia, èi bola splnená jedna z podmienok pre nadobudnutie vlastných akcií, pre ktorú je urèujúca menovitá hodnota vetkých vlastných akcií, ktoré má spoloènos
vo svojom majetku, vrátane akcií, ktoré nadobudla iná osoba vo vlastnom mene, ale na úèet
spoloènosti, sa do hranice 10 % základného imania, ktorú súèet týchto menovitých hodnôt
nesmie prekroèi, zapoèítava aj menovitá hodnota akcií ovládajúcej spoloènosti vo vlastníctve spoloènosti ovládanej.
Aktualizácia è. 54

1/1139

Obchodný zákonník

Výklad k Obchodnému zákonníku

Výklad k Obchodnému zákonníku
K § 162
Na rozdiel od doterajej právnej úpravy úprava úèinná od 1. 1. 2002 výslovne
uviedla povinnos vyhotovi zakladate¾skú listinu príp. zakladate¾skú zmluvu
vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone (pozri výklad k § 57).
Nová právna úprava rozliuje medzi verejnou akciovou spoloènosou a súkromnou akciovou spoloènosou. V zmysle § 154 ods. 3 sa za verejné akciové spoloènosti
povaujú akciové spoloènosti, ktoré vydali vetky alebo èas svojich akcií na základe výzvy
na upisovanie akcií alebo spoloènosti, ktorých akcie prijala burza na obchodovanie na trhu
s cennými papiermi. Pre tieto úèely zákon definuje verejnú výzvu na upisovanie akcií ako
výzvu na upisovanie akcií uskutoènenú akýmiko¾vek prostriedkami zverejnenia voèi neurèitému okruhu vopred neurèených osôb. Za vydanie akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií sa tie povauje, ak upíe vetky akcie obchodník s cennými papiermi na základe zmluvy o obstaraní vydania akcií, ak zmluva neobsahuje záväzok obchodníka s cennými
papiermi, e predá akcie v tejto zmluve vopred urèeným osobám.

K § 163
V ustanovení § 163 ods. 1 sa vymedzujú základné náleitosti zakladate¾skej
zmluvy alebo zakladate¾skej listiny. Obligatórne náleitosti v predmetnom ustanovení tvoria základný normatívny rámec pre spoloènos. V nadväznosti na novelizáciu niektorých predchádzajúcich ustanovení sa v odseku 1 upresòujú písmená c), d), e) a zakladate¾ské dokumenty sa zákonnou úpravou od 1. 1. 2002 doplnili o ïalie podstatné náleitosti.
Zakladate¾ská zmluva alebo zakladate¾ská listina musí pod¾a doplnenej právnej
úpravy obsahova aj údaj o obmedzení prevodite¾nosti akcií, ak majú by vydané
ako akcie na meno, ktorých prevodite¾nos môe by obmedzená. Zároveò sa v zakladate¾skej zmluve/listine musia uvies aj náklady na vznik spoloènosti. Ak sa akciová spoloènos pod¾a odseku 2 zakladá formou výzvy na upisovanie akcií, je potrebné stanovi minimálne údaje, ktoré táto výzva musí obsahova priamo v zakladate¾skej zmluve alebo
zakladate¾skej listine ako základných dokumentov spoloènosti. Náleitosti zakladate¾skej
zmluvy/listiny sa novou právnou úpravou dopåòajú o ïalie údaje, ktoré konkretizujú postup pri upísaní akcií prevyujúcich navrhované základné imanie v súèasnej právnej úprave
chýbajúci. Taktie, v dôsledku aproximácie ustanovení Obchodného zákonníka, kadé zvýhodnenie najmä zakladate¾ov, resp. prvých tatutárnych orgánov je nevyhnutné zakotvi
v zakladate¾skej zmluve, prièom nová právna úprava stanovuje, e iné zvýhodnenie, ako to
uvedené v zakladate¾skej zmluve/listine nemono poskytnú (takéto zvýhodnenie nie je
moné poskytnú v stanovách, a teda sa nemôe vzahova na spoloènosti existujúce).
V zmysle prechodných ustanovení (§ 768c ods. 6) sa pri zaloení spoloènosti pred 1. januárom 2002 postupuje pod¾a doterajích predpisov a do vzniku spoloènosti, ak sa zakladatelia nedohodnú na postupe pod¾a tohto zákona. Taktie ustanovenia novej právnej úpravy o forme spoloèenskej zmluvy, zakladate¾skej zmluvy, zakladate¾skej listiny, stanov a ich
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zmien sa nevzahujú na spoloèenské zmluvy, zakladate¾ské zmluvy, zakladate¾ské listiny,
stanovy a ich zmeny, ktoré boli dohodnuté pred 1. januárom 2002.

K § 164 a 165
Na základe novej právnej úpravy spoloènosti, ktoré vydali akcie alebo èas
akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, sa oznaèujú v zmysle § 154
ods. 3 za verejné akciové spoloènosti.
Pod¾a § 164 pri zaloení spoloènosti na základe výzvy na upísanie akcií (sukcesívne,
teda postupné zaloenie) zakladatelia zabezpeèujú vytvorenie základného imania prevyujúceho ich vklady výzvou na upisovanie akcií, ktorá musí obsahova údaje uvedené v zakladate¾skej zmluve. Výzva na upisovanie akcií sa vhodným spôsobom uverejní a jej obsah
mono meni a po márnom uplynutí lehoty ustanovenej pre upisovanie akcií. Návrh stanov musí by na nahliadnutie v kadom upisovacom mieste. V nadväznosti na § 164 ustanovenie § 165 nová právna úprava upresnila efektívny okamih právneho úkonu  upísania
akcie (akcií). Právne úèinky spojené s upísaním nastanú okamihom samotného zápisu do
listiny upisovate¾ov alebo doruèením písomného prejavu upisovate¾a (návrh nevyluèuje
ani faxovú správu alebo iné elektronické médium, ktoré spåòa náleitosti písomnej komunikácie). Okamih upísania sa v iadnom prípade nevzahuje na èas zaplatenia. Na
rozdiel od doterajej úpravy uvedené ustanovenie § 165 príkladmo uvádza, èo obsahuje
zápis do listiny upisovate¾ov, resp. aké minimálne náleitosti musí obsahova písomný
prejav vôle upisovate¾a, aby bol povaovaný za perfektný. Pri zaloení spoloènosti na
základe výzvy na upísanie akcií sa nepripúa upisovanie prostredníctvom nepeòaných
vkladov, preto novela neupresòuje ïalie skutoènosti, ak by sa predmetom upísaného záväzku stal nepeòaný vklad.

K § 166
Monos odmietnutia upisovania zabezpeèuje zákonná úprava. Pod¾a novej právnej
úpravy sú zakladatelia povinní dohodnú sa v zakladate¾ských listinách o otázke postupu
pri upísaní akcií prevyujúcich navrhované základné imanie. Zakladatelia v zmysle navrhovaného ustanovenia § 163 ods. 2 písm. b) môu vychádza pri svojom rozhodovaní o osude majetku, ktorý prevyuje hodnotu základného imania zakotvenú v zakladate¾skom dokumente, iba z dohodnutých mechanizmov. Je toti evidentné, e pri upisovaní na viacerých
miestach v rôznych lokalitách, nebude moné vykonáva evidenciu reálne upísaného majetku ve¾mi rýchlo. Preto od okamihu vzniku prevýenia (deò vzniku povinnosti vráti zaplatenú èiastku) má upisovate¾ nárok na vrátenie celého alebo èasti vkladu, ktorý bol splatený
pri upisovaní (lehota splatenia vkladu je súèasou listiny upisovate¾ov pod¾a § 165 odseku 1
písm. d)). Spolu s nárokom na vrátene upísanej sumy má upisovate¾ nárok aj na úrok z tejto
sumy. Ide o úrokovú sadzbu poskytovanú bankami z peòaných prostriedkov vedených na
benom úète osoby.
Aktualizácia è. 54
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K § 167
Nová právna úprava vypustila výnimku vzahujúcu sa na nepeòané vklady
a zamestnanecké akcie, v dôsledku zruenia pojmu zamestnanecké akcie v ustanovení § 158 a s oh¾adom na zruenie monosti upisova akcie nepeòanými vkladmi na základe výzvy na upisovanie akcií v § 165 ods. 2. V prípade nedosiahnutia výky základného imania uplynutím posledného dòa stanovenej lehoty je upisovanie neúèinné
(deò vzniku povinnosti vráti zaplatenú èiastku). Rovnako, ako v prípade previsu upísaných vkladov, aj v tejto situácii má upisovate¾ nárok na vrátenie celého vkladu, ktorý bol
splatený pri upisovaní. Spolu s nárokom na vrátenie upísanej sumy má upisovate¾
nárok na úrok z tejto sumy. Ide o úrokovú sadzbu poskytovanú bankami z peòaných
prostriedkov vedených na benom úète osoby. Oneskoré vrátenie splateného vkladu upisovate¾ovi bude ma vplyv na narastanie sumy úrokov, ktorá v koneènom dôsledku zaaí zakladate¾ov.

K § 168
Vypustenie textu v poslednej vete odseku 1 je obdobne ako v § 167 ods. 1 vyvolané zruením pojmu zamestnanecké akcie v ustanovení § 158 a nepripustením nepeòaných vkladov pri tomto spôsobe zaloenia akciovej spoloènosti. Odsek 2 sa novelou doplnil o údaje, ktoré musí obsahova písomné potvrdenie vydané spoloènosou pri splatení
èasti alebo celého vkladu pred zápisom spoloènosti do registra. Ide najmä o obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo
meno, bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá upisuje akcie, Pokia¾ je zahranièná fyzická
osoba upisovate¾om (v záujme adekvátnej úpravy), tak sa namiesto rodného èísla uvádza
dátum narodenia. Ïalej písomné potvrdenie obsahuje poèet, menovitú hodnotu, formu, prípadne druh upísaných akcií, emisný kurz upísaných akcií, rozsah splatenia vkladov (èi úplne alebo èiastoène splatil), lehoty pre splácanie upísaných akcií (pri èiastoènom splatení
vkladu) a podpis zakladate¾a alebo zakladate¾ov.

K § 169
Proces zaloenia akciovej spoloènosti sa skladá z viacerých etáp, zaèínajúc prípravou zakladate¾ských dokumentov, uzatvorením zakladate¾skej zmluvy alebo listiny v zákonom vyadovanej forme, procesom upisovania akcií (resp. dohodou zakladate¾ov o splatenie
celej hodnoty základného imania), procesom splatenia aspoò 30 % z hodnoty upísaných akcií.
Zavàením procesu zaloenia je konanie ustanovujúceho valného zhromadenia (resp. prijatie adekvátnych rozhodnutí zakladate¾mi § 172), ktoré sa musí kona do 60
dní, keï sa dosiahlo upísanie navrhovaného základného imania (a to aj v prípade, ak sa pripúa upisovanie nad navrhované základné imanie  pozri výklad k § 163 ods. 2 písm. b).
Pri nedodraní tejto lehoty nastupuje zo zákona nevyvratite¾ná domnienka neúèinného
upisovania akcií s dôsledkami uvedenými v § 167 ods. 2.
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K § 170
Toto ustanovenie riei situáciu, kedy a za akých podmienok sa môe kona
ustanovujúce valné zhromadenie. Ide o kogentné ustanovenia, ktoré nepripúajú
iadne dohodnuté výnimky prostredníctvom zakladate¾ských dokumentov. Základnou podmienkou je, aby boli upísané akcie v hodnote navrhovaného základného imania a splatilo sa
najmenej 30 % menovitej hodnoty peòaných vkladov.
Na rozhodnutie ustanovujúceho valného zhromadenia sa pod¾a novej právnej úpravy
vyaduje súhlas upisovate¾ov, ktorí upísali akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou
spolu menovitú hodnotu prevyujúcu hodnotu 50 % celkovej menovitej hodnoty upísaných
akcií a ktorí splnili svoju povinnos splati urèenú èas ich menovitej hodnoty (to neplatí
v prípade odchýlky od zakladate¾skej zmluvy alebo listiny, kedy sa vyaduje súhlas vetkých
prítomných  § 171 ods. 2).
Novela Obchodného zákonníka od 1. 1. 2002 upresnila kvorum pre uznáaniaschopnos ustanovujúceho valného zhromadenia, kedy sa vyaduje prítomnos
upisovate¾ov, ktorí upísali spolu viac ako 50 % z celkovej menovitej hodnoty upísaných akcií (50 % + 1 upísaná akcia z menovitej hodnoty vetkých upísaných akcií).

K § 171
Ustanovenie § 171 upravuje program rokovania a s tým spojené úkony akcionárov
na ustanovujúcom valnom zhromadení.
Odsek 2 citovaného ustanovenia riei situáciu, keï na ustanovujúcom valnom
zhromadení vznikla poiadavka zmeni znenie zakladate¾ského dokumentu. Výnimku v tomto prípade tvorí situácia vyporiadania sa s upísanými akciami, ktoré prevyujú
výku základného imania urèeného v zakladate¾skom dokumente. Valnému zhromadeniu
sa ukladá povinnos rozhodnú v takej situácii, s monosou pripusti upísanie akcií nad
navrhnutú výku základného imania. V takomto prípade musí valné zhromadenie rozhodnú o novej výke základného imania.
Novela Obchodného zákonníka zároveò sa zmenila poiadavku na formu listiny, ktorou sa zaznamenáva priebeh ustanovujúceho valného zhromadenia 
prechádza sa od osvedèovania právne významných skutoèností vykonaných notárom na základe ustanovenia § 56 ods. 1 písm. e) Notárskeho poriadku na vyhotovovanie notárskych
zápisníc pod¾a § 46 Notárskeho poriadku (pozri výklad k § 57).

K § 172
Zakladatelia akciovej spoloènosti, ktorí disponujú dostatoèným vlastným kapitálom,
môu zaloi spoloènos aj bez výzvy na upisovanie akcií (tzv. simultánne zaloenie). V takomto prípade musí zakladate¾ská zmluva obsahova rozhodnutia zakladate¾ov, ktoré by
inak prijalo ustanovujúce valné zhromadenie (t. j. rozhodnutie o zaloení spoloènosti,
schválení stanov a vo¾be orgánov spoloènosti, ktoré je pod¾a stanov oprávnené voli valné
zhromadenie) a úplné znenie schváleného textu stanov. Zakladate¾ská zmluva musí
by vyhotovená vo forme notárskej zápisnice a musí obsahova úplné znenie staAktualizácia è. 54
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nov, v praxi teda pôjde o jediný dokument na rozdiel od doterajej úpravy, kedy boli k simultánnemu zaloeniu potrebné dva dokumenty (zakladate¾ská zmluva a notárska zápisnica).

K § 173 a 174
Doterajie taxatívne a striktné vymenovanie obsahu stanov neumoòovalo
v iných zákonoch precíznejie upravi osobitosti obchodných spoloèností. Doplnením textu v písmenách c), d) a l) sa toto umoòuje. Základný dokument spoloènosti,
ktorý urèuje základné pravidlá vzahov poèas trvania, sú stanovy, ktoré obligatórne obsahujú údaje uvedené v ustanovení § 173.
Vzh¾adom na znaèný rozsah predmetu úpravy stanovami a ich záväznos sa uloila povinnos vyhotovi po kadej zmene stanov ich úplné znenie, a to v kontexte s úpravou zbierky listín (pozri výklad k § 28, § 28a). Táto povinnos je zverená predstavenstvu akciovej
spoloènosti, ktoré zodpovedá za úplnos a správnos úplného znenia stanov (ide o èinnos
oznaèovanú aj ako redakcia úplného znenia  pozri judikát k § 141 ods. 3).
Nová právna úprava zjednoduila proces zmeny stanov tým spôsobom, e pokia¾
valné zhromadenie prijalo uznesenie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, k zmene
stanov dochádza automaticky a nie je nevyhnutné, aby valné zhromadenie prijalo osobitné
uznesenie o zmene stanov za predpokladu, e toto uzanesenie vo veci samej bolo prijaté spôsobom, ktorý sa pod¾a zákona a stanov vyaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.
S oh¾adom na ustanovenie § 187 ods. 2 takéto rozhodnutie musí by prijaté aspoò dvojtretinovou väèinou hlasov prítomných akcionárov (pokia¾ stanovy neustanovujú vyiu väèinu potrebnú na prijatie daného uznesenia) a musí sa o tom vyhotovi notárska zápisnica.
Úplné znenie stanov sa následne obligatórne ukladá do zbierky listín.
V zmysle prechodných ustanovení k zákonu è. 500/2001 Z. z. sú spoloènosti povinné
uvies stanovy do súladu s novelizovaným Obchodným zákonníkom najneskôr do 1. januára 2003, ak z ustanovení tohto zákona nevyplýva nieèo iné. V prípade, ak spoloènos poruí túto povinnos stanovenú zákonom, súd môe aj bez návrhu spoloènos zrui a nariadi
jej likvidáciu. Ustanovenia stanov upravujúcich práva a povinnosti spoloèníkov alebo spoloènosti v rozpore s donucujúcimi ustanoveniami tohto zákona strácajú platnos 1. januárom 2002, pokia¾ nová právna úprava neustanovuje inak.
Spoloènosti zapísané v obchodnom registri sú povinné uloi do zbierky listín
do 31. decembra 2002 úplné znenia stanov, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pod¾a tohto zákona. Za poruenie tejto povinnosti zákon ustanovuje monos uloenia zosobnenej pokuty pod¾a § 28b v nadväznosti na § 200b ods. 2 O. s. p. vo výke 100 000 Sk.

K § 175
Výslovný výpoèet príloh, ktoré iadate¾ o zápis musí priloi a ktoré sú uvedené
v odseku 3, upevòuje právnu istotu zakladate¾ov (spresnenie dokladov ide na úkor
právnej èistoty Obchodného zákonníka ako hmotnoprávneho kodexu, ale mal by prispie
k jednotnejej aplikaènej praxi súdov). Registrový súd (§ 27 ods. 1) dostane spolu s návr-
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hom dostatoèný poèet dôkazov na rozhodovanie, ktorých forma (notárska zápisnica o právnom úkone) by mala tie napomôc rozhodovaniu súdov a je v súlade s poiadavkou komunitárneho práva. V odseku 4 predmetného ustanovenia sa uvádza, èo je potrebné priloi
k návrhu na zápis pri verejnej akciovej spoloènosti.
Spoloènos vzniká dòom, ku ktorému je zapísaná v obchodnom registri. Registrový súd, ktorý vykonáva zápis, musí skúma splnenie podmienok uvedených v § 175
v nadväznosti na § 200c O. s. p.. Návrh na zápis podáva predstavensto a podpisujú ho vetci èlenovia predstavenstva.

K § 176
Vzh¾adom na povinnos akcionára splati úplne menovitý kurz upísaných akcií do jedného roku od vzniku spoloènosti (§ 177 ods.1) právna úprava musí upravi postavenie akcionára pred týmto splatením, a to spôsobom zodpovedajúcim charakteru akciovej spoloènosti ako spoloènosti kapitálovej.
Ustanovenie § 168 ods. 2 vymedzuje náleitosti potvrdenia o splatení vkladu
alebo jeho èasti a ustanovenie § 176 náleitosti doèasného listu ako cenného papiera. Doèasný list môe by vydaný v listinnej alebo zaknihovanej podobe, ale z h¾adiska
formy je to vdy cenný papier znejúci na meno, s ktorým sú spojené tie práva, ktoré vyplývajú z akcií, ktoré nahrádza. Spoloènos je povinná vyda akcionárovi doèasný list bezodkladne po svojom vzniku (povinnos predstavenstva zabezpeèi emisiu). V prípade, e je
emisný kurz upísaných akcií splatený úplne, má povinnos vyda akcie.
S prevodom doèasného listu sa prevádza aj záväzok k splateniu celej hodnoty upísaných
akcií. Za splnenie tohto záväzku ruèí pôvodný akcionár.

K § 176a
ObchZ v znení úèinnom od 1. 1. 2002 upravuje výslovným spôsobom deò nadobudnutia práv akcionára, ktorým je deò vzniku akciovej spoloènosti. Pod¾a predchádzajúcej úpravy nebol tento deò v právnej praxi jednoznaène urèený, a to vzh¾adom na
prienik úpravy práv upisovate¾a akcií ako spoloèníka akciovej spoloènosti a ako majite¾a
cenných papierov pod¾a Obchodného zákonníka a zákona o cenných papieroch.
Upisovate¾ akcií získava potvrdenie o splatení minimálnej hodnoty emisného kurzu
upísaných akcií do dòa konania ustanovujúceho valného zhromadenia (§ 168 ods. 2). Do
vzniku akciovej spoloènosti má upisovate¾ oprávnenia voèi zakladate¾om, ktoré sa týkajú
vrátenia vkladov (§ 167 ods. 2).
Zápisom do obchodného registra nadobúda upisovate¾ práva akcionára ako spoloèníka,
ktoré zodpovedajú tým akciám, ktoré upísal, a to bez oh¾adu na to, èi je majite¾om cenného
papiera  doèasného listu, príp. akcie, alebo nie. Poruenie povinnosti spoloènosti na vydanie doèasného listu, príp. akcie nie je pripoèítate¾né na vrub akcionára. Obdobne sa tento
mechanizmus uplatní aj pri zvyovaní základného imania, pokia¾ zákon neurèuje, e úèinky
zvýenia základného imania nastávajú skôr ako zápisom do obchodného registra (tak je
tomu napr. v prípade podmieneného zvýenia základného imania § 207 ods. 7 a 8).
Aktualizácia è. 54
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V poslednom odseku tohto ustanovenia sa upravuje významné interpretaèné pravidlo
pri obmedzení alebo pozastavení výkonu práv akcionára, ku ktorému môe dôjs len na základe Obchodného zákonníka a zákona o cenných papieroch.

K § 176b
Nadväzne na ustanovenie § 56a z úpravy veobecných ustanovení obchodných spoloèností sa v akciovom práve zavádza pravidlo lojality medzi akcionármi a pravidlo rovnakého zaobchádzania s akcionármi, ktoré sú osobitnými formami prejavu zákazu zneuívania práva ovládajúceho ako veobecný princíp súkromné právo (veobecné právo
obèianske) ako celok (§ 3 ods. 1 OZ). Tieto pravidlá sa budú osobitne zrete¾ne prejavova pri
rozhodovaní èlenov predstavenstva a pri vykonávaní uznesení valného zhromadenia
(§ 194 ods. 7).

K § 177
V súlade s podstatou akciovej spoloènosti ako spoloènosti kapitálovej sa základná povinnos akcionára viae na vytvorenie základného imania. Vkladová, resp. úhradová povinnos akcionára je precizovaná v ustanoveniach Obchodného zákonníka v znení novely úèinnej od 1. 1. 2002.
Akcionár je povinný splati emisný kurz upísaných akcií najneskôr do jedného roka od
vzniku spoloènosti, ak stanovy neurèujú kratiu lehotu, prièom z kontextu súvisiacich
ustanovení (§ 59 ods.2 a § 170 ods. 1) vyplýva, e sa to môe týka len povinnosti splati
emisný kurz upísaných akcií peòaným vkladom, aj to v zákonom maximálne dovolenej
výke 70 % z hodnoty emisného kurzu upísaných akcií.
Akcionára nemono zbavi záväzku splati emisný kurz upísaných akcií, èo neplatí
v prípade zníenia základného imania spoloènosti [napr. § 161b ods. 1 písm. a)]. Právna
úprava ïalej zakazuje jednostranný zápoèet zo strany akcionára voèi spoloènosti, t. j. jednostrannú kapitalizáciu poh¾adávky akcionára voèi svojmu záväzku splati emisný kurz upísaných akcií. Kapitalizácia na základe dohody akcionára so spoloènosou, resp.
jednostranný zápoèet zo strany spoloènosti je moný, a to na zodpovednos èlenov predstavenstva (keïe pri zapoèítaní sa neurèuje hodnota poh¾adávky ako nepeòaného vkladu,
prípadne sa môe navrhova zapoèítanie premlèanej poh¾adávky a pod.). Vzh¾adom na podstatu kapitalizácie je moné uvaova o jej pouití zásadne pri procese zvyovania základného imania spoloènosti.
Pri omekaní s platením emisného kurzu upísaných akcií je akcionár povinný
plati 20 % úroky z omekania (z dlnej sumy), prièom predstavenstvo je povinné
úroky vymáha a zároveò je povinné písomne vyzva akcionára na splnenie úhradovej povinnosti v lehote urèenej stanovami (inak 60 dní), spolu s upozornením na monos vylúèenia. Novela zaviedla obdobný reim kaduèného konania v akciovej spoloènosti ako v spoloènosti s ruèením obmedzeným (§ 113 ods. 3 a 4). Po márnom
uplynutí dodatoènej lehoty spoloènos rozhodnutím predstavenstva vylúèi akcionára zo
spoloènosti. Rozhodnutie sa doruèí akcionárovi a zaloí sa do zbierky listín, prièom dòom
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doruèenia prechádzajú akcie vylúèeného akcionára na spoloènos [§ 161b ods. 1, písm. c)],
ktorá rozhodne o zníení základného imania alebo o prevode akcií, a to do troch rokov (ak
vetky vlastné akcie, ktoré spoloènos vlastní, presahujú 10 % hodnoty základného imania)
od nadobudnutia týchto akcií. Výdavky spoloènosti sa odpoèítavajú od èiastky, ktorá má by
bývalému akcionárovi vyplatená (ods. 6). Vzh¾adom na povahu listinných cenných papierov musí predstavenstvo spolu s rozhodnutím o vylúèení vyhlási listinný doèasný list za
neplatný (táto povinnos vzniká aj pri zániku spoloènosti § 220a ods. 4 a pod.).

K § 178
Základným majetkovým právom akcionára je právo na podiel zo zisku spoloènosti (dividendu), ktorý valné zhromadenie urèilo na rozdelenie. Participácia na zisku sa urèuje pod¾a pomeru menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote vetkých
akcionárov, ak zo stanov nevyplýva odliný podiel pre prioritné akcie (§ 159).
Právna úprava s úèinnosou od 1. 1. 2002 spresòuje podmienky, po splnení ktorých je moné vypláca dividendu, a to v kontexte so zásadou zachovávania a udriavania základného imania spoloènosti, ktorej pravidlá pecifikuje v ustanovení § 179 ods. 3 a 5
(tieto pravidlá sú relevantné aj pre spoloènos s ruèením obmedzeným  § 123 ods. 2).
Právo na dividendu je spôsobilé by predmetom samostatného prevodu. Vzh¾adom na
túto skutoènos, ako aj prevodite¾nos akcií samotných, by valné zhromadenie malo vymedzi rozhodujúci deò, ktorý bude urèova osobu oprávnenú uplatni právo na dividendu.
Ak valné zhromadenie takýto deò neurèí (pri verejných akciových spoloènostiach zákon
stanovuje limity pre urèenie rozhodujúceho dòa), povauje sa za takýto deò ten deò, kedy
akcionár uplatnil svoje právo na dividendu, prièom vo verejných akciových spoloènostiach
sa povauje 30. deò od konania valného zhromadenia za deò rozhodujúci.
Spôsob a miesto výplaty dividendy (na náklady a nebezpeèenstvo spoloènosti) urèuje valné zhromadenie s tým, e vo verejných akciových spoloènostiach je splatnos dividendy zákonom urèená do 60 dní od rozhodujúceho dòa.
ObchZ v ods. 4 tohto ustanovenia vymedzuje právny titul na participáciu na
zisku aj v prípade zamestnancov akciovej spoloènosti bez toho, aby boli akcionármi spoloènosti. Súvislos s nadobúdaním akcií môe by daná vtedy, ak stanovy alebo
valné zhromadenie urèia, e podiel na zisku mono poui na získanie akcií zamestnancami (o zruení zamestnaneckých akcií ako osobitného druhu akcií pozri výklad k zruenému
§ 158).
Právo akcionára pod¾a ods. 7 prináleí do nemajetkových práv akcionára na informácie,
pozri výklad k § 180.

K § 179
Realizácia základného majetkového práva akcionára (teda práva na dividendu) sa
nachádza medzi dvomi limitmi, ktoré výkon tohto práva podmieòujú. Na jednej
strane je to zachovanie kapitálu akciovej spoloènosti spolu so zákazom vrátenia vkladov akcionárom, vyjadreným výslovne od 1. 1. 2002 a na strane druhej dobromyse¾nos akcionára
Aktualizácia è. 54
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pri prijímaní dividendy, ktorá sa bude uplatòova v prípadoch vymáhania dividendy zo
strany spoloènosti pod¾a ods. 9.
Na iné plnenia zo strany spoloènosti ako na výplatu dividendy sa dobromyse¾nos akcionára vzahova nebude, a teda sa bude musie spoloènosou aplikova bezpodmieneène
pravidlo ustanovené v odseku 9 o vymáhaní plnení poskytnutých zo strany spoloènosti, ak
sa pri ich poskytovaní poruil zákon, osobitný zákon alebo stanovy spoloènosti.
Zákaz vrátenia vkladov je tou veobecnou úpravou, ktorá by mala pôsobi aj ako výkladové pravidlo pri posudzovaní transakcií medzi spoloènosou a akcionármi a osobami, ktoré
sú s nimi vo vzahoch ovládania, a to v interakcii s § 176b, § 56a, § 265 a podobne.
Do zruenia spoloènosti sa môe medzi akcionárov rozdeli len èistý zisk zníený
a zvýený o èiastky uvedené v ods. 3 písm.a),b), nako¾ko podiel na èistom zisku je forma,
ktorou sa akcionár podie¾a na hospodárskom výsledku akciovej spoloènosti (§ 59 ods. 1).
Z tohto dôvodu právna úprava od 1. 1. 2002 výslovne zakazuje vyplácanie úrokov
z vkladov (ktoré sú príznaèné pre verejnú obchodnú spoloènos) a ktoré sú u osobitne vo
väzbe na akcie zákonom zakázané v ustanovení § 159 ods. 2, ako aj vyplácanie preddavkov, nako¾ko pri ich výplate ete nie je moné sumarizova výsledky hospodárenia spoloènosti vo väzbe na riadnu úètovnú závierku (v zmysle ods. 4). Zároveò z toho istého dôvodu
sa pri vrátení dividendy bude uplatòova dobromyse¾nos akcionára.
Po zruení spoloènosti sa základným majetkovým právom stáva podiel na likvidaènom
zostatku, pri dodraní pravidiel likvidácie akciovej spoloènosti (§ 70 a § 75, § 219 a §
220a).
Vzh¾adom na precizovanie výslovnej úpravy v odsekoch 2 a 5, zákon aj negatívne vymedzuje, èo nie je moné za vrátenie vkladov, ktoré sa nachádza v odseku 6.

K § 180
V tomto ustanovení sú upravené práva, ktoré by mali napomôc akcionárovi vyrovna tzv. informaènú asymetriu (nedostatok presných informácií) a tým napomáha
k efektívnejej realizácii práva na správu a riadenie akciovej spoloènosti, ktorá je
v jeho reálnych monostiach ako majite¾a istého poètu akcií s istou menovitou hodnotou.
Predovetkým má akcionár právo úèasti na valnom zhromadení (§ 184), právo hlasovania na òom (pokia¾ je s jeho akciami spojené hlasovacie právo  § 186 ods. 3), právo poadova informácie a vysvetlenia skutoènosti týkajúcich sa spoloènosti a osôb, ktoré sú s òou
vo vzahoch ovládania, ako aj právo podáva návrhy.
Hlasovacie právo, teda poèet hlasov akcionára sa urèuje pomerom menovitej hodnoty
jeho akcií k výke základného imania s tým, e spôsob hlasovania urèujú stanovy (pod spôsobom rozumieme samotnú realizáciu hlasovania a nie urèenie väèiny hlasov, ktorá je potrebná na prijatie rozhodnutia  § 186 ods. 1). Akciová spoloènos môe vyda akcie s rôznou
menovitou hodnotou, prièom menovitá hodnota musí by vyjadrená kladným celým èíslom
(§ 157 ods. 1).
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Pri poète hlasov môu stanovy alebo osobitný zákon obmedzi výkon hlasovacieho práva urèením najvyieho poètu hlasov jedného akcionára (obmedzenie sa musí týka vetkých akcionárov) alebo odstupòovaním poètu hlasov v závislosti od urèitých menovitých
hodnôt s tým, e obmedzenie sa opä musí týka vetkých akcionárov rovnako.
Pri uplatnení práv uvedených v ods. 1 je urèujúci rozhodujúci deò, ktorý by mal by
uvedený v pozvánke alebo oznámení o konaní valného zhromadenia, prièom zákon urèuje
limity pre ustanovenie tohto dòa pri verejných akciových spoloènostiach. Ak rozhodujúci
deò nie je urèený, je týmto dòom vdy deò konania valného zhromadenia.
Predstavenstvo je povinné poskytnú informácie pod¾a odseku 3, prièom ak nie
je schopné poskytnú informácie na valnom zhromadení (prièom s ich poskytnutím súhlasí), alebo ak o to akcionár poiada, musí ich predstavenstvo písomne poskytnú do 30 dní od
konania valného zhromadenia.
Zároveò právna úprava ochraòuje aj spoloènos pred dôsledkami odliného
hodnotenia situácie zo strany akcionára pri neposkytnutí urèitej informácie spoloènosou (z dôvodu nesúhlasu s jej poskytnutím), ktorá sa viae na rozhodnutie dozornej
rady. Akcionár sa môe obráti na súd len v tom prípade, ak dozorná rada rozhodne o neposkytnutí informácie. Ingerencia dozornej rady je dôleitá aj v súvislosti s vyhlásením uznesenia valného zhromadenia za neplatné, kedy v prípade, e dozorná rada nebola poiadaná
o vyjadrenie alebo nesúhlasila s poskytnutím informácie, nie je moné z dôvodu neposkytnutia informácie vyhlási uznesenie valného zhromadenia za neplatné v predmetnej otázke.

K § 181
V ustanoveniach § 181 a § 182 sú sústredené základné práva kvalifikovanej meniny akcionárov, ktoré oznaèujeme za akcionárov meninových, a to predovetkým právo
na zvolanie mimoriadneho valného zhromadenia a právo na uplatnenie nárokov
v mene spoloènosti (aloba akcionára).
Právna úprava od 1. 1. 2002 kontituuje meninu akcionárov kvalifikovanú k výkonu
oprávnení pod¾a týchto a súvisiacich ustanovení tak, e za takúto oprávnenú osobu povauje akcionára alebo akcionárov, ktorý má (ktorí majú) akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoò 5 % základného imania, prièom stanovy môu urèi, e toto právo má aj akcionár (majú aj akcionári), ktorých menovitá hodnota je menia ako 5 % (zákonná úprava sa tu
vyporiadavala s charakterom prikazujúcej, zakazujúcej a dovo¾ujúcej právnej normy).
Prvým zo základných oprávnení meninového akcionára je poadova zvolanie mimoriadneho valného zhromadenia, ktoré realizuje v písomnej forme spolu
s uvedením dôvodov, ktoré navrhuje prerokova. Predstavenstvo je povinné zvola (pri analogickej aplikácii § 184 ods. 2) mimoriadne valné zhromadenie tak, aby sa konalo do 40 dní
od doruèenia iadosti, prièom je oprávnené doplni (nie meni) navrhnutý program iba so
súhlasom meninového akcionára  iadate¾a.
Aktualizácia è. 54
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V prípade, e predstavenstvo nesplní túto povinnos, rozhodne registrový súd (§ 200e
O. s. p.) o tom, e meninového akcionára poveruje na zvolanie mimoriadneho valného
zhromadenia a na vykonanie vetkých súvisiacich úkonov. Súd súèasne poverí osobu navrhnutú meninovým akcionárom na výkon funkcie predsedu mimoriadneho valného zhromadenia a do zvolenia predsedu mimoriadnym valným zhromadením a uloí povinnosti
súèinnosti èlenom predstavenstva pod¾a odseku 2. Nesplnenie tejto povinnosti súèinnosti
je sankcionované zosobnenou pokutou v zmysle § 28b ods. 3 vo výke urèenej § 200b
ods. 2 O. s. p. (t. j. do 100 000 Sk). Pozvánka alebo oznámenie (v závislosti od formy akcií)
o konaní mimoriadneho valného zhromadenia musí obsahova výrok rozhodnutia súdu
(teda poverenie na zvolanie) spolu s oznaèením súdu, ktorý rozhodnutie vydal (registrový
súd prísluný pod¾a sídla spoloènosti) a vykonate¾nosti rozhodnutia. Trovy súdneho konania a náklady na zvolanie mimoriadneho valného zhromadenia uhrádza spoloènos, ak súd
rozhodol o poverení meninového akcionára na zvolanie mimoriadneho valného zhromadenia s tým, e èlenovia predstavenstva, ruèia za splnenie tejto povinnosti, prièom spoloènos
má nárok na náhradu kody, ktorá jej vznikla z titulu úhrady trov súdneho konania.
Ïalím prejavom zákazu zneuívania práva je úprava ochrany spoloènosti pred tzv.
ikanóznymi alobami meninových akcionárov, ktorá je vykonaná v ods. 6.

K § 182
Ïalie práva meninových akcionárov sa viau k dopåòaniu programu valného zhromadenia [ods. 1 písm. a,b)], k iniciovaniu konania dozornej rady v záleitostiach nimi urèených [ods. 1 písm. c)] a k iniciovaniu konania smerujúcich
k uplatòovaniu nárokov spoloènosti voèi èlenom predstavenstva, dozornej rady
a akcionárom zo strany osôb oprávnených kona v týchto záleitostiach v mene
spoloènosti [písm. d, e, f, g)].
Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytoèného odkladu nesplnia iados meninových akcionárov pri uplatnení oprávnených nárokov spoloènosti, môu oprávnení akcionári uplatni tieto nároky v mene spoloènosti (derivatívna akcionárska aloba, porovnaj § 81a, § 97 ods. 5, § 122 ods. 3 a 4) s tým, e v predmetnej veci u nemôe kona iná
osoba ako navrhovate¾, prípadne ním poverená osoba. A v prípade úspeného uplatnenia
nároku má akcionár nárok na náhradu trov, do tej doby je povinný znáa trovy konania
sám (ïalí intitút v rámci zákazu zneuívania práva).

K § 183
Podrobný výklad k problematike urèenia uznesenia valného zhromadenia za neplatné
je uvedený pri ust. § 131 ObchZ a v plnej miere naò odkazujeme.
Novelou bola do tohto ustanovenia doplnená hmotnoprávna podmienka, ktorá
musí by splnená na to, aby akcionár ako aktívne vecne legitimovaná osoba uplatnila takýto
návrh, resp. ak v òom bola (za splnenia ostatných zákonných podmienok) úspená  a to
protest do zápisnice z valného zhromadenia. Obsahom tohto protestu má by presvedèenie akcionára o existencii právneho dôvodu neplatnosti prijatého uznesenia na val-
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nom zhromadení a jeho struèné naèrtnutie. Ak by bolo zo strany spoloènosti takéto právo
akcionárovi odopreté, bude aloba (ak sú splnené podmienky) úspená napriek tomu, e
vlastne nebude splnená. Akcionár vak bude musie preukáza, e mu vykonanie protestu
bolo odopreté (zápisnicou, svedeckými výpoveïami, zvukovým èi zvukovo-obrazovým záznamom a pod.).
Judikáty:
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 30. augusta 1999, sp. zn. 3 Obo
57/99.
Za návrh spoloèníkov, aby súd vyslovil neplatnos uznesenia valného zhromadenia, sa
platí súdny poplatok vo výke 2 000 Sk spoloène a nerozdielne, a to bez oh¾adu na skutoènos, e na konanom valnom zhromadení bolo prijatých viacero rozhodnutí, ktoré boli
v uznesení o konaní valného zhromadenia oznaèené ako samostatné uznesenia.

K § 184
Akciová spoloènos vytvára povinne zo zákona tri orgány  valné zhromadenie, predstavenstvo a dozornú radu, prièom je charakteristické pre akciovú spoloènos
ako typicky kapitálovú spoloènos to, e najvyí orgán spoloènosti sa ïalej intitucionalizuje. Prejavuje sa to tým, e sa volia orgány tohto orgánu, teda predseda, zapisovate¾, overovatelia zápisu, skrutátori. Význam týchto orgánov je v tom, e napr.
môu pred notárom osvedèi priebeh valného zhromadenia. Zo vzájomných vzahov medzi orgánmi spoloènosti vyplýva, e najvyím orgánom spoloènosti je valné zhromadenie, ktoré rozhoduje o zásadných otázkach ivota spoloènosti, dozorná rada dozerá na
èinnos predstavenstva a v zmysle novely má aj rozhodovaciu pôsobnos vo veciach vymedzených stanovami, prièom veobecná rozhodovacia pôsobnos patrí predstavenstvu.
Úèas na valnom zhromadení je základným prejavom práva akcionára na
správu a riadenie akciovej spoloènosti. Akcionár vykonáva toto právo osobne alebo
prostredníctvom zástupcu, ktorým môe by len zástupca na základe písomného splnomocnenia (pozri výklad k § 13), ktorým nemôe by èlen dozornej rady akciovej spoloènosti,
o ktorej valné zhromadenie ide. V prípade udelenia plnej moci na zastupovanie viacerým
osobám spoloènos (prostredníctvom svojich orgánov v súèinnosti s orgánmi valného zhromadenia  § 185, § 188) umoní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa zapísal do listiny
prítomných skôr s tým, e zápis ïalích splnomocnencov odmietne a túto skutoènos uvedie
do listiny prítomných (§ 185). Pri vydaní zahnihovaných akcií sa právo úèasti riadi pod¾a
rozhodujúceho dòa, ktorý musí by uvedený na pozvánke, ktorá okrem toho musí obsahova
náleitosti uvedené v ods. 4. V tomto prípade ide o súvislos s evidenciou týchto akcií pod¾a
zákona o cenných papieroch a investiènej èinnosti.
Valné zhromadenie sa koná najmenej raz za rok (tzv. výroèné valné zhromadenie). Kedy sa zvoláva, musí vyplýva zo stanov spoloènosti [§ 173 ods. 1 písm. e)] a zvoláva
ho predstavenstvo spoloènosti  ak zákon neustanovuje inak (napr. pri likvidácii, § 75
ods. 1), a to spôsobom a v lehotách urèených stanovami (t. j. aký je spôsob oznámenia konaAktualizácia è. 54
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nia, ko¾ko dní pred konaním sa musí táto skutoènos oznámi). Spôsob zvolávania zákon reguluje úpravou v ods. 3, v ktorej sú aj pecifické povinnosti verejných akciových spoloèností.
Pri zvolaní valného zhromadenia sa prejavuje podstata kolektívneho orgánu
akciovej spoloènosti, ktoré o tejto otázke má rozhodnú pod¾a pravidiel § 66 ods. 4, ak
stanovy neurèujú iné. Preto zákon upravuje situáciu, keï predstavenstvo nie je schopné
takto rozhodova, resp. napriek úprave v stanovách sa neuznieslo na dni konania valného
zhromadenia. Oprávnenie na zvolanie valného zhromadenia potom prináleí kadému
èlenovi predstavenstva v súlade s poiadavkami § 194 ods. 5 a v praxi by sa malo akceptova
valné zhromadenie zvolané v súlade so stanovami ako prvé. Ak stanovy neurèujú iné miesto konania, valné zhromadenie, sa koná v sídle spoloènosti, prièom miesto, èas konania sa
musia urèi tak, aby èo najmenej obmedzovali monos úèas akcionárov na valnom zhromadení (ods. 5).
Právna úprava od 1. 1. 2002 spresòuje aj informaènú povinnos spoloènosti
voèi akcionárom, v súvislosti so zmenami stanov, vo¾bou orgánov a pod.
Predovetkým u v pozvánke (oznámení) musí by oznámená podstata navrhovaných zmien s tým, e navrhovaná zmena stanov a mená osôb, ktoré majú by navrhnuté
za èlenov orgánov, musí by sprístupnená na nahliadnutie v sídle spoloènosti v lehotách urèených na zvolanie valného zhromadenia. Ïalej akcionár má právo vyiada si kópie návrhu stanov a zoznam osôb na svoje náklady a nebezpeèenstvo, prièom na tieto svoje práva
musia by akcionári upozornení v pozvánke alebo oznámení. Stanovy môu ïalej rozíri
tieto práva v medziach ods. 8. Záväznos poskytnutých návrhov a údajov je zabezpeèená
mechanizmom vyslovenia neplatnosti uznesení valného zhromadenia (§ 183 v kontexte
s § 131), prièom zmeny predloených návrhov sú akceptovate¾né a nie sú dôvodom na postup pod¾a § 183, ak predstavenstvo a dozorná rada vecne odôvodní zmeny týchto dokumentov na valnom zhromadení.
Vzh¾adom na nároènos procesu zvolávania valného zhromadenia pri splnení vetkých informaèných povinnosti voèi akcionárom, zákon ustanovuje, e o záleitostiach,
ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania mono rozhodnú
len so súhlasom vetkých akcionárov spoloènosti (§ 185 ods. 2). Toto pravidlo sa
môe analogicky uplatni aj pri rozhodovaní spoloènosti s ruèením obmedzeným, ak zo stanov nevyplýva iný spôsob rieenia uvedenej situácie (povinnos rozhodnú cez pre rollam 
§ 130, resp. nemonos zaraïovania nových bodov do programu a podobne).

K § 185
Listina prítomných je dôleitým dokladom, ktorý je prílohou zápisnice z konania
valného zhromadenia, preto zákon podrobne ustanovuje jej náleitosti. Skutoènos, e
urèitá osoba sa nezapísala do listiny prítomných akcionárov, sa spolu s dôvodom
musí uvies v tejto listine. Správnos listiny prítomných potvrdzuje svojimi podpismi
predseda valného zhromadenia a zapisovate¾.
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K § 186
V tomto ustanovení sa upravujú náleitosti pre prijímanie uznesení valného
zhromadenia, t. j. otázka, aká väèina hlasov musí by dosiahnutá pre to, aby sa urèité
rozhodnutie na valnom zhromadení prijalo.
Predovetkým je potrebné uvies, e od 1. 1. 2002 zákonná úprava nepoèíta s ustanovením istej väèiny (kvorum) pre uznáaniachopnos, teda pre spôsobilos prijíma rozhodnutia. Valné zhromadenie je preto zakadým spôsobilé prijíma rozhodnutia bez oh¾adu na
to, ko¾ko akcionárov je prítomných. Stanovy akciových spoloèností nemôu upravi
podmienku uznáaniaschopnosti, nako¾ko to vyplýva zo spôsobu zákonnej úpravy a jej charakteru. Tento zákaz vyplýva zo skutoènosti, e zákon neupravuje problematiku náhradného valného zhromadenia, ktorá by musela by upravená v prípade, ak by zákon
ustanovoval podmienku pre uznáaniachopnos, resp. výslovne by vymienil jej úpravu
v stanovách, nako¾ko v tejto otázke je kontradiktórnos záujmov spoloènosti a akcionárov
(väèinových a meninových) ve¾ká, a preto by úprava vykonaná len autonómne stanovami
v tomto kontexte bola v rozpore so zákazom vyjadreným v ustanovení § 56a a § 176b. Zákaz
je moné ïalej vyvodi aj z charakteru prikazujúcej normy vyjadrenej v ustanovení § 173
ods. 1 písm. e) v nadväznosti na § 186 ods. 1, ods. 2 a ods. 3, § 187 ods. 2, ktorá obsahuje dovolenie pre úpravu v stanovách v otázke spôsobu rozhodovania pri hlasovaní, resp. pri
úprave akcií, na ktoré sa pri hlasovaní neprihliada. Tento charakter právnej úpravy potvrdzuje aj porovnanie s úpravou ustanovujúceho valného zhromadenia, pri ktorom je urèené
tak kvorum pre uznáania schopnos ako aj pre rozhodovanie (§ 170 ods. 2 a ods. 3).
Zásadným pravidlom v akciovej spoloènosti je rozhodovanie väèinou hlasov
prítomných akcionárov, ktorú stanovy môu zmeni (zvýi), resp. túto väèinu
zákon mení v nieko¾kých ustanoveniach  § 186 ods. 2, § 187 ods. 2.
Pri rozhodovaní o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevodite¾nosti akcií na meno sa vyaduje súhlas 2/3 väèiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia
tieto akcie, prièom stanovy môu urèi aj vyí poèet hlasov. Táto podmienka sa bude uplatòova aj pri zmene zamestnaneckých akcií pod¾a § 768c ods. 17.
Pri rozhodovaní o zmene stanov, zvýení alebo zníení základného imania
(a súvisiacich rozhodnutí  § 187 ods. 2), zruení spoloènosti, zmene právnej formy
a skonèení obchodovania na burze (s kótovanými akciami) sa pre prijatie uznesenia
vyaduje súhlas 2/3 väèiny hlasov prítomných akcionárov, prièom stanovy môu
urèi aj vyí poèet hlasov.
Pri rozhodovaní o zmene verejnej akciovej spoloènosti na súkromnú akciovú spoloènos
sa uznesenie schva¾uje so súhlasom vetkých akcionárov spoloènosti (§ 154 ods. 3).

K § 186a
V tomto ustanovení sa pribliuje obsah dohôd, ktorými sa môe dosahova konanie
v zhode (§ 66b), pokia¾ je jedným z úèastníkov dohody akcionár. Pokia¾ je predmet týchto
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dohôd súèasou stanov, sú tieto ustanovenia stanov neplatné, a preto nie je moné sa domáha postupu na ich základe.

K § 187
V tomto ustanovení je vyjadrená základná pôsobnos valného zhromadenia,
ktorá je tomuto orgánu akciovej spoloènosti daná zákonom a ktorú nie je moné zúi
v prospech iných orgánov, s výnimkou vo¾by a odmeòovania predstavenstva dozornou
radou a vo¾by èlenov dozornej rady zamestnancami. Okrem vymedzených otázok môu okruh pôsobnosti rozíri stanovy alebo zákon.
Uznesenia valného zhromadenia, ktoré sa prijímajú zo zákona 2/3 väèinou (zmena
stanov, zvýenie alebo zníenie základného imania a súvisiacich rozhodnutí, zruenie spoloènosti, zmena právnej formy a skonèenie obchodovania na burze s kótovanými akciami,
musia by vyhotovené formou notárskej zápisnice. Vzh¾adom na dikciu zákona je zrejmé, e
pôjde o notársku zápisnicu verifikaènú, t. j. osvedèujúcu priebeh valného zhromadenia istým spôsobom, prièom notár nezodpovedá za súlad prijímaných rozhodnutí so zákonom, ale
za správne zachytenie priebehu valného zhromadenia.
Judikáty:
Rozhodnutie Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 23. marca 1999, sp. zn. 5 Obo
310/1998.
Súd nie je oprávnený rozhodova o zvýení alebo zníení základného imania a ani o upísaní ïalích akcií spoloènosti.

K § 188
Vzh¾adom na intitucionalizáciu valného zhromadenia je v tomto ustanovení vyjadrená úprava orgánov valného zhromadenia. Osobitná zákonná úprava platí v súvislosti s poverením meninových akcionárov na zvolanie mimoriadneho valného zhromadenia, pri ktorom sa urèuje aj tzv. doèasný predseda valného zhromadenia
(§ 181 ods. 3).
Zápisnica z valného zhromadenia musí obsahova zákonom predpísané náleitosti,
ktoré sú relevantné aj pre notársku zápisnicu s tým, e pre jej formu a obsah sú popri tom
urèujúce ustanovenia notárskeho poriadku.

K § 189
Na vyhotovenie zápisnice je zákonom poskytnutá 30 dòová lehota. Vyhotovenú zápisnicu podpisujú urèené osoby (predseda, zapisovatelia a overovatelia), jej prílohou je predovetkým listina prítomných akcionárov a schválené dokumenty.
Vzh¾adom na význam zápisnice je zákonom upravený nárok akcionárov na vydanie kópie zápisnice a jej príloh s tým, e stanovy môu tento nárok rozíri.
Zápisnica s pozvánkou alebo oznámením a zoznamom prítomných akcionárov (ktorý vak u je prílohou zápisnice) sa uchováva po celú dobu trvania spoloènosti, resp. jej právneho nástupcu. Po zániku spoloènosti bez právneho nástupcu (teda obvykle
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po ukonèení likvidácie) sa odovzdá príslunému tátnemu archívu (náklady s tým spojené
je potrebné zahrnú do likvidácie).

K § 190
V tomto ustanovení sa upravujú náleitosti a osobitosti rozhodovania jednoosobovej akciovej spoloènosti, z ktorého by malo zrete¾ne vyplýva, e jediný akcionár
vykonáva pôsobnos valného zhromadenia, ale samotné valné zhromadenie sa v tomto
prípade nekoná. Rozhodnutia jediného akcionára musia ma písomnú formu a jediný akcionár ich musí podpísa (nie je to valného zhromadenie, take nie sú volené ani
jeho orgány), prièom pri rozhodnutiach pod¾a § 187 ods. 2 (zmena stanov, zvýenie alebo
zníenie základného imania a súvisiacich rozhodnutí, zruenie spoloènosti, zmena právnej
formy a skonèenie obchodovania na burze s kótovanými akciami) sa vyaduje vyhotovenie
notárskej zápisnice. Rozhodnutia jediného akcionára sa ukladajú po celú dobu trvania
spoloènosti a po jej zániku sa odovzdávajú príslunému tátnemu archívu.
Vzh¾adom na to, e sa nekoná valné zhromadenie, zákonná úprava musí
ustanovi, e jediný akcionár je oprávnený poadova, aby sa procesu prijímania
rozhodnutí zúèastnili èlenovia orgánov spoloènosti.
V zmysle 12. smernice o obchodných spoloènostiach týkajúcej sa jednoosobových spoloèností sa ustanovuje písomná forma pre vetky zmluvy, ktoré sú uzatvárané spoloènosou
a jej jediným akcionárom, ak je tento akcionár oprávnený kona v jej mene (napr. ako jediný
èlen predstavenstva). K problematike takéhoto konania pozri napr. diskusia v týdenníku
Ekonom è. 46/1996, 52/1996, 5/1997, 7/1997.

K § 191
Právna úprava postavenia, práv a povinností èlenov predstavenstva a iných súvisiacich otázok je vykonaná predovetkým v ustanoveniach § 191 a § 196a.
Predstavenstvo je kolektívny tatutárny orgán, ktorý zodpovedajúco tomuto
postaveniu vykonáva svoju pôsobnos pri riadení èinnosti spoloènosti. Jeho pôsobnos je zákonom vymedzená veobecne, t. j. predstavenstvu prislúcha rozhodovanie vo vetkých záleitostiach a otázkach, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti valného zhromadenia
alebo dozornej rady (§ 187, § 197). Predstavenstvo ako kolektívny tatutárny orgán koná
v mene spoloènosti tak, e úkon, ktorý má zaväzova spoloènos, je oprávnený vykona kadý èlen predstavenstva, a to samostatne, ak stanovy neurèujú inak.
Stanovy akciovej spoloènosti teda môu urèi, e nie kadý èlen predstavenstva
koná v mene spoloènosti. V tomto prípade sa v spoloènosti bude vytvára predstavenstvo
so irím zloením, ktoré bude rozhodova o záleitostiach spoloènosti v tomto irom zloení, prièom kona bude oprávnený nií poèet osôb. V tejto súvislosti sa prejavuje tzv. interná pôsobnos predstavenstva ako orgánu oprávneného rozhodova a riadi spoloènos a jej
podnik a jej externá pôsobnos zaväzova spoloènos, kona v jej mene. Súvisiace právne
predpisy zvyèajne túto pôsobnos nerozliujú, preto napr. ivnostenský zákon bude vyaAktualizácia è. 54
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dova splnenie veobecných podmienok prevádzkovania ivnosti od vetkých èlenov predstavenstva.
Stanovy akciovej spoloènosti môu urèi okrem toho, e nie kadý èlen predstavenstva
je oprávnený kona v mene spoloènosti aj odliný spôsob konania v mene spoloènosti. Z toho
vyplýva, e èlenovia oprávnení kona v mene spoloènosti nebudú ma samostatné
oprávnenie zaväzova spoloènos, ale budú musie kona rukou spoloènou a nerozdielnou dvaja, prípadne traja alebo viacerí. Tento spôsob konania v mene spoloènosti
musí by premietnutý v zápisoch v obchodnom registri, ktorý sa zverejòuje v Obchodnom vestníku. Vzh¾adom na obvyklos zápisov pri akciových spoloènostiach, ktoré
priraïujú osobitný spôsob konania pri predsedovi predstavenstva, je potrebné upozorni na
úpravu úèinnú od 1. 1. 2002, ktorá ustanovuje, e predsedu predstavenstva urèí ten orgán,
ktorý volí predstavenstvo ako celok (§ 194 ods. 2). Z tohto dôvodu je preto akceptovate¾né,
ak z výpisu z obchodného registra vyplýva osobitné oprávnenie predsedu predstavenstva,
nako¾ko pri konkrétnej osobe bude uvedená táto funkcia, ktorá bola doteraz internou záleitosou èlenov predstavenstva.
Obmedzenie práva kona v mene spoloènosti, ktoré môu vykona stanovy, uznesenie
valného zhromadenia alebo dozornej rady, nie sú a nemôu by úèinné navonok. Takýmto
obmedzením nie je urèený spôsob konania (rukou samostatnou alebo viacerí dvaja, traja 
spoloène a nerozdielne). Obmedzením práva kona v mene spoloènosti nie sú ani prípady,
kedy sa prekroèí pôsobnos, ktorú zákon zveruje alebo dovo¾uje zveri èlenom predstavenstva (teda prípady fúzií, rozdelení, premeny, likvidácie, konkurzu, vyrovnania, nútenej
správy a pod., pozri výklad k § 13).

K § 192
V ustanovení § 192 sa vymedzujú základné povinnosti predstavenstva vo väzbe na riadne vedenie úètovníctva a jeho výstupy, ktorými sú úètovná závierka (riadna,
mimoriadna a konsolidovaná) a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát (v súlade so
stanovami). Akcionári majú právo na získanie údajov z týchto dokumentov obdobne ako v prípade zmeny stanov a vo¾by orgánov (§ 184) aj s tým, e na tieto práva musia by upozornení v pozvánke (oznámení) na valné zhromadenie, prièom stanovy môu
spôsoby na získanie úètovných závierok rozíri.
V lehotách urèených stanovami, obvykle na výroènom (riadnom) valnom zhromadení
predstavenstvo predkladá správu o podnikate¾skej èinnosti spoloènosti a o stave jej majetku,
ktorá je vdy súèasou výroènej správy vyhotovenej pod¾a osobitného predpisu. Súèasou
tejto správy sú napr. informácie o nadobudnutí vlastných akcií (§ 161d ods. 2).

K § 193
ObchZ v znení úèinnom od 1. 1. 2002 akcentuje základné zásady práva kapitálových obchodných spoloèností, predovetkým zásadu tvorby a zabezpeèenia kapitálu, zachovania kapitálu, zákaz odlievania zisku a pod. Nadväzne na tieto zásady
sa prejavuje zvýraznená informaèná povinnos predstavenstva voèi dozornej rade v tých
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skutoènostiach, ktoré sú osobitne významné, a to predovetkým formou správ predkladaných dozornej rade.
Predstavenstvo je povinné zvola mimoriadne valné zhromadenie v zákonom stanovených prípadoch, ktoré sú v znení zákona od 1. 1. 2002 precizované. Predovetkým je tomu
tak v prípade, keï strata spoloènosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania,
ako aj vtedy, keï to mono predpoklada pri správe a riadení akciovej spoloènosti s náleitou
starostlivosou (§ 194 ods. 5). Predstavenstvo je povinné v takomto prípade predloi návrhy opatrení na rieenie tejto situácie a oznámi vzniknutú situáciu dozornej rade.
Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky zo 14. októbra 1999, sp. zn. 7 Obo
230/99.
Právoplatným rozhodnutím súdu o zvolaní mimoriadneho valného zhromadenia je
súd v inom konaní viazaný a nie je oprávnený ako predbenú otázku skúma správnos tohto rozhodnutia, a to ani v prípade, e by rozhodnutie o zvolaní bolo v rozpore so zákonom.

K § 194
Èlenov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromadenie, ak stanovy neurèia, e toto oprávnenie má dozorná rada. Ak sa právo vo¾by a odvolania prenesenie na
dozornú radu, stanovy musia ustanovi aj spôsob rozhodovania v týchto otázkach, inak je
prísluné ustanovenie stanov neplatné a oprávnenie zostáva na valnom zhromadení. Za
èlenov predstavenstva môu by zvolení akcionári alebo iné osoby, a to na dobu
urèenú stanovami, ktorá nesmie presiahnu pä rokov. Urèenie trvania èlenstva
v predstavenstve je v tomto zmysle povinnou súèasou stanov [§ 173 ods. 1 písm. f)]. Za
èlenov predstavenstva môe by zvolená len fyzická osoba.
Valné zhromadenie alebo dozorná rada pri vo¾be èlenov predstavenstva zároveò
urèí, kto je predsedom predstavenstva (pozri výklad § 191).
Pri prvej vo¾be èlenov predstavenstva prvými èlenmi dozornej rady sa vo¾ba musí
uskutoèni pred podaním návrhu na zápis spoloènosti do obchodného registra.
Valné zhromadenie môe voli èlenov predstavenstva kumulatívnou vo¾bou pod¾a
§ 200 ods. 2, ak tak stanovy urèujú.
Podstata predstavenstva ako kolektívneho orgánu akciovej spoloènosti sa prejavuje aj
v tom, e stanovy môu urèi, e predstavenstvo má právo kooptova èlenov predstavenstva, t. j. vymenova chýbajúcich èlenov predstavenstva, a to a do najbliieho zasadnutia
orgánu prísluného na vo¾bu èlenov predstavenstva. Podmienkou pre aplikáciu tohto
oprávnenia je okrem úpravy v stanovách aj to, e poèet èlenov zvolených prísluným orgánom neklesne pod polovicu.
Pri akcentovaní statusu predstavenstva ako kolektívneho orgánu je zároveò potrebné
uvies, e s úèinnosou od 1. 1. 2002 zákon neupravuje poèet èlenov predstavenstva,
èím je právnou úpravou umonené, aby stanovy urèili jednoosobový tatutárny orgán aj
Aktualizácia è. 54
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pre akciovú spoloènos (pri spoloènosti s ruèením obmedzeným to nie je rieenie výnimoèné, aj keï podstata úpravy je rovnaká). Novela Obchodného zákonníka è. 370/2000 Sb.
v Èeskej republike zaviedla pri jednoosobovej akciovej spoloènosti v tomto smere výslovnú
úpravu v ustanovení § 194 ods. 3.
Èlenovia predstavenstva sú povinní vykonáva svoju pôsobnos tatutárneho orgánu
s náleitou starostlivosou. Zákon zachováva tento pojem aj po 31. 12. 2001 s cie¾om zachova kontinuitu pri interpretácii pojmov. Náleitá starostlivos zahàòa tak odbornos, ako aj
lojálnos voèi spoloènosti a jej akcionárom. Odbornos sa vzahuje na schopnos rozhodovania so znalosou veci v celej zloitosti problematiky podnikania spoloènosti. Odbornos zahàòa aj vytvorenie zodpovedajúcej informaènej sústavy v spoloènosti v záujme získavania
vetkých informácií relevantných vo vzahu k predmetu rozhodovania. Lojalita vo vzahu
k spoloènosti a jej akcionárom zahàòa povinnos zachovávania mlèanlivosti o dôverných informáciách a skutoènostiach, ktorých prezradenie by mohlo spôsobi spoloènosti kodu alebo
ohrozi jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, ako aj povinnos neuprednostòova svoje
záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoloènosti. Tieto zloky náleitej starostlivosti je potrebné interpretova v kontexte s ustanovením § 176b.
S úèinnosou od 1. 1. 2002 právna úprava ustanovuje princíp solidárnej zodpovednosti za kodu, ktorú spoloènosti spôsobili poruením povinností pri výkone svojej
pôsobnosti. Zákon demontratívne uvádza tie najpodstatnejie prípady poruenia povinností èlenmi predstavenstva, pri ktorých sa atakujú základné princípy akciovej spoloènosti,
najmä zásada vytvorenia, zabezpeèenia a zachovania kapitálu [§ 194 ods. 6 písm. a) a e)].
Èlen predstavenstva nebude zodpoveda za kodu, ak preukáe, e postupoval pri výkone funkcie s odbornou starostlivosou, nako¾ko v takomto prípade nedôjde k porueniu povinnosti, a teda naplneniu predpokladu vzniku povinnosti k náhrade kody.
V prípade, e sa dokáe, e nekonal s odbornou starostlivosou, zákon zavádza osobitný
liberaèný dôvod, a to subjektívnej povahy, ktorého existenciu musí preukáza èlen predstavenstva. Týmto dôvodom je dobrá viera èlena predstavenstva, e koná v záujme spoloènosti.
Takýmto spôsobom je záujem spoloènosti vdy preferovaný pred záujmom akcionárov, aj
keï ich záujem zákonodarca tie dal do pozornosti èlenom predstavenstva (pozri koniec prvej vety § 194 ods. 6), na rozdiel od niektorých novodobých úprav (napr. úprava akciovej
spoloènosti v panielsku z roku 1998). Týmto mechanizmom právnej úpravy zákonodarca
ponecháva predstavenstvu tzv. právo na omyl pri rozhodovaní. Vecná správnos rozhodnutia závisí od mnohých okolností a nedosiahnutie predpokladaného výsledku nemôe by
priradené bez splnenia ïalích podmienok automaticky na vrub èlenov predstavenstva.
Striktnos novej úpravy je aj v tom, e ukladá povinnos unies dôkazné bremeno týkajúce
sa dobrej viery èlenom predstavenstva, ako sme u uviedli.
Ak èlenovia predstavenstva vykonávali uznesenie valného zhromadenia, nezodpovedajú spoloènosti za kodu spôsobenú výkonom tohto uznesenia, pokia¾ bolo v súlade so zákonom. Rozpor so zákonom by mali èlenovia predstavenstva pri analyzovaní predmetného
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uznesenia s odbornou starostlivosou zisti, a teda uznesenie by z tohto dôvodu nemali akceptova, prípadne poda návrh na vyslovenie neplatnosti tohto uznesenia (§ 183). Rozpor
so zákonom môe tkvie aj v poruení pravidla uvedeného v norme ustanovenia § 176b.
Ustanovenie odseku 8 závaným spôsobom zasahuje do autonómie vôle
zmluvných strán pri tvorbe zmluvy o výkone funkcie, resp. èiní neplatnými tie
ustanovenia stanov, ktoré sú v rozpore s dikciou zákona, ktorý ustanovuje, e nie
je moné vylúèi alebo obmedzi zodpovednos èlena predstavenstva. Spoloènos
sa môe vzda svojich nárokov na náhradu kody voèi èlenom predstavenstva a po uplynutí troch rokov od ich vzniku, prièom o tejto otázke rozhoduje valné zhromadenie a právo
veta (vznesenie protestu) majú akcionári s akciami, ktorých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5 %. Toto vzdanie sa nároku spoloènosti voèi èlenom predstavenstva (dohody
o urovnaní) nespôsobuje zánik týchto nárokov, ak ich budú uplatòova veritelia spoloènosti
(vo svojom mene a na svoj úèet) v prípade, e nemôu uspokoji svoju poh¾adávku z majetku
spoloènosti. Nemonos uspokojenia poh¾adávky verite¾a v kontexte úpravy od 1. 1. 2002
neznamená nevyhnutnos vyhlásenia konkurzu na majetok spoloènosti (ako vyplýva z porovnania dikcie tretej a tvrtej vety odseku 9). Ak je konkurz na majetok spoloènosti vyhlásený, uplatòuje nároky verite¾ov správca konkurznej podstaty.
Judikáty:
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 15. júna 2000, sp. zn. Ndob
526/2000.
Na prejednanie aloby podanej akciovou spoloènosou proti bývalým èlenom jej predstavenstva o náhradu kody nie je daná vecná príslunos krajského súdu pod¾a § 9 ods. 3
písm. c) bod 1 O. s. p.
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 20. februára 1998, sp. zn. Obdo V.
23/97.
V prípade delegovanej pôsobnosti vo¾by a odvolania èlena predstavenstva na dozornú
radu a stanovy neobsahujú spôsob vo¾by a odvolania èlena predstavenstva, tak sú stanovy
v tejto èasti v rozpore so zákonom, a potom platí, e èlenovia predstavenstva akciovej spoloènosti sú volení a odvolávaní valným zhromadením.

K § 195
Rozhodovanie predstavenstva nie je osobitne upravené, podmienky pre uznáaniaschopnos a prijímanie rozhodnutí sú veobecne urèené ustanovením § 66 ods. 4 s tým, e
stanovy môu upravi podmienky odchylne. Zo zasadnutia predstavenstva sa vyhotovujú
zápisnice, ktoré podpisuje predseda predstavenstva a zapisovate¾. Kadý èlen predstavenstva má právo na uvedenie odliného názoru na prerokúvanú záleitos, èo je osobitne významné z h¾adiska plnenia povinnosti èlena predstavenstva s odbornou starostlivosou a vyadovanou lojálnosou (§ 194 ods. 5).
Aktualizácia è. 54
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K § 196
Právna úprava zákazu konkurencie je od 1. 1. 2002 donucujúca (kogentná) aj
pre akciovú spoloènos. Stanovy môu obsahova ïalie obmedzenia, ale rozsah zákazu
konkurencie nemôu zúi. Táto úprava je úèinná od 1. januára 2002 s tým, e úprava
v stanovách, ktorá vylúèila alebo pozmenila zákaz konkurencie, stratila platnos týmto
dòom, a to v zmysle ustanovenia § 768c ods. 15.
Poruenie zákazu konkurencie má dôsledky uvedené v ustanovení § 65 (pozri výklad)
a zakladá nárok na prevod práva, vydanie majetkového prospechu, ako aj nárok na náhradu
kody.

K § 196a
Zásada zachovania kapitálu je v práve akciovej spoloènosti vyjadrená osobitným intitútom, ktorý má zamedzi nevýhodným transakciám zo strany spoloènosti. Transakcie typu úver, pôièka, uívanie alebo zaaenie majetku spoloènosti
v prospech èlena predstavenstva, prokuristu alebo inej osobe oprávnenej kona za spoloènos (pozri výklad § 13 a § 16) alebo osôb im blízkym alebo osôb konajúcim na ich úèet (alebo osôb, za ktoré môu tieto osoby kona), musia by schválené dozornou radou a musia by
kontrahované pod¾a obvyklých podmienok. Súhlas dozornej rady sa nevyaduje pri vzahoch ovládania (§ 66a).

K § 197
Dozorná rada je kontrolným orgánom spoloènosti, ktorý môe získa významnú
kreaènú pôsobnos, teda pôsobnos voli èlenov predstavenstva (§ 194 ods. 1). Zákon vo viacerých ustanoveniach zvýrazòuje informaènú povinnos predstavenstva voèi dozornej rade
(§ 193 ods. 1, § 196a). Okrem toho zákon umoòuje, aby dozorná rada úpravou v stanovách
získala aj pôsobnos rozhodovaciu (§ ods. 1).

K § 198
Dozorná rada preskúmava úètovné závierky (riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú)
a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a svoje vyjadrenie predkladá valnému zhromadeniu. Pri týchto vyjadreniach sú èlenovia dozornej rady povinní kona s náleitou starostlivosou a sú zodpovední tak, ako èlenovia predstavenstva. Rovnako sú zaviazaní k náhrade kody, vzahuje sa na nich zákaz konkurencie a pravidlá pre obchodovanie v zmysle
§ 196a tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 200 ods. 3.

K § 199
Vzh¾adom na výkon zásadne kontrolnej funkcie má dozorná rada oprávnenie, aby
zvolala valné zhromadenie, ak si to  pri posúdení s náleitou starostlivosou  vyadujú záujmy spoloènosti, prièom je oprávnená navrhova potrebné opatrenia.
Dozorná rada pre konanie pred súdmi a inými orgánmi proti èlenovi predstavenstva
urèí svojho èlena, ktorý spoloènos zastupuje v týchto konaniach (zákonný zástupca spoloè-
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nosti versus èlen tatutárneho orgánu), v tomto prípade ide o prelomenie princípu ustanoveného v § 200 ods. 4.

K § 200
Dozorná rada musí by v kadom prípade kolektívnym orgánom, t. j. musí ma najmenej troch èlenov. Valné zhromadenie volí a odvoláva èlenov predstavenstva, prièom sa pri
tejto vo¾be neaplikuje veobecné pravidlo rozhodovania valného zhromadenia (§ 186
ods. 1), ale pravidlo o kumulatívnej vo¾be èlenov dozornej rady. Stanovy môu urèi iný
spôsob vo¾by èlenov dozornej rady, teda aj uplatnenie veobecného spôsobu.
Èlenom dozornej rady môe by len fyzická osoba, prièom platí zákaz inkompatibility s funkciou èlena predstavenstva, prokuristu alebo inou osobou oprávnenou kona pod¾a zápisu v obchodnom registri v mene spoloènosti.
V prípade, e má spoloènos viac ako 50 zamestnancov, musia by v dozornej rade zastúpení jednou tretinou. Zákon umoòuje odlinú úpravu v stanovách, t. j. zamestnanci
môu by zastúpení aj pri niom poète zamestnancov v spoloènosti, resp. môu by zastúpení aj vyím poètom zástupcov v dozornej rade, maximálne vak do polovice poètu èlenov
dozornej rady, keïe valné zhromadenie vdy musí voli aspoò polovicu èlenov dozornej
rady. Právna úprava od 1. 1. 2002 precizuje vo¾bu èlenov dozornej rady zamestnancami,
prièom sa obligatórne predpokladá vypracovanie volebného poriadku, schváleného odborovou organizáciou alebo predstavenstvom v spolupráci s oprávnenými volièmi.

K § 201
Èlenovia dozornej rady sú povinní zúèastni sa valného zhromadenia a oboznamova
valné zhromadenie s výsledkami svojej kontrolnej èinnosti. Dôleitým je zákonné
oprávnenie èlenov dozornej rady (volených zamestnancami alebo meniny èlenov) na
oznámenie ich rozdielneho názoru pri predkladaných dokumentoch spolu so závermi väèiny èlenov dozornej rady.
Zákonná úprava ustanovuje pravidlá pre rozhodovanie dozornej rady, a to väèinou
hlasov vetkých jej èlenov, ak stanovy neurèia inú väèinu hlasov. V zápisnici, ktorá sa vyhotovuje zo zasadnutia dozornej rady, majú právo èlenovia volení zamestnancami uvies
rozdielny názor. Stanovisko meniny èlenov dozornej rady sa uvedie, ak o to poiadajú. Zápisnica sa podpisuje predsedom dozornej rady.
Uvedenie rozdielneho názoru a stanoviska má význam z h¾adiska zodpovednosti èlenov
predstavenstva pri unesení dôkazného bremena o výkone funkcie s odbornou starostlivosou, resp. o preukázaní dobrej viery v to, e jeho konanie bolo v súlade so záujmami spoloènosti.
Zákonná úprava povinností èlena dozornej rady pri jednoosobovej spoloènosti je vykonaná v ustanovení § 190 ods. 2.
Aktualizácia è. 54
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K § 202
Zákon rozoznáva nieko¾ko spôsobov, ktorými je prípustné zvýi základné
imanie v akciovej spoloènosti. Týmito spôsobmi sú zvýenie základného imania upísaním nových akcií (§ 203 a 206), podmienené zvýenie základného imania (§ 207), zvýenie
základného imania z majetku spoloènosti (§ 208 a 209), kombinované zvýenie základného
imania (§ 209a) a zvýenie základného imania predstavenstvom (§ 210). Právna teória èlení spôsoby zvýenia na efektívne, kedy dochádza k zvýeniu vlastného imania spoloènosti
(§ 6 ods. 4) a nominálne, kedy dochádza iba k zmene truktúry vlastných zdrojov financovania.
Ustanovenie § 202 má veobecnú povahu vo vzahu k ustanoveniam upravujúcim jednotlivé spôsoby zvýenia základného imania (§ 203 a § 210); uplatní sa, pokia¾ tieto osobitné ustanovenia neurèujú nieèo iné.
Pri väèine spôsobov zvýenia základného imania sa vyaduje rozhodnutie najvyieho
orgánu spoloènosti  valného zhromadenia. Výnimkou je zvýenie základného imania
predstavenstvom, ktoré môe rozhodnú o zvýení základného imania na základe poverenia
zo stanov alebo na základe poverenia valného zhromadenia.
Schválenie rozhodnutia valného zhromadenia o zvýení základného imania
musí by osvedèené notárskou zápisnicou. Na prijatie rozhodnutia sa vyaduje súhlas
dvojtretinovej väèiny hlasov prítomných akcionárov. Zo stanov spoloènosti môe vyplýva, e na prijatie rozhodnutia sa vyaduje vyí poèet hlasov (§ 187 ods. 2), ako urèuje
§ 202.
Pri vydaní viacerých druhov akcií (do úvahy prichádzajú iba akcie kmeòové a prioritné
 § 155 ods. 6) sa poèíta kvalifikovaná väèina oddelene. Ak spoloènos vydala prioritné akcie, vyaduje sa na prijatie rozhodnutia súhlas dvojtretinovej väèiny hlasov prítomných
akcionárov, ktorí majú prioritné akcie  ibae im hlasovacie právo nepatrí (§ 159 ods. 3) 
a súhlas dvojtretinovej väèiny hlasov prítomných akcionárov, ktorí majú kmeòové akcie.
Èlenovia predstavenstva sú povinní poda návrh na uloenie uznesenia o zvýení základného imania do zbierky listín. Odpis notárskej zápisnice osvedèujúcej prijatie uznesenia je potrebné priloi k návrhu v dvoch vyhotoveniach (28b ods. 2). Lehotu na podanie
návrhu je potrebné urèi pod¾a § 28b ods. 2 v spojení s § 189 ods. 1, t. j. zápisnica
musí by predloená na zápis do zbierky listín do 30 dní od jej vyhotovenia, prièom predstavenstvo je povinné zabezpeèi vyhotovenie zápisnice do 30 dní od ukonèenia valného zhromadenia. Po márnom uplynutí takto urèenej lehoty môe súd uloi zodpovedným èlenom
predstavenstva poriadkovú pokutu (§ 28b ods. 3). Ak spoloènos podá návrh na zápis zvýenia základného imania skôr, ako uplynula takto urèená lehota, je potrebné poda návrh na
uloenie uznesenia do zbierky listín u s návrhom na zápis.
Pozvánka na valné zhromadenie alebo oznámenie o konaní valného zhromadenia
musí obsahova veobecné náleitosti (§ 184 ods. 4) a náleitosti osobitné (§ 202 ods. 2 a 3).
Niektoré osobitné náleitosti postaèí formulova ako text navrhovaného uznesenia, ktoré
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má valné zhromadenie prija. Poiadavky zákonodarcu na presný obsah pozvánky
alebo oznámenia majú zaruèi vèasnú a presnú informovanos akcionárov, èo je nevyhnutné vzh¾adom na zmeny v rozsahu práv jednotlivých akcionárov, ktoré môu zvýením základného imania nasta.
Dôvodom zvýenia základného imania môe by potreba získania kapitálových
zdrojov, kapitalizácia poh¾adávok spoloènosti, umonenie vstupu ïalieho akcionára do
spoloènosti, potreba zmeny truktúry vlastných zdrojov financovania a iné. Spôsobom zvýenia, ktorý má by v uznesení valného zhromadenia uvedený, sa rozumie urèenie jedného
z postupov uvedených v § § 203 a 210. Pozvánka alebo oznámenie o konaní valného zhromadenia ïalej obsahuje náleitosti, ktoré mono súhrnne oznaèi ako emisné podmienky,
a to navrhovaný poèet akcií, ich menovitá hodnota, podoba akcií (listinné alebo zaknihované), forma akcií (na meno alebo na doruèite¾a), druh akcií (kmeòové alebo prioritné), emisný
kurz alebo spôsob jeho urèenia (§ 157 ods. 2).
Pri zvýení základného imania nepeòaným vkladom musí by predmet vkladu
a budúci upisovate¾  vlastník nepeòaného vkladu  známy u pri zvolaní valného zhromadenia. Výzvu na upísanie nepeòaného vkladu mono da iba konkrétnej osobe. Zákon
dokonca výslovne (v podstate nadbytoène) ustanovuje, e akcie nemono upisova na základe verejnej výzvy nepeòanými vkladmi (§ 204 ods. 1). Predmet nepeòaného vkladu a urèenie, v akej sume sa zapoèítava na plnenie emisného kurzu akcií, sa uvedie u v pozvánke
alebo oznámení o konaní valného zhromadenia. Znalecký posudok sa akcionárom predloí
na valnom zhromadení, postaèí preto, ak bude vyhotovený a k tomuto dòu.
Sporné zostáva, èo má zákonodarca na mysli, keï uvádza, e náleitosou pozvánky alebo oznámenia musí by aj navrhovaná hodnota (§ 202 odsek 3). V súvislosti s nepeòaným vkladom prichádza do úvahy iba hodnota vkladu urèená znalcom, vtedy ale nemôeme hovori o hodnote navrhovanej, alebo hodnota, v ktorej sa nepeòaný vklad zapoèítava
na plnenie emisného kurzu. V tomto smere by boli údaje poadované pod¾a odseku 3 duplicitné. Zákonodarca pravdepodobne v novele ObchZ opomenul vypusti slová: ,a navrhovaná hodnota. Tejto úvahe plne zodpovedá skutoènos, e èiarka pred slovami a navrhovaná hodnota je gramaticky umiestnená nesprávne.
Pri zápise zvýenia základného imania do obchodného registra je potrebné rozliova, pri ktorých spôsoboch zvýenia je tento zápis kontitutívny (právne úèinky nastávajú a zápisom do obchodného registra) a pri ktorých spôsoboch je deklaratórny (právne
úèinky nastávajú pred zápisom do obchodného registra na základe urèitej právnej skutoènosti).
Právnymi skutoènosami, ktoré spôsobujú úèinky zvýenia základného imania, prièom
jeho zápis do obchodného registra je následne iba deklaratórny, sú uplatnenie práva na výmenu vymenite¾ných dlhopisov za akcie (§ 207 ods. 7), uplatnenie práva z prioritného dlhopisu na prednostné upísania akcií a splatenie emisného kurzu alebo jeho èasti (§ 207 ods. 8)
a splatenie emisného kurzu vetkých akcií upísaných na základe rozhodnutia o zvýení záAktualizácia è. 54
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kladného imania predstavenstvom (§ 210 ods. 4). V ostatných prípadoch nastávajú úèinky
zvýenia základného imania zápisom do obchodného registra.
Okamihom, kedy zvýenie základného imania nadobúda právne úèinky, vznikajú upisovate¾ovi akcií práva akcionára zodpovedajúce upísaným akciám (§ 176 a ods. 2). Spoloènosti vzniká povinnos odovzda upisovate¾om akcie (doèasné listy) alebo zabezpeèi registráciu zaknihovaných akcií v evidencii zaknihovaných cenných papierov.
Zápisom zvýenia (alebo zníenia) základného imania do obchodného registra sú súdy v iných konaniach viazané a nemôu skúma správnos postupu registrového súdu alebo splnenie podmienok zvýenia ako predbenú otázku (§ 135 ods. O. s. p.).
Rozhodnutie valného zhromadenia o zvýení základného imania je rozhodnutím, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov v èasti výka základného imania spoloènosti [§ 173
ods. 1 písm. c)]. V súlade s § 173 ods. 2 sa takého rozhodnutie povauje za rozhodnutie
o zmene stanov. K zmene stanov vak dochádza a vtedy, keï nastanú právne úèinky zvýenia základného imania. V tejto súvislosti treba ma na zreteli, e zákonodarca vyaduje
pripoji úplné znenie stanov u k návrhu na zápis zvýenia základného imania do
obchodného registra, hoci k zmene stanov de iure dochádza a zápisom do obchodného registra [napr. § 206 ods. 2 písm. h)]. Spoloènos v tomto prípade vyhotoví úplne znenie stanov s tým, e uvedie novú výku základného imania, avak takáto listina bude skutoène
predstavova úplne znenie stanov a po zápise zvýenia o obchodného registra.

K § 203
Ods. 1 a 2
Zvýenie základného imania upísaním nových akcií je tzv. efektívnym zvýením základného imania, nako¾ko spoloènos zväèuje svoje vlastné imanie tým, e získava nové
kapitálové prostriedky od upisovate¾ov.
Podmienkou zvýenia základného imania týmto spôsobom je splatenie emisného kurzu vetkých skôr upísaných akcií. Nie je rozhodné, èi doterajie akcie nie sú
splatené z dôvodu, e neuplynula lehota ich splatnosti, alebo z dôvodu omekania èo len niektorých akcionárov so splatením akcií. Pokia¾ predstavenstvo rozhodne o vylúèení akcionára, ktorý je v omekaní so splatením akcií zo spoloènosti (§ 177 ods. 5), nestávajú sa tým akcie, ktoré preli na spoloènos, splatené; tieto úèinky nastávajú a splatením akcií ich
novým nadobúdate¾om alebo zníením základného imania o tieto akcie.
Nesplatenie emisného kurzu skôr upísaných akcií vydaných zamestnancom spoloènosti
nie je prekákou upisovania nových akcií. Nesplatenie emisného kurzu skôr upísaných akcií
(aj akcií, ktoré nie sú vydané zamestnancom) nie je prekákou upísania nových akcií zamestnancami spoloènosti.
Podmienka splatenia skôr upísaných akcií sa nevyaduje, pokia¾ sa nové akcie upisujú nepeòaným vkladom.
V texte zákona je síce uvedené, e obmedzenie pod¾a prvej vety odseku 1 sa netýka zvýenia základného imania nepeòanými vkladmi, ak sa majú akcie vyda zamestnancom spo-
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loènosti., avak z logického výkladu vyplýva, e úmyslom zákonodarcu nebolo kumulatívne stanovenie oboch podmienok. Zrejmým omylom vypadla spojka a, správne malo by
v texte uvedené: Toto obmedzenie sa netýka zvýenia základného imania nepeòanými
vkladmi, a ak sa majú akcie vyda zamestnancom spoloènosti..
Náleitosti uznesenia valného zhromadenia pri tomto spôsobe zvýenia základného
imania sú stanovené deklaratórne; uznesenie môe obsahova aj iný prípustný obsah, pokia¾
obsahuje údaje vyadované pod¾a odseku 2.
Ods. 3 a 4
Právna úprava reguluje postup spoloènosti v prípadoch, kedy sa pri upisovaní
nových akcií nedosiahne navrhovaná výka základného imania alebo naopak,
kedy je predpoklad prejavenia záujmu upísa akcie aj po dosiahnutí navrhovanej výky. Prípustnos úèinného upísania akcií pri dosiahnutí väèieho alebo menieho ako navrhovaného
základného imania musí by vyjadrená u v uznesení o zvýení základného imania a musí
by súèasou výzvy na upisovanie akcií.
Pokia¾ valné zhromadenie neschválilo prípustnos zvýi základné imanie aj o upísané
akcie nezodpovedajúce navrhovanej výke a pokia¾ táto prípustnos nebola výslovne uvedená vo výzve na upisovanie akcií, je upísanie akcií, ktoré nedosiahlo výku navrhovaného základného imania, neúèinné. V takom prípade sa vzh¾adom na ustanovenie § 204 ods. 1 primerane pouije ustanovenie § 167. Akcionári môu predís neúèinnosti upisovania
tým, e v lehote jedného mesiaca od uplynutia lehoty urèenej valným zhromadením na
upisovanie akcií upíu (aspoò niektorí z nich) nové akcie, ktoré chýbajú do dosiahnutia navrhovanej výky základného imania. Pokia¾ je upisovanie neúèinné, spoloènos je povinná vráti upisovate¾om prijaté plnenia, pri peòaných vkladoch spolu s úrokom
pod¾a § 167 ods. 2.
Pokia¾ valné zhromadenie nepripustilo upísanie akcií prevyujúcich navrhované základné imanie a pokia¾ táto prípustnos nebola výslovne uvedená vo výzve na upisovanie
akcií, je predstavenstvo povinné odmietnu po upísaní navrhovaného základného imania
ïalie upisovanie.
Rozhodnutie valného zhromadenia o pripustení upísania akcií prevyujúcich navrhované základné imanie musí obsahova náleitosti pod¾a § 163 ods. 2 písm. b), a to
urèenie, èi dôjde k zvýeniu navrhovaného základného imania, alebo èi dôjde k zachovaniu
navrhovaného základného imania pri pomernom krátení poètu upísaných akcií jednotlivým
upisovate¾om, alebo èi dôjde iba k èiastoènému zvýeniu navrhovaného základného imania,
alebo urèenie iného postupu. Pre prípadnú povinnos spoloènosti vráti prijaté plnenia za
upísanie akcií prevyujúce navrhované zvýenie základného imania platí primerane § 166
ods. 2.
Ods. 5
Po prijatí uznesenia valného zhromadenia o zvýení základného imania môe nasta
upísanie nových akcií nieko¾kými spôsobmi. Predovetkým sa môu vetci akcionári dohodAktualizácia è. 54
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nú pod¾a § 205 o ich èasti na celom zvýení základného imania; v takom prípade prirodzene
spoloènos nevydáva výzvu na upísanie akcií. Ak k dohode pod¾a § 205 nedôjde, je potrebné
uverejni alebo doruèi akcionárom výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie
akcií (§ 204a ods. 2), ibae dôjde k vylúèeniu prednostného práva (204a ods. 5). Ak sa na základe prednostného práva neupíu vetky akcie, predstavenstvo vydá výzvu na upisovanie
akcií pod¾a § 203 ods. 5.
Výzva na upisovanie akcií môe by verejnou výzvou alebo výzvou adresovanou urèitému záujemcovi (urèitým záujemcom), alebo výzvou adresovanou urèitému okruhu záujemcov s uvedením spôsobu ich výberu. Postup pri upisovaní, t. j. urèenie, komu je upísanie
ponúknuté (èi dôjde k vydaniu verejnej výzvy alebo inému druhu výzvy), musí by obligatórne uvedený u v uznesení valného zhromadenia o zvýení základného imania. Uvedené
vyplýva z § 203 ods. 2 písm. h), ktorý ukladá valnému zhromadeniu povinnos urèi spôsob upisovania akcií, ktoré neboli upísané, s vyuitím práva pod¾a § 204a.
Spoloènos môe výzvu na upísanie akcií, a to akúko¾vek výzvu, èi u verejnú alebo
výzvu na prednostné upísanie akcií, nahradi zmluvou o obstaraní vydania cenných
papierov uzavretou s obchodníkom s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi touto zmluvou preberá záväzok postupova rovnako, ako by vyplývalo z výzvy na
upísanie akcií, ktorú zmluva nahrádza. Napr. preberá záväzok preda akcie vopred urèeným
osobám (zmluva nahrádza neverejnú výzvu) alebo neurèitému okruhu neurèitých osôb
(zmluva nahrádza verejnú výzvu), alebo osobám, ktoré majú prednostné právo na upísanie
akcií (zmluva nahrádza výzvu pod¾a § 204a).
Verejná výzva na upisovanie akcií (legálna definícia § 154 ods. 5) je ponukou
adresovanou neurèitému okruhu vopred neurèitých osôb. Verejnú výzvu je potrebné
vhodným spôsobom zverejni akýmiko¾vek vhodnými prostriedkami. Ak dôjde k úèinnému
upísaniu akcií na základe verejnej výzvy, mení sa status akciovej spoloènosti, pokia¾ bola
dovtedy súkromnou spoloènosou, na verejnú akciovú spoloènos (§ 154 ods. 3). Za podmienok vyadovaných pod¾a zákona o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, je potrebné zverejnenie prospektu cenného papiera, ktorý
schva¾uje Úrad pre finanèný trh.
Pokia¾ ide o neverejnú výzvu, postaèí ju doruèi adresátovi (adresátom), teda urèitým osobám. Niè nebráni tomu, aby spoloènos výzvu uverejnila, aj keï nejde o verejnú výzvu (akcie sa ponúkajú iba subjektom pod¾a urèitých kritérií).
Spôsob upisovania akcií urèený valným zhromadením môe predpoklada, e spoloènos vydá postupne viaceré výzvy rozdielneho druhu pre prípad, e niektorou výzvou nedôjde k upísaniu celej navrhovanej výky. Mono teda urèi, e spoloènos najskôr osloví urèitý okruh osôb a pokia¾ zostanú neupísané akcie, vydá výzvu verejnú.
Výzva na upisovanie akcií, èi ide o verejnú výzvu alebo iný druh výzvy, musí obsahova vetky údaje, ktoré sú obligatórnou náleitosou uznesenia valného zhromadenia o zvýení základného imania a prípadnú skutoènos, e upísanie akcií pod navrhovanú výku alebo nad navrhovanú výku základného imania je prípustné. Ïalím
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obsahom výzvy je najmä formulácia ponuky upísa akcie spoloènosti. Adresátom ponuky 
v závislosti od druhu výzvy  je konkrétna osoba alebo urèitý èi neurèitý okruh osôb.
Výzva na upisovanie akcií je právny úkon spoloènosti a je pre spoloènos záväzná v obdobnom rozsahu, ako návrh na uzavretie zmluvy; pri verejnej výzve v obdobnom rozsahu
ako verejný návrh na uzavretie zmluvy. Na základe výzvy toti môe dôjs k platnému upísaniu akcií aj bez ïalieho prejavu vôle spoloènosti, postaèí, ak upisovate¾
v súlade s výzvou doruèí spoloènosti svoj vèasný a obsahovo zhodný prejav vôle
akcie upísa. Po doruèení prejavu vôle upisovate¾a nemôe spoloènos upísanie jednostranne zrui, vyjmúc prípady predpokladané zákonom (napr. odmietnutie upísania akcií
nad navrhovanú výku základného imania pod¾a § 203 ods. 4).

K § 204
Ods. 1, 2
Z ustanovení upravujúcich zaloenie spoloènosti sa analogicky pouije úprava upisovania a úprava splácania emisného kurzu, ak zákon neustanovuje inak.
Na upisovanie akcií pri zvýení základného imania sa v plnom rozsahu pouije § 165
ods. 1, ktorý urèuje formálne a obsahové náleitosti právneho úkonu upisovate¾a. Upísanie
vzniká na základe zhodných prejavov vôle medzi spoloènosou a upisovate¾om. Prejavom
vôle zo strany spoloènosti je výzva na upísanie akcií. Prejav vôle upisovate¾a je jeho zápis do
listiny upisovate¾ov alebo iný písomný prejav doruèený spoloènosti. Prejav vôle upisovate¾a musí zodpoveda výzve na upísanie akcií.
Upísaním akcií vzniká upisovate¾ovi povinnos splati emisný kurz týchto
akcií. Splatnos emisného kurzu urèuje valné zhromadenie u v rozhodnutí o zvýení základného imania. Pri rozhodnutí je valné zhromadenie povinné zoh¾adni, e 30 % menovitej hodnoty akcií musí by splatených najneskôr do podania návrhu na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra tak, aby bolo moné návrh poda najneskôr do 90
dní odo dòa upísania akcií (§ 206 ods. 1 a 4). Pri urèení splatenia aspoò 30%-nej èasti menovitej hodnoty treba ma na zreteli, e pokia¾ presahuje emisný kurz menovitú hodnotu,
zapoèítava sa platba najskôr na splácanie emisného áia a a potom na splatenie menovitej
hodnoty.
Pri verejných akciových spoloènostiach, ktorých akcie sú obchodované na trhu kótovaných cenných papierov, musí by lehota na splatenie celého emisného kurzu stanovená pred
podaním návrhu do obchodného registra.
Povinnos vyda upisovate¾om písomné potvrdenie o splatení emisného kurzu upísaných akcií alebo jeho èasti (§ 168 ods. 2) sa vzahuje pri upísaní nových akcií na spoloènos.
Toto potvrdenie spoloènos vymení za doèasný list alebo za akcie po zápise zvýenia základného imania do obchodného registra.
Následkom poruenia povinnosti splati vèas prvú splátku upísaných akcií môe by
neúèinnos upísania. Tieto úèinky nastanú vzh¾adom na primerané pouitie § 165 ods. 3
iba vtedy, ak upisovate¾ nesplatil vèas aspoò 10 % menovitej hodnoty upísaných akcií. UpiAktualizácia è. 54
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sovate¾ v takom prípade zodpovedá spoloènosti za kodu, ktorá vznikla dôsledkom neúèinnosti ním upísaných akcií.
Ak upisovate¾ vèas splatil 10 % menovitej hodnoty akcií, ale je v omekaní so splatením
zvynej èasti prvej splátky, je upisovanie úèinné a nastávajú úèinky omekania na strane
dlníka (§ 365 a nasl.). V príèinnej súvislosti s omekaním upisovate¾a vak môe by to, e
spoloènos nebude môc poda návrh na zápis zvýenia základného imania do obchodného
registra vèas, èo spôsobí neúèinnos celého upísania akcií (§ 206 ods. 1 a 4) a zodpovednos
upisovate¾a za spôsobenú kodu.
Po novele Obchodného zákonníka je moné predpoklada rozdielne právne
názory na výklad otázky, v akej lehote musí by splatený celý emisný kurz akcií
upísaných pri zvýení základného imania. Pod¾a § 177 ods. 1 je stanovená povinnos
splati emisný kurz najneskôr do jedného roka od vzniku spoloènosti. Toto ustanovenie nie
je v truktúre zákona zaradené medzi ustanovenia upravujúce vznik spoloènosti, preto je
sporné pouitie analógie tak (§ 204 ods. 1), e lehota jedného roka sa pri zvýení základného
imania poèíta odo dòa, kedy nastali právne úèinky zvýenia základného imania.
Zákon ustanovuje povinnos splati prvú splátku upísaných akcií (najmenej 30 % menovitej hodnoty) iba na bankový úèet urèený predstavenstvom. Iný spôsob splatenia nie je
moný. Z uvedeného vyplýva, e prvá splátka nemôe by zapoèítaná s poh¾adávkou upisovate¾a voèi spoloènosti ani dohodou upisovate¾a a spoloènosti, ani jednostranným úkonom
spoloènosti. Niè vak nebráni zapoèítaniu ïalích splátok emisného kurzu vzájomnou dohodou alebo jednostranným úkonom spoloènosti (kapitalizácia poh¾adávky kompenzáciou).
Zapoèítanie jednostranným úkonom upisovate¾a je vzh¾adom na § 177 ods. 2 vdy vylúèené.
Ods. 3
Pri zvýení základného imania upísaním nových akcií je prípustné upísa akcie aj nepeòaným vkladom (§ 59 ods. 2 a 6). Pre porovnanie pri zaloení spoloènosti
nemono upísa akcie nepeòaným vkladom na základe výzvy na upisovanie akcií (§ 165
ods. 2).
Podmienky upísania urèuje valné zhromadenie u v uznesení o zvýení základného imania. Tieto podmienky (predmet vkladu a zapoèítanie jeho hodnoty na plnenie emisného kurzu) sú obsahom výzvy na upísanie akcií, ktorú spoloènos adresuje priamo vlastníkovi predmetu vkladu. Upísanie nastáva rovnako ako pri peòaných vkladoch podpísaním
listiny upisovate¾ov alebo doruèením písomného prejavu vôle upisovate¾a. Náleitosou
listiny upisovate¾ov okrem údajov pod¾a § 165 ods. 1 musí by aj predmet vkladu a zapoèítanie jeho hodnoty na plnenie emisného kurzu.
Nepeòaný vklad musí by odovzdaný spoloènosti pred podaním návrhu na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra tak, aby bolo moné poda návrh do 90 dní
odo dòa upísania akcií (§ 206 ods. 4).
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Splatením nepeòaného vkladu sa rozumie jeho odovzdanie spoloènosti. Pri nehnute¾nostiach sa vklad povauje za splatený dòom odovzdania písomného vyhlásenia vkladate¾a
pod¾a § 60 ods. 1.
Na prechod vlastníckeho práva z upisovate¾a na spoloènos sa primerane pouijú ustanovenia § 60. Vlastnícke právo k nepeòanému vkladu nadobúda spoloènos dòom,
kedy nastanú právne úèinky zvýenia základného imania. Pri nehnute¾nosti prechádza vlastnícke právo a vkladom do katastra nehnute¾ností. Návrh na vklad do katastra nehnute¾ností je tatutárny orgán spoloènosti povinný poda do 15 dní odo dòa, kedy nastali
úèinky zvýenia základného imania.
Ods. 4
S úèinnosou od 1. 1. 2002 nemono vyda zamestnanecké akcie ako osobitný
druh akcií. Zamestnanecké akcie vydané pred týmto dòom sa menia na kmeòové akcie
dòom, kedy o tom rozhodne valné zhromadenie, ktoré je takého rozhodnutie povinné prija
najneskôr do 1. 1. 2004 (§ 768c ods. 17). Zvýhodnenia, ktoré je moné naïalej poskytnú akcionárom  zamestnancom spoloènosti  zostávajú zachované iba v obmedzenom rozsahu (napr. § 161e ods. 2, § 203 ods. 1, § 204 ods. 4 a § 204a ods. 7).
Ustanovenie odseku 4 prevzalo v pozmenenej forme úpravu úèinnú do 31. 12. 2001,
ktorá umoòovala, aby èas menovitej hodnoty zamestnaneckých akcií nebola splatená.
Zamestnanci spoloènosti môu nadobudnú urèitý poèet akcií za cenu meniu, ako je
ich emisný kurz, resp. ich menovitá hodnota. V prípade, kedy nadobudnú akcie za cenu niiu ako nominálna hodnota, zostane èas základného imania nesplatená. Zákon nestanovuje
obmedzenia, v akom rozsahu základného imania môe menovitá hodnota akcií zosta nesplatená. Keïe niet opaènej úpravy, aj pri akciách nadobúdaných zamestnancami platí, e
rozsah splatenia základného imania sa zapisuje do obchodného registra.
Rozdiel medzi nesplatenou èasou emisného kurzu a cenou, za ktorú nadobudli akcie zamestnanci spoloènosti, je spoloènos povinná kry z vlastných zdrojov. Do úvahy prichádzajú iba vlastné zdroje predstavujúce nerozdelený zisk alebo fondy vytvárané zo zisku.

K § 204a
Akcionári majú prednostné právo na upísanie nových akcií. Prednostné právo je
urèené pomerom menovitých hodnôt ich akcií. Rovnako, primerane pod¾a § 204a, majú akcionári prednostné právo na nadobudnutie vymenite¾ných alebo prioritných dlhopisov emitovaných spoloènosou (§ 160 ods. 5).
Prednostné právo nemajú akcionári v prípade, e valné zhromadenie rozhodlo o upísaní nových akcií nepeòanými vkladmi.
Spoloènos je povinná ponúknu nové akcie doterajím akcionárom. Túto ponukovú povinnos splní výzvou na uplatnenie práva na prednostné upísanie akcií. Výzva obsahuje
údaje, ktoré sú obligatórnou náleitosou uznesenia valného zhromadenia o zvýení základného imania. Výzvu predstavenstvo spoloènosti zverejní alebo doruèí pod¾a § 184
ods. 3 spôsobom ustanoveným pre zvolávanie valného zhromadenia. Výzvu na uplatnenie
Aktualizácia è. 54
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práva mono uskutoèni aj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi postupom
pod¾a odseku 6. Lehota na upísanie akcií na základe prednostného práva nesmie by kratia
ako 14 dní [§ 203 ods. 2 písm. f)]. Márnym uplynutím lehoty prednostné právo zaniká.
Rozhodujúci deò na urèenie osoby oprávnenej na prednostné upísanie akcií urèí valné
zhromadenie iba v prípade, e spoloènos vydala zaknihované akcie (§ 203 ods. 2 písm. e/).
Právo na prednostné upísanie akcií vzniká dòom, kedy valné zhromadenie rozhodne
o zvýení základného imania upísaním nových akcií. Týmto dòom môe by predmetom
samostatného prevodu. Právo na prednostné upísanie je právom na nepeòané plnenie (spoloènos má povinnos ponúknu upísanie akcií), teda spåòa pojmové vymedzenie poh¾adávky. Z uvedeného dôvodu sa na platnos zmluvy o prevode tohto práva vyaduje písomná forma (§ 524 OZ).
Obmedzi alebo vylúèi prednostné právo akcionárov na upísanie nových akcií je moné
iba rozhodnutím valného zhromadenia, ktoré je súèasou uznesenia o zvýení základného
imania. Podmienky prijatia tohto rozhodnutia sú preto rovnaké ako podmienky prijatia rozhodnutia o zvýení základného imania. Valné zhromadenie je oprávnené rozhodnú o vylúèení alebo obmedzení prednostného práva iba v prípade, e sú dané dôleité záujmy spoloènosti. V prípade, e tvrdené záujmy v skutoènosti neexistujú, mono sa domáha
vyhlásenia rozhodnutia valného zhromadenia neplatné (§ 183). Dôvod na obmedzenie
alebo vylúèenie práva uvádza zákon príkladmo v odseku 7, ak je úèelom zvýenia základného imania vydanie akcií zamestnancom spoloènosti.
Skutoènos, e sa navrhuje obmedzenie alebo vylúèenie prednostných práv, musí by
uvedená u v pozvánke na zvolanie valného zhromadenia. O dôvodoch návrhu vypracuje
predstavenstvo písomnú správu. V èase medzi zvolaním a konaním valného zhromadenia
musí by táto správa poskytnutá kadému akcionárovi na jeho poiadanie. Na spôsob poskytnutia správy akcionárom sa primerane vzahujú ustanovenia o poskytovaní návrhov
zmien stanov pred konaním valného zhromadenia, prípadne iných návrhov, ak tak urèujú
stanovy (§ 184 ods. 6 a 8).

K § 205
Akcionári sa môu dohodnú o rozsahu ich úèasti na celom zvýení základného imania. Ako samozrejme z pojmu dohoda vyplýva, vyaduje sa súhlas vetkých akcionárov, nepostaèuje iná kvalifikovaná väèina. Dohodou dochádza k upísaniu vetkých akcií,
ktoré sa navrhujú vyda. Upisovate¾mi sú výhradne akcionári spoloènosti.
Dohoda musí by uzavretá v písomnej forme. K dohode môe dôjs aj priamo na valnom
zhromadení, ktoré rozhoduje o zvýení základného imania. Nie je vylúèené, aby bola
dohoda súèasou zápisnice o priebehu valného zhromadenia. V takom prípade
musí zápisnica spåòa vetky obsahové a formálne náleitosti tohto právneho úkonu, najmä
musí by podpísaná vetkými akcionármi.
Pokia¾ dôjde k uzavretiu dohody priamo na valnom zhromadení, ustanovenie § 202 sa
pouije iba primerane, t. j. uznesenie valného zhromadenia nemusí obsahova náleitosti,
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ktorých pouitie je vzh¾adom na uzavretie dohody vylúèené (napr. postup pri upisovaní akcií na základe výzvy).
Dohodu mono uzavrie aj neskôr, po konaní valného zhromadenia. Uzavretím dohody sa zastavuje ïalí postup pri upisovaní akcií. Dohodu vak nemono úèinne uzavrie potom, èo tretia osoba úèinne upísala urèité akcie alebo na základe u vydanej záväznej výzvy
spoloènosti na upisovanie akcií dolo k úèinnému upísaniu akcií treou osobou po uzavretí
dohody akcionárov.
Dohoda musí by spoloènosti doruèená, aj keï zákon túto podmienku výslovne neuvádza, v opaènom prípade nemôu nasta právne úèinky tejto dohody voèi spoloènosti.

K § 206
Ustanovenia § 206 urèujú podmienky a obsah návrhu na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra a lehotu na jeho podanie.
Návrh podáva predstavenstvo, ak je splnená podmienka, e upisovatelia splatili aspoò
30 % menovitej hodnoty upísaných akcií. Nesplatenie menovitej hodnoty v tejto výke èo
len jednej akcie, je prekákou podania návrhu. Prekákou podania návrhu nie je, ak sú upisovatelia alebo niektorí z upisovate¾ov v omekaní so splatením èasti emisného kurzu upísaných akcií pri splnení podmienky splatenia 30 % menovitej hodnoty. Navrhovaným údajom na zápis do obchodného registra je okrem novej výky základného imania aj rozsah jeho
splatenia [§ 28 ods. 2 písm. d)].
Návrh je potrebné poda v lehote do 90 dní odo dòa upísania akcií. Dòom upísania akcií je deò úèinného upísania poslednej akcie. Zákon sankcionuje nedodranie lehoty na
podanie návrhu neúèinnosou upisovania. Spoloènos je vtedy povinná vráti vklady upisovate¾om; peòané vklady spolu s úrokom vo výke urèenej pod¾a odseku 4.
Neúèinnos upisovania ako následok nedodrania lehoty na podanie návrhu vzniká bez
oh¾adu na to, èi bolo nedodranie lehoty zavinené spoloènosou. Neúèinnos upisovania tak
môe spôsobi  za urèitých okolností  èo i len jeden upisovate¾ neplnením povinnosti splati vèas upísané akcie aspoò do výky 30 % ich menovitej hodnoty.
K návrhu na zápis zvýenia základného imania do obchodného registra sa prikladajú
listiny preukazujúce splnenie zákonných podmienok pri rozhodnutí o zvýení, upísaní
a splatení akcií.
Osobitným predpisom upravujúcim prospekt cenného papiera, ak sa upisujú
akcie na základe verejnej výzvy je zákon o cenných papieroch.
Èlenovia predstavenstva ruèia zo zákona v prípade poruenia povinnosti uvies vo vyhlásení o splatení vkladov jednotlivými upisovate¾mi [odsek 2 písm. f)] skutoèný rozsah
splatenia vkladom, a to do výky rozdielu medzi sumou splatenou a uvedenou vo vyhlásení.
Ruèením sú zabezpeèené poh¾adávky spoloènosti voèi upisovate¾om a poh¾adávky akýchko¾vek verite¾ov spoloènosti. Ruèenie, okrem iných dôvodov zániku, zaniká splatením predmetných vkladov spoloènosti.
Aktualizácia è. 54
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K § 207
Podmienené zvýenie základného imania je jedným zo spôsobov zvýenia základného
imania, ktorý súvisí s vydaním vymenite¾ných alebo prioritných dlhopisov (§ 160). Aby
bolo moné uplatni práva z uvedených dlhopisov  právo na výmenu za akcie a právo na
prednostné upísanie akcií  musí dôjs k zvýeniu základného imania v rozsahu uplatnených práv. V èase emisie dlhopisov nie je známe, v akom rozsahu budú práva z dlhopisov
v budúcnosti uplatnené. Výka budúceho základného imania je podmienená uplatnením
týchto práv.
Súèasne s rozhodnutím o vydaní dlhopisov, rozhodne valné zhromadenie aj
o podmienenej výke základného imania. Podmienená výka predstavuje sumu, o akú
by sa zvýilo základné imanie v prípade, e dôjde k uplatneniu práv zo vetkých emitovaných dlhopisov. Maximálna výka podmieneného základného imania môe predstavova
polovicu základného imania v èase rozhodnutia valného zhromadenia.
Uznesenie valného zhromadenia o podmienenom zvýení základného imania sa povauje za zmenu stanov (§ 173 ods. 2). Súèasou stanov sa stáva údaj o podmienenej výke základného imania.
Spoloènos je povinná poda návrh na zápis rozhodnutia o podmienenom zvýení základného imania do obchodného registra a návrh na uloenie úplného znenia stanov do
zbierky listín (v dvoch vyhotoveniach). Pred zápisom do obchodného registra nie je moné
uplatnenie práv z dlhopisov  práva na výmenu za akcie a práva na prednostné upísanie akcií.
Práva z dlhopisov nemôu by dotknuté neskorím uznesením valného zhromadenia. Zákon zároveò ustanovuje ochranu práv z dlhopisov pri zníení základného
imania (§ 211 ods. 5).
Pri podmienenom zvýení základného imania nedochádza k nepeòaným vkladom do
spoloènosti.
Právo z vymenite¾ného dlhopisu mono uplatni a po úplnom splatení emisného kurzu tohto dlhopisu. Právo z vymenite¾ného dlhopisu uplatní oprávnená osoba 
majite¾ alebo ten, na koho bolo toto právo samostatne prevedené  doruèením písomnej iadosti spoloènosti. Doruèením iadosti nastáva upísanie a splatenie akcií, zaniká právo na
výplatu menovitej hodnoty dlhopisu a výnosu z dlhopisu a nastávajú úèinky zvýenia základného imania. Majite¾ dlhopisu alebo osoba, na ktorú bolo právo z dlhopisu samostatne prevedené, nadobúda doruèením iadosti práva akcionára. Upísanie a splatenie akcií sa uskutoèní pod¾a výmenného kurzu urèeného v uznesení valného zhromadenia
o podmienenom zvýení základného imania. Keïe menovitá hodnota akcií musí by splatená, emisný kurz dlhopisov má zodpoveda aspoò menovitej hodnote akcií.
Z prioritného dlhopisu vzniká právo upísa akcie spoloènosti spôsobom, v mieste a èase
urèenom valným zhromadením v uznesení o podmienenom zvýení základného imania
a zároveò právo pri splatnosti dlhopisu poadova výplatu menovitej hodnoty dlhopisu
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a výnosu z dlhopisu. Právo upísa akcie môe uplatni majite¾ dlhopisu alebo osoba, na ktorú bolo toto právo samostatne prevedené. Uplatnením tohto práva, t. j. upísaním akcií, vznikajú tomu, kto právo uplatnil, povinnosti upisovate¾a, predovetkým povinnos splati emisný kurz alebo jeho èas. Emisný kurz a jeho splatnos je urèená
v uznesení valného zhromadenia o podmienenom zvýení základného imania. Úèinky zvýenia základného imania nastávajú u splatením emisného kurzu alebo jeho prvej splátky
a ten, kto právo na upísanie akcií uplatnil sa týmto okamihom stáva akcionárom.
Zápis zvýenia základného imania do obchodného registra má deklaratórne
úèinky. Predstavenstvo je povinné poda návrh, pokia¾ tak neurobí skôr, do jedného mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nastali úèinky zvýenia základného imania. Ak
návrh podaný nebude, môe súd zaèa konanie o zápise zvýenia základného imania do obchodného registra aj bez návrhu (v prípade, e úèinky nastávajú a zápisom, konanie bez
návrhu zaèa nemono).

K § 208 a § 209
Zvýenie základného imania z majetku spoloènosti je tzv. nominálnym zvýením, nako¾ko spoloènos ním nezískava nové vlastné zdroje financovania, ale dochádza iba
k zmene truktúry existujúcich vlastných zdrojov. Na zvýenie mono poui nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku. Z iných vlastných zdrojov
základné imanie zvýi nemono, napr. nie je prípustné transformova do základného imania zdroje predstavujúce emisné áio. Rovnako nie je prípustné poui zdroje rezervného
fondu, keïe jednak ide o fond, ktorý môe by tvorený aj z iných prostriedkov ako zo zisku
(príplatkom nad vklad), jednak je jeho pouitie zákonom ustanovené.
Nerozdelený zisk transformujúci sa na základné imanie musí by spôsobilý na vyplatenie akcionárom v súlade s § 179 ods. 3. Musí ís o èistý zisk zníený o prídely do rezervného
fondu a do iných povinných fondov a o neuhradenú stratu minulých rokov.
Podkladom na zvýenie je schválená úètovná závierka (valným zhromadením),
overená audítorom bez výhrad, zostavená ku dòu najneskôr es mesiacov pred
konaním valného zhromadenia, ktoré o zvýení rozhoduje. Predstavenstvo súèasne
s návrhom na zápis zvýenia do obchodného registra prehlasuje, e odo dòa, ku ktorému
bola zostavená táto úètovná závierka, nedolo k takému zníeniu vlastných zdrojov, ktoré
by znamenalo nesplnenie zákonných predpokladov na zvýenie základného imania.
Zvýením nemôe dôjs k zmene akcionárskej truktúry, nemôe sa udia iba v prospech
niektorých akcionárov. Na zvýení sa vdy podie¾ajú vetky akcie emitované spoloènosou
bez výnimky. Iná úprava v stanovách spoloènosti alebo v uznesení valného zhromadenia
nie je prípustná.
Uznesenie valného zhromadenia o zvýení základného imania obsahuje spôsob,
akým sa zvýenie vykoná, t. j. èi dôjde k zvýeniu menovitej hodnoty doterajích akcií
alebo k vydaniu nových akcií.
Aktualizácia è. 54
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V prípade listinných akcií je potrebné, aby akcionári doterajie akcie predloili na vyznaèenie novej menovitej hodnoty alebo na ich výmenu za nové akcie. Výmena a vyznaèenie
má nasta v lehote urèenej valným zhromadením v uznesení o zvýení základného imania.
Ak akcionár nepredloí akcie na výmenu alebo vyznaèenie, a to ani po uplynutí dodatoènej
lehoty s upozornením na následky nepredloenia, predstavenstvo vyhlási nepredloené akcie za neplatné. Za neplatné akcie vydá nové akcie, tieto bezodkladne predá a výaok po zapoèítaní nákladov vyplatí pôvodnému akcionárovi alebo zloí do soluènej úschovy (§ 185a
O. s. p.).
Zákon nepredpokladá postup, e doterajie akcie zostanú zachované a iba doplnené novou emisiou. Tento postup nie je prípustný z dôvodu, e ak urèitému akcionárovi nebude moné odovzda akcie novej emisie, museli by by akcie novej emisie predané tretej osobe a pôvodné akcie by zostali tomuto akcionárovi. Uvedené nie je v súlade so zásadou,
e zvýením z majetku spoloènosti nedochádza k zmene akcionárskej truktúry.
Hoci úèinky zvýenia základného imania nastávajú a zápisom do obchodného registra,
k výmene akcií, k vyznaèeniu novej menovitej hodnoty alebo k vyhláseniu akcií za neplatné
(§ 209 ods. 4) môe dôjs tak pred zápisom, ako aj po zápise do obchodného registra. Uvedený výklad vyplýva z toho, e zákonodarca vyaduje, aby sa výmena a vyznaèenie uskutoènilo v lehote urèenej valným zhromadením v uznesení o zvýení základného imania. V èase
vydania uznesenia nie je moné predpoklada, e zápis nastane pred uplynutím tejto lehoty.
Na druhej strane, nie je zákonnou prekákou podania návrhu, ak k výmene alebo vyznaèeniu ete nedolo; súd tieto skutoènosti neskúma, keïe sú z h¾adiska podmienok zvýenia
irelevantné.
Pri zaknihovaných akciách sa zvýenie vykoná zmenou zápisu v evidencii cenných
papierov, a to zvýením ich menovitej hodnoty (§ 209 ods. 6). Hoci tak zákon ani príkladmo
neuvádza, nie je vylúèené pôvodnú emisiu ponecha a doplni novou. Zmenu v evidencii
mono vykona a po zápise zvýenia v obchodnom registri, èo vyplýva z analogického výkladu, pouitím ustanovenia § 213 ods. 7.

K § 209a
Kombinované zvýenie základného imania, ako vyplýva z pojmového oznaèenia, predstavuje spojenie efektívneho a nominálneho zvýenia základného imania, teda sèasti dochádza k získaniu nových vlastných zdrojov a sèasti k zmene truktúry existujúcich
vlastných zdrojov.
Kombinované zvýenie sa vykoná upísaním nových akcií s tým, e upisovate¾ nesplatí
èas emisného kurzu, ale táto bude krytá z nerozdeleného zisku spoloènosti, resp. z fondov
tvorených zo zisku. Vlastné prostriedky spoloènosti, ktoré sa pouijú na zvýenie, nie sú
teda rozde¾ované plone iba medzi akcionárov spoloènosti (ako pri zvýení z majetku spoloènosti), ale môu by zapoèítané aj na upísanie akcie osobou, ktorá nie je akcionárom spoloènosti.
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Podmienky pouitia vlastných zdrojov sú rovnaké, ako pouitie vlastných zdrojov pri
zvýení základného imania z majetku spoloènosti. Inak sa na postup primerane vzahujú
ustanovenia o zvýení základného imania upísaním nových akcií s nieko¾kými zásadnými
odchýlkami. Pri upisovaní nie sú prípustné nepeòané vklady. Nie je prípustné obmedzenie
alebo vylúèenie prednostného práva akcionárov. Èas emisného kurzu akcií, ktorá nie je
krytá vlastnými zdrojmi, musí by splatená naraz, splatenie v splátkach nie je moné. Návrh na zápis zvýenia základného imania mono poda, iba ak dolo k splateniu èasti emisného kurzu vetkých upísaných akcií, ktorá nie je krytá vlastnými zdrojmi.

K § 210
Ako vyplýva z pojmového oznaèenia tohto spôsobu zvýenia základného imania, o zvýení základného imania rozhoduje predstavenstvo.
Predstavenstvo môe rozhodnú o zvýení základného imania, ak je na to poverené.
Zákon rozoznáva dva druhy poverenia, a to poverenie obsiahnuté v stanovách
spoloènosti alebo poverenie udelené valným zhromadením.
Poverenie stanoví maximálnu výku, tzv. schválenú výku základného imania, do ktorej je predstavenstvo oprávnené rozhodnú o zvýení základného imania. Predstavenstvo
môe na základe jedného poverenia rozhodnú o zvýení základného imania aj viackrát, pokia¾ neprekroèí schválenú výku základného imania.
Pokia¾ poverenie na zvýenie základného imania predstavenstvom ude¾uje valné zhromadenie, vyaduje sa na prijatie uznesenia valného zhromadenia rovnaká kvalifikovaná
väèina, ako na rozhodnutie valného zhromadenia o zvýení základného imania (§ 202
ods. 1). Toto uznesenie sa povauje za zmenu stanov (§ 173 ods. 2), súèasou stanov sa stáva údaj o schválenej výke základného imania. Spoloènos je povinná poda návrh na zápis
rozhodnutia o poverení a schválenej výky základného imania do obchodného registra a návrh na uloenie rozhodnutia o poverení a úplného znenia stanov do zbierky listín (v dvoch
vyhotoveniach). Predstavenstvo môe rozhodnú na základe poverenia a po zápise uvedených údajov do obchodného registra.
Predstavenstvo môe rozhodnú o zvýení základného imania spôsobom urèeným v poverení. Poverenie môe znie na kadý spôsob pod¾a § 203 a 209a, teda upísaním nových akcií, podmieneným zvýením, zvýením z majetku spoloènosti alebo
kombinovaným zvýením. Na postup pri zvýení sa pouijú ustanovenia upravujúce
jednotlivé spôsoby s urèitými odchýlkami.
Ak sa zvyuje základné imanie rozhodnutím predstavenstva o upísaní nových akcií, je
emisný kurz splatný naraz (nie v splátkach) v lehote urèenej predstavenstvom. Úèinky zvýenia základného imania nastávajú splatením kurzu vetkých upísaných akcií. Pri akciách
upisovaných zamestnancami, ktoré mono nadobudnú za cenu niiu ako je ich emisný
kurz, nastávajú úèinky zvýenia základného imania splatením upísaných akcií v rozsahu,
ktorý podlieha splateniu. Akcie sa upisovate¾om vydajú po nadobudnutí úèinkov zvýenia
základného imania.
Aktualizácia è. 54
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Zápis zvýenia základného imania do obchodného registra má deklaratórne
úèinky. Predstavenstvo je povinné poda návrh, pokia¾ tak neurobí skôr, do jedného mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nastali úèinky zvýenia základného imania. Ak
návrh podaný nebude, môe súd zaèa konanie o zápise zvýenia základného imania do obchodného registra aj bez návrhu (v prípade, e úèinky nastávajú a zápisom, konanie bez
návrhu zaèa nemono).

K § 211
O zníení základného imania rozhoduje valné zhromadenie. Predpokladom
platného rozhodnutia je návrh predstavenstva. Akcionári, ktorí majú právo, aby nimi urèená záleitos bola zaradená na prerokovanie valným zhromadením (§ 181 ods. 1), nemôu
zaradi na program rokovania návrh na zníenie základného imania. Rovnako takýto návrh
nemôe predloi dozorná rada.
Na prijatie uznesenia valného zhromadenia o zníení základného imania sa vyaduje dvojtretinová väèina hlasov prítomných akcionárov. Ak spoloènos vydala
prioritné akcie, vyaduje sa na prijatie rozhodnutia dvojtretinová väèina hlasov prítomných akcionárov kmeòových aj prioritných akcií. Nie je vylúèené, aby stanovy spoloènosti
poadovali na rozhodnutie prísnejiu kvalifikovanú väèinu (§ 187 ods. 2). Prijatie uznesenia o zníení základného imania musí by osvedèené notárskou zápisnicou.
Zákon ustanovuje obligatórne náleitosti uznesenia valného zhromadenia
o zníení základného imania.
Dôvodom zníenia sa rozumie urèitý ekonomický dôvod na strane spoloènosti, napríklad nadbytok vlastných zdrojov spoloènosti alebo upustenie od vymáhania èasti emisného
kurzu. Ïalej môe by dôvodom usporiadanie vnútorných pomerov spoloènosti (napr. zníenie základného imania pod¾a § 177 ods. 6 o akcie vylúèeného akcionára), alebo splnenie
zákonom uloenej povinnosti zníi základné imanie (§ 161b ods. 2, § 161c ods. 2).
Úèelom zníenia môe by v zásade buï získanie urèitých zdrojov (efektívne
zníenie základného imania), alebo zúètovanie zniovaného základného imania so stratou èi
jeho prevod do urèitého fondu (nominálne zníenie základného imania). V druhom prípade
sa zníením základného imania neuvo¾ní iaden obchodný majetok, ktorý mono urèitým
spôsobom poui. Výsledkom celého procesu zníenia základného imania bude napr. úètovné odstránenie straty (na strane aktív súvahy) do výky zníeného základného imania (na
strane pasív súvahy) alebo zvýenie rezervného fondu do výky zníenia základného imania.
Ak je úèelom zníenia základného imania získanie urèitých prostriedkov
(zdrojov), uvedie sa v uznesení valného zhromadenia spôsob ich pouitia. Ak majú by tieto zdroje pouité na plnenie akcionárom, potrebné je uvies výku plnenia. Spoloènos môe
získané zdroje poui na odpustenie povinnosti akcionárom splati nesplatenú èas emisného kurzu upísaných akcií. Napriek textu zákona, nejde v danom prípade o odpustenie dlhu,
ale o zapoèítanie vzájomných poh¾adávok jednostranným úkonom spoloènosti.
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Získané zdroje mono poui aj iným spôsobom ako na rozdelenie medzi akcionárov. V prípadoch, kedy spoloènos zniuje základné imanie z dôvodu, e vlastní vlastné akcie, môe tie dôjs k získaniu zdrojov, o ktorých pouití je potrebné rozhodnú. Ak sú vlastné akcie vo vlastníctve spoloènosti splatené iba zèasti, získaným zdrojom zo zníenia je
poh¾adávka za upísané vlastné imanie, ktorá sa pouije na zapoèítanie so záväzkom splati
emisný kurz akcií. Ïalej môe by získaným zdrojom èas u splateného emisného kurzu
(viï. § 177 ods. 5), ktorý sa pouije na vrátenie upisovate¾ovi po odpoèítaní nárokov spoloènosti.
Zákon umoòuje vykona zníenie základného imania dvoma spôsobmi, a to
zníením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím urèitého poètu akcií z obehu (§ 213 ods. 1).
Ak sa má zníenie vykona vzatím akcií z obehu, je ïalou obligatórnou náleitosou uznesenia valného zhromadenia urèenie podrobností postupu (§ 213 ods. 4).
Ak spoloènos vydala listinné akcie, uvedie sa v uznesení o zníení základného imania
lehota, v ktorej sú akcionári povinní predloi akcie spoloènosti za úèelom vykonania úkonov pod¾a § 213 a 214.
Základné imanie nie je moné zníi pod hodnotu 1 000 000 Sk. Valné zhromadenie vak môe rozhodnú o zníení základného imania aj pod túto hodnotu, ak zároveò
rozhodne o jeho zvýení postupom pod¾a § 215c.
Zákaz zníenia základného imania pod 1 000 000 Sk platí aj vtedy, keï zákon ukladá
spoloènosti zníi základné imania (§ 161b ods. 2, § 161c ods. 2). V takom prípade, ak spoloènos nemôe vyhovie zákonnej povinnosti zníi základné imanie, je daný dôvod na zruenie spoloènosti.
Èlenovia predstavenstva sú povinní poda návrh na uloenie uznesenia o zníení základného imania do zbierky listín; notársku zápisnicu osvedèujúcu prijatie uznesenia je
potrebné priloi k návrhu v dvoch vyhotoveniach. Lehotu na podanie návrhu je potrebné
urèi pod¾a § 28b ods. 2 v spojení s § 189 ods. 1, t. j. zápisnica musí by predloená do 30 dní
od jej vyhotovenia, prièom predstavenstvo je povinné zabezpeèi vyhotovenie zápisnice do
30 dní od ukonèenia valného zhromadenia. Po uplynutí takto urèenej lehoty môe súd uloi zodpovedným èlenom predstavenstva poriadkovú pokutu (§ 28b ods. 3). Ak spoloènos
podá návrh na zápis zníenia základného imania skôr, ako uplynula takto urèená lehota, je
potrebné poda návrh na uloenie uznesenia do zbierky listín u s návrhom na zápis.

K § 212
Pozvánka na valné zhromadenie alebo oznámenie o konaní valného zhromadenia
musí obsahova veobecné náleitosti (§ 184 ods. 4) a náleitosti osobitné (§ 212). Osobitné
náleitosti pozvánky postaèí formulova ako text navrhovaného uznesenia, ktoré má valné
zhromadenie prija.

K § 213
Ustanovenia § 213 a 214 urèujú spôsoby, akými sa zníenie základného imania
vykoná, t. j. akým sa dosiahne stav, aby súèet menovitej hodnoty akcií zodpovedal zníenéAktualizácia è. 54
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mu základnému imaniu. Zákonná úprava rozoznáva dva spôsoby, a to zníenie menovitej
hodnoty akcií alebo vzatie urèitého poètu akcií z obehu.
Rozdiel medzi oboma spôsobmi spoèíva v tom, e pokia¾ pri zníení menovitej hodnoty
akcií sa nemení poèet akcionárov spoloènosti ani vzájomný pomer ich akcionárskych práv,
pri vzatí urèitých akcií z obehu sa tento poèet a pomer menia.
Zníenie menovitej hodnoty akcií sa vykoná plone (pri vetkých akciách) a pomerne (ak sú vydané akcie s rozliènou menovitou hodnotou). Zníenie menovitej hodnoty
mono vykona výmenou alebo vyznaèením pri listinných akciách a zmenou zápisu v evidencii cenných papierov pri zaknihovaných akciách. Zákon nemá výslovné ustanovenia
o tom, èi výmenu, vyznaèenie alebo zmenu zápisu treba vykona pred alebo po zápise zníenia základného imania do obchodného registra. Pri zaknihovaných akciách
mono analogicky vychádza z ustanovenia § 213 ods. 7, teda obdobne ako pri zruení zaknihovaných akcií vykona zmenu zápisu o ich menovitej hodnote a potom, èo zníenie základného imania nadobudne právne úèinky. Pri listinných akciách urèuje valné zhromadenie u v uznesení o zvýení základného imania lehotu, v ktorej je potrebné akcie na
výmenu alebo vyznaèenie predloi. Keïe nie je moné predpoklada, èi k zápisu do obchodného registra dôjde pred uplynutím alebo po uplynutí tejto lehoty, niè nebráni tomu,
aby k výmene alebo vyznaèeniu dolo èi u pred zápisom alebo po zápise zníenia základného imania do obchodného registra. Poskytova akcionárom plnenia alebo odpusti alebo zníi nesplatenú hodnotu akcií z dôvodu zníenia základného imania pred týmto zápisom
vak nemono (§ 216 ods. 3). Právne úèinky vyznaèenia alebo výmeny, ak k týmto skutoènostiam dôjde pred zápisom do obchodného registra, nastávajú a ku dòu zápisu.
Vzatie urèitého poètu akcií z obehu má alebo môe ma dopad na práva akcionárov. Poèet akcionárov spoloènosti sa mení, èo má vplyv na zmenu pomeru hlasov jednotlivých akcionárov.
Spôsoby, akými sa vezmú akcie z obehu, mono rozdeli v závislosti od toho, èi je alebo
nie je potrebný súhlas dotknutého akcionára, a to a) vzatie z obehu na základe dohody s akcionárom, b) vzatie z obehu aj bez súhlasu akcionára a c) vzatie akcií, ktoré nadobudla spoloènos.
Na základe dohody s akcionárom mono vzia akcie z obehu odplatne alebo bezodplatne.
Dohoda sa uzatvára na výzvu predstavenstva, ktorá predstavuje návrh na uzavretie dohody. Stanovy alebo uznesenie valného zhromadenia o zníení základného imania by mali
urèi bliie podmienky oh¾adne spôsobu, akým sa výzva predstavenstva uskutoèní, èi len
vo vzahu k urèitým akcionárom alebo vetkým akcionárom a akým spôsobom sa urèí postup v prípade, e o uzavretie dohody má záujem väèí poèet akcionárov, ako je vzh¾adom na
rozsah zníenia základného imania moný. Ak je dohoda odplatná, splatnos odplaty sa
musí dohodnú a po zápise zníenia do obchodného registra (§ 516 ods. 3), resp. s prihliadnutím na zákaz výplaty pod¾a § 215 ods. 5.
Bez súhlasu akcionára mono vzia z obehu jeho akcie iba vtedy, ak takýto
postup je výslovne upravený v stanovách. Prípustnos musí by obsahom stanov v èase
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vydania akcií, ktoré sa majú vzia z obehu, neskoria zmena stanov v tomto smere nie je
platná. Vzia akcie z obehu v tomto prípade mono iba za odplatu, odplata musí by primeraná. Zákon rozoznáva dve monosti, ako sa akcie vezmú z obehu bez súhlasu akcionára, a to urèením na základe zásad prijatých valným zhromadením alebo vyrebovaním.
Akcie spoloènosti, ktoré sú v jej majetku, mono vzia z obehu na základe rozhodnutia
valného zhromadenia.
Ku dòu zápisu zníenia základného imania do obchodného registra musí by jednoznaène urèené, ktoré akcie sa sahujú z obehu. Inak by po tomto zápise nebolo jasné, kto sú
akcionári spoloènosti. Spoloènos preto musí vykona úkony na urèenie akcií, ktoré sa majú
vzia z obehu, pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra. Dòom zápisu zanikajú práva z týchto akcií.
Pri zníení základného imania vzatím urèitých akcií z obehu platí právna kontrukcia, e spoloènos od svojich akcionárov nadobúda vlastné akcie [§ 161b ods. 1
písm. a)]. Od momentu, kedy spoloènos vezme urèitú akciu z obehu (napríklad na základe
dohody s urèitým akcionárom), prechádza akcia na spoloènos, spoloènos má akciu vo svojom majetku a do zápisu zníenia základného imania do obchodného registra, kedy práva
z tejto akcie zanikajú. Plnenie akcionárovi z tohto dôvodu vak nemôe by pred zápisom
poskytnuté (§ 216 ods. 3).
K samotnej likvidácii akcie stiahnutej z obehu (znièenie listiny alebo zruenie evidencie) môe dôjs a po zápise do obchodného registra, èo pri zaknihovaných akciách zákon výslovne uvádza (§ 213 ods. 7).

K § 214
Ustanovenie § 214 upravuje postup a právne následky v prípade, e listinné
akcie neboli predloené na výmenu, vyznaèenie alebo znièenie. Takéto akcie vyhlási
predstavenstvo za neplatné. Poskytnutie dodatoènej lehoty na predloenie akcií sa ukladá
iba v prípade zniovania menovitej hodnoty akcií, a to z dôvodu, e vyhlásenie akcií za neplatné tu spôsobuje zánik akcionárskych práv, ktorý by inak nenastal. Rozdielna situácia je
pri nesplnení povinnosti predloi akciu na znièenie, tu sa dodatoèná lehota neposkytuje,
nako¾ko zánik akcionárskych práv sa aj tak oèakáva.
Namiesto akcií, ktoré mali by predloené na výmenu alebo vyznaèenie a ktoré boli
vyhlásené za neplatné, vydá predstavenstvo nové akcie. Tieto akcie patria do majetku
spoloènosti  spoloènos ich nadobudla v súlade s § 161b ods. 1 písm. a). Spoloènos má povinnos nové akcie bez zbytoèného odkladu preda a výaok odovzda po odpoèítaní súvisiacich nákladov pôvodnému akcionárovi alebo ho uloi do soluènej úschovy (§ 185a
O. s. p.).

K § 215
Právna úprava chráni záujmy verite¾ov, ktoré môu by ohrozené tým, e spoloènos
vyplatí prostriedky získané zníením základného imania svojim akcionárom.
Aktualizácia è. 54
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Predstavenstvo je povinné verite¾om oznámi a zároveò zverejni (dvakrát za
sebou s tridsadenným odstupom), e dolo k rozhodnutiu o zníení základného
imania, v akom rozsahu a e veritelia spoloènosti majú právo na zábezpeku pod¾a
odseku 3. Oznámenie sa doruèuje vetkým známym verite¾om, ktorých poh¾adávky vznikli
pred zverejnením oznámenia o uloení uznesenia valného zhromadenia o zníení základného imania do zbierky listín. Po zverejnení sa predpokladá znalos tretích osôb o tomto
uznesení; právne úkony voèi spoloènosti, ktorými vznikajú ich poh¾adávky, uskutoèòujú
teda s prezumpciou znalosti o zniovaní základného imania.
Veritelia majú právo poadova primerané zabezpeèenie. Aj keï sa oznámenie
o prijatí uznesenia doruèuje vetkým známym verite¾om, právo na zábezpeku patrí iba tým,
ktorí majú voèi spoloènosti nesplatné poh¾adávky ku dòu zverejnenia. Veritelia, ktorých poh¾adávky sú u splatné, právo na zábezpeku nemajú  èo by bolo moné povaova za nadbytoèné  ale zákonodarca im nepriznal ani ochranu, ktorú majú veritelia nesplatných poh¾adávok pod¾a § 215 ods. 5 a 6 (zákaz výplaty akcionárom a ruèenie èlenov predstavenstva
za poruenie tejto povinnosti).
Verite¾ nesplatnej a primerane nezabezpeèenej poh¾adávky má právo poadova zábezpeku. Právo zaniká, ak nebolo uplatnené v zákonnej lehote 90 dní od doruèenia
oznámenia, inak od druhého zverejnenia oznámenia o zníení základného imania. Uplatnením práva sa rozumie oznámenie spoloènosti, e verite¾ zábezpeku poaduje. Ak k poskytnutiu zábezpeky nedôjde dohodou, môe sa verite¾ domáha, aby zábezpeku urèil
súd. Návrh mono poda aj po uplynutí 90 dòovej lehoty, pokia¾ bolo právo v tejto lehote
voèi spoloènosti uplatnené. Spôsob splnenia záväzku poskytnú zábezpeku upravuje § 555
a § 557 OZ.
O urèení zábezpeky rozhoduje veobecný súd spoloènosti. Rozhodnutím súdu môe napríklad vzniknú záloné právo na vec vo vlastníctve spoloènosti, a to dòom právoplatnosti
rozsudku. Rozhodnutie súdu o spôsobe zabezpeèenia poh¾adávky je vydané v konaní, kedy
z právneho predpisu vyplýva urèitý spôsob vyrovnania vzahu medzi úèastníkmi (§ 153
ods. 2 O. s. p.), preto súd nie je viazaný návrhom vo veci samej a rozsahom opravných prostriedkov.
Po úèinnosti novely Obchodného zákonníka nie je prekákou, aby registrový súd povolil zápis zníenia základného imania do obchodného registra aj v prípade, e k zabezpeèeniu
poh¾adávok verite¾ov nedolo. Spoloènos vak nesmie poskytnú akcionárom plnenie z dôvodu zníenia základného imania, ak sa verite¾om, ktorí právo na zabezpeèenie
uplatnili, neposkytlo primerané zabezpeèenie, a do právoplatného skonèenia súdnych
konaní o urèenie zábezpeky. Táto podmienka musí by splnená vo vzahu ku vetkým verite¾om, teda zákaz výplaty platí aj v prípade neposkytnutia zábezpeky èo len jednému verite¾ovi. Zákaz výplaty sa vzahuje na vetky prostriedky získané zníením základného imania, nielen do výky poh¾adávky, ktorá nebola zabezpeèená.
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Verite¾ môe, nemá vak povinnos domáha sa, aby zábezpeku urèil súd. V prípade, e
verite¾, ktorý právo na poskytnutie zábezpeky u spoloènosti vèas uplatnil, návrh na súd nepodal, zákaz výplaty trvá (a do zániku práva poadova zábezpeku).
Poruenie povinnosti zákazu výplaty spoloènosou má za následok vznik zákonného ruèenia. Za záväzky spoloènosti voèi verite¾om, ktorým zábezpeka nebola poskytnutá, ruèia èlenovia predstavenstva spoloène a nerozdielne. Podmienkou vzniku ruèite¾ského záväzku je, e poh¾adávky nemono uspokoji z majetku spoloènosti. Ruèenie sa vdy
spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o ruèení (§ 303 a nasl.) bez oh¾adu na to, èi
sa zabezpeèený vzah spravuje reimom Obchodného zákonníka alebo OZ (§ 312).
Ruèenie vzniká objektívne aj u tých èlenov predstavenstva, ktorí zákaz výplaty neporuili alebo nezavinili. Ruèenie èlenov predstavenstva je spoloèné a nerozdielne, verite¾ môe
poadova zaplatenie celej poh¾adávky od ktoréhoko¾vek èlena predstavenstva. Èlenovia
predstavenstva sa medzi sebou vyporiadajú pomerne v súlade s § 511 OZ, pritom ale èlenovia predstavenstva, ktorí zákaz výplaty poruili, zodpovedajú ostatným èlenom predstavenstva za kodu (§ 373).
V prípade, e poh¾adávka verite¾a je sporná alebo právo poadova zábezpeku je sporné,
závisí prirodzene vznik zákonného ruèenia od posúdenia existencie sporných práv ako predbenej otázky. Predstavenstvo vtedy uskutoèòuje výplatu akcionárom na vlastné riziko. Ak
sa neskôr preukáe existencia sporného práva, vzniklo v dôsledku neoprávnenej výplaty aj
zákonné ruèenie èlenov predstavenstva.

K § 215a
Valné zhromadenie môe rozhodnú o zníení základného imania na krytie strát spoloènosti. Úèel zníenia  krytie strát  je potrebné uvies v uznesení pod sankciou jeho
neplatnosti. V takom prípade sa suma, o ktorú sa zníi základné imanie (na strane pasív súvahy), zapoèíta na zníenie strát (na strane pasív súvahy). Zníením základného imania
nedochádza k výplate prostriedkov spoloènosti akcionárom.
Ak je úèelom zníenia základného imania krytie strát, spoloènos nemusí zníenie základného imania verite¾om oznamova a oznámenie zverejòova (§ 215);
títo potom nemôu poadova poskytnutie zábezpeky. Veritelia sa toti v dôsledku zníenia
nedostávajú do horej pozície oh¾adne vymoite¾nosti svojich poh¾adávok.
Spoloènos nie je oprávnená poui prostriedky základného imania inak ako na úèel urèený valným zhromadením; nie je oprávnená poskytnú akcionárom iadne plnenia z tohto dôvodu. Ak napriek zákazu výplaty akcionári plnenia dostanú, sú povinní ich vráti. Nie
je rozhodné, èi plnenia prijali dobromyse¾ne alebo nie. Dobromyse¾nos chráni akcionára
iba pri prijatí dividendy tým, e ju nie je povinný vráti (§ 179 ods. 1).
Poruenie povinnosti nevyplati zdroje získané zníením základného imania
akcionárom má za následok vznik zákonného ruèenia. Èlenovia predstavenstva ruèia
spoloène a nerozdielne za splnenie záväzku akcionárov vráti prijaté plnenia. Ruèenie sa
spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o ruèení (§ 303 a nasl.). Ruèenie vzniká
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objektívne, aj u tých èlenov predstavenstva, ktorí povinnos neporuili alebo nezavinili.
Ruèenie èlenov predstavenstva je spoloèné a nerozdielne, verite¾ môe poadova zaplatenie
celej poh¾adávky od ktoréhoko¾vek èlena predstavenstva. Èlenovia predstavenstva sa
medzi sebou vyporiadajú pomerne, v súlade s § 511 OZ, pritom ale èlenovia predstavenstva, ktorí povinnos poruili, zodpovedajú ostatným èlenom predstavenstva za kodu (§ 373).

K § 215b
Úèelom zníenia základného imania pod¾a § 215b je zmena truktúry vlastných
zdrojov financovania, a to tak, e èiastka, o ktorú sa zniuje základné imanie, sa prevedie
do rezervného fondu. Úèelom môe by napr. potreba úhrady oèakávanej budúcej straty.
Ak spoloènos nadobúda akcie odplatne pod¾a § 215b ods.1 písm. b), ide v danom prípade vlastne o nahradenie dvoch úkonov jedným za úèelom daòovej optimalizácie. Namiesto bezodplatného poskytnutia akcií spoloènosti na preúètovanie ich menovitej
hodnoty do rezervného fondu a následnej výplaty zisku oznaèí sa výplata zisku ako odplata
za poskytnutie akcií spoloènosti.

K § 215c
Ustanovenie § 215c umoòuje súèasne rozhodnú o zníení a zvýení základného imania spoloènosti. Úèelom takéhoto postupu je najmä krytie strát z prostriedkov základného imania (zníenie) a zároveò doplnenie vlastných zdrojov financovania
(zvýenie). Valné zhromadenie môe rozhodnú o zníení aj pod sumu 1 000 000 Sk za
podmienky, e rozhodne o zvýení tak, aby výsledná výka základného imania bola aspoò
1 000 000 Sk.
Spôsob súèasného zníenia a zvýenia základného imania sa vykoná primerane pod¾a
ustanovení o zníení a zvýení základného imania. Zo zákonom predpokladaných spôsobov
zvýenia neprichádza do úvahy zvýenie základného imania predstavenstvom, keïe rozhodnutie môe v tomto prípade prija iba valné zhromadenie.
Valné zhromadenie prijíma uznesenia o zníení a zvýení súèasne, spoloènos podáva
súèasne návrh na zaloenie oboch uznesení do zbierky listín a jeden návrh na zápis základného imania do obchodného registra.
Úèinky zníenia základného imania sú viazané na vznik úèinkov jeho zvýenia. Pri prípustných spôsoboch zvýenia základného imania (vyjmúc podmienené zvýenie
základného imania) nastávajú úèinky zvýenia spolu s úèinkami zníenia zápisom do obchodného registra (zápis má kontitutívny charakter).
V prípade, e úèinky zvýenia základného imania nastávajú u uplatnením práv z dlhopisov pod¾a § 207 ods. 7 a 8  ide o podmienené zvýenie základného imania  nastávajú súèasne aj úèinky zníenia základného imania v tomto rozsahu. Zápis do obchodného registra
bude iba deklaratórny.
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K § 216
Úèinky zníenia základného imania nastávajú zápisom do obchodného registra (vyjmúc § 215c). Zápis mono vykona iba na základe návrhu. Keïe nejde o zosúladenie údaju zapísaného v obchodnom registri s existujúcou skutoènosou, súd nemôe zaèa
konanie o zápise bez návrhu.
Prekákou podania návrhu do obchodného registra nie je skutoènos, e spoloènos poruila povinnosti pod¾a § 215, t. j., e neoznámila známym verite¾om rozhodnutie o zníení
základného imania, prípadne skutoènos, e poh¾adávky verite¾ov neboli zabezpeèené.
Rozhodnutie valného zhromadenia o zníení základného imania je rozhodnutím, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov v èasti výka základného imania spoloènosti [§ 173 ods. 1 písm. c)]. V súlade s § 173 ods. 2 sa takého rozhodnutie povauje za rozhodnutie o zmene stanov. K zmene stanov vak dochádza a vtedy, keï nastanú
právne úèinky zníenia základného imania. V tejto súvislosti treba ma na zreteli, e zákonodarca vyaduje pripoji úplné znenie stanov u k návrhu na zápis zníenia základného
imania do obchodného registra, hoci k zmene stanov de iure dochádza a zápisom do obchodného registra (§ 216 ods. 2). Spoloènos vyhotoví a k návrhu pripojí znenie stanov s tým, e
uvedie novú výku základného imania, avak takáto listina bude skutoène predstavova
úplné znenie stanov a po zápise zníenia do obchodného registra.
Pokia¾ dôjde k poskytnutiu plnenia akcionárom v rozpore s § 216 ods. 3 (pred
zápisom zníenia základného imania do obchodného registra), sú akcionári povinní vráti tieto plnenia spoloènosti (§ 179 ods. 9). Spoloènos nie je oprávnená akcionárom túto povinnos odpusti, takýto právny úkon by bol neplatný. Predstavenstvo
za záväzky akcionárov neruèí (ibae by súèasne dolo k porueniu inej povinnosti zakladajúcej zákonné ruèenie). Má vak povinnos splnenie záväzkov vymáha; pri poruení tejto
zodpovednosti mono vyvodi osobnú zodpovednos èlena predstavenstva za kodu voèi
spoloènosti.

K § 217
Akciová spoloènos je povinná vytvori u pri svojom vzniku rezervný fond (napr. dikcií o dobrovo¾nej tvorbe rezervného fondu vyjadrenej v ustanovení § 67 ods. 2), ktorý sa
bude dopåòa z emisného áia upisovate¾ov (ak emisná hodnota upísaných akcií je vyia ako
menovitá hodnota), prièom splatená hodnota sa vdy zapoèíta najprv na plnenie povinnosti
zaplati emisné áio.
Rezervný fond ako hodnota vedená v pasívach spoloènosti je v úprave Obchodného zákonníka s úèinnosou od 1. 1. 2002 zdôraznená v súvislostiach so zabezpeèením
a udraním kapitálu akciovej spoloènosti, napr. § 161d ods. 1, § 179 ods. 4.

K § 218
Rozhodnutie o zruení spoloènosti patrí medzi najvýznamnejie rozhodnutia
v ivote spoloènosti. Po tom, èo spoloènos u je raz zruená, nemôe sa navráti u
k svojej benej èinnosti, ale buï vstúpi do likvidácie, alebo jej imanie prejde na nástupnícke
Aktualizácia è. 54
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spoloènosti v procese splynutia, zlúèenia, rozdelenia alebo rozdelenia zlúèením. Na zruenie a zánik akciovej spoloènosti sa viae nielen § 68 ObchZ, ale aj ustanovenia nasledujúce
za ním (tým nie je dotknuté prípadné rozhodnutie pod¾a § 68 ods. 10).
Od 1. januára 2002 nadobudla úèinnos rozsiahla novelizácia ustanovení
upravujúcich splynutie, zlúèenie, rozdelenie a likvidáciu akciovej spoloènosti.
Táto nová úprava úzko súvisí s procesom aproximácie slovenského práva k právu Európskej
únie. Mnostvo ustanovení zo smerníc o obchodných spoloènostiach platných v EÚ bolo
priamo zaèlenených do slovenského právneho poriadku. V Èeskej republike (kde platí v základe ten istý ObchZ, keïe bol prijatý ete ako federálny zákon) bola aproximácia splynutia, zlúèenia a rozdelenia akciových spoloèností poòatá znaène zjednoduene. Miera súladu
práva obchodných spoloèností s právom EÚ sa takto stala v slovenskom práve vyia ako
v èeskom práve.
Novelizácia úèinná od 1. januára priniesla najmä tieto zmeny v oblasti splynutia, zlúèenia a splynutia akciových spoloèností:
1. zavedenie zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúèení a projektu rozdelenia,
2. ustanovenie nezávislého audítora, ktorý preskúmava návrh zmluvy o splynutí alebo
zlúèení, prípadne projekt rozdelenia,
3. monos pouitia rozliènej metodiky na urèenie výmenného pomeru kurzu akcií a doplatkovej povinnosti,
4. nové ustanovenia o publikaènej povinnosti a povinnosti sprístupni urèité dokumenty
pred schválením splynutia, zlúèenia alebo rozdelenia valným zhromadením spoloènosti,
5. ustanovenie povinnosti nástupníckej spoloènosti odkúpi za pecifických podmienok
akcie od svojich akcionárov po splynutí, zlúèení, prípadne rozdelení,
6. vytvorenie osobitného reimu zlúèenia a rozdelenia, ak nástupnícka spoloènos vlastní
prevanú väèinu akcií s hlasovacím právom,
7. vytvorenie nových garancií pre verite¾ov zanikajúcich spoloèností,
8. obmedzenie moností vyhlásenia neplatnosti splynutia alebo rozdelenia.

K § 218a
Odst. 1
V tomto paragrafe sú doplòujúce ustanovenia k § 69 ods. 6 ObchZ upravujúce
nutné náleitosti zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení obchodných spoloèností. Pri splynutí spoloèností dochádza k vzniku novej spoloènosti. V zásade sa na vznik
novej akciovej spoloènosti vyaduje buï zakladate¾ská zmluva, alebo zakladate¾ská listina.
To platí aj v prípade vzniku spoloènosti splynutím [pozri § 69 ods. 6 písm. c) ObchZ]. Je
teda nevyhnutné odliova zmluvu o zaloení spoloènosti od zmluvy o splynutí spoloèností,
pretoe prvá (spolu so stanovami) má za úlohu upravi najmä podmienky fungovania novej
spoloènosti a druhá upravuje predovetkým spôsob prevodu základného imania zanikajú-
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cich spoloèností na novú spoloènos a usporiadanie s tým súvisiacich právnych vzahov.
Zákon nepredpisuje striktne, e zmluvné strany zmluvy o zaloení spoloènosti musia by aj
zmluvnými stranami zmluvy o splynutí spoloèností. Z ustanovení § 218c ObchZ je zrejmé,
e zmluvné strany zmluvy o splynutí spoloèností majú by vetky zanikajúce spoloènosti
a v prípade zlúèenia aj nástupnícka spoloènos.
Náleitosti zmluvy o splynutí alebo zlúèení sú vymenované v odseku 1. Okrem
týchto náleitostí musí zmluva o zlúèení obsahova veobecné náleitosti zmluvy
o zlúèení alebo splynutí, ako sú formulované v ustanoveniach § 69 ods. 6 ObchZ, a to:
a) obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak je pridelené, splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností; v prípade splynutia aj právna forma, obchodné meno a sídlo spoloènosti, ktorá vznikne splynutím,
b) podiely spoloèníkov zanikajúcich spoloèností v nástupníckej spoloènosti, prípadne výku vkladov spoloèníkov v nástupníckej spoloènosti,
c) návrh spoloèenskej zmluvy, prípadne zakladate¾skej zmluvy a stanov spoloènosti, ktorá
vznikne splynutím,
d) urèenie dòa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoloèností povaujú z h¾adiska úètovníctva za úkony vykonané na úèet nástupníckej spoloènosti,
e) urèenie èasu, od ktorého nadobudnú spoloèníci zanikajúcich spoloèností právo na podiel zo zisku ako spoloèníci nástupníckej spoloènosti,
f)

urèenie èlenov predstavenstva a dozornej rady spoloènosti, ktorá vznikne splynutím.

Zmluva musí obsahova aj výku kúpnej ceny (za ktorú je nástupnícka spoloènos
povinná za pecifických podmienok odkúpi akcie) pod¾a § 218j ods. 4. Zmluva by mala
z praktického h¾adiska obsahova aj údaje o tom, ako môu akcionári zanikajúcich
spoloèností vykonáva svoje akcionárske práva po dobu medzi zápisom splynutia alebo zlúèenia do obchodného registra do výmeny ich akcií za akcie nástupníckej spoloènosti. Taktie zmluva môe obsahova napríklad údaje o navrhovaných audítoroch, ktorí majú návrh zmluvy preskúma pod¾a odseku 2, a to najmä ak sa spoloènosti
dohodli na spoloènom audítorovi.
Ods. 2
V zmysle § 218a ObchZ súd na návrh predstavenstva vymenuje audítora, ktorý preskúma návrh zmluvy o splynutí alebo zlúèení obchodných spoloèností. Audítor musí by
nezávislý na spoloènostiach, ktoré vstupujú do splynutia alebo zlúèenia. ObchZ neurèuje
pojem závislosti audítora a spoloènosti. V § 66a ObchZ je vymedzený pojem ovládanej a ovládajúcej osoby, avak nie je zrejmé, èi je moné tento pojem stotoni so závislosou. Pojem závislé osoby vymedzuje zákon è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorích predpisov v ustanoveniach § 23, avak toto vymedzenie je urèené len pre potreby
zákona o daniach z príjmov. Vymedzenie závislých osôb pod¾a zákona o daniach z príjmov
je odliné od vymedzenia pojmu ovládanej a ovládajúcej osoby. Vymenovanie audítora súAktualizácia è. 54
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dom má zrejme zabezpeèi jeho nezávislos, avak nie je jednoznaène urèené, na základe
akých kritérií bude táto nezávislos posudzovaná.
Zákon predpokladá, e kadá zo zluèovaných alebo splývajúcich spoloèností
môe navrhnú súdu svojho vlastného audítora, pokia¾ sa spoloènosti nedohodnú na
spoloènom návrhu. Zákon vak neriei otázku odmeòovania audítora. Zrejme vak v praxi
bude jeho odmena urèená spoloènosou (spoloènosami), ktorá prísluného audítora navrhla súdu na vymenovanie.
Ods. 3
Výsledkom preskúmania návrhu zmluvy audítorom je podrobná správa. Jej náleitosti
sú uvedené v odseku 3. Z náleitostí tejto správy je zrejmé, e výmenný pomer kurzu akcií
môe by urèený rozliènou metodikou. Staré znenie Obchodného zákonníka urèovalo
iba jeden princíp  kadému z akcionárov zanikajúcej spoloènosti mal vzniknú vklad do
majetku novej spoloènosti vo výke jeho podielu na majetku zanikajúcej spoloènosti. Toto
ustanovenie sa nedalo pouíva presne, pretoe pojem majetok spoloènosti a podiel akcionára (spoloèníka) na majetku spoloènosti nie je v Obchodnom zákonníku definovaný. Nové
znenie Obchodného zákonníka teda prenáa celú tvorbu metodiky urèenia výmenného pomeru akcií na zmluvné strany, ktoré uzatvárajú zmluvu o zlúèení. Kontrola
primeranosti je ponechaná na audítora. Zákon vak nedáva jednoznaèné kritériá na urèenie
toho, èo je primerané a èo nie. Audítorovi je tak poskytnutá znaèná vo¾nos v jeho posudzovaní (ale aj znaèná zodpovednos  § 218g ObchZ). Taktie je pozoruhodné, e audítorom
pribudla v naich zákonoch nová úloha, ktorá je podstatne odliná od ich pôvodného zamerania  overovania úètovných závierok.
Ods. 4
Odsek 4 umoòuje audítorovi prístup k nevyhnutným informáciám, ktoré sú potrebné
na vypracovanie audítorskej správy. Vzh¾adom na oprávnenie audítora vykona v spoloènostiach nevyhnutnú kontrolu je zrejmé, e audítor sa nemusí spolieha výluène na informácie poskytnuté spoloènosou, ale ich má aj overi v príslunej spoloènosti. Zákon
nepecifikuje podrobný rozsah oprávnení audítora na prístup k informáciám, a ani sankcie
v prípade poruenia povinnosti poskytnú informácie.
Ods. 5
Odsek 5 ustanovuje podrobnosti o ukladaní návrhu zmluvy o splynutí alebo
zlúèení do zbierky listín, ktoré je sprevádzané aj publikaènou povinnosou. Dané povinnosti úzko súvisia s výraznými zmenami ustanovení o obchodnom registri. Lehota na publikáciu (30 dní pred konaním valného zhromadenia) má zaisti, aby akcionári dotknutých spoloèností mohli náleite vyui svoje práva v zmysle § 218c ObchZ.
Taktie publikácia má zabezpeèi, aby sa veritelia dotknutých spoloèností (a aj iné zainteresované osoby) mohli dozvedie o splynutí alebo zlúèení a aby mohli prípadne vyui
svoje práva pod¾a § 218f ObchZ. Toto ustanovenie je významné aj z toho h¾adiska, e jeho
splnenie je nevyhnutnou podmienkou zjednodueného postupu zlúèenia alebo rozdelenia
zlúèením (§ 218k ods. 1 a § 218o ods. 1 ObchZ).
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K § 218b
Ods. 1
Vypracovanie správy, ktorá odôvodòuje splynutie alebo zlúèenie, je v kompetencii jednotlivých predstavenstiev splývajúcich a zluèovaných spoloèností. Keïe správa má detailne vysvetli a odôvodni aj výmenný pomer akcií, môeme sa domnieva, e by mala obsahova aj metodiku jeho urèenia v zmysle § 218a ods. 3 ObchZ. Správa je významná pre
audítora, ale aj pre akcionárov splývajúcich alebo zluèovaných spoloèností. Je to jeden
zo základných dokumentov, na základe ktorého by akcionári mali odsúhlasi splynutie alebo
zlúèenie.
Ods. 2
Jedným z hlavných poslaní dozornej rady je chráni záujmy akcionárov a kontrolova èinnos predstavenstva. Z tohto dôvodu je prirodzené, e dozorná rada preskúma správu predstavenstva a predloí k nej svoje vyjadrenie.

K § 218c
Ods. 1
Schválenie zmluvy o splynutí alebo zlúèení je výhradne v kompetencii valného zhromadenia. Je to nevyhnutné preto, lebo ide o jednu z najvýraznejích zmien v spoloènosti.
Preto sú urèené aj rovnaké nevyhnutné podmienky takéhoto rozhodnutia, tak ako sú urèené
aj pre iné najvýznamnejie rozhodnutia: súhlas dvojtretinovej väèiny akcionárov prítomných na valnom zhromadení a povinnos vyhotovi o tom notársku zápisnicu.
V predchádzajúcich ustanoveniach o kontrole zmluvy o splynutí alebo zlúèení audítorom a o kontrole dozornej rady sa neuvádzajú iadne sankcie v prípade, e navrhovaný výmenný pomer akcií nie je primeraný (alebo v prípade, e zmluva o splynutí alebo zlúèení
alebo podrobná správa predstavenstva vykazuje iné nedostatky). Najvýznamnejou sankciou je v takomto prípade nesúhlas valného zhromadenia, ktoré odmietne návrh zmluvy
o splynutí alebo zlúèení.
Ods. 2
Odsek 2 vymenúva dokumenty, ktoré musia by k nahliadnutiu aspoò 30 dní
pred konaním valného zhromadenia, ktoré má odsúhlasi návrh zmluvy o splynutí
alebo zlúèení. Akcionári sa môu dozvedie o uloení dokumentov jednak z pozvánky na
valné zhromadenie (ktorá musí obsahova aj predpokladaný program valného zhromadenia) a môu sa to dozvedie aj prostredníctvom povinnosti valného zhromadenia uvedenej
v § 218a ods. 5 ObchZ. Uvedený zoznam obsahuje dokumenty, ktoré podstatne
môu ovplyvni rozhodnutie akcionára o schválení splynutia alebo zlúèenia. Pozoruhodná je skutoènos, e akcionár má právo nahliadnu do dokumentácie pripravenej
vetkými spoloènosami (teda napríklad aj do správy audítora vymenovaného na návrh inej
spoloènosti, ktorá vstupuje do splynutia alebo zlúèenia). Takéto oprávnenie len zvyuje
monos akcionára správne sa rozhodnú o schválení navrhovanej zmluvy o splynutí alebo
zlúèení.
Aktualizácia è. 54
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Ods. 3
V písmene c) druhého odseku sa predpokladá vyhotovenie informatívnej úètovnej závierky ku dòu, ktorý nesmie by skorí ako prvý deò tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o splynutí alebo zlúèení spoloèností, ak posledná riadna úètovná
závierka je vyhotovená ku dòu, od ktorého do vyhotovenia zmluvy o splynutí alebo zlúèení
spoloèností uplynulo viac ako es mesiacov. V zmysle zákona o úètovníctve v znení neskorích predpisov sa riadna úètovná závierka vyhotovuje k poslednému dòu úètovného obdobia. Úètovným obdobím je jeden kalendárny rok. Riadna úètovná závierka je teda
vdy vyhotovená k 31. decembru. Zákon vak nestanovuje, aká doba môe uplynú medzi vypracovaním návrhu zmluvy o splynutí alebo zlúèení spoloèností a zvolaním valného
zhromadenia, ktoré má o tomto návrhu rozhodnú. Informatívna úètovná závierka teda
môe by teoreticky aj staria ako posledná riadna úètovná závierka.
Ods. 4
Právo vyiada si kópie dokumentov uvedených v odseku 2 umoòuje akcionárom splývajúcich alebo zluèovaných spoloèností dôkladne preskúma predloené dokumenty. Monos dôkladne sa informova o vetkých aspektoch splynutia a zlúèenia nepochybne napomáha akcionárom zisti moné nepriaznivé vplyvy splynutia alebo zlúèenia a lepie sa
rozhodnú, èi na valnom zhromadení majú odsúhlasi návrh zmluvy o splynutí alebo zlúèení.
Ods. 5
V zmysle § 173 písm. c) ObchZ stanovy obsahujú aj výku základného imania, poèet
akcií a ich menovitú hodnotu. Zlúèenie si teda bude prakticky vdy vyadova aj zmenu stanov.
Dikcia tohto odseku naznaèuje, e stanovy nástupníckej akciovej spoloènosti sa môu
meni aj prostredníctvom zmluvy o zlúèení. V prípade, e stanovy nástupníckej spoloènosti
sa budú meni nezávisle od zmluvy o zlúèení spoloèností, zákon neriei otázku, èo v prípade
ak tieto zmeny nie sú v súlade s príslunou zmluvou o zlúèení.

K § 218d
Ods. 1
Pri splynutí sa nová akciová spoloènos zakladá bez výzvy na upisovanie akcií. Hodnota nepeòaných vkladov sa nemusí urèova znaleckým posudkom (§ 59 ods. 3 ObchZ). To
navodzuje otázku, èi je dostatoène zabezpeèené krytie základného imania aktívami u nástupníckej spoloènosti. Ak by niektoré aktíva spoloèností, ktoré vstupujú do splynutia, boli
v ich úètovníctve nadhodnotené, je teoreticky moné, e základné imanie nástupníckej spoloènosti by nebolo reálne pokryté aktívami. Urèitou náhradou za toto znalecké ocenenie je
kontrola zmluvy o splynutí audítorom. Audítor vykonáva v súvislosti s preskúmaním tejto
zmluvy kontrolu v zanikajúcich spoloènostiach, avak nemá vyslovene ustanovenú povinnos preskúmava aj túto stránku zmluvy o splynutí.
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Zakladate¾ská zmluva taktie nemusí obsahova poèet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia, urèenie nepeòaného vkladu a urèenie správcu vkladu [§ 163 ods. 1 písm. e) a
g) ObchZ]. Tieto náleitosti sú upravené u v zmluve o splynutí alebo nie sú potrebné (urèenie správcu vkladov) vzh¾adom na to, e spoloènos vzniká ako právny nástupca iných
spoloèností.
Ods. 2
Pri zvýení základného imania nástupníckej spoloènosti v prípade zlúèenia sa
nepouijú ustanovenia o ocenení nepeòaného vkladu znalcom (§ 59 ods. 3 ObchZ), v pozvánke na valné zhromadenie alebo v oznámení o valnom zhromadení sa nemusia uvádza niektoré podrobnosti o nepeòanom vklade (§ 202 ods. 3 ObchZ). Taktie toto ustanovenie zruuje niektoré náleitosti zvýenia základného imania nepeòaným vkladom, ktoré
z povahy zlúèenia nie sú potrebné alebo sú upravené v zmluve o zlúèení.

K § 218e
Ods. 1
Prvý odsek vymenúva náleitosti návrhu na zápis splynutia alebo zlúèenia
spoloèností do obchodného registra. Ide o rozirujúce ustanovenie k § 69a ods. 4
ObchZ, pod¾a ktorého návrh podávajú spoloène vetky zanikajúce a nástupnícke spoloènosti. V zmysle § 69a ObZ sa k návrhu prikladajú
a) rozhodnutie spoloèníkov, prípadne prísluného orgánu zanikajúcich spoloèností (teda
v tomto prípade valného zhromadenia) a v prípade zlúèenia alebo rozdelenia zlúèením
aj rozhodnutia nástupníckych spoloèností o splynutí, zlúèení alebo rozdelení spoloènosti a schválená zmluva o splynutí alebo zlúèení, prípadne projekt rozdelenia,
b) spoloèenské zmluvy alebo stanovy novovznikajúcich nástupníckych spoloèností v prípade splynutia alebo rozdelenia v znení schválenom v zmluve o splynutí alebo v zmluve
o zlúèení,
c) úplné znenie spoloèenskej zmluvy alebo stanov nástupníckych spoloèností v prípade
zlúèenia alebo rozdelenia spoloènosti zlúèením,
d) rozhodnutie dozornej rady o vo¾be èlenov predstavenstva, ak je novovznikajúcou nástupníckou spoloènosou akciová spoloènos a predstavenstvo spoloènosti pod¾a schválených stanov spoloènosti volí dozorná rada spoloènosti,
e)

ïalie listiny, ktoré osvedèujú skutoènosti pod¾a osobitných predpisov na splynutie,
zlúèenie alebo rozdelenie spoloèností.

Uvedený zoznam má zabezpeèi, aby registrový súd bol schopný primerane posúdi, èi
v procese splynutia alebo zlúèenia boli splnené vetky povinnosti urèené zákonom. Tieto
ustanovenia súvisia nielen s novou komplexnou úpravou splynutia zlúèenia v obchodnom
registri, ale aj s novými ustanoveniami o neplatnosti spoloènosti (§ 68a ObchZ), ktoré výrazne obmedzujú zruenie rozhodnutí súdu, ktorými sa povo¾uje zápis obchodnej spoloèAktualizácia è. 54
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nosti do obchodného registra. Monos domáha sa neplatnosti splynutia a zlúèenia po zápise do obchodného registra je obmedzená taktie v § 218h ObchZ.
Ods. 2
Výmena akcií po zápise splynutia alebo zlúèenia do obchodného registra je posledná
fáza splynutia alebo zlúèenia, ktorá vlastne prakticky zavài právne skutoènosti zapísané do
obchodného registra. Nadobudnutím akcií nástupníckej spoloènosti získavajú akcionári zanikajúcich spoloèností bezprostrednú monos naklada s akciami nástupníckej spoloènosti. Zápisom splynutia alebo zlúèenia spoloèností zanikajúce spoloènosti prestávajú existova s právnym nástupcom. V zmysle § 14 ZoCP zanikajú cenné papiere
zánikom emitenta. Výnimkou je, ak emitent cenných papierov zanikne s právnym nástupcom (keïe na právneho nástupcu prechádzajú práva a povinnosti jeho predchodcu). Vzniká tu vak otázka, èi a ako môu akcionári zaniknutých spoloèností vykonáva svoje akcionárske práva pred tým, ako získajú akcie nástupníckej spoloènosti. Vzh¾adom na to, e
ObchZ túto otázku neriei, je potrebné, aby bola upravená v príslunej zmluve o zlúèení
alebo splynutí, prípadne aj v zakladate¾skej zmluve. Pri vzatí obehu listinných cenných akcií zanikajúcich spoloèností sú akcionári povinní predloi tieto akcie na znièenie (§ 213
ods. 6 ObchZ). Postup výmeny akcií je podrobne ustanovený v § 214 ObchZ.
Ods. 3
Zákaz výmeny akcií zanikajúcich spoloèností uvedený v odseku 3 má za úlohu zabezpeèi, aby sa akcie nástupníckej spoloènosti nedostali do jej majetku alebo do majetku osôb konajúcich v jej mene. Tento zákaz úzko súvisí s obmedzením monosti spoloènosti vlastni
akcie, ktorých je emitentom (§ 161 a § 161a ObchZ).

K § 218f
Ods. 1
Ustanovenia o zabezpeèení verite¾ov zluèovaných alebo splývajúcich spoloèností sú pre ná ObchZ nové. Ustanovenia § 218f ObchZ sú priamou implementáciou
niektorých ustanovení 6 smernice EÚ o práve obchodných spoloèností (èlánky 13 a 15
smernice 78/855/EHS). Ustanovenia o zabezpeèení verite¾ov sú nepochybne významným
príspevkom ochrany tretích osôb pred nepriaznivými dôsledkami splynutia alebo zlúèenia.
Zákon nepecifikuje, èo presne znamená zhorená vymoite¾nos poh¾adávok. Taktie
nie je definované, kedy je u poh¾adávka primerane zabezpeèená (a teda verite¾ nemá právo
poadova od spoloènosti, aby jeho poh¾adávka bola dostatoène zabezpeèená). Ak sa spoloènos a veritelia nedohodnú o tom, èo je dostatoèné zabezpeèenie poh¾adávky, rozhodne o tom
súd (§ 215 ods. 4 ObchZ).
Ods. 2
Druhý odsek pecifikuje zvýenú ochranu urèitým verite¾om spoloènosti, a to
drite¾om prioritných dlhopisov a vymenite¾ných dlhopisov. Na vydanie prioritných dlhopisov alebo vymenite¾ných dlhopisov sa zásadne vyaduje podmieneèné rozhodnutie valného zhromadenia o zvýení základného imania (§ 160 ods. 1 ObchZ). V prípade
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vzniku spoloènosti splynutím je vak problematické, èi je nevyhnutné na vydanie takýchto
dlhopisov nástupníckej spoloènosti rozhodnutie jej valného zhromadenia o podmieneènom
zvýení základného imania. Zákon v ustanoveniach § 160 ObchZ nespomína monos, aby
podmieneèné zvýenie základného imania bolo obsiahnuté u v stanovách alebo zakladate¾skej zmluve nástupníckej spoloènosti. Pokia¾ by teda dolo k splynutiu spoloèností, z ktorých by aspoò jedna vydala prioritné alebo vymenite¾né dlhopisy, mohlo by dôjs k obdobiu
medzi vznikom nástupníckej spoloènosti a konaním valného zhromadenia rozhodujúcom
o podmieneènom zvýení základného imania a nasledovnou emisiou dlhopisov, v ktorom by
majitelia pôvodných dlhopisov neboli vlastníkmi nových dlhopisov. Taktie je otázne, akým
spôsobom sa veritelia môu domáha podmieneèného zvýenia základného imania, ak tak
spoloènos neuèiní sama. Povinnos vyda nové rovnocenné dlhopisy je zruená pre prípad,
e so zmenou práv súhlasí kadý z vlastníkov týchto dlhopisov, alebo ak majú vlastníci
dlhopisov nárok na to, aby nástupnícka spoloènos od nich tieto dlhopisy odkúpila. Zákon
nepecifikuje podmienky (a teda ani kurz dlhopisov), za akých majú by tieto odkúpené.

K § 218g
Ods. 1
Ide o doplòujúce ustanovenie o zodpovednosti za kodu èlenov predstavenstva k veobecným ustanoveniam o zodpovednosti za kodu uvedeným v § 194 ObchZ. Skutoènos,
e èlenovia predstavenstiev sú za poruenie svojich povinností zodpovední spoloène a nerozdielne, má zrejme zvýi ochranu akcionárov a zainteresovanos èlenov predstavenstva.
V § 194 ods. 7 ObchZ sa uvádza, kedy sa èlen predstavenstva môe vyhnú zodpovednosti
za kodu.
Ods. 2
Zákon vyslovene pecifikuje zodpovednos za kodu audítorov pri vyhotovovaní správy o návrhu zmluvy o splynutí alebo zlúèení. Je to zrejme preto, e audítor je
zodpovedný za odborné posúdenie výmenného kurzu akcií a primeranosti metód jeho stanovenia. Pochybenie audítora preto môe ma významné následky pre akcionárov niektorých
spoloèností, ktoré vstupujú do splynutia alebo zlúèenia. Na monos audítora zbavi sa
zodpovednosti za kodu sa budú zrejme primerane vzahova ustanovenia § 194 ods. 7
ObchZ, a teda predovetkým sa bude skúma, èi pri výkone svojej èinnosti postupoval s náleitou odbornou starostlivosou a èi konal v dobrej viere. Zákon v prípade zodpovednosti
audítorov nestanovuje ich zodpovednos ako spoloènú a nerozdielnu na rozdiel od zodpovednosti èlenov predstavenstva.

K § 218h
Ods. 1
V záujme o zvýenie dôvery v zápis do obchodného registra a ochrany práv tretích osôb,
ktoré konajú vo viere v obchodný register, zákon nieko¾kými ustanoveniami obmedzuje monos meni skutoènosti zapísané do obchodného registra, hoci aj neboli zapísané celkom správne. Zákon takto prenáa riziko z tretích osôb na akcionárov, respektíAktualizácia è. 54
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ve èlenov predstavenstva alebo audítorov (§ 218g ObchZ). V prípade tak významného
zápisu do obchodného registra, ako je zápis zlúèenia alebo splynutia (ktoré je spojené so zápisom novej spoloènosti), zákon obmedzuje monos domáha sa neplatnosti takéhoto zápisu len prostredníctvom podania na súd vo veci neplatnosti uznesenia valného zhromadenia o splynutí alebo zlúèení a o schválení zmluvy o splynutí alebo zlúèení. Akcionár, ktorý
sa zúèastnil valného zhromadenia, sa môe domáha neplatnosti uznesenia, iba ak podal
protest do zápisnice z valného zhromadenia (§ 183 ObchZ). V zmysle § 183 ObchZ sa na
vyhlásenia uznesenia valného zhromadenia akciovej spoloènosti primerane pouijú predpisy upravujúce vyhlásenie neplatnosti uznesenia valného zhromadenia v spoloènosti
s ruèením obmedzeným (§ 131 ObchZ). V zmysle týchto ustanovení sa oprávnene
môe domáha takého vyhlásenia iba:


akcionár,



èlen predstavenstva,



èlen dozornej rady,



likvidátor,



správca konkurznej podstaty a



vyrovnávací správca.

Zákon tie pripúa toto oprávnenie bývalému akcionárovi a èlenovi predstavenstva, ak
sa ho uznesenie týka. Zákon takto vymenúva vetky osoby aktívne legitimované na prísluné podanie. Akáko¾vek iná osoba (napríklad èlen predstavenstva inej spoloènosti, ktorá sa
zlúèila so spoloènosou, ktorej uznesenie valného zhromadenia má by vyhlásené za neplatné) nie je oprávnená domáha sa urèenia neplatnosti uznesenia valného zhromadenia.
V § 131 ObchZ sú taktie vymenované vetky dôvody, na základe ktorých sa
mono domáha neplatnosti takéhoto uznesenia:


uznesenie je v rozpore so zákonom, alebo



uznesenie je v rozpore so zakladate¾skou zmluvou, alebo



uznesenie je v rozpore so stanovami spoloènosti.

Zákon taktie obmedzuje obdobie, poèas ktorého sa mono domáha neplatnosti uznesenia valného zhromadenia na tri mesiace od konania prísluného valného zhromadenia.
Ods. 2
Zákon nielen vymenúva dôvody oprávòujúce na vyhlásenie neplatnosti uznesenia valného zhromadenia, ale aj vyníma urèité dôvody ako nedostatoèné pre vyhlásenie takejto
neplatnosti. Príèinou takéhoto obmedzenia je aj to, e v prípadoch uvedených v druhom odseku by dosah sankcie postihol výraznou mierou tretie osoby (napríklad zmluvné strany nástupníckej spoloènosti), ktoré nezapríèinili takúto neplatnos. Zákon preto v záujme aj ich
ochrany zruuje monos domáha sa neplatnosti splynutia alebo zlúèenia a pokodené osoby [napríklad osoby, ktoré dostali neprimerane nízky doplatok v zmysle § 218a ods. 1
písm. b) ObchZ] odkazuje na iný spôsob ich odkodnenia (§ 218i ObchZ).
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Ods. 3
Ide o legislatívno-technické doplnenie, ktoré súvisí so zavedením zbierky listín ako súèasti obchodného registra (§ 28a ObchZ).
Ods. 4
Ako u bolo spomenuté vyie, rozhodnutie o neplatnosti splynutia alebo zlúèenia sa
týka významne predovetkým tretích osôb. Aby zákon ochránil ich záväzky a poh¾adávky,
spoloènosti, ktoré sa zúèastnili splynutia alebo zlúèenia, sú zodpovedné spoloène a nerozdielne. Pokia¾ teda tretia osoba plní takýto záväzok ktorejko¾vek z dotknutých
spoloèností, je záväzok splnený a na druhej strane, spoloènos sa môe svojich
poh¾adávok domáha u kadej z dotknutých spoloèností, a to v plnej výke. Táto
ochrana sa týka vetkých poh¾adávok a záväzkov, ktoré vznikli od zápisu splynutia alebo
zlúèenia do obchodného registra a do doby, keï bolo zverejnené uloenie listín. Koniec
doby, ktorá spôsobuje túto zvýenú ochranu poh¾adávok a záväzkov, sa vzahuje na zverejnenie oznámenia o uloení rozhodnutia súdu do zbierky listín. Zákon nepecifikuje, o ktoré
rozhodnutie súdu má ís (èi napríklad nejde o rozhodnutie súdu o zápise splynutia alebo
zlúèenia do obchodného registra), avak z kontextu a z logiky veci (najmä ak prihliadneme
na ustanovenia 6 smernice EÚ o obchodných spoloènostiach è. 78/855/EHS) by malo zrejme ís o rozhodnutie o neplatnosti splynutia alebo zlúèenia.

K § 218i
Ods. 1
Vzh¾adom na to, e výmenný pomer a prípadné doplatky tvoria podstatnú èas zmluvy
o splynutí alebo zlúèení [§ 218a odsek 1 písm. a) a b) ObZ], v praxi by sa nemalo sta, e by
tieto ustanovenia chýbali. So situáciou, keï niektorý akcionár splývajúcich alebo zluèovaných spoloèností nebude povaova výmenný kurz alebo výku doplatku za spravodlivý, sa
asi stretneme podstatne èastejie. Ako u bolo povedané vo výklade k predchádzajúcim ustanoveniam, samotná skutoènos, e výmenný kurz alebo doplatok nie sú primerané, ete nevedie k neplatnosti spoloènosti. Aby akcionári neboli v takom prípade pokodení, majú
právo na vyrovnanie formou doplatku. Právo akcionárov domáha sa vyrovnania formou doplatku je formulované v prvom odseku veobecne, avak monos domôc sa jeho
súdnej ochrany je obmedzená nasledovnými ustanoveniami § 218i ObchZ. Z uvedeného
mám za to, e pokia¾ akcionár nemá právo domáha sa na súde vyrovnania vo forme peòaného doplatku, ide o naturálnu obligáciu (teda, pokia¾ by takéto peòané vyrovnanie dostal,
nelo by o bezdôvodné obohatenie sa v zmysle § 451 a nasl. OZ).
Ods. 2
ObchZ obmedzuje okruh akcionárov oprávnených domáha sa vyrovnania vo forme peòaného doplatku len na akcionárov, ktorí nepredali iadne akcie zanikajúcej alebo nástupníckej spoloènosti v èase od konania valného zhromadenia, ktoré rozhodlo o splynutí alebo
zlúèení, a do svojho podania na súde. Takéto obmedzenie má zrejme za úlohu obmedzi prípadné pekulácie s cenou akcií z dôvodu prípadného zisku vyrovnania formou peòaného
Aktualizácia è. 54
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doplatku. Pokia¾ akcionár predá èo i len èas svojich akcií (èi u pred alebo po ich výmene),
stráca nárok na vyrovnanie aj k akciám, ktoré ostávajú v jeho vlastníctve.
Ods. 3
Odsek formuluje podmienky, za ktorých sa mono úèinne vzda práva na peòaný doplatok.
Ods. 4
Odsek obmedzuje dobu na podanie návrhu pod¾a odseku 2 na 1 rok od zápisu splynutia
alebo zlúèenia do obchodného registra. Z formulácie ustanovenia sa nedá jednoznaène urèi, èi po roku zaniká len právo domáha sa vyrovnania na súde alebo èi zaniká právo na vyrovnanie formou peòaného doplatku ako také, avak z kontextu sa domnievam, e zaniká
iba právo domáha sa súdnej ochrany.
Ods. 5
Súdne rozhodnutia sú zásadne individuálne právne akty, a teda zásadne zaväzujú len
osoby v nich uvedené. Avak v tomto prípade sú záväzné aj voèi ostatným akcionárom, zrejme v úmysle odbremeni súdy a posilni práva akcionárov. Z formulácie, ktorá je v tomto
ustanovení pouitá, vyplýva, e súdne rozhodnutie sa vzahuje na vetkých akcionárov
(a teda aj na akcionárov, ktorí sa nemohli domáha súdnej ochrany pod¾a § 218i ods. 2
ObchZ). Súdne rozhodnutie v tejto veci by malo predstavova exekuèný titul pre
vetkých akcionárov. Vzh¾adom na to, e spoloènos môe by takto náhle zaviazaná pomerne ve¾kou peòanou èiastkou, v poslednej vete sa uvádza monos, e spoloènos bude
plni nielen hotovosou, ale e môe aj vyda akcie, ktorými uspokojí tých akcionárov, pre
ktorých bol výmenný kurz neprimeraný. Takéto plnenie vak musí by zrejme v súlade
s prísluným súdnym rozhodnutím. V prípade, e spoloènos vydala nieko¾ko druhov akcií,
ku ktorým sa viau rozlièné pecifické práva, môe v praxi nasta problém, ako aplikova
súdne rozhodnutie na iné akcie, ako na akcie uvedené v príslunom súdnom rozhodnutí.
Ods. 6
Posledný odsek § 186j ObchZ ochraòuje dobromyse¾ných (bona fide) akcionárov,
ktorí nemusia vráti ani akcie ani doplatok, ak výmenný pomer alebo výka doplatku
boli neprimerané v ich prospech. Vzh¾adom na to, e v prípade neprimeraného nevýhodného
kurzu je zodpovedná spoloènos a v prípade neprimerane výhodného kurzu v prospech akcionárov spoloènos nemá poh¾adávku voèi nim z tohto titulu, zákon opä presúva riziko
z neprimeraného výmenného kurzu z akcionára na spoloènos (a potom prípadne zo spoloènosti na èlenov predstavenstva, prípadne audítora  § 218g ObchZ).

K § 218j
Ods. 1
Akcionári nástupníckej spoloènosti po splynutí alebo zlúèení majú za predpokladu, e
splnia vetky uvedené povinnosti, právo na odkúpenie svojich akcií v nástupníckej spoloènosti. Vzh¾adom na formuláciu prvého odseku je nevyhnutné, aby akcionári splnili vetky
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hore uvedené podmienky bez oh¾adu na to, èi boli alebo neboli o svojom práve na odkúpenie
akcií informovaní v pozvánke na valné zhromadenie alebo v oznámení o valnom zhromadení.
Ods. 2
Nástupnícka spoloènos má vïaka tomu, e pripravuje návrh zmluvy na odkúpenie akcií, zvýhodnenú pozíciu, pretoe akcionári sa nemôu (aspoò nie zo zákona) podie¾a na vyjednávaní o podmienkach tejto zmluvy. Avak spoloènos je pri formulovaní návrhu podstatným spôsobom obmedzená svojimi stanovami a urèením kúpnej ceny pod¾a odseku 4.
Ostatné podmienky (napríklad splatnos ceny za odkúpenie akcií, miesto plnenia a podobne) môu by urèené takmer ¾ubovo¾ne (urèité obmedzenia ustanovuje napr. § 56a ods. 2
ObchZ).
Ods. 3
Ako u bolo vyie povedané, zákon dáva akcionárom iba malú monos ovplyvni podmienky zmluvy. Majú monos iba prija alebo odmietnu návrh, a to v najmenej 14-dòovej
lehote. Akcionári vak majú monos presadzova ete pred schválením zmluvy o splynutí
alebo zlúèení, aby táto zmluva obsahovala nielen kúpnu cenu (tak ako to vyaduje ods. 4),
ale aj ostatné zmluvné podmienky.
Ods. 4
Zákon nepecifikuje, na základe akých pecifických kritérií a metód sa má stanovi primeranos kúpnej ceny akcií, ktoré je spoloènos povinná odkúpi, ale zákon stanovuje audítorský dozor pri urèení takejto ceny (tak isto ako je stanovený audítorský dozor pre kontrolu
výmenného kurzu akcií a doplatkovej povinnosti, kede vetky sú uvedené v zmluve o splynutí alebo zlúèení). V praxi zrejme bude pouitá metodika zhodná s metodikou na urèenie
výmenného kurzu akcií prípadne doplatkovej povinnosti.
Ods. 5
Ako u bolo uvedené vyie, akcionár pri povinnosti odkúpenia akcií nemá rovnakú pozíciu ako spoloènos. Zákon vak poskytuje takémuto akcionárovi podobnú ochranu ako pre
prípad neprimeraného výmenného kurzu alebo doplatkovej povinnosti (§ 218i ObchZ).

K § 218k
Ods. 1
Odseky 1 a 3 upravujú pecifický procedurálny reim zlúèenia, ak nástupnícka spoloènos vlastní v zanikajúcej spoloènosti aspoò 90 % akcií, s ktorými je
spojené hlasovacie právo, avak menej ako 100 %. Zlúèenie pre prípad 100 % vlastníctva akcií je upravené v poslednom, tvrtom odseku. Hlavným zmyslom uvedených ustanovení je zjednodui a urýchli proces zlúèenia, pokia¾ nástupnícka spoloènos má rozhodujúci vplyv v zanikajúcej spoloènosti.
Hlavná odlinos, uvedená v prvom odseku je to, e nástupnícka spoloènos nemusí na valnom zhromadení schváli návrh zmluvy o zlúèení (za predpokladu, e
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splní podmienky uvedené v písm. a) a b). Vzh¾adom na to, e ide o zlúèenie, kde nástupnícka
spoloènos vlastní v zanikajúcej menej ako 100 % akcií, zvyní akcionári zanikajúcej spoloènosti majú nárok na výmenu svojich starých akcií za akcie nástupníckej spoloènosti. Takúto zmenu mono vak iba ako urobi bez zmeny stanov (keïe stanovy obsahujú výku
základného imania, poèet akcií a ich menovitú hodnotu) a zmena stanov si vyaduje súhlas
dvojtretinovej väèiny hlasov prítomných a musí sa o tom vyhotovi notárska zápisnica.
Teda v podstate rovnaké podmienky, ako vyaduje § 218c odsek 1 na súhlas so zmluvou
o zlúèení.
Ods. 2
Hoci pri zlúèení, ako je definované v odseku 1, nástupnícka spoloènos nemusí na svojom valnom zhromadení odsúhlasi zlúèenie a zmluvu o zlúèení, akcionári vlastniaci aspoò 5 % (ak to urèia stanovy aj menej) akcií môu poadova zvolanie valného zhromadenia, ktoré by malo zlúèenie a zmluvu o zlúèení odsúhlasi. Z ekonomického h¾adiska sa
akcionári nástupníckej spoloènosti môu obáva, e zanikajúca spoloènos môe ma skryté
záväzky (napríklad ak v minulosti podala chybné daòové priznania, alebo ak jej hrozia súdne spory o zodpovednosti za kodu a pod.), ktoré nemusia by zahrnuté v úètovníctve zanikajúcej spoloènosti, avak ktoré sa neskôr po zlúèení môu sta záväzkami nástupníckej spoloènosti. V takom prípade by zlúèenie mohlo pokodi akcionárov nástupníckej spoloènosti,
a preto im zákon poskytuje monos domáha sa odsúhlasenia zlúèenia a zmluvy o zlúèení
na valnom zhromadení.
Ods. 3
Pokia¾ zmluva o zlúèení (ako je definované v odseku 1) obsahuje záväzok odkúpi akcie
vetkých meninových akcionárov zanikajúcej spoloènosti, môe by proces zlúèenia podstatne zjednoduený. Vo formulovaní záväzku na odkúpenie akcií má nástupnícka
spoloènos nerovnú pozíciu s meninovými akcionármi zanikajúcej spoloènosti
(k tomu bliie pozri komentár k § 218j ObchZ).
Podstatné zjednoduenie procesu zlúèenia v tomto prípade spoèíva najmä
v nasledovných výnimkách:
a) zmluva o zlúèení nepodlieha kontrole audítora,
b) predstavenstvá spoloèností nemusia vypracova podrobnú správu popisujúcu zlúèenie,
c) v sídle zanikajúcej spoloènosti nemusia by predloené 30 dní pred odsúhlasením zlúèenia k dispozícii úètovné závierky (èi u riadne za posledné 3 roky, prípadne informatívne úètovné závierky).
Ods. 4
V prípade zlúèenia, keï nástupnícka spoloènos má v zanikajúcej spoloènosti vetky akcie s hlasovacím právom, zákon umoòuje podstatné urýchlenie a zjednoduenie procesu zlúèenia. Toto zjednoduenie spoèíva najmä v nasledovných výnimkách z veobecných pravidiel pre zlúèenie:
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a) zmluva o zlúèení spoloèností nemusí obsahova èas, odkedy spoloèníci zanikajúcich
spoloèností nadobudnú nárok na podiel v nástupníckej spoloènosti,
b) akcionári zanikajúcej spoloènosti (teda nástupnícka spoloènos) sa nestávajú akcionármi nástupníckej spoloènosti (akciová spoloènos by sa nemala sta sama o sebe akcionárom),
c) zmluva o zlúèení neobsahuje výmenný kurz akcií a ani doplatkovú povinnos,
d) zmluva o zlúèení nepodlieha audítorskej kontrole,
e)

predstavenstvá spoloèností zúèastòujúcich sa zlúèenia nemusia pripravi podrobnú
správu vysvet¾ujúcu zlúèenie,

f)

pred rozhodnutím o zlúèení nemusia by dostupné k nahliadnutiu úètovné závierky za
posledné tri roky a ani informatívna úètovná závierka,

g) èlenovia predstavenstiev nenesú pecifickú zodpovednos spoloène a nerozdielne za kody tak, ako je formulovaná v § 218g,
h) neuplatòujú sa ustanovenia o povinnosti odkúpenia akcií nástupníckou spoloènosou
akcionármi, ktorí nesúhlasili so zlúèením.

K § 218l
Ods. 1
Ide o výnimku z pravidla formulovaného v § 69 ods. 2 o tom, e pri zlúèení musí ma zanikajúca spoloènos rovnakú právnu formu ako nástupnícka spoloènos. Táto výnimka je
zrejme umonená aj preto, e na zlúèenie spoloèností s ruèením obmedzeným sa pouívajú
primerane ustanovenia o zlúèení akciových spoloèností (§ 152a ods. 1 ObchZ).
Ods. 2
Zlúèenie spoloènosti s ruèením obmedzeným s akciovou spoloènosou sa riadi
ustanoveniami o zlúèení akciových spoloèností (§ 218a a 218k). Nepouijú sa vak
ustanovenia o zlúèení akciových spoloèností zjednoduujúce tento postup, ak nástupnícka
spoloènos vlastní v zanikajúcej spoloènosti aspoò 90 % akcií, s ktorými je spojené hlasovacie právo. Tento proces má vak urèité osobitosti vzh¾adom na platnos § 152a ObchZ:
a) o platnosti zmluvy o zlúèení v spoloènosti s ruèením obmedzeným sa rozhoduje dvojtretinovou väèinou vetkých spoloèníkov (pri akciových spoloènostiach sa vyaduje
dvojtretinová väèina iba z akcionárov prítomných na valnom zhromadení),
b) dokumenty uvedené v § 218c odsek 2 ObchZ (zmluva o zlúèení, správy audítorov, správy predstavenstiev alebo konate¾ov, úètovné závierky a prípadne informatívna úètovná
závierka) sa musia posla potou vetkým spoloèníkom zanikajúcej spoloènosti s ruèením obmedzeným,
c) návrh zmluvy o zlúèení sa neukladá do zbierky listín pri obchodnom registri týkajúcich
sa spoloènosti s ruèením obmedzeným,
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d) spoloèníci spoloènosti s ruèením obmedzeným mou zbavi konate¾ov povinnosti vypracova správu v zmysle § 218b, ak tak urobia vetci spoloèníci, a to písomne alebo do
zápisnice valného zhromadenia,
e) návrh zmluvy o zlúèení preskúmava audítor za spoloènos s ruèením obmedzeným, len
ak o to poiada niektorý zo spoloèníkov.

K § 218m
Ods. 1
Rozdelenie akciových spoloèností je upravené v zásade podobne ako splynutie alebo zlúèenie. Nepouijú sa vak ustanovenia o zlúèení akciových spoloèností zjednoduujúce postup zlúèenia, ak nástupnícka spoloènos vlastní v zanikajúcej spoloènosti aspoò 90 % akcií,
s ktorými je spojené hlasovacie právo.
Ods. 2
Podstatný rozdiel medzi rozdelením spoloènosti a zlúèením alebo splynutím spoloèností je to, e pokým do procesu splynutia alebo zlúèenia vstupujú vdy aspoò dve
spoloènosti, tak do procesu rozdelenia (pokým nejde o rozdelenie zlúèením) vstupuje
spoloènos jedna. Z toho plynie aj rozdiel v názve základného dokumentu, ktorý upravuje
rozdelenie. Kým pri splynutí a zlúèení bola týmto dokumentom zmluva ako viacstranný
právny akt, tak pri rozdelení je týmto dokumentom projekt rozdelenia. Projekt rozdelenia
teda bude obsahova v zásade rovnaké náleitosti ako zmluva o zlúèení alebo splynutí, ako
sú definované v § 218a odsek 1 ObchZ a v § 69 odsek 6 ObchZ.

K § 218n
Ods. 1
Vzh¾adom na to, e projekt rozdelenia spoloènosti nemusí vdy podlieha audítorskému
dozoru a e pri projekte rozdelenia hrozí o nieèo viac ako pri zlúèení, e vklady do základného imania rozdelených spoloèností nepokryjú svojou reálnou hodnotou výku základného
imania, zákon vyslovene pecifikuje zachovanie povinnosti ocenenia vkladov znalcom
v zmysle § 59 ods. 3. Táto povinnos pri splynutí a pri zlúèení odpadá v zmysle § 218d. Aby
sa vak zbytoène nezdvojovala práca audítora (pokia¾ kontroluje projekt rozdelenia), môe
prísluné posudky vyhotovi aj dotyèný audítor, bez oh¾adu na to, èi vykonáva èinnos súdneho znalca v zmysle zákona o znalcoch a tlmoèníkoch v znení neskorích predpisov.
Ods. 2
Predstavenstvo zanikajúcej spoloènosti je povinné v zmysle § 218b vypracova podrobnú správu, ktorá z právneho a ekonomického poh¾adu vysvetlí a odôvodní rozdelenie, údaje
z projektu rozdelenia, a to najmä výmenný kurz, pod¾a ktorého sa vymenia akcie zanikajúcej
spoloènosti za akcie nástupníckych spoloèností. Táto správa vak musí obsahova aj vyjadrenie predstavenstva zanikajúcej spoloènosti k posudku znalca alebo audítora vyhotoveného v zmysle prvého odseku. Táto povinnos vak odpadá, ak s tým súhlasia vetci akcionári

1/1198

SEPI-A

zanikajúcej spoloènosti a v prípade rozdelenia zlúèením aj nástupníckych spoloèností (viï
odsek 4).
Ods. 3
Vzh¾adom na skutoènos, e medzi vypracovaním projektu rozdelenia a jeho schválením môu nasta v zanikajúcej spoloènosti zmeny významné z poh¾adu akcionárov zanikajúcej spoloènosti pre posúdenie projektu rozdelenia, je predstavenstvo povinné ich o takýchto zmenách informova. Je zaujímavé, e hoci podobná situácia môe nasta aj
v prípade zlúèenia alebo splynutia, zákon v týchto prípadoch podobnú povinnos neustanovuje.
Ods. 4
Pokia¾ to odsúhlasia vetci akcionári zanikajúcej spoloènosti a v prípade rozdelenia zlúèením aj nástupníckych spoloèností, je moné proces rozdelenia podstatne zjednodui, a to najmä v týchto skutoènostiach:
a) projekt rozdelenia nepodlieha audítorskému dozoru, to vak neruí povinnos posúdenia vkladu znalcom alebo audítorom v zmysle prvého odseku,
b) predstavenstvo zanikajúcej spoloènosti (a v prípade rozdelenia zlúèením ani predstavenstvo nástupníckej spoloènosti) nemusí vypracova podrobnú správu popisujúcu
a vysvet¾ujúcu rozdelenie,
c) v sídle zanikajúcej spoloènosti nemusia by predloené 30 dní pred odsúhlasením zlúèenia k dispozícii úètovné závierky (èi u riadne za posledné 3 roky, prípadne informatívne úètovné závierky),
d) predstavenstvo zanikajúcej spoloènosti (a v prípade rozdelenia zlúèením ani predstavenstvo nástupníckej spoloènosti) nemusia akcionárov informova o zmenách v spoloènosti (ako ich pecifikuje tretí odsek), ktoré nastali medzi vypracovaním projektu rozdelenia a konaním valného zhromadenia, ktoré má hlasova o rozdelení.
Ods. 5
je.

Ide o legislatívno-technické doplnenie, pretoe § 218e ObchZ túto povinnos neobsahu-

K § 218o
Ods. 1
Tak ako § 218k ObchZ ustanovuje urèité zjednoduujúce procedúry pre zlúèenie, tak aj
§ 218o ObchZ ustanovuje urèité zjednoduenia pre rozdelenie zlúèením. Hlavným
zjednoduením v prípade rozdelenia zlúèením je to, e sa nevyaduje rozhodnutie valného zhromadenia zanikajúcej spoloènosti o rozdelení zlúèením. Pravdepodobne
hlavnou mylienkou tohto zjednoduenia je, e rozdelenie zlúèením podlieha schváleniu vo
vetkých nástupníckych spoloènostiach, a preto, ak ho schvália vetky nástupnícke spoloènosti, je akoby schválené vetkými akcionármi zanikajúcej spoloènosti.
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Podobne ako v prípade zlúèenia, je nevyhnutné, aby nástupnícke spoloènosti uloili do
zbierky listín pri obchodnom registri v príslunom termíne návrh projektu rozdelenia.
Druhou pecifickou podmienkou pre rozdelenie zlúèením je povinnos sprístupni
k nahliadnutiu listiny pod¾a § 218c ods. 3 a 4 (návrh projektu rozdelenia, správy predstavenstiev popisujúce a vysvet¾ujúce rozdelenie, správa audítora, úètovné závierky za predchádzajúce 3 roky a prípadne informatívne úètovné závierky). Tieto listiny musia by prístupné nielen vetkým akcionárom nástupníckych spoloèností [§ 218k ods. 1 písm. b)], ale
aj vetkým akcionárom zanikajúcej spoloènosti.
Ods. 2
Podobne ako to je ustanovené v prípade zlúèenia, meninoví akcionári majúci aspoò
5 % akcií (alebo aj menej, ak tak urèujú stanovy) môu poadova zvolanie valného zhromadenia, ktoré rozhodne o rozdelení zlúèením, hoci pod¾a prvého odseku to nemuselo by
nevyhnutné.
Ods. 3
§ 218n ObchZ ods. 3 stanovuje povinnos predstavenstva zanikajúcej spoloènosti informova svojich akcionárov o urèitých podstatných zmenách, ktoré nastali od vypracovania projektu rozdelenia a do konania valného zhromadenia, ktoré má hlasova o projekte
rozdelenia. V zmysle odseku 1 sa nemusí za urèitých okolností takéto valné zhromadenie
kona. Prirodzene vzniká otázka, koho má predstavenstvo informova o urèitých
zmenách v zanikajúcej spoloènosti a za aké obdobie. Odsek 3 iba spomína, e toto obdobie sa zaèína vypracovaním projektu rozdelenia (èo platí aj pre § 218n ods. 3), èím pôsobí
mierne zmätoène  nasto¾uje urèitý problém, ale ho neriei. Vzh¾adom na to, e tretí odsek
výslovne spomína povinnos pod¾a § 218n ods. 3, mám za to, e táto povinnos trvá, aj keï
sa nekoná prísluné valné zhromadenie, ktoré má odsúhlasi projekt rozdelenia. Z povahy
veci by asi malo by potrebné, aby predstavenstvo zanikajúcej spoloènosti informovalo
o prísluných zmenách svojich akcionárov (vetky nástupnícke spoloènosti), a to za obdobie
od vypracovania projektu rozdelenia a do èasu konania valných zhromadení nástupníckej
spoloènosti.

K § 219
Ods. 1
Likvidácia akciovej spoloènosti sa v zásade riadi veobecnými pravidlami pre likvidáciu
obchodných spoloèností, ako sú urèené v § 70 ObchZ a v paragrafoch nasledujúcich. Likvidátora vymenúva valné zhromadenie, ak vak likvidátora nevymenuje bez zbytoèného
odkladu, likvidátora vymenuje súd (§ 71 ods. 1 ObchZ).
Ods. 2
Minoritní akcionári (urèení v § 181 ods. 1 ObchZ) môu v zmysle tohto ustanovenia
poadova odvolanie súdom. Pod¾a § 181 ods.1 ObchZ sú minoritní akcionári urèení
ako akcionári majúci akcie v hodnote aspoò 5 % základného imania, prièom stanovy túto
5 % hranicu môu ete zníi.
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Z gramatickej analýzy druhého odseku vak vyplýva, e táto ochrana je dispozitívna 
stanovy môu urèi aj inú skupinu akcionárov namiesto akcionárov urèených v § 181 ods. 1
(napríklad majúcich akcie predstavujúce aspoò 10 % základného imania), ktorá je oprávnená domáha sa odvolania likvidátora súdom.
Ods. 3
Valné zhromadenie, ako orgán, ktorý menuje likvidátora, disponuje vo¾nosou
meni jeho osobu a vymenova iného, a to aj ak likvidátor neporuuje svoje povinnosti
ustanovené zákonom a bez rozhodnutia súdu (ako by si to inak vyadovalo veobecné ustanovenie § 71 ods. 5). Súd v tomto prípade iba zapíe do obchodného registra vymenovanie
nového likvidátora.

K § 220
Ods. 1
Právo na likvidaènom zostatku patrí medzi základné práva akcionára (§ 155
ods. 1 ObchZ). Vzh¾adom na to, e podnikate¾ské riziko z èinnosti akciovej spoloènosti má
znáa predovetkým akcionár, zákon uprednostòuje verite¾ov spoloènosti  tretie osoby
pred akcionármi. Dispozitívnos tohto ustanovenia (... pokia¾ zo stanov nevyplýva nieèo
iné.) sa zrejme viae len na pomer, v akom sa rozdelí likvidaèný zostatok medzi akcionárov,
pretoe kogentné ustanovenie § 75 ods. 2 ObchZ zakazuje poskytnú plnenie akcionárom z likvidaèného zostatku, ak ete nie sú uspokojení vetci veritelia. Ak likvidaèný zostatok nepostaèuje na uspokojenie vetkých poh¾adávok, je likvidátor povinný
poda návrh na vyhlásenie konkurzu (k tomu pozri napr. § 66g zákona è. 328/1991 Zb.
o konkurze a vyrovnaní v znení neskorích predpisov). Medzi odbornou verejnosou je známy problém interpretácie práva pri vzahu § 219 ods. 1 a § 75 ods. 2 ObchZ (k tomu pozri
komentár k § 75 ods. 2 ObchZ).
Ods. 2 a 3
Odseky 2 a 3 ustanovujú osobitný reim rozde¾ovania akcií, pokia¾ nastanú
urèité pecifické podmienky: neboli splatené vetky akcie alebo likvidaèný zostatok nestaèí na splatenie menovitej hodnoty akcií. Pre tieto prípady zákon ustanovuje pecifické
metódy rozdelenia likvidaèného zostatku. Zákon vak nestanovuje, ktorá z uvedených metód rozdelenia likvidaèného zostatku má prednos v prípade, e boli splnené obe podmienky.
Z prirodzenej truktúry právnej normy môeme usudzova, e zákonodarca najprv uvádza veobecné pravidlo, potom k nemu pravidlo peciálne (výnimka zo veobecného
pravidla) a nakoniec pravidlo peciálne k peciálnemu (výnimka z výnimky), a teda pri splnení oboch podmienok je potrebné postupova pod¾a tretieho odseku. Takie zo skutoènosti,
e v odseku tri sa výslovne spomína rozdelenie v pomere splatenej menovitej hodnoty akcií,
môeme usudzova, e zákonodarca zamý¾al pouitie tretieho odseku aj na prípad, ak akcie
ete neboli úplne splatené. Pokia¾ by likvidaèný zostatok nestaèil ani na úhradu splatenej
hodoty akcií, ustanovenie odseku 2 je prakticky nepouite¾né, a preto je potrebné postupova
v zmysle odseku 3.
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Ods. 4
Z formulácie tohto ustanovenia je zrejme moné usudzova, e nie je moné samostatne
prevádza právo na likvidaènom zostatku pred dòom, keï sa schváli rozdelenie likvidaèného
zostatku. V zmysle § 19 ZoCP sú práva spojené s cenným papierom samostatne prevodite¾né, len ak tak ustanovuje zákon.

K § 220a
Ods. 1
Ustanovenia § 220a sú peciálnymi ustanoveniami o zániku cenných papierov, ktoré
formulujú aj podrobný postup pre ich zruenie. Veobecným ustanovením o zániku cenných papierov je § 14 ZoCP. Pri listinných akciách je dôleité pravidlo, e nárok na výplatu
likvidaèného zostatku vzniká drite¾om listinných akcií a po ich predloení na znièenie.
Ods. 2
V prípade, e niektorý akcionár nepredloí svoje akcie na znièenie v ustanovenej lehote,
jeho akcie budú vyhlásené za neplatné. Vyhlásenie akcií za neplatné sa zverejní a oznámi
akcinárom spôsobom ustanoveným pre zvolávanie valného zhromadenia.
Ods. 3
Platný zákon o cenných papieroch nepozná pojem zruenie cenného papiera. Preto nie
je jednoduché urèi, ktorý deò vzniká nárok na likvidaèný zostatok. Z povahy veci, z ustanovenia o zruení v evidencii cenných papierov a s prihliadnutím na znenie starého zákona
o cenných papieroch (§ 5a) vak môeme usudzova, e týmto dòom bude zrejme deò, keï
centrálny depozitár vykoná výmaz zaniknutého cenného papiera z evidencie. Podobne pod
pojmom zabezpeèenie zruenia cenného papiera likvidátorom bude pravdepodobne potrebné
chápa zánik cenného papiera pod¾a § 14 ods.1 písm. b) ZoCP.
Ods. 4
Zánik akciovej spoloènosti (výmaz registrového súdu) je podmienený skutoènosou, e
spoloènos u nemá iadne platné akcie.

K § 221
Ods. 1
Zákonné ustanovenia sa vzahujú v zásade na vetky drustvá bez oh¾adu na predmet
ich èinnosti. pecifické èrty vnútornej organizácie drustiev sa vykonajú najmä stanovami.
Osobitnú úpravu zákon stanovuje pre bytové drustvá v § 230 a § 232 ods. 2 ObchZ, pre
po¾nohospodárske drustvá v § 234 ods. 2 ObchZ.
Základným znakom drustva je jeho otvorenos, t. j. do drustva môu poèas jeho
trvania pristupova ïalí èlenovia a naopak, èlenovia môu z drustva vystupova.
Drustvo sa zapisuje do obchodného registra [§ 3 ods. 1 písm. a) ObchZ] a má
postavenie podnikate¾a [§ 2 ods. 2 písm. a) ObchZ]. Postavenie podnikate¾a má aj vtedy,
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ak drustvo vyvíja èinnos spoèívajúcu v zabezpeèení hospodárskych, sociálnych alebo
iných potrieb pre svojich èlenov (t. j. nejde o podnikate¾skú èinnos).
Na rozdiel od obchodných spoloèností, ktoré sú v zásade zaloené len za úèelom dosiahnutia zisku, predmetom èinnosti drustva je popri podnikate¾skej èinnosti predovetkým zabezpeèovanie hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb pre svojich
èlenov (napríklad bytové drustvá pomáhajú èlenom pri výstavbe bytov).
Súvisiace ustanovenia: § 2 ods. 2 písm. a), § 3 ods. 1 písm. a) ObchZ, § 230, § 232
ods. 2, § 234 ods. 2.
Ods. 2
Zákon ustanovuje ako súèas obchodného mena drustva oznaèenie drustvo. Vymedzenie obchodného mena a jeho ochranu upravuje § 8  § 12 ObchZ.
Súvisiace ustanovenia: § 8  § 12.
Ods. 3
Drustvo musí ma od okamihu svojho zaloenia a poèas obdobia existencie
najmenej pä èlenov, ktorými môu by fyzické osoby alebo právnické osoby. Tým
sa odliuje od obchodných spoloèností, kde staèí jeden resp. dvaja zakladatelia.
Zákon vak pripúa, e drustvo môu zaloi aj aspoò dvaja èlenovia, pokia¾ sú
nimi právnické osoby. Drustvo teda môe existova s tromi èlenmi, ak dvaja z nich sú
právnické osoby.
Druhá veta tohto ustanovenia poukazuje na dôsledky princípu neuzavretého poètu èlenov drustva, t. j. pristúpenia ïalích èlenov alebo zánik èlenstva doterajích èlenov nemá
vplyv na existenciu drustva, pokia¾ je zachovaný minimálny poèet èlenov pod¾a prvej vety.
Ak by poèet èlenov klesol pod zákonom stanovené minimum, môe súd rozhodnú o likvidácii drustva (§ 257 ods. 1 písm. a) ObchZ).
Súvisiace ustanovenia: § 227 ods. 1, § 105 ods.2, § 162 ods. 1, § 257 ods. 1 písm. a).
Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 26. júna 1998, sp. zn. 2 Cdo 20/98.
Ak manelia boli spoloènými èlenmi bytového drustva a obsahom ich èlenských práv
bolo právo spoloèného nájmu bytu a súèasne i právo spoloèného nájmu garáe alebo inej
miestnosti neslúiacej na bývanie, súd môe po rozvode ich manelstva urèi, e výluèným
nájomcom bytu ako samostatný èlen drustva sa stane jeden z nich, a druhý, taktie ako
samostatný èlen drustva, sa stane nájomcom garáe.
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 28. marca 2000, sp. zn. 1 Obo
350/99.
Aktualizácia è. 54
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Ak o vylúèení èlena drustva nerozhodla èlenská schôdza (pokia¾ by pod¾a stanov bola
na to oprávnená), ale iný orgán drustva, môe úèinne o odvolaní èlena proti rozhodnutiu
o vylúèení rozhodnú výluène iba èlenská schôdza.
Pokia¾ o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúèení rozhodol iný orgán ako èlenská schôdza,
s takým rozhodnutím zákon nespája iadne právne dôsledky.
Uplatni úspene právo na súdnu ochranu proti rozhodnutiu o vylúèení pod¾a § 231
ods. 4 Obchodného zákonníka mono iba za predpokladu, e o odvolaní proti rozhodnutiu
o vylúèení rozhodla èlenská schôdza (zhromadenie delegátov).
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 30. októbra 1997, sp. zn. 1 Obo
154/97.
Návrh, aby súd vyhlásil rozhodnutie èlenskej schôdze o vylúèení za neplatné, môe
poda iba èlen, ktorého sa rozhodnutie týka, a pod¾a § 231 Obchodného zákonníka je zaruèením jeho práva na súdnu ochranu.
Ak èlen drustva, ktorý bol rozhodnutím èlenskej schôdze z drustva vylúèený, podal
návrh, aby súd vyhlásil rozhodnutie èlenskej schôdze o vylúèení za neplatné (§ 231 ods. 4
Obchodného zákonníka), nemôe súd návrh zamietnu s odôvodnením, e navrhovate¾ nepoiadal o zaprotokolovanie námietky na èlenskej schôdzi, ktorá uznesenie o jeho vylúèení
prijala, alebo e námietku neoznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto
schôdze (§ 242 Obchodného zákonníka).

K § 222
Ods. 1
Na drustvo ako právnickú osobu súkromného práva sa vzahujú veobecné ustanovenia § 18  § 20a OZ. Drustvo má vdy postavenie podnikate¾a [§ 2 ods. 2 písm. a) ObchZ].
Drustvo je samostatný subjekt majetkovo oddelený od svojich èlenov.
V právnych vzahoch drustva s tretími osobami (navonok), zodpovedá drustvo za poruenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. Èlenovia drustva teda nie sú zodpovední za
záväzky drustva.
Súvisiace ustanovenia: § 2 ods. 2 písm. .
Súvisiace predpisy: § 18  § 20a OZ.
Ods. 2
Èlenovia drustva sú povinní voèi drustvu splni si vkladové povinnosti, na ktoré sa
pri zaloení alebo vstupe do drustva alebo dodatoène zaviazali. Nemajú vak voèi verite¾om drustva postavenie ruèite¾ov. Pokia¾ èlenovia drustva neruèia za záväzky, neznamená to úplné vylúèenie akéhoko¾vek rizika. Keï èlen poskytne èlenský vklad do
drustva, nesie riziko, e hodnota vkladu mu nebude vrátená pri zániku jeho úèasti v drustve. Vetko, èo èlen vloí do drustva, stáva sa jeho majetkom, èlen prestáva by vlastníkom. Ak teda drustvo utrpí stratu a jeho èisté obchodné imanie sa zníi pod výku základného imania, zákonite nemôe dosta èlen to, èo vloil.
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Uhradzovacia povinnos èlenov drustva, sa zakladá na právnom vzahu medzi drustvom a jeho èlenom. Verite¾ drustva nemá preto iadnu monos domáha sa svojej poh¾adávky voèi èlenovi. Jedine drustvo sa teda môe domáha voèi èlenovi splnenia uhradzovacej povinnosti.
Uhradzovacia povinnos musí by vopred upravená v stanovách a na ich základe môe èlenská schôdza rozhodnú o tejto povinnosti. Zákon umoòuje zavies uhradzovaciu povinnos aj len voèi niektorým èlenom. Zákon ïalej nezakazuje zavies vyiu uhradzovaciu povinnos voèi niektorým èlenom. V prípadoch selekcie niektorých èlenov
z uhradzovacej povinnosti je potrebné dba na to, aby takýmto rozhodnutím nedolo k diskriminovaniu meniny, ktoré je zakázané (§ 56a ObchZ). Ïalej je potrebné starostlivo zvái, aby dôsledkom rozhodnutia nedolo ku zneuitiu práva (§ 265 ObchZ).
Súvisiace ustanovenia: § 56a, § 223 ods. 6, § 226 ods. 1, § 239 ods. 4, § 265.

K § 223
Ods. 1
Vkladom je celá hodnota, ku ktorej poskytnutiu sa zaviazal èlen. Súèet vkladov èlenov
drustva tvorí majetok drustva. Ak ju neposkytol celú naraz, nesplatená èas tvorí poh¾adávku drustva voèi èlenovi a ako poh¾adávka je súèasou majetku drustva.
Ods. 2
Do obchodného registra sa zapisuje èiastka, ktorú sú zakladatelia povinní urèi
v stanovách (zapisované základné imanie) a musí by aspoò 50 000 Sk. Vzh¾adom na to,
e (skutoèné) základné imanie tvorí súèet vkladov èlenov drustva, nemôe by zapisované
základné imanie v èase zápise vyie ako základné imanie (spravidla je zapisované základné
imanie niie ne základné imanie  skutoèné). Zapisované základné imanie môe by poèas
existencie drustva zniované alebo zvyované rozhodnutím èlenskej schôdze [§ 239 ods. 5
písm. e) ObchZ]. Ak základné imanie poklesne pod 50 000 Sk, môe súd rozhodnú o zruení drustva (§ 257 ods. 1 ObchZ).
Súvisiace ustanovenia: § 224 ods. 5, § 225 ods. 1, § 239 ods. 4 písm. e), § 257 ods. 1
písm. b).
Ods. 3
Stanovy musia urèi minimálny èlenský vklad, ktorého prevzatie je podmienkou èlenstva v drustve (základný èlenský vklad). Stanovy pritom môu urèi, e pred vznikom
drustva (§ 223 ods. 5) alebo pred vznikom èlenstva (§ 227 ods. 4) musí by splatený celý
základný èlenský vklad, prípadne jeho èas (t. j. vstupný vklad). Vstupný vklad je teda stanovami urèená èas základného vkladu.
Splatenie základného èlenského vkladu alebo vstupného vkladu je podmienkou vzniku
èlenstva v drustve, nie je vak podmienkou vzniku drustva. Ak sa uchádzaè o èlenstvo
v drustve zaviazal na ustanovujúcej schôdzi na zaplatenie èlenského vkladu, ale nesplatil
stanovami urèený vstupný vklad do 15 dní od ustanovujúcej schôdze, èlenstvo mu neAktualizácia è. 54
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vznikne. Pre vznik drustva je potrebné, aby pred jeho vznikom bola splatená polovica zapisovaného základného imania (§ 225 ods. 1). To znamená, e drustvo môe
vzniknú aj vtedy, ak niektorý z uchádzaèov o èlenstvo nesplatil vstupný vklad.
Súvisiace ustanovenia: § 223 ods. 5, § 224 ods. 5, § 225 ods. 1 a 3, § 226 ods. 1
písm. d), § 227 ods. 4.
Ods. 4
Pod¾a komentovaného ustanovenia èlenský vklad, ktorý je súèasou základného imania,
sa skladá zo základného èlenského vkladu a ïalieho èlenského vkladu. Stanovy vak musia
pripusti, aby sa èlen mohol zaviaza k ïaliemu èlenskému vkladu. Ïalím èlenským vkladom môe by napríklad peòaná úèas èlena na výstavbe drustevného bytu. Prevzatie
ïalieho vkladu má vplyv na podiel na zisku (§ 236 ods. 2), na výku vyrovnacieho podielu
(§ 233 ods. 2) a podielu na likvidaènom zostatku (§ 259 ods. 3), ak stanovy neurèia inak.
Nemá vak vplyv na poèet hlasov na èlenskej schôdzi (§ 240 ods. 1). Prevzatie záväzku musí
ma písomnú formu (§ 260 v spojení s § 63).
Zákon umoòuje, e stanovy môu urèi podmienky, za akých sa môe èlen drustva
zaviaza k ïalej majetkovej úèasti na podnikaní drustva. Majetková úèas nespoluvytvára základné imanie (ináè by ju zákon neodlioval od èlenského vkladu) a nie je ani poh¾adávkou èlena voèi drustvu (inak by ilo o úver resp. pôièku). Ak má by majetková úèas pri
delení likvidaèného zostatku vrátená, je potrebné to uvies výslovne v stanovách, pretoe zo
zákona táto povinnos nevyplýva (§ 259 ods. 3).
Súvisiace ustanovenia: § 63, § 223 ods. 1, § 233 ods. 2, § 236 ods. 2, § 240 ods. 1,
§ 259 ods. 3, § 260.
Ods. 5
Èlenský vklad je moné poskytnú aj nepeòaným plnením. Na ocenenie zákon
nevyaduje obligatórne odborné ani znalecké posúdenie hodnoty nepeòaného vkladu. Spôsob ocenenia nepeòaného vkladu sa urèí stanovami (na schválenie stanov je potrebný súhlas väèiny prítomných èlenov ustanovujúcej schôdze alebo pri zmene stanov súhlas väèiny prítomných èlenov èlenskej schôdze, ak stanovy nevyadujú kvalifikovanú väèinu)
alebo jednomyse¾ným rozhodnutím vetkých èlenov pri zaloení drustva. Zákon teda
umoòuje, aby sa uchádzaèi o èlenstvo mohli dohodnú na ocenení nepeòaných vkladov
neformálnym spôsobom, mimo ustanovujúcej èlenskej schôdze za predpokladu jednomyse¾ného súhlasu.
Ustanovujúca èlenská schôdza môe urèi spôsob ocenenia nepeòaného vkladu, ktorý
buï bude súèasou stanov, alebo bude urèený len pre konkrétne ocenenie nepeòaného vkladu. Ak dôjde k oceneniu vkladu na ustanovujúcej èlenskej schôdzi, je uznesenie súèasou
notárskej zápisnice (§ 224 ods. 6). Na dohodu o ocenení vkladov mimo ustanovujúcej èlenskej schôdze sa vyaduje písomná forma (§ 260 v spojení s § 63).
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Ustanovenie neupravuje postup pri poskytnutí nepeòaného vkladu. Na tento postup
je potrebné v zmysle § 260 aplikova § 59. Medzi drustvom a zakladate¾om je potrebné uzavrie zmluvu o poskytnutí vkladu.
Súvisiace ustanovenia: § 59, § 63, § 224 ods. 6, § 238 ods. 3, § 260.
Ods. 6
Ak je podmienkou vzniku èlenstva len zaplatenie èasti èlenského vkladu, t. j. vstupný
vklad, èlen drustva je povinný splati èlenský vklad presahujúci vstupný vklad (t. j. nesplatenú èas základného èlenského vkladu a ïalí èlenský vklad  § 223 ods. 4). Èlenský
vklad presahujúci vstupný vklad musí by splatený najneskôr do troch rokov. Stanovy môu urèi kratiu lehotu ako tri roky (nie vak dlhiu). V ustanovení nie je zaèiatok
plynutia lehoty (od ktorého okamihu tri roky) upravený, a preto ho odporúèame výslovne
upravi v stanovách.
Pokia¾ ide o nesplatenú èas základného èlenského vkladu, za pouitia analógie poèítania lehôt pri obchodných spoloènostiach (s. r. o.  § 113 ods. 1, a. s. § 177 ods. 1) je moné
vyvodi, ak stanovy neurèujú inak, e zaèiatok trojroènej lehoty plynie od okamihu
vzniku drustva. Ak sa vak uchádzaè o èlenstvo stal èlenom po vzniku drustva, lehota
zaène plynú od okamihu vstupu èlena do drustva.
K povinnosti splati ïalí èlenský vklad sa èlen drustva zaväzuje spravidla u v èase,
keï je èlenom drustva. Z toho dôvodu nie je moné urèi zaèiatok plynutia lehoty ako pri
nesplatenej èasti základného èlenského vkladu. Ak stanovy neupravia zaèiatok plynutia lehoty, odporúèame urèi ho v listine zaväzujúcej k ïaliemu èlenskému vkladu (§ 223
ods. 4). Ak ho neurèí ani listina, zaèiatok sa poèíta odo dòa vzniku záväzku pod¾a veobecných princípov OZ (§ 122 ods. 2 OZ).
O skrátení lehoty splatnosti nesplateného èlenského vkladu rozhoduje èlenská schôdza.
Podmienkou skrátenia lehoty je strata drustva, pod ktorou treba rozumie insolvenciu,
predlenie, alebo pokles základného imania pod výku zapisovaného základného imania, èo
by mohlo ohrozi aj minimálnu výku zapisovaného základného imania. V dôsledku toho
môe hrozi vyhlásenie konkurzu alebo zruenie drustva súdom.
Súvisiace ustanovenia: § 113 ods. 1, § 177 ods. 1, § 223 ods. 2 a 4, § 225 ods. 1, § 238,
§ 239.
Súvisiace predpisy: § 122 ods. 2 OZ.

K § 224
Ods. 1
Rovnako ako pri obchodných spoloènostiach, zákon rozliuje zaloenie a vznik. Ustanovujúca èlenská schôdza pri drustvách nahradzuje spoloèenskú zmluvu, ktorá je
pri obchodných spoloènostiach podmienkou zaloenia spoloènosti. Pred uskutoènením samotnej ustanovujúcej èlenskej schôdze, samozrejme, predchádza fáza predbenej dohody, tá
vak nemá právny význam. Drustvo je zaloené uskutoènením ustanovujúcej èlenskej
Aktualizácia è. 54
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schôdze. Zaloením drustva nedochádza aj k jeho vzniku. Vznik drustva sa viae na zápis
do obchodného registra (§ 225 ods. 1). Pokia¾ ide o uskutoèòovanie právnych úkonov
v mene drustva pred jeho vznikom, zákon nestanovuje iadne kritériá, a preto je potrebné
v zmysle § 260 primerane aplikova § 64.
Ustanovujúcu èlenskú schôdzu zvolávajú zakladatelia drustva. Spôsob zvolania zákon neupravuje, záleí na úvahe zakladate¾ov. Z praktických dôvodov bude úèelné, ak na
zvolanie schôdze poveria jednu osobu.
Súvisiace ustanovenia: § 64, § 225 ods. 1, § 260.
Ods. 2
Zákon stanovuje povinné body programu ustanovujúcej èlenskej schôdze. Ak
by vetky tieto body neboli dodrané, drustvo by nebolo zaloené, a teda súd nezapíe drustvo do obchodného registra. Rozírenie programu schôdze o ïalie otázky nie je vylúèené.
Ad a)
O zapisovanom základnom imaní pozri komentár k § 223.
Ad b)
Ustanovujúca èlenská schôdza musí schváli stanovy, ktoré jej predloia zakladatelia. Náleitosti stanov sú upravené najmä v § 226.
Z § 223 ods. 2 vyplýva, e výka zapisovaného základného imania tvorí súèas stanov.
To znamená, e písm. a) tomto ustanovení je nadbytoèné, pretoe duplicitne ustanovuje povinnos urèi zapisované základné imanie, ktorá vyplýva zo stanov.
Ad c)
Vo¾ba èlenov predstavenstva (bliie komentár k § 243) a kontrolnej komisie
(bliie komentár k § 244) je nevyhnutnou súèasou programu ustanovujúcej èlenskej schôdze. Mená èlenov volených orgánov nie sú súèasou stanov.
Súvisiace ustanovenia: § 223, § 226, § 243, § 244.
Ods. 3
Proces predchádzajúci ustanovujúcej èlenskej schôdzi nie je právne upravený. Urèite je
vak potrebné pripravi návrh stanov, musia sa poda prihláky uchádzaèov o èlenstvo, posla pozvánky uchádzaèom. Náleitosti prihláky nie sú zákonom upravené, záleia
teda na úvahe zakladate¾ov. Musia by podané v písomnej forme (§ 63 v spojení s § 260).
Uchádzaè o èlenstvo je ten, kto podal prihláku o èlenstvo v drustve. Uchádzaè o èlenstvo má právo hlasova na ustanovujúcej èlenskej schôdzi. Ustanovenie neupravuje otázku, ko¾ko hlasov má jeden uchádzaè o èlenstvo. Z § 240 ods. 1 v spojení s § 1 ods. 2
je moné analogicky vyvodi, e kadý uchádzaè má vdy jeden hlas. V zmysle § 240 ods. 1
nie je vak moné pripusti odchylnú úpravu pod¾a stanov, pretoe na ustanovujúcej èlenskej schôdzi sa stanovy len prijímajú a návrh stanov nemá ete záväzný charakter.
Súvisiace ustanovenia: § 1 ods. 2, § 63, § 240 ods.1, § 260.
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Ods. 4
Zákon vyaduje na prijatie uznesenia väèinu prítomných, t. j. jednoduchú nadpoloviènú väèinu prítomných. Ustanovenie neumoòuje prija na ustanovujúcej èlenskej
schôdzi uznesenie, e na prijatie urèitého uznesenia sa vyaduje kvalifikovaná väèina (napríklad dvojtretinová). Kvórum potrebné na spôsobilos uznáa sa na ustanovujúcej èlenskej schôdzi nie je stanovené. Z povahy veci toti vyplýva, e ide o neurèitý okruh osôb
uchádzajúcich sa o èlenstvo. Na schôdzi je oprávnený hlasova kadý uchádzaè, ktorý si
podá prihláku o èlenstvo. Pri posúdení, èi o uznesení hlasuje nadpolovièná väèina, sa vychádza priamo z aktuálneho poètu prítomných uchádzaèov o èlenstvo na hlasovaní.
Ak si uchádzaè o èlenstvo podá prihláku na ustanovujúcej èlenskej schôdzi
nie je prítomný, nemôe sa sta èlenom zaloeného drustva, pretoe na to sa musí
na tejto schôdzi zaviaza k èlenskému vkladu (§ 224 ods. 5). Drustvo vak môe by zaloené, ak boli splnené podmienky na jeho zaloenie (§ 224 ods. 1).
Schválené stanovy sú záväzné pre vetkých èlenov. Preto ustanovenie umoòuje uchádzaèovi o èlenstvo vzia svoju prihláku spä za podmienky, e hlasuje proti prijatiu stanov
a vzatie spä urobí ihneï po prijatí stanov.
Súvisiace ustanovenia: § 224 ods. 1, § 225 ods. 5.
Ods. 5
Ustanovujúca èlenská schôdza má právny význam zaloenia drustva, ak sa uchádzaèi
o èlenstvo zaviazali k splateniu èlenských vkladov, ktorých súèet èiní aspoò urèenú sumu
zapisovaného základného imania. Pokia¾ by niektorý uchádzaè odmietol podpísa prevzatie
záväzku, nemusí to bráni zaloeniu drustva, ak sa upísalo aspoò urèené zapisované základné imanie. Odporúèame teda, aby zakladatelia urèili èiastku zapisovaného základného
imania radej niiu ne èiastka, ktorá tvorí súèet vetkých predpokladaných èlenských
vkladov.
Lehota na zaplatenie základného èlenského vkladu alebo vstupného vkladu je
pätnás dní odo dòa konania ustanovujúcej èlenskej schôdze. Lehotu nie je moné meni
na základe uznesenia ustanovujúcej èlenskej schôdze. Spôsob splatenia stanoví ustanovujúca èlenská schôdza, ktorý môe spoèíva vo vyplatení vkladu urèenému èlenovi predstavenstva v hotovosti alebo v poukázaní vkladu na osobitný úèet s tým, e potvrdenku o zaplatení predloí urèenému èlenovi predstavenstva. Postavenie urèeného èlena predstavenstva nie je v komentovanom ustanovení výslovne upravené. V zmysle § 60 v spojení s § 260
a § 1 ods. 2 je moné vyvodi, e má postavenie správcu vkladu obdobne ako pri obchodnej
spoloènosti.
Súvisiace predpisy: § 1 ods. 2, § 60, § 223, § 260.
Ods. 6
Notárska zápisnica osvedèuje priebeh ustanovujúcej èlenskej schôdze. Mala by
teda obsahova údaje o celom priebehu schôdze a vetkých rozhodnutiach na nej vykonaných. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných èlenov a výku jednotlivých èlenských vklaAktualizácia è. 54
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dov, na zaplatenie ktorých sa zaviazali. K zápisnici sa prikladajú stanovy v schválenom
znení, t. j. v stanovách sú u zapracované aj zmeny predloeného návrhu stanov. Notársku
zápisnicu podpisujú vetci èlenovia predstavenstva.
Súvisiace ustanovenia: § 225 ods. 3 písm. a).
Súvisiace predpisy: Notársky poriadok.

K § 225
Ods. 1
Vznik drustva ako právnickej osoby je viazané na zápis do obchodného registra. Zápis
má teda kontitutívny význam, t. j. zápisom vzniká drustvo  právnická osoba.
Ustanovenie ïalej stanovuje minimálnu výku splateného zapisovaného základného
imania, ktorá èiní aspoò polovicu zapisovaného základného imania. Napríklad, ak je zapisované základné imanie 80 000 Sk, splatených musí by aspoò 40 000 Sk. Nezáleí na tom, èi
splatené imanie bolo dosiahnuté platbami vetkých èlenov drustva alebo len niektorými
z nich.
Súvisiace ustanovenia: § 223, § 224 ods. 1.
Ods. 2
Ustanovenie stanovuje, e návrh na zápis drustva do obchodného registra musí
poda predstavenstvo. Predstavenstvo podáva návrh v mene drustva. Návrh musí by
podpísaný vetkými èlenmi predstavenstva. Podpisy èlenov predstavenstva musia by notársky overené (§ 31 ods. 3). V zmysle § 62 v spojení § 260 návrh na zápis do obchodného registra sa musí poda do 90 dní od zaloenia spoloènosti.
Súvisiace ustanovenia: § 31, § 62, § 260.
Ods. 3
Prílohy, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis uvedené v komentovanom ustanovení, je
potrebné vníma v súvislosti so veobecnými ustanoveniami, najmä § 31 ods. 2 a § 28. Prílohy uvedené v komentovanom ustanovení doplòujú ustanovenia § 31 ods. 2, § 28.
K návrhu sa prikladá notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi drustva podpísaná vetkými èlenmi predstavenstva, schválené stanovy drustva a doklad o splatení
aspoò polovice zapisovaného základného imania. Dokladom môe by potvrdenie
o úhrade vystavené urèeným èlenom predstavenstva (§ 224 ods. 5) alebo výpis z bankového
úètu zriadeného na úèel splatenia zapisovaného základného imania.
Súvisiace ustanovenia: § 28, § 31 ods. 2, § 223 ods. 2, § 224 ods. 5, § 225 ods. 1.

K § 226
Ods. 1
Komentované ustanovenie stanovuje náleitosti, ktoré musia stanovy obsahova.
Ak stanovy neobsahujú vetky zákonom stanovené obligatórne náleitosti, súd drustvo nezaregistruje.
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Ad a)
Súvisiace ustanovenia: § 8 a nasl., § 221 ods. 2, § 2 ods. 3.
Ad b)
Predmet podnikania sa uvedie, ak drustvo mieni podnika. V ostatných prípadoch sa
uvedie predmet èinnosti. Predmet podnikania musí by uvedený v súlade s dokladom
o oprávnení podnika (napríklad ivnostenský list, koncesia).
Súvisiace ustanovenia: § 2, § 30 ods. 1.
Ad c)
Súvisiace ustanovenia: § 223 ods. 4, § 227, § 229 ods. 1, § 231 ods. 2.
Ad d)
V tomto prípade ide tie o práva a povinnosti èlenov pod¾a písm. c). Pozri ustanovenia
uvedené k písm. c).
Ods. 2
Ustanovenie predpokladá vznik takých drustiev, v ktorých bude podmienkou èlenstva
pracovný vzah k drustvu. Úprava tohto pracovného vzahu môe by regulovaná stanovami, nesmie vak stanovova prísnejie podmienky pre èlena drustva (zamestnanca), ako
stanovujú pracovnoprávne predpisy. Pripúa sa vak zvýhodnenie zamestnanca oproti
pracovnoprávnym predpisom (napríklad poskytnutie dlhej dovolenky, kratí pracovný èas
a pod.). Ak stanovy neupravujú taký pracovný vzah, platia v plnom rozsahu pracovnoprávne predpisy.
Súvisiace predpisy: Zákonník práce.
Ods. 3
Na rozhodnutie èlenskej schôdze o zmene stanov staèí nadpolovièná väèina hlasov prítomných èlenov, ak stanovy neurèujú inak. Vzh¾adom na to, e zmena stanov je
závanou otázkou, odporúèame zakotvi v stanovách kvalifikovanú väèinu potrebnú na
zmenu stanov (napríklad dvojtretinovú).
Lehota 30 dní stanovuje povinnos predstavenstvu, aby o zmene stanov upovedomilo
registrový súd. Táto povinnos nadobudla svoju právnu relevanciu po novele úèinnej od 1.
1. 2002, pretoe kadá zmena listín upravujúcich zaloenie právnických osôb sa zapisuje do
zbierky listín, ktorá je súèasou obchodného registra. Do úèinnosti novely vak nemala
právny význam, pretoe zbierka listín neexistovala a do obchodného registra sa stanovy nezapisovali. Ustanovenie vak neobsahuje iadnu sankciu pri nesplnení si povinnosti predstavenstvom, a preto ide len o poriadkovú lehotu.
Súvisiace ustanovenia: § 28a ods. 1, § 238 ods. 3, § 240 ods. 1.
Aktualizácia è. 54
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K § 227
Ods. 1
Ustanovenie stanovuje, e èlenom drustva môe by fyzická alebo právnická osoba. Pokia¾ ide o poiadavku na spôsobilos fyzickej osoby, zákon upravuje túto otázku len pri drustvách, v ktorých èlenstvo je podmienené pracovným vzahom k drustvu. Èlenmi týchto
drustiev sa môe sta len taká fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 15 rokov a zároveò skonèila
aj povinnú kolskú dochádzku. Keïe zákon neupravuje otázku spôsobilosti na právne úkony pri ostatných drustvách, t. j. takých, kde nie je èlenstvo podmienené pracovným vzahom k drustvu, je moné vyvodi, e èlenom sa môe sta aj fyzická osoba, ktorá nie
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. V tomto prípade vykonáva vetky
právne úkony jej zákonný zástupca. Odporúèame vak, aby stanovy drustva výslovne
upravili otázku, èi fyzická osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, sa môe sta èlenom drustva.
Súvisiace ustanovenia: § 221 ods. 3, § 226 ods. 2.
Súvisiace predpisy: § 7 a nasl. a § 18 a nasl. OZ, zákon o sústave zákl. a stred. kôl.
Ods. 2
Ustanovenie upravuje otázku okamihu vzniku èlenstva pod¾a jednotlivých právnych
dôvodov. Èlenstvo môe vzniknú s okamihom vzniku drustva, t. j. zápisom do obchodného registra, [písm. a)] alebo niekedy poèas existencie drustva [písm. b)  d)]. Zaloením
drustva nemôe vzniknú èlenstvo, pretoe drustvo ete nemá právnu subjektivitu.
V písm. a) komentovaného ustanovenia je upravený spôsob vzniku èlenstva pri zaloení. Uchádzaè o èlenstvo musí poda prihláku, na ustanovujúcej èlenskej schôdzi zaviaza sa k èlenskému vkladu, splati do 15 dní od konania schôdze vstupný vklad resp. základný
èlenský vklad a prípadne musí by v pracovnom vzahu s drustvom (§ 227 ods. 3). Ak splní
vetky uvedené podmienky (vyplývajú zo zákona) a ïalie podmienky, pokia¾ vyplývajú zo
stanov, vznikne èlenstvo uchádzaèovi dòom vzniku drustva. Ak uchádzaè nesplnil vetky
poadované podmienky ku dòu vzniku drustva, èlenstvo mu vznikne a splnením vetkých
podmienok. Napríklad, ak uchádzaè nesplatil vstupný vklad, vznikne mu èlenstvo splatením
vstupného vkladu. Splnenie vkladovej povinnosti môe drustvo vymáha prostredníctvom
súdu alobou na plnenie, pokia¾ sa uchádzaè zaviazal na splnenie tejto povinnosti.
V písm. b) komentovaného ustanovenia je upravený spôsob vzniku èlenstva poèas
trvania drustva. Podmienkou pre vznik èlenstva je podanie prihláky a jej prijatie predstavenstvom drustva, ak stanovy neurèujú, e prijímanie prihláok je v právomoci èlenskej schôdze (§ 239 ods. 5), a splatenie vstupného vkladu. Zákon neupravuje otázku prijatia
uchádzaèa za èlena drustva, t. j. drustvo nemusí prija prihláku aj bez uvedenia dôvodu.
Odporúèame preto upravi v stanovách, za akých podmienok drustvo musí (resp. nesmie)
uchádzaèa prija za èlena. Lehota na splatenie vstupného vkladu pristupujúceho èlena nie je
zákonom urèená. Lehotu odporúèame upravi v stanovách. Pokia¾ nie je urèená stanovami,
lehotu stanoví orgán drustva, ktorý rozhodol o prijatí uchádzaèa za èlena.
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V písm. c) komentovaného ustanovenia je upravený spôsob nadobudnutia èlenstva od predchodcu, t. j. na základe prevodu. Okamih vzniku èlenstva tu nie je upravený, pod¾a okolností ho mono vyvodi z § 229 a § 230.
Písm. d) komentovaného ustanovenia sa týka najmä nadobudnutia èlenstva prechodom z právnickej osoby, ktorá zanikla bez likvidácie (§ 232 ods. 4). Ïalej môe
ís o nadobudnutie èlenstva dôsledkom zlúèenia, splynutia alebo rozdelenia drustva (§ 256
ods.1) alebo dôsledkom zmeny obchodnej spoloènosti na drustvo (§ 69).
Súvisiace ustanovenia k písm. a)  b): § 223 ods. 3, § 224 ods. 3 a 5, § 227 ods. 3 a 4,
§ 239 ods. 5.
Súvisiace predpisy k písm. a)  b): § 80 a nasl. O. s. p..
Súvisiace ustanovenia k písm. c)  d): § 69, § 227 ods. 3 a 4, § 229, § 230, § 232
ods. 4, § 256 ods. 1  3.
Ods. 3
Ustanovenie modifikuje § 227 ods. 2 tak, e èlenstvo nevznikne dòom vyplývajúcim
z § 227 ods. 2 písm. a)  d), ak je podmienkou èlenstva pracovný vzah k drustvu. Èlenstvo
môe vzniknú najskôr dòom dojednaným ako deò vzniku pracovného vzahu, ak stanovy
neurèia inak, súèasne vak musia by splnené ostatné podmienky vyplývajúce zo zákona
alebo stanov.
Súvisiace ustanovenia: § 226 ods. 2, § 227 ods. 2 a 4.
Ods. 4
Ustanovenie upravuje, e èlenstvo v drustve nemôe nikdy vzniknú skôr, ne uchádzaè zaplatí poadovaný vstupný vklad. Ustanovenie je kogentné, t. j. stanovami ani
rozhodnutím iného orgánu drustva nie je moné odchylne upravi podmienku zaplatenia vstupného vkladu na vznik èlenstva.
Súvisiace ustanovenia: § 223 ods. 3, § 227 ods. 2.
Ods. 5
Ustanovenie umoòuje, aby sa v stanovách konkrétne upravili otázky vzniku, trvania
a zániku èlenstva v drustve pod¾a aktuálnych poiadaviek jednotlivého drustva. Nebolo
by predsa iadúce, aby zákon jednotne rieil vetky otázky týkajúce sa èlenstva v drustve.

K § 228
Zoznam drustva je interným dokumentom drustva, neeviduje sa v obchodnom
registri, jeho publicita je teda obmedzená. Zákon neviae s evidenciou skutoèností v zozname iadne právne úèinky (napríklad vznik èlenstva v drustve sa nijako neviae na zápis
v zozname).
Ustanovenie ustanovuje drustvu povinnos vies zoznam vetkých èlenov. Zákon neupravuje výslovne, ktorý orgán vedie zoznam. Keïe zákon nezveruje túto úlohu èlenskej
schôdzi a pokia¾ ju ani stanovy nezveria èlenskej schôdzi (túto variantu neodporúèame, pretoe by bolo nepraktické a technicky ako realizovate¾né, aby èlenská schôdza viedla zozAktualizácia è. 54
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nam èlenov), za evidenciu èlenov zodpovedá predstavenstvo (§ 239 ods. 5). V zozname sa vedie názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, výka
èlenského vkladu osoby a výka splatenia vkladu.
Kadá zmena evidovanej skutoènosti sa musí vykona bez zbytoèného odkladu od vtedy,
ako sa drustvo o nej dozvie. Ustanovenie vak nemá sankciu, ak sa zmena skutoènosti nevykoná.
Predstavenstvo je povinné umoni kadému nahliadnu do zoznamu èlenov, pokia¾
osvedèí právny záujem. Osobou, ktorá osvedèí právny záujem je napríklad osoba, ktorá chce
nadobudnú èlenské práva na základe prevodu èlenstva, a preto si chce overi, èi prevádzajúci je skutoène èlenom drustva alebo verite¾ èlena. Z dôvodu, e zákon ani príkladmo neuvádza, za akých okolností je preukázaný právny záujem, je v úplnej autonómii predstavenstva posúdenie tejto otázky, èo môe vies k zneuitiu.
Èlenovi drustva vak musí by umonené nahliadnu do zoznamu aj bez preukázania právneho záujmu. Èlen má ïalej právo poadova vydanie potvrdenia o svojom
èlenstve a o obsahu jeho zápisu v zozname èlenov. Potvrdenie nemá charakter verejnej listiny.
Súvisiace ustanovenia: § 28, § 229, § 230, § 239 ods. 5.

K § 229
Ods. 1
Ustanovenie zakotvuje vo¾nú prevodite¾nos èlenských práv a povinností medzi èlenmi navzájom. Stanovy vak môu prevodite¾nos èlenských práv a povinností
úplne vylúèi alebo viaza na splnenie urèitých podmienok (napríklad súhlas predstavenstva, obmedzenie maximálnej výky èlenského vkladu). Èlenské práva a povinnosti sú také
práva a povinnosti, ktoré sú spojené s èlenstvom v drustve. Ide jednak o práva a povinnosti
majetkovej povahy (povinnos splati vklad, právo na podiel na likvidaènom zostatku,...)
a nemajetkovej povahy (právo hlasova na èlenskej schôdzi, právo na informácie,...). Dôsledkom prevodu èlenských práv a povinností medzi èlenmi drustva vznikajú nadobúdate¾ovi spravidla nové práva a povinnosti majetkovej povahy (pribudne mu povinnos splati
vklad aj za svojho predchodcu, bude ma právo na vyí podiel na likvidaènom zostatku,...),
prièom práva a povinnosti nemajetkovej povahy mu zostanú spravidla tie isté (právo hlasova, právo na informácie mal aj pred prevodom).
Na prevod èlenských práv a povinností na inú osobu ne èlena drustva sa vyaduje súhlas predstavenstva. Stanovy môu urèi dôvody, kedy predstavenstvo nesmie
udeli súhlas s prevodom (napríklad, ak ide o bytové drustvo, ktorého èlenmi sú len fyzické
osoby, stanovy vylúèia monos prevodu na právnickú osobu). Ak predstavenstvo súhlas
neudelí, iba èlen, ktorý chcel urobi prevod sa môe odvola na èlenskú schôdzu. Dôsledkom prevodu èlenských práv a povinností medzi èlenom drustva a inou osobou,
ktorá nie je èlenom, sa prevádza aj samotné èlenstvo v drustve a ïalej vznikajú nadobúdate¾ovi práva a povinnosti majetkovej povahy (povinnos splati vklad, právo na po-
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diel na likvidaènom zostatku,...), ako aj práva a povinnosti nemajetkovej povahy (právo hlasova, právo na informácie,...).
Pokia¾ sa na prevod vyaduje súhlas predstavenstva alebo èlenskej schôdze (súhlas sa
vyaduje, ak ide o prevod èlenských práv a povinností na inú osobu ne èlena drustva alebo
pokia¾ je prevod na èlena drustva podmienený súhlasom stanovami), nadobúdate¾ nadobúda èlenské práva a povinnosti dòom udelenia súhlasu. Udelením súhlasu sa stáva aj èlenom
drustva, pokia¾ ide o prevod na inú osobu ne èlena drustva. Odporúèame preto v zmluve o prevode èlenských práv a povinností zakotvi ustanovenie, ktorým sa odkladá jej úèinnos na deò udelenia súhlasu (odkladacia podmienka).
Pokia¾ sa na prevod nevyaduje súhlas predstavenstva alebo èlenskej schôdze (súhlas sa
nevyaduje, ak ide o prevod èlenských práv a povinností na èlena drustva, ktorý nie je stanovami podmienený súhlasom), nadobúdate¾ nadobúda èlenské práva a povinnosti dòom
úèinnosti zmluvy o prevode èlenských práv a povinností.
Zmluva o prevode èlenského podielu nie je v zákone upravená ako zmluvný typ, a preto
ide o nepomenovanú zmluvu (§ 269 ods. 2), ktorú je potrebné v záujme právnej istoty
úèastníkov uzavrie písomne. Zmluvou sa zakladá obchodno-právny záväzkový vzah
[§ 261 ods. 3 písm. b)].
Súvisiace ustanovenia: § 230, § 231 ods. 3, § 261 ods. 3 písm. b), § 269 ods. 2.
Súvisiace predpisy: § 36 ods. 2 a § 43 a nasl. OZ.
Ods. 2
Aj keï sa pod¾a predchádzajúceho odseku vyaduje súhlas predstavenstva pri prevode
èlenských práv a povinností na inú osobu ne èlena drustva, stanovy vak môu urèi
prípady, keï predstavenstvo musí udeli súhlas s prevodom alebo súhlas predstavenstva sa vôbec nevyaduje. Môe ís napríklad o prípad prevodu na príbuzných.
Súvisiace ustanovenia: § 229 ods. 1.

K § 230
Toto ustanovenie peciálne upravuje prevod práv a povinností spojených s èlenstvom
v bytovom drustve, t. j. na prevod týkajúci sa bytového drustva sa nevzahuje
§ 229. Prevod èlenských práv a povinností v bytovom drustve vôbec nepodlieha súhlasu
predstavenstva. Z ustanovenia ïalej vyplýva, e ani stanovy nemôu podmieni prevod súhlasom.
Ustanovenie vak stanovuje (na rozdiel od § 229), e k prevodu èlenských práv a povinností na nadobúdate¾a dochádza predloením zmluvy o prevode èlenstva drustvu, alebo ak je zmluva úèinná neskorie ne je deò predloenia zmluvy, k prevodu dochádza úèinnosou zmluvy (napríklad zmluva bola predloená drustvu 20. 11. 2001
a v zmluve je dojednaná úèinnos 1. 12. 2001, teda k prevodu èlenstva dochádza 1. 12. 2001
 úèinnosou). Zmluva o prevode èlenských práv a povinností má obdobný charakter ako je
uvedené v § 229.
Aktualizácia è. 54
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Zmluvné strany vak nemusia predloi zmluvu o prevode èlenstva a môu dosiahnu
úèinky prevodu èlenstva predloením písomného oznámenia. Ak prevádzajúci èlen písomne oznámi, e dolo k uzavretiu zmluvy o prevode a nadobúdate¾ èlenstva písomne potvrdí
túto skutoènos, nastávajú tie isté úèinky ako predloenie zmluvy. Ak písomné vyhlásenie
prevádzajúceho a nadobúdate¾a nie je obsahom toho istého oznámenia, úèinky prevodu nastanú najskôr dòom doruèenia druhého písomného vyhlásenia.
Súvisiace ustanovenia: § 229.

K § 231
Ods. 1
Ustanovenie upravuje skutoènosti, ktoré majú za následok zánik èlenstva
v drustve (písomná dohoda, vystúpenie, vylúèenie, vyhlásenie konkurzu na majetok èlena resp. zamietnutie vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku èlena, zánik drustva).
Zánik èlenstva peciálne upravuje aj § 227 ods. 3 a § 232.
Pri zániku èlenstva dohodou ide o dohodu medzi èlenom a drustvom, ktorou zaniká
èlenovi èlenstvo v drustve. Dohoda sa musí uzavrie v písomnej forme. K zániku dôjde
úèinnosou zmluvy o zániku èlenstva. Dôsledkom zániku èlenstva dochádza aj k poklesu
základného imania o èlenský vklad odchádzajúceho èlena.
Pri vyhlásení konkurzu na majetok èlena dôjde k zániku èlenstva úèinnosou
vyhlásenia konkurzu, t. j. dòom vyvesenia uznesenia na úradnej tabuli súdu. Pri zamietnutí vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku èlena dôjde k zániku èlenstva nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o zamietnutí vyhlásenia konkurzu.
O zániku èlenstva zánikom drustva pozri § 255, § 256, vystúpením pozri § 231 ods. 2,
vylúèením pozri § 231 ods. 3.
Súvisiace ustanovenia: § 69, § 227 ods. 3, § 231 ods. 2 a 3, § 232, § 255, § 256.
Súvisiace predpisy: § 13 ods. 1 a 5 zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
Ods. 2
Ustanovenie upravuje monos vystúpenia èlena z drustva. Ide o jednostraný
právny úkon èlena adresovaný drustvu v písomnej forme. Zákon prenecháva stanovám,
aby urèili lehotu, uplynutím ktorej zaniká èlenstvo vystupujúceho èlena. Dåka tejto lehoty
vak môe by najviac es mesiacov. Ak by stanovy urèili dlhiu lehotu, táto lehota by neplatila, a teda èlenstvo by zaniklo zo zákona uplynutím iestich mesiacov. Zaèiatok plynutia
lehoty ustanovenie neupravuje, preto je potrebné poèíta lehotu odo dòa doruèenia písomného prejavu o vystúpení z drustva pod¾a veobecného princípu (§ 45 OZ). Odporúèame,
aby stanovy popri dåke lehoty upravili výslovne aj zaèiatok, od kedy zaèína plynú táto lehota.
Súvisiace ustanovenia: § 231 ods. 1.
Súvisiace predpisy: § 45 OZ.
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Ods. 3 a 4
Zákon stanovuje dva dôvody vylúèenia: ak èlen opätovne a napriek výstrahe poruuje èlenské povinnosti (týka sa fyzických osôb aj právnických osôb), alebo ak fyzická osoba
 èlen  bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný èin, ktorý spáchala proti drustvu
alebo niektorému z èlenov drustva. Stanovy môu urèi ïalie dôleité dôvody, kedy
je moné èlena vylúèi (napríklad, ak èlen bytového drustva nezaplatil za nájomné a sluby spojené s uívaním bytu za viac ako tri mesiace).
O vylúèení èlena z drustva rozhoduje predstavenstvo, ak stanovy nezverujú rozhodovanie inému orgánu drustva (napríklad èlenskej schôdzi alebo kontrolnej komisii). Rozhodnutie o vylúèení je potrebné oznámi èlenovi písomne. Zo zákona vak nevyplýva, e
rozhodnutie je potrebné odôvodòova a uvádza v òom pouèenie o monosti poda odvolanie. Odporúèame preto, aby stanovy presne pecifikovali povinné náleitosti rozhodnutia o vylúèení èlena (napríklad rozhodnutie musí by odôvodnené a musí by
v òom uvedené pouèenie o opravnom prostriedku). Ïalej odporúèame, aby v stanovách bola
uvedená úprava lehôt, v rámci ktorých môe drustvo èlena vylúèi (napríklad predstavenstvo môe rozhodnú o vylúèení èlena iba do troch mesiacov odo dòa, keï zistilo dôvod na
vylúèenie, najneskôr vak do jedného roka odo dòa, kedy dôvod vznikol).
Ak o vylúèení rozhodlo predstavenstvo (alebo iný orgán, nie vak èlenská schôdza),
môe sa èlen voèi rozhodnutiu odvola na èlenskú schôdzu. Zákon nestanovuje lehotu na podanie odvolania ani zaèiatok plynutia lehoty, ani úèinky rozhodnutia o vylúèení.
Z toho dôvodu odporúèame, aby bol v stanovách výslovne uvedený zaèiatok plynutia lehoty
na podanie odvolania (napríklad deò doruèenia rozhodnutia), dåka lehoty (napríklad 15
dní) a úèinok podania odvolania (napríklad odvolanie má odkladný úèinok, t. j. tým, e podáme odvolanie v lehote, rozhodnutie nebude ma za dôsledok úèinok vylúèenia z drustva).
Ak by stanovy uvedené otázky neupravovali, museli by sme ich vyvodi zo veobecných
princípov, pretoe zákon ich neupravuje. Zaèiatkom plynutia lehoty na odvolanie by bolo
doruèenie rozhodnutia o vylúèení (§ 45 OZ). Lehota na podanie odvolania by bola trojroèná
pod¾a veobecných ustanovení o premlèaní (§ 101 OZ), èo by znamenalo absolútne neiaduce dôsledky.
Stanovy nemôu odòa èlenovi drustva zákonom priznané právo poda odvolanie. Ak vak o vylúèení rozhodovala èlenská schôdza zo zákona vyplýva, e èlen nemá
právo na odvolanie. Stanovy vak aj v takomto prípade môu prizna právo na odvolanie
a zachova dvojstupòové rozhodovanie (napríklad v prvom stupni staèí na uznesenie èlenskej schôdze o vylúèení nadpolovièná väèina prítomných, v odvolacom konaní na uznesenie èlenskej schôdze je potrebná kvalifikovaná väèina).
Ak èlenská schôdza rozhodla o vylúèení alebo potvrdila rozhodnutie o vylúèení èlena
z drustva, èlen má ïalej právo poda na súd návrh na vyhlásenie rozhodnutia o vylúèení
z drustva za neplatné, ak sa domnieva, e uznesenie je v rozpore so zákonom alebo stanovami. Lehota na podanie návrhu na súd nie je zákonom urèená. Vzh¾adom na to, e súd
je pri rozhodovaní viazaný len zákonom, nie je moné vypåòa medzeru zákona stanoAktualizácia è. 54
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vením lehoty v stanovách. Je preto v záujme právnej istoty vylúèeného èlena, aby èo najskôr podal návrh na súd, ktorý definitívne rozhodne, èi ide o platné vylúèenie. Na rozhodovanie sporu je prísluný krajský súd [§ 9 ods. 3 písm. c) O. s. p.].
Súvisiace ustanovenia: § 226 ods. 1 písm. c).

K § 232
Ods. 1, 2 a 3
Ustanovenie upravuje prechod èlenstva a s ním spojených práv a povinností
v prípade smrti èlena  fyzickej osoby. Smrou fyzickej osoby jej èlenstvo v drustve zaniká. Dediè sa vak bez ïalieho nestáva èlenom drustva. Ak sa chce dediè sta èlenom po
poruèite¾ovi, musí poiada drustvo o èlenstvo. K iadosti o èlenstvo je potrebné priloi
právoplatné rozhodnutie orgánu (súdu resp. notárstva), ktoré osvedèuje, e iadate¾ o èlenstvo je dediè zomrelého èlena. Na nadobudnutie èlenstva a s ním spojených práv a povinností je potrebný súhlas predstavenstva. Zákon alebo stanovy vak môu urèi, kedy predstavenstvo nesmie dedièovo èlenstvo odmietnu alebo kedy sa nevyaduje vôbec súhlas
predstavenstva. Zákon stanovil v ods. 2, e súhlas predstavenstva sa nevyaduje, ak ide
o nadobudnutie èlenstva v bytovom drustve.
Ak sa dediè prihlásil o èlenstvo a na nadobudnutie èlenstva sa nevyaduje súhlas, alebo
ak sa dediè prihlásil o èlenstvo a predstavenstvo mu udelilo súhlas s nadobudnutím èlenstva, dediè nadobúda èlenstvo a s ním spojené práva a povinnosti ku dòu smrti poruèite¾a.
Ak sa dediè prihlásil o èlenstvo a súhlas mu nebol udelený, t. j. nestal sa èlenom, má pod¾a
ods. 3, nárok na vyrovnací podiel èlena, ktorého èlenstvo zaniklo.
Súvisiace ustanovenia: § 233, § 234.
Ods. 4
V prípade zániku právnickej osoby s likvidáciou alebo vyhlásením konkurzu na majetok
právnickej osoby zaniká èlenstvo ete pred zánikom právnickej osoby. V prípade likvidácie zaniká èlenstvo právnickej osoby jej vstupom do likvidácie (ak ide o právnickú
osobu, ktorá je obchodnou spoloènosou, vstup do likvidácie je deò zruenia tejto spoloènosti pod¾a § 70 ods. 2). V prípade konkurzu pozri § 231 ods. 1.
Ak zanikajúca právnická osoba má právneho nástupcu (zánik bez likvidácie), prechádza na právneho nástupcu èlenstvo a vetky práva a povinnosti s ním spojené. Na
rozdiel od prechodu èlenstva pri smrti fyzickej osoby nemôe drustvo iadnym spôsobom
ovplyvni nadobudnutie èlenstva právnickou osobou pri jeho prechode zo zaniknutej právnickej osoby.
Súvisiace ustanovenia: § 69, § 70 ods. 2, § 231 ods. 1.
Súvisiace predpisy: § 13 ods. 1 a 5 zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
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K § 233
Ods. 1
Ustanovenie zakotvuje nárok bývalého èlena drustva, ktorému zaniklo èlenstvo
v drustve, na vyrovnací podiel. Stanovy nesmú tento nárok vylúèi. Vyrovnacím podielom sa rozumie majetkový nárok bývalého èlena, ale aj nárok dedièa, ktorý sa nestal èlenom drustva (§ 232 ods. 3). Nárok na vyrovnací podiel môe voèi drustvu uplatni aj likvidátor alebo správca konkurznej podstaty bývalého èlena drustva.
Súvisiace ustanovenia: § 72, § 232 ods. 3, § 233 ods. 2  4, § 234.
Súvisiace predpisy: § 6 zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
Ods. 2
Kritériami na urèenie vyrovnacieho podielu je výka splateného èlenského vkladu a poèet ukonèených rokov èlenstva. Z ustanovenia vak nevyplýva jednoznaène, èi súhrn splatených vkladov vetkých èlenov sa má násobi súètom rokov èlenstva vetkých èlenov alebo
priemerom týchto rokov. Vzh¾adom na to, e vyrovnací podiel by sa nemal diametrálne odliova od likvidaèného zostatku, súhrn splatených vkladov vetkých èlenov by sa mal násobi
priemerom súètu rokov èlenstva vetkých èlenov.
☞ PRÍKLAD
Drustvo má 6 èlenov, kadému èlenovi trvá èlenstvo 5 rokov, kadý èlen splatil
vklady po 10 000 Sk. Èisté obchodné imanie je 1 000 000 Sk. Vyrovnací podiel sa
vypoèíta: [10 000 Sk (splatený èlenský vklad) x 5 (dåka èlenstva)] : 60 000 Sk (súhrn
vetkých splatených vkladov) x 5 (priemerný poèet rokov èlenstva) = 1/6. 1/6
x 1 000 000 Sk = 166 667 Sk. Aj podiel na likvidaènom zostatku by bol v zmysle § 259
ods. 3 tie 166 667 Sk (pozri komentár k § 259 ods. 3).
Zákon umoòuje, aby stanovy inak upravili spôsob urèenia vyrovnacieho zostatku. Vzh¾adom na to, e zákon nie je celkom jednoznaèný, odporúèame upravi túto otázku podrobne v stanovách.
Súvisiace ustanovenia: § 259 ods. 3.
Ods. 3
Výka vyrovnacieho podielu sa zistí pod¾a roènej úètovnej závierky za obdobie, v ktorom sa skonèilo èlenstvo. Èisté obchodné imanie drustva sa pre výpoèet zníi o výku nedelite¾ného fondu, prípadne o výku iných zabezpeèovacích fondov (ak to vyplýva zo stanov).
Ïalej sa zníi o súèet vkladov èlenov s kratím ne roèným èlenstvom. Pre urèenie dåky
èlenstva je rozhodný deò zostavenia úètovnej závierky. Stanovy nesmú ustanovi
odchylne od zákona, e pri výpoète vyrovnacieho podielu sa zapoèítajú do èistého obchodného imania aj prostriedky nedelite¾ného fondu.
Súvisiace ustanovenia: § 6 ods. 3, § 39, § 40, § 61 ods. 1, § 235 ods. 2, § 252.
Aktualizácia è. 54
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Ods. 4
Ustanovenie upravuje deò splatnosti vyrovnacieho podielu. Ak stanovy neurèia
inak, vyrovnací podiel je splatný uplynutím troch mesiacov od schválenia úètovnej závierky za rok, v ktorom zaniklo èlenstvo. Ak drustvo v lehote nevyplatí vyrovnací podiel, dostane sa do omekania a bývalému èlenovi vznikne nárok na úrok z omekania (§ 369 ods. 1
a § 502). Pokia¾ vznikne aj koda v dôsledku omekania, má bývalý èlen nárok na náhradu
kody (§ 369 ods. 2).
Ustanovenie ïalej upravuje otázku nároku na podiel na zisku, ktorý sa vyporiadava spolu s vyrovnacím podielom. Právo na podiel na zisku nevzniká za celý rok, v ktorom
dolo k zániku èlenstva, ale len za èas roka, v ktorej èlenstvo trvalo.
Súvisiace ustanovenia: § 236 ods. 2, § 369 ods. 2, § 502.
Ods. 5
Ustanovenie výslovne zakotvuje, e ods. 2 a 4 majú dispozitívnu povahu, t. j. stanovy môu odchylne od zákona ustanovi spôsob urèenia vyrovnacieho zostatku,
prièom ho nemôu úplne vylúèi (od ods. 1 sa nemono odchýli). Pri spôsobe stanovenia
vyrovnacieho zostatku sa vak nesmie diskriminova meninová skupina èlenov.
Súvisiace ustanovenia: § 234 ods. 1  4, § 56a, § 265.

K § 234
Ods. 1 a 2
Ustanovenie upravuje predmet, ktorý mono vyda ako vyrovnací podiel.
V zásade sa vyrovnací podiel uhradzuje v peniazoch. Stanovy môu zakotvi povinnos
drustva vráti bývalému èlenovi ako vyrovnací podiel nehnute¾nos, ak èlenský vklad spoèíval úplne alebo sèasti v prevode vlastníckeho práva k nehnute¾nosti. Nehnute¾nos má
hodnotu, ktorá je evidovaná v majetku drustva v dobe zániku èlenstva v drustve. Drustvo je povinné nehnute¾nos vráti bývalému èlenovi aj v prípade, ak je výka vyrovnacieho podielu niia ne hodnota nehnute¾nosti. V tomto prípade je povinný bývalý èlen
nadobúdajúci nehnute¾nos vyplati drustvu rozdiel v peniazoch. Ak bude ma naopak nehnute¾nos niiu hodnotu ne vyrovnací podiel, drustvo je povinné doplati rozdiel v peniazoch.
Obdobne ako pri nehnute¾nosti môu stanovy zakotvi povinnos drustva vráti
bývalému èlenovi ako vyrovnací podiel iné vecné plnenie, ak èlenský vklad spoèíval úplne alebo sèasti v poskytnutí iného vecného plnenia. Poskytnutím vecného plnenia sa rozumie najmä prevod vlastníckeho práva k hnute¾nej alebo nehnute¾nej veci.
Ak by vak drustvo nakladalo s majetkom tak, e by vrátenie nehnute¾nosti
resp. iného vecného plnenia nebolo moné, zodpovedá nárokujúcemu bývalému èlenovi za vzniknutú kodu. K uplatneniu zodpovednosti za kodu môe prichádza do úvahy, ak by drustvo predalo nehnute¾nos tretej osobe. Drustvo zodpovedá za samotné protiprávne konanie (predaj nehnute¾nosti tretiemu) bez oh¾adu na zavinenie (t. j. nie je
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potrebné preukazova ani zámerný úmysel preda vec tretiemu, ani nedbanlivos). Spôsob
náhrady kody sa urèí pod¾a § 373 a nasl.
Pod¾a ods. 2 má bývalý èlen drustva nárok na vrátenie po¾nohospodárskej pôdy (ktorú
vloil ako èlenský vklad) ako vyrovnacieho podielu bez oh¾adu na to, èi tento nárok stanovy
zakotvujú.
Súvisiace ustanovenia: § 373 a nasl.

K § 235
Ods. 1 a 2
Nedelite¾ný fond je fond, ktorý je drustvo povinné zriadi u pri jeho vzniku. Pri
vzniku drustva musí by v nedelite¾nom fonde èiastka vo výke najmenej 10 % zapisovaného základného imania. Kadý rok musí drustvo dopåòa fond najmenej o 10 %
roèného èistého zisku, a to a do doby, kým výka nedelite¾ného fondu dosiahne èiastku
rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania. Stanovy vak môu urèi, e nedelite¾ný fond sa vytvorí vo vyej èiastke ne polovica zapisovaného základného imania. Stanovy môu ïalej urèi, e drustvo je povinné vytvára iné zabezpeèovacie fondy (napríklad
fond rezervy na opravu a údrbu, sociálny fond).
Prostriedky nedelite¾ného fondu sa nesmú poèas existencie drustva rozdeli medzi èlenov.
Súvisiace ustanovenia: § 233 ods. 3.

K § 236
Ods. 1
Ak drustvo vytvorí zisk, èlenská schôdza rozhodne o tom, akým spôsobom sa má poui. Rozhodovanie o pouití zisku patrí do výluènej pôsobnosti èlenskej schôdze. Stanovy
nemôu zveri toto oprávnenie inému orgánu drustva. Pod¾a § 252 ods. 2 predstavenstvo
je povinné navrhnú s roènou úètovnou závierkou aj spôsob rozdelenia a pouitia zisku.
Súvisiace ustanovenia: § 239 ods. 4 písm. d), § 252 ods. 2.
Ods. 2 a 3
Spôsob rozdelenia zisku medzi èlenov drustva by mali predovetkým upravi stanovy. Spôsob rozdelenia zisku vak nesmie by diskriminaèný pre urèitú skupinu èlenov.
Pokia¾ túto otázku stanovy neupravujú, pouije sa zákonná úprava. Vychádza sa
z princípu proporcionality splateného vkladu k súètu splatených vkladov vetkých èlenov. Ak èlenstvo trvalo v rozhodnom roku (rok, za ktorý sa vypláca zisk) len èas roka, podiel na zisku sa pomerne skráti (obdobne aj pri vyplatení zisku s vyrovnacím podielom 
§ 233 ods. 4).
Stanovy môu ïalej zveri èlenskej schôdzi, aby urèila spôsob vymedzenia podielu èlena
na zisku, ktorý sa má rozdeli.
Súvisiace ustanovenia: § 56a, § 233 ods. 4, § 265.
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K § 237
Ustanovenie vymenúva v písm. a)  c) orgány drustva, ktoré musia by
v drustve povinne zriadené. V tzv. malom drustve sa vak nemusí zriadi predstavenstvo a kontrolná komisia, ak stanovy urèili, e pôsobnos týchto orgánov plní èlenská schôdza (§ 245 ods.1).
Stanovy môu urèi, e sa v drustve zriadia aj ïalie orgány (napríklad: disciplinárna
komisia, èlenská schôdza samosprávy). Ïalie orgány sa zriaïujú najmä v drustvách
s väèím poètom èlenov.
Súvisiace ustanovenia: § 239, § 243, § 244, § 245.

K § 238
Ods. 1 a 2
Ustanovenie upravuje podmienky èlenstva v orgánoch drustva (okrem èlenskej schôdze jej èlenmi sú vetci èlenovia, porovnaj § 227 ods. 1 a § 239 ods. 1). Èlenmi predstavenstva, kontrolnej komisie, prípadne ïalích orgánov môu by len fyzické osoby starie ako
18 rokov, ktoré sú èlenmi drustva, alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú èlenmi
drustva.
Èlenmi drustva nie sú teda právnické osoby, ale zástupcovia právnických osôb.
Z § 246 ods. 4 (pozri komentár) ïalej vyplýva, e zástupca právnickej osoby nekoná v mene
právnickej osoby na základe plnomocenstva, ale koná vo svojom mene na úèet zastúpeného.
Vzah medzi zástupcom a zastúpenou právnickou osobou je preto potrebné upravi mandátnou zmluvou pod¾a ObchZ (§ 566 a nasl.) alebo príkaznou zmluvou pod¾a OZ (§ 724
a nasl.). Kritérium, ktorá zo zmlúv má by uzavretá, vyplýva z § 261 ods. 3.
Na odvolanie zástupcu právnickej osoby zastúpenou právnickou osobu sa analogicky
pouije § 248 ods. 2, 3 o odstúpení z funkcie alebo smrti èlena voleného orgánu.
Zástupcom právnickej osoby môe by fyzická osoba, ktorú poverí právnická osoba na
základe svojho uváenia (napríklad tatutárny orgán, spoloèník, akáko¾vek tretia osoba).
Súvisiace ustanovenia: § 227 ods. 1, § 239 ods. 1, § 246 ods. 4, § 248 ods. 2 a 3, § 261
ods. 3, § 566.
Súvisiace predpisy: § 724 OZ.
Ods. 3
Ustanovenie upravuje poèet èlenov potrebný na spôsobilos uznáa sa a spôsobilos
prija uznesenie v orgánoch povinne zriadených v drustve [§ 237 písm. a)  c)]. Orgán je
spôsobilý uznáa sa, ak bol riadne zvolaný a na jeho zasadnutí je prítomná nadpolovièná
väèina jeho èlenov. Zákon nevymedzuje pojem riadne zvolanie orgánu. Spôsob zvolávania
orgánov drustva je vak povinnou náleitosou stanov [§ 226 ods. 1 písm. e)]. Odporúèame preto precízne vymedzi spôsob zvolávania èlenov orgánu v stanovách. Na prijatie
uznesenia sa ïalej vyaduje súhlas nadpoloviènej väèiny prítomných èlenov. Dávame do
pozornosti, e na prijatie uznesenia sa väèina poèíta z poètu prítomných èlenov
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a nie z celkového poètu èlenov (napríklad orgán má 100 èlenov, prítomných je 55, na
prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny z 55 èlenov, t. j. 28).
Stanovy alebo zákon môe urèi, e na prijatie uznesenia sa vyaduje kvalifikovaná väèina, t. j. napríklad dvojtretinová väèina prítomných alebo aj dvojtretinová väèina z celkového poètu èlenov. Stanovy vak nemôu urèi slabie kritériá na prijatie uznesenia
(napríklad jedna tretina prítomných). Zákon v § 238 ods. 8. upravuje pecifický spôsob prijatia uznesenia.
Súvisiace ustanovenia: § 226 ods. 1 písm. e), § 237, § 238 ods. 8, § 239 ods. 2.

K § 239
Ods. 1 a 7
Èlenská schôdza je najvyím orgánom drustva, ktorú tvoria v zásade vetci èlenovia
drustva a prislúcha jej rozhodova o najzávanejích otázkach. Èlenská schôdza vak nemusí by vdy zloená zo vetkých èlenov. Stanovy môu urèi, e v nimi urèenom rozsahu
(v úplnom alebo v obmedzenom rozsahu) plní pôsobnos èlenskej schôdze zhromadenie delegátov, ak s oh¾adom na rozsah drustva nie je najmä z organizaèno-technického dôvodu
rozumné zvoláva èlenskú schôdzu. Pôjde najmä o drustvá s ve¾kým poètom èlenov (napríklad bytové drustvo s nieko¾ko tisíc èlenmi).
Zákon ustanovuje, e kadý z delegátov musí by volený rovnakým poètom hlasov.
Stanovy vak môu urèi odchýlky od uvedeného pravidla, ak sú potrebné vzh¾adom
na organizaèné usporiadanie drustva. Monos stanovenia odchýlky vyuívajú najmä
stanovy bytových drustiev, v ktorých drustevné samosprávy (mení organizaèný celok
èlenov), ktoré volia delegátov, nemajú rovnaký poèet èlenov.
Súvisiace ustanovenia: § 226 ods. 1 písm. e), § 227 ods. 1.
Ods. 2 a 3
Z ustanovenia ods. 2 vyplýva, e stanovy drustva musia urèi, ako èasto sa èlenská
schôdza schádza (zo zákona vak musí aspoò raz za rok), spôsob zvolania schôdze a lehotu
na oznámenie (napríklad èlenskú schôdzu zvoláva predstavenstvo najmenej dva krát roène,
a to písomnou pozvánkou, ktorá musí by spolu s programom èlenskej schôdze doruèená èlenovi drustva aspoò 30 dní pred dòom konania schôdze). Pokia¾ sa namiesto èlenských
schôdzí konajú zhromadenia delegátov, musia stanovy upravi aj spôsob vo¾by
delegátov (napríklad voli delegáta môe èlenská schôdza drustevnej samosprávy).
Ustanovenie ods. 3 stanovuje, za akých okolností sa èlenská schôdza musí vdy zvola.
Èlenská schôdza sa zvolá vdy, ak o to poiada v písomnej forme aspoò jedna tretina vetkých èlenov alebo kontrolná komisia, alebo v ïalích prípadoch urèených stanovami.
V ustanovení je zakotvená teda aj ochrana minoritných èlenov, na zvolanie staèí 1/3 èlenov.
Súvisiace ustanovenia: § 226 ods. 1 písm. e).
Aktualizácia è. 54
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Ods. 4 a 5
Ustanovenie vymedzuje otázky, ktoré patria výluène len do právomoci èlenskej schôdze, t. j. stanovy ich nemôu zveri inému orgánu drustva.
Do výluènej právomoci èlenskej schôdze patrí aj rozhodovanie o ïalích otázkach, ak to
ustanovuje tento zákon alebo stanovy alebo ak si rozhodovanie o niektorej veci schôdza vyhradila (èlenská schôdza si môe vyhradi výluèné právo rozhodova o akejko¾vek otázke).
Zo zákona patrí do výluènej právomoci èlenskej schôdze najmä rozhodovanie o uhradzovacej povinnosti na vyrovnanie straty (§ 222 ods. 2), rozhodovanie o povinnosti splati
èlenský vklad pred dobou splatnosti (§ 223 ods. 6), rozhodovanie o odvolaní èlena proti rozhodnutiu predstavenstva o zamietnutí prevodu (§ 229 ods. 1), rozhodovanie o pokraèovaní
drustva (§ 258).
Súvisiace ustanovenia: § 222 ods. 2, § 223 ods. 6, § 229 ods. 1, § 258.
Ods. 6
Ustanovenie umoòuje, aby stanovy urèili, e èlenské schôdze sa budú kona vo forme
èiastkových schôdzí. Úprava èiastkových schôdzí je praktická, pokia¾ je drustvo rozptýlené
do samostatných organizaèných jednotiek. Na èiastkovej schôdzi majú právo zúèastni sa
vetci èlenovia drustva, ale len z urèitej organizaènej jednotky (napríklad, ak má drustvo
pôsobnos v rámci viacerých obcí, èiastkovú schôdzu tvoria èlenovia jednej obce). Výsledkom hlasovania èiastkovej schôdze nie je definitívne rozhodnutie o danej otázke. Rozhodnutie o danej otázke závisí od súètu hlasov, ktoré získame spoèítaním hlasov na vetkých èiastkových schôdzach.
Prostredníctvom èiastkových schôdzí je zakázané rozhodova o zruení drustva alebo
o otázkach, ktoré nepripúajú stanovy.
Súvisiace ustanovenia: § 239 ods. 4.

K § 240
Ods. 1 a 2
Ustanovenie zakotvuje zásadu rovnosti hlasovacieho práva, t. j. jeden èlen má
jeden hlas. Stanovy vak môu túto zásadu modifikova (napríklad, ak èlenom drustva sú
fyzické osoby a jedna právnická osoba  banka, ktorá má zásadný význam pre hospodársky
chod). Dôsledkom modifikovania zásady rovnosti hlasov vak nesmie dochádza k diskriminácii meniny.
Èlen drustva sa môe da zastúpi na základe plnomocenstva len iným èlenom drustva a len, ak to stanovy pripúajú. Je teda neprípustné, aby èlena drustva zastupovala
iná osoba ne èlen (toto nemôu pripusti ani stanovy). Uvedené vak neplatí, pokia¾ má
èlen drustva zástupcu zo zákona alebo zástupcu na základe súdneho rozhodnutia pod¾a
OZ. Z dôvodu, e èlenom drustva môe by aj maloletá osoba (§ 227 ods. 1), zo zákona
za òu koná zákonný zástupca, v zásade rodiè (§ 27 ods. 1 OZ). Ak súd pozbavil fyzic-
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kú osobu spôsobilosti na právne úkony, koná za òu súdom ustanovený opatrovník (§ 27
ods. 2 OZ).
Súvisiace ustanovenia: § 56a, § 227 ods. 1.
Súvisiace predpisy: § 26 a § 27 OZ.

K § 241
Ods. 1  3
Ustanovenie zakotvuje povinnos drustva vyhotovi z kadej èlenskej schôdze zápisnicu, ktorá musí obsahova dátum a miesto konania schôdze, prijaté uznesenia, výsledky hlasovania a neprijaté námietky èlenov, ktorí poiadali o ich zaprotokolovanie. Zákon nevyaduje formu notárskej zápisnice z èlenskej schôdze [notárska zápisnica sa vyaduje len na
rozhodnutie èlenskej schôdze o zruení drustva (§ 254 ods. 3) a z ustanovujúcej èlenskej
schôdze (§ 224 ods. 6)].
Príloha zápisnice musí obsahova zoznam úèastníkov schôdze, pozvánku na òu (jej súèasou je aj program schôdze) a podklady, ktoré boli predloené k prerokúvaným bodom.
Stanovy môu urèi, ktoré ïalie materiály tvoria prílohu zápisnice.
Kadý èlen má právo vyiada si od drustva zápisnicu s prílohami. Drustvo je teda
povinné archivova uvedené materiály. Odporúèame upravi v stanovách spôsob archivácie interných dokumentov drustva a orgán drustva zodpovedný za archiváciu.
Súvisiace ustanovenia: § 224 ods. 6, § 254 ods. 3.

K § 242
Ustanovenie zakotvuje monos èlena drustva poda návrh na súd, aby vyhlásil neplatnos uznesenia èlenskej schôdze, ak sa domnieva, e uznesenie je v rozpore so zákonom alebo stanovami drustva. Èlen drustva nie je povinný v návrhu preukazova naliehavý právny záujem na vyhlásení neplatnosti uznesenia.
Èlen drustva môe poda návrh na súd, len ak poiadal o zaprotokolovanie námietky
na èlenskej schôdzi, ktorá uznesenie prijala, alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do
jedného mesiaca od konania schôdze. Z námietky, ktorú èlen drustva vzniesol, musí vyplýva, e smerovala voèi uzneseniu, ktoré poaduje vyhlási za neplatné. Podmienka vznesenia námietky je splnená, ak èlen drustva vôbec vzniesol námietku, aj keï napokon nebola
zaprotokolovaná. Ak námietka nebola vznesená na schôdzi, môe èlen (aj ten, ktorý nebol
prítomný na schôdzi) oznámi námietku predstavenstvu do jedného mesiaca od konania
schôdze. Ak ju neuplatní vèas, jeho právo zanikne.
Ak èlen poiadal o zaprotokolovanie námietky na èlenskej schôdzi, môe poda návrh
na súd len do jedného mesiaca odo dòa konania tejto schôdze. Ak èlen oznámil námietku predstavenstvu, môe poda návrh na súd do jedného mesiaca odo dòa oznámenia
námietky predstavenstvu.
Súvisiace predpisy: § 9 ods. 3, § 80 O. s. p.
Aktualizácia è. 54
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K § 243
Ods. 1 a 3
Predstavenstvo je výkonný orgán drustva, ktorý rozhoduje o otázkach týkajúcich sa
benej èinnosti drustva. Predstavenstvo je oprávnené rozhodova o vetkých záleitostiach drustva, ktoré nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené inému orgánu (§ 239
ods. 4, 5).
Predstavenstvo je tatutárny orgán, t. j. orgán právnickej osoby, ktorý môe kona vo vetkých veciach bez obmedzenia. Pri vykonávaní právnych úkonov predstavenstvom s tretími osobami je oprávnenie predstavenstva kona v mene drustva neobmedzite¾né.
Predstavenstvo je povinné plni uznesenia èlenskej schôdze a zodpovedá jej za svoju
èinnos. Zodpovednos sa prejavuje v monosti èlenskej schôdze odvola èlena predstavenstva. Za predstavenstvo koná navonok (vykonáva právne úkony s tretími osobami) predseda alebo podpredseda, t. j. kadý vykonáva právne úkony samostatne v mene drustva. Stanovy vak môu urèi odchylne spôsob, akým predstavenstvo koná navonok (napríklad za
predstavenstvo koná navonok ktorýko¾vek èlen predstavenstva). Zákon obligatórne stanovuje, e ak pri právnom úkone, ktorý robí predstavenstvo, je predpísaná písomná forma,
musia ho podpísa aspoò ktorýko¾vek dvaja èlenovia predstavenstva (stanovy môu urèi,
e jeden z podpisujúcich musí by vdy predseda). Kto a akým spôsobom koná za predstavenstvo v mene drustva, sa zapisuje do obchodného registra [§ 28 ods. 1 písm. e)].
Zákon nestanovuje minimálny poèet èlenov predstavenstva, no mali by by aspoò dvaja, ináè by nemohlo vykonáva právne úkony, pre ktoré sa vyaduje písomná forma
(tieto musia podpísa aspoò dvaja èlenovia).
Súvisiace ustanovenia: § 13, § 28 ods. 1 písm. e), § 238, § 239 ods. 4 a 5, § 245 ods. 3,
§ 247.
Súvisiace predpisy: § 20 OZ.
Ods. 4  7
Ustanovenie neupravuje poèet zasadnutí predstavenstva. Zo zákona vyplýva, e
predstavenstvo sa schádza pod¾a potreby, t. j. pod¾a svojho vlastného uváenia. Ak na výzvu kontrolnej komisie nedolo k náprave nedostatkov, musí sa predstavenstvo zís do 10
dní od doruèenia podnetu kontrolnej komisie.
Ak pod¾a stanov nevolí predsedu alebo podpredsedu predstavenstva èlenská schôdza,
volí ich predstavenstvo z èlenov predstavenstva zvolených èlenskou schôdzou.
Ak je predseda neprítomný, zastupuje ho podpredseda. Zastupovanie sa týka vnútorných vzahov v drustve. Predstavenstvo môe poveri zastupovaním aj ïalích èlenov
predstavenstva v ním stanovenom poradí.
Predseda drustva (predstavenstva) je zodpovedný za organizáciu a riadenie predstavenstva. Stanovy môu urèi, e predseda individuálne sám (t. j. bez povinnosti infor-
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mova ostatných èlenov predstavenstva) organizuje a riadi benú èinnos drustva (napríklad sám rozhodne o vymenovaní vedúcich jednotlivých úsekov na drustve).
Stanovy môu urèi, e benú èinnos drustva bude riadi riadite¾. Riadite¾a zo
zákona vymenúva a odvoláva predstavenstvo. Vzh¾adom na to, e postavenie riadite¾a je
upravené v ustanoveniach pojednávajúcich o orgánoch drustva, treba aj riadite¾a povaova za orgán drustva. Riadite¾ môe by súèasne aj zamestnancom drustva alebo sa
s ním uzavrie manaérska zmluva pod¾a ustanovení o mandátnej zmluve (§ 566 a nasl.).
Riadite¾ musí by èlenom drustva starí ako 18 rokov (§ 238 ods. 1).
Pod riadením benej èinnosti drustva sa rozumie splnomocnenie na vykonávanie vetkých úkonov súvisiacich s touto èinnosou (§ 15).
Súvisiace ustanovenia: § 15, § 238 ods. 1, § 250, § 251 ods. 2, § 566.
Súvisiace predpisy: Zákonník práce.

K § 243a
Ods. 1 a 2
Ustanovenie ods. 1 stanovuje povinnosti èlenov predstavenstva, ktoré sú povinní
dodriava pri výkone funkcie èlena predstavenstva. Funkciu musia vykonáva s odbornou
starostlivosou a v záujme drustva a vetkých jeho èlenov. Výkon funkcie s odbornou starostlivosou znamená najmä povinnos rozhodova na základe zaobstaraných vetkých dostupných informácií týkajúcich sa predmetu rozhodnutia. Výkon funkcie v záujme drustva a vetkých jeho èlenov spoèíva najmä v zachovávaní mlèanlivosti o dôverných
skutoènostiach a v zákaze uprednostòovania svojich záujmov, záujmov len niektorých èlenov drustva alebo záujmov tretích osôb pred záujmom drustva.
Ustanovenie ods. 2 upravuje zodpovednos èlenov predstavenstva za kodu
pri poruení povinností pri výkone funkcie èlena predstavenstva. Ak kodu spôsobili
viacerí èlenovia, zodpovedajú spoloène a nerozdielne. Èlen zodpovedá za kodu objektívne,
t. j. za poruenie povinnosti stanovenej zákonom, prièom dôsledkom tohto poruenia vznikla koda. Nezáleí teda na tom, èi k porueniu povinnosti dolo v dôsledku èlenom zavineného konania (úmyselne alebo z nedbanlivosti). Zákon vak stanovuje okolnosti vyluèujúce
zodpovednos èlena predstavenstva za kodu. Èlen predstavenstva nezodpovedá za kodu
spôsobenú drustvu, ak preukáe, e pri výkone funkcie postupoval o odbornou starostlivosou a zároveò si bol v dobrej viere vedomý, e koná v záujme drustva a vetkých jeho
èlenov. Ïalou okolnosou vyluèujúcou zodpovednos èlena predstavenstva za kodu spôsobenú drustvu je skutoènos, e èlen predstavenstva vykonával uznesenie èlenskej schôdze, pokia¾ toto uznesenie nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami. Schválenie konania èlenov predstavenstva kontrolnou komisiou ich nezbavuje zodpovednosti za
kodu.
Súvisiace ustanovenia: § 251, § 373, § 757.
Aktualizácia è. 54
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Ods. 3 a 4
Ustanovenie zakotvuje zákaz uzatvárania dohôd medzi èlenom predstavenstva a drustvom, ktoré vyluèujú alebo obmedzujú jeho zodpovednos. Zodpovednos èlena predstavenstva nie je moné vylúèi alebo obmedzi ani stanovami. Ak by bolo obmedzenie alebo
vylúèenie zodpovednosti èlena predstavenstva v zmluve dojednané alebo stanovami urèené,
neprihliadne sa naò a pri kvalifikácii zodpovednosti sa postupuje výluène pod¾a zákona.
Drustvo sa môe vzda nárokov na náhradu kody voèi èlenom predstavenstva alebo uzatvori s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od vzniku
týchto nárokov, a len ak s tým vysloví súhlas èlenská schôdza. Vzdaním sa nároku alebo
uzavretím dohody o urovnaní vak nezaniká nárok verite¾ov drustva voèi èlenom predstavenstva.
Nároky drustva na náhradu kody voèi èlenom predstavenstva si toti môu uplatni
aj veritelia drustva vo svojom mene a na vlastný úèet, ak len nemôu uspokoji svoju poh¾adávku z majetku drustva. Nemonos uplatnenia poh¾adávky prichádza do úvahy najmä v prípade platobnej neschopnosti drustva alebo v prípade konkurzu drustva. Ak je na
majetok drustva vyhlásený konkurz, uplatòuje nároky verite¾ov drustva voèi èlenom
predstavenstva správca konkurznej podstaty.
Súvisiace ustanovenia: § 373.
Súvisiace predpisy: zákon o konkurze a vyrovnaní.

K § 244
Ods. 1  3 a ods. 8
Ustanovenie upravuje pôsobnos kontrolnej komisie ako nezávislého orgánu od
ostatných orgánov drustva oprávneného kontrolova vetku èinnos drustva a prejednáva sanosti jeho èlenov. Nezávislos sa prejavuje v tom, e kontrolná komisia je zodpovedná len èlenskej schôdzi, ktorá ju volí a odvoláva. Kontrolná komisia musí ma aspoò troch
èlenov.
Kontrolná komisia má právo, ale aj povinnos vyjadri sa k roènej úètovnej závierke
a k rozdeleniu zisku resp. úhrade straty. Na zistené nedostatky je oprávnená, ale aj povinná,
upozorni predstavenstvo a vyiada zabezpeèenie nápravy. Vetky oprávnenia kontrolnej
komisie sú zároveò aj jej povinnosami. Ak si èlenovia kontrolnej komisie neplnia povinnosti stanovené zákonom, uplatnia sa na ich zodpovednos ustanovenia § 243a.
Súvisiace ustanovenia: § 238, § 239 ods. 4, § 242a, § 373, § 757.
Ods. 4 a 6
Zákon stanovuje povinnos kontrolnej komisie schádza sa najmenej jedenkrát
za tri mesiace. Kontrolná komisia si zo svojich èlenov volí predsedu a podpredsedu, ak ich
pod¾a stanov nevolí èlenská schôdza. Predseda kontrolnej komisie spravidla organizuje èinnos komisie.
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Kontrolná komisia je oprávnená poadova od predstavenstva (prípadne aj od povereného riadite¾a pod¾a § 243 ods. 7) akéko¾vek informácie o hospodárení drustva a predstavenstvo musí tieto údaje poskytnú. Skutoènosti, ktoré môu ma závané dôsledky na hospodárenie alebo postavenie drustva a jeho èlenov, musí predstavenstvo oznámi kontrolnej
komisii bez zbytoèného odkladu.
Kontrolná komisia môe poveri svojich èlenov vdy len na jednotlivé úkony (napríklad
na vyiadanie konkrétnych informácií od predstavenstva). Pod¾a platnej úpravy nie je moné udeli niektorému èlenovi generálne poverenie na druhovo urèené úkony (napríklad na
pravidelné vyadovanie správ o zasadnutiach predstavenstva).
Súvisiace ustanovenia: § 239 ods. 4, § 243 ods. 7.

K § 245
Ods. 1  3
Ustanovenie ods. 1 peciálne umoòuje upravi pôsobnos orgánov v tzv. malom
drustve, t. j. drustve s menej ne pädesiatimi èlenmi. Stanovy môu urèi, e pôsobnos predstavenstva a kontrolnej komisie plní èlenská schôdza. V tomto prípade je tatutárnym orgánom predseda drustva. Èlenská schôdza môe zvoli ïalieho èlena, ktorý vykonáva funkciu tatutárneho orgánu. Tento ïalí èlen sa musí tie zapísa do obchodného
registra. Ak zo stanov nevyplýva nieèo iné, koná predseda drustva a ïalí poverený èlen
samostatne. Odporúèame, aby spôsob konania tatutárnych orgánov bol v stanovách presne vymedzený. Na písomnú formu právnych úkonov nie je potrebný podpis
dvoch tatutárnych orgánov malého drustva vzh¾adom na to, e § 243 ods. 3 sa vzahuje
len na prípady, keï písomné právne úkony robia èlenovia predstavenstva. tatutárne orgány malého drustva nie sú predsa èlenmi predstavenstva. Na zodpovednos tatutárnych
orgánov sa primerane vzahuje § 243a.
Pri drustvách s poètom právnických osôb menej ako 5 zákon vôbec neurèuje
tatutárny orgán. Aj u nich vak plní pôsobnos predstavenstva a kontrolnej komisie
èlenská schôdza. Spôsob rozhodovania èlenskej schôdze, ktorá plní aj funkciu predstavenstva a kontrolnej komisie, by mali precízne upravi stanovy.
Súvisiace ustanovenia: § 221 ods. 3, § 238, § 243.

K § 246
Ods. 1  3
Ustanovenie predpokladá, e dåku funkèného obdobia orgánov drustva (v tejto súvislosti sa pod orgánom drustva nerozumie èlenská schôdza) urèia stanovy. Dåka funkèného obdobia vak nesmie by stanovená na viac ne pä rokov.
Èlenovia prvých orgánov po zaloení drustva môu by zvolení najviac na tri roky.
Ustanovenie umoòuje opätovnú vo¾bu èlenov orgánov drustva, pokia¾ stanovy neurèujú inak. Odporúèame upravi v stanovách, ko¾kokrát po sebe môe by ten istý èlen volený
do orgánov drustva.
Aktualizácia è. 54

1/1229

Obchodný zákonník

Výklad k Obchodnému zákonníku

Výklad k Obchodnému zákonníku
Súvisiace ustanovenia: § 238, § 243, § 244.
Ods. 4
Ustanovenie upravuje zodpovednos zástupcov právnických osôb v orgánoch
drustva. Na vzah medzi èlenom právnickej osoby a drustvom sa primerane pouije
§ 566 a nasl. o mandátnej zmluve. Èlen drustva, ktorý zastupuje právnickú osobu v orgánoch drustva, nesie sám osobnú zodpovednos (zodpovednos nenesie zastúpená právnická osoba). V prípade poruenia povinností vyplývajúcich z titulu výkonu funkcie nesie
osobne zodpovednos za kodu pod¾a § 243a. Právnická osoba, ktorú zastupuje èlen v orgánoch drustva, ruèí za záväzky zo zodpovednosti.
Súvisiace ustanovenia: § 238 ods. 1 a 2, § 303.

K § 247
Ods. 1 a 2
Ustanovenie zakotvuje nezluèite¾nos funkcie èlena predstavenstva s èlenstvom v kontrolnej komisii. Stanovy môu upravi ïalie prípady nezluèite¾nosti funkcií alebo okolnosti, ktoré vyluèujú èlenstvo v niektorom volenom orgáne (napríklad podmienky na urèitú
kvalifikáciu, podmienka veku).
Súvisiace ustanovenia: § 243, § 244.

K § 248
Ods. 1
Ustanovenie upravuje podmienky odstúpenia z funkcie voleného èlena orgánu.
Èlen orgánu drustva môe odstúpi z funkcie, prièom musí túto skutoènos oznámi orgánu, z ktorého odstupuje. Jeho funkcia sa skonèí dòom, kedy odstúpenie prejednal pod¾a stanov oprávnený orgán. Oprávneným orgánom je orgán, ktorý èlena orgánu zvolil, ak stanovy neurèujú inak. Prísluný orgán musí prejedna odstúpenie na najbliom zasadnutí
potom, kedy sa o odstúpení dozvedel, najviac vak do troch mesiacov. Funkcia èlena orgánu
zaniká najneskorie uplynutím troch mesiacov od oznámenia orgánu, aj keï odstúpenie nebolo prejednané.
Forma oznámenia o odstúpení nemusí by písomná, odstupujúci èlen môe oznámenie
urobi v priebehu zasadnutia orgánu, z ktorého odstupuje. Prejednaním odstúpenia sa nerozumie nutnos súhlasu orgánu s odstúpením.
Súvisiace ustanovenia: § 243, § 244.
Ods. 2 a 4
Ak sa pod¾a stanov pri vo¾be èlenov orgánov drustva volia aj náhradníci, nastúpi namiesto èlena, ktorý odstúpil, náhradník pod¾a urèeného poradia dòom úèinnosti odstúpenia
(napríklad dòom prejednania odstúpenia). Rovnako sa postupuje v prípade zániku èlenstva
smrou.
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V prípade, e náhradník nie je zvolený, môe by namiesto odstupujúceho èlena povolaný zastupujúci èlen. Zastupujúci èlen má práva a povinnosti riadneho èlena. Rovnako sa
postupuje v prípade zániku èlenstva smrou.
Súvisiace ustanovenia: § 226 ods. 1.

K § 249
Ustanovenie upravuje zákaz konkurencie, ktoré dopåòa veobecnú úpravu v § 65.
Èlen predstavenstva, kontrolnej komisie, prokurista a riadite¾ nesmú by podnikate¾mi ani
èlenmi tatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom èinnosti. Zákaz konkurencie je zaloený len na porovnaní predmetu èinnosti podnikate¾ov,
prièom sa neprihliada na skutoènú povahu èinnosti vykonávanej pre niektorého podnikate¾a. Stanovy vak môu vymedzi kritériá súvisiace so zákazom konkurencie inak.
Súvisiace ustanovenia: § 65.

K § 250
Ods. 1 a 2
Pri hlasovaní predstavenstva a kontrolnej komisie má kadý èlen tohto orgánu jeden
hlas. Hlasovanie je v zásade verejné, pokia¾ stanovy neurèili, e o urèitých otázkach sa hlasuje tajne. Bez oh¾adu na úpravu v stanovách sa môe orgán kedyko¾vek uznies na tajnom
hlasovaní.
Hlasova sa môe aj písomne alebo prostredníctvom prostriedkov oznamovacej techniky
(napríklad faxom, telefónom). S takýmto spôsobom hlasovania vak musia súhlasi vetci
èlenovia hlasujúceho orgánu a zároveò tento spôsob musia pripúa stanovy. Pre posúdenie, èi je prítomná poadovaná väèina potrebná na hlasovanie v zmysle § 238 ods. 3, platí
fikcia, e hlasujúci sa pokladajú za prítomných.
Súvisiace ustanovenia: § 238 ods. 3.

K § 251
Ods. 1
Ustanovenie je úpravou konate¾ského oprávnenia pri uplatòovaní nárokov drustva zo
zodpovednosti èlenov orgánov drustva. Pri vzniku nároku zo zodpovednosti èlena orgánu
(okrem èlena predstavenstva) uplatòuje nárok v mene drustva predstavenstvo. Predstavenstvo ako tatutárny orgán koná pri podaní aloby spôsobom, ktorý je zapísaný v obchodnom registri. Z dôvodu, e podanie aloby je písomným úkonom, je potrebný podpis aspoò
dvoch èlenov predstavenstva. Rovnako aj na udelenie plnej moci (napríklad na zastupovanie pred súdom) sa vyaduje podpis aspoò dvoch èlenov predstavenstva.
Voèi èlenom predstavenstva uplatòuje nároky drustva zo zodpovednosti
kontrolná komisia. Zákon zveruje kontrolnej komisii ako zákonnému zástupcovi drustva, aby uplatnila nároky drustva prostredníctvom òou urèeného èlena. Formu poverenia
èlena zákon nestanovuje, odporúèame tento úkon urobi v písomnej forme.
Aktualizácia è. 54
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Súvisiace ustanovenia: § 13, § 28, § 243 ods. 3, § 243a, § 373.
Súvisiace predpisy: § 24 a nasl. O. s. p.
Ods. 2 a 3
Voèi èlenovi predstavenstva, ktorý zodpovedá drustvu za ním spôsobenú kodu, je
okrem kontrolnej komisie (§ 251 ods. 1) oprávnený poda v mene drustva alobu
o náhradu kody kadý èlen drustva. Èlen drustva môe ïalej poda v mene drustva
alobu o splatenie vkladu proti tomu èlenovi drustva, ktorý je v omekaní so splatením
vkladu, ak èlenská schôdza nerozhodla o jeho vylúèení.
Ustanovenie peciálne zakotvuje, e v prípade podania aloby o náhradu kody alebo aloby o splatenie vkladu môe robi úkony v súdnom konaní za drustvo alebo v jeho mene
len ten èlen drustva, ktorý alobu podal. Nie je teda je prípustné udeli plnomocenstvo na zastupovanie advokátovi resp. komerènému právnikovi. V ustanovení sa
omylom hovorí o spoloènosti a valnom zhromadení, má sa na mysli drustvo (namiesto
spoloènosti) a èlenská schôdza (namiesto valného zhromadenia).
Trovy konania neznáa drustvo, ale sám èlen drustva, ktorý uplatnil v mene
drustva nároky. Ak je drustvu priznaná náhrada trov konania (napríklad v prípade
úspenosti), je povinný ten, komu bola uloená náhrada trov, uhradi trovy èlenovi drustva (nie drustvu), ktorý uplatnil nároky v mene drustva.
Súvisiace ustanovenia: § 243a, § 251 ods. 1, § 373.

K § 252
Ods. 1 a 3
Ustanovenie zakotvuje povinnos drustva zostavi úètovnú závierku za kadý kalendárny rok. Povinnos vyplýva aj zo zákona o úètovníctve.
Predstavenstvo drustva je povinné predloi úètovnú závierku a návrh na pouitie
zisku (§ 236), prípadne na úhradu straty (§ 222 ods. 2). V stanovách odporúèame stanovi
lehotu, v ktorej sa musí kona výroèná èlenská schôdza a v ktorej je predstavenstvo povinné
predloi návrhy kontrolnej komisii (§ 244 ods. 2). Úètovná závierka sa zverejòuje v zbierke
listín [§ 28a ods. 1 písm. e)].
Povinnos predloi èlenom roènú úètovnú správu, návrh na pouitie zisku, prípadne
úhrady strát je základným èlenským právom na informácie. V stanovách odporúèame upravi postup zverejòovania týchto informácií èlenom.
Súvisiace ustanovenia: § 28a ods. 1, § 198, § 222 ods. 2, § 223 ods. 6, § 226, § 236,
§ 244 ods. 2.
Súvisiace predpisy: zákon o úètovníctve.

K § 253
Predstavenstvo je povinné vypracova výroènú správu o hospodárení drustva, ak to
urèujú stanovy. Vzh¾adom na to, e ide o zásadné otázky týkajúce sa existencie a rozvoja
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drustva, odporúèame v stanovách zakotvi povinnos predstavenstva vypracova výroènú
správu a precízne vymedzi jej náleitosti obsahu.
Súvisiace ustanovenia: § 243 ods. 3, § 244 ods. 1.

K § 254
Ods. 1
Drustvo ako právny subjekt zaniká výmazom z obchodného registra. Èasový
okamih zruenia drustva predchádza zániku drustva. Odo dòa zruenia drustva do jeho
zániku sa spravidla vykoná likvidácia (§ 70 a nasl.). Návrh na výmaz drustva podáva
v mene drustva predstavenstvo, ak drustvo zaniká bez likvidácie alebo likvidátor, ak
drustvo zaniká s likvidáciou (§ 75 ods. 5).
Súvisiace ustanovenia: § 68, § 70, § 75, § 260.
Ods. 2 a 3
Ustanovenie upravuje spôsoby, akými sa môe drustvo zrui.
a) O zruení drustva sa môe výluène uznies èlenská schôdza (§ 239 ods. 4). Toto rozhodnutie sa musí osvedèi notárskou zápisnicou. Z dikcie ustanovenia vyplýva, e
drustvo je zruené vdy dòom uznesenia èlenskej schôdze, bez monosti stanovi neskorí deò zruenia.
b) Drustvo sa zruuje vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím vyhlásenia konkurzu pre
nedostatok majetku na základe rozhodnutia súdu.
c) Súd môe rozhodnú o zruení drustva z dôvodov uvedených v § 257. Drustvo je
zruené dòom uvedeným v rozhodnutí súdu (ak deò nie je uvedený, tak právoplatnosou rozhodnutia).
d) a e) Drustvo sa zruuje, ak jeho doba trvania bola obmedzená, uplynutím tejto lehoty.
Obmedzenie doby trvania drustva je potrebné zakotvi v stanovách (§ 62 ods. 2 v spojení s § 260). Obdobne zaniká drustvo aj splnením úèelu, pre ktorý bolo zriadené. Túto
otázku je potrebné tie pecifikova v stanovách.
Súvisiace ustanovenia: § 62 ods. 2, § 239 ods. 4, § 257, § 258, § 260.
Súvisiace predpisy: § 13 zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.

K § 255
Ods. 1
Ak èlenská schôdza rozhodne o zruení drustva bez likvidácie (zlúèením, splynutím
alebo rozdelením  k výkladu týchto pojmov pozri § 69 ods. 3 a 4), uznesenie musí obsahova urèenie právneho nástupcu a vymedzenie imania, ktoré na nástupcu prechádza. Urèenie právneho nástupcu bude znamena napríklad obchodné meno novej spoloènosti, ktorá
má splynutím vzniknú. Pri rozdelení drustva musí èlenská schôdza urèi, ako sa rozdelí
obchodné imanie a èlenovia drustva.
Aktualizácia è. 54
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Ustanovenie zakotvuje zákaz diskriminácie meninových èlenov drustva pri rozdelení
obchodného imania.
Súvisiace ustanovenia: § 6, § 69 ods. 3 a 4, § 260, § 265.
Ods. 2
Zákon umoòuje èlenovi drustva, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich èlenských práv
a povinností na právneho nástupcu drustva, vystúpi z drustva ku dòu prevodu. Podmienkou je, e nesúhlas s prevodom oznámi do jedného týdòa od uznesenia schôdze o zlúèení, splynutí alebo rozdelení drustva predstavenstvu. Nárok na vyporiadací podiel vznikne vystupujúcemu èlenovi pod¾a § 233, ktorý mu musí vyplati právny nástupca drustva
do 1 mesiaca odo dòa, keï na neho imanie prelo (t. j. v zmysle § 256 do 1 mesiaca od zápisu
do obchodného registra).
Súvisiace ustanovenia: § 233, § 256.

K § 256
Ods. 1 a 4
Pri splynutí drustiev prechádza imanie a èlenstvo na novovzniknuté drustvo dòom
zapísania novovzniknutého drustva do obchodného registra. Výmaz zanikajúcich drustiev a zápis novovzniknutého drustva sa vykoná ku tomu istému dòu.
Pri zlúèení drustva s iným drustvom imanie zluèovaného drustva a èlenstvo prechádzajú na preberajúce drustvo dòom výmazu zluèovaného drustva z obchodného registra. Výmaz zluèovaného drustva a zápis zlúèenia sa vykoná k tomu istému dòu.
Pri rozdelení drustva prechádza imanie drustva a èlenstvo na drustvá vzniknuté
rozdelením dòom zápisu novovzniknutých drustiev do obchodného registra. V zmysle
§ 69 ods. 4 sa na nástupnícke drustvá vzahuje úprava ruèenia za záväzky zaniknutého
drustva a úprava sankcie za nedostatoèné urèenie, na ktoré drustvo záväzok prechádza
v uznesení èlenskej schôdze. Výmaz zanikajúceho drustva a zápis novovznikajúcich drustiev sa vykoná k tomu istému dòu.
Súvisiace ustanovenia: § 69 ods. 4, § 255.
Ods. 5
Èlen drustva, ktorého èlenstvo prelo dôsledkom zlúèenia, splynutia alebo rozdelenia
na nástupnícke drustvo sa na podnikaní nástupníckeho drustva zúèastòuje èlenským
vkladom vo výke, ktorá by zodpovedala jeho nároku na likvidaènom zostatku v prípade, e
by sa drustvo likvidovalo. V uznesení èlenskej schôdze o zruení drustva vak môe by
spôsob urèenia výky èlenských vkladov pri prechode èlenstva stanovený inak.
Súvisiace ustanovenia: § 259.
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K § 257
Ods. 1 a 2
Ustanovenie upravuje okruh subjektov oprávnených poda návrh na zruenie
drustva a dôvody zruenia drustva. Návrh môe poda orgán tátnej správy, orgán
drustva, èlen drustva alebo osoba, ktorá osvedèí právny záujem. Orgánom tátnej správy
sa rozumie najmä okresný úrad, krajský úrad, pecializovaný orgán (napríklad daòový
úrad, colný úrad), ministerstvo. Orgán drustva nemá právnu subjektivitu, a preto by mal
poda návrh v mene drustva.
Súd rozhodnutím o zruení drustva zároveò rozhodne aj o likvidácii a ustanoví likvidátora. Súd takto môe rozhodnú, ak:
a) pozri § 221 ods. 3,
b) pozri § 223 ods. 2 a § 224 ods. 5,
c) uplynulo 6 mesiacov odo dòa, keï sa skonèilo funkèné obdobie orgánov drustva a neboli zvolené nové orgány alebo ak sa v uvedenej lehote nesplnila povinnos zvola èlenskú
schôdzu, alebo ak drustvo dlhie ako 6 mesiacov nevykonáva iadnu èinnos,
d) pozri § 235,
e) pozri § 2 ods. 2, § 30 ods. 2, § 56 ods. 3,
f) zákon tu má hlavne najmä na mysli, ak splynutím alebo zlúèením drustva bol poruený zákon o hospodárskej súai.
Súd môe zvái pod¾a okolností prípadu, èi pred rozhodnutím o zruení drustva urèí
lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa zruenie navrhlo.
Súvisiace ustanovenia: § 2 ods. 2, § 30 ods. 2, § 56 ods. 3, § 221 ods. 3, § 223 ods. 2,
§ 224 ods. 5, § 235.

K § 258
Ods. 1 a 2
Pokia¾ bolo drustvo zriadené na obmedzenú dobu, zruuje sa uplynutím doby. Drustvo vak môe vo svojej èinnosti pokraèova, ak o tom rozhodne èlenská schôdza (jedine ona
je oprávnená na rozhodovanie o tejto otázke). Rozhodnutie o ïalom trvaní drustva je
aj rozhodnutím o zmene stanov, ktoré sa zapisujú do zbierky listín, ktorá je súèasou obchodného registra. Drustvo je povinné poda do 30 dní návrh na zápis zmeny zapisovaných údajov (§ 28b ods. 1).
O pokraèovaní drustva v èinnosti môe èlenská schôdza rozhodnú aj po lehote, uplynutím ktorej sa zruilo drustvo, ak sa ete nezaèalo s rozde¾ovaním likvidaèného zostatku.
Takéto rozhodnutie èlenskej schôdze bude ma úèinky ex tunc, t. j. ako by ku zrueniu nikdy
nedolo. V tomto prípade treba okrem návrhu na zápis zmeny zapisovaných údajov poiada o výmazu, vstupu drustva do likvidácie a likvidátora v obchodnom registri.
Súvisiace ustanovenia: § 28b ods. 1, § 226 ods. 3, § 254 ods. 1 písm. d).
Aktualizácia è. 54
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K § 259
Ods. 1 a 2
Drustvo, ktoré bolo zruené (§ 254 ods. 2) vstupuje do likvidácie, ak zákon nestanovuje inak. Zruené drustvo nevstupuje do likvidácie, ak má právneho nástupcu. Drustvo
má právneho nástupcu, ak dolo k premene jeho právnej formy na obchodnú spoloènos alebo dolo k jeho zrueniu zlúèením, splynutím resp. rozdelením (§ 256). Likvidácia sa tie
neuskutoèòuje, ak bol ukonèený konkurz a nezostal iadny majetok, alebo ak bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
Likvidátor je vymenovaný na základe postupu, ktorý urèujú stanovy. Ak stanovy postup neurèujú, likvidátora zvolí èlenská schôdza.
Likvidátor je povinný ku dòu skonèenia likvidácie zostavi úètovnú závierku, správu
o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidaèného zostatku. Návrh na rozdelenie likvidaèného zostatku schva¾uje èlenská schôdza.
Súvisiace ustanovenia: § 75, § 238 ods. 3, § 254 ods. 2, § 256, § 257.
Súvisiace predpisy: § 13 ods. 1 a 5 zákona è. 328/1991 o konkurze a vyrovnaní.
Ods. 3 a 4
Zákon predpokladá úplné rozdelenie likvidaèného zostatku. V 1. kole sa èlenom drustva vyplatí splatená èas ich èlenského vkladu. Splatenú èas èlenského vkladu tvorí splatená èas základného a prípadne ïalieho èlenského vkladu. Nezahròuje sa sem ïalia majetková úèas. Ak sa nerozdelí celý likvidaèný zostatok v 1. kole, v 2. kole sa rozdelí zostávajúci
zvyok. Zvyok likvidaèného zostatku sa rozdelí medzi èlenov, ktorých èlenstvo ku dòu zruenia drustva trvalo aspoò 1 rok, v pomere, v akom sa podie¾ajú na základnom imaní drustva. Ani tu sa neprihliada k ïalej majetkovej úèasti. Na vrátenie nepeòaných vkladov sa
pouije § 234 ods. 1.
Stanovy môu upravi rozdelenie likvidaèného zostatku (aj v 1. aj v 2. kole) inak. Odporúèame v stanovách upravi spôsob vyporiadania ïalej majetkovej úèasti.
Súvisiace ustanovenia: § 223 ods. 1 a 4, § 234 ods.1.
Ods. 4
Ustanovenie upravuje právo domáha sa neplatnosti uznesenia èlenskej schôdze o rozdelení likvidaèného zostatku. Toto právo má kadý èlen drustva a iná osoba, ktorá preukáe právny záujem (ide najmä o verite¾ov drustva). Dôvodom neplatnosti je rozpor s právnym predpisom alebo stanovami. Lehota na podanie aloby je 3-mesaèná a plynie odo dòa
konania èlenskej schôdze. Ak súd návrhu vyhovie, rozhodne aj o rozdelení likvidaèného zostatku.
Likvidaèný zostatok sa nesmie rozdeli do troch mesiacov od konania èlenskej schôdze
(rozhodujúcej o rozdelení likvidaèného zostatku), alebo ak bola podaná aloba na súd, tak do
právoplatnosti súdneho rozhodnutia (v súèasnosti súdne konanie trvá nieko¾ko rokov).
Súvisiace ustanovenia: § 242.
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K § 260
Zákon umoòuje poui primerane ustanovenia § 56 a § 75 o obchodných spoloènostiach, ak niektorá otázka nie je rieená ustanoveniami § 221 a § 229 o drustvách.

K § 261
Ustanovenie systematicky predstavuje úvod do veobecných ustanovení èasti zákona venovanej obchodným záväzkovým vzahom. Vymedzuje okruh záväzkov, ktorých vznik, zmena a zánik (reim) sa spravuje ustanoveniami tretej èasti Obchodného zákonníka.
Pojem obchodnozáväzkový vzah, nie je v Obchodnom zákonníku definovaný. Veobecná úprava záväzkov obsiahnutá v § 488 OZ definuje pojem záväzkový vzah ako vzah,
z ktorého verite¾ovi vzniká právo na plnenie (poh¾adávka) od dlníka a dlníkovi vzniká povinnos splni záväzok. Obchodný záväzkový vzah, tak ako ho pomenúva zákon, sa terminologicky, ale aj významovo líi od v praxi zauívaného pojmu obchod. Za obchod sa toti
v tradiènom chápaní povaovala zmluva. Pojem záväzok je teda irí, záväzky toti
nevznikajú len zo zmlúv, ale aj zo spôsobenej kody alebo bezdôvodného obohatenia. Pre
pomenovanie obchodu je presnejie pouitie pojmu obchodný záväzok.
Ustanovenie § 261 je kogentné. Obsahuje kritéria pre urèenie, kedy sa záväzkové vzahy spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Pokia¾ záväzkový vzah nevyhovuje
týmto kritériám, vzahuje sa naò úprava obsiahnutá v Obèianskom zákonníku.
Pôsobnos Obchodného zákonníka vymedzená v odseku 1 je daná jednak charakterom
subjektov, ktoré do záväzkového vzahu vstupujú  musí ís o podnikate¾ov (§ 2 odsek 2 Obchodného zákonníka), a to na oboch stranách a súèasne právna úprava vyaduje súvis s ich
podnikate¾skou èinnosou. Hovoríme preto o relatívnych obchodných záväzkoch.
Ak napríklad podnikate¾ v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti, predmetom ktorej je
zhotovovanie nábytku na mieru, uzatvára zmluvu o dielo s obèanom, ktorý nie je podnikate¾, takto vzniknutý záväzkový vzah nepatrí do pôsobnosti Obchodného zákonníka, bude sa
spravova ustanoveniami Obèianskeho zákonníka.
Aj v takomto prípade prichádza do úvahy tzv. vnútorná vo¾ba práva (§ 262), ktorá stranám umoòuje na základe ich písomnej dohody, aby sa ich vzah spravoval ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
V súlade so znením odseku 1 sa vyskytujú aj názory, e pokia¾ do záväzkového
vzahu vstupujú dvaja podnikatelia, ale predmet záväzku nesúvisí s ich podnikate¾skou èinnosou, bude sa ich vzah spravova ustanoveniami Obèianskeho zákonníka. Pod podnikate¾skou èinnosou treba rozumie v súlade s § 2 definujúcim podnikanie sústavnú èinnos vykonávanú podnikate¾om za úèelom dosiahnutia zisku.
Domnievame sa, e takýto záver nie je správny, prekroèenie podnikate¾ského oprávnenia
ete neznamená, e nejde o podnikate¾skú èinnos, pokia¾ samotné konanie znaky podnikania spåòa. Pre tento prípad teda nie je vylúèená pôsobnos Obchodného zákonníka.
Aktualizácia è. 54
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V odseku 2 zákon vymedzuje tzv. jednostranné obchodné záväzky a roziruje
pôsobnos Obchodného zákonníka aj na záväzkové vzahy vznikajúce medzi
podnikate¾mi a právnickými osobami, ktoré nie sú podnikate¾mi, ak sa tieto vzahy týkajú zabezpeèovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky. Z h¾adiska subjektov pôjde
najmä o rôzne tátne organizácie, obce, ale v zmysle nového územného èlenenia aj vyie
územné celky. Pod verejnoprávnymi intitúciami mono rozumie napríklad Slovenský
rozhlas, televíziu, ale aj rôzne stavovské organizácie, ako sú lekárska komora, advokátska
komora, komora notárov, atï. Znamená to teda, e aj tieto subjekty pri zabezpeèovaní svojej
prevádzky, alebo verejných potrieb sa pri záväzkových vzahoch s podnikate¾mi spravujú
ustanoveniami tohto zákona.
Odsek 3 zakladá tzv. absolútne obchodné záväzky, patriace do pôsobnosti Obchodného zákonníka bez oh¾adu na povahu úèastníkov. Výpoèet záväzkov je taxatívny. Novela zákona roziruje pôsobnos Obchodného zákonníka aj na záväzky medzi obchodnou
spoloènosou a èlenmi jej tatutárnych, ako aj dozorných orgánov. Ïalej na vzahy medzi
spoloèníkom a obchodnou spoloènosou pri zriaïovaní záleitostí spoloènosti a tie na záväzky medzi spoloènosou a prokuristom pri výkone prokúry. Rozírenie sa týka aj analogických vzahov v drustve.
Pre komplexnos výkladu uvádzame, e 1. 1. 2002 sa stala úèinnou aj novela
O. s. p., ktorá zasiahla do vecnej príslunosti krajských súdov, najmä pokia¾ ide o obchodné
veci. Kritériom pre zaloenie vecnej príslunosti krajského súdu u nie je hodnota sporu,
teda aj relatívne obchodné záväzky, kde hodnota sporu prevyuje 1 000 000 korún slovenských (slovom jeden milión), patria od 1. 1. 2002 do vecnej príslunosti okresných
súdov. Takisto sa zúil okruh absolútnych obchodných záväzkov patriacich do vecnej príslunosti krajských súdov. Pokia¾ ide o konania zaèaté pred úèinnosou uvedenej novely,
obsahuje ustanovenie repektujúce zásadu o trvaní príslunosti (perpetuatio fori), a teda ak
sa pred nadobudnutím úèinnosti novely zaèalo konanie na vecne príslunom súde pod¾a doterajích predpisov, pokraèuje v konaní tento súd.
Odsek 4 stanoví pravidlo, e akcesorické záväzky, teda jednotlivé zabezpeèujúce
prostriedky sledujú právny reim hlavného záväzku. Pôsobnos Obchodného zákonníka je
daná aj vo vzahu k zálonému právu k nehnute¾nostiam, pokia¾ slúi na zabezpeèenie práv
spojených s dlhopismi, a tie záloné právo k cenným papierom.
Pre urèenie povahy záväzku je rozhodujúci èas jeho vzniku. V zmysle zákonného ustanovenia odseku 5 je vznik relatívnych obchodných záväzkov viazaný na splnenie
poiadavky, týkajúcej sa povahy úèastníkov v èase vzniku záväzku. Za obchodné
záväzky vak treba povaova aj zmluvy uzatvárané pred získaním podnikate¾ského oprávnenia, pokia¾ sa viau k príprave podnikania. Tento názor vychádza zo starej judikatúry,
ktorá vyriekla na túto problematiku pomerne ustálený názor, pod¾a ktorého tieto obchodné
záväzky nazývame prípravné obchody. Teda ak napríklad osoba, ktorá hodlá v rámci ivnosti poskytova sprostredkovanie práce v zahranièí, uzavrie zmluvu na nákup nábytku, ktorý
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pouije na zariadenie kancelárie ete pred získaním ivnostenského oprávnenia, ide o prípravný obchod.
Ustanovenie odseku 6 vymedzuje tzv. absolútne neobchody, ktoré sú ako zmluvné typy
upravené výluène v Obèianskom zákonníku a bez oh¾adu na povahu subjektov sú teda vylúèené z reimu obchodného práva. Výnimku pripúa zákon iba pre zámennú zmluvu súvisiacu s podnikaním strán. Typickým príkladom je kúpna zmluva, ktorej predmetom je nehnute¾nos (§ 558 a nasl. OZ), nájomná zmluva (§ 663 a nasl. OZ), poistná zmluva (§ 788
a nasl. OZ), darovacia zmluva (§ 628 a nasl. OZ), zmluva o pôièke (§ 657 OZ), zmluva
o výpoièke (§ 659 OZ).
Súvisiace ustanovenia: § 2, § 23 ObchZ, § 488 OZ, § 9 O. s. p.
Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 26. augusta 1999, sp. zn. 1 Obo
56/99.
Ak sa poistná zmluva, ktorej súèasou sú veobecné poistné podmienky, odvoláva na
neexistujúce èasti veobecných poistných podmienok, zmluva je neurèitá a nezrozumite¾ná,
a preto je pod¾a § 37 OZ neplatná.

K § 262
Ide o fakultatívne obchodné záväzky vznikajúce na základe tzv. vnútornej
vo¾by práva, umoòujúcej, aby si strany písomne dohodli obchodnoprávny reim
svojho záväzku. Zo znenia odseku 2 ktorý má kogentný charakter, vyplýva, e táto dohoda má ma písomnú formu. V praxi najèastejie dochádza k vo¾be práva spôsobom, e si
strany v úvodných ustanoveniach zmluvy výslovne dohodnú, e ich záväzkový vzah sa
spravuje na základe § 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. V súvislosti s tým mono uvies rozhodnutie Èeského najvyieho súdu, ktoré uvádza, e k uzavretiu dohody, e
daný záväzkový vzah sa riadi Obchodným zákonníkom, dôjde u uvedením ustanovení
Obchodného zákonníku pod¾a ktorých sa zmluva uzatvára, v záhlaví formulárovej zmluvy
(sp.zn. 33 Odo 15/2201). Vo¾ba práva prichádza do úvahy najmä v prípadoch, kde jednou
zo zmluvných strán je podnikate¾, ktorý v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti poskytuje
urèitú slubu, ktorá je predmetom zmluvy a druhou zmluvnou stranou je fyzická osoba nepodnikate¾. Vo¾ba práva neprichádza do úvahy v prípade zmlúv uvedených v prípade absolútnych neobchodov v zmysle § 261 ods. 6.

K § 263
Ustanovenie § 263 odráa princíp zmluvnej vo¾nosti strán. Je jedným z najvýznamnejích ustanovení Obchodného zákonníka. Svojím taxatívnym výpoètom stanoví, od
ktorých ustanovení týkajúcich sa záväzkov sa strany nemôu odchýli, alebo ktorých nemôu ani svojou vzájomnou dohodou vylúèi. Na základe tohto ustanovenia mono ako pomôcku vyriec výkladové pravidlo, najmä uzatváranie obchodných zmlúv, ktoré vak nemono aplikova absolútne, e pokia¾ urèité ustanovenie tretej èasti (obchodného
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záväzkové vzahy) nie je uvedené v ustanovení § 263 mono jeho obsah na základe
dohody strán vylúèi alebo dohodnú obsah práv a povinností aj odchylne.
Napriek tomu o dispozitívnosti aj niektorých ïalích ustanovení mono ma pochybnosti, resp. si len ako predstavi ich modifikáciu na základe dohody strán. Z tohto poh¾adu
sa problematickým javí napr. ustanovenie § 301 týkajúce sa moderaèného práva súdu zníi
neprimerane vysokú zmluvnú pokutu. Takisto ustanovenie § 305 o oznamovacej povinnosti verite¾a vo vzahu k ruèite¾ovi, mono dohodou strán len ako modifikova.
Novela zákona rozírila výpoèet kogentných ustanovení napríklad o ustanovenia týkajúce sa èinnosti obchodného zástupcu, nároku na províziu obchodného zástupcu,
skonèenia trvania zmluvy v prípade výpovede pri zmluve o obchodnom zastúpení, a tie
o niektoré ustanovenia týkajúce sa zmluvy o tichom spoloèenstve.
Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 26. mája 1998, sp. zn. 1 Cdo 97/97.
Ak je èas splnenia ustanovený kogentne právnym predpisom, úèastníci záväzkovoprávneho vzahu sú ním viazaní.
Pokia¾ verite¾ v takom prípade s predèasným splnením nesúhlasí a odmietne ho, záväzok dlníka nezanikne.

K § 264
Ustanovenie je kogentné. Termín obchodné zvyklosti je v Obchodnom zákonníku pouitý aj § 1 ods. 2, význam vak nie je totoný. Pouitie obchodných zvyklostí v zmysle tohto
ustanovenia sa týka len záväzkových vzahov, obchodné zvyklosti pod¾a § 1 ods. 2 sú upravené v rámci veobecných ustanovení pre celý ObchZ.
Ide o také obchodné zvyklosti, ktoré sú zachovávané veobecne v príslunom obchodnom
odvetví, upravujú teda vzahy medzi neurèitým poètom subjektov, tým sa líia od  praxe,
ktorú medzi sebou strany zaviedli (§ 275 ods. 4).
Prihliadnutie na obchodné zvyklosti pod¾a ods. 1 je urèitým interpretaèným pravidlom
pri urèení práv a povinností zo záväzkového vzahu. Práva a povinnosti zmluvných strán
vak v prvom rade urèujú kogentné ustanovenia zákona, potom dojednania zmluvných
strán, ktoré nie sú v rozpore s kogetnými ustanoveniami zákona, potom dispozitívne ustanovenia zákona, a napokon obchodné zvyklosti.
Zmluvné strany sa vak môu pod¾a ods. 2 priamo v zmluve dohodnú na pouití urèitej obchodnej zvyklosti, t. j. konkrétna obchodná zvyklos alebo výslovný odkaz na òu bude
inkorporovaná do konkrétneho ustanovenia zmluvy, bude ma teda charakter dojednania
medzi zmluvnými stranami a prednos pred dispozitívnymi ustanoveniami zákona.
Súvisiace ustanovenia: § 1 ods. 2.

K § 265
Ustanovenie v súlade so zásadami, na ktorých spoèíva ObchZ, stanoví zákonný princíp, pod¾a ktorého zneuitie práva, tzv. ikana nepoíva právnu ochranu.
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Zásada poctivého obchodného styku znamená, e konanie podnikate¾a musí repektova
veobecne dané morálne pravidlá. Povinnos kona v súlade s princípmi poctivého obchodného styku platí pre podnikate¾a veobecne, nielen v styku s podnikate¾mi.
Ak by sme zásadu poctivého obchodného styku porovnali s dobrými mravmi (§ 3 OZ),
je zrejmé, e konanie, ktoré je v rozpore v dobrými mravmi, je neplatné (§ 39 OZ). Konanie,
ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, neplatné nie je, zo zákona je
vak vylúèená jeho právna ochrana v súdnom konaní. Nie je teda moné úspene sa domáha takéhoto práva na súde. Posúdenie, èi ide o zneuitie práva, je vecou úvahy súdu.
Súvisiace ustanovenia: § 1, § 44, § 56a, § 176b, § 3 OZ.

K § 266
Veobecná úprava právnych úkonov je obsiahnutá v OZ a platí aj pre vzahy upravené
Obchodným zákonníkom, prièom je nutné prihliada na osobitosti týkajúce sa prejavu vôle
a neplatnosti právnych úkonov upravené § 266 a 268. Úprava právnych úkonov v Obchodnom zákonníku obsahuje len urèité doplnenie obèianskoprávnej úpravy právnych úkonov a má povahu peciálnej právnej úpravy. Ustanovenie je kogentné, upravuje pravidlá
výkladu prejavu vôle pre vzahy upravené Obchodným zákonníkom.
Výklad prejavu vôle sa predovetkým spravuje úmyslom konajúcej osoby, prièom sa vyaduje, aby bol tento úmysel známy, resp. musel by známy aj strane, ktorej bol urèený.
Ods. 3 precizuje pravidlá výkladu prejavu vôle, príkladmo vymenúva okolnosti, na ktoré je pri výklade pod¾a ods.1, 2 potrebné prihliada.
V praxi sú èasté prípady, kedy úèastníci zmluvy neuvedú správne ustanovenie zákona,
pod¾a ktorého sa zmluva uzatvára, napr. uzavretá zmluva svojím obsahom spåòa znaky
mandátnej zmluvy (§ 566 a nasl.), ale v zmluve je uvedené, e je uzavretá pod¾a ustanovení
komisionárskej zmluvy (§ 577 a nasl.). Takáto zmluva sa musí vyklada pod¾a jej obsahu
a pod¾a úmyslu jej úèastníkov. Ide o názor reprezentujúci stanovisko judikatúry.
Súvisiace ustanovenia: § 34 a nasl. OZ.

K § 267
Ustanovenie § 267 je kogentné. Neplatnos právnych úkonov je komplexne upravená
v OZ. Ustanovenie § 267 je preto vo vzahu k nej peciálnou úpravou a stanoví niektoré
osobitné pravidlá pre neplatnos právnych úkonov v obchodnom práve.
Pod¾a ods. 1 sa môe relatívnej neplatnosti právneho úkonu ustanovenej na ochranu
niektorého úèastníka dovoláva len tento úèastník. Upozoròujeme vak, e s úèinnosou od
1. 1. 2002 sa tento dôvod neplatnosti nevzahuje na zmluvy uzatvárané pri úprave práv
a povinností v rámci reimu obchodných spoloèností a drustiev, neplatí teda pre spoloèenské zmluvy, zmluvy o prevode obchodného podielu, zmluvy o prevode èlenských práv
v drustvách a ïalie uzatvárané pod¾a II. èasti zákona.
V ods. 2 je formulované pravidlo, pod¾a ktorého uzavretie zmluvy v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Ochrana takto zneAktualizácia è. 54
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výhodneného úèastníka zmluvného vzahu toti nemá v obchodnom práve opodstanenie.
Platí toti zásada, e podnikate¾ská èinnos vdy nesie pre toho, kto ju vykonáva, urèité riziko.
Zo znenia ods. 3 vyplýva, e s neplatnosou zmluvy sa automaticky nespája neplatnos dohody o vo¾be práva pod¾a § 262 alebo dohody o rieení sporu medzi zmluvnými stranami, ktoré sú jej súèasou, ibae sa dôvod neplatnosti vzahuje priamo na ne, a naopak neplatnos takýchto dohôd nepostihuje platnos ostatných ustanovení zmluvy, ktorej sú
súèasou.
Súvisiace ustanovenia: § 40a OZ, § 49 OZ.

K § 268
Kogentné ustanovenie upravujúce povinnos subjektu, ktorý neplatnos spôsobil, na
náhradu kody vzniknutej v dôsledku neplatnosti právneho úkonu voèi druhému úèastníkovi obchodného vzahu. Ide o objektívnu zodpovednos za kodu a jediným liberaèným dôvodom (ktorým sa môe úèastník zbavi zodpovednosti) je nedostatok dobrej viery druhého
úèastníka, v zákone daný podmienkou, e osoba, ktorej bol úkon urèený, o jeho neplatnosti
vedela. Pre stanovenie rozsahu a spôsobu náhrady kody sa pouijú ustanovenia Obchodného zákonníka o náhrade kody (§ 373 a nasl.), ktoré majú charakter veobecnej úpravy náhrady kody.
Súvisiace ustanovenia: § 373 a nasledujúce.

K § 269
Mechanizmus uzatvárania zmlúv je veobecne upravený v OZ a právna úprava Obchodného zákonníka má charakter osobitnej úpravy. Obèianskoprávna úprava pre vznik
zmluvy vyaduje bezvýhradné prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (oferty) tým, komu
je urèený (akceptant), a teda zhodu obsahu návrhu a prijatia v celom rozsahu.
Kogentné ustanovenie § 269 vyaduje pre uzavretie urèitého zmluvného typu upraveného v Obchodnom zákonníku dohodu strán o podstatných èastiach zmluvy. Za podstatné
èasti zmluvy je treba povaova èasti zmluvy uvedené v základnom ustanovení pri jednotlivom zmluvnom type. Ide vlastne o pojmové znaky tej ktorej zmluvy. Tento pojem sa èasto
zamieòa s pojmom podstatné náleitosti, ktorý ObchZ vôbec neupravuje.
V súlade s mechanizmom vzniku zmlúv je aj názor aplikaènej praxe, ktorý mono nájs
v starej judikatúre, pod¾a ktorého Návrh zmluvy musí obsahova vetky podstatné
èasti zmluvy tak, aby jej prostým prijatím dolo k uzavretiu zmluvy. V rozpore
s touto poiadavkou je ponuka tovaru síce urèitého druhu, ale neoznaèujúca ani mnostvo
tovaru, ani èas jeho dodania.
Ods. 2 umoòuje zmluvným stranám, aby si v rámci svojej zmluvnej vo¾nosti vymedzili predmet zmluvy a tým aj obsah svojho záväzku aj iným spôsobom, ako je vymedzený pre jednotlivé zmluvné typy uvedené v Obchodnom zákonníku. Hovoríme o tzv. nepomenovaných (inominátnych) zmluvách.

1/1242

SEPI-A

Za základné pravidlá pre uzatváranie nepomenovaných kontraktov pre prax v záujme
bezproblémového uplatnenia nároku vzniknutého zo zmluvy mono povaova


predmet záväzku musí by dostatoène urèitý, inak zmluva nie je uzavretá,



obsah ustanovení nemôe by v rozpore s kogentnými ustanoveniami zákona,



výhodnejia je písomná forma zmluvy, hoci ju zákon nevyaduje, posilòuje postavenie
zmluvnej strany pri preukazovaní svojho nároku v prípade sporu, najmä s oh¾adom na
preukázanie urèitosti záväzku.
Charakter nepomenovaných kontraktov majú napr.



zmluva o zabezpeèení reklamnej kampane,



zmluva o vzájomnej mediálnej spolupráci,



zmluva o poskytovaní spravodajského servisu.

Ods. 3 umoòuje dohodou strán a za dodrania v òom stanovených podmienok aj dodatoèné urèenie obsahu záväzku.
Súvisiace ustanovenia: § 291 ObchZ, § 43a OZ, § 51 OZ.
Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 3. júna 1998, sp. zn. 6 Obo 95/98
Ak nie je v zmluve o tichom spoloèenstve urèená výka zisku, vyplývajúca z podielu tichého spoloèníka na výsledku podnikania, ktorú sa podnikate¾ zaväzuje plati tichému spoloèníkovi, nedôjde k jej vzniku, pretoe v zmluve chýba podstatná èas.

K § 270
Ustanovenie je kogentné. Pri uzatváraní zmluvy sa môu zmluvné strany dohodnú na dodatoènom dojednaní urèitej nepodstatnej èasti zmluvy. Táto dohoda sa povauje za suspenzívnu (odkladaciu) podmienku pre platnos dohodnutej èasti zmluvy, ktorá je jej skutoèným dohodnutím podmienená. Túto podmienku mono vylúèi
obojstranným prejavom vôle zmluvných strán pred uzatvorením zmluvy. Zákon stanoví
nevyvrátite¾nú domnienku o existencii odkladacieho úèinku v prípade pochybností.
Chýbajúci obsah zmluvy môe urèi aj subjekt odliný od úèastníkov zmluvného vzahu, napr. súd alebo iná osoba, ktorá má do istej miery postavenie arbitra, pripúa to ods. 2, ktorý pre tento prípad vyaduje písomnú dohodu strán. Vo vzahu k úèinnosti
dohodnutej èasti zmluvy ide aj tu o podmienku odkladaciu, ale vo vzahu k platnosti tejto
èasti je stanovená rozväzovacia podmienka. Zákon vak pripúa, aby sa strany dohodli, e
dojednaná èas zmluvy zostane v platnosti.
Súvisiace ustanovenia: § 291 a nasl. Obchodného zákonníka.

K § 271
Kogentné ustanovenie Obchodného zákonníka zakazujúce pod sankciou vzniku povinnosti náhrady kody zneuitie informácií dôvernej povahy. Ustanovenie smeruje najmä
k ochrane informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, ale môe ís aj o iné inforAktualizácia è. 54
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mácie dôvernej povahy. Ide o urèitý druh zodpovednosti, ktorá má charakter predzmluvnej
zodpovednosti, jej vznik nie je viazaný na uzavretie zmluvy. Pre jej vznik sa vak vyaduje,
aby strana dala vhodným spôsobom najavo, e ide o informácie dôvernej povahy. Ide o zodpovednos objektívnej povahy, zavinenie sa nevyaduje.
Súvisiace ustanovenia: § 17 a nasl., § 51, § 373.

K § 272
Kogentné ustanovenie upravujúce formu obchodných záväzkov.
Písomnú formu zmluvy vyaduje jednak zákon v konkrétnych ustanoveniach upravujúcich jednotlivé typy zmlúv. Jej nedostatok sa postihuje absolútnou neplatnosou.
Zákon vyaduje písomnú formu, napr. pri dohode o vo¾be práva, pri zmluve o prevode
obchodných podielov, pri zmluve o budúcej zmluve, pri zmluve o predaji podniku, pri zmluve o kúpe prenajatej veci, pri zmluve o nájme dopravného prostriedku, pri zmluve o obchodnom zastúpení, a tie pri dohode o dodatku k zmluve, a ïalie.
Zákon vyaduje písomnú formu aj pre mnohé jednostranné právne úkony, ako príklad
moeme uvie uznanie záväzku alebo vyhlásenie verejnej obchodnej súae.
Na zrete¾ treba bra skutoènos, e v zmysle ods.1 má aj ktoráko¾vek zo zmluvných
strán právo iada pri rokovaní zmluvných strán, aby zmluva medzi nimi bola
uzavretá písomne. Nedodranie takto dohodnutej formy má za následok relatívnu neplatnos zmluvy.
Súvisiace ustanovenia: § 13 a nasl., § 40 OZ.
Judikatúry:
K tomu stanovisko judikatúry uvádza Ak vak pri uzavieraní zmluvy zale jedna strana druhej písomný návrh zmluvy, neznamená to bez ïalieho, e tým podmienila jej platnos písomnou formou.
Uznesenie NS SR, sp.zn. 3 Obo 109/99. Pod¾a náho názoru, sa mono dôvodne domnieva, e takto konajúca strana dostatoène prejavila vô¾u, a tie úmysel uzavrie zmluvu
písomnou formou, a preto nemono celkom súhlasi s týmto názorom.
Pod¾a ods. 2 je potrebné aj dodatky ku zmluvám, ktoré boli uzatvorené písomne, uzatvára v písomnej forme.
Rozh. NS SR, sp. zn. 3 Obo 109/99.

K § 273
Kogentné je ustanovenie ods. 1, ods. 2 a 3 majú dispozitívny charakter (§ 263).
Èas obsahu zmluvy, urèitý okruh práv a povinností zmluvných strán je na základe
tohto ustanovenia moné urèi aj odkazom na veobecné obchodné podmienky alebo iné obchodné podmienky. Za veobecné obchodné podmienky sa povaujú podmienky vypracované odbornými a záujmovými zdrueniami, napr. veobecné zasielate¾ské podmienky vypracované prísluným zdruením zasielate¾ov. Môe ís aj o podmienky vypracované jednou
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zo zmluvných strán ako podnikové podmienky, známe sú aj dodacie podmienky pouívané
v obchodnom styku. Je na vôli strán, akými podmienkami sa budú spravova, samozrejme,
e tieto ale nesmú by v rozpore s kogentnými ustanoveniami zákona (§ 263).
Podmienky sa môu priloi k návrhu zmluvy, zákon to nevyaduje, staèí ak sú stranám známe, odporúèame vak tieto k zmluve priklada, pokia¾ je to moné. Ich priloenie
k zmluve toti zakladá nevyvrátite¾nú domnienku, e sú stranám známe.
Pod¾a ods. 2 prednos pred podmienkami pod¾a ods. 1 majú zmluvné dojednania.
Ods. 3 pripúa monos uzavretia tzv. formulárovej zmluvy. Zmluvný formulár by
vak mal by vypracovaný odborne, aby neobsahoval ustanovenia, ktoré sú v rozpore s kogentnými ustanoveniami zákona.
Súvisiace ustanovenia: § 265, § 266, § 269.

K § 274
Ustanovenie § 274 má dispozitívny charakter. Ide najmä o vykladacie pravidlá pouívané v medzinárodnom obchodnom styku, najpouívanejie sú vykladacie pravidlá INCOTERMS. Obsahujú doloky (skratky, napr. CIF  náklady, poistenie, prepravné, CIP  preprava a poistenie platené do..., DDP  dodanie so zaplateným clom, DDU  dodanie bez
zaplatenia cla...) vyskytujúce sa v zmluvách uzatváraných v rámci medzinárodného obchodu. Ich aplikácia je moná aj v tuzemskom styku, ale je do istej miery obmedzená.

K § 275
Dispozitívne ustanovenie § 275 Obchodného zákonníka upravuje jednak reim zmieaných a závislých zmlúv a v ods. 4 upravuje monos uzavrie zmluvu aj konkludentne.
Ods. 1 obsahuje základné ustanovenie o zmieaných zmluvách, a stanoví pravidlo pre ich posúdenie. Pojem zmieané zmluvy sa pouíva pre oznaèenie viacerých zmlúv
uzavretých v rámci jedného rokovania (naraz), ktoré môu by zahrnuté v jednej listine
a vytvárajú tak dojem, e sa jedná o jednu zmluvu. Ako stanoví zákonné pravidlo, kadá
z týchto zmlúv sa posudzuje samostatne. Takto je potrebné posudzova aj prípadnú neplatnos jednej z takýchto zmlúv, resp. jej nemonos plnenia, ktoré nemajú vplyv na právne
posúdenie ïalích takto uzavrených zmlúv.
Ods. 2 a 3 upravuje tzv. závislé zmluvy, ktorých posúdenie je zaloené na výnimke
z pravidla pod¾a ods. 1. Ide o zmluvy, z ktorých povahy alebo úèelu známeho stranám vyplýva urèitá nadväznos a tým aj vzájomná podmienenos. Týka sa jednak vzniku týchto
zmlúv a jednak ich zániku. Zánik (inak ne splnením, napr. odstúpením od zmluvy), èo
i len jednej z nich marí úèel ostatných, a teda dochádza pri òom k zániku ostatných navzájom podmienených zmlúv. Príkladom môe by zmluva o franèíze.
Ods. 3 upravuje závislé zmluvy s odlinou truktúrou ako pri zmluvách pod¾a
ods. 2. Z ich charakteru je zrejmé, e v systéme viacerých zmlúv len niektoré (alebo len jedAktualizácia è. 54
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na) podmieòujú vznik a zánik ostatných. Konkrétne urèenie podmienenosti nemusí by
v zmluve výslovne vyjadrené, vyplýva to z povahy zmlúv a ich úèelu.
Ods. 4 nesúvisí s ustanoveniami predchádzajúcich odsekov. Upravuje prijatie
návrhu na uzavretie zmluvy jej faktickým plnením. K uzavretiu zmluvy na základe tohto
ustanovenia dôjde, ak vtedy, ak ten, komu je návrh zmluvy urèený, namiesto podpisu zmluvy a jej zaslania navrhovate¾ovi vykoná urèitý úkon, napr. odole tovar alebo zaplatí kúpnu
zmluvu. Pri posúdení vzniku zmluvy sa prihliada na jej obsah, alebo prax zmluvných, vo
vzájomnom styku, alebo na obchodné zvyklosti.
Kontrukcia tohto ustanovenia je v súlade s obèianskoprávnou zásadou úpravy vzniku
zmluvy, pod¾a ktorej mlèanie alebo neèinnos samy osebe neznamenajú prijatie návrhu.
Súvisiace ustanovenia: § 269, § 270.

K § 276 a § 280
Ustanovenia § 276 a 280 rozirujú veobecnú úpravu uzatvárania zmlúv obsiahnutú v Obèianskom zákoníku. Ustanovenia sú kogentné.
Podstatou verejného návrhu je jeho publikácia (napr. uverejnenie v tlaèi) a skutoènos,
e návrh zmluvy smeruje k neurèitým subjektom. Pre obsah návrhu sa vyaduje súlad
s ustanovením § 269, vyaduje sa teda, aby obsahoval podstatné èasti urèitého zmluvného
typu, alebo ak ide o návrh na uzavretie nepomenovanej zmluvy, musí by dostatoène urèitý
predmet záväzku. Ak nespåòa tieto náleitosti, je iba výzvou na podávanie návrhu na uzavretie zmluvy a nie sú s ním spojené iadne právne následky, teda vyzývate¾ òou nie je viazaný.
Ustanovenie § 183a upravuje verejný návrh zmluvy o kúpe akcií.
V § 277 stanoví zákon poiadavku zverejnenia návrhu. Nemono ním vak rozumie zverejnenie v Obchodnom vestníku, ktoré sa tu nevyaduje. Presnejie by bolo teda
znenie uverejnil. Najbenejie je uverejnenie verejného návrhu v tlaèi.
Navrhovate¾ je svojím návrhom viazaný a odstúpi od neho (odvola ho) môe len v lehote pred prijatím èo i len jedného návrhu a toto odvolanie je potrebné uverejni rovnakým
spôsobom (napr. v tom istom periodiku).
§ 278 upravuje mechanizmus vzniku zmluvy, v zmysle ktorého je zmluva
uzavretá s osobou, ktorá prvá v lehote urèenej v návrhu, prípadne v primeranej, navrhovate¾ovi oznámi prijatie návrhu. Ustanovenie ukladá navrhovate¾ovi povinnos potvrdi uzavretie zmluvy. Ak by navrhovate¾ potvrdil zmluvu osobe, ktorá prijala návrh neskorie, nebol by tento úkon platný.
Právo zvoli si, komu zmluvu potvrdí, má navrhovate¾ len v prípade súèasného prijatia
návrhu nieko¾kými osobami. Výklad pojmu súèasne vzh¾adom na jeho neurèitos môe spôsobi interpretaèné problémy.
§ 279 upresòuje povinnos navrhovate¾a potvrdi uzavretie zmluvy bez zbytoèného odkladu po obdraní prijatia návrhu. Inak má príjemca právo odmietnu uzavretie zmlu-
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vy, správu o tom vak musí zasla navrhovate¾ovi bez zbytoèného odkladu po obdraní oneskoreného prijatia. Ak má vak príjemca na zmluve záujem a navrhovate¾ mu nepotvrdí
uzavretie zmluvy, môe sa splnenia tejto vyzývate¾ovej povinnosti domáha na súde.
Ustanovenie § 280 umoòuje uzavretie zmluvy s viacerými osobami.
Súvisiace ustanovenia: § 269, § 43 nasl. OZ.

K § 281 a § 288
Ustanovenia § 281 a § 288 upravujúce obchodnú verejnú súa majú kogentnú povahu. Podmienky v nich stanovené sa vzahujú aj na verejnú súa uskutoèòovanú pri verejnom obstarávaní tovarov, sluieb a verejných prác pod¾a zákona o verejnom obstarávaní,
pokia¾ tento zákon neustanovuje nieèo iné. Zákon má povahu osobitnej úpravy vo vzahu
k úprave verejnej súae obsiahnutej v Obchodnom zákonníku.
V rámci obchodnej verejnej súae ide o osobitný spôsob uzavierania zmlúv, kde na základe výzvy vyhlasovate¾a súae môe ktorýko¾vek subjekt, ktorý má záujem zmluvu uzavrie, predloi návrh na uzavretie zmluvy. Na základe podmienok súae stanovených
jej vyhlasovate¾om ide o predloenie najvhodnejieho návrhu (spravidla s najvýhodnejou cenovou poukou, platobnými podmienkymi, termínom dodania).
Základné podmienky pre vyhlásenie súae:


písomná forma,



vhodný spôsob uverejnenia,



vymedzenie predmetu poadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu zamý¾anej
zmluvy, na ktorom vyhlasovate¾ trvá  napr. pri zamý¾anej zmluve o dielo, ktorou má
by zabezpeèená výstavba bytového domu, je vhodné stanovi hornú hranicu zamý¾anej investície, termín ukonèenia stavby, a pod.,



spôsob podávania návrhov a lehota na ich podanie,



lehota na oznámenie vybraného návrhu.

Ak vyhlasovate¾ súae nedodrí podmienky stanovené v § 283 (zmena podmienok,
zruenie súae), zakladá takéto konanie jeho zodpovednos za kodu.
e.

§ 284 upravuje podmienky za splnenia ktorých mono návrh zahrnú do súa-

Prdloený návrh mono v zásade odvola len v lehote urèenej v podmienkach súae na
predkladanie návrhov. Podmienky súae vak môu povo¾ova odvola návrh aj po tejto lehote alebo naopak nepripúa jeho odvolanie u po predloení, musí to vak by v nich výslovne uvedené.
Podmienky súae môu osobitne upravova aj zmenu návrhu.
Vyhodnotenie súae  spôsob výberu najvhodnejieho návrhu môe by urèený u
v podmienkach súae, ak v nich nebol uvedený, je vyhlasovate¾ oprávnený vybra si návrh,
ktorý mu najviac vyhovuje. V prípade subjektov súkromného práva by bolo v rozpore s jeho
Aktualizácia è. 54
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zásadami núti niekoho k uzavretiu zmluvy s konkrétnym subjektom. Osobitné podmienky pre výber návrhu stanoví osobitný predpis pre subjekty verejného práva (zákon è.
263/1993Z. z.).
Po výbere najvhodnejieho návrhu je vyhlasovate¾ týmto prejavom vôle viazaný a je povinný prija takýto návrh v lehote na to urèenej.
Ak si to vyhlasovate¾ súae vyhradí v podmienkach súae, je oprávnený odmietnu
vetky predloené návrhy a zmluvu neuzavrie.
Po ukonèení súae má vyhlasovate¾ povinnos upovedomi ostatných súaite¾ov o odmietnutí ich návrhov.
Súvisiace ustanovenia: § 276, § 44, § 51, § 273.
Súvisiace predpisy: zákon è. 263/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Literatúra: Plíva,S: Obchodní veøejná soue. Právo a podnikání,1994, 9.

K § 289 a § 292
Úprava zmluvy o uzavrení budúcej zmluvy má dispozitívnu povahu s výnimkou
jej základného ustanovenia, § 289 Obchodného zákonníka. Hovoríme o tzv. prípravných
zmluvách.
Pre jej uzavretie sa vyaduje písomná forma, inak je zmluva neplatná.
Právna úprava zmluvy o budúcej zmluve uvedená v Obchodnom zákonníku sa pouije
na vzahy pod¾a § 261 ods.1, 2, 3.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy stanovuje zmluvnú povinnos zmluvných strán,
resp. jednej zo zmluvných strán, e v dohodnutej dobe uzatvoria urèitý druh zmluvy s tým,
e v zmluve o uzavretí budúcej zmluve aspoò veobecne urèia jej predmet.
V dobe dohodnutej v zmluve o uzavretí budúcej zmluvy má potom oprávnená strana
(resp. obe zmluvné strany) poadova od zaviazanej zmluvnej strany splni si svoju zmluvnú povinnos vyplývajúcu zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy uzavrie zo zmluvy
oprávnenou stranou zmluvu, ktorej uzavretie si zmluvné strany predtým dohodli a povinná strana je bez zbytoèného odkladu potom, ako ju na to oprávnená strana vyzvala, uzavrie
predmetnú zmluvu.
V prípade nesplnenia tohto záväzku zaviazanou stranou môe oprávnená
strana poadova:


urèenie obsahu zmluvy súdom, alebo osobou, ktorá bola v zmluve o uzavretí budúcej
zmluvy urèená. Ak oprávnená strana bude iada urèenie obsahu zmluvy súdom na základe podanej aloby o nahradenie vyhlásenia vôle (obsahu zmluvy, resp. vetky potrebné vyhlásenia zaviazanej zmluvnej strany) povinnej strany súdnym rozhodnutím,
musí v alobnom petite takejto aloby presne urèi (vypecifikova) prejav vôle povinnej
strany, ktorý má by súdnym rozhodnutím nahradená, alebo staèí aspoò uvies, e
zmluva, ktorá má by medzi oprávnenou a povinnou (zmluvnými stranami) uzavretá,
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bude tvori neoddelite¾nú súèas rozsudku. Právoplatnosou tohto rozsudku vlastne
vznikne zmluva, ktorej uzavretie bolo predmetom zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy,


alebo náhradu kody, ktorá bola oprávnenej zmluvnej strane spôsobená poruením záväzku zaviazanej zmluvnej strany uzavrie s òou zmluvu.

§ 292 ods. 2 upravuje osobitnú jednoroènú premlèaciu lehotu pre uplatnenie práva na urèenie obsahu zmluvy a nároku na náhradu kody. Toto ustanovenie je vak dispozitívne.
Záväzok zaniká, ak oprávnená strana nevyzve zaviazanú stranu na uzavretie zmluvy
v èase urèenom v zmluve o budúcej zmluve.
Súvisiace ustanovenia: § 387 a nasl., § 40 OZ.
Literatúra: Tomsa,M.: Zmluva o uzavrení budúcej zmluvy v obchodných vzahoch.
Právní praxe,1993, 4.

K § 293 a § 296
Veobecná úprava spoloèných záväzkov a spoloèných práv je obsiahnutá v Obèianskom zákonníku. Právna úprava Obchodného zákonníka má charakter osobitnej
úpravy.
Ustanovenia § 293 a § 296 majú dispozitívnu povahu, pripúajú teda dohodou strán
ich obsah vylúèi, resp. sa od neho odchýli.
V § 293 je pre povahu spoloèného záväzku stanovený zákonný predpoklad, e v prípade
vzniku pochybností sa záväzok spoloène zaviazaných dlníkov povauje za solidárny, to
znamená, e sú zaviazaní spoloène a nerozdielne. Táto úprava akceptuje charakter obchodných vzahov a u¾ahèuje situáciu verite¾a, ktorý môe poadova splnenie záväzku od ktoréhoko¾vek dlníka.
Z ustanovenia § 294 je zrejmé, e pokia¾ má ís o delený záväzok (kadý spoludlník je
zaviazaný len v rozsahu svojho podielu na záväzku), je potrebné dohodnú takýto charakter
záväzku v zmluve alebo je to zrejmé priamo z jeho povahy.
Osobitne je v Obchodnom zákonníku upravené spoloèné právo verite¾ov na nedelite¾né
plnenie, pod¾a ktorého môe plnenie poadova ktorýko¾vek z verite¾ov, ak zo zákona nevyplýva nieèo iné. Zmluvné strany si vak môu toto právo upravi aj iným spôsobom.
Toto ustanovenie sa líi od úpravy takéhoto práva uvedenej v Obèianskom zákonníku,
pod¾a ktorej dlník nie je povinný plni jednému zo spoluverite¾ov bez súhlasu ostatných.
V prípade, e sa nedohodnú, splní dlník svoj záväzok zloením toho, èo je dlný do súdnej
úschovy.
Súvisiace ustanovenia: § 511 a nasl. OZ.
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K § 299
Povaha záloného práva
Záloné právo je jedným zo zabezpeèovacích intitútov v oblasti obèianskoprávnych aj
obchodnoprávnych vzahov. Slúi na zabezpeèenie poh¾adávky a jej prísluenstva tým, e
dlníka núti splni poh¾adávku pod sankciou straty zaloenej veci. Vzniká na základe obligatórne písomnej zmluvy (tzv. právny titul), a to spôsobom (modus) závislým na skutoènosti, èi sa zakladá hnute¾ná alebo nehnute¾ná vec (resp. od predmetu zálohu).
Vznik záloného práva k hnute¾nej veci
Zriadenie zmluvného záloného práva na hnute¾nú vec je v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky problematické. Pripravovaná rekodifikácia Obèianskeho zákonníka u poèíta s monosou zmeny neposesórneho záloného práva k hnute¾ným veciam
(modusom nebude odovzdanie, ale registrácia jeho vzniku v centrálnom registri vedeného
Notárskou komorou SR).
Záloné právo k hnute¾nej veci vznikne, ak k písomnej zmluve pristúpi (kumulatívne,
sukcesívne) jedna z týchto právnych skutoèností:
a) odovzdanie zálohu zálonému verite¾ovi (ak u nemá záloný verite¾ vec u seba z iného
právneho dôvodu),
b) vyznaèenie záloného práva v kvalifikovanej listine, t. j. v listine, ktorá osvedèuje vlastnícke právo zálocu k zálohu a je nevyhnutná pre nakladanie s vecou.
Napriek zauívaným názorom takouto listinou nie je technický preukaz motorového
vozidla, pretoe ten ani neosvedèuje vlastníctvo k veci a ani nie je nevyhnutný pre nakladanie s vecou (záloné právo teda nevzniká). Je zrejmé, e motorové vozidlo mono scudzi
alebo s ním inak naloi bez toho, aby bol potrebný technický preukaz (je potrebná iba zmluva ako prevádzací titul a odovzdanie veci ako modus). V právnom prostredí v SR je moné
uzavrie takto zálonú zmluvu napr. na loï, plávajúce zariadenie zapísané v lodnom registri. V praxi sa vyskytli prípady, e zmluvné strany za takúto kvalifikovanú listinu povaujú kúpnu zmluvu, inventárnu kartu (porovnaj napr. R 35/1997) a pod. Ani v týchto prípadoch nejde o listiny, ktoré by spåòali podmienky uvedené vyie;
c) na základe dohody zálocu a záloného verite¾a odovzdanie zálohu do úschovy tretej
osobe.
Napriek niektorým odliným názorom právnej doktríny (porovnaj napr. Elek, .: cit.
Dielo, s. 6 a nasl.) sa mono stotoni s prevládajúcim názorom, e úprava obsiahnutá
v ustanovení § 151a a nasl. OZ obsahuje taxatívny výpoèet spôsobov vzniku záloného práva. Práve pre túto skutoènos a vzh¾adom na problematický vznik záloného práva k hnute¾ným veciam v praxi (zaloená vec je výrobným prostriedkom pouívaným zálocom pri
jeho podnikaní) sa prikláòame, z èisto súkromnoprávnych h¾adísk, k iriemu vyuívaniu
zabezpeèovacieho prevodu vlastníckeho práva v prípade hnute¾ných vecí.
V súvislosti so záloným právom k hnute¾ným veciam treba upozorni tie na zákon
è. 144/1998 Z. z. o skladiskovom zálonom liste, tovarovom zálonom liste a o doplnení nie-
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ktorých ïalích zákonov. K urèitým po¾nohospodárskym komoditám [zrno obilnín vrátane
kukurice, olejnaté semená, semená strukovín, cukor, zemiaky jedlé neskoré (STN 642211),
ktoré sa skladujú oddelene pod¾a druhov, úèelu pouitia a akosti urèených osobitnými predpismi] mono zabezpeèi urèitý druh poh¾adávok (poh¾adávka uvedená na tovarovom zálonom liste, poh¾adávky skladovate¾a) osobitným spôsobom.
Vznik záloného práva k nehnute¾ným veciam
V naom právnom poriadku je dôsledne uplatòovaný tzv. intabulaèný princíp, v dôsledku ktorého je vznik záloného práva k nehnute¾nostiam obmedzený na jediný modus 
právoplatné rozhodnutie prísluného katastrálneho odboru Okresného úradu o povolení
vkladu.
Realizácia záloného práva k nehnute¾nostiam
Momentom, kedy dlník riadne a vèas nesplní poh¾adávku zabezpeèenú záloným právom, prestáva toto plni svoju zabezpeèovaciu funkciu a dochádza k tzv. uhradzovacej funkcii záloného práva.
Tu treba diferencova v závislosti od toho, èi záloné právo vzniklo pod¾a Obèianskeho
zákonníka alebo Obchodného zákonníka.
a) Realizácia záloného práva pod¾a OZ
V zmysle ustanovenia § 151f OZ ak zabezpeèená poh¾adávka nie je riadne a vèas splnená, môe sa záloný verite¾ domáha uspokojenia zo zálohu, a to aj vtedy, keï zabezpeèená
poh¾adávka je premlèaná. Právna teória i prax sa zjednotili na tom výklade, e záloný verite¾ si musí zaobstara tzv. exekuèný titul, t. j. právoplatné a vykonate¾né rozhodnutie priznávajúce právo na zaplatenie urèitej peòanej èiastky. Na základe toho potom mono realizova záloné právo prostredníctvom výkonu rozhodnutia, resp. exekúcie formou predaja
hnute¾ných èi nehnute¾ných vecí na verejnej drabe.
V podmienkach slovenského právneho poriadku vzniká problém s realizáciou záloného
práva na nehnute¾nos (aj pri hnute¾nej veci) v prípade, e dlník so záloným právom zaisovanej poh¾adávky (z hlavného záväzku) nie je totoný so zálocom. Pri súdnom výkone
rozhodnutia resp. pri exekúcii vedenej súdnym exekútorom platí, e ju nie je moné vykonáva bez exekuèného titulu voèi povinnej osobe (viï vyie). V prípade rozdielu v osobe dlníka z hlavného záväzku a záloného dlníka vak vzniká problém s formuláciou petitu (alobnej iadosti). Èas právnej praxe zastáva názor, e petit má by formulovaný v súlade
s hmotným právom a má dlníkovi uklada povinnos strpie predaj zálohu. Petit má v takýchto prípadoch znie: alovaný je povinný strpie, aby alobca uspokojil svoju poh¾adávku vo výke........... Sk s úrokom z omekania......% z........... (presná individualizácia nehnute¾nosti), ktorá je vo vlastníctve alovaného. Postup pod¾a takéhoto petitu naráa na
zásadný praktický procesualistický problém. Rozsudok, ktorý ukladá zálocovi strpie verite¾ove uspokojenie zo zálohu, nie je rozhodnutím ukladajúcim povinnos na zaplatenie urèitej èiastky v zmysle § 258 ods. 1 O. s. p., a preto takéto rozhodnutie nie je moné vykona
iadnym zo spôsobov uvedených v citovanom ustanovení (ani predajom hnute¾ných príp.
Aktualizácia è. 54
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nehnute¾ných vecí). Ukladanie pokút je v takomto prípade neefektívne (nie je jasné, ani èo
má záloca vlastne plni). Z týchto dôvodov je takýto rozsudok materiálne nevykonate¾ný
(èo je dôvodom pre zamietnutie návrhu). Polemika o tomto spôsobe realizácie záloného
práva sa vedie resp. viedla skôr v Èeskej republike (v súèasnosti platí v Èeskej republike
ustanovenie § 151f, ktoré umoòuje zálonému verite¾ovi navrhnú predaj zaloenej veci
súdu). Na Slovensku sme v praxi nieko¾kokrát zaznamenali námietky zálocov, ktoré spoèívali v uvedenej argumentácii. K tejto problematike zaujalo stanovisko aj rozhodnutie Najvyieho súdu SR zo 14. apríla 1998 sp. zn. 2 Obo 277/98 (nebolo oficiálne publikované),
v ktorom sa Najvyí súd Slovenskej republiky priklonil k názoru, e rozsudok súdu, ktorým by uloil zálocovi povinnos strpie uspokojenie poh¾adávky záloného verite¾a zo zálohu, nie je rozhodnutím, ktoré by bolo podkladom výkonu rozhodnutia predajom nehnute¾ností pod¾a O. s. p. ani exekuèným titulom na predaj nehnute¾nosti pod¾a Exekuèného
poriadku.
Vzh¾adom na procesno-právny problém s realizáciou záloného práva, keï je hlavný
dlník rozdielny od záloného dlníka, sa prax pokúsila nájs rieenie vzniknutej situácie.
Navrhuje sa extenzívny výklad § 258 ods. 1 O. s. p. (ide o uloenie povinnosti, ktorá je vo
svojich dôsledkoch povinnosou na peòané plnenie), alebo priamo záloného dlníka alova na splnenie povinnosti, pri formulácii petitu:
alovaný je povinný zaplati alobcovi do troch dní od právoplatnosti rozsudku sumu
...... Sk s ...% úrokom od .... (dátum) do zaplatenia, prièom uspokojenia tejto poh¾adávky sa
alobca môe domáha iba z výaku .... (presná individualizácia nehnute¾nosti).
Nesprávnos takéhoto postupu je evidentná na prvý poh¾ad. Záloca nie je v tomto prípade obligaèným (hlavným) dlníkom. Hmotné právo neukladá zálocovi povinnos na plnenie èohoko¾vek za dlníka zo zabezpeèovanej poh¾adávky. Isté rieenie je moné nájs
v kombinácii zabezpeèovacích prostriedkov (záloca bude i ruèite¾om).
Uvedené povaujeme za zásadný problém realizácie záloného práva pod¾a OZ. Dlníkovi ani v prípade, ak sa v zmluve zaviazal, e zaloenú nehnute¾nos neprevedie, niè nebráni takýto prevod uskutoèni a rozdeli tak obligaèného dlníka a vlastníka zaloenej veci
a spôsobi tak zásadné problémy pri realizácii záloného práva verite¾ovi.
Praktické rieenie môe spoèíva v tom, e verite¾ bude alova na uloenie povinnosti
zaplati zabezpeèovanú poh¾adávku, ako aj na povinnos strpie predaj zaloenej nehnute¾nosti. Ide o tzv. eventuálny petit (najskôr bude klient alova na zaplatenie, s tým, e je
moné domáha sa uspokojenia tejto poh¾adávky iba z výaku predaja zaloenej nehnute¾nosti, a pre prípad, e to nebude moné, navrhuje uloi alovanému povinnos strpie predaj). Pre prax mono odporuèi, aby si verite¾ zabezpeèil aj v tomto prípade notársku zápisnicu.
b) Realizácia záloného práva pod¾a ObchZ
Obchodný zákonník ako peciálny právny predpis do istej miery koriguje spôsob realizácie záloného práva vo svojom ustanovení § 299, v zmysle ktorého záloný verite¾ môe
pri výkone svojho záloného práva preda na verejnej drabe zaloenú nehnute¾nos alebo
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iný záloh, ktorý má u seba alebo s ktorým je oprávnený naklada, ak na tento zamý¾aný výkon záloného práva vèas upozorní zálocu a dlníka; ak to urèuje zmluva, môe záloný
verite¾ preda záloh aj iným vhodným spôsobom.
Realizácia záloného práva na verejnej drabe
Právo preda zaloenú nehnute¾nos na verejnej drabe má povahu hmotnoprávneho
ustanovenia, ktoré nie je moné realizova inak ako urèitým legálnym procesom, ktorý presne stanoví pravidlá postupu. Takýto osobitný proces, pod¾a ktorého by v obchodnoprávnych
vzahoch bolo umonené realizova záloné právo i mimosúdne, vak  pokia¾ sa týka nehnute¾ností  zatia¾ vydaný nebol. Draby pod¾a doteraz vydaných právnych predpisov sú
toti vykonávané len tátnymi orgánmi. V takýchto prípadoch je dlník zbavený vlastníckeho práva urèitým verejnoprávnym aktom  príklepom (v prípadoch súdnej draby vykonáva túto drabu sudca, v prípade exekuènej draby súdom poverený exekútor, v niektorých
prípadoch tátom poverený licitátor). Objavili sa síce i tendencie analogicky aplikova právnu úpravu týkajúcu sa verejných draieb hnute¾ných vecí i na drabu nehnute¾ností, s týmito sa vak nemono stotoni (k danej otázke porovnaj napr. Knapp, V.: Prodej nemovitosti mimo exekúcie a problémy s ním spojené. Právní praxe, 1993, è. 2, str. 102 a nasl.). Pri
výkone práva záloného verite¾a pod¾a citovaného ust. § 299 ods. 2 Obchodného zákonníka
ide o výnimku zo veobecného pravidla upraveného v § 151f Obèianskeho zákonníka, ktorú
treba, ako kadú výnimku, vyklada retriktívne. Preto na verejné draby nehnute¾ností
v týchto prípadoch nemono ani analogicky poui zákon è.174/1950 Zb. o drabách mimo
exekúcie v znení § 772 bod 9 Obchodného zákonníka. Uvedený zákon bol koncipovaný výluène na predaj hnute¾ných vecí. Preto je potrebné stanovenie procesných predpisov verejnej draby, aby bola aj procesnoprávne zabezpeèená riadna realizácia hmotnoprávneho
ustanovenia ObchZ o predaji na verejnej drabe a aby záloné právo nebolo moné zneuíva pripustením procesne neupravených postupov, na obohatenie záloného verite¾a, prípadne iných subjektov, na úkor zálocu.
Z uvedeného vyplýva, e za súèasných podmienok nie je moné realizova záloné právo k nehnute¾nosti týmto spôsobom. Ide materiálne nevykonate¾né ustanovenie ObchZ.
Pre úplnos, pokia¾ ide o predaj hnute¾ných vecí na verejnej drabe, rozhodujúcim je
opä ustanovenie § 299 ods. 2 a ods. 3 ObchZ. Prvým predpokladom realizácie verejnej
draby na základe citovaného ustanovenia je, e verite¾ bude ma záloh u seba (vo svojej faktickej moci), alebo s ním bude oprávnený naklada. V tom prípade postupuje záloný verite¾
tak, e zálocu i dlníka upozorní na zamý¾aný výkon záloného práva formou predaja na
verejnej drabe. Spôsob vykonania draby v prípade hnute¾ných vecí je vymedzený v zákone è. 174/1950 Zb. o drabách mimo exekúcie.
Táto forma realizácie záloného práva teda moná je. V konkrétnej zálonej zmluve dojednanej pod¾a ObchZ je moné odporúèa pre sprunenie draby nasledovné dojednania:


výslovná dohoda o monosti preda predmet zálohu pod¾a ustanovenia § 299 ods. 2
ObchZ
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oprávnenia záloného verite¾a poveri vykonaním draby na to oprávnenú osobu (napr.
plnou mocou),



spôsob, ktorým na zamý¾aný úkon realizácie záloného práva záloný verite¾ zálocu
a dlníka vèas upozorní,



bliia pecifikácia minimálnej predajnej ceny a spôsob jej urèenia.
Predaj nehnute¾nosti iným vhodným spôsobom

Právo záloného verite¾a je vecným právom k cudzej veci  zálohu, ktorý naïalej zostáva vo vlastníctve zálocu. Do obsahu záloného práva nepatrí ani nadobudnutie vlastníctva k zaloenej veci záloným verite¾om, ak jeho poh¾adávka nebola riadne a vèas splnená.
V zmysle § 1 ods. 2 ObchZ v spojení s ustanovením § 123 OZ zostávajú základné práva zálonému dlníkovi zachované (vrátane práva naklada s vecou). Zásah do vlastníckeho práva zálocu výkonom záloného práva sa môe uskutoèni iba v rozsahu úèelu, na ktorý bolo
záloné právo zriadené  teda na uspokojenie poh¾adávky verite¾a pri zoh¾adnení oprávnených záujmov zálocu. Teda i pri postupe pod¾a § 299 ods. 2 ObchZ sa musí repektova
podstata intitútu záloného práva ako obèianskoprávneho intitútu a dba nielen na záujem záloného verite¾a na uspokojení jeho poh¾adávky, ale aj na záujem zálocu na predaji
zaloenej veci za èo najvyiu cenu (nehovoriac u o prípadných záujmoch iných záloných
verite¾ov). Aplikaèné problémy sa vyskytli predovetkým v tom, e záloný verite¾ scudzuje
vec ako nevlastník, splnomocnený na to záloným dlníkom. Hlavne v poèiatkoch aplikácie
ustanovenia § 299 ObchZ katastrálne úrady vyadovali podpis vlastníka (záloného dlníka) na kúpnej zmluve, èo predpokladalo buï dlníka prinúti zmluvu podpísa, alebo si
zaobstara splnomocnenie na predaj, kde vak hrozilo reálne nebezpeèenstvo, e ho dlník
odvolá, èím by sa záloný verite¾ dostal do nerieite¾nej situácie.
Predaj iným vhodným spôsobom mono realizova len ak sú kumulatívne (súèasne)
splnené nasledujúce podmienky:
a) predaj môe realizova výluène záloný verite¾,
b) takýto spôsob realizácie záloného práva musel by v zálonej zmluve výslovne medzi
úèastníkmi dohodnutý,
c) predaj sa musí realizova vhodným spôsobom  t. j. spôsobom, ktorý neprimerane nepokodzuje práva dlníka; táto poiadavka v sebe obsahuje prinajmenom urèenie minimálnej ceny predaja, prípadne podmienok, za akých má by cena stanovená.
Spôsob predaja iným vhodným spôsobom je problematický aj vo vzahu ku katastrálnym úradom. Vklady vlastníckeho práva sú v týchto prípadoch èasto napadnuté protestom
prokurátora a dlník sa domáha svojich práv urèovacou alobou.
Pre naplnenie poiadavky predaja zaloenej nehnute¾nosti iným vhodným spôsobom
samo osebe nestaèí ustanovenie o tom, e záloný verite¾ predá záloh prostredníctvom spoloènosti, ktorá má predaj v predmete podnikania.
Rieením predaja iným vhodným spôsobom nie je ani predaj nehnute¾nosti na základe
mandátnej zmluvy (príkaznej zmluvy) medzi zálocom a záloným verite¾om. Prekákou
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realizácie záloného práva predajom zaloenej veci záloným verite¾om na základe mandátnej zmluvy je ustanovenie § 22 ods. 2 OZ. Pod¾a cit. ustanovenia zastupova iného nemôe
ten, kto sám nie je spôsobilý na právne úkony, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného. Pod¾a odôvodnenia rozsudku Najvyieho súdu SR vo veci 4 S 152/95
z 27. 2. 1996 nie je moné prizna právny význam plnomocenstvu zálocu pre záloného
verite¾a, aby nehnute¾nos dlníka ako jeho zástupca na základe plnej moci predal. Plná moc
by v takomto prípade bola v rozpore s § 22 ods. 2 Obèianskeho zákonníka, pretoe záujmy
záloného verite¾a a zálocu sú vo vzájomnom rozpore. K tomuto názoru sa priklonila i prevaujúca èas odbornej literatúry.
Ako z uvedeného výkladu vyplýva, spôsob realizácie záloného práva postredníctvom
mandátnej zmluvy má závané slabiny a je znaène problematický. Verite¾ musí zvái riziká spoèívajúce v odvolaní plnej moci (vzda sa práva na odvolanie plnej moci nie je moné)
alebo v neskorom spochybòovaní prevádzacieho právneho úkonu klienta (do úvahy prichádza nielen urèovacia aloba, ale napr. i v správnom konaní èasto realizované protesty prokurátora). Navye takisto hrozí, e mandant (záloca) poèas platnosti mandátnej zmluvy
prevedie vlastnícke právo k veciam, ktoré má mandatár (verite¾) preda. Mandátna zmluva
potom zanikne pre nemonos plnenia; verite¾ toti nemôe preda záloh, nako¾ko záloca
u nie je vlastníkom vecí (zálohu), ktoré majú by kúpnou zmluvou predané.
V súèasnosti sa ustálili v podstate dva názory na rieenie otázky realizácie záloného
práva pod¾a ObchZ:
a) záloný verite¾ má pri realizácii priameho predaja pod¾a ustanovenia § 299 ObchZ postavenie zákonného zástupcu, priamo a to zo zákona oprávneného na predaj zálohu (porovnaj napr. rozhodnutie Najvyieho súdu SR vo veci sp. zn. 4 S 107/95 zo dòa 15.
12. 1995),
b) záloný verite¾ predáva vo svojom mene a sám vystupuje ako predávajúci, ktorý má na
tento úkon osobitné oprávnenie [porovnaj Eliá, K.: Nìkolik poznámek k zástavnímu
právu (vybrané problémy). Podnikate¾ a právo, 1996, è. 4, str. 19 a nasl.]. Tento výklad
je vak pod¾a náho názoru príli extenzívny a nemusí vdy obstá.
V súèasnosti je pripravená komplexná reforma záloného práva (u v paragrafovanom
znení), ktorá zrejme ust. § 299 Obchodného zákonníka vypustí a zjednotí právnu úpravu
obèianskoprávnu s obchodnoprávnou.

K § 300 a § 302
Právna úprava zmluvnej pokuty je obsiahnutá v Obèianskom zákonníku § 544  § 545.
Táto základná úprava platí aj pre obchodnoprávne vzahy s tým, e v týchto vzahoch sa
uplatnia niektoré odchylné ustanovenia obsiahnuté v § 300 a § 302 Obchodného zákonníka.
Základná právna úprava obsiahnutá v Obèianskom zákonníku stanovuje, e ak si strany pre prípad poruenia zmluvnej povinnosti dohodnú zmluvnú pokutu, je úèastník, ktorý
zmluvnou pokutou zabezpeèenú povinnos poruí, povinný pokutu zaplati, a to aj v prípaAktualizácia è. 54
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de, e oprávnenému úèastníkovi poruením povinnosti nevznikla koda. Zmluvnú pokutu
je moné dohodnú vdy len v písomnej forme a v dojednaní musí by urèená výka pokuty
alebo urèený spôsob jej urèenia. Nedodranie písomnej formy dojednania o zmluvnej pokute má za následok jeho neplatnos. Aj keï sa pre hlavný záväzok, z ktorého vzniká povinnos
zabezpeèená zmluvnou pokutou, nevyaduje písomná forma, platnos dohody o zmluvnej
pokute je vdy podmienená písomnou formou. V prípade, ak by z ústneho dojednania
o zmluvnej pokute, teda na základe neplatnej dohody, povinný plnil, nemôe sa vak domáha vrátenia takéhoto plnenia z titulu bezdôvodného obohatenia, pretoe pod¾a § 455 ods. 1
Obèianskeho zákonníka sa za bezdôvodné obohatenie nepovauje prijatie plnenia dlhu neplatného len pre nedostatok formy. Zmluvná pokuta sa najèastejie dohodne ako súèas
zmluvy, ak zabezpeèuje povinnos zo zmluvy, prípadne ako dodatok ku zmluve. Zmluvnú
pokutu je moné vak dohodnú písomne aj ku ústne uzatvorenej zmluve, a to súèasne s jej
uzatvorením, prípadne neskôr a mimo obsah tejto zmluvy.
Zmluvnou pokutou je moné zabezpeèi len takú povinnos, pri ktorej prichádza do
úvahy jej poruenie. Zmluvnou pokutou mono zabezpeèi tak peòaný, ako aj nepeòaný
záväzok, poruenie zmluvnej, ako aj mimozmluvnej povinnosti.
Z poh¾adu urèitosti dohody o zmluvnej pokute nie je podmienkou, aby výka zmluvnej
pokuty bola pri uzatvorení dohody pevne stanovená, postaèuje, aby v tomto momente bolo
nepochybné, akým spôsobom, t. j. z akej hodnoty a akým výpoètom bude výka zmluvnej pokuty v prípade poruenia povinnosti zistená.
Ak je dojednané ako zmluvná pokuta plnenie nepeòanej povahy, mali by si strany dojedna také plnenie, ktoré je ocenite¾né v peniazoch.
Rozhodovacia prax prijala záver, e pod pojmom penále sa v obchodnej praxi rozumie
práve zmluvná pokuta.
Pod¾a úpravy v Obèianskom zákonníku táto úprava platí aj pre obchodnoprávne vzahy, povinnos zaplati zmluvnú pokutu nastupuje aj vtedy, keï oprávnenému z poruenia
záväzku druhou stranou nevznikla koda. Ak vak z poruenia povinnosti zabezpeèenej
zmluvnou pokutou vznikne koda, nie je verite¾ oprávnený poadova náhradu tej kody,
ktorá presahuje dojednanú výku zmluvnej pokuty, bez oh¾adu na to, èi ide o skutoènú kodu alebo ulý zisk. Úprava § 545 ods. 2 Obèianskeho zákonníka, ktorá platí aj pre obchodnoprávne vzahy, vak umoòuje stranám dohodnú sa, e si oprávnený úèastník môe nárokova prípadný rozdiel medzi celkovou kodou a dohodnutou výkou zmluvnej pokuty,
ale takisto umoòuje dohodu o tom, e oprávnený si popri zmluvnej pokute môe nárokova
na náhradu kody v plnej výke.
Nasledujúce ustanovenia dopåòajú a modifikujú úpravu zmluvnej pokuty v Obèianskom zákonníku.

K § 300
Obchodný zákonník povinnos uhradi zmluvnú pokutu objektivizuje. Na rozdiel od
Obèianskeho zákonníka jeho ustanovenie § 545 ods. 3, ktoré preferuje zmluvnú pokutu ako
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sankciu za zavinené poruenie zabezpeèenej povinnosti, Obchodný zákonník v tomto ustanovení, ktoré je dispozitívne, zakotvuje zásadu, e pre povinnos uhradi zmluvnú pokutu
nie sú významné okolnosti vyluèujúce zodpovednos za kodu. Teda ani vis maior zaviazanú stranu, ak sa strany nedohodli inak, nezbavuje povinnosti zaplati zmluvnú pokutu.

K § 301
Toto ustanovenie dovo¾uje súdu zníi neprimerane vysokú zmluvnú pokutu. Zákon
vak nezakladá právomoc súdu prípadne zvýi zmluvnú pokutu neprimerane nízku. Toto
ustanovenie má dispozitívnu povahu. Aj keï zákon v § 301 priznáva moderaèné oprávnenie výslovne súdu, § 760 Obchodného zákonníka ustanovuje, e to isté pravidlo platí aj pre
rozhodcovské konanie. Moderova v zmysle tohto ustanovenia môe súd len výslednú èiastku zmluvnej pokuty a nie vlastný spôsob jej urèenia. O neprimeranej výke zmluvnej pokuty rozhodujú konkrétne okolnosti jednotlivého prípadu. Súdna prax dospela k záveru, e
zmluvná pokuta urèená pevnou sadzbou vo výke jednej pädesiatiny alebo jednej desatiny
predmetu plnenia nie je neprimeraná, ale na druhej strane bolo judikované, e zmluvná pokuta urèená urèitou denne narastajúcou percentuálnou sadzbou niekedy primeraná nie je
a niekedy je naopak neprimeraná. NS SR v jednom zo svojich rozhodnutí vyslovil, e pri posudzovaní primeranosti výky zmluvnej pokuty sa má prihliada k hodnote a významu zabezpeèovanej povinnosti.
Pod¾a § 33 z. è. 328/1991 Zb. zákona o konkurze a vyrovnaní sú z uspokojenia v konkurze vylúèené zmluvné pokuty, na ktoré vznikol nárok a po vyhlásení konkurzu.
Judikáty k § 300 a § 301:
Rozsudok NS SR, sp. zn. 2 Cdo 141/2000
Odstúpenie od zmluvy nie je poruením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva,
a preto nemôe by sankcionované zmluvnou pokutou.
Rozsudok NS SR z 2. 4. 1998, spis. zn. 3 Obo 7/98
Záväzok z dohody o zmluvnej pokute je akcesorickým záväzkom, a preto jeho existencia
a dôsledky sa viau na hlavný záväzok.
Ak ku vzniku hlavného záväzku nedôjde, nemôu nasta úèinky akcesorického záväzku,
ktorý mal zabezpeèova plnenie zmluvnej povinnosti.
Rozsudok Krajského obchodného súdu v Brne z 6. 9. 1994, è. k. O4 Cm 575/92-23
Právo na poplatok z omekania nevyplýva zo iadneho platného obchodnoprávneho
predpisu. Takúto majetkovú sankciu môu strany dojedna ako zmluvnú pokutu v zmysle
§ 544 Obèianskeho zákonníka.
Rozsudok Krajského obchodného súdu v Prahe z 17. 11. 1994, è. k. 27Cm
144/93-14
Obchodný zákonník nepozná majetkovú sankciu nazvanú poplatok z omekania, ktorú predtým upravoval Hospodársky zákonník. Dojednanie sankcie 0,1 % denne za úèinnosti Obchodného zákonníka by mohlo by povaované za zmluvnú pokutu alebo dohodnutý
Aktualizácia è. 54
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úrok z omekania, také dojednanie medzi úèastníkmi zmluvného vzahu by vak muselo by
dostatoène urèité, inak je v zmysle § 37 ods. 1 Obèianskeho zákonníku neplatné.
Rozsudok Krajského obchodného súdu v Ostrave z 23. 2. 1995, è. k. 8 Cm 235/93
Pokia¾ si úèastníci v kúpnej zmluve dohodli, e pri neuhradení faktúr bude úètova dodávate¾ 0,05 % penále za kadý deò omekania, má toto dojednanie charakter zmluvnej pokuty v zmysle § 554 Obèianskeho zákonníka.
Nárok na zmluvnú pokutu v takom prípade vznikne, ak sa preukáe poruenie zmluvnej povinnosti, spoèívajúce v nezaplatení faktúr v stanovenej lehote splatnosti, preukázané
musí by aj odoslanie, resp. doruèenie faktúr.
Rozsudok Krajského obchodného súdu v Brne z 9. 1. 1995, è. k. 24 Cm 597/93
Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s ustanovením § 544 Obèianskeho zákonníka vzniká popri nároku na zaplatenie zákonných úrokov z omekania pod¾a § 369
ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s jeho § 502 .
V rámci pouitia moderaèného oprávnenia pod¾a ust. § 301 Obchodného zákonníka
môe súd prihliadnu pri posudzovaní primeranosti èi neprimeranosti výky zmluvnej pokuty predovetkým k výke ceny, ktorej zaplatenie bolo zmluvnou pokutou zabezpeèené.
Rozsudok NS SR, spis. zn. 3 Obo 283/98
Pri posudzovaní primeranosti výky zmluvnej pokuty súd prihliada na hodnotu a význam zabezpeèovanej povinnosti. Zmluvnú pokutu vo výke jednej pädesiatiny z hodnoty
zabezpeèovaného záväzku nemono povaova za neprimeranú.

K § 302
Pre prípad, e zmluvnou pokutou zabezpeèená povinnos zanikne oneskoreným plnením alebo sa jej obsah modifikuje vadným plnením, urèuje kogentné ust. § 324 ods. 4 Obchodného zákonníka, e sa eventuálna zmena alebo zánik hlavného záväzku nedotýkajú nároku na zmluvnú pokutu. Ustanovenie § 302 Obchodného zákonníka, pod¾a ktorého ani
zruenie záväzku odstúpením od zmluvy nemá vplyv na existenciu nároku na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ktorá vznikla pred odstúpením, je významné v súvislosti s ust. § 351 Obchodného zákonníka, ktoré ako veobecný princíp zakotvuje, e odstúpením od zmluvy zanikajú vetky práva a povinnosti strán zo zmluvy.
Z rozdielu právnej úpravy zmluvnej pokuty a úrokov z omekania, ïalej zo skutoènosti,
e ako Obèiansky zákonník tak ani Obchodný zákonník neobsahujú iadnu právnu úpravu
súbehu úrokov z omekania a zmluvnej pokuty a zo skutoènosti, e ide o dva rôzne právne
intitúty vyplýva, e ak si úèastníci záväzkového vzahu pre prípad omekania sa so splnením peòaného alebo nepeòaného záväzku dojednajú zmluvnú pokutu, je dlník povinný,
v prípade omekania s plnením tohto záväzku, zaplati verite¾ovi dojednanú zmluvnú pokutu a popri tom aj úrok z omekania.
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K § 303
Obchodný zákonník obsahuje osobitnú komplexnú úpravu ruèenia ako zabezpeèovacieho intitútu v obchodnoprávnych vzahoch, preto sa právna úprava Obèianskeho zákonníka
pre obchodné záväzkové vzahy nepouije. Ide o kogentné ustanovenie bez monosti odlinej úpravy zmluvných strán.
Ruèením mono zabezpeèi peòaný i nepeòaný záväzok. Ruèenie má akcesorický
a subsidiárny charakter (porovnaj ïalie výklady).
V teórii je doposia¾ sporné, èi ruèenie vzniká ako jednostranné vyhlásenie ruèite¾a alebo
na základe dohody (zmluvy) ruèite¾a s verite¾om. Zo veobecných princípov súkromného
práva vak pod¾a nás jednoznaène vyplýva záver o charaktere ruèenia ako dvojstranného
záväzkového vzahu. Nie je rozumne myslite¾né, aby bol verite¾ nútený prija ako zabezpeèenie svojej poh¾adávky práve ruèenie. Teória obèianskeho práva prijala ako jednoznaèný
záver charakter ruèenia ako  ...právneho vzahu medzi verite¾om a ruèite¾om... (Knapp,
V. a kol.: Obèanské právo hmotné. Praha Codex Bohemia 1998, Svazek II, s 124.). K tomuto
názoru sa postupne prikláòa i komercionalistika.
Záver o dvojstrannom charaktere ruèenia (ako právneho vzahu verite¾a a ruèite¾a)
vak niè nemení na skutoènosti, e ruèenie ako právny vzah vzniká (je dokonané, perfektné) momentom jednostranného písomného vyhlásenia ruèite¾a pod¾a ust. § 303 ObchZ.
To sukcesívne pristupuje k dohode, resp. k výslovnému èi tichému, konkludentnému súhlasu verite¾a.
Pre úplnos treba doda, e ruèenie môe vzniknú aj priamo zo zákona, napr. ruèenie
spoloèníka za záväzky spoloènosti (§ 56 ods. 5), ruèenie spoloèníka ako prevodu obchodného
podielu za splácanie vkladu nadobúdate¾om podielu (§ 115 ods. 3) a pod.
Súvisiace ustanovenia: § 546  550 OZ, § 56 ObchZ, § 115 ods. 3 ObchZ.

K § 304
Z akcesorickej povahy ruèenia ako zabezpeèovacieho intitútu vo vzahu k hlavnému
záväzku, ako i veobecnej civilistickej teórie právneho úkonu vyplýva, e ak je (je ¾ahostajné
èi absolútne alebo relatívne) neplatný hlavný zabezpeèovaný záväzok, je neplatný i právny
úkon ruèite¾ského záväzku (teda dvojstranného právneho úkonu, porovnaj výklad k ust.
§ 303). Z tohto aspektu sa prvá veta ustanovenia javí ako nadbytoèná, azda a na výslovnú
aprobáciu (povolenie) zákona zabezpeèi i len èas záväzku, èo vak v teórii takisto nikdy nebolo sporné.
Túto veobecnú zásadu vak Obchodný zákonník v druhej vete prvého odseku tohto
ustanovenia poruil, keï stanovil, e ruèenie platne vznikne a trvá aj v prípade, ak je hlavný
záväzok neplatný pre nedostatok spôsobilosti dlníka na právne úkony, a to i èiastoènej (pre
úplnos dodajme, e ide o neplatnos absolútnu, na ktorú súd prihliada ex offo). Ak teda v
èase vzniku hlavného záväzku nebol dlník spôsobilý na tento konkrétny právny úkon (ktorý zaloil jeho záväzok plni) a ruèite¾ o tejto skutoènosti vedel v èase perfektnosti
svojho ruèite¾ského vyhlásenia, stáva sa ruèite¾ platne zaviazaným subjektom z titulu
Aktualizácia è. 54
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ruèenia. Dôkazné bremeno v otázke, èi ruèite¾ vedel alebo nevedel o dlníkovej nespôsobilosti na daný právny úkon, v zásade zaauje verite¾a (negatívne skutoènosti sa v zmysle procesnej teórie dôkazného bremena  a na výnimky  nedokazujú). Otázka, èo sa deje s ruèením, ak sa dlník stane nespôsobilým na právne úkony (úplne alebo èiastoène) poèas trvania
záväzku (teda hlavný záväzok platne vznikol a poèas jeho trvania sa dlník stane nespôsobilým), nie je vôbec jednoduchá. V zásade hlavný záväzok v takýchto prípadoch nezaniká, lebo
dlník môe by zastúpený svojím zákonným zástupcom. Ak by dlník zanikol (smrou èi
povedzme zruením v prípade právnickej osoby), neznamená to takisto automaticky zánik
záväzku  je potrebné skúma, èi a na koho tento záväzok preiel (dediè, právny nástupca pri
zruení bez likvidácie a pod.). Porovnaj aj výklad k ust. § 306.
Pod¾a druhého odseku ustanovenia mono ruèením zabezpeèi aj záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti (napr. tzv. kúpa nádeje pri kúpnej zmluve), príp. záväzok, ktorého vznik
závisí od splnenia podmienky. Podmienku definujeme ako budúcu, neistú, v zásade vak
monú právnu skutoènos od splnenia ktorej závisí, èi záväzok v budúcnosti vznikne (tzv.
odkladacia, suspenzívna podmienka  civilistika pozná aj tzv. rezolutívnu, rozväzovaciu
podmienku, ktorá u vzniknutý právny vzah ruí momentom, kedy nastane  na prípad
pod¾a ust. § 304 ods. 2 ObchZ sa vak neaplikuje). K tomu porovnaj ust.  36 ods. OZ.
Súvisiace ustanovenia: § 34 OZ, § 36 OZ, § 37 OZ.

K § 305
V praxi sa môu vyskytnú prípady, e ruèite¾ prevezme ruèite¾ský záväzok za poh¾adávku, ktorej konkrétna výka nebude v danom momente známa (napr. ruèenie za záväzok
zaplati zmluvnú pokutu), príp. sa výka poh¾adávky môe poèas trvania záväzku meni.
Ruèite¾ovi je umonené zisti výku zabezpeèenej poh¾adávky, resp. domáha sa tohto zistenia. Ak verite¾ napriek poiadaniu ruèite¾a (pod¾a monosti písomnému a preukázate¾ne
doruèenému verite¾ovi) svoju notifikaènú, oznamovaciu povinnos nesplní bez zbytoèného
odkladu, zodpovedá za kodu, ktorá tým ruèite¾ovi vznikne. Ruèite¾ sa takisto môe splnenia tejto povinnosti na verite¾ovi domáha súdnou cestou, alobou o uloenie povinnosti verite¾ovi oznámi výku svojej poh¾adávky, èo vak v praxi nebude príli èasté.
Nako¾ko ide o dispozitívne ustanovenie, strany záväzku (verite¾ a ruèite¾) si môu dohodnú odchylnú úpravu informaènej povinnosti verite¾a  napr. aj tak, e verite¾ nie je povinný informova ruèite¾a, aj keï o to poiada, príp. e verite¾ je naopak povinný informova ruèite¾a pravidelne (mesaène, kvartálne) aj bez poiadania a pod.

K § 306
K ods. 1
Ide o najvýraznejie vyjadrenie tzv. subsidiarity ruèenia. To znamená, e verite¾ v zásade (a na výnimky) nie je oprávnený poadova plnenie od ruèite¾a skôr, ako si právo kvalifikovaným spôsobom uplatní u hlavného dlníka. Po tom, ako sa záväzok hlavného dlníka
stane splatným a dlník neplní, má verite¾ postupova nasledovne:
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písomne vyzva hlavného dlníka na plnenie a preukázate¾ne (na úèely prípadného súdneho konania) mu ho doruèi,



poskytnú hlavnému dlníkovi primeranú dobu od písomnej výzvy (primeranos sa
vdy posudzuje pod¾a okolností konkrétneho prípadu, nedá sa pauálne stanovi, v zásade sa vak táto lehota bude poèíta rádovo na dni, nie týdne èi mesiace),



ak ani po uplynutí tejto lehoty dlník nesplní svoj splatný záväzok, je verite¾ oprávnený
domáha sa plnenia od ruèite¾a.

Tento postup, konkrétne písomná výzva adresovaná hlavnému dlníkovi, nemusí by
zo strany verite¾a dodraná, a teda verite¾ sa môe domáha plnenia priamo od ruèite¾a len
vo dvoch prípadoch:
1. ak verite¾ nemôe túto výzvu uskutoèni  pôjde o objektívne dôvody zásadného významu, napr. dlník je preukázate¾ne nezastihnute¾ný (dlhodobo neprítomný), alebo
2. ak je nepochybné, e dlník svoj splatný záväzok nesplní  napr. pre insolventnos. Zákon príkladmo poukazuje na vyhlásenie konkurzu ako na právnu skutoènos, kedy je nepochybné, e obligaèný dlník záväzok nesplní (porovnaj prísl. ust. zák. è. 328/1991
Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorích predpisov).
Ak odmietne plni aj ruèite¾, je verite¾ oprávnený domáha sa uspokojenia svojej poh¾adávky súdnou cestou, a to ako voèi hlavnému dlníkovi, tak voèi ruèite¾ovi, prípadne aj voèi
obidvom naraz. V poslednom prípade bude alovaný v prvom rade obligaèný dlník a v druhom rade ruèite¾  v konaní budú vystupova ako tzv. samostatné spoloèenstvo úèastníkov
konania pod¾a ust. § 91 ods. 1 Obèianskeho súdneho poriadku. Petit (alobná iados) musí
by v tomto prípade formulovaný tak, e obaja alovaní (dlník i ruèite¾) sú povinní zaplati
alobcovi sumu x (vo výke poh¾adávky s prísluenstvom), prièom plnením jedného z nich
zaniká v rozsahu poskytnutého plnenia povinnos druhého z nich (porovnaj R 56/95).
Ruèite¾ v zásade nemôe odoprie plnenie verite¾ovi, s výnimkou prípadu, kedy verite¾
zavinil, e poh¾adávku nemôe uspokoji dlník (porovnaj s § 549 OZ, ktorý sa bude aplikova i na obchodnoprávne vzahy ako veobecná norma  pozri ust. § 1 ods. 2 Obchodného
zákonníka). Zavinenie verite¾a bude prichádza do úvahy napr. vtedy, ak verite¾ príli dlho
a bez váneho dôvodu otá¾al s vymáhaním svojej poh¾adávky. Preukáza túto skutoènos
vak musí, v súlade s teóriou dôkazného bremena, ruèite¾.
Celé ustanovenie odseku 1 je dispozitívne, zmluvné strany sa môu od dikcie zákona odchýli.
K ods. 2
Ustanovenie je na rozdiel od odseku 1 kogentné. Vyjadruje akcesoritu ruèite¾ského záväzku tým, e ruèite¾ovi priznáva relatívne iroké penzum oprávnení. Konkrétne môe proti verite¾ovi uplatòujúcemu si poh¾adávku vznies vetky námietky  nielen tie, ktoré pod¾a
hmotného práva prislúchajú jemu ako ruèite¾ovi (napr. neplatnos právneho dôvodu vzniku ruèite¾ského záväzku), ale i tie prislúchajúce výluène dlníkovi  napr. námietky preklúzie (zániku práva), premlèania (zániku právnej nárokovate¾nosti, súdnej vymáhate¾nosti
Aktualizácia è. 54
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práva), námietku relatívnej èi absolútnej neplatnosti právneho dôvodu vzniku hlavného záväzku a pod. Ruèite¾ dokonca môe zapoèíta (a to i jednostranne  porovnaj ust. § 580
a 581 OZ) poh¾adávky dlníka voèi verite¾ovi. Ruèite¾ môe dokonca zapoèíta i svoje splatné poh¾adávky, ktoré má voèi verite¾ovi z úplne iného právneho vzahu.
I keï to výslovne z textu ustanovenia nevyplýva, je dlník povinný informova ruèite¾a
o existencii prípadných námietok. V opaènom prípade tieto námietky nemôe poui ani
dlník voèi ruèite¾ovi pod¾a ust. § 309 ObchZ. Zodpovedá tie za kodu, ktorú týmto neoznámením ruèite¾ovi spôsobí.
K ods. 3
Takisto kogentné ustanovenie, bez monosti beneficium discussionis (odchylnej úpravy
v zmluve). Zakotvuje zodpovednos dlníka za správnos a opodstatnenos námietok, ktoré
oznámil ruèite¾ovi za úèelom ich uplatnenia voèi verite¾ovi. V praxi pôjde o ako rozlíite¾nú situáciu, napr. v prípade, ak námietka bola dlníkom ruèite¾ovi správne oznámená, ten
ju vak v dôsledku nesprávnej interpretácie neuplatnil voèi verite¾ovi správne (právne korektným spôsobom).

K § 307
K ods. 1
Ustanovenie upravuje situáciu, keï sa za jeden a ten istý záväzok (jedného èi viacerých
dlníkov) zaruèí viacero ruèite¾ov. Hoci toto ustanovenie výslovne nezakotvuje tzv. solidárnu zaviazanos spoluruèite¾ov, výkladom dospejeme k jednoznaènému záveru o aplikácii ust. § 293 ObchZ. Viacerí ruèitelia toho istého záväzku sú teda zaviazaní spoloène a nerozdielne, to znamená, e verite¾ je oprávnený domáha sa uspokojenia svojej poh¾adávky
voèi ktorémuko¾vek z nich. Ten ruèite¾, na ktorého sa verite¾ obrátil s výzvou na plnenie (porovnaj ust. § 306 ods. 1 ObchZ), je povinný plni celý dlh, resp. tú èas dlhu, ktorá je krytá
ruèením (hovoríme o tzv. pasívnej solidarite, teda zaviazanosti rukou spoloènou a nerozdielnou na strane dlníka; ak je v jednom záväzkovom vzahu viacero verite¾ov, hovoríme
naopak o tzv. solidarite aktívnej  tá znamená, e plnenie je oprávnený vymáha ktorýko¾vek z verite¾ov). Právo vo¾by v otázke, na ktorého zo spoluruèite¾ov sa verite¾ s výzvou obráti, patrí verite¾ovi a nemusí ju nijako zdôvodòova. V praxi sa verite¾ obracia pochopite¾ne
na toho zo spoluruèite¾ov, u ktorého je najväèí predpoklad reálnej vymoite¾nosti jeho poh¾adávky.
Spoluruèite¾, ktorý plnil celý ruèite¾ský záväzok (teda plnil aj za ostatných spoluruèite¾ov), má voèi ostatným spoluruèite¾om tzv. právo regresu (postihu), t. j. právo poadova
alikvótnu èiastku plnenia od ostatných spoluruèite¾ov. O aký konkrétny pomer pôjde, závisí
od vnútorného právneho vzahu medzi spoluruèite¾mi  ten môe by zakotvený buï v dohode s verite¾om (v samotnom právnom dôvode vzniku ruèenia), príp. môe by upravený
osobitnou dohodou spoluruèite¾ov, ktorá môe by uzavretá kedyko¾vek poèas trvania spoluruèite¾ského záväzku. Ak výka (pomer) spoluruèite¾ského záväzku nie je takto upravená,
predpokladá sa, e podiely vetkých spoluruèite¾ov sú rovnaké.
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Problematickou môe by otázka èasovej postupnosti regresných nárokov toho spoluruèite¾a, ktorý plnil celý ruèite¾ský záväzok. Takýto ruèite¾ má toti nielen právo regresu voèi
ostatným spoludlníkom, ale tzv. zákonnou cesiou sa zároveò stal verite¾om voèi pôvodnému obligaènému dlníkovi (porovnaj ust. 308 ObchZ a výklad k nemu). V zásade je jedno,
ktorý nárok si takýto ruèite¾ uplatní skôr, prièom nároky môe kumulova súdnou cestou 
alova (ak napriek výzve neplnia) aj pôvodného dlníka aj spoluruèite¾ov. Ak vak jedno
z týchto plnení èo i len èiastoèné získa, nemôe v tomto (uspokojenom) rozsahu vymáha plnenie od ïalích alovaných (napr. ak je z titulu súdneho rozhodnutia takýto spoluruèite¾
uspokojený v plnom rozsahu od pôvodného dlníka, nemôe u plnenie poadova z titulu
regresu voèi svojim spoluruèite¾om  ich záväzok plnením pôvodného dlníka zaniká).
V opaènom prípade by sa tento spoluruèite¾ bezdôvodne obohatil a sám sa vystavil riziku
aloby o vydanie bezdôvodného obohatenia.
Celé ustanovenie tohto paragrafu je dispozitívne, modifikovate¾né vnútornou dohodou
strán.
K ods. 2
Ruèite¾ sa nemusí nevyhnutne zaruèi za celý záväzok. Pod¾a svojich individuálnych
moností a po dohode s verite¾om sa môe zaruèi len za èas záväzku. Ak je teda ruèením
krytá len èas záväzku, môe sa sta, e èas tohto záväzku zanikne splnením (na iné spôsoby zániku záväzku sa ustanovenie logicky nevzahuje  porovnaj ust. § 311 ObchZ a výklad
k nemu), prièom je ¾ahostajné, èi plnil pôvodný dlník, spoluruèite¾ alebo solidárne zaviazaný dlník. V takýchto prípadoch vzniká otázka, èi sa so zníením tohto dlhu alikvótne zníi
aj rozsah poskytnutého ruèenia  toto ustanovenie dispozitívne predpokladá, e výka poskytnutého ruèenia sa nezniuje, okrem prípadu, ak by celkový dlh pôvodného dlníka klesol
pod celkové krytie ruèením. Napríklad, ak by záväzok dlníka splnením èiastoène zanikol
a pretrvával by len vo výke 500 000 Sk a pôvodne by sa ruèite¾ zaviazal za peòaný záväzok
do výky 1 000 000 Sk, zníil by sa aj rozsah ruèenia na 500 000 Sk. Ak by ale situácia vyzerala tak, e pôvodný záväzok dlníka bol vo výke 1 000 000 Sk, ruèite¾ sa zaviazal ruèi do
výky 500 000 Sk, a dlh pôvodného dlníka by sa èiastoèným plnením zníil na sumu
700 000 Sk, ruèenie by trvalo v nezmenenej výke (rozsahu), t. j. a do výky 500 000 Sk.
K ods. 3
Verite¾ môe svoju poh¾adávku písomnou zmluvou postúpi na tretiu osobu (postupníka), a to samozrejme aj bez súhlasu dlníka. Vzh¾adom na akcesoritu ruèenia prechádza aj
toto zabezpeèenie na postupníka (porovnaj ust. § 524 ods. 2 OZ). Oproti veobecnej úprave
Obèianskeho zákonníka vak práva z ruèenia na postupníka prechádzajú a momentom,
keï túto skutoènos (postúpenie poh¾adávky) oznámi pôvodný verite¾ ruèite¾ovi, príp. mu
túto skutoènos preukáe postupník. Dovtedy je postúpenie poh¾adávky voèi ruèite¾ovi neúèinné, bez právnych následkov, èo je významné najmä z h¾adiska plynutia èasu  napr. ruèenie môe zaniknú dohodou o odpustení dlhu (porovnaj ust. § 572 ods. 2 OZ) a pod.
Súvisiace ustanovenia: § 293 ObchZ, § 511 OZ, § 524 a nasl. OZ.
Aktualizácia è. 54

1/1263

Obchodný zákonník

Výklad k Obchodnému zákonníku

Výklad k Obchodnému zákonníku
Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu SR sp. zn. 4 Obo 248/98, uverejnený v èasopise Zo súdnej
praxe 4/1999, s. 83
Doruèením aloby, ktorou sa verite¾ domáha splnenia záväzku od dlníka i ruèite¾a, je
voèi dlníkovi splnená podmienka písomnej výzvy v zmysle § 306 ods. 1 Obchodného zákonníka.

K § 308
Ustanovenie upravuje tzv. zákonnú cesiu (tie subrogáciu), teda zmenu v osobe dlníkovho verite¾a. Ak ruèite¾ plnil za dlníka dlh, za ktorý prevzal ruèenie, stáva sa automaticky zo zákona verite¾om namiesto pôvodného verite¾a, voèi ktorému pôvodný dlh zanikol. Ide
o osobitné majetkové právo ruèite¾a domáha sa plnenia voèi dlníkovi v rozsahu, v akom
ruèite¾ za dlníka plnil (tzv. regres, právo postihu). Toto právo sa premlèuje vo veobecnej
tvorroènej premlèacej dobe, plynúcej od momentu, kedy ruèite¾ vstúpil do právneho postavenia verite¾a, t. j. od momentu plnenia ruèite¾ského záväzku. Celková premlèacia doba sa
vak zmenou v osobe verite¾a nemení (porovnaj ust. § 400 ObchZ), teda ruèite¾ má voèi dlníkovi len zvyok premlèacej doby pôvodného verite¾a na uplatnenie si tohto práva. Ak by
vak z akéhoko¾vek dôvodu bola celková premlèacia doba pôvodného verite¾a dlhia (uznaním záväzku, priznaním práva súdnym rozhodnutím, vyhlásením pod¾a ust. § 401 ObchZ
a pod.), ruèite¾ si aj tak musí toto svoje majetkové právo uplatni v tvorroènej premlèacej
dobe plynúcej od momentu plnenia.
Pôvodný verite¾ je povinný svojmu nástupcovi, ruèite¾ovi ako novému verite¾ovi poskytnú vetky relevantné doklady èi pomôcky, ktoré mu môu pomôc pri vymáhaní svojej
poh¾adávky, napr. faktúry, dodacie listy, kvitancie, uznania záväzku a pod. Vzh¾adom na
neexistenciu zákonnej lehoty je pôvodný verite¾ povinný splni si túto svoju povinnos v lehote pod¾a ust. § 340 ods. 2 ObchZ, teda bez zbytoèného odkladu po tom, èo ho ruèite¾ o toto
plnenie poiadal (hoci to zákon nevyaduje, odporúèa sa písomná forma tohto poiadania,
keïe i splnenie tejto povinnosti je na verite¾ovi vymáhate¾né súdnou cestou). Pôvodný verite¾ samozrejme zodpovedá za kodu, ktorú nesplnením tejto povinnosti ruèite¾ovi spôsobí,
napr. ak by sa v dôsledku pasivity pôvodného verite¾a ruèite¾ova poh¾adávka stala premlèanou, nedobytnou èi oslabenou.
Ustanovenie je kogentné, nemono ho dohodou vylúèi èi modifikova.

K § 309
Ak ruèite¾ plní za dlníka, je v zmysle ust. § 306 ods. 2 ObchZ oprávnený uplatni voèi
verite¾ovi vetky námietky, ktoré má voèi verite¾ovi dlník (porovnaj výklad k citovanému
ustanoveniu). Ak sa teda ruèite¾ neinformuje o námietkach, ktoré prislúchajú dlníkovi,
znevýhodòuje tým svoju pozíciu a tým vlastne i pozíciu samotného dlníka vzh¾adom na
skutoènos, e momentom plnenia sa ruèite¾ stáva novým verite¾om dlníka (porovnaj ust.
§ 308 ObchZ a výklad k nemu). Z tohto dôvodu je pre takéto situácie zachované právo dlníka uplatni voèi novému verite¾ovi (ruèite¾ovi) vetky námietky, ktoré mal voèi pôvodnému
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verite¾ovi (premlèanie, zapoèítanie a pod.). Z tohto aspektu je vak dikcia zákona ...bez vedomia dlníka... ve¾mi problematická  môe sa toti sta, e ruèite¾ síce dlníka upovedomil o zámere zaèa uspokojova verite¾a, avak nevyèkal, èi mu dlník nejaké námietky
oznámi, príp. ak mu ich aj dlník oznámil, tak ich ignoroval. Ruèite¾ si svoju povinnos splní prostou notifikáciou, t. j. pod¾a monosti písomným oznámením preukázate¾ne doruèeným dlníkovi o zámere neodkladne uspokoji verite¾a (je logické, e toto oznámenie musí
ruèite¾ urobi skôr, ako zaène s uspokojovaním verite¾a, inak by dlník nemal monos informova ho o prípadných námietkach). Pozícia dlníka je tým znaène oslabená.
V praxi väèinou najskôr verite¾ písomne vyzve ruèite¾a (porovnaj aj ust. § 306 ods. 1)
na plnenie, ruèite¾ by mal bez zbytoèného odkladu o tejto skutoènosti informova dlníka
a plni. Ak dlník v tomto momente, t. j. bez zbytoèného odkladu (okamite) po doruèení
tohto oznámenia ruèite¾a, neinformuje ruèite¾a o prípadných námietkach, nemôe ich u
voèi ruèite¾ovi uplatni, a to aj v prípade, ak by o nich informoval ruèite¾a neskôr, teda v ktoromko¾vek tádiu uspokojovania verite¾a (je napr. moné, e ruèite¾ po dohode s verite¾om
bude plni v splátkach a pod.).
Súvisiace ustanovenia: § 306 ObchZ.

K § 310
Ide o ïalí prejav akcesority ruèenia ako zabezpeèovacieho intitútu. Za normálnych
okolností zaène premlèacia doba voèi ruèite¾ovi (logicky) plynú neskôr ako premlèacia doba
voèi hlavnému dlníkovi (tá v zásade plynie od momentu splatnosti poh¾adávky  porovnaj
ust. § 392 ods. 1 ObchZ), a rovnako tak by mala aj neskôr skonèi. Tento prirodzený sled
vak môe by naruený viacerými skutoènosami, v dôsledku ktorých premlèacia doba voèi
ruèite¾ovi uplynie de facto skôr ako premlèacia doba voèi hlavnému dlníkovi. Môe ís
napr. o uznanie záväzku pod¾a ust. § 323 ObchZ s úèinkami zaèatia plynutia novej tvorroènej premlèacej doby dlníkovi, èím sa premlèacia doba znaène predluje  v takýchto prípadoch sa ruèite¾ nemôe voèi verite¾ovi bráni námietkou premlèania, hoci de facto jeho
premlèacia doba (rozumej premlèacia doba voèi ruèite¾ovi) u uplynula. Dôsledkom akcesority ruèite¾ského záväzku je vak i skutoènos, e v prípade, ak nastane opaèná situácia
a premlèí sa hlavný záväzok, hoci premlèacia doba voèi ruèite¾ovi ete neuplynula, môe námietku premlèania uplatni okrem dlníka aj ruèite¾.
Oproti obèianskoprávnej úprave, kde je v ust. § 548 ods. 3 zakotvená úèinnos uznania
dlhu voèi ruèite¾ovi len s jeho súhlasom, je obchodnoprávna úprava voèi ruèite¾ovi nekompromisnejia, keïe s uznaním záväzku dlníka nemusí vyslovi súhlas. Kontrukcia Obchodného zákonníka viac reflektuje akcesorickú povahu ruèenia.
Súvisiace ustanovenia: § 323 ObchZ, § 391 ObchZ, § 392 ObchZ, § 548 ods. 3 OZ.

K § 311
Opä prejav akcesorickej povahy ruèite¾ského záväzku  ako ved¾ají zabezpeèovací intitút nemôe existova bez hlavného záväzku, ktorý zabezpeèuje. Ruèenie obligatórne (povinne vdy) zaniká so zánikom záväzku, ustanovenie odseku 1 je kogentné, strany ho nemôAktualizácia è. 54
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u dohodou vylúèi ani modifikova. Hlavný záväzok zaniká predovetkým splnením
(porovnaj ust. § 324 a nasl. ObchZ), ale aj z ïalích dôvodov, ktoré ustanovuje Obèiansky
zákonník ako veobecný predpis (porovnaj ust. § 1 ods. 2 ObchZ a ust. 559 a nasl. OZ).
Odsek 2 tohto ustanovenia predstavuje akúsi výnimku zo veobecnej zásady zakotvenej
v odseku 1. V súkromnoprávnych vzahoch je neprípustná príli markantná výhoda jednej
strany záväzku bez adekvátnej kompenzácie nevýhody strany druhej, a preto zákon takéto
situácie predvída a snaí sa ich korigova (ustanovenie odseku 2 je dispozitívne, t. j. strany
sa môu od dikcie zákona odchýli, príp. jeho aplikáciu na svoj záväzkový vzah úplne vylúèi). V odseku 2a sa uvádzajú dva právne dôvody, ktoré spôsobujú, e ruèenie nezaniká
(trvá v podstate v nezmenenej forme ïalej), aj keï zanikol hlavný záväzok:
1. ak zanikne právnická osoba, ktorá je hlavným dlníkom, výmazom z obchodného registra  spomínaná korekcia sa prejavuje v snahe o istú spravodlivos pre verite¾a, ktorý by
sa bez tejto korekcie nemohol domáha plnenia ani od dlníka, keïe zanikol ako subjekt
práva (èím zanikol aj hlavný záväzok), ani od ruèite¾a, keïe z akcesority ruèenia by za
normálnych okolností vyplýval i zánik ved¾ajieho ruèite¾ského záväzku. Ak zomrie fyzická osoba, ktorá je hlavným dlníkom, záväzok plni verite¾ovi v zásade prechádza na
dedièov, okrem prípadu, ak dlh spoèíval v tzv. plnení osobnej povahy, ktoré môe vykona len dlník (napr. nama¾ova obraz akademickým maliarom  v tomto prípade by
vak vzh¾adom na dikciu ust. § 579 ods.1 OZ zaniklo i samotné ruèenie, nako¾ko zanikol i hlavný záväzok),
2. ak hlavný záväzok zanikne pre nemonos plnenia a súèasne je záväzok splnite¾ný ruèite¾om  obe tieto podmienky musia by splnené súèasne (kumulatívne), prièom nemonos plnenia treba vdy chápa ako objektívnu nemonos plnenia (napr. zanikne,
spotrebuje sa vec, ktorá je predmetom záväzku a pod.). Nikdy teda záväzok nezanikne
pre subjektívnu nemonos plnenia na strane dlníka, napr. pre druhotnú platobnú neschopnos a pod.
ku.

Okrem týchto dvoch výnimiek ruèenie zaniká vdy spolu so zánikom hlavného záväz-

Problematickou a diskutovanou je otázka, èi ruèenie zaniká smrou ruèite¾a. Treba vak
jednoznaène prisvedèi názorom, e ruèenie ako záväzok zaniká smrou ruèite¾a len vtedy,
ak ruèite¾ovi nevznikla poèas jeho existencie (právnej existencie pri právnických osobách),
resp. ete za ivota (pri fyzických osobách) povinnos plni. Ak ruèite¾ovi vznikne povinnos plni, ale ete pred splnením si tejto povinnosti zanikne ako subjekt práva, stáva sa ruèite¾ský záväzok:


pasívom dedièstva a prechádza na dedièa pri fyzických osobách,



záväzkom, ktorý prechádza na právneho nástupcu v prípade zániku právnickej osoby
bez likvidácie, resp. súèasou likvidaènej podstaty pri zániku s likvidáciou.
Súvisiace ustanovenia: § 579 OZ, § 575 OZ, § 352 ObchZ.
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K § 312
Ustanovenie je kogentné, strany ho nemôu dohodou vylúèi ani modifikova.
Obchodný zákonník tzv. zákonné ruèenie upravuje predovetkým v rámci právnej
úpravy obchodných spoloèností  pozri súvisiace ustanovenia k tomuto paragrafu.
Okrem právnej úpravy obchodných spoloèností mono intitút zákonného ruèenia nájs napríklad:


v ust. § 322 ods. 1 (banková záruka),



v ust. § 477 ods. 3 (zmluva o predaji podniku),



v ust. § 582 (komisionárska zmluva),



v ust. § 754 (viacstranné výmenné obchody).
a v niektorých ïalích ustanoveniach

Súvisiace ustanovenia: § 56 ods. 5,6 ObchZ, § 69 ods. 4 ObchZ, § 76 ObchZ, § 86
ObchZ, § 87 ObchZ, § 106 ObchZ, § 176 ods. 3 ObchZ.

K § 313
Právna úprava intitútu bankovej záruky má vo vzahu k úprave ruèenia povahu osobitnej úpravy. Ide o zabezpeèovací prostriedok, ktorý je výluène upravený v Obchodnom zákonníku a ani podporne nie je moné na neho aplikova ustanovenia
Obèianskeho zákonníka. Banková záruka poskytnutá bonitnou bankou predstavuje pre verite¾a silné zabezpeèenie jeho poh¾adávky.
V zmysle § 313 Obchodného zákonníka, ktorý má kogentný charakter, banková záruka
vzniká písomným vyhlásením banky v záruènej listine, e uspokojí verite¾a do výky urèitej
peòanej sumy pod¾a obsahu záruènej listiny, ak urèitá tretia osoba (dlník) nesplní urèitý
záväzok alebo sa splnia iné podmienky urèené v záruènej listine.
Ide o jednostranné písomné vyhlásenie banky voèi verite¾ovi vo forme záruènej
listiny, pre vystavenie ktorej nie je potrebný súhlas ani verite¾a, ani dlníka. Ako z vyie
uvedeného vyplýva, bankovú záruku poskytuje spravidla banka, ale v zmysle § 762 ObchZ
ju môe poskytnú aj iná osoba, ktorá je pod¾a zákona o bankách oprávnená uskutoèòova
bankové obchody, medzi ktoré je zaraïované aj poskytnutie bankovej záruky.
Právna úprava bankovej záruky
A) ObchZ
B) Medzinárodná zvyklostná úprava
 Pravidlá MOK Parí
 Jednotné pravidlá pre kontraktné záruky
 Jednotné pravidlá pre záruky vyplatite¾né na poiadanie
Monos aplikácie obchodných zvyklostí v obchodnom záväzkovom vzahu vyplýva z § 264 ObchZ a tie zvyklosti, na ktoré sa má prihliada pod¾a zmluvy, sa pouijú
pred ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktoré nemajú donucovaciu povahu.
Aktualizácia è. 54
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C) UNCITRAL  Medzinárodná dohoda o bankových zárukách a stand-by akreditívoch
V rámci bankovej záruky vzniká vzah medzi dlníkom (v praxi oznaèovaný aj
ako príkazca) a bankou, ktorý je upravený ustanoveniami o mandátnej zmluve a vzah
medzi bankou a verite¾om (oznaèovaným ako príjemca, resp. beneficient), ktorý je upravený
na základe vystavenia záruènej listiny a predstavuje jadro celej operácie.
Vzájomné práva a povinnosti uvedených zmluvných strán sú upravené v záruènej listine, prostredníctvom ktorej banka poskytuje bankovú záruku.
Náleitosti a obsah záruènej listiny sa odvíjajú od horeuvedenej mandátnej zmluvy.
Záruèná listina je jednostranné písomné vyhlásenie banky oh¾adne plnenia, ktoré poskytne verite¾ovi, a to spravidla na prvú výzvu a bez námietok. Záruèná listina nie je cenným papierom, tzn., e práva z nej plynúce mono previes na inú osobu len postúpením,
tzv. cesiou v zmysle Obèianskeho zákonníka, a to vzh¾adom na samotnú abstraktnú povahu
bankovej záruky nezávisle od postúpenia zabezpeèovanej poh¾adávky. Z uvedeného vyplýva, e v tejto súvislosti treba bra zrete¾ na tú skutoènos, èi v záruènej listine nie je odchylne od úpravy Obchodného zákonníka zahrnutý princíp akcesority a princíp subsidiarity.
V takom prípade je moné práva z ruèite¾skej listiny previes na inú osobu len spolu so zabezpeèovanou poh¾adávkou.
Náleitosti a obsah záruènej listiny
a) úvodné ustanovenie (preambula), kde sa spravidla uvádza,
 urèenie banky, ktorá bankovú záruku poskytuje
 urèenie osoby, za ktorú sa poskytuje banková záruka,
 urèenie osoby, v prospech koho sa banková záruka vydáva (tzn. príjemca, resp. beneficient),
 uvedenie kontraktu, z ktorého je záväzok zabezpeèený bankovou zárukou,
b) záruèné prehlásenie banky.
Tu sa spravidla uvádza, e banka preberá na seba záväzok voèi príjemcovi, e na jeho
prvú písomnú výzvu zaplatí v jeho prospech urèitú peòanú èiastku (výka bankovej záruky), a to bez námietok. Uvádza sa tu aj, èi sa pri bankovej záruke uplatòuje princíp akcesority a subsidiarity. Je moné plnenie banky v záruènej listine podmieni aj predloením urèitých dokumentov zo strany verite¾a, resp. splnením iných podmienok. V tejto èasti sa ïalej
uvádza výka bankovej záruky a prehlásenie, èi sa záväzok banky v dôsledku plnenia z bankovej záruky zniuje alebo nie.
c) závereèné ustanovenia
V tejto èasti je zvyèajne uvedená platnos bankovej záruky, ak nie je vystavená na dobu
neurèitú. Spravidla sa tu ïalej uvádza, akým právnym predpisom sa vystavená banková
záruka spravuje, uvádza sa príslunos súdov, èi má by banke po zániku bankovej záruky
vrátený originál záruènej listiny a pod.
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K § 314
V zmysle § 314 ObchZ pri bankovej záruke môe by zo strany banky poskytnuté len
peòané plnenie, aj keï banka poskytla záruku na nepeòaný záväzok. Pod¾a § 313 ObchZ
bankovou zárukou je zabezpeèený urèitý záväzok, tzn., e z dikcie tohto ustanovenia nie je moné presne urèi, o aký druh záväzku ide, t. j., e môe ís o peòaný,
resp. nepeòaný záväzok. Pri nepeòanom záväzku vak treba upozorni na skutoènos, e
v záruènej listine musí by zabezpeèenie nepeòaného záväzku presne urèené urèitou peòanou sumou. Záruka za nepeòaný záväzok môe spoèíva v záruke za dobré prevedenie
kontraktu, za kvalitu dodaného tovaru, za kvantitu (t. j. mnostvo) dodaného tovaru a pod.

K § 315
Predovetkým v medzinárodnom obchode vystupujú èasto pri poskytovaní bankovej záruky dve banky, tak ako to vyplýva z § 315 ObchZ, a to banka v krajine dlníka (príkazcu),
ktorej vzniká záväzok z bankovej záruky vystavením záruènej listiny v prospech verite¾a
(príjemcu) a jej zaslaním verite¾ovi (hovoríme o banke vystavujúcej), a banka v krajine verite¾a, ktorá bankovú záruku verite¾ovi oznámi (t. j. avizuje) alebo potvrdí.
V prípade, ak by banka verite¾a verite¾ovi len oznámila, resp. avizovala vystavenie
záruènej listiny bankou dlníka, nevzniká jej záväzok z bankovej záruky, zodpovedá vak pod¾a § 373 ObchZ za kodu spôsobenú nesprávnosou svojho oznámenia. Táto
banka sa v praxi oznaèuje ako banka avizujúca, ktorá pri oznámení záruky zároveò


overuje podpisy vystavujúcej banky,



posudzuje znenie bankovej záruky a prípadne doporuèí svojmu klientovi (verite¾ovi) jej
úpravu.

Ak banka verite¾a bankovú záruku potvrdí (vtedy hovoríme o tzv. potvrdzujúcej
banke), vzniká jej taký istý záväzok, ako keby záruènú listinu vystavila sama a verite¾
môe uplatni svoje nároky proti ktorejko¾vek z dvoch bánk (t. j. od vystavujúcej, resp. od
potvrdzujúcej banky). Z uvedeného vyplýva, e banky sú v postavení solidárnych ruèite¾ov, t. z., e zodpovedajú spoloène a nerozdielne za plnenie z poskytnutej bankovej záruky.
V prípade, ak na výzvu verite¾a plnila jeho banka, ktorá bankovú záruku potvrdila, môe sa
banka verite¾a obráti na banku dlníka, ktorá ju o potvrdenie poiadala a iada od nej náhradu vo výke plnenia.

K § 316
V zmysle § 316 ObchZ banka ruèí za splnenie zabezpeèovaného záväzku do výky uvedenej v záruènej listine, prièom plnením banky sa jej záväzok voèi oprávnenému postupne
zniuje. V praxi sa môu vyskytnú aj také bankové záruky, pod¾a ktorých je banka v záväzku poèas platnosti bankovej záruky v plnej výke, stanovenej v záruènej listine a tá sa plnením banky nezniuje.
Oprávnenie banky na podávanie námietok voèi príjemcovi môe banke prizna mandátna zmluva uzavretá s dlníkom, èo následne banka premietne do záruènej listiny. Dlník
Aktualizácia è. 54
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tým zveruje svoje oprávnenie na podávanie námietok voèi verite¾ovi, ktoré mu vyplýva zo
zákona, banke. Táto dohoda s bankou neskorie umoní dlníkovi podáva námietky voèi
banke, ak tá plnila miesto neho, a uplatòuje si voèi dlníkovi regresný nárok. Námietky, ktoré je oprávnený poda dlník, resp. v súlade so záruènou listinou aj banka, môu pozostáva
napr. z namietnutia, e záväzok zanikol splnením, e dolo k zapoèítaniu, k uplatneniu reklamaèných nárokov a pod.

K § 317
Pri bankovej záruke v súlade s textáciou § 317 ObchZ neplatí princíp akcesority
a princíp subsidiarity, ak zo záruènej listiny nevyplýva nieèo iné, èo poskytuje verite¾ovi
väèiu právnu istotu a lepie zabezpeèenie.
Princíp akcesority
Uplatòuje sa pri ruèení a spoèíva v existencii hlavného záväzkového vzahu medzi verite¾om a dlníkom a prejavuje sa nielen pri vzniku záväzku, ale aj pri jeho zániku. T. z., e
ruèenie je závislé od existencie hlavného záväzku. Z uvedeného princípu v záujme právnej
istoty existuje výnimka, pod¾a ktorej ruèenie nezaniká, ak záväzok zanikol pre nemonos
plnenia dlníka a záväzok je splnite¾ný ruèite¾om alebo pre zánik právnickej osoby, ktorá je
dlníkom. Pri bankovej záruke tento príncíp odpadá, t. z. banka ako ruèite¾ je povinná na základe záruènej listiny poskytnú verite¾ovi plnenie aj v prípade, ak je sporné, èi je záväzok
dlníka platný a je povinná, ak ju k tomu verite¾ vyzve, plni na prvú výzvu a bez námietok.
Z uvedeného dôvodu sa èasto banková záruka oznaèuje za abstraktný záväzok.
Princíp subsidiarity
Uplatòuje sa pri ruèení a spoèíva v tom, e verite¾ musí poadova splnenie záväzku
najprv na dlníkovi a a keï je neúspený, môe poadova plnenie na ruèite¾ovi. Výnimku
stanovuje prípad, keï je dlník v konkurze alebo keï právnická osoba, ktorá je dlníkom, zanikla. V bankovej záruke tento princíp odpadá, tzn. e banka spolu s dlníkom ruèí spoloène
a nerozdielne, t. j. solidárne, a verite¾ môe poadova plnenie od ktoréhoko¾vek z nich.
V prípade neuplatnenia princípu subsidiarity banka pri plnení z bankovej záruky nemá
monos zo zákona uplatni voèi verite¾ovi námietky, na ktoré je inak oprávnený dlník.

K § 318
V prípade, e je banková záruka vystavená tak, e zahrnuje princíp akcesority, tzn., e
je viazaná na hlavný záväzkový vzah medzi dlníkom a verite¾om, tak ako to vyplýva
z § 318 ObchZ, nie je moné poh¾adávku z bankovej záruky samostatne cessiou postúpi na
inú osobu bez toho, aby nedolo zároveò aj k postúpeniu poh¾adávky z hlavného záväzkového vzahu. Pri bankovej záruke, pri ktorej sa princíp akcesority neuplatòuje a banková záruka má abstraktnú povahu, je moné bankovú záruku oddeli od hlavného záväzku, ktorý
zabezpeèuje a postúpi ju samostatne.
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K § 319
Vystavením bankovej záruky preberá banka na seba záväzok voèi príjemcovi, e v súlade s § 319 ObchZ na jeho prvú písomnú výzvu zaplatí v jeho prospech urèitú peòanú
èiastku (výka bankovej záruky), a to bez námietok, ak to tak vyplýva zo záruènej listiny.
Plnenie banky môe by podmienené predloením dokumentov, resp. splnením inej povinnosti zo strany príjemcu. Ak príjemca opomenie predloi poadované dokumenty, resp. nesplní urèenú povinnos, banka nie je povinná poskytnú bankovú záruku, aj keï bola na to
písomne vyzvaná.

K § 320
V obchodno-záväzkových vzahoch predovetkým so zahranièným prvkom nie je vylúèené, e v zmysle § 320 ObchZ bude záruèná listina vystavená na inú banku. Postavenie
príjemcu tým nie je oslabené, ak zo znenia záruènej listiny vyplýva, e banková záruka je
poskytnutá v jeho prospech a e plnenie z nej je urèené jemu. V praxi táto situácia bude vyznieva tak, e banka zaviazaná z bankovej záruky bude plni na úèet príjemcu v banke,
uvedenej v záruènej listine.

K § 321
Ods. 1
Banková záruka môe by v zmysle § 321 ods. 1 ObchZ vystavená s dobou platnosti
urèitou alebo neurèitou, a to v závislosti od usmernenia príkazcu. Urèitá doba platnosti
záruky je dobou prekluzívnou, èo znamená, e pokia¾ si poèas nej verite¾ písomne neuplatní
svoje právo na plnenie voèi banke, jeho právo po uplynutí doby platnosti bankovej záruky
zaniká. Práva z bankovej záruky sa premlèujú. Pri premlèaní práva verite¾a voèi banke platí
zásada, e premlèanie nemôe nasta skôr, ne dôjde k premlèaniu zabezpeèenej poh¾adávky. T. z., e spoèívanie alebo pretrhnutie premlèacej doby, ktoré nastane oh¾adne zabezpeèovaného záväzku, pôsobí aj voèi bankovej záruke, rovnako, ako keï dlník písomne predåi
premlèaciu dobu v zmysle § 401 ObchZ.
Ak je banková záruka vystavená na dobu neurèitú, je moné, aj keï to priamo zákonná
úprava bankovej záruky neupravuje, ukonèi záväzkový vzah výpoveïou v súlade s § 582
OZ.
Ods. 2
Vzah medzi dlníkom a bankou, ktorá plnila z bankovej záruky v prospech verite¾a
a tak splnila záväzok namiesto dlníka, má povahu regresného vzahu a v súlade s § 321
ods. 2 ObchZ vyplývajú z neho pre banku regresné nároky voèi dlníkovi. Podstatou
týchto nárokov je právo banky poadova od dlníka, aby jej zaplatil peòanú sumu vo výke, v akej banka plnila z bankovej záruky v prospech verite¾a.
Aktualizácia è. 54
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K § 322
Ods. 1
V zmysle § 322 ods. 1 ObchZ sa na bankovú záruku primerane pouijú ustanovenia o ruèení, § 303 a § 312 ObchZ. Oba intitúty patria medzi zabezpeèovacie prostriedky, ktorých úèelom je umoni vymáhanie splnenia záväzku voèi tretej osobe (tzv. ruèite¾),
ak dlník nesplní svoj záväzok riadne a vèas. Aj napriek uvedenej spoloènej charakteristike
existujú medzi oboma intitútmi rozdiely, ktoré spoèívajú v nasledovných ukazovate¾och


bankovú záruku poskytuje banka,



banka sa môe zaväzova len k peòanému plneniu,



pri bankovej záruke neplatí princíp akcesority a princíp subsidiarity, ak zo záruènej listiny nevyplýva nieèo iné,



uplatnenie námietok voèi verite¾ovi,

banka môe voèi verite¾ovi uplatni len tie námietky, na ktoré jej dlník v mandátnej
zmluve udelil oprávnenie. Pri ruèení je ruèite¾ priamo v zákone oprávnený na podanie tých
námietok voèi verite¾ovi, na ktoré je oprávnený aj dlník (§ 306 ods. 2 ObchZ).
Ods. 2
V § 322 ods. 2 ObchZ je odkaz na ustanovenia mandátnej zmluvy (§ 566 a nasl.
ObchZ), ktorými je upravený vzah medzi dlníkom (príkazcom) a bankou. V mandátnej
zmluve dlník poveruje banku vystavením bankovej záruky vo forme záruènej listiny. Uvedená zmluva musí predovetkým obsahova


údaj o dlníkovi (príkazcovi),



údaj o banke, pokytujúcej bankovú záruku,



údaj o verite¾ovi (príjemcovi, resp. beneficientovi bankovej záruky),



údaj o zmluve, ku ktorej sa banková záruka vzahuje a pecifikácia záväzku, ktorý zabezpeèuje,



údaj o maximálnej èiastke plnenia a menu,



doba platnosti bankovej záruky,



podmienky pre plnenie z bankovej záruky,



ustanovenia oh¾adne prípadného zniovania èiastky plnenia.

Mandátna zmluva spravidla obsahuje i záväzky, ktoré na seba preberá voèi banke príkazca, napr. úhradu vetkých nákladov spojených s vystavením bankovej záruky, úhradu
odplaty zo strany príkazcu banke za poskytnutie bankovej záruky v zmysle sadzobníka poplatkov banky, poskytnutie oprávnenia banke na plnenie z bankovej záruky, záväzok príkazcu, e nepodnikne voèi banke iadne kroky, ktoré by jej mohli bráni v poskytnutí plnenia. Vzh¾adom na to, e poskytnutím bankovej záruky vzniká banke potenciálny
úver, èasto je v mandátnej zmluve stanovená aj úroková sadzba pre prípad, keï
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banka plní z bankovej záruky a je v nej zároveò rieené aj zabezpeèenie poh¾adávky banky
v prípade poskytnutia plnenia z bankovej záruky. Pre zabezpeèenie poh¾adávky banky sa
zvyèajne pouijú tie zabezpeèovacie intitúty, ako pri poskytnutí úveru.
Vzh¾adom na to, e poskytnutie bankovej záruky patrí v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka (§ 261 ods. 3 ObchZ) medzi tzv. absolútne obchody, nie je rozhodujúca povaha úèastníkov predmetného vzahu.
Niektoré druhy záruk pouívaných v praxi
A) bankové záruky za nepeòané plnenie
Banková záruka za riadne vykonanie kontraktu, tzv. kauèná záruka
Jej úloha spoèíva predovetkým v zabezpeèení kvality dodávky, aby dodávaný tovar
zodpovedal poiadavkám stanoveným v kontrakte. Banka, ktorá predmetnú záruku vystavila, ruèí za kvalitu tovaru po dobu dodávok a do doby poslednej dodávky, kedy odberate¾
spravidla vystavuje tzv. akceptaèný protokol o dodávke, ale môe ruèi aj za kvalitu dodávky poèas platnosti technickej záruky na dodaný tovar.
Banková záruka za predplatbu, tzv. akontaèná záruka
Jej úloha spoèíva v zabezpeèení kvantity dodávky, aby mnostvo dodaného tovaru zodpovedalo poiadavkám, stanoveným èo do mnostva v kontrakte. Vystavením tejto záruky
sa banka zaväzuje, e vráti odberate¾ovi predplatbu (tzv. akontáciu), ktorú poskytol v prospech dodávate¾a, ak tento nedodá poadované mnostvo tovaru v súlade s kontraktom.
Banková záruka za ponuku, tzv. vádium  bid bond
Záruka je zloená úèastníkom verejnej súae alebo miesto neho je zloená bankou.
Predmetná záruka poskytuje vypisovate¾ovi súae istotu pre prípad, keï by súaiaci, ktorý bol v súai úspený, nedodral podmienky súae pri uzatváraní kontraktu, resp. by
kontrakt vôbec nepodpísal a vypisovate¾ by bol nútený vypísa novú súa.
B) banková záruka na zmenke  aval
Osobitným druhom bankovej záruky je zmenkový aval, ktorým banka vyznaèí na
zmenke ruèenie  aval. V závislosti od toho, za koho sa banka zaväzuje, je postavená buï do
pozície hlavného, alebo ved¾ajieho dlníka. V pozícii hlavného dlníka je vtedy, ak poskytne
aval za vystavite¾a vlastnej zmenky alebo akceptanta cudzej zmenky, v pozícii ved¾ajieho
dlníka je pri avale za vystavite¾a cudzej zmenky a indosanta. Zmenkový aval je upravený
zákonom zmenkovým a ekovým è. 191/1950 Zb. a rovnako ako pri bankovej záruke, ani tu
sa neuplatòuje princíp subsidiarity a akcesority. Na rozdiel od bankovej záruky nesmie by
zmenkový aval nièím podmienený (napr. predloením dokumentov alebo splnením povinnosti), kadá podmienka pri avale by robila zmenku neplatnou.

K § 323
Právna úprava uznania záväzku obsiahnutá Obchodnom zákonníku je samostatnou,
komplexnou právnou úpravou pre oblas obchodných záväzkových vzahov. Je vak nutné
poukáza na dispozitívny charakter úpravy, umoòujúci úèastníkom obchodnoAktualizácia è. 54
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záväzkových vzahov odchýli sa od nej, samozrejme v medziach daných kogentnými
ustanoveniami zákona (§ 263 Obchodného zákonníka).
V rámci veobecného výkladu jeho legálnej definície uvedenej v ods. 1 mono uvies, e
uznanie záväzku je jedným zo spôsobov zabezpeèenia záväzku a jeho význam spoèíva najmä
v u¾ahèení procesnej situácie verite¾a v prípade súdneho vymáhania svojho nároku voèi alovanému dlníkovi, a to aj v rámci preskúmania pravosti poh¾adávky v konkurznom konaní. Zakladá toti vyvrátite¾nú domnienku, e záväzok v uznanom rozsahu v èase uznania
trval. Dlník môe tento predpoklad vyvráti, len ak preukáe opak, teda neexistenciu záväzku v èase uznania. Uvedená právna domnienka existencie záväzku sa viae k okamihu
uznania. Nemono preto vylúèi námietku dlníka o zániku záväzku následne po uznaní.
Výklad vedúci k absolutizácii potvrdenia trvania záväzku je preto nesprávny.
Pri komparácii úpravy uznania záväzku s úpravou uznania dlhu pod¾a § 558 OZ,
ktorej aplikácia je pre oblas obchodných záväzkových vzahov vylúèená, nachádzame viaceré odliné znaky
Pri uznaní záväzku je kritérium urèitosti dané veobecne a treba mu rozumie v súlade
s ustanovením § 37 OZ, pod¾a ktorého kadý právny úkon musí by urèitý, inak je neplatný. Nevyaduje sa teda urèenie priamo èo do dôvodu a èo do výky tak, ako pri uznaní dlhu
pod¾a § 558 OZ. Èo sa týka urèitosti uznania záväzku, v praxi ve¾mi èasto dochádza
k uznaniu formou odkazu na zmluvu alebo na faktúru, ktorej sa uznanie týka. Za uznanie
mono povaova v zmysle súèasnej judikatúry aj písomný príkaz tatutárneho orgánu zamestnancovi, aby uhradil záväzok voèi konkrétnému verite¾ovi.
Vychádzajúc z výkladu z pojmu záväzok mono dospie k záveru, e dôvodom vzniku
záväzku, ktorý je predmetom uznania, nemusí by len zmluva, ale môe ís o záväzok vzniknutý zo spôsobenej kody a tie rovnako môe ís o nepeòaný záväzok, napríklad záväzok
dlníka zhotovi urèité dielo, na ktoré sa zaviazal, kým predmetom uznania dlhu, vychádzajúc zo znenia predmetného ustanovenia, je zrejmé, e ide o peòaný záväzok.
Pre platnos uznania záväzku zákon vyaduje písomnú formu, urèitos vôle pod¾a § 37
OZ, prièom uznávaná poh¾adávka môe by v èase uznania u premlèaná.
Za uznanie záväzku sa povauje aj tzv. konkludentné uznanie, ktoré vzniká,
akonáhle dlník zaplatí úroky zo sumy, ktorá je predmetom záväzku, alebo akonáhle plní èo
i len èiastoène svoj záväzok. S takýmto uznaním sa mono èasto stretnú, pri plnení záväzku, kde predmet plnenia je dohodnutý v splátkach.
Úèinky uznania záväzku


zakladá vyvrátite¾nú domienku, e záväzok v uznanom rozsahu v èase uznania trval, èo
v prípade súdneho sporu znamená presun dôkazného bremena na dlníka,



uznaním záväzku dochádza k prerueniu plynutia pôvodnej premlèacej lehoty a zaèína
plynú nová tvorroèná premlèacia lehota, v prípade opakovaného uznania vak
v zmysle § 408 ods. 1 skonèí najneskôr po uplynutí desa rokov odo dòa, keï po prvý raz
zaèala plynú.
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Prezumcia existencie dlhu sa viae iba k èasu jeho uznania a pripúa vznesenie námietky dlníka, e záväzok zanikol po jeho uznaní.
Poukazujúc na rôznu povahu predmetu uznania stojí za zmienku názor, pod¾a ktorého
je moné za urèitých konkrétnych podmienok aj neplatnú zmenku v dôsledku konverzie
právnych úkonov povaova za uznanie záväzku pod¾a § 323 Obchodného zákonníka, alebo
§ 558 OZ, ak bude ma náleitosti týchto právnych úkonov. (Zahradníèková, M.: Smìnka
vlastní a cizí v rùznych podobách. DHK.1994, 6: B 47). Domnievame sa vak, e hoci by neplatná zmenka niesla znaky uznania záväzku, jeho úèinky nastanú, nemono toti pripusti predpoklad trvania takto vzniknutého záväzku. Nedovo¾uje to kontrukcia absolútnej
neplatnosti, v zmysle ktorej sa na absolútne neplatný právny úkon h¾adí, ako keby nevznikol.
Na rozdiel od niektorých iných zabezpeèovacích intitútov, kde k zabezpeèeniu záväzku
verite¾a vychádza od tretej osoby, odlinej od osoby dlníka, napr. ruèenie, banková záruka,
uzna záväzok môe jedine dlník.
Od uznania záväzku treba odliova uznanie nároku pod¾a § 153 O. s. p.. Toto ustanovenie umoòuje alovanému, aby pred súdom uznal nárok uplatnený alobou, ide teda
o procesný úkon úèastníka konania.
Súvisiace ustanovenia: § 263, § 407, § 408 ods. 1 ObchZ, § 558 OZ.
Judikatúry:
Rozsudok NS SR, sp. zn. 6 Obo 244/97.

K § 324
V praxi najbenejím spôsobom zániku obchodnoprávnych záväzkov je ich
splnenie (solúcia). Záväzok zásadne (nie bezvýnimoène) zaniká, ak je splnený riadne
a vèas  t. j. v poadovanej kvalite, objeme, na poadovanom mieste a v urèenom èase. Ak
dlník nesplní záväzok riadne a vèas, je v omekaní so vetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami pod¾a ust. § 365 a nasl. ObchZ. Jedným zo sankèných postihov omekania je i právo oprávnenej strany od zmluvy odstúpi, ak nesplnením záväzku dolo k podstatnému porueniu zmluvy (porovnaj § 345 ObchZ) za predpokladu, e oprávnená strana toto
oprávnenie vyuije bez zbytoèného odkladu. Odstúpením od zmluvy záväzok zaniká, hoci
nie je splnený. Ak vak oprávnená strana nevyuije oprávnenie od zmluvy odstúpi, a teda
bude trva na splnení zmluvy pod¾a ust. § 366 ObchZ, záväzok zaniká i neskorým plnením
dlníka. Samozrejme, zodpovednos za omekanie zostáva v tomto prípade zachovaná.
Ak dlník plní vadné plnenie, t. j. plnenie akoko¾vek nezodpovedajúce dohode s verite¾om, povahe záväzku èi zákonu, je dôleité, èi poruenie dlníkovej povinnosti znamená poruenie zmluvy podstatným alebo nepodstatným spôsobom (porovnaj ust.
§ 345 a 346 ObchZ). Zásadne vak verite¾ovi prislúcha oprávnenie od zmluvy odstúpi,
ktoré môe i nemusí vyui. Ak toto oprávnenie verite¾ nevyaduje, obsah záväzku sa èo do
nárokov verite¾a zo zákona mení na zodpovednostný akcesorický vzah zo zodpovednosti za
vady (k nárokom zo zodpovednosti za vady porovnaj ustanovenia pri konkrétnych zmluvAktualizácia è. 54
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ných typoch, najmä pri kúpnej zmluve  § 436 a nasl., zmluve o dielo § 564 a nasl. a pod.).
Záväzok ako taký vak zaniká a plným uspokojením vetkých verite¾ových nárokov zo zodpovednosti za vady, a do tohto momentu je dlník v omekaní.
Právo na náhradu kody a na zaplatenie zmluvnej pokuty vak nezaniká ani oneskoreným plnením dlníka, ako tzv. akcesorické zodpovednostné práva nezanikajú.

K § 325
Ide o úpravu tzv. synalagmatických, vzájomne podmienených záväzkov, kedy
jedna strana je zároveò dlníkom i verite¾om (kadej strane záväzku vyplývajú zo záväzku isté práva, ale i povinnosti). Je vyjadrením rímskoprávnej zásady, e nikomu jeho nepoctivé správanie nemôe by na prospech. Ak teda ide o vzájomne podmienené plnenia, nemôe sa strana, ktorá svoj záväzok ete nesplnila, domáha splnenia od druhej strany.

K § 326
Ustanovenie relatívne komplexne upravuje tzv. námietku neistoty. Pojmovo pokrýva situácie, kedy sú strany záväzku povinné plni sukcesívne, t. j. v istej èasovej postupnosti, teda pôjde o synalagmatický, vzájomne podmienený záväzok s tým, e jedna strana
záväzku musí plni skôr (napr. pod¾a zmluvy je jedna strana povinná doda tovar, po tejto
dodávke pod¾a zmluvy plní druhá strana svoj peòaný záväzok za tovar).
Námietku neistoty chápeme ako situáciu, keï zo záväzku strana povinná plni èasovo skôr odoprie plnenie. Na to je vak oprávnená výluène vtedy, ak zároveò (súèasne)


nad vetky rozumné pochybnosti sa stane objektívnym faktom, e druhá zmluvná
strana nesplní svoj záväzok. Túto skutoènos v prípade súdneho sporu dokazuje
strana odopierajúca plnenia, je preto rozumné u vo vznesenej námietke pecifikova
dôvody odopretia plnenia podrobne (napr. mesaènými èi výroènými správami pravidelne publikovanými v odbornej finanènej tlaèi a pod.),



skutoènos nespôsobilosti plni svoj záväzok sa stala zrejmou a po uzavretí
zmluvy. Táto skutoènos teda nemusí nevyhnutne nasta a po uzavretí zmluvy; môe
existova u v èase uzatvárania zmluvy, ale vyjde najavo a po jej uzavretí. Ak strana,
proti ktorej námietka smeruje, úmyselne uviedla druhú stranu pri uzatváraní zmluvy
do omylu, sú aplikovate¾né ustanovenia Obèianskeho zákonníka o právnych následkoch
uvedenia do omylu (ide o absolútnu neplatnos právneho úkonu, porovnaj ust. § 49a
OZ). Naopak, ak strana vznáajúca námietku o tejto skutoènosti vedela u pri uzatváraní zmluvy, nemôe sa dovoláva ochrany tohto ustanovenia, a ak v takomto prípade
neplní, je v omekaní,



skutoènos potenciálneho nesplnenia záväzku druhej strany musí vyplýva:

a) z jej nespôsobilosti poskytnú plnenie, napr. pre preukázate¾nú insolventnos, èi
v prípade fyzických osôb pre zlý zdravotný stav (ak má napr. strana plni zálohu na die-
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lo pred jeho vyhotovením a zo zdravotného stavu zhotovite¾a bude zrejmé, e v dohodnutom èase bude neschopný plni a pod.), alebo
b) zo správania sa druhej strany pri príprave plnenia záväzku  pôjde o irokú kálu situácii, napr. odïa¾ovanie stretnutí, èi rokovaní, rôzne zámienky pre bezdôvodné
vracanie faktúr, ak intenzita tohto správania napåòa hypotézu tohto ustanovenia (teda
zákonom stanovené podmienky, porovnaj vyie).
Ak sú teda splnené tieto podmienky, môe oprávnená strana vznies námietku neistoty,
pod¾a monosti písomným oznámením so pecifikovanými dôvodmi odopretia plnenia, prièom nie je v omekaní a do doby poskytnutia adekvátnej zábezpeky povinnou stranou. Zábezpeku tvorí pod¾a ust. § 555 a nasl. OZ najmä zriadenie záloného práva, príp. ruèenie.
Nie je vak vylúèený akýko¾vek zabezpeèovací intitút, èi u pod¾a OZ alebo ObchZ, adekvátny povahe zabezpeèovaného záväzku.
Po vznesení námietky neistoty môe pod¾a odseku 2 tohto ustanovenia oprávnená strana poskytnú svojmu obchodnému partnerovi poslednú ancu formou dodatoènej primeranej lehoty na poskytnutie uvedenej zábezpeky (to prichádza do úvahy najmä pri stabilných a dlhoroèných obchodných partneroch). Zdôrazòujeme, e ide o oprávnenie
odopierajúcej strany, teda na nej závisí, èi sa rozhodne dodatoènú primeranú lehotu poskytnú alebo nie. Ak ju poskytne, má po jej márnom uplynutí dve monosti: buï
oprávnene odstúpi od zmluvy (èím záväzok ako taký zaniká, porovnaj ust. § 324 ods. 2
ObchZ), alebo bude i naïalej oprávnene odopiera plnenie a do doby, kedy zábezpeka poskytnutá bude, príp. kým naozaj od zmluvy neodstúpi. Od zmluvy môe oprávnená strana
odstúpi kedyko¾vek od márneho uplynutia poskytnutej dodatoènej lehoty. Ako kadé majetkové právo sa vak i právo od zmluvy odstúpi premlèuje vo veobecnej tvorroènej premlèacej dobe  porovnaj ust. § 387 ods. 2 ObchZ. Premlèacia doba plynie odo dòa márneho
uplynutia dodatoènej primeranej lehoty. Ak oprávnená strana dodatoènú primeranú lehotu
neposkytne, nemôe oprávnene od zmluvy odstúpi  s výnimkou situácie, e na povinnú
stranu bol vyhlásený konkurz.
Celé toto ustanovenie vak predstavuje výnimoènú situáciu, výnimku zo veobecnej povinnosti plni svoje záväzky riadne a vèas. Ako kadá výnimka sa musí
vyklada retriktívne (zuujúco). Zákon príkladmo v odseku 3 uvádza, e námietka neistoty
nemôe by uplatnená len (teda výluène) z dôvodu, e povinná strana nesplnila záväzok
z inej zmluvy (èi u zmluvy s oprávnenou stranou alebo treou osobou). Ak vak pôjde o situáciu, e nesplnenie záväzku z inej zmluvy je práve dostatoèným dôvodom na odopretie plnenia pod¾a odseku 1, námietka neistoty bude pochopite¾ne opodstatnená (vdy bude zálea od posúdenia okolností konkrétneho prípadu).
Celé ustanovenie je dispozitívne, platí a je aplikovate¾né len v prípadoch, ak si strany
v konkrétnej zmluve nedohodli odchylnú úpravu námietky neistoty.
Súvisiace ustanovenia: § 556, § 557 OZ, § 344 a nasl. ObchZ.
Aktualizácia è. 54
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K § 327
Toto dispozitívne ustanovenie upravuje prípad plurality moných spôsobov splnenia
záväzku, hovoríme aj o tzv. alternatívnych záväzkoch.
Ak existuje viacero rovnocenných spôsobov splnenia záväzku riadne a vèas (napr. peòaným aj naturálnym plnením), oprávnenie voli rozhodujúci (záväzný spôsob splnenia)
priznáva zákon v prvom rade strane urèenej v zmluve, logicky verite¾ovi. Ak vak verite¾
napriek svojmu zmluvnému oprávneniu neurèí spôsob splnenia v lehote urèenej v zmluve,
a ak nie je urèená, tak v lehote urèenej na plnenie záväzku dlníkom, toto svoje oprávnenie
stráca a prechádza na dlníka.
Ak zmluvné dojednanie oh¾adom vo¾by spôsobu splnenia chýba, prislúcha takéto oprávnenie dlníkovi. Tak je dlník chránený pred ikanóznym výkonom práva verite¾om.
Ktoráko¾vek z oprávnených strán, èi u je to dlník alebo na základe zmluvy verite¾, momentom jeho vyuitia toto svoje oprávnenie konzumovala. Za vyuitie oprávnenia sa
vak pokladá len taká situácia, kedy si oprávnená strana nielen zvolí spôsob splnenia, ale ho aj oznámi strane druhej. Po strate oprávnenia mono spôsob splnenia opätovne zmeni (len v rámci konkrétnej alternácie záväzku, teda v rámci existujúcich moností) len so súhlasom druhej strany (výnimky z tohto veobecného pravidla upravuje ObchZ
napr. v ust. § 436 ods. 2 a 437 ods. 3, 5).
Ak oprávnená strana svoje oprávnenie nevyuije, teda nezvolí spôsob splnenia, príp.
svoje rozhodnutie neoznámi druhej strane, neznamená to, e povinná strana (dlník) nemá
plni vôbec. Verite¾ sa môe domáha splnenia záväzku i súdnou cestou, a ak dlník svoje
oprávnenie nevyuil, verite¾ bude v alobe formulova tzv. alternatívny petit, teda súd dlníka zaviae na dve rovnocenné plnenia a dlník svoju povinnos splní ktorýmko¾vek z nich
(napr. alovaný je povinný zaplati alobcovi sumu x alebo vyda osobné motorové vozidlo
y). Výkon rozhodnutia mono vies takisto na ktoréko¾vek z plnení.

K § 328
Sekundárnym predmetom obchodnoprávnych záväzkov bývajú nezriedka veci urèené
druhovými vlastnosami, t. j. vlastnosami, ktoré sú podstatnými charakteristickými vlastnosami urèitého druhu tovaru èi sluieb. Prakticky celé záväzkové právo, obchodné záväzky nevynímajúc, je postavené na prvotnom h¾adisku úèelnosti a funkènosti.
Toto ustanovenie veobecne a dispozitívne (t. j. strany sa môu dohodnú aj inak) urèuje, akú akos má ma druhové plnenie na to, aby záväzok, ktorého je predmetom, zanikol splnením. Pri individuálne urèených veciach pochopite¾ne neprichádza do úvahy, tam dlník
plní to konkrétum, ktoré bolo zmluvne dohodnuté. Ak dlník neplní v zákonom poadovanej
kvalite, záväzok ako nesplnený trvá ïalej.
Vyskytli sa rôzne názory na otázku, èi toto ustanovenie zachytáva ako poadovanú kvalitu plnenia tzv. strednú akos. Gramatickým výkladom dospievame k názoru, e h¾adisko úèelnosti druhovo urèených vecí (teda úèelu, na ktorý sa obvykle pouívajú), je formulácia iria ne stredná akos. Inak povedané, na úèely tohto ustanovenia
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poadovaná kvalita plnenia môe by teoreticky i niia, ne stredná akos (rovnako Pelikánová, I. cit. dielo, 278, Eliá, K. cit. dielo, s. 627). Rozhodujúcim kritériom je, aby sa neplnilo aliud, resp. pravidlá akosti dohodnuté v zmluve.

K § 329
V naom súkromnom práve sa uplatòuje zásada, e verite¾ je povinný prija od
dlníka i èiastoèné plnenie, ak to neodporuje povahe a úèelu záväzku (porovnaj ust.
§ 566 OZ), èím sa opätovne chráni dlník pred ikanóznym výkonom práva zo strany verite¾a.
Èiastoèné plnenie je verite¾ oprávnený odmietnu, ak tak ustanovuje zmluva príp. ak
èiastoèné plnenie odporuje povahe alebo hospodárskemu úèelu záväzku (napr. èiastoèné
plnenie spoèívajúce v postupnom odovzdávaní hospodárskej budovy a pod.) vyjadrenému
v zmluve, príp. aj bez výslovného zmluvného dojednania musel by úèel èiastoèného plnenia dlníkovi známy.
Èiastoèné plnenie má vak i významné právne následky pre dlníka, napr. za istých
okolností môe èiastoèné plnenie by povaované za uznanie záväzku (pozri ust. § 407
ods. 3 ObchZ) s následkami v plynutí èasu (preruenie premlèacej doby) a pod.
Súvisiace ustanovenia: § 407 ObchZ.

K § 330
Vzh¾adom na dispozitívnos ustanovenia ide o veobecné, zmluvne modifikovate¾né
pravidlo zapoèítania druhových plnení na rôzne druhové záväzky dlníka (tam, kde je plnenie urèené individuálne, sa toto ustanovenie neaplikuje). Rozliuje sa pritom na peòané plnenia  tu sa diferencuje, èi ide o jeden záväzok s èiastoèným plnením, alebo
o viacero záväzkov. V prvom prípade môe dlník urèi, èi sa ním poskytnuté plnenie
zapoèítava na istinu alebo úroky. Ak tak neurobí, poskytnuté plnenie sa zapoèíta najskôr na
úroky a a potom na istinu (ustanovenie hovorí výslovne len o úrokoch, nie o prísluenstve
poh¾adávky ako takom, kam ete zaraïujeme úrok z omekania, poplatok z omekania a náklady spojené s uplatnením poh¾adávky  pozri ust. § 121 ods. 3 OZ). Ak pôjde o viacero
samostatných záväzkov, povedzme dlník má uzavretých nieko¾ko zmlúv, pod¾a ktorých
má plni peòané záväzky, má oprávnenie urèi, na ktorý záväzok sa poskytnuté plnenie zapoèítava, teda ktorý záväzok najskôr zanikne splnením. Ak toto oprávnenie nevyuije (príp.
ak zmluva nestanoví nieèo iné), treba rozliova, èi niektorý zo záväzkov je zabezpeèený,
a ak je zabezpeèených viacero záväzkov, ktoré sú zabezpeèené viac a ktoré menej (to bude
v praxi dos ako urèite¾né, do úvahy prichádza napr. pluralita zabezpeèovacích intitútov
pri jednom zo záväzkov). Ak nebude zabezpeèený iaden zo záväzkov, zapoèíta sa poskytnuté plnenie na záväzok najskôr splatný, ak niektoré záväzky sú zabezpeèené a iné nie, plnenie
sa zapoèíta na menej zabezpeèený záväzok, resp. vôbec nezabezpeèený záväzok. Rovnaké
dispozitívne pravidlo je stanovené pri záväzku z poruenia povinnosti  na náhradu kody
sa zapoèíta plnenie a vtedy, keï je splnený ten peòaný záväzok, z ktorého poruenia povinnos na náhradu kody vznikla.
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K § 331
V obchodných vzahoch je situácia, ktorú postihuje toto ustanovenie, ve¾mi èastá, ba
priam pravidelná. Nie je pritom rozhodujúce, èi dlník tretiu osobu pouije ako zástupcu èi
posla  ak nie je plnenie vyslovene viazané na osobu dlníka (porovnaj napr. ust. § 538
ObchZ v rámci úpravy zmluvy o dielo), dlník plní riadne a vèas aj prostredníctvom
tretej osoby. Zodpovedá vak pri tom tak, ako by plnil sám, teda a do èasu prijatia plnenia
verite¾om (príp. jeho zástupcom) zodpovedá voèi verite¾ovi dlník (porovnaj ust. § 337
ObchZ) a záväzok sa povauje za nesplnený. Vnútorný, a to i prípadný zodpovednostný
vzah medzi dlníkom a treou osobou, ktorú pouil na plnenie svojho záväzku, pritom vôbec nie je vo vzahu k verite¾ovi relevantný.
Odlinú úpravu od tohto dispozitívneho ustanovenia zákon obsahuje napr. v rámci
úpravy zmluvy o uloení veci (§ 519 ods. 1), mandátnej zmluvy (§ 568 ods. 1), zmluvy o inkase (§ 695).

K § 332
Veobecným pravidlom uplatòovaným v obchodných vzahoch je prvoradé uspokojenie
verite¾a v zásade i inou osobou ne dlníkom. Jedine ak je plnenie pod¾a zmluvy alebo povahy záväzku osobne viazané na osobu dlníka (napr. umelecké práce), nie je plnenie treou
osobou prípustné. V ostatných prípadoch plnenie treou osobou má za následok zánik záväzku pôvodného verite¾a voèi dlníkovi. Pre verite¾a nie je vnútorný vzah medzi dlníkom
a treou osobou významný (navye, dlník za konanie tretej osoby pri plnení dlhu zodpovedá sám  pozri ust. § 331 ObchZ)  je povinný prija zmluvné plnenie i od tretej osoby, ak
s tým súhlasí dlník (nikto nemôe plni niekoho dlh bez jeho súhlasu). Verite¾ by si mal súhlas dlníka zadovái v preukázate¾nej, najmä písomnej forme, aby sa vyhol riziku bezdôvodného obohatenia.
Za istých okolností vak súhlas dlníka s plnením tretej osoby nie je potrebný. Ak dlník
poruil svoj záväzok, t. j. nesplnil ho riadne a vèas, nemusí súhlasi s plnením ruèite¾a èi
inej tretej osoby poskytujúcej verite¾ovi zabezpeèenie jeho poh¾adávky (napr. pôvodný
vlastník veci prevedenej na verite¾a zabezpeèovacím prevodom práva pod¾a ust. § 553 OZ,
banka z titulu bankovej záruky a pod.).
Ako je uvedené vyie, vnútorný vzah tretej osoby a dlníka je právne bezvýznamný
voèi verite¾ovi, avak je rozhodujúci pre vyporiadanie sa tretej osoby s dlníkom. Ak z tohto
právneho vzahu nevyplýva nieèo iné (napr. tretia osoba mala sama voèi dlníkovi záväzok,
spod ktorého sa plnením jeho verite¾ovi oslobodila), dochádza k tzv. zákonnej cesii, vstupu
tretej osoby do právneho postavenia verite¾a a môe sa v rozsahu poskytnutého plnenia domáha uspokojenia voèi dlníkovi. Verite¾ je povinný na tretiu osobu previes a vyda jej
vetky dôkazné prostriedky  má sa na mysli prostriedky u¾ahèujúce tretej osobe uplatnenie
nároku, teda najmä listiny a dokumenty súvisiace s poh¾adávkou (k zákonnej cesii porovnaj
ust. § 308 ObchZ a výklad k nemu).
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K § 333
Ak sa má záväzok splni riadne a vèas, musí sa plni oprávnenej osobe, ktorou je spravidla verite¾. Ten pri preberaní plnenia od dlníka (príp. tretej osoby, zástupcu èi posla dlníka) vystaví tzv. kvitanciu, teda potvrdenie o splnení záväzku s uvedením predmetu
a rozsahu plnenia. Ak verite¾ odoprie túto kvitanciu vyda, je dlník oprávnený plnenie záväzku odoprie, prièom nie je v omekaní. Naopak, do omekania sa dostáva verite¾ (porovnaj ust. § 370 ObchZ). Vydanie kvitancie je zo strany dlníka vymáhate¾né i súdnou cestou, a to prostredníctvom tzv. aloby na nahradenie prejavu vôle pod¾a ust. § 161 ods. 3
O. s. p.  keï súd právoplatne rozhodne o nahradení vôle verite¾a na kvitancii, takýto rozsudok kvitanciu nahrádza. V praxi môe dlník v situáciách, keï verite¾ odmietne prevzia plnenie alebo vyda o prevzatí potvrdenie, zloi plnenie do úradnej (súdnej èi notárskej)
úschovy s následkom splnenia dlhu  hovoríme o tzv. soluèných úschovách. Rovnaké úèinky (t. j. zánik záväzku splnením) má i plnenie poskytnuté namiesto verite¾a inej oprávnenej
osobe pod¾a odseku 2 tohto ustanovenia. Dikcia zákona je tu dos neastná, pretoe
viae zánik záväzku na plnenie akejko¾vek osobe, ktorá predloí kvitanciu. Môe
sa toti sta, e takáto osoba nebude oprávnená na predloenie kvitancie a prevzatie plnenia
(napr. ju odcudzila). Následne vzniká otázka, èi záväzok dlníka zanikol alebo nie, keïe záväzok nebol splnený oprávnenej osobe. Domnievame sa vak, e takáto situácia ide na archu verite¾a, pretoe dlník disponuje kvitanciou preukazujúcou zánik záväzku (samozrejme tento záver platí len v prípadoch, keï sa dlníkovi dostane do rúk platná kvitancia
s podpisom verite¾a, odtlaèkom jeho peèiatky atï). Hoci to teda zákon výslovne nevyaduje,
pre prax by takáto tretia osoba mala by zástupcom verite¾a a preukáza sa platnou plnou
mocou na prevzatie plnenia. V takýchto prípadoch, ak to plná moc zahàòa, môe kvitanciu
vyda i táto tretia osoba.

K § 334
V praxi ve¾mi problematické a èasto do dôsledkov nesprávne aplikované ustanovenie zákona. Najproblematickejie sa javí najmä v kontexte vystavenia zmenky ako najèastejej situácie predpokladanej týmto ustanovením, preto sa v ïalom výklade sústredíme predovetkým na zmenku (k otvoreniu akreditívu porovnaj ust. § 682 a nasl., k eku a zmenke
ust. prísluného zákona).
Na úèely tohto ustanovenia môeme rozlíi dve hlavné funkcie zmeniek
a) zmenka ako platobný prostriedok,
b) zmenka ako prostriedok zabezpeèenia záväzku (najmä pri úverových vzahoch).
Ad. a)
Platobná zmenka je samostatným a svojbytným záväzkom, ktorý pri splatnosti zmenky
je zaplatený zmenkovým dlníkom (najèastejie vystavite¾om pri vlastnej zmenke a akceptantom pri trate). Platobné zmenky sa rozliujú na tzv. zmenky pro soluto a zmenky pro
solvendo.
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Zmenky pro soluto vlastne nahrádzajú doterají (pôvodný) záväzok. Záväzok
(najèastejie peòaný dlh) vzniknutý z úplne iného právneho dôvodu je uhrádzaný platobnou zmenkou, prièom vlastne pôvodný záväzok zaniká a je nahradený zmenkovou obligáciou. Hovoríme o tzv. privatívnej novácii (dohode o nahradení záväzku záväzkom iným)
pod¾a ust. § 570 ods. 1 OZ. Zmenka pro soluto predstavuje tzv. platenie zmenkou.
Zmenky pro solvendo predstavujú naopak tzv. platenie prostredníctvom zmenky. Pôvodný záväzok tu nezaniká, trvá naïalej, ale ako spôsob jeho platenia je urèená platobná
zmenka. Zmenka pro solvendo modifikuje doterají záväzok do tej miery, e v rámci princípu subsidiarity má platenie prostredníctvom zmenky prednos pred platením pôvodne dohodnutým vo veobecnom záväzku. Inak povedané, z princípu subsidiarity, ktorý do obchodného záväzkového vzahu zavádza táto zmenka, vyplýva tá skutoènos, e platenia zo
veobecného, pôvodného záväzku, sa verite¾ môe domáha len subsidiárne, podporne  len
vtedy, ak nie je uspokojený zo zmenky. Aj z pojmológie vidíme, e zrejme práve túto situáciu má na mysli ust. § 334 ObchZ (porovnaj dikciu ... prostredníctvom ktorých sa má pod¾a zmluvy plni... ).
Ad. b)
Zabezpeèovacia zmenka naopak za normálnych okolností nikdy honorovaná nebude,
lebo slúi len ako akcesorický zabezpeèovací intitút, ktorého funkcia sa aktivizuje len a výluène v prípade riadneho a vèasného nesplnenia hlavného záväzkového vzahu. Kým teda
pri platobných zmenkách zásadne k honorovaniu (preplateniu) dochádza, pri zmenkách
zabezpeèovacích bude pravidlom opak. Na zabezpeèovacie zmenky nemôe ma ust.
§ 334 ObchZ iaden praktický aplikaèný dopad, keïe ich prostredníctvom sa
pod¾a zmluvy nemá splni peòaný záväzok (ten sa má pod¾a zmluvy plni úplne beným spôsobom). U tradiène sa zabezpeèovacia zmenka pouíva ako zabezpeèenie úverového obchodu. Nako¾ko pravidelne pri zabezpeèovacích zmenkách ide o biancozmenky, nehrozí iadne ani potenciálne riziko zámeny zabezpeèovacej a platobnej zmenky, navye pri
platobných zmenkách urèuje zmenku ako platobný prostriedok zmluva.
Z uvedeného vyplýva, e hypotéza ust. § 334 bude naplnená práve a jedine v prípadoch
platobných zmeniek pro solvendo. Emisiou, vystavením takejto zmenky (ani eku èi otvorením akreditívu) teda pôvodný záväzok nezaniká splnením, nie je nahradený zmenkovou obligáciou, zavádza len prioritu zmenky ako platobného prostriedku na úhradu (zaplatenie) peòaného záväzku dlníka. Ak dlník svoj peòaný záväzok nesplní riadne a vèas,
môe sa verite¾ domáha uspokojenia v prvej fáze len zo zmenky (eku, akreditívu), a a keï
objektívne z týchto platobných prostriedkov uspokojený nie je, môe sa domáha uspokojenia z titulu pôvodného záväzkového vzahu (napr. kúpnej zmluvy). Ak by toto poradie verite¾ nerepektoval a aloval by priamo zo záväzkového vzahu, v súdnom spore by neuspel 
na dlníkovu námietku (a prípadne i bez nej, keïe zmenka ako spôsob platenia je výslovne
v zmluve dohodnutá, súd teda na túto skutoènos prihliadne ex offo) by aloba bola zamietnutá. Domáha sa uspokojenia veobecnou alobou zo záväzkového vzahu môe verite¾ a
po právoplatnom zamietnutí návrhu v skrátenom rozkaznom konaní (konanie o tzv. zmen-
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kovom alebo ekovom platobnom rozkaze pod¾a ust. § 175 O. s. p.)  návrh môe by zamietnutý napr. z dôvodov formálnych nedostatkov nerepektujúcich zmenkovú prísnos a pod.
Zamietnutie tohto návrhu netvorí v iadnom prípade prekáku res iudicata (prekáku veci
právoplatne rozhodnutej), nako¾ko v rozkaznom konaní sa prejednávajú v podstate a najmä
len formálne náleitosti zmenkovej listiny, nerozhoduje sa meritórne o vecnom základe pôvodného obligaèného vzahu.
Vzh¾adom na dispozitívnu povahu tohto ustanovenia vak zmluvné strany môe modifikova celý komplex vzájomných obligaèných a zmenkových vzahov  napr. i tým, e vystavením zmenky je pôvodný záväzok nahradený zmenkou [privatívna novácia, porovnaj
výklad sub a) a pod.]

K § 335
Záväzok z obchodnoprávneho vzahu je splnený, ak je splnený vèas a riadne. Len riadnym a vèasným splnením sa dlník nevystavuje riziku sankèných postihov vyplývajúcich
zo skutoènosti, e je v omekaní s plnením svojho záväzku (porovnaj ust. § 365 a nasl.
ObchZ). Kedy je záväzok splnený vèas, upravuje ust. § 340 a nasl. ObchZ (porovnaj ïalie
výklady). Druhý oddiel s rubrikou Miesto plnenia zase podrobne upravuje, kedy je záväzok splnený riadne (konkrétnosti o riadnom splnení záväzku môe ustanovova konkrétny
zmluvný typ, napr. èo do poadovanej kvality plnenia).
Na riadne splnenie záväzku sa vyaduje, aby bol splnený na urèitom mieste. Preferuje
sa miesto dohodnuté v zmluve. Ak v zmluve nie je také miesto dohodnuté, aplikujú sa ustanovenia tohto oddielu, prièom sa diferencuje predovetkým medzi plnením peòaného a nepeòaného záväzku.

K § 336
Ustanovenie upravuje miesto plnenia nepeòaného záväzku.
Miesto plnenia má predovetkým vyplýva zo zmluvy (porovnaj ust. § 335 ObchZ) alebo z povahy záväzku (napr. pri kúpnej zmluve alebo zmluve o dielo). A vtedy, ak nebude
moné urèi miesto plnenia pod¾a týchto kritérií, je dlník povinný plni v mieste, kde mal
v èase uzavretia zmluvy sídlo, alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak je dlníkom fyzická osoba. Záväzok sa povauje za vzniknutý v súvislosti s prevádzkou závodu alebo prevádzkarne dlníka vtedy, ak na tomto mieste dolo k zaloeniu záväzkového vzahu, napr. uzavretiu zmluvy.
Nepeòané dlhy sú spravidla tzv. výberové, odnosné  to znamená, e si plnenie
vyzdvihne verite¾ práve v mieste plnenia záväzku. Ak si plnenie verite¾ nevyzdvihne, nedostaví sa a pod., dostáva sa do omekania on a nie dlník. Preto je vdy výhodné preferova
konkrétne zmluvné dojednanie o mieste plnenia nepeòaného záväzku.

K § 337
Ide o veobecné pravidlo plnenia peòaného záväzku hotovostným spôsobom
(o bezhotovostnom plnení pozri ust. § 339 ObchZ).
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Vychádza sa z klasického rímskoprávneho pravidla, e peòané dlhy sú donosné, teda
dlníkom spravidla plnené v sídle alebo mieste podnikania (pri právnických osobách, ak je
sídlo rozdielne od miesta podnikania, závisí miesto plnenia od okolností konkrétneho prípadu, právo prípadnej vo¾by má verite¾) alebo bydlisku verite¾a (ak je fyzickou osobou). Dlník
plní na svoje nebezpeèenstvo a náklady, to znamená znáa náklady dopravy èi prepravy,
straty a znièenia peòazí a do momentu odovzdania peòazí verite¾ovi.
Ak verite¾ zmení miesto plnenia peòaného záväzku (teda neexistuje zmluvné dojednanie, z povahy záväzku to nevyplýva), znáa náklady dlníka s tým spojené. Problematické
môe by zvýené riziko èi nebezpeèenstvo spojené s plnením peòaného záväzku, do akej
miery napr. verite¾ znáa stratu peòazí v dôsledku odcudzenia a pod. Bude to závisie od posúdenia okolností jednotlivého prípadu.

K § 338
peciálne ustanovenie k § 337 ods. 1. Dlník neplní v sídle (mieste podnikania)
alebo bydlisku verite¾a, ak sú súèasne splnené tieto podmienky


peòané plnenie dlníka je podmienené synalagmatickým záväzkom verite¾a plni vecné plnenie (porovnaj ust. § 326 ods. 1 ObchZ),



peòaný záväzok dlníka vznikol v súvislosti s prevádzkou závodu alebo prevádzkarne
verite¾a (napr. tu sa uzavrela zmluva),



plnenie sa má uskutoèni súèasne s plnením verite¾a, a z povahy veci vyplýva, e toto
plnenie sa musí uskutoèni v mieste závodu alebo prevádzkarne verite¾a.

tri.

Pojem závod sa vykladá znaène iroko, pôjde aj o závod nezapísaný v obchodnom regisSúvisiace ustanovenia: § 7 ObchZ § 337 ObchZ, § 326 ObchZ.

K § 339
Pravidlo pre plnenie peòaného dlhu bezhotovostným spôsobom, pôjde v obchodnoprávnych vzahoch o najbenejí spôsob zániku peòaného záväzku. Na rozdiel od obèianskoprávnej úpravy, kde platí zásadne, e dlh je splnený okamihom, keï bola dlná suma poukázaná verite¾ovi (porovnaj ust. § 567 ods. 2 OZ), je peòaný dlh plnený bezhotovostným
spôsobom splnený a v okamihu pripísania dlnej èiastky na úèet verite¾a, resp. okamihom
prevzatia èiastky prostredníctvom poty. A do tohto okamihu dlník znáa vetko nebezpeèenstvo plynúce zo vèasného nesplnenia dlhu (porovnaj veobecné pravidlo v ust. § 337
ods. 1 ObchZ, ktoré sa aplikuje i tu).
Súvisiace ustanovenia: § 337 ObchZ, § 567 ods. 2 OZ.

K § 340
Záväzok z obchodnoprávnych vzahov zanikne vtedy a len vtedy, ak je splnený riadne
a vèas (porovnaj ust. § 324). Celý tretí oddiel riei práve otázku vèasnosti splnenia záväzku.
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Ustanovenie je dispozitívne, t. j. zmluvné strany môu otázku vèasnosti splnenia záväzku riei aj odchylne v zmluve, èo je výslovne vyjadrené aj v dikcii odseku 1. Zmluva
môe otázku èasu plnenia riei buï stanovením konkrétneho pevného dátumu, napr. 1. 5.
2002 (dlník musí splni záväzok do 24.00 hod. tohto dòa), príp. poskytnutím urèitého èasového úseku  lehoty na plnenie (...najneskôr do 1. 5. 2002...).
Ak zmluva neobsahuje dojednanie o èase splnenia záväzku, uplatní sa reim odseku 2
tohto ustanovenia. Hoci to zákon výslovne neuvádza, treba bra do úvahy i medzi stranami
zavedenú prax, predovetkým medzi stabilnými a dlhoroènými obchodnými partnermi. Povedzme, ak pri urèitých tandardizovaných obchodných transakciách v jednej zmluve chýba dojednanie o èase plnenia, ale dlhoroèná predchádzajúca prax sa vyvinula do urèitého
pravidla, bude treba toto pravidlo repektova i v prípade jeho absencie v zmluve. Nepôjde
vak o obchodné zvyklosti pod¾a ust. § 264 ods. 2, nako¾ko nie sú obsiahnuté v zmluve  ak
by vak ilo o obchodné zvyklosti veobecne zauívané v istom odvetví, uplatní sa reim ust.
§ 264 ods. 1, t. j. bude sa na ne prihliada (dlník teda nebude v omekaní s plnením záväzku, ak plnil pod¾a zauívaných obchodných zvyklostí v príslunom obchodnom odvetví, ak
samozrejme zmluva nestanoví konkrétny èas plnenia pod¾a ods. 1 tohto ustanovenia).
Pre prax sa veobecne odporúèa èas plnenia striktne a jasne zakotvi v zmluve.
Ustanovenie § 340 má veobecný charakter. V Obchodnom zákonníku sa pri istých
zmluvných typoch vyskytuje aj peciálna právna úprava, napr. pri kúpnej zmluve ust.
§ 416, pri zmluve o dielo § 537 ods. 1. Táto peciálna právna úprava má prednos pred veobecným ust. § 340 ObchZ.
Súvisiace ustanovenia: § 264 ObchZ, § 416 ObchZ, § 357 ods. 1 ObchZ.
Judikáty:
R/11/88: Právo verite¾a navrhnú, aby súd urèil dobu splnenia dlhu, nepodlieha premlèaniu.

K § 341
Ide o kogentné ustanovenie zákona, teda zmluvné strany nemôu upravi túto otázku
odchylne (porovnaj ust. § 263 ObchZ).
Obdobné ustanovenie obsahuje i Obèiansky zákonník (§ 564), ktorý vak okolnosti, na
ktoré súd prihliada, formuluje veobecnejie viazaním len na skutoènos, aby rozhodnutie
súdu o urèení doby plnenia bolo v súlade s dobrými mravmi. Treba súhlasi s prof. Pelikánovou, e iria formulácia je v tom prípade praktickejia, ne výpoèet obsiahnutý v tomto
ustanovení Obchodného zákonníka (Pelikánová, cit. dielo, s. 311).
Ak je èas plnenia ponechaný na ¾ubovôli dlníka, záväzok sa stane splatným a momentom, ktorý urèí dlník. Za predpokladu, e ho dlník neurèí v primeranej lehote, t. j. v lehote
primeranej okolnostiam kadého prípadu (posudzuje sa individuálne), urèí ho na návrh verite¾a súd. Pôjde o urèovaciu alobu pod¾a ust. § 80 písm. c) Obèianskeho súdneho poriadku, prièom naliehavý právny záujem ako procesnú podmienku urèovacej aloby verite¾ preukáe skutoènosou, e bez tohto urèenia by sa jeho právne postavenie stalo neistým  ak by
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dlník neurèil, resp. stále neurèoval èas plnenia, záväzok by sa nikdy nestal splatným. Takéto neisté postavenie verite¾a je neprípustné, nota bene ak by mohlo vies a k situácii, e
dlník zomrie bez urèenia èasu plnenia. Ak by aj dlh preiel na dedièa, teória nie je jednotná
v otázke, èi prechádza ako tzv. akcesorické právo aj právo stanovi èas plnenia, alebo sa
uplatní reim ust. § 340 ods. 2, t. j. ako keby èas plnenia nebol v zmluve urèený. Prikláòame
sa skôr k druhému z uvedených rieení, ale zrejme bude zálea i od okolností (dôvodu), za
ktorých sa toto oprávnenie dlníkovi prenechalo.
Právo verite¾a uplatni uvedenú urèovaciu alobu sa nepremlèuje, teda verite¾ ju môe
uplatni kedyko¾vek od vzniku záväzku a po moment stanovenia èasu splatnosti. Momentom záväzného urèenia èasu plnenia (èi u dlníkom alebo súdom) plynie veobecná premlèacia doba (porovnaj ust. § 392 ods. 1 ObchZ).
Súvisiace ustanovenia: § 263 ObchZ, § 564 OZ, § 579 OZ, § 80 písm. c) O. s. p.

K § 342
Ustanovenie sa v praxi môe sta významným regulátorom práv a povinností zmluvných strán pri plnení záväzku. Svojou povahou vak bude aplikovate¾né len vtedy, ak je èas
splatnosti urèený konkrétnym fixným dátumom (porovnaj výklad k ust. § 340 ObchZ).
Výhodnejie postavenie jednej zo strán záväzku nemusí urèova iba zmluva èi Obchodný zákonník (porovnaj napr. ust. § 414 ObchZ pri kúpnej zmluve); môe vyplýva
i z úmyslu strán, ktorý je zjavný v èase uzavretia zmluvy, alebo z povahy konkrétneho plnenia.
Odseky 2 a 4 potom upravujú tri modifikácie výhodnejieho postavenia zmluvných
strán v závislosti od subjektu, ktorému sa (ne)poskytuje výhoda. Ak je toto ustanovenie premietnuté do konkrétneho textu zmluvy, ide o pomerne bezproblémové situácie.
Súvisiace ustanovenia: § 414 ods. 3 ObchZ.

K § 343
Ustanovenie sa môe aplikova iba pri peòaných záväzkoch, avak je dispozitívne,
zmluvné strany ho môu v zmluve modifikova. Ak dlník oprávnene (v súlade so zmluvou,
porovnaj ust. § 342 ObchZ) plní dlh pred dobou jeho splatnosti, nie je bez súhlasu verite¾a
oprávnený odpoèíta si alikvótnu èiastku úroku zodpovedajúceho èasu, o ktorý plnil skôr.
Inak povedané, aj pri predèasnom plnení dlhu je dlník povinný plni úrok v plnej výke, ak
verite¾ nebude súhlasi s odpoètom, alebo ak zmluva nestanoví nieèo iné.
Odchylné, pre dlníka nesporne výhodnejie je peciálne ustanovenie pri úverovej
zmluve (porovnaj ust. § 503 ods. 3 in fine ObchZ).
Súvisiace ustanovenia: § 503 ods. 3 ObchZ.

K § 344
V naom práve rozliujeme viacero právnych skutoèností, napríklad jednostranných
právnych úkonov, ktoré sú spôsobilé privodi zánik záväzkového vzahu bez toho, aby dolo
k jeho splneniu, èi u bez uspokojenia verite¾a, alebo i s jeho uspokojením alebo aspoò uspo-
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kojením èiastoèným. Máme na mysli výpoveï (ustanovenie § 582 OZ), odstúpenie (ustanovenie § 344 ObchZ, ako aj ïalie zákonné ustanovenie uvádzané pri jednotlivých zmluvných typoch, rovnako tak pod¾a OZ), zapoèítanie (ustanovenia § 580  581 OZ,
ustanovenia § 358  § 364 ObchZ), uloenie do úradnej úschovy (napr. ustanovenie § 568
OZ, ako aj ïalie zákonné ustanovenia uvádzané pri jednotlivých zmluvných typoch tak
pod¾a OZ, ako aj pod¾a ObchZ), zaplatenie odstupného (ustanovenie § 497 OZ a ustanovenie § 355 ObchZ). Z uvádzaných právnych skutoèností majú k sebe najbliie práve odstúpenie a výpoveï.
Odstúpenie  toto oprávnenie vzniká zásadne ako dôsledok poruenia zmluvnej povinnosti, teda ako právo zodpovednostné (dohodnú si právo odstúpi ale nie je takto obmedzené, nako¾ko zmluvné strany si môu dojedna v zásade akýko¾vek dôvod pre odstúpenie), ktoré sa vyskytuje predovetkým pri záväzkoch znejúcich na jednorazové plnenie.
Výpoveï  jednostranný právny úkon (jednostranné zruenie zmluvy), ktorý nemusí
by právnym následkom poruenia zmluvnej povinnosti niektorej zo zmluvných strán. Výpoveï je rovnako povaovaná (prípustná) za riadny spôsob zruenia záväzku zaloeného na dobu neurèitú, spoèívajúcom obvykle v trvajúcom alebo opakovanom plnení (poznáme vak rovnako výpoveï prípustnú bez akýchko¾vek obmedzení a poruenia
zmluvných povinností pri záväzkoch dojednaných na dobu urèitú  v takomto prípade sa
sankèná výpoveï pribliuje odstúpeniu).
Pod¾a veobecnej úpravy OZ sú vak rozdielne právne následky (úèinky) oboch
spomínaných úkonov, pretoe výpoveï spôsobí zánik záväzku od momentu jej doruèenia
druhej zmluvnej strane, resp. ete neskôr (uplynutím výpovednej lehoty). Naproti tomu
vak odstúpenie ruí pod¾a úpravy stanovenej OZ záväzok od poèiatku (ustanovenie § 48
ods. 2 OZ), teda vyvoláva stav, akoby záväzok nebol nikdy existoval. Ïalej vysvetlíme, e to
neplatí a nemôe plati vdy a bez výnimiek. Z vyie uvádzaného vyplýva, e rozliovanie
odstúpenia, výpovede, resp. iných pojmov znamenajúcich právo jednostranne zrui (ukonèi) predmetný záväzkovo-právny vzah je teda najmä otázka terminologickou.
Èo sa týka kadodennej reality, je celkom beným javom (v skutoènosti vak mylnou
predstavou), e odstúpi od zmluvy je moné ¾ubovo¾ne, kedyko¾vek a na základe jednostranného rozhodnutia zmluvnej strany. Nie je to tak. Ustanovenie § 344 ObchZ zakotvuje
ve¾mi dôleitý princíp, e odstúpi od zmluvy je moné len vtedy, pokia¾ tak stanoví
zmluva, tento (rozumej ObchZ) alebo iný zákon. Uvádzané ustanovenie ObchZ tým
prakticky nadväzuje a doplòuje veobecne platnú právnu úpravu stanovenú ustanovením
§ 493 OZ, pod¾a ktorého záväzkový vzah nemono meni bez súhlasu jeho strán, pokia¾
tento zákon neustanovuje inak. Iné pravidlo by potom odporovalo vlastnej povahe súkromného práva, princípu rovnosti strán: tak ako zmluvný záväzok zásadne nemôe vzniknú len z vôle jednej zmluvnej strany vnútením vôle druhej zmluvnej strane bez jej súhlasu, takisto nie je moné pripusti zánik záväzku len na základe vôle jednej zmluvnej strany,
pokia¾ nestanoví inak tento zákon (rozumej ObchZ), iný zákon alebo pokia¾ tak nie je vopred
zmluvnými stranami dohodnuté.
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Odstúpenie ako zmluvný intitút je upravené v oboch kódexoch  obèianskom
a obchodnom. Pokia¾ ide o prvý menovaný kódex, OZ upravuje odstúpenie v ustanovení
§ 48 ods. 1. Z tohto h¾adiska právna úprava ObchZ len opakuje to, èo u bolo zakotvené
v OZ.
Ustanovenia zakotvujúce právo odstúpi od zmluvy sú v právnej úprave ObchZ poèetné tak pokia¾ ide o veobecnú èas úpravy záväzkov, ako aj pokia¾ ide o èas osobitnú. Patria
sem, s výnimkou vlastnej úpravy odstúpenia (ustanovenia § 352 ods. 3 a § 356 ods. 1
ObchZ), ustanovenia § 436, § 437, § 454, § 486, § 495, § 505, § 506, § 507, § 525, § 534,
§ 547, § 550, § 552, § 564, § 598, § 672, § 749 ObchZ. Ustanovenie § 344 ObchZ nie je zahrnuté vo výpoète kogentných ustanovení § 263 ObchZ, z èoho vyplýva, e nemá kogentnú
povahu.

K § 345
Ods. 1
Na úvod je potrebné upozorni na tú skutoènos, e celé ustanovenie § 345 ObchZ je
dispozitívne  nako¾ko nie je uvedené v taxatívnom výpoète kogentných ustanovení
§ 263 ObchZ. Hoci ide o veobecné ustanovenie o odstúpení, predmetom jeho úpravy je odstúpenie pri omekaní dlníka a verite¾a. Samotné omekanie dlníka a verite¾a je v rámci
právnej úpravy obchodného kódexu upravené v samostatnom X. Dieli nazvanom Poruenie zmluvných povinností a jeho následky.
Pod¾a ustanovenia § 517 ods. 1 OZ pri omekaní dlníka vzniká právo odstúpi vo vetkých prípadoch, ak bola dlníkovi poskytnutá dodatoèná primeraná lehota, ktorá márne
uplynula. Obèiansky zákonník nerozliuje medzi podstatným a nepodstatným poruením zmluvy. Veobecne stanovuje také podmienky odstúpenia, ktoré sa v rámci
obchodno-právnej úpravy uplatnia len pri nepodstatnom poruení zmluvy (viï poskytnutie dodatoènej primeranej lehoty). Z vyie uvádzaného potom vyplýva, e v danom oh¾ade
je právna úprava stanovená ObchZ prísnejia, umoòuje vak ¾ahie odstúpenie od
zmluvy v prípade jej poruenia, èo je v neposlednom rade tie v súlade s jej funkciou.
Rozdiel medzi oboma kódexami ( ObchZ  OZ) sa rovnako dotýka omekania verite¾a.
Úprava stanovená ObchZ v jeho ustanovení § 345 a § 346 priznáva právo odstúpi od
zmluvy za rovnakých podmienok dlníkovi i verite¾ovi. Naproti tomu úprava OZ stanovená v ustanoveniach § 522 a § 523 pri omekaní verite¾a rovnaké právo na odstúpenie od
zmluvy dlníkovi nepriznáva. Aj v tomto smere je úprava ObchZ prísnejia.
Dôvodom k odstúpeniu pod¾a komentovaného odseku ustanovenia § 345 je teda omekanie dlníka alebo verite¾a, avak len za tej podmienky, e takéto omekanie malo povahu
podstatného poruenia zmluvnej povinnosti  tento pojem je definovaný v nasledujúcom
odseku, a potom ïalej je oprávnená strana povinná oznámi predmetnú skutoènos (rozumej poruenie zmluvy) strane v omekaní, samozrejme bez zbytoèného odkladu po tom, ako
sa o takomto poruení dozvedela. Ako bude uvádzané niie, dôvodom k odstúpeniu od
zmluvy je i omekanie, ktoré je nepodstatným poruením zmluvy, avak pri podstatnom po-
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ruení zmluvy nie je potrebné poskytova strane v omekaní dodatoènú primeranú lehotu
k splneniu svojej zmluvnej povinnosti. Povinnos oznámi odstúpenie od zmluvy nie je povinnosou odlinou od samotného odstúpenia. Zákonodarca takto vyjadruje povinnos
uskutoèni tento jednostranný adresovaný právny úkon, ktorý nadobúda úèinnos v súlade
s princípom doruèenia okamihom, kedy je doruèený (sa dostal do sféry dispozície) povinnej
strane. Zákonodarca nevyaduje konkrétnu formu prejavu povinnej strany, ale na
druhej strane je nevyhnutné, aby sa druhá strana o odstúpení dozvedela. Aj keï pre
odstúpenie nie je vyadovaná písomná forma, z h¾adiska dokazovania v eventuálnom súdnom spore posilní sa pozícia strany dokazujúcej oprávnenos odstúpenia od zmluvy. Ako
forma prejavu vôle pri odstúpení od zmluvy môe by pouitá napr. faxová správa èi poèítaèové spojenie (napr. e-mailová správa). V zmysle ustanovenia § 40 ods. 4 OZ sú aj tieto spôsoby povaované za naplnenie písomnej formy právneho úkonu odstúpenia. Na záver upozoròujeme na tú skutoènos, e omekanie je veobecným dôvodom pre vznik práva
odstúpi od zmluvy  to platí i v prípade, ak sa zmluvná strana dostane do omekania s plnením povinnosti uloenej iným zákonom alebo nedodrí lehotu uloenú iným zákonom (aj
v tom prípade bude aplikovate¾ný sankèný následok  odstúpenie). Právo odstúpi v takom
prípade vyplýva z ObchZ, aj keby sa jednalo o zmluvu upravenú v inom zákone (pri podnikate¾ských subjektoch vykonávajúcich podnikate¾skú èinnos, to vetko s poukazom na tzv.
absolútne obchody upravené v ustanovení § 261 ods. 3 ObchZ). To isté platí vo vzahu
k OZ.
Ods. 2
Vymedzenie podstatného poruenia zmluvy u nás nadväzuje na unifikovanú úpravu
dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Ak by sme striktne vychádzali
z gramatického výkladu viedenského dohovoru, tak poruenie zmluvy zbavuje oprávneného
prospechu oprávnene oèakávaného, prièom pod¾a naej právnej úpravy oprávnený stráca
záujem na plnení (formulácia náho zákonodarcu je zjavne vágnejia). Kadému je zrejme
jasné, èo znamená nema oèakávaný prospech zo zmluvy, je vak menej jasné, èo rozumie (a nakoniec v dôsledku èoho vyvodzova) pod stratou záujmu na plnení. V tomto
zmysle je zrejme jasné, e v prípade, ak oprávnený nebude ma oèakávaný prospech zo
zmluvy, stratí tie záujem na jej plnení. Druhá veta je liberáciou povinného, ak ide o dôsledky, ktoré nemohol predvída. Na rozdiel od viedenského dohovoru vak ná obchodný kódex
pouíva dva termíny  podstatné poruenie zmluvy a podstatné poruenie zmluvnej povinnosti. Pod¾a náho právneho názoru by túto jazykovú nejednotnos bolo vhodné do budúcnosti vyriei v prospech podstatného, resp. nepodstatného poruenia zmluvy, nako¾ko
zmluva obvykle zakladá celú skupinu tak zmluvných práv, ako aj zmluvných povinností.
Poruenie urèitých menej závaných povinností by asi nemalo by (a v praxi nebude) povaované za podstatné poruenie zmluvy, i keï z h¾adiska predmetnej konkrétnej povinnosti
(posudzované samostatne od ostatných povinností zaloených zmluvou) je poruením podstatným. Z tohto dôvodu sa nazdávame, e má zmysel hovori len o podstatnom a nepodstatnom poruení zmluvy, a teda nie o podstatnom alebo nepodstatnom poruení zmluvnej povinnosti. Kadú povinnos je toti potrebné vníma a zároveò vyklada
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v kontexte s ostatnými zmluvnými povinnosami, plynúcimi zmluvným stranám z tej istej
zmluvy. Pod¾a ustanovenia tohto odseku je rozhodujúce, èi povinný mohol v dobe uzatvorenia zmluvy predvída, e v prípade takéhoto poruenia nebude ma oprávnený záujem na
plnení zmluvnej povinnosti. Vyie uvádzaný dohovor formuluje liberaèný dôvod negatívne, ná zákonodarca pozitívne. Na prvý poh¾ad sa môe zda, e formulácia náho kódexu je
subjektívnejia, nako¾ko jej základom nie je objektívne vzniknutá ujma, ale strata záujmu
na plnení povinnosti. Takáto strata záujmu vak musí by predvídate¾ná aj pre zmluvného
partnera, musí by objektívne odvodite¾ná a v koneènom dôsledku nezávislá na skutoène
osobných pohnútkach oprávneného (v danom prípade je vhodné vyuíva intitút úèel
zmluvy).
Je zrejmé, e v praxi pri preukazovaní kvalifikovanej povahy poruenia zmluvy môe
by predmetné preukazovanie (a eventuálne dokazovanie) pomerne zloité. To viedlo zákonodarcu k tomu, e stanovil vyvrátite¾nú právnu domnienku pre prípad pochybností, e poruenie nie je podstatné. To vak neznamená, e zmluva nemohla by poruená podstatným
spôsobom.
Ods. 3
V praxi je celkom beným javom, e právo odstúpi od zmluvy ako sankcia oprávnenej
strany nie je pre oprávneného uitoèné, nako¾ko ten potrebuje skutoèné splnenie záväzku
(èastokrát práve z dôvodov úplne individuálnych), alebo sa naopak môe sta, e oprávnený
nevyuije vyie uvádzanú lehotu (obvykle preto, e o nej nemá vedomos, alebo preto, e je
ochotný urèité omekanie tolerova). Vo vetkých týchto prípadoch, ktoré sa prejavujú márnym uplynutím predmetnej lehoty  bez zbytoèného odkladu po tom, èo sa o tomto poruení dozvedela, nedochádza k zániku práva odstúpi od zmluvy, ale toto oprávnenie sa mení
(posudzuje) v zmysle ustanovenia § 346 ObchZ na (ako) oprávnenie odstúpi od zmluvy
pre nepodstatné poruenie zmluvy (teda u nie pre podstatné poruenie zmluvy).
Rovnako sa môe sta, e oprávnená strana poskytne pri podstatnom poruení zmluvy
povinnej strane dodatoènú lehotu k plneniu jej zmluvnej povinnosti. Po márnom
uplynutí predmetnej lehoty má vak oprávnený právo od zmluvy bez ïalieho odstúpi. Nie je preto povinný u pri stanovení dodatoènej lehoty (na rozdiel od ustanovenia
§ 346 ObchZ) povinného upozorni, e v prípade nedodranie tejto lehoty od zmluvy odstupuje. Z vyie uvádzaného teda vyplýva, e pri podstatnom poruení zmluvy zákonodarca
nestanovil poiadavku primeranosti lehoty, a to na rozdiel od dodatoènej lehoty pri nepodstatnom poruení zmluvy. Je to vak prirodzené, nako¾ko oprávnený má (mal) monos od zmluvy odstúpi bez poskytnutia akejko¾vek lehoty. Je len jeho dobrá vô¾a,
èi poskytne povinnému ïaliu lehotu. V dôsledku prejavu jeho dobrej vôle nie je moné, aby
sa zhorilo jeho právne postavenie.
Upozoròujeme na tú skutoènos, e pre urèenie plynutia tejto dodatoènej lehoty nie je
rovnako urèené iadne pravidlo. Pokia¾ vak bude oprávnený príli dlho váha a lehotu stanoví a po urèitej dobe, svojím omisívnym konaním zvýhodòuje povinného, ktorý má stále
monos plni. Právo na plnenie ale podlieha premlèaniu.
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K § 346
Ods. 1
V tomto ustanovení sa zákonodarca zaoberá nepodstatným poruením zmluvy, ktoré vak nedefinuje. S pouitím výkladového pravidla dôkazom opaku vak môeme
dospie k záveru, e kadé poruenie zmluvnej povinnosti, ktoré nie je moné kvalifikova
ako podstatné poruenie, bude poruením nepodstatným (k rovnakému záveru musíme
dôjs prostredníctvom logického výkladu). Ako bolo uvádzané vyie, aj v tomto ustanovení
sú upravené následky omekania dlníka a verite¾a. Úprava omekania je tak pod¾a náho
právneho názoru neorganicky rozdelená na dve èasti, prièom jej zvyok nájdeme u vo vyie uvádzanom ustanovení § 365 a nasl. ObchZ (Diel X.  Poruenie zmluvných povinností a jeho následky). Právnym následkom takéhoto nepodstatného poruenia
zmluvy je právo oprávneného odstúpi od zmluvy, ktoré je vak na rozdiel od podstatného poruenia zmluvy viazané na podmienku poskytnutia dodatoènej primeranej lehoty
povinnému. Pre poskytnutie tejto lehoty (z h¾adiska posudzovaného prejavu vôle) nie je stanovená iadna obligatórna forma (je vak nutné preukáza, e takáto lehota bola povinnému
poskytnutá) a v prejave urèujúcom lehotu nie je povinnos upozorni povinného na budúce
odstúpenie, rovnako ako nie je vdy povinnosou oprávneného v prípade márneho uplynutia takejto lehoty vykona osobitne prejav odstúpenia. Takýto prejav je moné v zmysle
ustanovenia § 350 ods. 2 ObchZ vykona u priamo pri poskytnutí predmetnej lehoty (súèasne s jej poskytnutím)  prejav o odstúpení teda nemusí nasledova po uplynutí dodatoènej primeranej lehoty, ale je vykonaný súèasne s urèením predmetnej lehoty, prièom verite¾
tak vlastne odstupuje od zmluvy s podmienkou, ak povinnos nebude splnená v dodatoènej
primeranej lehote. Splnením takejto odkladacej podmienky potom nastanú právne úèinky
odstúpenia (právo odstúpi od zmluvy podlieha premlèaniu rovnako ako ostatné záväzkové
práva; premlèacia doba je 4 roky a zaèína plynú od momentu, kedy sa dlník dostal do
omekania  ustanovenie § 387 a nasl. ObchZ).
Primeranos poskytnutej dodatoènej lehoty bude potrebné posudzova s oh¾adom na
konkrétne okolnosti (ad hoc)  a to najmä s oh¾adom na nároènos plnenia, ako aj s oh¾adom
na dåku omekania. Na ustanovenie § 346 ObchZ nadväzuje ustanovenie § 350
ObchZ, ktoré zakotvuje dôsledky stanovenia neprimeranej lehoty (zákonodarca ho
z h¾adiska systematiky obchodného kódexu mohol radej zaradi za ustanovenie § 346
ObchZ. Navye toto ustanovenie je pod¾a náho právneho názoru trochu neorganicky vsunuté medzi ustanovenie § 349 a ustanovenie § 351 ObchZ, ktoré spolu ve¾mi úzko súvisia).
V tomto ustanovení zákonodarca riei prípad, ktorý môe nasta v praxi vtedy, ak verite¾ síce poskytne dlníkovi dodatoènú lehotu, ale táto lehota nie je primeraná  je teda
kratia ako primeraná lehota, resp. nedolo vôbec k poskytnutiu predmetnej lehoty a verite¾
od zmluvy odstúpil (okamite). V prípade, ak sú splnené podmienky odstúpenia, zanikne
záväzok a uplynutím primeranej lehoty. V praxi potom, samozrejme, môe vzniknú neistota, kedy vlastne záväzok zanikol, pretoe je ve¾mi obtiane presne urèi primeranú lehotu.
Je potrebné upozorni na tú skutoènos, e túto neistotu môe odstráni len súdne rozhodAktualizácia è. 54
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nutie vo veci samej; je tu ete jedna monos  verite¾ stanoví lehotu dlhiu ako lehotu primeranú a odstúpi a po jej márnom uplynutí. Tým sa zrejme vyhne neuneseniu dôkazného
bremena v súdnom spore, avak v koneènom dôsledku takéto verite¾ovo konanie nemusí
znamena cestu menej tànistú. V zmysle vyie uvádzaného je teda nutné pod neprimeranou lehotou rozumie lehotu kratiu; pokia¾ by bola poskytnutá lehota dlhia ako
primeraná (opä posudzovanie ad hoc), bolo by nutné nazera na òu ako na lehotu
primeranú, aj keï to zákon výslovne neustanovuje. Právo odstúpi (viï vyie uvádzané) sa premlèuje vo veobecnej 4-roènej premlèacej dobe (ustanovenie § 397 ObchZ)
a lehota zaèína plynú v zmysle ustanovenia § 391 ods. 2 ObchZ (odo dòa, keï sa právny
úkon mohol urobi).
Ods. 2
Ide o odchýlku od predchádzajúceho odseku. Dodatoènú primeranú lehotu nie je potrebné poskytnú v tom prípade, ak je evidentné, e jej poskytnutie by bolo úplne zbytoèné. Zákon vak toto sprísnenie zodpovednosti podmieòuje prejavu vôle povinného, e záväzok nesplní. iadna forma nie je predpísaná, ale malo by ís o prejav výslovný. Èo sa týka
eventuálneho preukazovania, resp. dokazovania existencie takéhoto prejavu, je to moné
i svedecky, prostredníctvom korepondencie, atï. V prípade, ak bola u predmetná lehota
poskytnutá a zaèala plynú, nie je potrebné necha ju uplynú (dobehnú).

K § 347
Ods. 1
Pravidlo uvádzané v tomto odseku je dôsledkom princípu zásadnej prípustnosti èiastoèného plnenia. Ak dlník splní len èas svojho záväzku, môe sa dosta do omekania so zbytkom záväzku. Rovnako tak v dôsledku kvantitatívnej vady nastáva omekanie
v neposkytnutej èasti predmetu plnenia. Ak je iba èas plnenia inak vadná (kvalitatívne
vady), nastáva tie omekanie iba v rozsahu vadného plnenia. Zachovanie prípustnosti
èiastoèného plnenia je dispozitívna norma, ktorá nedovo¾uje odstúpi od celého plnenia pri
èiastoènom omekaní, ale iba od nesplnenej èasti. Samozrejme, nie je vylúèené, aby si strany
vopred dohodli nieèo iné, èím vylúèia predmetné zákonné ustanovenie (nie je toti kogentným ustanovením v zmysle ustanovenia § 263 ObchZ).
Vo vyie uvádzanej prípustnosti èiastoèného odstúpenia pri èiastoènom plnení je moné vidie výraz pojmovej neprípustnosti odstúpenia od povinnosti u predtým splnenej. Aj
napriek tomu vak kontrukcia odstúpenia od zmluvy (nielen od jednotlivej nesplnenej èasti plnenia  t. j. konkrétnej povinnosti) vedie k logicky protichodnému dôsledku  a to takému dôsledku, e odstúpenie od zmluvy zahàòa v sebe i odstúpenie od zmluvných povinností
u splnených. Preto zákonodarca tento na prvý poh¾ad zjavný rozpor riei osobitným zákonným ustanovením v § 351 ObchZ (viï výklad k nemu).
Pokia¾ ide o ustanovenie § 347 ObchZ, zákonodarca v jeho odseku 1 hovorí o èasti plnenia, ktoré je treba odlíi od plnenia èiastkového uvádzaného v jeho odseku 2. Pod èiastkovým plnením (t. j. zmluvy s èiastkovým plnením) pod¾a odseku 2 tohto zákonného ustano-
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venia je treba rozumie záväzok rozdelený na nieko¾ko samostatných záväzkov,
prièom tieto èiastkové záväzky postupne dospievajú. Z vyie uvádzaného jasne vyplýva, e èiastkové plnenie pod¾a odseku 2 tohto zákonného ustanovenia sa poskytuje v súlade s dohodou strán (riadne uzatvorenou zmluvou), prièom vak plnenie týkajúce sa iba èasti
splatného záväzku pod¾a odseku 1 tohto zákonného ustanovenia takúto povahu nemá (samotné ustanovenie je toti svojou povahou sankèné, na rozdiel od zmluvy s postupným
èiastkovým plnením riadne uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, napr. platenie vo výke dojednaných splátok).
Ods. 2
V súlade s vyie uvádzaným stratifikovaním plnenia na plnenie týkajúce sa èasti
splatného záväzku (lepie povedané omekanie týkajúce sa èasti splatného záväzku) a postupného èiastkového plnenia (na základe zmluvy) stanovil tento odsek právo odstúpi
od zmluvy iba oh¾adne toho èiastkového plnenia, s ktorým je dlník v omekaní.
Na rozdiel od plnenia èasti splatného záväzku, pri ktorom to bude vdy celý rozsah nesplneného záväzku (rozumej celý zbytok), v prípade zmluvy s postupným èiastkovým plnením,
ktoré je rozloené napríklad na osem èiastkových (samostatných), postupne dospievajúcich
záväzkov, môe verite¾ odstúpi len od toho èiastkového záväzku, pri ktorom sa dostal dlník
do omekania (napr. pri splatnom piatom záväzku), v iadnom prípade nie vak oh¾adne plnení, pri ktorých dlník ete nie je v omekaní (iesty, siedmy a ôsmy nedospelý záväzok).
Ods. 3
Posledný odsek tohto zákonného ustanovenia je peciálnym ustanovením k ustanoveniu § 517 ods. 1 OZ, v òom zakotvený princíp je pre obchodné záväzkové vzahy modifikovaný práve týmto odsekom § 347 ObchZ, ktorý vo väzbe na predchádzajúce vymedzenie
práva verite¾a odstúpi pri omekaní dlníka stratifikuje, èi poruenie záväzku spoèívajúce
v omekaní s èasou splatného záväzku alebo s niektorým postupným (dospelým) èiastkovým plnením má povahu podstatného alebo nepodstatného poruenia zmluvy. V súvislosti
s ustanovením § 346 ObchZ je vak nutné prizna právo odstúpi vo vetkých prípadoch,
kedy verite¾ nemá povinnos prija èiastoèné plnenie alebo kedy príde k omekaniu s niektorým postupným èiastkovým plnením, ak sú splnené podmienky tam uvádzané  t. j. poskytnutie dodatoènej primeranej lehoty.
Ustanovenie tohto odseku podáva súhrnný poh¾ad na obchodný záväzkový
vzah a posudzovanie povinnosti z h¾adiska hospodárskeho úèelu splnenia celého
jeho súhrnu. Je teda moné odstúpi oh¾adne èasti povinnosti splnenej alebo naopak, oh¾adne èasti povinnosti doteraz nesplatnej (a z toho dôvodu logicky nesplnenej) za predpokladu,
e je tu spomínaná vyie uvádzaná súvislos (ucelenos), ktorá bola poruená, a predmetné
poruenie má vetky znaky podstatného poruenia zmluvy. Ete nesplatné zmluvné povinnosti zákonodarca vyjadruje slovami èasti plnenia, pri ktorom nenastalo omekanie
a èiastkové plnenie, ktoré sa má uskutoèni a v budúcnosti. Problematika èiastoèného
alebo postupného èiastkového plnenia sa môe týka aj problematiky fixného záväzku (viï
Aktualizácia è. 54
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komentár k ustanoveniu § 349 ods. 3 ObchZ)  ak je teda predmetom fixného záväzku, je nevyhnutné aplikova ustanovenie § 349 ods. 3 ObchZ.

K § 348
Ods. 1
Toto ustanovenie upravuje tzv. anticipované poruenie zmluvy, ku ktorému
má dôjs ete pred èasom, keï má povinná strana plni svoju zmluvnú povinnos. Ide
o ustanovenie, ktoré svojou povahou a významom úzko súvisí s ustanovením § 326 ObchZ
 tzv. námietka nesplnenej zmluvy. Na rozdiel od tohto ustanovenia obchodného kódexu
ustanovenie § 348 ObchZ upravuje situáciu, kedy dlníkova povinnos ete nedospela, prièom právo odstúpi zákonodarca priznáva verite¾ovi bez oh¾adu na tú skutoènos, èi je zároveò (v postavení) dlníkom alebo nie. V takomto prípade vzniká právo na vrátenie poskytnutého plnenia a na náhradu nákladov v zmysle ustanovenia § 351 ods. 2 ObchZ. Pod¾a
ustanovenia § 326 ObchZ vyie uvádzané oprávnenie odoprie plnenie vzniká
v prípade, ak sa stane zrejmým, e druhá strana svoju povinnos nesplní; v zmysle
ustanovenia § 348 ObchZ musí z chovania tejto strany nepochybne vyplýva, e poruí
svoju zmluvnú povinnos podstatným spôsobom. Èo sa týka povinnosti poskytnutia dostatoènej zábezpeky, je nutné upozorni na tú skutoènos, e zákonodarca má zrejme na mysli
prostriedok zabezpeèenia, ktorý je z h¾adiska povahy konkrétnej povinnosti, a teda s poukazom na konkrétnu zmluvu, dostatoèný. Ak je takýto prostriedok poskytnutý, verite¾ nemá
právo od zmluvy odstúpi.
Ods. 2
Právo odstúpi bez ïalích podmienok a bez nutnosti poskytova dodatoènú primeranú
lehotu k plneniu zákonodarca priznáva verite¾ovi doposia¾ nedospelej povinnosti, ak dlník
vyhlási, e povinnos nesplní. Forma vyhlásenia dlníka nie je predpísaná, ale takéto vyhlásenie je nutné chápa ako výslovný prejav dlníka. Vzh¾adom na to, e v praxi sa môe sta,
e dlník takéto vyhlásenie neskôr poprie, je vhodné, ak verite¾ bude poadova dodranie písomnej formy takéhoto prejavu  a to najmä z poh¾adu právnej istoty.

K § 349
Ods. 1
Úèinky odstúpenia obchodný kódex spája s okamihom doruèenia prejavu vôle
o odstúpení dotknutej strane. Samozrejme, e ustanovenie § 350 ObchZ spája úèinky odstúpenia v niektorých prípadoch tie s márnym uplynutím dodatoènej primeranej lehoty na
plnenie. Základný rozdiel medzi obèianskym kódexom a obchodným kódexom je vak v tom,
e odstúpenie pod¾a OZ pôsobí ex tunc  od poèiatku a odstúpenie pod¾a ObchZ ex
nunc  teda od momentu odstúpenia. Ako konkrétne tieto úèinky pôsobia, stanovuje ustanovenie § 351 ObchZ (viï komentár k nemu). Dispozitívnos ustanovenia § 349 ObchZ sa
môe prejavi aj po doruèení prejavu o odstúpení. Ak strany zhodne skontatujú, e vyie
uvádzaná zákonná úprava im nevyhovuje, môu sa dohodnú na odlinom reime.
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Èo sa týka formy odstúpenia, odkazujeme na ustanovenie § 272 ObchZ. Toto ustanovenie sa vak vzahuje len na zmluvy a dohody o zmene alebo zruení zmluvy. Samotné odstúpenie je jednostranným právnym úkonom. Písomná forma by preto musela by predpísaná zákonom alebo dohodou strán (nie je teda obligatórna).
Ods. 2
Tento odsek stanovuje lehotu pre odstúpenie od zmluvy, prièom v danom prípade ide
o lehotu prepadnú. Právo odstúpi vak trvá iba do momentu splnenia povinnosti, ktorej
poruenie zaloilo právo od zmluvy odstúpi. Ustanovenie tohto odseku má vak ete aj inú
stránku. Vyjadruje toti logiku kontrukcie odstúpenia od zmluvy, ktorá u bola vyie
uvádzaná, odstúpi od zmluvy pre poruenie povinnosti znamená spôsobi zánik zmluvy
a v dôsledku toho aj zánik nesplnenej zmluvnej povinnosti. Ak vak bola poruená povinnos u splnená, zanikla splnením a nie je ju moné zrui v dôsledku inej právnej skutoènosti (t. j. v dôsledku odstúpenia od zmluvy).
Ods. 3
Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva, e úprava tzv. fixných záväzkov tvorí
tradiènú právnu úpravu intitútu odstúpenia. V súèasnom znení civilného kódexu
upravuje fixné záväzky ustanovenie § 518. Naproti tomu obchodný kódex výslovne
spája s omekaným plnením fixného záväzku úèinky odstúpenia. To znamená, e vetky
ustanovenia o úèinkoch odstúpenia sú aplikovate¾né aj na dôsledky zániku fixného záväzku,
ak ide o obchodný vzah. Reim fixného záväzku pod¾a obchodno-právnej úpravy
vyplýva z obsahu zmluvy. Tým je treba rozumie nielen výslovné urèenie, ale aj stanovenie takej povahy záväzku, ktorá jasne ukazuje, e v danom prípade skutoène ide o fixný záväzok. Obchodný zákonník síce neodkazuje na obchodné zvyklosti zachovávané veobecne
v príslunom obchodnom odvetví (ustanovenie § 264 ObchZ), ale pri interpretácii zmluvy
sa má k nim prihliada rovnako, ako sa má bra náleitý zrete¾ na vetky okolnosti súvisiace s prejavom vôle, vèítane rokovania o uzavretí zmluvy a praxe, ktorú strany medzi sebou
zaviedli, ako aj na následné správanie strán, pokia¾ to pripúa povaha veci. Odvráti úèinky odstúpenia od zmluvy je moné iba pred omekaním.

K § 350
Ods. 1
Ustanovenie tohto paragrafu je pod¾a náho právneho názoru z h¾adiska systematiky
obchodného kódexu zaèlenené tak trochu neorganicky medzi ustanovenie § 349 a ustanovenie § 351 ObchZ, ktoré spolu ve¾mi úzko súvisia. Naopak, ustanovenie § 350 ObchZ by
bolo vhodnejie umiestni za ustanovenie § 346 ObchZ v nadväznosti na ustanovenie
ukladajúce verite¾ovi povinnos poskytnú dlníkovi dodatoènú primeranú lehotu k plneniu (o tejto skutoènosti sme sa preto u vyie zmienili).
Zákonodarca v tomto odseku riei situáciu, ktorá môe v praxi ve¾mi jednoducho nasta, ak verite¾ síce dlníkovi poskytne dodatoènú lehotu, ale táto lehota je kratia
ako lehota primeraná, resp. verite¾ neposkytne dlníkovi lehotu vôbec a od zmluvy odstúAktualizácia è. 54
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pi okamite. V prípade, ak sú splnené podmienky odstúpenia, záväzok zaniká s oh¾adom na
vyie uvádzané a uplynutím primeranej lehoty (otázka primeranosti sa v praxi javí by
znaèným problémom, v danom prípade zrejme bude na aplikaènej èinnosti súdu, ako sa
s òou vysporiada).
Ods. 2
Prejav odstúpenia nemusí nevyhnutne nasledova po márnom uplynutí poskytnutej
dodatoènej primeranej lehoty na plnenie, ale je moné uskutoèni ho súèasne urèením takejto lehoty. Verite¾ potom v takomto prípade odstupuje od zmluvy s podmienkou, e povinnos nebude splnená v dodatoènej primeranej lehote. Splnením odkladacej podmienky
nastávajú úèinky odstúpenia. O primeranosti dodatoène poskytnutej lehoty platí to isté,
èo bolo vyie uvádzané k prvému odseku.

K § 351
Ods. 1
K tomuto zákonnému ustanoveniu sa u výklad uviedol, a to najmä v súvislosti s ustanovením § 349 ObchZ. Na rozdiel od ustanovenia § 349 ObchZ, upravujúceho zánik
zmluvy, pod¾a ustanovenia § 351 ods. 1 ObchZ zanikajú práva a povinnosti zo
zmluvy. Samotná zmluva teda pod¾a tohto ustanovenia nezaniká  v kontexte s ustanovením § 349 ObchZ je vak nevyhnutné dospie k záveru, e zanikla tak zmluva, ako aj práva
a povinnosti zmluvných strán, pokia¾ vak nezanikli ete skôr.
Ako sme u spomínali, odstúpenie s úèinkami ex nunc nezbavuje právneho dôvodu
u poskytnuté plnenia zmluvných strán, vedie k zániku povinností doposia¾ nesplnených,
ale zánik zmluvy vedie k dodatoènému odpadnutiu právneho dôvodu vo vzahu k povinnostiam u predtým splneným.
Odchýlkou od základného pravidla je druhá veta tohto odseku, pretoe právo na
náhradu kody ako kontraktuálna zodpovednos má svoj pôvod taktie v zmluvnom záväzku. Niektoré ustanovenia zmluvy dokonca zostanú nedotknuté aj po odstúpení, pretoe
v podstate ide o odliné (peciálne) zmluvy uzatvárané práve pre prípad sporu alebo poruenia zmluvy. Máme na mysli tak klauzulu o vo¾be práva (nie vo¾be zákona pod¾a ustanovenia § 262 ObchZ), ktorá je uzatváraná pri zmluvách s cudzím prvkom (viï zákon
è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom), ako aj ustanovenie u
vyie uvádzaného § 262 ObchZ, ktoré priznáva záväzkovému vzahu reim obchodného
kódexu bez oh¾adu na tú skutoènos, èi by pod¾a ustanovenia § 261 ObchZ mal obchodnú
povahu alebo nie (odstúpenie by sa rovnako nedotklo tzv. rozhodcovskej doloky a dohody
o miestnej príslunosti súdu prvého stupòa, pokia¾ zákon nestanoví príslunos výluènú 
tzv. prorogácia).
Na tomto mieste by sme sa mali zaobera ve¾mi praktickou otázkou, ktorá nám môe
vzniknú pri odstúpení od zmluvy  to je príklad, keï je obsahom jednej listiny nieko¾ko
zmlúv. Predmetná skutoènos je najèastejie výrazom vôle strán, no mnohokrát si zúèastnené strany ani neuvedomia, e uzatvorili nie jednu zmluvu, ale zmlúv nieko¾ko! V prípa-

1/1296

SEPI-A

de, ak sa neskôr ukáe, e niektorá zo zmlúv je neplatná alebo oprávnená strana
odstúpi len od jednej zmluvy, je nevyhnutné vyriei otázku, aký osud postihne
zmluvy zostávajúce. Zákonodarca dáva v urèitých prípadoch výslovnú odpoveï  a to
práve v ustanovení § 351 ObchZ, avak v iných prípadoch je nevyhnutné vychádza zo veobecných zásad. Najdôleitejia zásada umoòujúca rozlíenie tzv. viazaných alebo závislých zmlúv, je formulovaná v ustanovení § 275 ObchZ. Zánik jednej zo závislých zmlúv
iným spôsobom ako splnením spôsobuje zánik vetkých zmlúv. Preto odstúpenie od jednej
zo závislých zmlúv logicky spôsobuje právny následok vo forme zániku ostatných zmlúv.
V danom prípade je vak dôleitá tá skutoènos, e závislos zmlúv sa môe pod¾a vyie uvádzaného ustanovenia týka iba takých zmlúv, ktoré sú uzatvorené pri tom istom rokovaní alebo sú zahrnuté do jednej listiny a súèasne ich vzájomná väzba
(musí) vyplýva z povahy alebo stranám známeho úèelu. Zdá sa, e uvádzané ustanovenie je príli úzke a formalistické  èo v danom prípade treba rozumie pod pojmom pri
tom istom rokovaní (je nutné, aby sa rokovanie konalo v urèitú dobu, nepreruene, alebo
môe by napríklad odloené, èi preruené?!) a èo si treba vyloi pod pojmom jedna listina
(rovnako do úvahy prichádza sporný poh¾ad na prílohy zmluvy ako jej nedielne súèasti,
ktoré vak v danom prípade nemusia by k zmluve priloené, resp. môu v istých medziach
zmluve odporova)? Predmetné ustanovenie je vak ustanovením dispozitívnym. Ustanovenie § 750 OBZ upravujúce závislé zmluvy a ustanovenie § 751 nasl. OBZ upravujúce
viacstranné výmenné obchody, ktoré sú ale aplikovate¾né iba na vzahy v zahraniènom obchode, vak obdobnú podmienku nevyslovujú.
Ïalou významnou odchýlkou od zásady vyslovenej v prvej vete je ustanovenie
§ 302 ObchZ, pod¾a ktorého sa odstúpenie od zmluvy nedotýka povinnosti zaplati
zmluvnú pokutu. Pod¾a náho právneho názoru odstúpením nemôe rovnako zaniknú
nárok na úrok z omekania s tým, e nárok na úrok z omekania sa vak zapoèítava
na náhradu kody. V tejto súvislosti len pre úplnos dodávame, e súhlasíme s názorom
Prof. JUDr. I. Pelikánovej, pod¾a ktorej právneho názoru odstúpením od zmluvy nezanikajú ani niektoré ïalie povinnosti v dôsledku svojej povahy  napr. povinnos utajova pred
tretími osobami urèité informácie (zmluva o know-how) uvedené in: Pelikánová. I: Komentáø k obchodnímu zákoníku, III. díl (§ 261  408), Vydavate¾stvo Linde Praha, a.s., Praha
1998, str. 344.
Z doteraz uvádzaného teda jasne vyplýva, e dôsledky odstúpenia od zmluvy, èi u pod¾a civilného alebo obchodného kódexu, je nevyhnutné posudzova s oh¾adom na príslunú
povahu jednotlivých zmluvných povinností, prièom zákonná úprava nemôe by uplatòovaná mechanicky. To sa týka predovetkým situácií, kedy na základe zmluvy u nadobudli
práva tretie osoby  to vetko v dobrej viere. V takomto prípade je nevyhnutné zobra do
úvahy významný súkromnoprávny princíp  konkrétne princíp ochrany dobrej viery, a to
aj napriek tej skutoènosti, e ho zákonodarca v rámci kontextu tejto obchodno-právnej úpravy na nijakom mieste nevyslovuje. V tomto oh¾ade odkazujeme tak na obchodné zvyklosti
zachovávané v príslunom obchodnom odvetví v zmysle ustanovenia § 264 ObchZ, ako aj
Aktualizácia è. 54
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na zákaz ikanózneho výkonu práva v zmysle ustanovenia § 265 ObchZ (Výkon práva,
ktorý je v rozpore zo zásadami poctivého obchodného styku, nepoíva právnu ochranu.).
Ods. 2
Pravidlo vyslovené v tomto odseku je zvlátnou úpravou bezdôvodného obohatenia, nako¾ko ukladá stranám povinnos vráti si poskytnuté plnenia. Stanovuje dôsledky
zániku zmluvy ako právneho dôvodu splnenia povinností, ku ktorým dolo ete pred odstúpením. To znamená, e aspoò do urèitej miery bude stav navrátený k okamihu predchádzajúcemu uzatvoreniu zmluvy. V mnohých prípadoch vak nebude moné plnenie vráti 
vtedy prichádza do úvahy poskytnutie peòanej náhrady v súlade s ustanovením § 458
ods. 1 OZ.
Dôsledky odstúpenia je nutné vdy riei s prihliadnutím na konkrétne okolnosti v súvislosti s repektovaním princípu ekvivalencie poskytnutého plnenia.
Nárokom odliným od nároku na náhradu kody (ustanovenia § 373 a nasl.
ObchZ) je právo zakotvené v poslednej vete tohto zákonného ustanovenia  právo na
úhradu nákladov spôsobených verite¾ovi vrátením plnenia. Toto právo priznáva zákon oprávnenej strane, ktorá od zmluvy odstúpila. Nie je toti moné pripusti, aby bola takáto strana v dôsledku odstúpenia od zmluvy znevýhodnená. Vetky vyie uvádzané nároky  t. j. vrátenie plnenia, náhrada kody, úhrada nákladov, podliehajú premlèaniu, prièom
vak právo na náhradu kody podlieha premlèacej dobe peciálne upravenej v ustanovení
§ 398 ObchZ  pri práve na náhradu kody plynie doba odo dòa, keï sa pokodený dozvedel alebo mohol dozvedie o kode a o tom, kto je povinný na jej náhradu; konèí sa vak najneskôr uplynutím 10 rokov odo dòa, kedy dolo k porueniu povinnosti.

K § 352
Ods. 1
Úprava nemonosti plnenia sa týka iba následnej nemonosti plnenia, ktorá má za následok zánik záväzku. Poèiatoèná nemonos plnenia, teda taká nemonos plnenia, ktorá existuje u v dobe vzniku záväzku, má za následok neplatnos právneho úkonu 
v zmysle ustanovenia § 37 ods. 2 OZ právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemoné, je neplatný (v danom prípade ide o absolútnu neplatnos právneho úkonu ex lege). Takýto záväzok preto vôbec platne nevznikne. Ak vak nastane nemonos plnenia a po uzatvorení zmluvy, kedy záväzok u platne vznikol, vedie k jeho zániku. Nemonos plnenia
musí by objektívna, faktická a trvalá.
Objektívnou nemonosou plnenia sa rozumie, e danú povinnos by nemohol
splni ani odliný právny subjekt od subjektu k predmetnému plneniu povinného, ak by
sa ocitol v rovnakej právnej situácii ako subjekt povinný  z uvedeného teda vyplýva, e nepôjde iba o prekáky týkajúce sa individuálnych vnútorných pomerov dlníka, nako¾ko k takýmto vnútorným prekákam sa neprihliada.
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Faktická nemonos plnenia je zaloená na rozliovaní nemonosti plnenia zapríèinenej skutoènosami odlinými od zákazov alebo príkazov formulovaných právnymi predpismi a tzv. nemonosti právnej.
Ods. 2
Tento odsek roziruje pre obchodné záväzkové vzahy reim nemonosti plnenia tie na
prípad nedovolenosti. V obchodných záväzkových vzahoch teda dochádza k modifikácii zásady, e nemonos plnenia musí by faktická. Podmienkou takéhoto rozírenia je vak
tá skutoènos, e v danom prípade musí ís o právne predpisy vydané a po vzniku záväzku.
V opaènom prípade by bolo nutné kontatova, e právny úkon bol neplatný pre rozpor
s právnymi predpismi a teda nevznikol, podobne ako pri poèiatoènej nemonosti plnenia.
Ak obsahom právnych predpisov je uloenie povinnosti získa urèité povolenie, potom
z tohto odseku vyplýva dlníkovi povinnos obstara si takéto povolenie. O nemonos plnenia by lo len v tom prípade, ak by dlník vyie uvádzané povolenie aj napriek vynaloenému nevyhnutnému úsiliu, ktoré mono od neho poadova, nezískal. Je moné poveda, e
zákon v tomto prípade dispozitívne modifikuje obsah záväzku  aj napriek tej skutoènosti,
e zmluva nepredpokladá povinnos dlníka obstara si povolenie, vznikne mu takáto povinnos v dôsledku novej právnej úpravy.
Osobitným ustanovením pre vzahy v medzinárodnom obchode je ustanovenie § 731 ObchZ (najmä jeho odsek 3), v zmysle ktorého dlník je povinný poiada o vývozné povolenie, povolenie tranzitu alebo iné úradné povolenie, ktoré sa vyaduje pre splnenie jeho záväzku v mieste plnenia, bez oh¾adu na tú skutoènos, èi sú takéto povolenia
vyadované u v dobe uzatvorenia zmluvy! V prípade právoplatného (vykonate¾ného) zamietnutia iadosti dlníka alebo verite¾a potom nastávajú právne úèinky nemonosti plnenia.
Ods. 3
Ustanovenie tohto odseku stanovuje odchýlku od ustanovenia § 575 ods. 3 OZ. Pod¾a
obchodného kódexu vak verite¾ovi v posledne uvádzanom prípade vzniká iba právo odstúpi od zvyku záväzku, nenastáva teda automatický zánik záväzku. Povedané inými slovami  reim prvej vety ustanovenia § 575 ods. 3 OZ (Ak sa nemonos týka len èasti plnenia, zanikne povinnos, len pokia¾ ide o túto èas.) platí v obchodných
záväzkových vzahoch vo vetkých prípadoch.
Ods. 4
Obchodný kódex v ustanovení tohto odseku dopåòa pravidlo, ktoré nie je upravené v civilnom kódexe. Aj napriek tejto skutoènosti je vak nevyhnutné vychádza z tej skutoènosti,
e dôkazné bremeno zaauje dlníka, ktorý tvrdí, e jeho záväzok zanikol pre nemonos plnenia. V tomto smere preto nejde o odchýlku, ale iba o upresnenie a zdôraznenie veobecného pravidla.
Aktualizácia è. 54
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K § 353
Na rozdiel od právnej úpravy civilného kódexu, ktorý u nezakotvuje zodpovednos
spôsobenú nemonosou plnenia, s výnimkou kody spôsobenej oneskoreným oznámením
dlníka o nemonosti plnenia (tzv. notifikaèná oznamovacia povinnos o nemonosti plnenia dlníka), obchodný kódex expressis verbis v tomto zákonnom ustanovení priznáva
právo na náhradu kody. V danom prípade ide o zvlátnu úpravu zodpovednosti za kodu (aplikácia veobecnej právnej úpravy by tu bola zrejme problematická, nako¾ko nemonos plnenia nevznikne v dôsledku protiprávneho úkonu). Ide o objektívnu zodpovednos
s monosou liberácie (tzv.okolnosti vyluèujúce zodpovednos) pod¾a veobecnej úpravy
 ustanovenie § 373 a nasl. ObchZ. Zvlátnos úpravy ustanovenia § 353 ObchZ spoèíva
v tom, e povinnos uhradi kodu vznikne v kadom prípade nemonosou plnenia, s výnimkou toho prípadu, ak by sa dlníkovi podarilo preukáza existenciu
liberaèného dôvodu. Predpokladom zodpovednosti teda oproti veobecnej úprave nie je
protiprávny úkon. Postaèuje, ak v dôsledku (dodatoènej) nemonosti plnenia vznikla verite¾ovi koda. V skutoènosti bude nemonos plnenia v niektorých prípadoch dôsledkom protiprávneho konania dlníka, v iných prípadoch môe by dôsledkom urèitej (právnej) udalosti.
peciálnym ustanovením pre záväzkové vzahy v medzinárodnom obchode je ustanovenie § 736 ObchZ (Za okolnosti vyluèujúce zodpovednos sa nepovauje neudelenie úradného povolenia, o ktoré sa má poiada pod¾a § 731.).

K § 354
Vzh¾adom na to, e obchodný kódex nespája s nemonosou plnenia právo verite¾a od
zmluvy odstúpi, ale spája s òou ex lege priamo právne úèinky zániku záväzku, úèinky tejto
právnej skutoènosti budú rovnaké, ako keby verite¾ od zmluvy odstúpil. Preto v danom prípade bude aplikované ustanovenie § 351 ObchZ  pozri vyie uvádzaný výklad k tomuto
zákonnému ustanoveniu. V tejto súvislosti by sme chceli upozorni na jeden zaujímavý judikát, ktorý nadväzuje na odlinú (predchádzajúcu) právnu úpravu. Je na òom
zaujímavé to, e poukazuje na situáciu, ktorá môe nasta kedyko¾vek  t. j. nemonos plnenia záväzku zo zodpovednosti za vady. V prípade vadného plnenia záväzok zo zmluvy
trvá naïalej a nemonos môe zo veobecného h¾adiska spôsobi jeho zánik, aj keï pôjde
o vzah pod¾a súèasného znenia obchodného kódexu. Ustanovenia § 436 a § 437 ObchZ pamätajú výslovne na neodstránite¾nos vád a zakotvujú zmenu uplatneného nároku v prípade, e predávajúci neuspokojí kupujúceho pod¾a jeho vo¾by  bez oh¾adu na tú skutoènos,
z akého dôvodu sa tak stalo. K neuspokojeniu môe dôjs aj z dôvodu nemonosti plnenia.
Pre tento prípad zákon stanovil právo odstúpi od zmluvy. Je otázne, èi pri takejto peciálnej právnej úprave môe nasta situácia, kedy bude veobecná právna úprava nemonosti
plnenia aplikovate¾ná. Na strane druhej nemonos plnenia spôsobí zánik záväzku bez toho,
aby bolo nevyhnutné uskutoèni nejaký právny úkon. Vyie uvádzané zákonné ustanovenia § 436 a §437 ObchZ plnia funkciu vylúèenia monosti zániku záväzku pre nemonos
plnenia.
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K § 355
Ods. 1
Odstupné je treba chápa ako samostatný právny intitút, ktorý nemá s odstúpením od zmluvy niè spoloèné. Intitút odstupného ponúka monos, ako je moné zmluvne
rozíri právne prípustné a mimozodpovednostné monosti zániku záväzku s monosou
rozírenia si manévrovacieho priestoru (napr. v dôsledku rôznych zmien vyskytnutých sa
v danom období na relevantnom trhu) a dba pritom aj na oprávnené záujmy druhej zmluvnej strany  v danom prípade mono odstupné chápa aj ako formu zabezpeèenia záväzku.
Poskytnutie odstupného je typickou zmluvnou formou zániku záväzku; iadna zo zmluvných strán nemôe zo záväzku vystúpi jednostranne zaplatením akoko¾vek vysokého odstupného bez toho, aby s tým druhá zmluvná strana súhlasila.
Ak skúmame samostatné zákonné ustanovenie obchodného kódexu, vidíme, e v praxi
sa nám vyskytujú dva varianty odstupného  pod¾a toho, èi právo zrui zmluvu zaplatením odstupného je priznané len jednej strane alebo ktorejko¾vek zo strán. Primeraná
aplikácia ustanovenia § 351 ods. 1 ObchZ znamená, e na rozdiel od odstúpenia od zmluvy
pod¾a ustanovenia § 349 ObchZ zaplatením odstupného záväzok zaniká ex tunc (na rozdiel
od ostatnej právnej úpravy odstúpenia zakotvenej obchodným kódexom, kde zákonodarca
pristupuje k úèinkom ex nunc). S oh¾adom na vyie uvádzanú skutoènos úèinku ex
tunc je moné poveda, e predmetný úèinok spôsobuje právny stav, ako by zmluva nikdy
neexistovala, take nároky na náhradu kody a zaplatenie zmluvnej pokuty v dôsledku poruenia zmluvných povinností neprichádzajú do úvahy (ak sa samozrejme nedohodnú strany inak).
Dojednanie odstupného nie je viazané na iadne poruenie zmluvnej povinnosti iadnej zo zmluvných strán. Tak dlník, ako aj verite¾, môu zrui zmluvu zásadne len zaplatením dojednaného odstupného a podaním správy druhej zmluvnej strane (èo sa týka formy,
pozri vyie uvádzaný komentár k odstúpeniu od zmluvy).
Ods. 2
Druhý odsek ustanovenia § 351 ObchZ sa nemá aplikova na zaplatenie odstupného,
pretoe pod¾a odseku 2 ustanovenia § 355 ObchZ sa nedá zrui záväzok zaplatením odstupného, ak u sèasti bolo plnené, a preto neprichádza do úvahy vrátenie plnenia. Na tomto mieste vak uvádzame, e plne súhlasíme s právnym názorom V. Knappa, pod¾a ktorého
je moné výhradu odstupného dojedna i po èiastoènom plnení. Zmluvné strany
majú vdy vo¾nos dohodnú sa na zmene záväzku a nie je dôvod odopiera im právo dodatoèného dohodnutia si odstupného. Zákon odopiera právo vyui po èiastoènom splnení výhrady, ktorá bola dojednaná pred èiastoèným splnením, avak nevyluèuje neskoriu dohodu. Knapp, V.: Splnìní závazku a jiné spúsoby jejich zánikú, Praha, NÈSAV, 1955, str.
245.
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K § 356
Ods. 1
Na úvod treba poznamena, e ustanovenie tohto paragrafu má ve¾mi blízko k právnej
úprave nemonosti plnenia (ustanovenia § 575 a § 577 OZ a ustanovenia § 352 a § 354
ObchZ). Najèastejie pôjde o právnu udalos, ktorá síce nemusí ma za následok nemonos
plnenia, ale bude znamena nemonos dosiahnutia úèelu uzatvorenej zmluvy. Pod¾a súèasného znenia ustanovenia § 356 ObchZ záväzok nezaniká oznámením o zmarení
úèelu zmluvy, ale odstúpením od zmluvy. Zmarenie úèelu zmluvy v dôsledku podstatnej zmeny okolností zakladá iba právo odstúpi. Nie je vak vôbec zrejmé, kto je dotknutou
stranou  kto má teda právo odstúpi. A v kontexte s ustanovením § 357 ObchZ je zrejmé,
e právo odstúpi je priznané strane povinnej plni, pretoe iba tejto strane môe vzniknú
povinnos k náhrade kody (ustanovenie § 373 a nasl. ObchZ). Z vyie uvádzaného vyplýva, e v prípade tohto právneho intitútu obchodný kódex priznáva právo odstúpi trochu
protichodne druhej zmluvnej strane  t. j. povinnému (plni), nie oprávnenému (poadova
plnenie). Záväzok nezaniká na základe právnej udalosti, ale a na základe právneho úkonu  prejavu zmluvnej strany o odstúpení, ktorého úèinky vak sú podmienené
predchádzajúcou zmenou okolností. Zákonodarca, v zmysle vyie uvádzaného, priznal
strane, ktorá spôsobila zánik záväzku, monos, aby sama rozhodla o osude celého záväzkového vzahu, èo je pod¾a náho právneho názoru rieenie tak trochu prekvapivé. Na záver je
nevyhnutné doda, e k zmareniu úèelu zmluvy môe dôjs iba po uzatvorení zmluvy, prièom úèel zmluvy v nej musí by expresiss verbis vyjadrený (t. j. zmarenie základného úèelu
zmluvy je zmarenie takého úèelu zmluvy, ktorý bol jedinou alebo hlavnou pohnútkou uzatvorenia zmluvy a bez monosti jeho dosiahnutia by zmluva nebola vôbec uzatvorená; zákon pritom nerozliuje, èi k zmareniu úèelu zmluvy dolo vplyvom objektívnej udalosti alebo v dôsledku konania niektorej zo zmluvných strán, resp. tretej osoby, prièom tento
základný úèel zmluvy v nej musí by jasne vyjadrený  nestaèí ho odvodzova z povahy záväzku alebo tvrdi, e bol druhej strane známy).
Ods. 2
Druhý odsek tohto zákonného ustanovenia je negatívnym vymedzením podstatnej
zmeny, ktoré by pod¾a náho právneho názou malo vies aplikaènú prax k retriktívnemu
výkladu  obdobne, ako je nevyhnutný retriktívny výklad nemonosti plnenia. V zmene
majetkových pomerov je zaifrované aj predlenie, vyhlásenie konkurzu atï. Vyhlásenie
konkurzu vak má úèinky peciálne upravené zákonom o konkurze a vyrovnaní v platnom
znení. Za podstatnú zmenu okolností sa teda pod¾a tohto odseku zákonného ustanovenia nepovauje akáko¾vek zmena majetkových pomerov niektorej zo zmluvných
strán a ani akáko¾vek zmena hospodárskej situácie alebo situácie na príslunom
relevantnom trhu. Pokia¾ by neboli splnené vyie uvádzané zákonné podmienky realizácie práva odstúpi od zmluvy v dôsledku zmarenia úèelu zmluvy, zmluvným stranám stále
zostáva k dispozícii vyui alternatívy odstúpenia od záväzku z dôvodov uvádzaných ustanovením § 326 alebo ustanovením § 348 ObchZ (viï vyie uvádzaný komentár).
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Rovnako aj toto zákonné ustanovenie obchodného kódexu má vzh¾adom na ustanovenie
§ 263 ObchZ dispozitívny charakter  zmluvné strany si preto v praxi môu dohodnú
vetky právne dôsledky zmarenia úèelu zmluvy odline, a to buï retriktívne (napr. odopretie práva odstúpi od zmluvy na základe zmarenia úèelu zmluvy), alebo extenzívne (rozírenie práva odstúpi od zmluvy na základe zmarenia úèelu zmluvy).

K § 357
Ako sme u uviedli, obchodný kódex pribliuje právne dôsledky zmarenia úèelu zmluvy
právnym dôsledkom odstúpenia, a teda nie právnym dôsledkom nemonosti plnenia. Toto
zákonné ustanovenie je zvlátnou právnou úpravou zodpovednosti za kodu, resp.
presnejie povedané, povinnosti k náhrade kody, ktorá v danom prípade môe ma aj mimozodpovednostnú povahu, nako¾ko zmarenie úèelu zmluvy môe nasta aj bez protiprávneho úkonu zmluvnej strany. Jediným predpokladom vzniku povinnosti k náhrade
kody je odstúpenie od zmluvy na základe ustanovenia § 356 ObchZ. Toto odstúpenie vak
nie je poruením právnej povinnosti, ale realizáciou oprávnenia daného zákonodarcom. Pokia¾ v tomto prípade vôbec mono hovori o vzniku zodpovednosti za kodu, je ju potom nevyhnutné povaova za kodu absolútnu  bez monosti liberácie a zároveò objektívnu  bez oh¾adu na zavinenie. Reim zodpovednosti umoní subsidiárnu
aplikáciu ustanovenia § 373 a nasl. ObchZ. Ak by sme vak povinnos k náhrade kody povaovali za mimozodpovednostnú povinnos, bolo by moné aplikova spomínané ustanovenie (ustanovenie § 373 a nasl. ObchZ  náhrada kody) len na základe analógie.
Následky odstúpenia od zmluvy upravuje ustanovenie § 351 ObchZ (viï vyie uvádzaný komentár k tomuto zákonnému ustanoveniu), z ktorého vyplýva povinnos vráti
vetko, èo bolo plnené, vrátane úrokov. Primerané pouitie tohto zákonného ustanovenia
v danom prípade znamená, e nebudú hradené náklady spojené s odstúpením (nako¾ko odstúpila zodpovedná zmluvná strana  t. j. zmluvná strana, ktorá mala povinnos plni
zmluvný záväzok), ale naopak, v rámci práva na náhradu kody bude nevyhnutné vyrovna
ujmu, ktorá mohla takto druhej zmluvnej strane vzniknú (rozumej strane oprávnenej poadova zmluvné plnenie).
Na záver u len dodávame, e úèelom úpravy zániku záväzku je najmä poskytnutie preventívneho prostriedku proti nárastu nákladov oboch zmluvných strán 
okamihom zániku záväzku je akéko¾vek ïalie vynakladanie prostriedkov a vykonávanie
èinností zameraných na splnenie záväzku právne neodôvodnite¾né, a teda zaauje výhradne toho, kto takto postupuje (o tieto náklady sa môe zmeni koda, ktorá odstúpením od
zmluvy pre zmarenie jej úèelu príslunej zmluvnej strane vznikne).

K § 358
Základnú úpravu zapoèítania poh¾adávok obsahuje Obèiansky zákonník
v § 580 a § 582, ktoré ustanovujú, e pokia¾ majú dlník a verite¾ vzájomné poh¾adávky
s plnením rovnakého druhu, ktoré sa vzájomne kryjú, zaniknú zapoèítaním za podmienok
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ustanovených zákonom. Zánik nastáva okamihom, keï sa stretnú poh¾adávky spôsobilé na
zapoèítanie.
Pre obchodné záväzkové vzahy sa nepouijú ustanovenia Obèianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje, ktoré poh¾adávky nie sú spôsobilé na zapoèítanie. ObchZ
upravuje pre obchodné vzahy spôsobilos na zapoèítanie odline v § 358 a § 364.
Za poh¾adávku, ktorú nemono uplatni na súde, je treba povaova predovetkým nesplatnú poh¾adávku, ïalej premlèanú poh¾adávku (aj keï terminologicky nie je presné 
premlèanú poh¾adávku na súde uplatni mono, toto uplatnenie vak bude k námietke premlèania neúspené) a poh¾adávku z práv zo zodpovednosti za vady, ktorú nemono uplatni
na súde pod¾a prísluných ustanovení jednotlivých zmluvných typov (napr. § 428, 562
a pod.).
Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 23. decembra 1999, sp. zn. 3 Cdo
102/99.
Zákonnému pojmu vymáhate¾ná poh¾adávka zodpovedá taká poh¾adávka, ktorú mono úspene vymáha pred súdom v základnom konaní.

K § 359
Ustanovenie tohto paragrafu umoòuje zapoèítanie poh¾adávky pred jej splatnosou
v prípade, e je zrejmé, e záväzok nebude vèas splnený.

K § 360
Obidve podmienky musia by splnené súèasne. Pokia¾ teda napr. verite¾ odloí splatnos
dlhu za predpokladu, e dlník zaplatí vyí úrok, nie je jedna zo stanovených podmienok
splnená a zapoèítanie nie je moné.

K § 361
Ak má banka voèi svojmu klientovi poh¾adávky z úverovej zmluvy, nemôe na zapoèítanie proti tejto poh¾adávke poui prostriedky klienta na benom alebo vkladovom úète.

K § 362
Pohyblivos devízových kurzov by mohla v praxi pôsobi pri zapoèítaní problémy, preto
Obchodný zákonník ustanovuje podrobné pravidlá zapoèítania.

K § 363
Postupný prevod poh¾adávky pripadá do úvahy nielen pri postúpení poh¾adávky pod¾a
§ 524 a nasl. OZ, ale (aj keï zákon hovorí o prevode a nie o prechode poh¾adávky) aj pri predaji podniku (§ 476 a nasl.), premene obchodnej spoloènosti na inú formu spoloènosti alebo
drustvo, pri splynutí, zlúèení alebo rozdelení spoloènosti (§ 69), vloení podniku do obchodnej spoloènosti (§ 59) a pod.
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K § 364
Ustanovenie tohto paragrafu zdôrazòuje dispozitívnos ustanovenia o zapoèítaní poh¾adávky.
Ku spôsobu zániku záväzku upravenom iba v OZ uvádzame:
Dohodu úèastníkov o zániku záväzku upravuje § 570 a § 574 OZ. V úprave je zahrnutých nieko¾ko druhov dohôd:


dohoda úèastníkov o tom, e sa doterají záväzok nenahrádza celkom alebo sèasti novým
záväzkom (privatívna novácia) (§ 570 a § 572 ods. 1),



dohoda o zruení èasti alebo celého záväzku bez náhrady (§ 572 ods. 2 a § 573),



dohoda o vzdaní sa práva alebo odpustení dlhu (§ 574).

Osobitným druhom dohody úèastníkov o zániku záväzku je urovnanie, ktoré upravuje
§ 585 a § 587 OZ.
Dohodou o urovnaní upravujú úèastníci záväzkového vzahu práva, ktoré sú medzi nimi
sporné. ObchZ upravuje formu urovnania, rozsah jeho úèinkov, dôsledky omylu a úèinky
dobrej viery na urovnanie.
Pri urovnaní sa doterají záväzok nahrádza záväzkom vyplývajúcim z urovnania.
Zánik záväzku uplynutím doby upravuje OZ v § 578h tak, e práva a povinnosti zaniknú
uplynutím doby, na ktorú boli obmedzené.
Smr dlníka alebo verite¾a upravuje OZ v § 579. Smrou dlníka zaniká záväzok, len
pokia¾ bolo jeho obsahom plnenie záväzné výluène na osobu dlníka. Smrou verite¾a záväzok zanikne, pokia¾ bolo plnenie obmedzené výluène na jeho osobu.
Neuplatnenie práva upravuje OZ v § 583. K zániku práva, ktoré nebolo v ustanovenej dobe
uplatnené, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone (napr. § 204 ods. 3). K zániku práva
súd prihliadne, aj keï ho dlník nenamietne.
Splynutie upravuje OZ v § 584. Pokia¾ akýmko¾vek spôsobom (napr. dedením, právnym nástupníctvom) splynie právo s povinnosou v jednej osobe, právo aj povinnos zanikajú, pokia¾ zákon neustanovuje inak.
Napriek tomu, e ObchZ výslovne pripúa monos jednostranného zápoètu,
v praxi podnikate¾ských subjektov sa aplikácia tejto monosti sauje tým, e
platné úètovné postupy vyadujú v prípade zapoèítania dohodu. V prieniku týchto
úprav je potrebné vyvodi záver, e poh¾adávka zapoèítaná jednostranným zápoètom bude
úkon, ktorý bude plne v súlade s ustanoveniami súkromného práva a ako taká nebude môc
by spochybnite¾ná z dôvodu neexistencie dohody. V prípade kontroly vedenia úètovníctva
vak bude môc by udelená pokuta za nedodranie verejnoprávnych noriem, ktorá by rozhodne mala zodpoveda primeranosti poruenia zákona a jeho vykonávacích predpisov
(t.j. úètovných postupov.)
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Z povahy ustanovenia § 517 ods. 2 OZ v spojení s § 3 nariadenia vlády è. 87/1995 Z. z.
vyplýva, e kogentne je stanovená iba horná hranica úrokov z omekania, ktorej prekroèenie
nie je prípustné.
Judikáty:
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 27. októbra 1998, sp. zn. 1 Cdo
58/98.
Verite¾ peòanej poh¾adávky môe od dlníka, ktorý je v omekaní s plnením peòaného
dlhu, uplatòova úroky z omekania aj v menom rozsahu, ne ustanovuje cit. právny predpis.
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky zo 16. septembra 1996, sp. zn. 6
Obo 152/96.
Ak predmetom zmluvy o postúpení poh¾adávky nie je výslovne aj poplatok z omekania
pod¾a § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka, alobca, ktorý poh¾adávku postúpil, nestratil
aktívnu legitimáciu na vymáhanie poplatku z omekania za obdobie pred postúpením poh¾adávky.
Stanovisko obchodného kolégia Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 19. marca
1999, sp. zn. Obpj 2/99.
S postúpenou poh¾adávkou prechádza na postupníka aj prísluenstvo poh¾adávky. Postupca a postupník sa môu dohodnú i tak, e prísluenstvo poh¾adávky zostáva postupcovi.

K Dielu X
Poruenie zmluvných povinností a jeho následky
Veobecné ustanovenia o obchodných záväzkových vzahoch obsahujú v rámci úpravy
poruenia zmluvných povinností a jeho následkov tie veobecnú úpravu omekania dlníka a verite¾a. Táto úprava má komplexnú povahu, teda sa nepouijú prísluné ustanovenia
Obèianskeho zákonníka. Vymedzenie omekania ako dlníka (§ 365 Obchodného zákonníka), tak aj verite¾a (§ 370 Obchodného zákonníka) je kogentné a strany si pojem omekania
nemôu vzájomnou dohodou stanovi inak. Naproti tomu právne dôsledky omekania sú
upravené dispozitívne. Strany teda môu jednotlivé dôsledky vzájomnou dohodou vymedzi odchylne od Obchodného zákonníka, s urèitým obmedzením platným pri nároku na náhradu kody. Strany môu tie niektoré dôsledky úplne vylúèi, ako napr. prechod nebezpeèenstva kody na veci, úrok z omekania atï. Teoreticky vak nie je moné vylúèi ani
dohodou strán záväzkového vzahu, e omekanie verite¾a alebo dlníka, prípadne oboch nebude ma iadne právne dôsledky. Je vak na druhej strane moné, aby si strany zmluvne
právne dôsledky omekania rozírili nad rámec stanovený Obchodným zákonníkom. Úprava omekania v § 365 a 372 Obchodného zákonníka, ktorá má podpornú platnos, platí len
v prípade, ak z úpravy konkrétnej zmluvy nevyplýva nieèo iného. Rovnako veobecná úprava právnych dôsledkov omekania je u niektorých zmlúv modifikovaná.
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Diel X. tretej èasti, hlavy I. Obchodného zákonníka, obsahujúci úpravu omekania v obchodných vzahoch, je nazvaný Poruenie zmluvných povinností a jeho následky. Z toho
by bolo moné vyvodi, e sa vzahuje len na omekanie s plnením zmluvných povinností.
Za tieto je nepochybne nutné povaova nielen povinnosti výslovne uvedené v uzatvorenej
zmluve, vèítane odkazu na obchodné podmienky, ale aj povinnosti zmluvných strán vyplývajúce na základe uzatvorenej zmluvy z Obchodného zákonníka, prípadne z iného zákona
a z obchodných zvyklostí.

K § 365
Omekanie dlníka je v Obchodnom zákonníku v jeho ust. § 365 vymedzené kogentne,
a to dvomi spôsobmi. Predovetkým je stanovené, e dlník je v omekaní, ak nesplní svoj
záväzok riadne a vèas. Toto pozitívne vymedzenie je potom doplnené vymedzením negatívnym, pod¾a ktorého nie je dlník v omekaní, aj keï nesplnil svoj záväzok vèas a riadne, ak
tak nemôe urobi v dôsledku omekania verite¾a. Niekedy je toto negatívne vymedzenie
omekania dlníka oznaèované ako liberaèný dôvod.
Z pozitívneho vymedzenia omekania vyplýva, e k nemu môe prís v dvoch prípadoch. Je tomu tak, ak dlník v dobe splatnosti záväzku neposkytne plnenie, ku ktorému je zaviazaný, a to buï vôbec, alebo nie v plnom rozsahu. Omekanie dlníka vak nastáva aj
v prípade, e síce dlník plnenie poskytne v dobe splatnosti svojho záväzku, teda vèas, ale
toto plnenie nie je riadne. To je dôsledok koncepcie prijatej v Obchodnom zákonníku pre
úpravu zániku záväzku jeho splnením. Pod¾a § 324 ods. 1 Obchodného zákonníka je záväzok splnený, ak bol splnený verite¾ovi nielen vèas, ale súèasne aj riadne. Pod¾a ods. 2 tohto
ustanovenia zaniká záväzok oneskoreným plnením dlníka, ak nezanikol u skôr odstúpením od zmluvy.
Záväzok nie je splnený vèas, ak nebol splnený dlníkom v dobe splatnosti. Táto doba je
spravidla urèená v zmluve, na základe ktorej záväzok vznikol, alebo je v zmluve dohodnutý
spôsob jej urèenia. Môe to by urèitý deò alebo urèitá lehota. Ak je doba splatnosti záväzku
urèená ako konkrétny deò, potom omekanie nastáva, keï dlník nesplní záväzok v tento
deò. Prvým dòom omekania je deò bezprostredne nasledujúci po dni urèenom ako deò
splatnosti záväzku. Pri urèení splatnosti urèitou lehotou na plnenie dôjde k omekaniu
v prvý nasledujúci deò po dni, keï lehota na plnenie márne uplynula. Pre urèenie konca lehoty je potrebné vzia do úvahy § 122 Obèianskeho zákonníka.
Pokia¾ by splatnos záväzku nevyplývala zo zmluvy ani z ustanovení Obchodného zákonníka pre konkrétnu zmluvu, prichádza do úvahy ustanovenie § 340 ods. 2 Obchodného
zákonníka. Z tohto ustanovenia vyplýva, e splatnos je urèená lehotou bez zbytoèného odkladu potom, èo bol dlník verite¾om o plnenie poiadaný. V prípade, e by verite¾ urèil vo
výzve na plnenie lehotu dlhiu, ako by zodpovedala lehote bez zbytoèného odkladu, platila
by táto lehota urèená verite¾om. Naproti tomu pri stanovení lehoty kratej by samozrejme
platila objektívne posudzovaná lehota bez zbytoèného odkladu, pretoe verite¾ nemôe
svojím jednostranným úkonom meni práva a povinnosti dlníka.
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Záväzok nie je splnený riadne predovetkým v prípade, e plnenie má vady, èi u faktické alebo právne. Pritom môe ís o vady vyplývajúce zo zákonnej zodpovednosti alebo
o vady vyplývajúce zo záruènej zodpovednosti. Vadné plnenie nemá za následok zánik záväzku dlníka, ale len zmenu obsahu záväzku spôsobom, ktorý zodpovedá nárokom verite¾a
vzniknutým z vadného plnenia. Vadné plnenie uskutoènené pred uplynutím doby plnenia
má tie za následok omekanie dlníka. V súvislosti s tým vzniká urèitá pochybnos v prípade, e dlník poskytol v stanovenej lehote vadné plnenie, ale do uplynutia lehoty vady odstránil. Obchodný zákonník nemá v tomto smere výslovnú úpravu. Mám za to, e odstránenie vád plnenia poskytnutého v dodacej lehote nemá na vznik omekania dlníka vplyv. Iná
situácia vak nastáva pri kúpnej zmluve a zmluve o dielo pri tzv. predèasnom plnení.
Poiadavka riadneho splnenia záväzku v zmysle ust. § 365 Obchodného zákonníka okrem iného znamená, e dlník musí plnenie poskytnú spôsobom a v mieste, ktoré sú urèené
buï v zmluve, alebo zákonom. Súèasne sa vyaduje, aby dlník plnenie poskytol verite¾ovi.
Inej osobe ako verite¾ovi môe poskytnú plnenie s úèinkami splnenia len v prípade, e to
stanovuje zmluva alebo zákon.
Omekanie trvá pod¾a výslovného ustanovenia § 365 Obchodného zákonníka a do
doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keï záväzok zanikne iným spôsobom. Ak
bolo pôvodne poskytnuté plnenie inak ako riadne, príde k poskytnutiu riadneho plnenia odstránením nedostatkov (vád) plnenia, ktoré mali za následok, e plnenie nemohlo by povaované za plnenie riadne. Najmä ide o uspokojenie nárokov verite¾a z vadného plnenia. Obchodný zákonník vyaduje, aby plnenie, ktoré bolo poskytnuté k uspokojeniu nárokov z vád,
bolo plnením riadnym, musí to by tie plnenie, ku ktorému je dlník povinný. Zániku
omekania vak nebráni, ak nie sú uspokojené nároky na náhradu kody a na zmluvnú pokutu vzniknuté v dôsledku vadného plnenia. K iným spôsobom zániku záväzku, ako je poskytnutie riadneho plnenia a tým aj k zániku omekania, patrí predovetkým odstúpenie od
zmluvy a dohoda strán.
Jedinou skutoènosou, ktorá má za následok, e dlník nie je v omekaní, je omekanie
verite¾a. Z dikcie ust. § 365 Obchodného zákonníka vak vyplýva, e sa vyaduje, aby omekanie verite¾a bolo dôvodom toho, e dlník nemôe svoj záväzok plni. Preto musí by medzi omekaním verite¾a nemonosou dlníka záväzok riadne a vèas plni vzah príèiny
a následku. Táto podmienka má za následok, e vylúèenie omekania dlníka z dôvodu
omekania verite¾a vyaduje, aby dlník bol reálne schopný a pripravený svoj záväzok plni.
Vznik omekania je v Obchodnom zákonníku kontruovaný objektívne. Nezáleí, s výnimkou omekania verite¾a, na dôvodoch, kvôli ktorým dlník nesplnil riadne a vèas svoj záväzok. Na rozdiel od náhrady kody sa v prípade omekania neuplatòujú okolnosti vyluèujúce zodpovednos. Tieto môu ma význam len pri nároku na náhradu kody spôsobenej
omekaním.

K § 366
K splneniu záväzku a tým aj k zániku omekania môe prís tie oneskoreným plnením,
teda poskytnutím plnenia po stanovenej dobe plnenia. Dlník je povinný aj pri omekaní
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záväzok splni. Podmienkou vak je, e také plnenie je plnením riadnym v zmysle ako je
uvedené vyie, aj keï to ust. § 324 ods. 2 Obchodného zákonníka výslovne nezakotvuje.
Vyplýva to vak z ods.1 tohto ustanovenia. Okrem toho musí ís o plnenie záväzku, ktorý
ete nezanikol odstúpením od zmluvy.
Oneskorené plnenie dlníka je vylúèené v prípade tzv. fixných záväzkov. U týchto záväzkov má omekanie dlníka za následok, e nastanú úèinky odstúpenia od zmluvy, ak verite¾ neoznámi dlníkovi pred omekaním, e trvá na splnení záväzku. V ostatných prípadoch omekania dlníka nie je verite¾ povinný iada o plnenie záväzku.
Verite¾ nemôe trva na riadnom plnení záväzku v prípadoch, keï pre jednotlivé druhy
zmlúv je v Obchodnom zákonníku stanovené nieèo iné.

K § 367
Obchodný zákonník upravuje dôsledky omekania oddelene pre dlníka a verite¾a. Tieto
dôsledky sú vak väèinou zhodné a patrí k nim povinnos strany, ktorá je v omekaní, nahradi druhej strane kodu spôsobenú omekaním, a to za podmienok § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Je moná aj kumulácia nárokov, a to nároku na náhradu kody s právom
strany, ktorá nie je v omekaní, poadova od strany, ktorá je v omekaní, riadne splnenie
záväzku, ïalej právo poadova zaplatenie zmluvnej pokuty, ak bola pre tento prípad omekania dojednaná, právo odstúpi od zmluvy, ak tak stanovuje zákon alebo zmluva. Predpokladom zodpovednosti za kodu spôsobenú omekaním dlníka je, e k nej prilo v dôsledku
omekania (teda existuje príèinná súvislos medzi omekaním a vznikom kody) a riadnemu
a vèasnému splneniu povinnosti nebránila okolnos vyluèujúca zodpovednos.
Platnos veobecnej úpravy náhrady kody v Obchodnom zákonníku aj pre kodu spôsobenú omekaním znamená, e strana, ktorá je v omekaní, sa môe povinnosti nahradi
kodu zbavi, ak preukáe, e omekanie bolo spôsobené okolnosami vyluèujúcimi zodpovednos za kodu. Pre stranu, ktorá je v omekaní alebo má vedie, e bude v omekaní, platí
oznamovacia povinnos a pre stranu, ktorej omekanie hrozí alebo vzniká koda, povinnos
túto kodu s prihliadnutím na okolnosti prípadu odvraca, prípadne pri odstúpení od zmluvy aj povinnos vèas vyui monos uzatvori náhradnú zmluvu. Z kogentného ustanovenia § 386 Obchodného zákonníka potom vyplýva zákaz vzda sa nároku na náhradu kody,
ktorá vznikla omekaním pred jej vznikom a nemonos, aby súd náhradu kody zníil.

K § 368
Ak má dlník záväzok, ktorého predmetom je vec, prechádza na neho nebezpeèenstvo
kody na tejto veci, ak je v omekaní s odovzdaním alebo vrátením veci verite¾ovi alebo nakladá s vecou v rozpore so svojimi povinnosami. K prechodu nebezpeèenstva kody na veci
príde samozrejme len vtedy, ak pred uvedenými skutoènosami rozhodnými pre tento prechod neniesol dlník nebezpeèenstvo kody na veci buï pod¾a zmluvy, alebo ako vlastník
veci. V omekaní s odovzdaním veci je dlník, ak vec, ktorú nadobudol od verite¾a, verite¾ovi
vèas neodovzdal. Ak neprilo k omekaniu dlníka s odovzdaním alebo vrátením veci, prechádza nebezpeèenstvo kody na veci na dlníka, ak tento nakladá s vecou v rozpore so svoAktualizácia è. 54
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jimi povinnosami. K tomuto porueniu prichádza, ak dlník sám vec uíva, alebo umoní
jej uívanie inej osobe bez toho, aby bol na to oprávnený pod¾a zmluvy. Ak príde ku kode na
veci v dobe, keï nebezpeèenstvo znáa dlník, je povinný túto kodu verite¾ovi nahradi, a to
bez oh¾adu na to, èi ju dlník mohol odvráti alebo nie. Tento odsek obsahuje peciálnu úpravu náhrady kody, ktorá vznikla na veci v dobe, keï dlník znáal nebezpeèenstvo kody na
veci. Táto povinnos dlníkovi vak nevzniká, ak by ku kode na veci prilo, aj keby dlník
splnil povinnos, ktorej poruenie viedlo k prechodu nebezpeèenstva kody na veci na dlníka. Z tohto liberaèného dôvodu nie je vak moné prís k záveru, e vznik nároku verite¾a na
odkodnenie závisí na priamej príèinnej súvislosti medzi poruením povinnosti, s ktorou je
spojený prechod nebezpeèenstva kody na veci a vznikom tejto kody. Dlníkova povinnos
poskytnú odkodnenie vznikne nielen, keï koda bola spôsobená samotným dlníkom, ako
napr. v dôsledku uívania veci dlníkom, ale aj keï bola spôsobená treou osobou. Dlník
nezodpovedá za kodu spôsobenú verite¾om alebo jej vlastníkom ani za kodu, ak by k nej
prilo aj pri splnení povinnosti dlníka (napr. prírodná katastrofa). Za kody spôsobené verite¾om alebo vlastníkom sú povaované aj kody spôsobené osobami, ktoré voèi dlníkovi
boli oprávnené kona v mene verite¾a alebo vlastníka.
Dlník, ktorý nesie nebezpeèenstvo kody na veci v dobe, keï táto vznikla, je povinný
verite¾ovi túto kodu nahradi v peòanej forme. Pre urèenie výky náhrady je rozhodujúci
rozdiel medzi hodnotou veci pred vznikom kody a hodnotou veci po vzniku kody. Pri strate veci alebo znièení veci sa hradí celá jej hodnota. Pre urèenie výky náhrady sú rozhodujúce cenové pomery v dobe vzniku kody na veci. Pri poruení svojej povinnosti môe by dlník povinný, okrem kody na veci uhradi aj kodu, ktorú spôsobil verite¾ovi poruením
svojho záväzku. K náhrade tejto ïalej kody je vak povinný, ak sú splnené zákonom stanovené predpoklady pre vznik nároku na náhradu kody (§ 373 Obchodného zákonníka).

K § 369
Pri omekaní so zaplatením peòaného záväzku vzniká nárok na úroky z omekania,
a to na rozdiel od nároku na zmluvnú pokutu priamo zo zákona. Nárok na úrok z omekania
nie je vylúèený dohodou o zmluvnej pokute pre prípad toho istého omekania, pokia¾ z dohody nevyplýva nieèo iného.
Pri vzniku nároku na úroky z omekania nie je dôleitý dôvod, pre ktorý je dlník
v omekaní. Ani okolnosti vyluèujúce zodpovednos ho nezbavujú povinnosti plati úroky
z omekania, tieto sú významné len pri povinnosti k náhrade kody. Povinnos plati úroky
z omekania je zaloená teda na objektívnom princípe.
Úprava úrokov z omekania má v Obchodnom zákonníku dispozitívnu povahu. Strany
si môu dojedna inú výku úrokov z omekania, môu ich platenie obmedzi na urèité prípady alebo úplne vylúèi ich platenie. Ak si strany nedohodnú výku úrokov z omekania,
platí zákonná úprava a dlník je povinný plati z nezaplatenej sumy úroky, z omekania
o 1 % vyí, ako je úroková sadzba urèená obdobne pod¾a § 502, teda o 1 % vyie, ako sú obvyklé úroky poadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlníka v èase uzavretia zmluvy, t. j. pre úèely ustanovenia § 369 v èase, keï sa dostal dlník do omekania. Pri
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urèovaní rozhodnej úrokovej sadzby je potrebné prihliadnu k úroku, ktorý banky obvykle
dojednávajú pri poskytovaní úveru na dobu, po ktorú je dlník v omekaní. Ak sú strany
z rôznych tátov, sú rozhodujúce úrokové sadzby aplikovate¾né v táte dlníka. Ak bola dojednaná taká vysoká sadzba úrokov z omekania, e by jej výka odporovala zásadám poctivého obchodného styku, bola by jej vymáhate¾nos obmedzená výkou, ktorá by neodporovala poctivému obchodnému styku (§ 265 Obchodného zákonníka).
Rozsah nároku na náhradu kody je obmedzený, prípadne vylúèený, ak boli pre prípad
omekania dojednané úroky z omekania alebo zmluvná pokuta. Pokodená strana nemá
nárok na náhradu kody, pokia¾ je koda krytá úrokmi z omekania. Toto obmedzenie sa
vzahuje len na kodu, ktorá bola spôsobená omekaním so splnením peòaného záväzku.
Urèité pochybnosti môu vzniknú pri interpretácii slova krytá. Nie je úplne jednoznaèné, èi je moné sem zahrnova prípady, keï nárok na úroky z omekania vznikol, bez oh¾adu
na to, èi bol uspokojený, alebo prípad, keï vzniknutá koda bola pokodenému zaplatením
úrokov z omekania reálne zaplatená. Správny je zrejme výklad, pod¾a ktorého sa na náhradu kody zapoèítavajú len úroky skutoène zaplatené, lebo len v tomto prípade je moné hovori o tom, e nimi bola krytá koda.
Judikáty:
Uznesenie NS SR z 16. 5. 1996, spis. zn. 3 Odo 3/96
Dohodnutá výka úrokovej sadzby, pokia¾ nie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, môe prevyova úroky, ktoré banky iadajú pri poskytovaní úverov.
Rozsudok NS SR z 17. 12. 1997, spis. zn. 6 bo 232/97
Ak k uzavretiu zmluvy dolo pod¾a § 153 ods. 2 písm. b) Hospodárskeho zákonníka, ide
o právny vzah, ktorý vznikol ete pred úèinnosou Obchodného zákonníka. Ak v nadväznosti na uvedené si oprávnený uplatnil aj úroky ako prísluenstvo poh¾adávky, súd úrok neprizná, lebo Hospodársky zákonník tento nárok ako prísluenstvo poh¾adávky nepoznal.
Rozsudok Krajského obchodného súdu v Ostrave z 24. 10. 1994, è. k. 12 Cm
287/93
Predpokladom uplatnenia nároku na zaplatenie úrokov z omekania pod¾a § 369 ods.1
Obchodného zákonníka nie je vyúètovanie tohto úroku, lebo nárok na úrok z omekania
vzniká zo zákona v dôsledku omekania so splnením peòaného záväzku, vyplývajúceho
z uzatvorenej zmluvy.
Rozsudok Krajského obchodného súdu v Ostrave z 10. 5. 1995, è. k. 12 Cm
1064/93
Pod¾a § 369 ods.1 Obchodného zákonníka, ak je dlník v omekaní so splnením peòaného záväzku alebo jeho èasti a nie je dojednaná sadzba úrokov z omekania, je dlník povinný plati z nezaplatenej èiastky úroky z omekania urèené v zmluve, inak o 1 % vyie, ako
je úroková sadzba urèená obdobne pod¾a § 502.
Z citovaného ustanovenia vyplýva, e dlník nie je povinný pod¾a súèasnej
zákonnej úpravy plati tzv. poplatok z omekania vo výke 0,05 % za kadý deò
Aktualizácia è. 54
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omekania, teda v roènej sadzbe 18,25 % z dlnej èiastky, pokia¾ si strany takúto
sadzbu nedojednali.

K § 370
K omekaniu verite¾a príde pod¾a ust. § 370 Obchodného zákonníka v dvoch prípadoch.
Prvým je prípad, keï verite¾ v rozpore so svojimi povinnosami vyplývajúcimi zo záväzkového vzahu neprevezme riadne ponúknuté plnenie. Z formulácie uvedeného ustanovenia
vyplýva, e Obchodný zákonník vyaduje splnenie dvoch podmienok. Povinnos prevzia
plnenie musí by pre verite¾a obsahom záväzkového vzahu. Takú povinnos napríklad
nemá kupujúci, ktorému predávajúci ponúkol plnenie predèasne, teda pred stanovenou dobou plnenia. Veobecne mono poveda, e neprevzatie ponúknutého plnenia má za následok omekanie verite¾a, ak tento nemá pod¾a zmluvy alebo zákona právo plnenie odmietnu.
Súèasne musí by splnená podmienka, e dlník plnenie ponúkol verite¾ovi riadne. Vyaduje sa teda, aby ponúknuté plnenie bolo èo do spôsobu plnenia a miesta plnenia v súlade so
zmluvou alebo Obchodným zákonníkom. Taktie musí by bez vád.
K omekaniu verite¾a prichádza tie v prípade, e verite¾ neposkytol spolupôsobenie
nutné k tomu, aby dlník mohol splni svoj záväzok. Povaha a rozsah tohto spolupôsobenia
budú vyplýva zo zmluvy alebo Obchodného zákonníka. Omekanie verite¾a vak nemá za
následok neposkytnutie akéhoko¾vek spolupôsobenia. Musí sa jedna o spolupôsobenie, ku
ktorému je verite¾ pod¾a obsahu záväzkového vzahu povinný. Súèasne musí ís o spolupôsobenie, ktoré je nutné k splneniu záväzku zo strany dlníka. Tie omekanie verite¾a má objektívny charakter. Na jeho vznik nemajú vplyv ani okolnosti vyluèujúce zodpovednos za
kodu.

K § 371
Právna úprava následkov omekania verite¾a je obdobná ako právna úprava následkov
omekania dlníka. Úprava tohto ustanovenia je kogentná. V prvom odstavci je formulovaný princíp, e na základe omekania verite¾a jeho povinnos nezaniká s výnimkou, ak zo zákona nevyplýva nieèo iného. Omekanie verite¾a spôsobuje, e nedochádza k omekaniu dlníka s plnením si svojho záväzku. V prípade omekania verite¾a dlník splní svoju
povinnos, ak uloí plnenie do úradnej úschovy.
Pre nárok na náhradu kody a odstúpenie v prípade omekania verite¾a platí analogicky
to, èo je uvedené pri ust. § 367.

K § 372
K prechodu nebezpeèenstva kody na veci pri omekaní verite¾a prichádza, ak verite¾ neprevezme vec v rozpore so svojimi povinnosami. Ak pre omekanie nesie nebezpeèenstvo
kody na veci verite¾, jeho dôsledky verite¾ neznáa, ak táto koda bola spôsobená poruením
povinnosti dlníka. Rovnaké úèinky má aj spôsobenie kody osobami, ktoré dlník pouil
k plneniu týchto svojich povinností alebo osobami, ktoré boli oprávnené kona za dlníka.
Verite¾ znáa nebezpeèenstvo kody na veci po dobu, po ktorú trvá jeho omekanie s prevzatím veci. Ak záväzok dlníka zanikne iným spôsobom ako splnením alebo spôsobom nahra-
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dzujúcim plnenie, skonèí aj omekanie verite¾a. Ak vak toto omekanie skonèí splnením povinnosti verite¾a vec prevzia, nie je s tým spravidla spojený spätný prechod
nebezpeèenstva kody na veci na dlníka, lebo týmto prevzatím dochádza k prechodu tohto
nebezpeèenstva na verite¾a aj bez omekania.
Ak verite¾ znáa nebezpeèenstvo kody na veci, postihujú ho následky tejto kody. Ak
koda spoèíva v pokodení alebo znehodnotení veci, splní dlník svoj záväzok, ak vec odovzdá alebo vráti verite¾ovi v pokodenom alebo znehodnotenom stave. Pre posudzovanie vád
tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy je rozhodná doba prechodu nebezpeèenstva kody na tovare. Táto doba je rozhodná aj pre posudzovanie vád diela. Ak koda na veci spoèíva
v jej strate alebo znièení, záväzok dlníka zaniká a posudzuje sa, akoby bol splnený. Ak sú za
kodu na veci zodpovedné tretie osoby, má verite¾ voèi týmto osobám ako pokodený nárok
na náhradu kody, resp. nárok na vydanie veci.

K § 373
Úprava náhrady kody v Obchodnom zákonníku je tzv. komplexnou úpravou a ustanovenia Obèianskeho zákonníka mono poui, len ak nenájdeme príslunú úpravu v Obchodnom zákonníku. Základnou odlinosou je aj dispozitívnos väèiny ustanovení o náhrade kody (pod¾a ust. § 263 ObchZ sú kogentné, t. j. nemono sa od nich
odchýli ani ich vylúèi, iba ustanovenia § 376, § 382, § 384 a § 386) a princíp objektívnej
zodpovednosti s monosou liberácie na základe liberaèných dôvodov uvedených v ust.
§ 374 (Obèiansky zákonník má úpravu kogentnú postavenú na princípe prezumovaného
zavinenia, okrem niektorých prípadov osobitnej zodpovednosti). Dispozitívnos úpravy si
vak nemono vyklada neobmedzene a s prihliadnutím na zásadu poctivého obchodného
styku jej výku neprimerane zníi alebo zvýi, ako aj pod¾a ust. § 386 náhradu kody vopred vylúèi. O tzv. paualizácii náhrady kody hovoríme pri zmluvnej pokute (§ 300
ObchZ), resp. úrokoch z omekania (§ 369 ObchZ).
Obèiansky zákonník sa pouije v prípadoch, kedy nastane poruenie povinnosti ustanovenej iným zákonom (§ 420 OZ) alebo v prípadoch osobitnej zodpovednosti vymedzenej
v OZ.
Vychádzajúc zo znenia § 373 sa úprava náhrady kody aplikuje na kodu, ktorá vznikla
zo záväzkových vzahov, t. j. zo vzahov medzi podnikate¾mi pri ich podnikate¾skej èinnosti
(§ 261 ObchZ). V zákone vak nájdeme mnostvo ustanovení, ktoré odkazujú pri poruení
zákonnej povinnosti na ust. § 373 a v ustanovení § 757 je priamo vymedzená povinnos
v prípade vzniku zodpovednosti za kodu spôsobenú poruením povinností ustanovených
Obchodným zákonníkom poui ustanovenia § 373 a nasl. Úprava náhrady kody bude aplikovate¾ná v prípadoch poruenia mimozáväzkovej povinnosti napr. pod¾a:


§ 12 (ochrana obchodného mena),



vychádzajúc z ust. § 41 a § 42 poruenie povinnosti pod¾a zák. è. 136/2001 Z. z.
o ochrane hospodárskej súae (pokia¾ vznikne koda inému súaite¾ovi),



§ 53 (nekalá súa),
Aktualizácia è. 54
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§ 56 a nasl. (povinnosti uvedené v úprave obchodných spoloèností a drustva),



§ 65 (zákaz konkurencie),



§ 268 (neplatnos právnych úkonov),



§ 271 (poskytnutie dôverných informácií v predkontraktaènej fáze vzahu),



§ 290 ods. 2 (neuzavretie zmluvy na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy),



§ 353 (dodatoèná nemonos plnenia),



§ 357 (zmarenie úèelu zmluvy),



§ 469 a 470 (odstúpenie od kúpnej zmluvy),



§ 484 (upozornenie na vady pri predaji podniku),



§ 533 (modifikácia rozsahu zodpovednosti pri zmluve o skladovaní),



§ 552 ods. 2 (prekáky znemoòujúce vykonanie diela a vylúèenie nároku na náhradu
kody pre obe strany),



§ 622 (modifikácia zodpovednosti dopravcu pri zmluve o preprave),



§ 704 (modifikácia zodpovednosti banky pri zmluve o bankovom uloení veci),



§ 731 ods. 4 (neudelenie úradného povolenia v medzinárodnom obchodnom styku),



pecifickou úpravou je s¾ub odkodnenia pod¾a § 757.

Záväzok na náhradu kody trvá po zániku pôvodného záväzku, hovoríme o separácii
zodpovednostného vzahu. Poruením pôvodného záväzku (resp. povinnosti) teda vzniká
nový záväzok, ktorý existuje nezávisle od pôvodného.
Princíp objektívnej zodpovednosti s monosou liberácie spoèíva na troch základných predpokladoch vzniku zodpovednosti:
1. protiprávny úkon
Protiprávny úkon musí by úkon v zmysle ust. § 34 OZ, teda prejav vôle, èi u vo forme
konania (komisívne správanie) alebo nekonania (omisívne správanie). Ak teda pôjde o poruenie záväzkového vzahu, pokodený musí preukáza existenciu zmluvy, ïalej ktorú z povinností kodca poruil a e skutoène takúto povinnos mal. Pokia¾ pôjde o niektorý z vyieuvedených prípadov mimozáväzkovej povinnosti, staèí preukáza poruenie danej
normy.
2. vznik kody
kodou sa rozumie ujma vyjadrite¾ná v peniazoch (pozri judikát k ustanoveniu § 379),
nemajetkovú ujmu, tzv. zadosuèinenie, je moné iada len v prípadoch vymedzených zákonom (napr. pri nekalej súai).
3. príèinná súvislos medzi vznikom kody a protiprávnym konaním (kauzálny
nexus)
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koda musí by následkom daného protiprávneho konania a je azda najzloitejím prvkom dokazovania túto súvislos preukáza. Pokodený musí dokáza, e koda by nebola
vznikla, keby k úkonu zo strany kodcu nedolo.
Na rozdiel od princípu prezumovaného zavinenia nie je potrebné preukazova zavinenie (èo je typický atribút v prípade Obèianskeho zákonníka) a je povinnosou toho, kto spôsobil kodu, preukáza liberaèné dôvody, pokia¾ sa chce zbavi povinnosti kodu nahradi
(§ 374). Pokodený je povinný preukáza vetky tri uvedené skutoènosti a a následne prechádza dôkazné bremeno na kodcu, ktorý sa môe zodpovednosti zbavi len pri pouití liberaèných dôvodov.
Premlèanie pri práve na náhradu kody upravuje § 398 ObchZ.
Judikatúra:
Jedným zo základných predpokladov pre vznik práva na náhradu kody je existencia
kody. Ten, kto nie je správcom alebo vlastníkom kodou postihnutého majetku, sa nemôe
domáha náhrady kody na tom, kto poruením záväzku alebo inej právnej povinnosti na
tomto cudzom majetku spôsobil kodu.
(Hospodárske právo 1/88, str. 25, Eliá str. 673)

K § 374
Vzh¾adom na dispozitívnos ustanovenia je moné, aby si zmluvné strany presnejie urèili liberaèné dôvody, resp. môu ich modifikova prísnejie alebo vo¾nejie pod¾a
charakteru záväzku. Zákonom vymedzené dôvody, teda dôvody, ktorých sa povinný môe
dovola a ktoré ho oslobodia od povinnosti vzniknutú kodu nahradi, musia kumulatívne naplni tieto znaky:


Dané skutoènosti nesmú nasta v súlade s vô¾ou povinného, teda nesmie ich
vyvola svojou èinnosou. Musia ma takú povahu, e bránia povinnému záväzok
splni  v tejto súvislosti mono hovori o prelínaní s dôvodmi nemonosti plnenia
(§ 353), avak v prípade nemonosti plnenia ide o trvalý stav, vedúci k zániku záväzku.
Ak liberaèné dôvody pominú, má povinný povinnos plni a je zodpovedný za vznik
kody po ich zániku.



Nie je moné rozumne predpoklada odvrátenie alebo prekonanie týchto prekáok alebo ich následkov zo strany povinného. Tu sa prejavuje urèitý subjektívny prístup, kedy nebude posudzovaná objektívna monos prekonania alebo odvrátenia
týchto skutoèností, ale schopnos povinného v danom èase tak uèini (tzv. rozumný
predpoklad).



V dobe vzniku záväzku nemohla povinná strana takúto prekáku predvída.
Predvídate¾nos prekáky je spojená s prevenènou povinnosou pod¾a § 415 OZ, kedy
povinný musí vykona prísluné opatrenia na odvrátenie hroziaceho stavu. Máme zato,
e tu tie platí (èo je dôleité pre dokazovanie) rozumný predpoklad predvídate¾nosti
prekáky, berúc do úvahy druh podnikania a charakter prekáky, jej vzah k záväzku
v zmysle predvídate¾nosti monosti jeho ovplyvnenia takouto skutoènosou.
Aktualizácia è. 54
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Prekákami môu by napr. ivelné pohromy, vojny, epidémie chorôb, skutoènosti charakteru vnútropolitického (trajky, opatrenia legislatívneho charakteru) alebo zahraniènopolitického (uvalenie embarga medzinárodným spoloèenstvom a pod.). Taktie nemôu ma
pôvod v hospodárskych pomeroch povinného (napr. finanèné problémy, odchod kvalifikovaných odborníkov a pod.). V medzinárodnom obchode sa vak za liberaèný dôvod nepovauje
neudelenie úradného povolenia (§ 736 ObchZ).
Pokia¾ dôjde k naplneniu uvedených znakov a v èase omekania dlníka so splnením
záväzku, nie je moné liberaèné dôvody poui. Ide o úplný prenos rizika náhrady kody na
povinného, vzh¾adom na to, e pokia¾ by plnil vèas a riadne, nebolo by k danej situácii dolo.
Úèinky vyluèujúce zodpovednos by mali ma doèasný charakter a uplynutím
prekáok s nimi spojených automaticky nastupuje povinnos plni. Pokia¾ charakter prekáok bude trvalý, dôjde k naplneniu znakov pod¾a § 353 a k zániku záväzku z dôvodu nemonosti plnenia.
Pod¾a ust. § 300 okolnosti vyluèujúce zodpovednos nemajú vplyv na povinnos plati
zmluvnú pokutu.
Ïalie ustanovenia o náhrade kody obsahujú urèité modifikácie obsahu povinnosti
a rozsahu náhrady kody.

K § 375
Vychádzajúc z ust. § 331 ObchZ, veobecne platí, e ak dlník plní svoj záväzok pomocou inej osoby, zodpovedá tak, akoby záväzok plnil sám. Ustanovenie § 375 je presným vymedzením monosti poui liberaèné dôvody v prípade takéhoto plnenia. Vylúèi zodpovednos bude moné len za súèasného naplnenia podmienky, e prekáky vyluèujúce
zodpovednos nastali aj u povinného aj u osoby plnením òou poverených, a zároveò musí
existova priamy vzah medzi pokodeným, povinným a skutoèným kodcom (osobou pouitou na plnenie).

K § 376
V súvislosti s týmto ustanovením hovoríme o ïalích liberaèných dôvodoch, kedy povinný nesplnil záväzok z dôvodu:
a) konania pokodeného zabraòujúceho splneniu záväzku alebo
b) omekania pokodeného s poskytnutím súèinnosti (omekanie verite¾a pod¾a § 370
ObchZ, ktoré vyluèuje omekanie dlníka pod¾a ust. § 365).
Na toto ustanovenie nadväzuje úprava § 384, kedy je moné vylúèi zodpovednos pri
nesplnení prevenènej povinnosti zo strany pokodeného, ako aj ust. § 382 (prevenèná povinnos ustanovená právnym predpisom). Vetky uvedené ustanovenia sú kogentné a strany ich nemôu zmluvne modifikova.

K § 377
Notifikaèná  oznamovacia povinnos je jednou z prevenèných povinností
a jej nesplnenie má dôleité dôsledky pre obe strany. Strana, ktorá poruuje alebo
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zrejme poruí svoju povinnos, musí oznámi tieto skutoènosti druhej strane za úèelom eliminácie kôd. Oznámenie musí obsahova informáciu o povahe prekáky a o dôsledkoch,
ktoré sú s nimi spojené. Mono predpoklada, e zákonodarca mal na mysli predvídate¾né
dôsledky, teda oznámenie musí obsahova informácie, ktoré sú povinnej strane dostupné
v rozsahu jej èinnosti. Momentom, od ktorého táto povinnos vzniká, je èas, kedy sa povinný o prekáke preukázate¾ne dozvedel alebo sa pri náleitej starostlivosti (t. j. primeranej
danej situácii) dozvedie mohol. Pokia¾ si povinný túto povinnos nesplní, nemôe sa dovoláva okolností vyluèujúcich zodpovednos. Pokia¾ vak o prekáke nevedel ani vedie nemohol, oznamovaciu povinnos, prirodzene, nemá.
Pod¾a odseku 2 je potrebné správu druhej strane doruèi, teda aj v prípade, e správa
bola odoslaná, ale adresátovi vèas nedola, povinnos náhrady kody zostáva zachovaná
rovnako ako pri poruení povinnosti posla oznámenie. Ak k neskorému doruèeniu (resp.
nedoruèeniu) dolo zavinením tretej osoby (pota a pod.), povinný má právo uplatni si náhradu kody u tejto tretej osoby, jeho povinnos voèi oprávnenému vak
zostane zachovaná.
Z ïalieho vyplýva, e poruenie oznamovacej povinnosti sa spája s tým následkom, e
pokodená strana má nárok na náhradu takej kody, ktorá jej týmto poruením bola spôsobená. To znamená, e ak napríklad povinný oznamovaciu povinnos nesplnil, avak ani jej
splnením by nedolo k zmeneniu alebo vylúèeniu kody, zodpovednos pod¾a § 377 nevznikne a môe sa dovola liberaèných dôvodov pod¾a § 373 a 374. Na druhej strane pri opomenutí notifikova a následnom vzniku kody, ktorá by splnením notifikaènej povinnosti
bola vylúèená (alebo menieho rozsahu), je povinný zaviazaný k náhrade kody v plnom
rozsahu aj v prípade existencie liberaèných dôvodov.
Po splnení notifikaènej povinnosti vznikajú povinnosti oprávnenému pod¾a ust. § 384
a 385.

K § 378
Èo sa týka spôsobu náhrady kody, zákon preferuje náhradu peòanú aj vzh¾adom
na jednoduchos takejto náhrady v podnikate¾skom prostredí. Len v prípadoch, kedy sám
pokodený poiada o naturálnu retitúciu, teda uvedenie do pôvodného stavu, má povinný
tak uèini, ak sú splnené podmienky, e:
a) uvedenie do pôvodného stavu je moné, a zároveò
b) takýto postup je obvyklý.
V zmluvných vzahoch èasto dochádza k preventívnej úprave spôsobu a rozsahu náhrady kody pouitím zmluvnej pokuty (§ 300 ObchZ) alebo monosou zruenia zmluvy zaplatením odstupného (§ 355 ObchZ).
Ustanovenie je dispozitívne, take strany si môu zvoli aj iný spôsob náhrady kody
alebo uvedenie do pôvodného stavu, aj ak to nie je v takom prípade obvyklé (rozhodujúca je
dohoda strán).
Aktualizácia è. 54
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K § 379, § 380 a § 381
Zákon upravuje aj rozsah náhrady kody s prihliadnutím na fakt, e podnikate¾ské riziko nemôe by absolútne neobmedzené a urèitým spôsobom chráni povinnú stranu tak, e
náhrada kody nesmie presiahnu výku, ktorú bolo moné predvída v èase vzniku záväzku. Podnikate¾ pri svojej èinnosti vstupuje do vzahov, pri ktorých je schopný urèi riziká
a vychádza z obchodných zvyklostí a informácií dostupných pre daný odbor. Pokia¾ by
vzniknutá koda s prihliadnutím na objektívnu predvídate¾nos bola neprimerane vysoká,
povinná strana (kodca) bude zaviazaný len v miere urèenej zákonom. Toto ustanovenie je
dispozitívne, take môe nasta aj situácia, e strany takéto obmedzenie vylúèia.
kodou sa rozumie skutoèná koda a ulý zisk. Skutoènou kodou je to, o èo sa majetok pokodeného zmenil. Vynaloenie nákladov, ktoré vznikli v príèinnej súvislosti so
vznikom kody, sa tie povaujú za kodu (viï ust. § 380 ObchZ). Ulým ziskom sú vyèíslite¾né hodnoty, o ktoré sa majetok pokodeného v dôsledku kodnej udalosti nezväèil. Preukazovanie ulého zisku je èasto problematické a urèitým návodom je § 381, tzv. abstraktný
ulý zisk. V tejto súvislosti je potrebné vzia do úvahy ust. § 385.
Dôkazné bremeno znáa pokodený.
Judikatúra:
koda je majetková ujma vyjadrite¾ná v peniazoch, ktorá sa prejavuje buï ako
skutoèná koda, alebo ako ulý zisk. Obe tieto formy kody sú zásadne rovnocenné a existencia jednej z nich nie je pod¾a platného práva podmienkou vzniku a uplatnenia druhej formy.
Z platného práva nevyplýva, e by podmienkou vzniku zodpovednosti za kodu vo forme
ulého zisku bol tie vznik skutoènej kody.
Stanovenie výky ulého zisku nie je ¾ubovo¾né a musí by vykonané tak, aby bola zistená pravdepodobná výka blíiaca sa pod¾a beného uvaovania istote.
(Soudní rozhledy 4/96, str. 86, Eliá str. 683)
Nárok na úhradu nákladov spojených s vymontovaním vadného a zamontovaním nového výrobku nie je nárokom zo zodpovednosti za vady, ale nárokom kupujúceho na náhradu
kody, ktorá vznikla dodaním výrobku s neodstránite¾nou vadou.
(Hospodárske právo 6/74, str. 427, Eliá str. 685)

K § 382
Spoluspôsobenie kody pokodeným znamená jeho povinnos podie¾a sa príslunou
mierou na takto vzniknutej kode, t. j. stráca nárok na náhradu takejto kody zo strany povinného. Ustanovenie je osobitné, do urèitej miery spresòujúce, k veobecnej prevenènej povinnosti pod¾a § OZ (spoluspôsobenie kody upravuje aj § 376 ObchZ.).
V súvislosti s týmto ustanovením pôjde predovetkým o poruenie povinností urèených
vo verejnoprávnych predpisoch, týkajúcich sa napr. poiarnej ochrany, bezpeènosti práce
a pod.
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K § 383
Princíp solidarity v obchodných záväzkových vzahoch je definovaný v § 293 ObchZ,
pod¾a ktorého ak je na to isté plnenie spoloène zaviazaných nieko¾ko osôb spoloène a nerozdielne, môe verite¾ poadova plnenie od ktorejko¾vek z nich, ale plnenie ponúknuté iným
spoloèným dlníkom je povinný prija. Verite¾  pokodený má tak zjednoduenú situáciu pri vymáhaní kody, keïe mu staèí zisti jednu z povinných osôb a tá je povinná náhradu plni. Následne si povinný môe uplatni regres na ïalích, ktorí boli povinní k náhrade kody (zákon nehovorí o podmienke spôsobenia kody viacerými kodcami,
staèí, aby ïalie osoby boli povinné k náhrade kody napr. z titulu zmluvného záväzku
a pod.). Splnením jednou z povinných osôb pokodený stráca nárok na vymáhanie kody od
ostatných povinných. Ide o dispozitívne ustanovenie, take strany si môu urèi odliný
princíp a napr. solidárnu zodpovednos úplne vylúèi. Taktie povinnos osôb povinných
k náhrade kody vysporiada sa navzájom pod¾a rozsahu zodpovednosti je modifikovate¾ná
(napr. môu sa dohodnú na vysporiadaní rovným dielom bez oh¾adu na rozsah kody spôsobenej jednotlivými kodcami).

K § 384
Veobecná zakroèovacia povinnos pod¾a § 417 OZ urèuje povinnos zakroèi na
odvrátenie kody spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia, Obchodný zákonník túto povinnos roziruje aj na zakroèenie vedúce k zmierneniu kody. Monos zakroèi
bude posudzovaná objektívne, teda bude posudzovaná monos a schopnos pokodeného
(resp potenciálne pokodeného) naplni zákonom uloenú povinnos. S ust. § 384 bude paralelne uplatnite¾né aj ust. § 417 OZ (právo ohrozeného v prípade, ak ide o váne ohrozenie
domáha sa, aby súd uloil vykona vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej
kody).
Splnenie tejto povinnosti sa viae na moment zistenia hrozby kody (nadväznos na notifikaènú povinnos pod¾a § 377 ObchZ).
Povinnos uhradi náklady spojené so splnením zakroèovacej povinnosti kodcom
(resp. povinnou osobou) vyplýva z faktu, e odvrátením kody alebo jej zmiernením nevznikne kodcovi povinnos nahradi takú vysokú kodu. Zákon nijako neobmedzuje
výku nákladov spojených so zakroèovacou povinnosou, avak analogickým pouitím ustanovení o krajnej núdzi (§ 418 OZ) mono kontatova, e povinná strana bude povinná na náhradu najviac v rozsahu zodpovedajúcom kode, ktorá bola odvrátená (§ 419
OZ).

K § 385
Opä ide o osobitné ustanovenie o zakroèovacej povinnosti, ktoré smeruje k prevencii
pred vznikom ïalej kody, ktorá by mohla vzniknú vyuitím práva od zmluvy odstúpi.
Pri poruení zmluvného záväzku majú strany èasto monos odstúpi od zmluvy (§ 344
a nasl. ObchZ), obvykle práve za úèelom eliminova vznik ïalích kôd. Môe sa vak sta,
e ani odstúpením sa hrozba kody neeliminuje a zákon ukladá v prípade, e to je moné
Aktualizácia è. 54
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a koda tak bude zmiernená alebo odvrátená, povinnos uzavrie vèas náhradný obchod.
Vzh¾adom na dispozitívnos ustanovenia môu strany túto povinnos vylúèi alebo obmedzi, èo je obvyklé napr. v prípadoch, kedy objednávate¾ovi vyslovene záleí na tom, aby dielo príp. dodávku alebo jej èas plnil presne urèený subjekt a iaden iný.

K § 386
Ide o zákaz vzdania sa práva pred jeho vznikom, ktorý je veobecne formulovaný v ust.
§ 574 ods. 2 OZ tak, e dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môu vzniknú a v budúcnosti, je neplatná. § 386 ObchZ je peciálnym ustanovením k citovanému paragrafu a je
urèením hraníc dispozitívnosti väèiny ustanovení o náhrade kody v Obchodnom zákonníku. Hoci dohodou je moné obmedzi rozsah náhrady kody, takáto dohoda nesmie ma
charakter vzdania sa práva na náhradu kody (napr. obmedzenie náhrady kody na sumu
najviac 1 Sk resp. inú minimálnu sumu, ktoré je tak obchádzaním zákona).
Oprávnený sa vak môe vzda nárokov na náhradu u vzniklej kody (§ 574 OZ), resp.
k platnému vzdaniu sa práva môe dôjs aj po tom, ako dolo k porueniu povinnosti, hoci
existencia kody alebo jej výka ete nie je známa. Vzdanie sa práva je moné len na základe
písomnej dohody dlníka a verite¾a.
Moderaèné právo súdu
Na rozdiel od Obèianskeho zákonníka, ktorý moderáciu zo strany súdu pripúa (§ 450
OZ), Obchodný zákonník je postavený na princípe zákazu poui zmieròovacie
právo sudcu, èo vychádza z charakteru obchodnoprávnych vzahov a princípu objektívnej
zodpovednosti. Jedine pokodený má pod¾a § 574 ods. 1 OZ monos rozsah náhrady kody zmeni alebo ju odpusti (viï komentár k § 385 ObchZ).

K § 387
Ods. 1 a ods. 2
Premlèanie je intitút zakotvený na ochranu dlníka. Pod¾a § 263 Obchodného zákonníka sú vetky ustanovenia upravujúce premlèanie kogentnej povahy, teda úèastníci sa nemôu od právnej úpravy obsiahnutej v týchto ustanoveniach odchýli ani túto vylúèi. Práva, ktoré podliehajú premlèaniu, majú povahu práva na plnenie alebo práva uskutoèni
právny úkon.
Právna úprava premlèania v Obchodnom zákonníku v jeho ustanoveniach § 387 a
§ 408 je úpravou platnou pre obchodné záväzkové vzahy, nie vak pre iné vzahy, èi u iné
záväzkové alebo nezáväzkové vzahy. Na tieto bude pouitá právna úprava Obèianskeho zákonníka. Obchodnoprávnej úprave premlèania podliehajú práva zo záväzkových vzahov,
ktoré majú v zmysle ust. § 261 a ust. § 262 Obchodného zákonníka povahu obchodných záväzkových vzahov, teda úprava platí pre tzv. relatívne obchody, absolútne obchody a fakultatívne obchody. Výnimku tvorí úprava premlèania práv, ktoré vznikli zo zmlúv uzatvorených osobami uvedenými v ust. § 261 ods. 1 a ods. 2 (medzi podnikate¾mi pri ich
podnikate¾skej èinnosti alebo medzi podnikate¾om pri jeho podnikate¾skej èinnosti a tátom
alebo samosprávnou územnou jednotkou alebo právnickou osobou zriadenou ako verejno-
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právna intitúcia), prièom tieto zmluvy nie sú upravené v II. hlave Obchodného zákonníka,
ale ako zmluvný typ sú upravené v Obèianskom zákonníku, tzv. absolútne neobchody (ust.
§ 261 ods. 6 Obchodného zákonníka). Premlèanie záväzkových práv z takýchto zmlúv, pretoe sa tieto zmluvy riadia výluène ustanoveniami Obèianskeho zákonníka, podlieha právnej úprave Obèianskeho zákonníka. Výnimkou z nich je zámenná zmluva, súvisiaca s podnikaním strán, z ktorej práva podliehajú premlèaniu pod¾a ustanovení Obchodného
zákonníka, keïe sa pod¾a ust. § 261 ods. 6 spravuje Obchodným zákonníkom a pouijú sa
na òu primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.
V súlade s ust. § 756 Obchodného zákonníka úprava obsiahnutá v medzinárodných
zmluvách, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné a boli uverejnené v Zbierke zákonov,
má prednos pred úpravou v Obchodnom zákonníku.
Pojem premlèania nie je definovaný v iadnom právnom predpise. Pod¾a právnej teórie
je vak premlèanie kvalifikovaným uplynutím èasu, v dôsledku, ktorého sa pôvodné právo
oslabí. Premlèanie nastane márnym uplynutím èasu, v ktorom sa právo malo vykona. Premlèané právo vak nezaniká, zaniká nárok na uznanie alebo priznanie premlèaného práva
súdom alebo iným orgánom, to vak len za predpokladu, e dlník vznesie po uplynutí premlèacej doby námietku premlèania. Premlèané práva sú tzv. naturálnymi obligáciami, teda
dobrovo¾né plnenie takéhoto práva nie je plnením bez právneho dôvodu alebo z odpadnutého
právneho dôvodu, a teda bezdôvodným obohatením a prijaté plnenie nie je verite¾ povinný
vráti, a to ani vtedy, ak bolo plnené dlníkom potom, èo vzniesol námietku premlèania.
Uvedené platí aj v prípade, e dlník o premlèaní nevedel a plnil v omyle, e právo doposia¾
premlèané nebolo. Na premlèanie súd neprihliada ex offo, ale len na námietku dlníka. Subjektívne právo dlníka vznies námietku premlèania nepodlieha premlèaniu.
Od premlèania je potrebné odliova preklúziu. S márnym uplynutím èasu spája právo
rôzne následky, môe prís k premlèaniu práva, ale aj k preklúzii. Prípady preklúzie sú stanovené zákonom a ich rozirovanie na iné prípady nie je prípustné. Zvlátnu úpravu
preklúzie Obchodný zákonník neobsahuje, take sa pouije ustanovenie § 583 Obèianskeho
zákonníka, ktoré je kogentným ustanovením. Pod¾a tohto ustanovenia právo zaniká, ak nebolo v stanovenej dobe uplatnené. Uplatnením práva sa pritom nerozumie len jeho uplatnenie
na súde, ale aj uskutoènenie urèitého právneho úkonu voèi druhej strane záväzkového vzahu.
Zániku práva preklúziou je moné zabráni len uskutoènením obsahovo a formálne bezvadného právneho úkonu v súlade so zákonom. Právo, ktoré zaniklo márnym uplynutím doby, nepretrváva ani v podobe naturálnej obligácie, teda ak sa plní z prekludovaného záväzku, ide
o plnenie, bez právneho dôvodu a strana, ktorá prijala plnenie sa bezdôvodne obohatí. Na preklúziu súd v súdnom konaní prihliada ex offo. Obchodný zákonník stanovuje prekluzívne
doby v ust. § 65 ods. 3, § 292 ods. 3 a ods. 4, § 321 ods. 1, § 475, § 491, § 632 ods. 4, § 667.
Preklúziu upravenú týmito dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného zákonníka je moné
zmluvne vylúèi, nie je vak moné platne dojedna preklúziu niektorých práv nad rámec zákona. Prekludované právo nie je moné uzna s rovnakými právnymi následkami, ako má
uznanie pri premlèaných právach, teda nezaène plynú nová prekluzívna lehota.
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Pri premlèaní dochádza uplynutím èasu k oslabeniu práva a pri preklúzii k jeho zániku.
Poèítanie èasu upravuje aj pre obchodnoprávnu sféru ustanovenie § 122 Obèianskeho zákonníka. Pod¾a tohto ustanovenia ak je lehota urèená pod¾a dní, je prvým dòom lehoty nie
deò, keï nastala udalos rozhodná pre poèiatok plynutia lehoty, ale a deò nasledujúci po
tejto udalosti. Pre lehoty urèené pod¾a týdòov, mesiacov a rokov platí, e posledným dòom
lehoty je deò, ktorý sa pomenovaním alebo èíslom zhoduje s dòom, na ktorý pripadá udalos,
pod¾a ktorej sa lehota poèíta. Ak nie je takýto deò v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na posledný deò v tomto mesiaci. V prípade, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nede¾u alebo sviatok, je posledným dòom lehoty najblií pracovný deò.
Premlèujú sa tak majetkové, ako aj nemajetkové práva z obchodných záväzkových vzahov, s výnimkou práva vypoveda zmluvu uzatvorenú na dobu neurèitú. Okrem práva vypoveda zmluvu uzatvorenú na dobu neurèitú sa nepremlèuje ani právo vypoveda zmluvu
uzatvorenú na dobu urèitú, vyplýva to predovetkým z povahy tohto práva. Právo vypoveda zmluvu môe by vykonané kedyko¾vek poèas doby, po ktorú zmluva trvá. Premlèaniu
vak nepodlieha vlastnícke právo ani vtedy, ak bolo nadobudnuté v rámci obchodného záväzkového vzahu, záloné právo sa nepremlèí skôr ako ním zabezpeèená poh¾adávka. V súlade s ust. § 310 Obchodného zákonníka sa právo verite¾a voèi ruèite¾ovi nepremlèí pred
premlèaním práva voèi dlníkovi. Takisto sa nepremlèuje právo k obchodnému menu, ale
premlèujú sa jednotlivé nároky na jeho ochranu.

K § 388
Ods. 1
Toto ustanovenie upravuje úèinky premlèania pri právach vymáhate¾ných na súde.
Obchodný zákonník rozliuje pri premlèaní, èi ide o právo na plnenie alebo o právo uskutoèni právny úkon. Pri práve na plnenie má premlèanie za následok, e právo nemôe by priznané ani uznané súdom, pokia¾ povinná osoba premlèanie namietne. To isté platí, aj ak ide
o priznanie alebo uznanie premlèaného práva rozhodcom v rozhodcovskom konaní. Námietky premlèania sa nie je moné úèinne vzda. Bolo by to v rozpore s kogentnou úpravou
v Obchodnom zákonníku. Ako u bolo uvedené, právo vznies námietku premlèania sa nepremlèuje ani pod¾a ustanovení Obchodného zákonníka, ani pod¾a ustanovení Obèianskeho
zákonníka, pretoe nejde o právo zo záväzkového obchodného vzahu ani o majetkové právo
pod¾a Obèianskeho zákonníka, ktoré by podliehalo premlèaniu.
Ods. 2
Pod¾a tohto ustanovenia Obchodného zákonníka námietka premlèania nie je úèinná
proti právu uplatnenému síce po premlèacej dobe, ale pri obrane alebo pri zapoèítaní v prípadoch, ak sa obe práva vzahujú na tú istú zmluvu alebo na nieko¾ké zmluvy uzatvorené
na základe jedného rokovania, alebo nieko¾kých súvisiacich rokovaní, alebo sa právo mohlo
poui kedyko¾vek pred uplynutím premlèacej doby na zapoèítanie voèi nároku uplatnenému druhou stranou.
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Pod obranou sa rozumie uplatnenie práva, síce u premlèaného verite¾om v súdnom konaní resp. rozhodcovskom konaní, v ktorom vystupuje ako alovaný, ktorého uplatnenie
spôsobí nevymáhate¾nos alebo zánik práva uplatneného dlníkom ako alobcom v súdnom
konaní resp. rozhodcovskom konaní. Zapoèítanie je upravené v ust. § 358 a § 364. Zakotvenie monosti oprávnenej strany uplatni aj po uplynutí premlèacej doby svoje právo pri
zapoèítaní v ods. 2 § 388 sa javí duplicitné k ust. § 358 Obchodného zákonníka. Uplynutie
premlèacej doby a potom, keï sa splatné poh¾adávky stretli, nemá vplyv na zapoèítanie.
Pokia¾ ide o podmienku pod¾a ust. § 388 ods. 2 písm. a), je táto podmienka splnená tak
pri závislých zmluvách, ktorých znaky sú vymedzené uie v ust. § 275 Obchodného zákonníka, ako aj zmluvách uzatvorených pri nieko¾kých rokovaniach, ak tieto súvisia, prièom nemusia by zahrnuté do jednej listiny. Súvislos zmlúv sa posudzuje z ich hospodárskeho
úèelu, a teda pod¾a materiálnej súvislosti.
Judikáty:
Uznesenie NS SR z 31. 10. 1996, spis. zn. 6 Obo 222/96
Ak dôvodom spävzatia aloby je oprávnene uplatnená námietka premlèania vznesená
alovaným, z procesného h¾adiska zásadne platí, e zastavenie konania zavinil alobca a je
povinný nahradi trovy konania, ktoré vznikli alovanému.

K § 389
Dlník, ktorý splnil svoj premlèaný záväzok, nie je oprávnený poadova vrátenie plnenia od verite¾a ani vtedy, ak plnil potom, èo vzniesol námietku premlèania. Toto je výslovne
vyjadrené v ust. § 455 ods. 1 Obèianskeho zákonníka, pod¾a ktorého sa za bezdôvodné obohatenie nepovauje prijatie plnenia premlèaného dlhu. Pri plnení premlèaného záväzku nezáleí na tom, èi povinná osoba o premlèaní vedela alebo nie. Vznesenú námietku premlèania môe dlník v priebehu súdneho konania zrejme vzia spä. Kompenzaènú námietku
nemôe zobra spä, pretoe na jej základe prilo k zániku vzájomných poh¾adávok.

K § 390
Ustanovenie sa vzahuje na práva, ktoré môu by vykonané jednostranným právnym
úkonom  prejavom vôle oprávnenej osoby. Pri tomto jednostrannom právnom úkone musí
ís o výkon práva vyplývajúceho zo zákona alebo zmluvy. Za práva, na ktoré sa premlèanie
pod¾a tohto ustanovenia vzahuje, sa povaujú najmä právo odstúpi od zmluvy, právo zapoèíta poh¾adávku, právo dovola sa relatívnej neplatnosti. Premlèanie práva uskutoèni
právny úkon má za následok, e právny úkon uskutoènený po uplynutí premlèacej doby je
neúèinný voèi osobe, ktorá namietne premlèanie. Námietka premlèania musí by vznesená
a po uplynutí premlèacej doby, inak by bola právne neúèinná. Táto námietka má hmotnoprávnu povahu a uplatòuje sa u tej osoby, ktorá uskutoèní právny úkon po márnom uplynutí
doby. Ku právnej neúèinnosti úkonu dochádza zo zákona po vznesení námietky. Právo namietnu premlèanie práva uskutoèni právny úkon, pod¾a svojej povahy premlèaniu nepodlieha. Neúèinnos právneho úkonu nastáva u od doby jeho uskutoènenia, take právny
úkon nemá iadne právne následky. Ak bol premlèaný právny úkon adresovaný nieko¾kým
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osobám, napr. spoludlníkom, nastáva neúèinnos len voèi tej osobe, ktorá vznesie námietku premlèania.
Povahu premlèania práva uskutoèni právny úkon nemá neoznámenie vád v lehote
pod¾a ust. § 428 Obchodného zákonníka, aj keï jeho úèinky sú obdobné.

K § 391
Ods. 1 a ods. 2
Obdobne ako dåku premlèacej doby, tie okamih, od ktorého zaèína premlèacia doba
plynú, urèuje Obchodný zákonník jednak veobecne, jednak peciálne pre niektoré práva.
Veobecná úprava platí podporne, pokia¾ pre urèité právo nie je zaèiatok plynutia premlèacej doby ustanovený v Obchodnom zákonníku odchylne. Odchýlky od veobecnej úpravy sú
obsiahnuté u v nasledujúcich ustanoveniach tohto oddielu, ale aj v iných ustanoveniach
Obchodného zákonníka napr. v jeho § 292 ods. 2 pre právo na urèenie obsahu zmluvy právo
na náhradu kody. Právna úprava rozliuje, èi ide o právo vymáhate¾né na súde alebo o právo uskutoèni právny úkon. V prvom prípade zaèína premlèacia doba plynú odo dòa, keï
mohlo by právo uplatnené na súde, má sa na mysli po prvýkrát uplatnené. Monos uplatni právo na súde treba posúdi s oh¾adom na znenie ustanovenia mohlo by objektívne.
V druhom prípade premlèacia doba zaèína plynú odo dòa, keï mohol by právny úkon
uskutoènený, rovnako sa má na mysli uskutoènený po prvý krát.
Premlèacie doby sú tzv. hmotnoprávne lehoty, ktorých koniec je daný úpravou poèítania èasu v Obèianskom zákonníku jeho § 122. V posledný deò lehoty pri právach vymáhate¾ných na súde musí by toto právo uplatnené alobou na súde, teda v tento deò musí by
aloba doruèená súdu (rozhodujúca je peèiatka podate¾ne súdu) a nepostaèuje, aby v posledný deò lehoty bola podaná na pote. Analogicky platí uvedené aj pre práva, ktoré sú vymáhate¾né v rozhodcovskom konaní, teda tieto musia by v posledný deò lehoty uplatnené, ak
bola uzatvorená rozhodcovská zmluva alebo dojednaná rozhodcovská doloka, na príslunom rozhodcovskom súde alebo u rozhodcu. Právo je uplatnené na súde aj vtedy, ak je podaná v posledný deò premlèacej doby prihláka poh¾adávky do konkurzného konania na príslunom konkurznom súde. Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu proti dlníkovi nie je
uplatnenie práva na súde aj napriek tomu, e v návrhu je pecifikovaná poh¾adávka.
Ak ide o právo uskutoèni právny úkon, musí by tento uskutoènený najneskôr v posledný deò lehoty. Musí ís vak o úkony, ktorými je moné uspokoji subjektívne právo, ak
takéto úkony podliehajú premlèaniu.
Zaèiatok plynutia premlèacej doby je daný a posudzovaný objektívne. Teda na zaèiatok
plynutia premlèacej doby nebudú ma vlyv také skutoènosti, èi oprávnený mohol uskutoèni právny úkon alebo vykona právo, alebo mu v tom bránili rôzne okolnosti, alebo èi mal
vedomos o monosti uskutoèni právny úkon alebo vykona právo.
Judikáty:
Rozsudok NS SR z 27. 4. 1999, spis. zn. 1 Obo 338/1998
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Ak v kúpnej zmluve nebolo dohodnuté, e kupujúci zaplatí kúpnu cenu na základe osobitnej výzvy predávajúceho s dohodnutou lehotou splatnosti, právo na zaplatenie kúpnej
ceny môe by vykonané prvý raz, keï predávajúci v súlade so zmluvou a Obchodným zákonníkom umoní kupujúcemu naklada s tovarom alebo dokladmi umoòujúcimi kupujúcemu naklada s tovarom.

K § 392
Ods. 1
Úprava plynutia premlèacích dôb obsiahnutá v tomto ustanovení je úpravou osobitnou
ku veobecnej úprave pod¾a predchádzajúceho ustanovenia Obchodného zákonníka. Toto
ustanovenie rozliuje dva prípady s prihliadnutím na obsah záväzku. Ak je predmetom záväzku plnenie, teda nieèo da, nieèo vykona alebo jednorazová èinnos, plynie premlèacia
doba od doby stanovenej pre toto plnenie, t. j. od splatnosti záväzku. Zákon v tomto ustanovení spresòuje, e alovate¾nos nastane u okamihom, keï sa malo zaèa s plnením, teda
nie a okamihom, keï sa malo s plnením skonèi. Splatnos záväzku je buï dohodnutá
v zmluvách, alebo urèená zákonom pri jednotlivých typoch zmlúv, alebo vo veobecných
ustanoveniach tretej èasti Obchodného zákonníka. Ak nie je doba plnenia dohodnutá
v zmluve, plynie premlèacia doba od uzatvorenia zmluvy (§ 340 ods. 2 Obchodného zákonníka). Ak je doba plnenia vymedzená v zmluve urèitou lehotou, plynie premlèacia doba od
konca tejto lehoty. Ak bol dlník oprávnený urèi v rámci tejto lehoty presnú dobu plnenia,
plynie premlèanie od doby, ktorú urèil dlník. Ak vak má toto oprávnenie verite¾, plynie
premlèacia doba od èasu, keï verite¾ urèil v rámci danej lehoty presnú dobu plnenia.
Ak vyplýva zo záväzku povinnos vykonáva nepretrite urèitú èinnos alebo nieèo trpie, alebo sa zdra urèitej èinnosti, nie je moné poèíta premlèaciu dobu odo dòa, keï dlníkovi vznikla povinnos zaèa s uskutoèòovaním tohto plnenia, lebo táto doba môe by
dlhia ako premlèacia doba. Zákon preto ustanovuje, e premlèacia doba zaèína plynú odo
dòa, keï dlník poruil svoju povinnos, pretoe a poruením povinnosti sa verite¾ môe
domáha na súde dodrania záväzku, do tohto èasu sa môe domáha len plnenia záväzku.
Spolu s právom na peòané plnenie sa premlèujú aj úroky spojené s peòanou poh¾adávkou
bez oh¾adu na dobu, kedy vznikol nárok na ich zaplatenie, lebo zákon povauje úroky za prísluenstvo poh¾adávky (ust. § 121 ods. 3 Obèianskeho zákonníka).
Ods. 2
Pri záväzku, ktorého obsahom je povinnos rozdelená na nieko¾ko èiastkových povinností relatívne nezávislých, plynie premlèacia doba pre kadé plnenie samostatne. Takýmto
záväzkom je napr. peòaný záväzok, ktorý má by plnený v splátkach. Od èiastkového plnenia je potrebné odliova opakujúce sa plnenia a plnenia pod¾a predchádzajúceho odstavca.
Pri èiastkových plneniach je spravidla záväzok daný urèitou celkovou èiastkou rozdelenou
na jednotlivé èiastky.
Ak je zmluvne dohodnutá alebo rozhodnutím urèená strata výhody splátok v prípade
èiastkových plnení, nesplnením niektorého èiastkového záväzku a vèasným uplatnením
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straty výhody splátok plynie premlèacia doba oh¾adom celého záväzku od doby splatnosti
nesplneného záväzku.

K § 393
Ods. 1
Ak ide o práva, ktoré vzniknú z poruenia povinností, premlèacia doba zaèína plynú
dòom poruenia povinnosti a nie a odo dòa poruenia povinnosti. Toto veobecné pravidlo
platí, ak nie je pre premlèanie niektorých takýchto práv ustanovená peciálna úprava. Takáto odchylná úprava sa nachádza hneï v ïalom odseku tohto ustanovenia, ale aj v ust.
§ 398, § 396, § 399 Obchodného zákonníka. Táto právna úprava sa vzahuje predovetkým
na premlèanie práva odstúpi od zmluvy pre jej poruenie a zmluvnú pokutu. Pri nepodstatnom poruení zmluvy vzniká právo odstúpi od tejto zmluvy a uplynutím dodatoènej
primeranej lehoty, ale premlèacia lehota zaèína plynú u okamihom nepodstatného poruenia zmluvy, teda skôr. Úroky z omekania sú prísluenstvom poh¾adávky, a preto, ako bolo
u skôr uvedené, sa premlèujú v dobe, v ktorej sa premlèuje peòaná poh¾adávka.
Ods. 2
Toto ustanovenie vymedzuje zaèiatok plynutia premlèacej doby pri právach z vád vecí,
a to odo dòa ich odovzdania, resp. odo dòa, keï bola poruená povinnos vec prevzia. Je potrebné si uvedomi, e deò odovzdania veci nemusí by zhodný s dòom dodania veci. Obchodný zákonník tieto èasové momenty rozliuje. Toto ustanovenie sa týka nielen kúpnej
zmluvy, ale napríklad aj zmluvy o dielo, zmluvy o predaji podniku, zmluvy o kúpe prenajatej veci. Posudzovanie poruenia povinnosti vec prevzia je spojené s posúdením, èi bol dojednaný alebo zákonom stanovený èas plnenia v prospech verite¾a alebo dlníka, resp. v prospech oboch strán. Verite¾ neporuí povinnos prevzia vec, ak ide o odmietnutie prevzatia
vadnej veci. Takéto odmietnutie neznamená poruenie povinnosti vec prevzia, a teda neplynie ani premlèacia doba.
Neskorí zaèiatok plynutia premlèacej doby nastáva pri nárokoch zo záruky za akos,
a to a odo dòa vèasného oznámenia vady poèas záruènej doby a pri nárokoch z právnych
vád od uplatnenia práva treou osobou. Ak vady neboli oznámené vèas, nastanú úèinky obdobné úèinkom premlèania u v tejto dobe. Ak poèas záruènej doby bolo uskutoènených nieko¾ko vèasných oznámení, plynie lehota u kadého jednotlivého oznámenia samostatne
oh¾adne práv z vád vecí, ktorých sa oznámenie týka.

K § 394
Ods. 1
Toto ustanovenie upravuje premlèaciu dobu pri právach, ktoré vzniknú ako dôsledok
odstúpenia, teda netýka sa práv, ktoré vzniknú priamo z poruenia zmluvy (právo na náhradu kody spôsobenej poruením záväzkového vzahu). Odstúpi od zmluvy je moné
vtedy, ak to zákon pripúa alebo na základe predchádzajúcej dohody strán. Odstúpenie od
zmluvy zákon pripúa predovetkým v súvislosti s omekaním alebo v dôsledku zodpovednosti za vady. Práva, ktoré vzniknú v dôsledku odstúpenia, sú upravené v ust. § 351 Ob-
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chodného zákonníka. Patrí sem právo na vrátenie plnení poskytnutých do èasu odstúpenia
od zmluvy, právo na úroky z mekania a nárok strany, ktorá od zmluvy odstúpila na úhradu nákladov spojených s vrátením plnenia. Premlèacia doba u týchto práv zaèína plynú
odo dòa, keï oprávnený od zmluvy odstúpil, teda odo dòa, keï bol prejav o odstúpení doruèený druhej strane.
Ods. 2
Pri plnení poskytnutom na základe neplatnej zmluvy ide o plnenie bez právneho dôvodu a ten, kto takéto plnenie prijal, sa bezdôvodne obohatil. Intitút bezdôvodného obohatenia je upravený v Obèianskom zákonníku. Obchodný zákonník bezdôvodné obohatenie neupravuje. Vo svojom ust. § 451 ods. 1 Obèiansky zákonník ustanovuje, e ten, kto sa na
úkor iného bezdôvodne obohatil, je povinný obohatenie vyda. Premlèacia doba pri tomto
práve zaèína vak plynú pod¾a ustanovení Obchodného zákonníka, a to odo dòa, keï k plneniu prilo.
Ods. 3
Toto ustanovenie obsahuje zvlátnu úpravu plynutia premlèacej doby práva na náhradu kody obmedzenú len na premlèanie práva na náhradu kody pod¾a § 268 pre prípad neplatnosti právneho úkonu. Je to osobitná úprava ku § 398, ktorý sa týka práva na náhradu
inej kody. Premlèacia doba zaèína plynú odo dòa, keï sa právny úkon stal neplatným. Pri
absolútnej neplatnosti, ako aj relatívnej neplatnosti právnych úkonov, ak sa jej oprávnená
strana dovolá, bude zaèiatok plynutia premlèacej doby spojený s okamihom vzniku právneho úkonu.

K § 395
Pri tomto ustanovení je pre zaèiatok plynutia premlèacej doby u práva na vydanie uloenej alebo skladovanej veci a práva na vydanie predmetu pod¾a zmluvy rozhodný deò zániku zmluvy o uloení, zmluvy o skladovaní alebo zmluvy o uloení cenných papierov alebo
iných hodnôt, a to bez oh¾adu na právny dôvod zániku týchto zmlúv. Premlèacia doba je
tvorroèná. Ani táto novela neodstránila zrejme nedopatrenie tohto ustanovenia, keï zmluva o uloení cenných papierov a iných hodnôt bola nahradená zmluvou o úschove cenných
papierov a zmluvou o uloení cenných papierov, ktoré sa stali súèasou právnej úpravy zákona o cenných papieroch a zmluvou o bankovom uloení veci upravenou v § 700 a nasl.
Obchodného zákonníka, avak ku adekvátnej zmene práve pri ustanovení § 395 Obchodného zákonníka neprilo. Spoloèným znakom uloených alebo skladovaných vecí alebo predmetov je, e na základe zmlúv uvedených v prvej vete tohto ustanovenia vlastnícke právo
k týmto veciam alebo predmetom ich odovzdaním neprechádza na opatrovate¾a alebo skladovate¾a.
Na základe vlastníckeho práva je moné v súlade s ust. § 128 Obèianskeho zákonníka
poadova vydanie veci. Veci vak musia by urèené jednotlivo, nie pod¾a druhu. Vlastnícke
právo je nepremlèate¾ným právom. V tejto súvislosti je vak potrebné spomenú, e lehota
na vydranie vlastníckeho práva k hnute¾nej veci je trojroèná. Samozrejme, aby prilo k vyAktualizácia è. 54
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draniu, je potrebné naplnenie ostatných zákonných predpokladov vydrania vèítane dobromyse¾nej drby.
Je sporné, èi za zánik zmluvy z h¾adiska peciálnej úpravy plynutia premlèacej doby pre
právo na vydanie veci mono povaova aj prípady, keï prísluné ustanovenia oprávòujú
uloite¾a (§ 523, § 524 Obchodného zákonníka) alebo ukladate¾a (§ 528, § 532 Obchodného
zákonníka) iada vydanie veci. Povaha veci svedèí skôr tomu, aby reim premlèania v prípade týchto práv bol rovnaký ako v prípadoch, keï k zániku zmluvy výslovne dochádza.

K § 396
Toto ustanovenie na rozdiel od predchádzajúceho upravuje právo na peòané prostriedky, teda veci urèené pod¾a druhu a nie jednotlivo s tým, e premlèacia doba zaèína plynú
odo dòa zániku zmluvy o vedení beného alebo o vedení vkladového úètu a je tvorroèná.

K § 397
Veobecná premlèacia doba stanovená Obchodným zákonníkom je tvorroèná a právo
sa premlèuje v tejto lehote, ak nie je stanovená osobitná premlèacia doba. Zvlátna premlèacia doba je stanovená v Obchodnom zákonníku, ale môe ju stanovi aj iný zákon, napr. zákon o zmenkách a ekoch, nie vak podzákonná norma. Obchodný zákonník upravuje len objektívne premlèacie lehoty s výnimkou premlèacej doby pri práve na náhradu kody pod¾a
§ 398, kde je s istou modifikáciou upravená subjektívna premlèacia doba. Zaèiatok plynutia
objektívnej premlèacej doby nie je závislý na subjektívnych pomeroch osoby, ktorá je oprávnená. Veobecná premlèacia doba môe by predåená, nie skrátená. Výnimkou je úprava
ust. § 292 ods. 2 Obchodného zákonníka.

K § 398
Pri stanovení poèiatku plynutia premlèacej doby práva na náhradu kody Obchodný
zákonník zakotvuje objektívnu a subjektívnu lehotu. Subjektívna premlèacia lehota je
tvorroèná a objektívna desaroèná. Moment, keï zaèínajú tieto lehoty plynú, sa líi.
U subjektívnej lehoty je zaèiatok plynutia premlèacej doby práva na náhradu kody stanovený odo dòa, keï sa pokodený dozvedel alebo mohol dozvedie o kode a o tom, kto je povinný túto nahradi. Vedomos sa musí týka tak kody, ako aj kodcu. U objektívnej lehoty
je urèený odo dòa, keï dolo k porueniu povinnosti. Monos dozvedie sa o kode a kodcovi sa posudzuje vo vzahu k pokodenému, ale pri repektovaní objektívneho h¾adiska vychádzajúceho z poiadavky, aby pokodený venoval vzniku a rozsahu kody, ako aj zisteniu
kodcu náleitú pozornos. Pre vedomos o kode sa nevyaduje pozna jej presnú výku,
súèasne ale nestaèí len vedomos, e koda vznikla bez toho, aby pokodený poznal aspoò jej
pribliný rozsah, ktorý by mu umonil uplatni právo na náhradu kody. Vedomos o kode
musí by dostatoène urèitá, a to spravidla do tej miery, aby pokodený mohol svoj nárok
uplatni na súde.
Táto obchodnoprávna úprava sa pouije len na právo na náhradu kody, ktoré sa riadi
Obchodným zákonníkom, najmä na zodpovednos za poruenie zmluvných povinností pod¾a ust. § 373 alebo zodpovednos za poruenie iných povinností vyplývajúcich z Obchodné-

1/1328

SEPI-A

ho zákonníka pod¾a jeho ust. § 757. Táto premlèacia doba sa vzahuje aj na právo na náhradu kody spôsobenej inými skutoènosami, ak sa toto právo spravuje Obchodným
zákonníkom, teda aj na právo na náhradu kody spôsobenej nemonosou plnenia pod¾a ust.
§ 353 a odstúpenie od zmluvy pri zmarení úèelu zmluvy pod¾a ust. § 357 Obchodného zákonníka.
Zaèiatok plynutia subjektívnej premlèacej lehoty je daný najneskôr odo dòa, keï sa pokodený mohol o kode dozvedie, take je daný objektivizovaným predpokladom. Zákonodarca vyluèuje nedbanlivos pokodeného z ovplyvnenia zaèiatku plynutia premlèacej lehoty. Moment vzniku kodnej udalos a vzniku kody sa nemusia prekrýva, koda môe
nasta a po kodnej udalosti.
Právo na náhradu kody pod¾a tohto ustanovenia sa premlèí najneskôr uplynutím desaroènej objektívnej premlèacej lehoty bez oh¾adu na to, èi sa pokodený o kode a o tom, kto
je povinný ju nahradi, dozvedel alebo mohol dozvedie. Táto lehota plynie odo dòa, keï dolo k porueniu povinnosti alebo odo dòa, keï nastali skutoènosti, z ktorých vzniklo pokodenému právo na náhradu kody, a to bez oh¾adu na to, èi koda v tento moment vznikla.
Desaroèná premlèacia doba sa uplatní, len ak sa právo nepremlèalo predtým vo veobecnej
tvorroènej premlèacej dobe. Objektívna premlèacia doba je len obmedzením subjektívnej
doby, nie jej predåením.

K § 399
Toto ustanovenie sa vzahuje na zmluvu zasielate¾skú, zmluvu o preprave veci a zrejme
aj na zmluvu o prevádzke dopravného prostriedku.
V prípade zasielate¾skej zmluvy sa zákonná premlèacia doba týka zodpovednosti zasielate¾a za kodu, ktorá vznikne na zásielke (teda zodpovednosti za jej znièenie, pokodenie,
stratu) a za kodu, ktorá vznikne oneskoreným doruèením zásielky, teda dopadá na tie prípady práv, ktoré vzniknú poruením povinnosti zasielate¾a stanovenej v ust. § 603 ods. 2
Obchodného zákonníka. Zasielate¾ rovnako zodpovedá aj v prípade, e pouil sluby ïalieho zasielate¾a. Pri zmluve o preprave veci sa premlèacia doba týka práv, ktoré vyplývajú
z poruenia povinností dopravcu stanovených v ust. § 617 a ust. § 622 Obchodného zákonníka.
Premlèacia doba v trvaní jedného roka zaèína pri právach vzniknutých z celkového znièenia alebo straty zásielky plynú odo dòa, keï zásielka mala by doruèená príjemcovi, pri
ostatných právach, ktoré vznikli z oneskoreného doruèenia zásielky, zo znehodnotenia alebo
pokodenia, plynú odo dòa, keï bola zásielka doruèená príjemcovi.
Za kodu spôsobenú vedome je potrebné povaova kodu spôsobenú úmyselne alebo
hrubou nedbanlivosou, take zavinene.
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku vo svojom ust. § 641 odkazuje v prípade
prevzatia nákladu prevádzkovate¾om lode na primerané pouitie ustanovení upravujúcich
zmluvu o preprave. Z toho vyplýva, e ust. § 399 by malo by pouité aj v tomto prípade.
Aktualizácia è. 54
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K § 400
Ku zmene v osobe verite¾a alebo dlníka môe prís dedením, zánikom právnickej osoby
bez likvidácie a prechodom na právneho nástupcu, ïalej zmluvou o predaji podniku alebo
jeho èasti, zmluvou o postúpení poh¾adávky, poukákou, dohodou o prevzatí dlhu, pristúpením k záväzku, ruèením, vkladom podniku alebo jeho èasti do obchodnej spoloènosti. iadna z týchto právnych skutoèností nemá vplyv na plynutie premlèacej doby.

K § 401
Toto ustanovenie pripúa, na rozdiel od ostatných ustanovení Obchodného zákonníka
upravujúcich premlèanie, ovplyvnenie dåky premlèacej doby, a to jednostranným písomným vyhlásením strany, voèi ktorej sa právo premlèuje, adresovaným druhej strane, obsahom ktorého je predåenie premlèacej doby, a to aj opakovane. Písomné vyhlásenie musí by
dostatoèné urèité a musí obsahova predovetkým urèenie práva, ktorého sa predåenie premlèacej doby týka a stanovi dåku predåenej premlèacej doby.
Premlèacia doba sa predluje do doby, ktorá je uvedená v písomnom vyhlásení strany,
voèi ktorej sa právo premlèuje. Ak je vo vyhlásení uvedená len urèitá lehota bez uvedenia
zaèiatku jej plynutia, platí, e lehota plynie od dátumu vyhlásenia. Vyhlásenie môe by
uskutoènené ete pred zaèiatkom plynutia premlèacej doby. Právne relevantne vak takéto
vyhlásenie nemôe by uskutoènené po uplynutí premlèacej doby. To znamená, e takéto
vyhlásenie musí by doruèené druhej strane pred uplynutím premlèacej doby. Po uplynutí
premlèacej doby je moné záväzok u len uzna, s èím je ale spojená vyvrátite¾ná právna
domnienka, e v èase uznania toto právo trvá, a teda v prípade súdneho sporu sa dôkazné
bremeno prenesie na dlníka. Jednostranné vyhlásenie, ktorým sa predluje premlèacia
doba, nie je moné odvola.
Na predåení premlèacej doby sa strana, voèi ktorej sa právo premlèuje, a druhá strana
môu dohodnú. Takáto dohoda alebo vyhlásenie dlníka môe by súèasou zmluvy, ktorá
zakladá záväzok.
Zákon neumoòuje premlèacie doby skráti, a to ani jednostranným vyhlásením, ani
dohodou zmluvných strán.
Predåenie premlèacej doby je obmedzené desiatimi rokmi od doby, keï zaèala plynú po
prvýkrát. Ak sa vyhlásením predåi premlèacia doba tak, e celková doba by presahovala desa rokov, je zrejme potrebné povaova za neplatnú len tú èas predåenej premlèacej doby,
ktorá prekraèuje jej veobecné desaroèné obmedzenie a nie celé vyhlásenie.

K § 402 a § 403
Spoèívanie premlèacej doby predstavuje zastavenie plynutia premlèacej doby, ak nastanú skutoènosti uvedené v zákone. Takýmito skutoènosami je uskutoènenie takého úkonu
verite¾a za úèelom uspokojenia alebo urèenia svojho práva, ktorý sa povauje za zaèatie súdneho konania alebo uplatnenie práva v u zaèatom konaní alebo zaèatie rozhodcovského konania verite¾om. Za zaèatie súdneho konania alebo uplatnenie práva v zaèatom konaní sa
pod¾a Obèianskeho súdneho poriadku povauje doruèenie návrhu na plnenie alebo na urèe-
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nie súdu, vydanie uznesenia, ktorým sa konanie zaèína aj bez návrhu, vzájomný návrh,
prejav odporcu, ktorý proti navrhovate¾ovi uplatòuje svoju poh¾adávku k zapoèítaniu, ale
len ak navrhuje, aby mu bolo prisúdené viac ako uplatnil navrhovate¾, rozírenie návrhu,
uplatnenie si nároku na náhradu kody v adhéznom konaní, sem patrí aj prihlásenie poh¾adávky verite¾a do konkurzného konania, doruèenie návrhu na súdny výkon rozhodnutia
alebo návrhu na výkon exekúcie. Súdne konanie je zaèaté v deò, keï návrh bol doruèený
súdu alebo bolo súdom vydané uznesenie, pod¾a ktorého sa konanie zaèína aj bez návrhu.
Rozhodcovské konanie sa zaèína dòom doruèenia aloby rozhodcovskému súdu alebo vybranému rozhodcovi. Ak v spore majú kona viacerí rozhodcovia, podá sa aloba predsedajúcemu rozhodcovi, a ak predsedajúci rozhodca nebol zvolený, ktorémuko¾vek vybranému
rozhodcovi, ktorý funkciu prijal. Poèas súdneho alebo rozhodcovského konania premlèacia
doba neplynie.
Ak nastane prípad, e rozhodcovské konanie sa uskutoèòuje na základe rozhodcovskej
zmluvy a jeho zaèiatok nie je moné urèi na základe rozhodcovskej zmluvy alebo pravidiel
a právny predpis (ak konanie prebieha v zahranièí) neupravuje, kedy sa konanie povauje za
zaèaté, v týchto prípadoch sa má za to, e konanie zaèalo dòom, keï návrh, aby sa rozhodlo
v rozhodcovskom konaní, je doruèený druhej strane do jej sídla alebo miesta podnikania,
prípadne bydliska.

K § 404
Toto ustanovenie je peciálnou úpravou spoèívania premlèacej doby vo vzahu ku nasledujúcemu ustanoveniu. Uplatnenie práva vo forme protinároku v súdnom alebo rozhodcovskom konaní pod¾a nasledujúceho ustanovenia zastaví plynutie premlèacej doby oh¾adom práva, ktoré bolo takto uplatnené. Ak vak takéto právo bolo uplatnené vo forme
protinároku v rozhodcovskom alebo súdnom konaní a nárok a protinárok sa vzahujú na tú
istú zmluvu alebo nieko¾ké zmluvy uzatvorené na základe jedného rokovania alebo nieko¾kých súvisiacich rokovaní, oh¾adom práva uplatneného ako protinárok prestala plynú premlèacia doba u dòom, keï sa zaèalo konanie oh¾adom práva, proti ktorému protinárok smeruje. Teda v tomto prípade má uplatnenie protinároku spätné úèinky. Protinárok sa pod¾a
predpisov Obèianskeho súdneho poriadku uplatòuje vzájomným návrhom. Poh¾adávka,
ktorá sa uplatòuje ako protinárok, nemusí by zapoèítate¾ná s vymáhanou poh¾adávkou.
Pokia¾ ide o súvislos zmlúv, táto musí ma charakter hospodárskej súvislosti, prièom k ich
uzatvoreniu nemusí prís súèasne.

K § 405
V súdnom alebo rozhodcovskom konaní nebolo rozhodnuté vo veci samej, ak konanie
bolo zastavené buï pre spävzatie návrhu, alebo ak úèastník neodstránil procesnú vadu konania. Súd konanie zastaví, ak na námietku odporcu uplatnenú najneskôr pri prvom jeho
úkone zistí, e vec sa má pod¾a zmluvy prejedna v konaní pred rozhodcami. V konaní nebolo rozhodnuté vo veci samej ani vtedy, ak bolo rozhodnutím konanie preruené, pretoe sa
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obaja úèastníci nedostavili bez predchádzajúceho ospravedlnenia na pojednávanie, alebo to
úèastníci zhodne navrhnú.
Ak neskonèilo zaèaté konanie rozhodnutím vo veci samej, zákon vytvára fikciu, akoby
premlèacia lehota neprestala plynú. Do premlèacej doby sa zapoèítava tak doba, ktorá uplynula pred zaèatím konania, ako aj doba, ktorá plynula poèas konania a aj doba po konaní.
Ustanovenie druhého odseku má umoni alobcovi praktickú monos v prípade, ak
konanie neskonèilo meritórnym rozhodnutím a premlèacia doba u uplynula alebo do jej
skonèenia zostáva menej ako rok, odstráni procesné vady a uplatni si svoje právo v súdnom alebo rozhodcovskom konaní. V týchto prípadoch sa predluje premlèacia doba tak, e
sa neskonèí skôr ako jeden rok odo dòa skonèenia súdneho alebo rozhodcovského konania.
V prípade skonèenia konania meritórnym rozhodnutím zákon výslovne neupravuje
skutoènos, èi premlèacia lehota, ktorá spoèívala, plynie ïalej alebo nepokraèuje ïalej v plynutí. Mám za to, e premlèacia doba po odpadnutí predpokladov jej spoèívania plynie ïalej,
platí tu vak veobecné desaroèné obmedzenie premlèacej doby. Pod¾a iného názoru premlèacia doba neplynie, ale priznané právo sa premlèí uplynutím veobecnej desaroènej premlèacej doby.

K § 406
Toto ustanovenie umoòuje rozíri úèinky uplatnenia práva voèi niektorému solidárne zaviazanému aj na ostatných. Ak je na plnenie zaviazaných nieko¾ko spoludlníkov solidárne, zaèatie súdneho alebo rozhodcovského konania proti jednému z nich spôsobuje pri
splnení notifikaènej povinnosti verite¾om, a to písomne pred uplynutím premlèacej lehoty,
spoèívanie premlèacej doby, ktorá plynie verite¾ovi oh¾adom uplatneného nároku aj voèi
ostatným solidárnym dlníkom, ktorí boli písomne upovedomení. Ak verite¾ podá písomnú
správu len niektorým zo solidárnych dlníkov, premlèacia doba spoèíva len voèi tým, ktorí
boli o zaèatom konaní informovaní. Písomné upovedomenie musí by dostatoène urèité, t. j.
musí z neho vyplýva, voèi ktorému spoludlníkovi bolo zaèaté konanie, predmet konania
a prípadne kedy bolo konanie zaèaté. Ak v priebehu konania príde k rozíreniu návrhu, je
rovnako potrebné upovedomi o tom spoludlníkov, inak spoèívanie premlèacej doby sa týka
len nároku v rozsahu jeho notifikácie. K spoèívaniu premlèacej doby dochádza spätne ku
dòu, keï bolo zaèaté konanie proti spoludlníkovi.
Ustanovenie § 406 ods. 2 umoòuje verite¾ovi odvráti premlèanie svojej poh¾adávky
bez toho, aby musel zaèa súdne konanie a zabezpeèil sa tak proti premlèaniu regresného nároku, keï pouil plnenie poskytnuté dlníkom na plnenie voèi tretej osobe. Oh¾adom písomného oznámenia platí to, èo je vyie uvedené. V tomto ustanovení sú prepojené nadväzujúce záväzkové vzahy. Spája tieto vzahy by mal predmet, ktorého sa obidva týkajú. Môe ís
o vzahy z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, napr. pri subdodávkach.
Úèinky spoèívania premlèacej doby v treom odseku tohto ustanovenia zákon obmedzuje. Po skonèení súdneho alebo rozhodcovského konania sa do premlèacej doby zapoèítava
doba pred konaním, ako aj doba samotného konania a doba po konaní s tým, e neuplynie
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skôr ako rok po skonèení tohto konania. Zákon nerozliuje, akým spôsobom konanie skonèilo, èi meritórnym alebo nemeritórnym rozhodnutím.

K § 407
Toto ustanovenie Obchodného zákonníka upravuje pretrhnutie premlèacej doby. Ak
nastanú skutoènosti, s ktorými zákon spája pretrhnutie plynutia premlèacej doby, zaène
plynú premlèacia doba nová. Premlèacia doba, ktorá do tohto okamihu uplynula, sa nezapoèítava. Takouto skutoènosou je uznanie záväzku. Uznaním záväzku zaène plynú nová
tvorroèná premlèacia doba. Záväzok je moné uzna aj nieko¾kokrát a vdy plynie nová
premlèacia doba, platí vak veobecné desaroèné obmedzenie premlèacej doby v ust. § 408.
Aby nastali úèinky pretrhnutia premlèacej doby, je potrebné premlèaný záväzok uzna písomne. Toto uznanie záväzku musí by dostatoène urèité. Pre dostatoèné urèenie záväzku
bude vak spravidla postaèova aj uznanie odkazom na zmluvu, ktorá záväzok zaloila. Obchodný zákonník nevyaduje tak, ako Obèiansky zákonník výslovné písomné uznanie dlhu
èo do dôvodu a výky.
Písomná forma uznania sa nevyaduje pri uznaní záväzku nepremlèaného a pod¾a výslovného ustanovenia ods. 2 tohto ustanovenia sa aj platenie úrokov povauje za uznanie
záväzku oh¾adne sumy, z ktorej sa úroky platia. Nevyaduje sa, aby dlník o premlèaní vedel.
Úèinky uznania zvyku dlhu má aj èiastoèné plnenie záväzku, ak záväzok nie je premlèaný, ak mono usudzova na to, e plnením dlník uznáva aj zvyok záväzku. Táto podmienka absentuje vtedy, ak dlník plní èiastoène a výslovne uvedie, e zvyok záväzku neuznáva, resp. je to zrejmé zo vzájomnej korepondencie dlníka a verite¾a.

K § 408
V ods. 1 tohto ustanovenia je zakotvená absolútna premlèacia doba v trvaní desiatich
rokov odo dòa, keï zaèalo premlèanie po prvýkrát plynú. Absolútna premlèacia doba je záväzná a nie je moné jej dåku meni ani vylúèi jej plynutie. Táto premlèacia doba je nadradená ostatným ustanoveniam Obchodného zákonníka, príp. iného zákona, ak ide o obchodnoprávnu reguláciu, o premlèaní, s výnimkou, ak bolo pred uplynutím tejto absolútnej
premlèacej doby uplatnené právo v súdnom alebo rozhodcovskom konaní a najneskôr 3 mesiace do uplynutia absolútnej premlèacej doby neskonèilo. V takomto prípade mono právoplatne priznané právo v súdnom alebo rozhodcovskom konaní vykona, ak sa konanie o jeho
výkone zaèalo do troch mesiacov odo dòa, keï sa mohlo zaèa. Konanie o výkone rozhodnutia sa mohlo zaèa potom, èo sa rozhodnutie stalo vykonate¾ným, t. j. keï uplynula lehota
k dobrovo¾nému plneniu. Na absolútnu premlèaciu dobu nemá vplyv ani pretrhnutie, ani
spoèívanie premlèania, ani dohoda pod¾a ust. § 292 ods. 2. Ak verite¾ navrhne výkon rozhodnutia a po jej uplynutí, má dlník monos vznies námietku premlèania.
Novela Obchodného zákonníka è. 500/2001 Z. z. nepriniesla zmeny v ustanoveniach
upravujúcich premlèanie.
Aktualizácia è. 54
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K § 408a
Ustanovenie zakotvuje definíciu záväzku podriadenosti. Poh¾adávky verite¾a, ktorý
vzal na seba záväzok podriadenosti, sú v prípade úpadku dlníka alebo jeho zruenia s likvidáciou znevýhodnené. Poh¾adávky verite¾a sa uspokoja na poslednom mieste (v prípade
konkurzu ide o poh¾adávky 2. triedy).
Zmluva, ktorej obsahom je záväzok podriadenosti, musí by uzavretá v písomnej forme.
Záväzok podriadenosti je moné uzavrie na urèitú dobu, minimálne vak 3 roky, alebo
na neurèitú dobu. V zmluve, ktorá obsahuje záväzok podriadenosti, sa nesmú dohodnú
podmienky, ktoré by viedli k jej zániku pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý samotný záväzok podriadenosti.
Èas zmluvy týkajúcu sa záväzku podriadenosti nemono meni ani dopåòa. Od zmluvy, ktorá obsahuje záväzok podriadenosti, nemono odstúpi pred uplynutím lehoty na jej
plnenie, nemono meni dobu jej platnosti (ak bola uzavretá na urèitú dobu), nemono meni dobu jej platnosti z doby urèitej na dobu neurèitú.
Nie je moné zapoèíta vzájomné poh¾adávky verite¾a a dlníka zo zmluvy,
ktorá obsahuje záväzok podriadenosti. Plnenie poh¾adávok zo zmluvy obsahujúcej záväzok podriadenosti nie je moné ani nijakým spôsobom zabezpeèi. K záväzku dlníka zo
zmluvy, ktorá obsahuje záväzok podriadenosti, nemono pristúpi ani ho prevzia.
V odseku 9 sú stanovené spôsoby zániku záväzku podriadenosti.
Súvisiace ustanovenia: § 70 a nasl.
Súvisiace predpisy: § 32 ods. 2 zákona o konkurze a vyrovnaní.

K § 409
Ustanovenie je základným ustanovením vymedzujúcim prvý z pomenovaných kontraktov upravených ObchZ, a to ako zmluvu, ktorou dochádza k prevodu vlastníckeho práva k veci (tovaru) medzi predávajúcim  vlastníkom tovaru a kupujúcim.
Veobecne vznik kúpnej zmluvy  jedného z najèastejie vyuívaných intitútov obchodného práva v praxi podnikate¾ských subjektov  posudzujeme v súvislosti s ustanovením § 1 ods. 2 ObchZ pod¾a predpisov obèianskeho práva (§ 40 a nasl. OZ). ObchZ sa ako
lex specialis zameriava len na úpravu niektorých otázok spojených s rokovaniami o uzavieraní zmlúv v obchodných vzahoch najmä v § 269 a § 275 (napr. uzatváranie tzv. inominátnych zmlúv, zachovanie mlèanlivosti o dôverných informáciách, odkazy na veobecné
obchodné podmienky odborných alebo záujmových organizácií, verejný návrh na uzavretie
zmluvy, obchodnú verejnú súa  § 269 a nasl.).
Pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci obchodných záväzkových vzahov (viï výklad
k § 261 a nasl.) je potrebné bra na zrete¾ pravidlá pri uskutoèòovaní právnych úkonov
a uzatváraní zmlúv pod¾a Obèianskeho zákonníka, v súvislosti s ustanoveniami § 266
a nasl. a § 269 a nasl. Obchodného zákonníka (viï výklad k týmto ustanoveniam).
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Právna úprava kúpnej zmluvy v obchodných záväzkových vzahoch nevyaduje uzatvorenie tohto typu zmluvy písomnou formou, s výnimkou prípadu, keï aspoò jedna strana
pri rokovaní o jej uzavretí prejaví vô¾u, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme (§ 272
ObchZ). K úèinnosti uzavretia písomnej alebo ústnej zmluvy viï výklad k ustanoveniam
§ 266 a nasl., ako aj § 269 a nasl.
Pre platnos kúpnej zmluvy a posudzovanie práv a povinností zmluvných strán
pod¾a reimu stanoveného ustanoveniami § 409 a § 470 ustanovuje § 409 ObchZ ako
základné ustanovenie tohto typu zmluvy nasledovné podstatné náleitosti:
1. urèenie
a) zmluvných strán a
b) hnute¾ných vecí (zákon ich pre tento typ záväzku oznaèuje ako tovar), ktorých sa
prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho týka,
2. záväzok predávajúceho doda kupujúcemu a previes na neho vlastnícke právo k predmetu zmluvy, a
3. úhrada kúpnej ceny kupujúcim predávajúcemu.
K bodu 1.
a) Pri urèení zmluvných strán je nevyhnutné dodra ich správnu a presnú identifikáciu, zistite¾nú prostredníctvom predloeného oprávnenia na podnikanie (najmä u obchodných spoloèností, podnikate¾ov na základe ivnostenského alebo iného zákona),
resp. iného dokladu o ich vzniku (viï výklad k § 2 a 261). Pri identifikácii predávajúceho a kupujúceho (pri viacstranných zmluvách predávajúcich a kupujúcich, resp. ich
inej kombinácii) je dôleité najmä správne uvedenie ich identifikaèného èísla (resp. rodného èísla pri fyzických osobách  podnikate¾och podnikajúcich na základe ivnostenského alebo iného zákona).
Aby bola kúpna zmluva povaovaná za platne uzavretú, musí právny úkon smerujúci
k jej uzavretiu za konkrétnu zmluvnú stranu vykona osoba oprávnená na takéto konanie
zo zákona (viï § 7 a nasl. a § 20 OZ, výklad k § 2 a nasl. a § 266 a nasl. ObchZ).
V súèasnosti v súvislosti s rozvojom komunikácie prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä pouívaním celosvetovej elektronickej siete internet je nevyhnutné dba na riadnu evidenciu uskutoènenej komunikácie s obchodným partnerom. Vzh¾adom na stav právneho poriadku Slovenskej republiky k 1. 1. 2002 je potrebné,
aby si zmluvné strany v zmluvných vzahoch dohodli v prípade komunikácie prostredníctvom internetu aj následné potvrdenie takto uskutoènenej komunikácie inou formou, uznávanou ako dôkaz pri prípadnom súdnom konaní, t. j. napr. zaslanie faxom, písomné potvrdenie. V praxi podnikate¾ského subjektu  predávajúceho aj kupujúceho  je takáto dohoda
nepochybne neefektívna. Do èasu, kým nebude zákonodarným orgánom schválený
právny predpis upravujúci pravidlá tejto komunikácie a najmä pravidlá elektronického podpisu, môe podnikate¾ský subjekt vychádza len z platnej legislatívy,
ktorá uznáva za zachovanie písomnej formy právneho úkonu, ak je tento urobený telegraficAktualizácia è. 54
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ky, ïalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umoòujú zachytenie obsahu
právneho úkonu a urèenie osoby, ktorá právny úkon urobila (§ 40 ods. 4 OZ). Pri neexistencii právnej úpravy elektronického podpisu a kreovania fungujúcej a právnym poriadkom
uznanej certifikaènej autority (autorít) nie je moné splni predovetkým podmienku právne relevantného urèenia osoby, ktorá elektronicky uskutoènený právny úkon urobila. Podnikatelia uplatòujúci vo svojej praxi tzv. e-business sa do platnosti právnej úpravy elektronického podpisu vystavujú riziku komplikovaného dokazovania vzájomne uskutoènených
právnych úkonov.
V súvislosti s problematikou urèenia zmluvných strán kúpnej zmluvy a urèenia vecí,
ktorých sa prevod vlastníckeho práva pod¾a tejto zmluvy týka, sa nemono nepozrie na
v praxi èasto vyuívané rôzne obchodné zmluvy, zmluvy o obchodnej spolupráci a podobne,
t. j. tzv. rámcové zmluvy. Ide predovetkým o zmluvy zhutnene upravujúce pravidlá spolupráce zmluvných strán v rámci konkrétnych dodávok poèas platnosti tejto zmluvy. Dohody
o jednotlivých dodávkach uzatvárané na základe pravidiel takejto rámcovej zmluvy (s odvolaním sa na jej pravidlá, ak ich uplatòovanie na jednotlivé dohody o dodávkach u nie je dohodnuté v zmluve) sú povaované za samostatné kúpne zmluvy. V praxi sú týmito dohodami objednávky kupujúceho na konkrétne dodávky potvrdené predávajúcim, resp. ak si to
zmluvné strany v zmluve dohodli, objednávka sa povauje za potvrdenú jej doruèením predávajúcemu alebo po uplynutí dohodnutej lehoty, poèas ktorej predávajúci mohol uplatni
svoje výhrady k objednávke a neurobil tak (nechal lehotu uplynú).
Dohody o jednotlivých dodávkach môu uzatvára zmluvné strany, resp. nimi splnomocnené tretie subjekty alebo poverení zamestnanci zmluvných strán. Splnomocnenie je
nevyhnutné aj v prípadoch, ak si jednotlivé dodávky objednávajú alebo ich uskutoèòujú dodaním tretie subjekty v rámci konkrétneho podnikate¾ského zväzku, ktorý si dohodou vytvorili, prièom fakturácia za tieto dodávky prebieha len cez jeden subjekt, ktorý je súèasou tohto podnikate¾ského zväzku a iba on sám je zmluvnou stranou s predávajúcim alebo
kupujúcim.
b) Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho ako jednej zmluvnej strany doda kupujúcemu reprezentujúcemu druhú zmluvnú stranu hnute¾nú vec (tovar), ktorá
je v zmluve urèená:
a) jednotlivo, t. j. presným opisom veci (parametrov, vlastností a podobne) vrátane jej
prísluenstva, alebo
b) èo do mnostva a druhu (napr. 1000 ks uèebníc Slovenský jazyk pre 4. roèník Z).
K vlastnostiam (akosti, vyhotovení, obalu) tovaru viï výklad k § 420 a 421.
V zmysle tejto dikcie nie je moné uzavretím kúpnej zmluvy pod¾a Obchodného
zákonníka prevádza vlastnícke právo k nehnute¾nostiam. V tomto prípade sa kúpna zmluva spravuje ustanoveniami § 588 a nasl. OZ. Osobitnú úpravu poskytujú ustanovenia § 476 a § 488 ObchZ pre uzatváranie zmluvy o predaji podniku, ktorej predmetom je
prevod vlastníckeho práva k veciam (t. j. hnute¾ným veciam a nehnute¾nostiam), iným právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré slúia k prevádzkovaniu podniku (k pojmu pod-
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nik viï § 5 ObchZ). Takáto zmluva si vyaduje písomnú formu, rovnako, ako aj zmluva
o kúpe prenajatej veci, upravená ustanoveniami § 489 a § 496 ObchZ, ktorá predpokladá
dohodu zmluvných strán v nájomnej zmluve alebo v osobitnej dohode, e nájomca je oprávnený kúpi prenajatú vec (t. j. hnute¾nú vec alebo nehnute¾nos) alebo súbor vecí poèas
platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku. Zmluva o predaji podniku vak po novele ObchZ, vykonanej zákonom è. 500/2001 Z. z., musí obsahova podpis predávajúceho a kupujúceho osvedèený na notárskom, okresnom alebo obecnom úrade
(zákon è. 323/1992 Zb.  notársky poriadok, zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín
a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami).
Zmluva o kúpe cenných papierov sa spravuje ustanoveniami o kúpnej zmluve pod¾a
Obchodného zákonníka s výnimkami ustanovenými zákonom è. 566/2001 Z. z.  zákon
o cenných papieroch. Ustanovenia § 19 a § 27 a § 30 uvedeného zákona sa týkajú prevodu
vlastníckeho práva cenných papierov, prièom pre platnos zmluvy o kúpe cenných papierov vyadujú v nej urèenie:
a) druh prevádzaného cenného papiera,
b) poèet prevádzaných cenných papierov,
c) kúpnu cenu prevádzaných cenných papierov,
d) ISIN prevádzaných cenných papierov, ak im bol pridelený. Pod ISIN sa rozumie oznaèenie cenného papiera pod¾a medzinárodného systému èíslovania na identifikáciu cenných papierov.
Zmluva o kúpe zaknihovaného cenného papiera a listinného cenného papiera na meno
musí ma písomnú formu, kúpa listinného papiera na rad je viazaná písomnou formou len
v prípade, ak tak ustanovuje pre daný prípad osobitný zákon.
Zmluvné strany si môu v kúpnej zmluve dohodnú skúobnú dobu, poèas ktorej má kupujúci právo tovar schváli. Skúobná doba tu pôsobí ako odkladacia podmienka (ak kupujúci tovar neprevzal a neoznámil predávajúcemu, e tovar schva¾uje, právne
úèinky kúpnej zmluvy pominú márnym uplynutím dohodnutej skúobnej doby), alebo ako
rozväzovacia podmienka (ak kupujúci tovar prevzal a v skúobnej dobe ho písomne neodmietol, povauje sa jeho prevzatie tovaru za riadne splnenie kúpnej zmluvy a kupujúci je
povinný uhradi predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu). Takejto dohode hovoríme Kúpa
na skúku a je osobitne upravená ustanoveniami § 471 a 472 ObchZ.
Zmluvné strany môu formu, ve¾kos alebo vlastnosti predmetu zmluvy pecifikova aj
dodatoène (§ 452 ObchZ), z uzatvorenej kúpnej zmluvy vak musí vyplýva druh a mnostvo tovaru. V opaènom prípade pôjde o zmluvu innominátnu (§ 269 ods. 2 ObchZ), resp.
zmluvné strany si môu v kúpnej zmluve dohodnú odkladaciu podmienku jej úèinnosti,
ktorou bude uzatvorenie dohody o chýbajúcej podstatnej náleitosti zmluvy v dohodnutej
lehote.
Aktualizácia è. 54
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K bodu 2. Predávajúci môe prevádza na kupujúceho len taký rozsah práv,
aký k tovaru, ktorého dodanie má by predmetom kúpnej zmluvy, má. Nevyhnutne
teda musí by vlastníkom tovaru, ktorým sa stal:
a) uzatvorením kúpnej alebo inej zmluvy s tretím subjektom,
b) darovaním tretím subjektom,
c) rozhodnutím tátneho orgánu alebo
d) na základe inej skutoènosti ustanovenej zákonom (napr. pri vykonávaní exekúcie na
majetok tretieho subjektu ako povinného v prospech predávajúceho ako oprávneného,
takisto vydraním, prírastkami k veci, nálezom alebo spracovaním cudzej veci),
v opaènom prípade pôjde zo strany predávajúceho o plnenie s právnymi vadami. Výnimkou
je situácia predpokladaná ustanovením § 446, ktoré umoòuje nadobudnutie vlastníckeho
práva k tovaru kupujúcim od predávajúceho  nevlastníka, ak kupujúci konal v dobrej viere,
e predávajúci je vlastníkom tovaru.
Predávajúci, ktorý si ako kupujúci v kúpnej zmluve s tretím subjektom dohodol pri kúpe
tovaru tzv. výhradu vlastníckeho práva pod¾a § 445 ObchZ, t. j. vlastnícke právo k dodanému tovaru pod¾a tejto zmluvy na neho prechádza napr. a úplným uhradením
kúpnej ceny tretiemu subjektu, od ktorého tovar kupuje, nemôe platne previes
vlastnícke právo k takémuto tovaru na ïalieho kupujúceho. Najmä pri obchodovaní s ve¾kým mnostvom drobného tovaru, ktorého lehoty dodania sú nieko¾konásobne kratie ako
lehoty splatnosti dohodnutej kúpnej ceny, vyuívanie ustanovenia § 445 spôsobuje právne
problémy (bliie viï komentár k § 443 a nasl.).
K bodu 3. Zákon umoòuje stranám uzatvori kúpnu zmluvu v rámci obchodných záväzkových vzahov aj bez urèenia kúpnej ceny, a to v prípade, ak takúto vô¾u
zmluvné strany prejavia priamo v zmluve. Výka kúpnej ceny sa v tomto prípade posudzuje pod¾a § 448 Obchodného zákonníka, t. j. pod¾a výky kúpnej ceny, za ktorú sa predával
obvykle rovnaký alebo porovnate¾ný tovar v èase uzavretia zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto zmluvy. Ak by kúpna cena bola urèená pod¾a hmotnosti tovaru,
je pri pochybnosti rozhodujúca jeho èistá hmotnos.
V opaènom prípade, t. j. ak zmluvné strany vô¾u uzatvori zmluvu bez urèenia kúpnej
ceny v zmluve neprejavia, musí by kúpna cena dohodnutá jasne a presne, alebo v nej musí
by aspoò uvedený spôsob jej dodatoèného urèenia.
Predávajúci a kupujúci môu vyui ustanovenia § 473 a § 475, upravujúce pravidlá
cenovej doloky, t. j. monos dodatoèného upravenia kúpnej ceny s prihliadnutím na výrobné náklady, ktorá vak zaniká, ak oprávnená strana svoje práva neuplatní u druhej strany bez zbytoèného odkladu po dodaní tovaru.
V prípade tzv. rámcových zmlúv opisovaných v bode 1. a) tohto výkladu
k ustanoveniu § 409 ObchZ si zmluvné strany môu dohodnú nieko¾ko spôsobov
dohody o cene tovaru, t. j. e jednotlivé dodávky sa budú uskutoèòova napr.:
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a) na základe platného cenníka, ktorého spôsob predloenia kupujúcemu si zmluvné
strany dohodli v rámcovej zmluve,
b) na základe cenníka alebo dohody o cene, ktorá je súèasou rámcovej zmluvy.
Ak zmluvné strany v rámcovej zmluve vyuijú monos stanovenú v § 272 ods. 2
ObchZ (dohodnú sa, e zmluvu mono meni alebo zrui iba dohodou strán v písomnej
forme), budú musie zmenu cenníka alebo dohody o cene, vzájomne písomne potvrdi,
c) na základe cenníka alebo dohody o cene, ktorá je súèasou rámcovej zmluvy,
prièom za zmenené ich budú zmluvné strany povaova, ak predávajúci splní dohodnuté pravidlá informovania kupujúceho o zmene ceny.
d) na základe cenníka alebo dohody o cene, ktorá je súèasou rámcovej zmluvy,
prièom predávajúci bude oprávnený a povinný upravi cenu tovaru v èase jeho
dodania v závislosti od kurzu meny, na ktorý je kúpna cena pod¾a dohody zmluvných strán v zmluve viazaná, alebo v závislosti od prekroèenia v zmluve dohodnutých
finanèných ukazovate¾ov (tzv. cenové doloky pouívané najmä v zmluvách so zahraniènými partnermi, resp. zmluvách, pri ktorých je plnenie v inej mene ako slovenských
korunách).
Kúpna zmluva môe obsahova aj ïalie ustanovenia, ktoré nie sú jej podstatnými náleitosami pod¾a tohto ustanovenia. Upravi si v nich zmluvné strany môu
rozmanité práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám v rámci konkrétneho
zmluvného vzahu: platobné podmienky, sankcie, zvolenie rozhodného práva a úpravu rozhodcovskej doloky pri kúpnych zmluvách v zahraniènom obchode, a v neposlednom rade
obchodné (dodacie) podmienky. Tie sa èasto stávajú osobitnou prílohou a neoddelite¾nou súèasou zmluvy, prípadne zmluva odkazuje na pouitie veobecných podmienok vypracovaných rôznymi odbornými alebo záujmovými zdrueniami. V zahraniènom, ale èoraz
èastejie aj vnútrotátnom obchode sa vyuívajú odkazy na tzv. INCOTERMS
1990, resp. v súèasnosti u na posledné vydanie INCOTERMS 2000, t. j. medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích doloiek. Upravujú predovetkým okamih a miesto
dodávky tovaru, nie vak napr. prechod vlastníckeho práva, platobné podmienky a dodacie
lehoty.
Uzatváranie kúpnych zmlúv s obchodným partnerom zo zahranièia, ktorý má sídlo
mimo územia Slovenskej republiky (t. j. tzv. zmluvy s cudzím prvkom), sa spravuje reimom Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovarov z 11. apríla
1980 (ïalej len Dohovor). Dohovor do roku 2001 prijali s výhradami a výlukami, s ktorými sa mono oboznámi na internete na stránke http://www. uncitral. org/en-index. htm,
takmer vetky táty Európy, ale tie aj USA, Kanada, Mexiko, Èína, Irak, Sýria, Singapur
a ïalie krajiny. Dohovor sa pod¾a èl. 2 nepouije na kúpu:
a) tovaru kupovaného na osobnú potrebu, potrebu rodiny alebo domácnosti, iba ak by predávajúci pred uzavretím zmluvy alebo pri jej uzavretí nevedel a ani nemal vedie, e sa
tovar kupuje na taký úèel,
b) na drabách,
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c) pri výkone rozhodnutia alebo pod¾a rozhodnutia súdu,
d) cenných papierov alebo peòazí,
e) lodí, èlnov, vznáadiel alebo lietadiel,
f)

elektrickej energie.

Zmluvné strany vak môu vylúèi pouitie Dohovoru vcelku, niektorých jeho
ustanovení alebo zmeni jeho úèinky (okrem èlánku 12 Dohovoru, ktorý, ak si to konkrétny
tát vymienil pri prijímaní Dohovoru, ustanovuje povinnú písomnú formu zmlúv uzatváraných pod¾a Dohovoru). V prípade vylúèenia pouitia Dohovoru zmluvnými stranami sa
konkrétna kúpna zmluva so zmluvným partnerom so sídlom v krajine, ktorá k Dohovoru
pristúpila, bude posudzova pod¾a hmotného práva, ktoré si zmluvné strany v zmluve dohodli, a ak sa tak nestalo, pod¾a kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného. Nako¾ko tieto sú upravené v kadom táte osobitne, odporúèa sa zmluvným stranám
pri kadom uzatváraní kúpnej zmluvy so zmluvnou stranou so sídlom v inom táte dohodnú si v zmluve tzv. rozhodné právo, ktorým sa zmluva bude spravova.
Na úèely Dohovoru písomná forma právneho úkonu zahàòa aj jeho uskutoènenie telegramom alebo ïalekopisom. Dohovor sa netýka právnej úpravy platnosti zmluvy, a preto sa
platnos právneho úkonu uzatvorenia zmluvy bude posudzova pod¾a rozhodného práva,
ktorým sa zmluva spravuje. Ak takýto právny poriadok umoòuje urobenie právneho úkonu elektronickou formou s pouitím elektronického podpisu, pouijú zmluvné strany elektronický podpis na základe certifikátu vydaného certifikaènou autoritou uznanou právnym
poriadkom tátu, ktorého rozhodné právo si strany zvolili.
Nako¾ko ustanovenia upravujúce vymedzenie kúpnej zmluvy pod¾a tohto zákona, t. j.
§ 409 a § 470 (okrem § 444, § 458 a § 459) sú ustanoveniami dispozitívnymi, je moné sa
pri uzatváraní kúpnej zmluvy v obchodných záväzkových vzahoch od nich odchýli alebo
ich vylúèi (viï § 263 ObchZ).
Ustanovenia upravujúce právny reim kúpnej zmluvy pod¾a ObchZ sú èlenené do siedmich oddielov, ktoré postupne upravujú vymedzenie kúpnej zmluvy (§ 409 a § 410), povinnosti predávajúceho (§ 411 a § 442), nadobudnutie vlastníckeho práva (§ 443 a § 446),
povinnosti kupujúceho (§ 447 a § 454), nebezpeèenstvo kody na tovare (§ 455 a § 461),
uchovanie tovaru (§ 462 a § 468), a napokon dve osobitné ustanovenia o náhrade kody pri
kúpnej zmluve (§ 469 a § 470).
Judikatúra:
R 12/2001
Uznesenie NS SR sp. zn. Obo 307/99 z 22. 02. 2000
Písomná dohoda úèastníkov záväzkového vzahu vzniknutého z medzinárodného obchodného styku o tom, e prísluným súdom na prejednanie majetkových sporov bude
miestne prísluný súd predávajúceho (ktorý je slovenskou právnickou osobou), je zaloením právomoci súdu Slovenskej republiky písomným dohovorom strán (§ 37 ods. 2 zákona

1/1340

SEPI-A

è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorích predpisov).
Súvisiace predpisy: § 1 ods. 2  aplikácia ustanovení Obchodného zákonníka, § 2 a 23
 podnikate¾, zahranièné osoby, § 261  relatívne a absolútne obchody, § 263  vymedzenie
kogentných ustanovení, § 266  prejav vôle, § 269 ods. 1 a 2  nominátne a inominátne
zmluvy, § 272  forma zmluvy a forma jej dodatkov, § 273  274  veobecné obchodné podmienky, § 275  závislé zmluvy, nevýslovné prijatie návrhu, § 471  472  kúpa na skúku,
§ 476  488  zmluva o predaji podniku, § 489  496  zmluva o kúpe prenajatej veci, § 7
a nasl. a § 20 OZ  osoby a právne úkony, § 40 OZ  forma právneho úkonu, § 43  51 OZ 
uzavieranie a vznik zmluvy, § 588  610 OZ  kúpna zmluva a ved¾ajie dojednania pri
kúpnej zmluve, zákon è. 232/1992 Zb.  notársky poriadok, zákon è. 500/2001 Z. z.  o cenných papieroch (§ 19  27 a § 30), zákon è. 599/2001 Z. z. o osvedèovaní listín a podpisov na
listinách okresnými úradmi a obcami, zákon è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, Incoterms 1990 a 2000, oznámenie FMZV è. 160/1991 Zb.  Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
Literatúra: DULAK, Anton, JUDr. 2001. e-Zmluvy. Bratislava 2001: ELSA Bratislava, in: Elektronický obchod a elektronický podpis v právnom prostredí Slovenskej republiky, str. 28  37.
GLANCY, D. J.: Zákon o elektronickom podpise ako cesta k elektronickému obchodu.
Preloila Moravèíková, A. Justièná revue, 53, 2001, è. 8  9, s. 891  900.
GREGUOVÁ, Daniela, Doc. JUDr. CSc. 2001. Elektronický obchod v právnom prostredí Slovenskej republiky. Bratislava 2001: ELSA Bratislava, in: Elektronický obchod
a elektronický podpis v právnom prostredí Slovenskej republiky, str. 7  22.
KOPÁÈ, Ludvík. 1993. Obchodní kontrakty, I. a II. díl, Prospektrum Praha 1993, 368
strán.
RAMBERG, Jan, Prof. 2000. Sprievodca k Incoterms 2000. Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava 2001, 181 strán k právnemu predpisu è. 160/1991 Zb.  Oznámenie FMZV ÈSFR, ktorým bol v Zbierke zákonov uverejnený Dohovor OSN o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovaru.
MÜNZER, Ulrich, Dr. 2001. Oblas pouitia viedenského Dohovoru OSN o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovarov z 11. 04. 1980. ilina: Komora komerèných právnikov, in:
Podnikate¾ a právo, èíslo 11/2001, str. 2  16.

K § 410
Vec (tovar) nemusí by v èase uzatvárania kúpnej zmluvy vyrobená, resp. nemusí ete
existova. V prípade, ak sa má tovar ete len vyrobi, je pre vznik kúpnej zmluvy rozhodujúce, ktorá zmluvná strana dodáva veci potrebné na výrobu tovaru, a to v celom alebo podstatnom rozsahu. Ak je ním zmluvná strana, ktorej sa má tovar doda, pôjde o zmluvu kúpnu.
V odseku 2 tohto ustanovenia získavame ïalie negatívne vymedzenie kúpnej zmluvy 
nevzniká ani v prípade, keï by ten, komu sa má tovar doda, dodal veci na jeho výrobu
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v podstatnom rozsahu, ak záväzok dodávate¾a tovaru v prevanej èasti spoèíva vo vykonaní
èinnosti alebo zahàòa montá tovaru.
Týmto vymedzením ustanovenie podáva kritériá na rozlíenie kúpnej zmluvy od iných
typov zmlúv, najmä od zmluvy o dielo (§ 536  565 ObchZ), ktorou sa jedna zmluvná strana (zhotovite¾) zaväzuje vykona zhotovenie urèitej veci (ak toto zhotovenie nespadá pod
kúpnu zmluvu), vykona montá urèitej veci, jej údrbu, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy veci alebo hmotne zachytený výsledok inej èinnosti, resp. zhotovi, zmontova,
udriava, opravi alebo upravi stavbu alebo jej èas.
§ 410 je dispozitívnym ustanovením ObchZ a zmluvné strany ho dohodou môu vylúèi alebo obmedzi.
Súvisiace predpisy: § 536  565  zmluva o dielo.

K § 411
Ustanovenie uvádza úpravu povinností predávajúceho v druhom oddiele ustanovení
upravujúcich kúpnu zmluvu pod¾a ObchZ. Stanovuje povinnosti kupujúceho, ktoré je povinný splni v súlade so zmluvou alebo ustanoveniami ObchZ:
a) doda tovar,
b) odovzda doklady vzahujúce sa na tovar,
c) umoni kupujúcemu nadobudnú vlastnícke právo k tovaru.
Dodanie tovaru upravuje zákon v ustanoveniach § 412 a § 416, podmienky odovzdania dokladov vzahujúcich sa na tovar kupujúcemu v ustanoveniach § 417 a § 419, podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva sú upravené v § 443 a § 446.
Pri poukázaní na podstatné náleitosti kúpnej zmluvy pod¾a jej základného ustanovenia v § 409 ObchZ je jednou z povinností predávajúceho nepochybne povinnos previes
vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Vyplýva z jeho záväzku k takémuto úkonu, ktorý
tvorí jednu z podstatných náleitostí kúpnej zmluvy. Umonenie nadobudnú vlastnícke
právo k tovaru predávajúcim kupujúcemu uvedené v tomto ustanovení ako povinnos predávajúceho, je pod¾a náho názoru súèasou povinnosti (záväzku) previes vlastnícke právo. Nesplnenie jednej z týchto povinností by vyluèovalo splnenie druhej, èo vedie k záveru,
e tu dochádza zrejme len k terminologickej nepresnosti zákona.
Ustanovenia upravujúce povinnosti predávajúceho majú dispozitívny charakter a strany sa od nich (okrem § 444) môu dohodou v zmluve odchýli alebo ich zo svojho zmluvného
vzahu dohodou vylúèi.
Súvisiace predpisy: § 409 ods. 1  vymedzenie kúpnej zmluvy, § 412  416  dodanie
tovaru, § 417  419  doklady vzahujúce sa na tovar, § 420 421  mnostvo, akos, vyhotovenie a obal tovaru, § 422  441  vady tovaru, záruka za akos, právne vady tovaru, nároky z vád tovaru, § 442  dodanie väèieho mnostva tovaru, § 443  446  nadobudnutie
vlastníckeho práva.
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K § 412 a § 416
Ustanovenia § 412 a § 416 poskytujú zákonný rámec povinnosti predávajúceho
doda tovar. Majú dispozitívny charakter, a ak sa od nich zmluvné strany dohodou neodchýlia alebo ich nevylúèia, bude sa nimi spravova ich zmluvný vzah zaloený kúpnou
zmluvou. Predstavujú popri veobecnej úprave v § 335 a § 343 peciálnu právnu úpravu
spôsobu a miesta dodania tovaru (§ 412 a 413) a èasu dodania tovaru (§ 414 a § 416) pri plnení kúpnej zmluvy pod¾a Obchodného zákonníka.
Prvý odsek ustanovenia § 412 dispozitívnos potvrdzuje  pouije sa, ak si zmluvné
strany nedohodli v zmluve inak. Predávajúci splní svoju povinnos doda tovar kupujúcemu:
a) ak je v zmluve urèené jeho odovzdanie v urèitom mieste (tzv. miestna kúpa 
t. j. odovzdanie tovaru v rovnakom mieste a èase alebo tie odovzdanie a prevzatie tovaru medzi prítomnými stranami  inter praesentes), jeho odovzdaním kupujúcemu alebo
oprávnenému zástupcovi kupujúceho, alebo odovzdaním cenných papierov oprávòujúcich kupujúceho naklada s tovarom (napr. konosament, náloný, skladitný list a podobne  viï výklad k § 417 a § 419),
b) ak zmluva urèuje odoslanie tovaru predávajúcim, jeho odovzdaním prvému
dopravcovi na prepravu kupujúcemu (tzv. dintanèná dodávka, alebo odovzdanie tovaru medzi neprítomnými stranami  inter absentes  prostredníctvom tretej osoby). Predávajúci je povinný tovar zjavne a dostatoène oznaèi ako zásielku kupujúcemu, v opaènom prípade nastanú úèinky dodania, t. j. aj prechod nebezpeèenstva kody
na tovare na kupujúceho, len v momente, keï kupujúcemu dôjde oznámenie predávajúceho o odoslaní tovaru s jeho bliím urèením v tomto oznámení. Takéto oznámenie je
predávajúci pod¾a § 413 povinný urobi bez zbytoèného odkladu, inak sa tovar povauje
za dodaný a jeho odovzdaním dopravcom kupujúcemu, o èom bude podáva dôkaz písomné potvrdenie prevzatia tovaru kupujúcim napríklad na dodacom liste. Ak zabezpeèuje prepravu predávajúci, je povinný umoni kupujúcemu uplatni práva z prepravnej zmluvy, ktorú má uzatvorenú s prepravcom tovaru. Zmluvné strany v praxi èasto
vyuívajú dodacie doloky INCOTERMS 1990 alebo INCOTERMS 2000, ktoré pri
kadej jednotlivej doloke urèujú rozsah práv a povinností kadej zo zmluvných strán
(napr. dohodnutím doloky FCA  vyplatené dopravcovi v dohodnutom mieste  sa predávajúci zaväzuje doda tovar v dohodnutom mieste, poskytnú dôkaz o dodaní tovaru
dopravcovi a zabezpeèi colné prerokovanie na vývoz. Kupujúci je v prípade dohody
o tejto doloke povinný urèi dopravcu a uzavrie prepravnú zmluvu). Prevzatie tovaru
na urèitom mieste a uplatnenie dohody zmluvných strán o následnom zabezpeèení jeho
prepravy predávajúcim na iné miesto urèené kupujúcim nie je dintanènou dodávkou,
ale len plnením osobitnej dohody zmluvných strán po uskutoènení miestnej kúpy,
c) ak zmluva neurèuje odoslanie tovaru predávajúcim, dodanie je splnené umonením kupujúcemu naklada s jednotlivo alebo druhovo urèeným tovarom,
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ktorý má by dodaný z urèitých zásob, alebo sa má vyrobi, na mieste, o ktorom strany
v èase uzatvárania zmluvy vedeli, e sa na òom tovar nachádza alebo sa má vyrobi,
d) ak sa neuplatní ani jeden z predchádzajúcich bodov, dodané je umonením naklada kupujúcemu s tovarom v mieste, kde má predávajúci svoje sídlo alebo
miesto podnikania (právnické osoby a fyzické osoby  podnikatelia), prípadne bydlisko (fyzické osoby). V takomto prípade je dodanie moné aj v mieste organizaènej zloky
podnikate¾a (§ 7 ObchZ), ak predávajúci jej miesto vèas, t. j. s dostatoèným predstihom
pred èasom dodania kupujúcemu oznámi tak, aby sa kupujúci mohol vèas na uvedené
miesto dostavi.
Tovar je predávajúci povinný doda vhodne zabalený a zabezpeèený poèas prepravy
(viï tie výklad k § 420).
Kvalitu balenia a prepravy tovaru uskutoèòovaných pre predávajúceho tretími subjektami, je predávajúci povinný riadne, najlepie písomnou zmluvou vopred, zabezpeèi.
Predávajúci splní svoju povinnos doda kupujúcemu tovar vèas, ak tovar
dodá:
a) v deò, ktorý je presne urèený dohodou zmluvných strán v zmluve, alebo v deò,
ktorý je urèený spôsobom uvedeným v zmluve,
b) v ktorýko¾vek deò poèas lehoty dohodnutej zmluvnými stranami v zmluve alebo urèenej spôsobom uvedeným v zmluve. Výnimkou je prípad, keï zo zmluvy alebo jej
úèelu, ktorý bol predávajúcemu pri jej uzatvorení známy, vyplýva, e dobu dodania
v rámci tejto lehoty urèí kupujúci (vyuívané napr. pri hromadných dodávkach tovaru,
dodávke sezónneho tovaru a podobne).
Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zaène lehota, v ktorej sa má tovar doda, plynú:


dòom uzavretia zmluvy, ktorým je deò prijatia návrhu jednej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranou (§ 269), resp. deò podpisu zmluvy obomi zmluvnými stranami
(za deò uzavretia zmluvy sa povauje dátum neskorieho podpisu, ak zmluvu nepodpísali zmluvné strany v rovnaký deò), alebo



dòom splnenia povinnosti kupujúceho, na ktorú bol zo zmluvy povinný ete pred
dodaním tovaru. Zákon pre tento prípad príkladmo uvádza napr. povinnos kupujúceho predloi nákresy potrebné na výrobu tovaru, zaplati kúpnu cenu alebo jej èas alebo
zabezpeèi jej zaplatenie. Posledná z moností sa môe uskutoèni treou osobou, zvyèajne bankou, t. j. kupujúci bude povinný obstara napr. bankovú garanciu,

c) v ktorýko¾vek deò v rámci primeranej lehoty s prihliadnutím na povahu tovaru a na
miesto dodania, ak nie je doba dodania tovaru zmluvnými stranami dohodnutá v zmluve. Ide tu o peciálne ustanovenie k § 340 ods. 2 ObchZ.
Analogicky ako pri dodaní väèieho mnostva tovaru predávajúcim kupujúcemu, ktoré
je povaované za vadné plnenie (§ 442), má kupujúci pri predèasnom dodaní tovaru predávajúcim, t. j. pred dobou urèenou pod¾a vyie uvedených pravidiel, právo takto dodaný to-
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var prevzia, ale ho tie odmietnu. Na rozdiel od situácie pri dodaní väèieho mnostva tovaru má kupujúci monos odmietnu alebo prija celé mnostvo dodaného tovaru a nie iba
jeho èas, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. Zmluvné strany si vak môu v zmluve dohodnú, e predávajúci je oprávnený predèasne doda tovar. V takomto prípade budeme dodávku posudzova ako oprávnenú predèasnú dodávku.
Prijatím neoprávnenej predèasnej dodávky predávajúceho kupujúcim dochádza na jednej strane k splneniu povinnosti predávajúceho doda kupujúcemu tovar, nako¾ko vak takýmto konaním predávajúci poruí svoju povinnos vyplývajúcu mu z dohody zmluvných
strán v zmluve, je kupujúci, ak si to vymienil pri preberaní neoprávnenej predèasnej dodávky, oprávnený poadova od predávajúceho náhradu prípadnej kody, ktorá by mu vznikla
takýmto konaním predávajúceho. Nárok na náhradu prípadnej kody bude ma kupujúci aj
v prípade, ak neoprávnenú predèasnú dodávku tovaru predávajúceho pri vyuití ustanovenia § 414 ods. 3 odmietne prija.
§ 415 ObchZ, alebo tzv. interpretaèné pravidlo pre výrazy zaèiatkom obdobia, v polovici mesiaca, v polovici tvrroka, koncom obdobia, ihneï,
môu zmluvné strany poui a vtedy, ak obchodné zvyklosti, ustálená predchádzajúca prax alebo samotná dohoda v zmluve neustanovujú nieèo iné. Interpretaèné pravidlo sa týka len dodávky tovaru a na èasové termíny pri iných povinnostiach zmluvných strán z kúpnej zmluvy by sa mohlo poui len analogicky, alebo ak by to vyplývalo
priamo zo zmluvy. V kadom prípade mono zmluvným stranám vymedzenie si týchto alebo podobných nimi pouívaných pojmov priamo v zmluve len odporuèi. Ak sú pojmy pouívané zmluvnými stranami upravené napr. obchodnými podmienkami niektorej záujmovej organizácie, môu strany odkazom v zmluve upravi ich vymedzenie a vzájomné
pouívanie.
Súvisiace predpisy: § 264  obchodné zvyklosti, § 335 a 336  miesto plnenia nepeòaného záväzku, § 340 a § 343  èas plnenia, § 409 ods. 1  vymedzenie kúpnej zmluvy,
§ 411  vymedzenie povinností predávajúceho, § 420  balenie tovaru, § 422  vady tovaru,
§ 455  461  nebezpeèenstvo kody na tovare, § 442, 447, 451  povinnos kupujúceho prevzia dodaný tovar, resp. výnimky z tejto povinnosti
Literatúra: RAMBERG, Jan, Prof. 2000. Sprievodca k Incoterms 2000. Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava 2001, 181 strán.

K § 417 a § 419
Povinnos predávajúceho doda kupujúcemu doklady:
a) potrebné na prevzatie tovaru,
b) potrebné na uívanie tovaru,
c) stanovené dohodou zmluvných strán v zmluve,
sa bude spravova pod¾a zmluvy alebo Obchodného zákonníka, a to aj v prípade, ak by o dokladoch nebolo v zmluve vôbec pojednávané. Nako¾ko vak opä ide o dispozitívne ustanovenia zákona, moné je zmluvnými stranami v zmluve dohodnú vylúèenie ich pouitia na
Aktualizácia è. 54
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konkrétny zmluvný vzah. Vhodnejie je vak odporuèi stranám takúto dohodu neuzatvára vzh¾adom na dôkaznú vlastnos jednotlivých dokladov vzahujúcich sa na dodávaný tovar, naopak, odporúèa sa uvies v zmluve zoznam potrebných a poadovaných dokladov
k tovaru vrátane minimálnych náleitostí, ktoré musia obsahova.
Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie dokladov viaucich sa
k tovaru sa uskutoèní nasledovne:
a) predávajúci je povinný odovzda kupujúcemu v mieste platenia kúpnej ceny
(ak k odovzdaniu tovaru má dôjs pri tomto platení), inak v sídle alebo mieste podnikania, resp. bydlisku kupujúceho nasledovné doklady:


doklady potrebné na prevzatie prepravovaného tovaru (dohodnuté napr. v konkrétnej dodacej podmienke, predloenie dokladov v zmysle dokumentárneho akreditívu),



doklady potrebné na vo¾né nakladanie s tovarom (napr. náloný list  § 612, skladitný list  § 528 ObchZ, skladiskový záloný a tovarový záloný list  zákon
è. 144/1998 Z. z., alebo osobitný druh náloného listu  tzv. konosament, t. j. náloný
list pouívaný v námornej doprave)



doklady potrebné pri dovoze na jeho preclenie.

Vèasnos odovzdania týchto dokladov je splnená, ak sú odovzdané v dostatoènom èasovom predstihu na to, aby kupujúci mohol s tovarom vo¾ne naklada alebo prevzia prepravovaný tovar v èase jeho dôjdenia do miesta urèenia a dovezený tovar bez zbytoèného odkladu
precli;
b) predávajúci je povinný odovzda kupujúcemu v èase a mieste dodania tovaru
akéko¾vek iné doklady, ne ktoré boli uvedené v bode a) vyie.
Zákon predávajúcemu umoòuje odstránenie prípadných vád dokladov, to vak len
v prípade, ak predávajúci odovzdal kupujúcemu doklady pred urèenou dobou a nespôsobí
tým kupujúcemu neprimerané akosti alebo výdavky (napr. doklady obsahovali informáciu o dodaní podstatne väèieho alebo menieho mnostva tovaru, ako bude reálne dodané.
Ak je predávajúci povinný zabezpeèi si prepravu tovaru z urèitého miesta sám, ním objednaný dopravný prostriedok buï nebude staèi na prepravu väèieho mnostva, alebo bude
nevyaený pri preprave menieho mnostva dodaného tovaru, èo v oboch prípadoch prináa so sebou neoèakávané a neefektívne náklady pre kupujúceho). Kupujúci v prípade uplatnenia tejto monosti predávajúcim môe uplatni nárok na náhradu kody.
Súvisiace predpisy: § 373 a nasl.  náhrada kody, § 409 ods. 1  vymedzenie kúpnej
zmluvy, § 528  skladitný list, § 612 a nasl.  náloný list, zákon è. 191/1950 Sb.  zmenkový a ekový, oznámenie FMZV è. 160/1991 Zb.  Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, zákon è. 144/1998 Z. z. o skladiskovom zálonom liste, tovarovom zálonom liste a o doplnení niektorých ïalích zákonov, zákon è. 566/2001 Z. z.  o cenných
papieroch, zákon è. 238/2001 Z. z. colný zákon.
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K § 420 a § 421
§ 420 upravuje základné podmienky riadneho splnenia povinnosti predávajúceho doda
tovar kupujúcemu (§ 412  416). Predávajúci bude riadne plni, ak dodá tovar v:
a) mnostve,
b) akosti,
c) vyhotovení,
d) balení, resp. vyhotovení na prepravu,
pod¾a dohody v zmluve, inak pod¾a ustanovení § 420 ods. 2, 3, 4 a § 421.
Mnostvo tovaru, ktorý sa má doda, by malo vyplýva zo zmluvy. Ide o jednu
z podstatných náleitostí kúpnej zmluvy, bez ktorej uvedenia je táto zmluva neplatná.
Postaèí vak, ak bude mnostvo tovaru v zmluve urèené len pribline. Ak sa strany nedohodnú inak, je v takomto prípade predávajúci oprávnený urèi presné mnostvo tovaru,
ktoré sa má doda, ak zmluva toto právo nepriznáva kupujúcemu. Zákon upravuje pre prípad, e sa strany nedohodnú inak, povolenú odchýlku 5 % medzi mnostvom tovaru dohodnutým v zmluve a urèeným predávajúcim alebo kupujúcim.
Aj zo samotnej povahy tovaru môe vyplynú, e jeho mnostvo je urèené iba pribline.
Predávajúci je potom povinný a oprávnený doda tovar v mnostve maximálne s 5 % odchýlkou od mnostva tovaru uvedeného v zmluve. Odchýlku si zmluvné strany môu
dohodnú v inej výke, resp. môe vyplýva z ich predchádzajúcej praxe alebo obchodných zvyklostí medzi stranami. V kadom prípade vak má predávajúci nárok na zaplatenie kúpnej ceny len za skutoène dodaný tovar.
Akos tovaru a jeho vyhotovenie by si zmluvné strany mali urèi dohodou
v zmluve aj napriek tomu, e nejde o podstatnú náleitos kúpnej zmluvy. V opaènom prípade postaèí, ak predávajúci dodá tovar:
a) v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na úèel urèený v zmluve, a ak tento nie je urèený,
na úèel, na ktorý sa dodaný tovar spravidla pouíva, alebo
b) s vlastnosami pod¾a vzorky alebo predlohy, ktorú predloil kupujúcemu (aby vzorka
alebo predloha mohla v prípadnom spore medzi zmluvnými stranami slúi ako dôkaz ich
dohody, odporúèa sa jej zapeèatenie spôsobom dohodnutým v zmluve, ak to povaha vzorky
alebo predlohy dovo¾uje, a to najlepie u oboch zmluvných strán). Ak by bolo urèenie opísané v zmluve odliné od predloenej vzorky alebo predlohy, platí urèenie uvedené v zmluve.
Balenie alebo vybavenie tovaru na prepravu rovnako nie je podstatnou náleitosou kúpnej zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci je povinný tovar
zabali alebo vybavi na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom
styku, a to aj v závislosti od pouitého spôsobu dopravy. Ak by sa tento spôsob nedal urèi,
postaèí balenie alebo vybavenie tovaru na prepravu spôsobom potrebným na uchovanie
a ochranu tovaru v akosti a vyhotovení pod¾a vyie uvedeného.
Aktualizácia è. 54
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Súvisiace predpisy: § 409 ods. 1  vymedzenie kúpnej zmluvy, § 422  vady tovaru,
§ 759  akos vecí

K § 422
Zodpovednos za vady je vo veobecnosti upravená ustanoveniami § 499 a § 510 OZ,
osobitnými ustanoveniami zodpovednosti za vady pri plnení kúpnej zmluvy pod¾a Obchodného zákonníka sú ustanovenia § 422 a § 442. Upravujú:
a) zodpovednos za vady faktické (§ 422 a § 428),
b) zodpovednos za vady právne (§ 433 a § 435),
c) záruku za akos tovaru (§ 429 a § 432),
d) nároky z vád tovaru (§ 436 a § 441),
e) dodanie väèieho mnostva tovaru (§ 442).
Zodpovednos za vady je zodpovednosou objektívnou, ktorá nepredpokladá
zavinenie. Postaèí, ak je plnenie vadné. Vzniká zo zákona a jej vznik zmluvné strany nemôu dohodou vylúèi. Pod¾a § 499 OZ vzniká subjektu, ktorý prenechá inému vec za odplatu, èo pri plnení kúpnej zmluvy je splnené. Predávajúci teda zodpovedá za to, e tovar:
a) má v zmluve dohodnuté (§ 421 a nasl. ObchZ), stanovené alebo obvyklé vlastnosti
(druh  dodávka aliud, mnostvo, akos, vyhotovenie, balenie alebo vybavenie na prepravu tovaru, doklady k tovaru), t. j. nemá faktické vady,
b) mono ju poui pod¾a povahy alebo úèelu zmluvy alebo dohody zmluvných strán,
c) nemá právne vady (viï výklad k § 433 a § 435).
Zodpovednos za vady nemono uplatni, ak by ilo o zjavné vady (zistite¾né pri benej
pozornosti kupujúceho pri dodaní tovaru). To neplatí v prípade, ak by predávajúci kupujúceho výslovne ubezpeèil, e dodaný tovar je bez akýchko¾vek vád (§ 500 OZ).
Vadou tovaru nebude dodanie menieho mnostva tovaru, ktoré je v súlade s uvedením
mnostva tovaru na prepravnom alebo dodacom doklade k nemu alebo vyhlásením predávajúceho. V danom prípade pôjde o omekanie s plnením zmluvnej povinnosti predávajúceho
doda tovar riadne a vèas (§ 409).
Ustanovenie § 759 ObchZ upravuje zásady urèenia akosti veci v prípade, ak je táto dohodou zmluvných strán v zmluve urèená v rozpore s právnymi predpismi. Plati v takomto
prípade bude akos tovaru urèená Obchodným zákonníkom.
Uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (osobitne pre obchodno-právne vzahy
upravené v § 436 a § 441 ObchZ) je moné len v prípade splnenia podmienok ustanovených v § 428, ak sa strany nedohodli inak.
Uplatnením nároku zo zodpovednosti za vady nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu kody, ak mu z vady vznikla.
Postup kupujúceho po zistení vady upravuje § 506 OZ stanovením povinnosti
okamite po zistení vady tovar uschova na primeranú dobu (závislú od vzdialenosti predá-
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vajúceho, druhu tovar a napr. vyadovanej dopravy a podobne), ktorú urèí predávajúci na
preskúmanie vady. Pri rýchlo sa kaziacom tovare je kupujúci oprávnený tovar bez mekania
preda, je vak vopred povinný na to upozorni predávajúceho.

K § 423 a 424
Uvedené ustanovenia upravujú prípady, kedy predávajúci nie je zodpovedný
za vady dodaného tovaru. Výluky sa týkajú prípadu, keï:
a) bola kúpna zmluva uzatvorená so záväzkom kupujúceho pod¾a § 410 ods. 1, t. j. kupujúci dodal na výrobu tovaru podstatnú èas vecí, èo sa aj uskutoènilo. To vak platí len
vtedy, ak predávajúci pri vynaloení odbornej starostlivosti nemohol (napr. nemal technické monosti) odhali nevhodnos týchto vecí pre výrobu tovaru alebo túto nevhodnos zistil, kupujúceho na òu upozornil, ale kupujúci trval na pouití aj týchto nevhodných vecí,
b) kupujúci o vadách tovaru v èase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti uzatvárania zmluvy musel vedie. To neplatí v prípade, ak aj napriek týmto vadám boli predávajúcim konkrétne vlastnosti tovaru zaruèené v zmluve a tovar tieto
vlastnosti nemá (vady sa vzahujú práve na tieto zmluvou zaruèené vlastnosti).

K § 425 a § 427
Pre vznik zodpovednosti predávajúceho za vady je dôleitý okamih prechodu nebezpeèenstva kody na tovare na kupujúceho (k prechodu nebezpeèenstva kody na tovare dochádza predovetkým jeho prevzatím kupujúcim, resp. jeho odovzdaním prvému dopravcovi,
tretej osobe, od ktorej má kupujúci tovar prevzia a predávajúci mu nakladanie s ním umonil  bliie viï oddiel 5, § 455 a § 461). Na vznik zodpovednosti nemá vplyv skutoènos,
e sa vada stane zjavnou a po tomto èase. Pre predávajúceho, ktorý nie je prítomný pri tovare v èase prechodu nebezpeèenstva kody na òom, sa odporúèa uzavrie napr. zmluvu
o kontrolnej èinnosti (§ 591 a § 600) s treou osobou za úèelom vydania osvedèenia o výsledku kontroly o stave tovaru v tomto okamihu. Ak by vak vznik vady po tomto okamihu
bol spôsobený poruením ktorejko¾vek povinnosti predávajúceho, je v kadom prípade za
tieto vady zodpovedný.
Ustanovenie § 426 upravuje popri monosti dodania menieho mnostva tovaru (§ 421
a 422 ods. 2), väèieho mnostva tovaru (§ 442) aj monos dodania tovaru predávajúcim
kupujúcemu pred dobou urèenou na jeho dodanie. Pri takejto predèasnej dodávke, odsúhlasenej kupujúcim má predávajúci v prípade, ak to nespôsobí neprimerané akosti alebo výdavky kupujúcemu, právo:
a) doda chýbajúcu èas alebo mnostvo tovaru do doby dodania dohodnutej v zmluve,
resp. vyplývajúcej zo zákona,
b) doda v tejto dobe náhradný tovar, ak kupujúci uplatní reklamáciu k tovaru dodanému
s vadami,
c) opravi vady tovaru, ktorý bol dodaný s vadami.
Aktualizácia è. 54
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Kupujúci bude ma vak v kadom prípade nárok na náhradu kody, ak by mu predèasným plnením predávajúcim vznikla (§ 373 a nasl.).
V záujme právnej istoty zmluvných strán, ak sa tieto v kúpnej zmluve nedohodnú inak, je kupujúci povinný dodaný tovar prezrie:
a) okamite, resp. pod¾a monosti èo najskôr po prechode nebezpeèenstva kody na
tovare. Pritom sa vychádza z povahy tovaru (v závislosti od jeho druhu, povahy, balenia
a podobne  napr. strojné zariadenie je moné èasto preskúa a jeho zapojením s ïalími èasami iných zariadení, pri dodávke napr. spotrebného tovaru nie je moné jeho
prezeranie v kadom osobitnom balení, ale záruka za vady sa uplatòuje a zistením
vady treou osobou, ktorá tovar ïalej kúpi od kupujúceho, po rozbalení veci),
b) v dobe, keï je tovar dopravený do miesta urèenia, ak zmluva urèuje odoslanie tovaru predávajúcim,
c) v dobe, keï je tovar dopravený do nového miesta urèenia, za splnenia podmienky, e tovar je smerovaný poèas prepravy do iného miesta urèenia alebo ho
kupujúci znova odosiela bez toho, aby mal monos primeranú povahe tovaru si ho prezrie a v èase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedie o týchto monostiach kupujúceho.
Pri nesplnení povinnosti prezrie tovar kupujúcim pod¾a uvedeného (napr. aj prostredníctvom tretej osoby, s ktorou na tento úèel uzatvoril osobitnú zmluvu), mu ostáva iba právo uplatni nároky z vád tovaru, ak unesie v prípadnom spore zmluvných strán dôkazné
bremeno, e tovar mal vady u v èase prechodu nebezpeèenstva kody na tovare.
V kadom prípade posudzovania zodpovednosti predávajúceho pod¾a týchto ustanovení
nie je dotknutá povinnos predávajúceho vyplývajúca mu z poskytnutej záruky na akos
(§ 429 a § 432).

K § 428
Nárok kupujúceho na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady predávajúceho mu
vzniká pri splnení podmienok pod¾a predchádzajúcich ustanovení § 422 a § 427. Zákon
ukladá kupujúcemu povinnos uplatni tento nárok u predávajúceho podaním správy [pre
potreby dokazovania sa odporúèa doruèenie v písomnej forme (§ 40 OZ], a to bez zbytoèného odkladu po tom, èo:
a) kupujúci vady dodaného tovaru zistil,
b) kupujúci vady dodaného tovaru mal zisti pri vynaloení odbornej starostlivosti pri
prehliadke pod¾a § 427 ods. 1 alebo 2,
c) vady bolo moné zisti neskôr pri vynaloení odbornej starostlivosti. Pre tento prípad
zákon stanovuje maximálne dvojroènú dobu na uplatnenie reklamácie odo dòa dodania
tovaru, resp. jeho dôjdenia do miesta urèeného v zmluve a ak je zmluvnými stranami
dohodnutá záruka za akos tovaru, platí namiesto dvojroènej premlèacej lehoty záruèná
doba.
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Aj pri nesplnení povinnosti uplatni nároky zo zodpovednosti za kody pod¾a dohody
zmluvných strán v zmluve, ak taká neexistuje, pod¾a podmienok uvedených vyie je predávajúci oprávnený nároky uplatnené neskôr kupujúcim uzna. Právo kupujúceho sa v súdnom konaní pri splnení ostatných náleitostí vzniku zodpovednosti za vady predávajúcim
môe kupujúcemu prizna, ak predávajúci nevznesie námietku premlèania, resp. namietne
nesplnenie povinnosti kupujúcim oznámi vady tovaru riadne a vèas.
V prípadoch, keï predávajúci vedel alebo musel vedie o vadách tovaru v èase jeho dodania, je za vady zodpovedný aj pri nesplnení notifikaènej povinnosti kupujúceho pod¾a § 428
ods. 1 a 2, resp. pod¾a dohody zmluvných strán v kúpnej zmluve, a to aj po uplynutí záruènej doby, resp. uvedenej dvojroènej doby odo dòa dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je
vak povinný uplatni svoje nároky do tyroch rokov odo dòa odovzdania tovaru predávajúcim (§ 393).

K § 429 a § 432
Zákon v ustanoveniach § 428 upravuje dobu, v ktorej je moné zo strany kupujúceho
uplatni nároky z vád tovaru. Zároveò vak ustanoveniami § 429 a § 432 dáva stranám
jednu z moností dohodnú si odliné podmienky, v praxi spravidla výhodnejie, a to poskytnutím písomného vyhlásenia o prebratí záväzku, e dodaný tovar bude v urèitej dobe
spôsobilý na pouitie na dohodnutý, inak na obvyklý úèel, resp. e si v tejto dobe zachová
zmluvnými stranami dohodnuté a ak nie sú dohodnuté, tak obvyklé vlastnosti. Predávajúci
takto preberá zodpovednos za vetky vady, ktoré tovar má. Naïalej sa vak na tovar, na
ktorý bola poskytnutá záruka pod¾a uvedeného, budú vzahova ustanovenia o zodpovednosti za vady pod¾a § 426 a § 428 a § 436 a § 441.
Prevzatie záväzku zo záruky môe predávajúci uskutoèni výluène písomne,
a to:
a) priamo v kúpnej zmluve,
b) osobitným vyhlásením, ktorým je najèastejie záruèný list, môe to vak by aj akéko¾vek iné vyhlásenie spåòajúce náleitosti pod¾a § 429 ods. 1 ObchZ,
c) vyznaèením dåky záruènej doby alebo doby trvanlivosti alebo pouite¾nosti
(v závislosti od druhu tovaru a osobitných právnych predpisov na neho sa vzahujúcich) dodaného tovaru na jeho obale. Ak by bola uvedená záruèná doba na obale dodaného tovaru odliná od záruènej doby uvedenej v zmluve alebo záruènom vyhlásení, platí
záruèná doba zo zmluvy alebo záruèného vyhlásenia.
Záruèná doba pod¾a vyie uvedeného zaèína plynú odo dòa:
a) dohodnutého zmluvnými stranami v zmluve alebo záruènom vyhlásení,
b) dodania tovaru, ak neexistuje dohoda pod¾a písmena a),
c) dôjdenia tovaru do miesta urèenia, ak je predávajúci povinný odosla tovar.
Plynutie záruènej doby sa preruí na èas, kedy kupujúci nemôe vzh¾adom na vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci, s týmto tovarom naklada.
Aktualizácia è. 54
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Ustanovenie § 431 predstavuje pre predávajúceho liberaèný dôvod zo zodpovednosti za
vady vyplývajúce z prevzatia záruky za akos tovaru. Zodpovednos predávajúceho je vylúèená v prípade, ak vady tovaru:
a) vznikli po prechode nebezpeèenstva kody na tovare (§ 455 a nasl.),
b) boli spôsobené vonkajími udalosami bez ich spôsobenia predávajúcim alebo osôb, prostredníctvom ktorých plnil svoj záväzok v zmysle kúpnej zmluvy.

K § 433 a § 435
Ako u bolo uvedené vo výklade k § 422, vady tovaru môu by faktické alebo právne.
Právne vady tovaru vymedzené v § 433 zahàòajú, ak si zmluvné strany nedohodnú inak, situácie, keï je dodaný tovar kupujúcemu zaaený právom tretej osoby a kupujúci s týmto
obmedzením neprejavil súhlas (podobne ako vo vetkých prípadoch potreby dokazovania sa
odporúèa získa si od kupujúceho pri uzatvorení zmluvy tento súhlas v písomnej forme 
§ 40 OZ), nevedel o práve tretej osoby v èase uzavretia zmluvy alebo netrval pri plnení kúpnej zmluvy predávajúcim na postupe pod¾a podkladov, ktoré mu sám predloil.
Práva tretích osôb, ktoré môu viaznu na tovare, rozde¾ujeme na práva:
a) vecné (napr. záloné právo, výhrada vlastníckeho práva),
b) obligaèné (vzniknuté zo zmluvy, napr. nájom, licencia k predmetu práv duevného
vlastníctva).
Ustanovenie § 433 ods. 2 sa podrobnejie zaoberá právnymi vadami tovaru z titulu zaaenia tovaru právami tretích osôb vyplývajúcich z priemyselného alebo iného duevného
vlastníctva. Pojem duevné vlastníctvo pod seba zahàòa aj práva z priemyselných, ako aj
autorských a ïalích práv. Tieto práva majú teritoriálny charakter a pôsobnos a vzh¾adom
na to Obchodný zákonník osobitne upravuje aj konkrétne prípady zaaenia tovaru právami duevného vlastníctva poívajúcimi ochranu pod¾a právneho poriadku iných tátov.
Aj v prípade právnych vád je kupujúci povinný splni notifikaènú povinnos a oznámi
predávajúcemu bez zbytoèného odkladu uplatnenie práva viaznuceho na dodanom tovare
treou osobou, a to s uvedením jeho povahy. Na posúdenie splnenia tejto povinnosti nemá
vplyv, e uplatnené právo tretej osoby je neoprávnené. Smerodajný je okamih, kedy sa kupujúci o uplatnení dozvedel, iba ak by predávajúci o tomto uplatnení vedel v èase, kedy sa
o òom dozvedel kupujúci.
Pri poruení povinnosti kupujúceho splni notifikaènú povinnos pod¾a uvedeného získava predávajúci právo namieta v prípadnom súdnom konaní nesplnenie tejto povinnosti
kupujúcim, èo má za následok nepriznanie vzniku práv kupujúceho z právnych vád tovaru.
Predávajúci vak túto námietku vznies nemusí a napr. z komerèných dôvodov nároky kupujúceho splní. Ak by bola kúpna zmluva uzatvorená tak, e by sa na òu pouili ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (viï výklad k § 409) a zmluvné strany by sa nedohodli inak, v zmysle èl. 43 by kupujúci právo dovola sa práva zo
zodpovednosti predávajúceho za právne vady dodaného tovaru stratil nesplnením notifi-
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kaènej povinnosti, iba ak by predávajúci vedel o práve alebo nároku tretej osoby a jeho povahe.
Kupujúci, ktorý úspene uplatní práva z právnych vád tovaru dodanom predávajúcim,
má právo uplatòova nároky pecifikované dohodou zmluvných strán v zmluve, ak také dohody nie sú, v zmysle ustanovení § 436 a § 441.
Literatúra:
VOJÈÍK, Peter. 1998. Právo priemyselného vlastníctva. Bratislava, Iura Edition 1998,
str. 24 a 25.
VIDROÒ, Ján: 2000. Základy práva duevného vlastníctva. Bratislava, Juga, 2000,
str. 40 a 58.

K § 436 a § 441
Kupujúci, ktorému po splnení podmienok na základe dohody v kúpnej zmluve, ak taká
neexistuje, po splnení podmienok z ustanovení v § 422 a § 435 (vady právne, faktické,
vzniknuté poèas záruènej doby), vzniká právo uplatòova nároky zo zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru, môe uplatni nasledovné nároky upravené pre právne
vzahy vzniknuté kúpnou zmluvou pod¾a Obchodného zákonníka v § 436 a § 441:
1. ak by dodaním tovaru s vadami bola kúpna zmluva poruená podstatným
spôsobom (§ 345 ods. 2 ObchZ), má kupujúci pod¾a svojho výberu nárok:
a) poadova odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar (predávajúci má potom nárok na vrátenie vymieòaného tovaru v stave, v akom ho dodal, a to
na náklady kupujúceho), dodanie chýbajúceho tovaru a poadova odstránenie právnych vád, alebo
b) poadova odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opravite¾né, alebo
c) poadova primeranú z¾avu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpi od zmluvy.
Popri týchto nárokoch má kupujúci aj nárok na náhradu kody a zmluvnú pokutu, ak
bola dohodnutá v kúpnej zmluve. Uplatnenie zvolených nárokov musí kupujúci predávajúcemu oznámi spôsobom a v lehote pod¾a § 436 ods. 2, inak má právo na nároky z vád tovaru
ako pri nepodstatnom poruení zmluvy.
2. Ak by dodaním tovaru s vadami bola kúpna zmluva poruená nepodstatným spôsobom, má kupujúci pod¾a svojho výberu nárok:
a) poadova dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru
s poskytnutím dodatoènej primeranej lehoty predávajúcemu na ich odstránenie (kupujúci si nemôe odstráni vady sám na náklady predávajúceho, ak sa strany nedohodnú
v zmluve alebo po zistení vád inak; aj v tomto prípade sa odporúèa písomná dohoda),
alebo
b) z¾avu z kúpnej ceny § 437 ods. 2, 4 a 5, prípadne
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c) odstúpi od zmluvy, ak predávajúci neodstráni uplatnené vady tovaru v dodatoènej
primeranej lehote a kupujúci úmysel odstúpi od zmluvy oznámil predávajúcemu pri
doruèení oznámenia o uplatnení nárokov z vád, najneskôr vak v primeranej lehote pred
zamý¾aným termínom odstúpenia od zmluvy.
Aj popri týchto nárokoch ostáva kupujúcemu právo na náhradu kody alebo
na dohodnutú zmluvnú pokutu.
Do doby odstránenia vád tovaru predávajúcim na základe riadneho a vèasného uplatnenia nárokov z nich vyplývajúcich kupujúcim nie je kupujúci povinný plati tú èas kúpnej
ceny, ktorá by zodpovedala jeho nároku na z¾avu, keby vady boli odstránené.
Bez dodrania povinnosti kupujúceho riadne a vèas oznámi predávajúcemu uplatòované nároky z vád tovaru (§ 436 ods. 2 a 3, § 437)
Súvisiace predpisy: § 300  302  zmluvná pokuta, § 324  zmena záväzku v obsahu,
§ 344 a § 351  poruenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy,§ 373  386  náhrada kody,
§ 397  premlèacia doba pre práva zo zodpovednosti za vady, § 409 ods. 1  vymedzenie
kúpnej zmluvy a povinnosti predávajúceho, § 410 ods. 1  dodanie vecí na výrobu tovaru
kupujúcim, § 412 a 416  miesto a èas dodania tovaru, § 420  povinnosti predávajúceho týkajúce sa mnostva, akosti, vyhotovenia a obalu tovaru, § 445  výhrada vlastníckeho práva, § 446  nadobudnutie veci od nevlastníka, § 455 a § 461  nebezpeèenstvo kody na tovare, § 451 a § 459 OZ  bezdôvodné obohatenie, § 544 a 545 OZ  zmluvná pokuta, § 759
 akos veci, § 151a OZ  záloné právo, § 499 a § 510 OZ  zodpovednos za vady, zákon
è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, zákon è. 435/2001 Z. z.  patentový zákon.

K § 442
Jednou z povinností predávajúceho je doda tovar v mnostve, ktoré urèuje zmluva
(§ 420 ods. 1 ObchZ). Predávajúci môe doda kupujúcemu menie mnostvo tovaru alebo len èas tovaru, resp. väèie mnostvo tovaru, ako bolo dohodnuté v kúpnej zmluve. Pre tento prípad obsahuje ObchZ osobitné ustanovenie v závere druhého oddielu pojednávajúceho o právach a povinnostiach predávajúceho.
Kupujúcemu vznikajú v tejto situácii tri monosti:
a) prijme aj prebytoèné mnostvo tovaru,
b) prijme len èas prebytoèného mnostva tovaru,
c) èas prebytoèného mnostva tovaru odmietne prija.
Pri pouití monosti pod¾a písmena a) alebo b) sa ponechanie si tovaru kupujúcim povauje za jeho dodanie, ako by bolo v zmluve riadne dohodnuté. Dochádza tu k zmene v obsahu záväzku, a to konkludentným konaním kupujúceho. V takom prípade je vak zároveò
kupujúci povinný uhradi predávajúcemu kúpnu cenu aj za ponechané mnostvo prebytoèného tovaru.
Ak nemá kupujúci záujem prevzia prebytoèné mnostvo tovaru alebo jeho èas, je
oprávnený tento odmietnu, o èom by sa mal predávajúci dozvedie bez zbytoèného odkla-
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du. Vèasné oznámenie odmietnutia umoní kupujúcemu uplatòova prípadnú náhradu
kody vadným konaním predávajúceho mu vzniknutej, zároveò umoní predávajúcemu
zníi túto kodu urýchleným zabezpeèením vrátenia odmietnutého mnostva tovaru zo
skladu, v ktorom je uloený, na náklady kupujúceho (v èase uloenia tovaru kupujúcim sa
právne vzahu zmluvných strán spravujú ustanoveniami zmluvy o uloení veci pod¾a
§ 516 a § 526 ObchZ).
Vzh¾adom na túto struènú právnu úpravu, ako aj dispozitívnos tohto ustanovenia,
mono stranám len odporuèi, aby si vzájomné práva a povinnosti vrátane lehôt pre prípad
dodania väèieho mnostva tovaru dohodli u v samotnej zmluve, resp. bezodkladne po
tom, ako by táto skutoènos nastala.
Súvisiace predpisy: § 420 ods. 1  vymedzenie kúpnej zmluvy, § 422  vymedzenie
vád tovaru, § 516 a § 526  zmluva o uloení veci.

K § 443
Základným znakom kúpnej zmluvy je prechod vlastníckeho práva k tovaru
z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci je v súlade s ustanoveniami § 409 ods. 1
a § 411 povinný previes vlastnícke právo k dodanému tovaru na kupujúceho. Urèenie momentu prechodu vlastníckeho práva je pritom dôleité tak pre zmluvné strany, ako aj pre
tretie osoby. S prechodom vlastníctva je toti spojený celý rad právnych následkov, napr.
kupujúci môe naklada s vecou pod¾a vlastného uváenia, prináleia mu plody a prírastky
veci, v prípade vyhlásenia konkurzu na predávajúceho má právo iada vyòatie veci z konkurznej podstaty (obdobné právo má aj pri exekúcii), a ïalie.
Pri prechode vlastníckeho práva sa v právnych poriadkoch jednotlivých tátov rozliujú dva systémy:
1. systém konsenzný, pod¾a ktorého dochádza k prechodu vlastníckeho práva u okamihom uzavretia zmluvy,
2. systém tradièný, pri ktorom sa na prechod vlastníckeho práva vyaduje okrem uzavretia zmluvy aj odovzdanie (traditio) tovaru.
Slovenský ObchZ vychádza v zásade z tradièného systému, ktorý je vyjadrený v § 443
ods. 1 (v ustanoveniach § 443 ods. 2 a § 444 a § 446 sú zakotvené moné odchýlky od tohto
základného systému). V zmysle uvedeného § 443 ods. 1 dochádza k prechodu vlastníckeho
práva z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania dodaného tovaru kupujúcemu. Odovzdanie je teda rozhodujúcou skutoènosou pre nadobudnutie vlastníckeho práva.
Pod odovzdaním vak treba rozumie nielen samotné fyzické odovzdanie tovaru z ruky do
ruky, ale najmä zmluvou, technickými normami, obchodnými podmienkami, prípadne
zvyklosami urèený akt odovzdania a prevzatia.
Odovzdanie je ïalej potrebné odliova od dodania tovaru. Dodanie tovaru v zmysle
§ 412 a 413 ete nemusí znamena jeho odovzdanie v zmysle § 443 ods. 1. Napr., keï sa dodanie tovaru v zmysle § 412 ods. 1 uskutoèòuje odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na
prepravu pre kupujúceho, ak je v zmluve urèené odoslanie tovaru predávajúcim. V tomto
Aktualizácia è. 54
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prípade si predávajúci splní svoju povinnos doda tovar tým, e ho odovzdá prvému dopravcovi. Týmto okamihom vak nedochádza aj k prechodu vlastníckeho práva, ten nastáva
a okamihom odovzdania tovaru dopravcom kupujúcemu.
V zmysle § 443 ods. 2 môe kupujúci v prípade ak ide o tovar, ktorý je prepravovaný,
nadobudnú vlastnícke právo aj skôr (t. j. predtým, ne mu bude tovar odovzdaný dopravcom), ak získa oprávnenie naklada so zásielkou. Takéto oprávnenie môe kupujúci získa
na základe konkrétneho dokumentu  cenného papiera alebo prepravnej zmluvy. Pre tieto
prípady sú slovenským právnym poriadkom upravené cenné papiere, a to náloný list
(§ 612), skladitný list (§ 528), skladiskový záloný list a tovarový záloný list (zákon è.
144/1998 Z. z.). Osobitným druhom náloného listu je tzv. konosament, náloný list pouívaný v námornej doprave. Spoloènú majú povinnú písomnú formu. Sú cennými papiermi, ktorých právny reim upravuje zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch. O rubopise skladitného listu platia obdobne ustanovenia týkajúce sa zmenky na základe zákona
è. 191/1950 Sb.  zmenkového a ekového. Náloný a skladitný list spolu s konosamentom
predstavujú doklad, s ktorým je spojené právo vyda konkrétnu zásielku, resp. skladovanú
vec.
Súvisiace predpisy: § 123, 124, 126 OZ  vlastnícke právo, § 412, 413,  dodanie tovaru, § 417 a § 419  doklady vzahujúce sa na tovar, § 528  skladitný list, § 612 a nasl.
 náloný list, zákon è. 191/1950 Sb.  zmenkový a ekový, zákon è. 144/1998 Z. z. o skladiskovom zálonom liste, tovarovom zálonom liste a o doplnení niektorých ïalích zákonov, zákon è. 566/2001 Z. z.  o cenných papieroch.

K § 444
Vzh¾adom na v zásade dispozitívny charakter ustanovení ObchZ o nadobudnutí vlastníckeho práva k tovaru zmluvné strany si môu dohodnú, e kupujúci nadobudne
vlastnícke právo pred dobou uvedenou v § 443 (napr. strany sa môu dohodnú, e kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru u uzavretím zmluvy  konsenzný systém).
Pre takúto dohodu zákon vyaduje splnenie nasledovných podmienok:
1. písomná forma dohody,
2. tovar, ktorého sa dohoda týka, je mono objektívne identifikova. To znamená, e
ide o tovar urèený individuálne (napr. výrobným èíslom) alebo o tovar urèený druhovo,
ale v èase prechodu vlastníctva dostatoène oznaèený na odlíenie od iného tovaru. Spôsob takéhoto oznaèenia je pritom dojednaný zmluvnými stranami, alebo, ak k takejto dohode nedolo, potom spôsob oznaèenia tovaru urèuje predávajúci, ktorý je povinný ho
bez zbytoèného odkladu oznámi kupujúcemu.
Z h¾adiska splnenia týchto podmienok je ustanovenie § 444 kogentné a strany sa od
neho nemôu dohodou odchýli (pozri § 263).
Súvisiace predpisy: § 123, 124, 126 OZ  vlastnícke právo, § 412, 413,  dodanie tovaru, § 417 a § 419  doklady vzahujúce sa na tovar.
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K § 445
V tomto ustanovení je upravená tzv. výhrada vlastníckeho práva. Jej podstatou
je písomná dohoda zmluvných strán o tom, e kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru neskôr, ne je uvedené v § 443. Táto dohoda teda umoòuje, aby kupujúci nadobudol
vlastnícke právo k tovaru neskôr, ne odovzdaním tovaru alebo získaním oprávnenia naklada so zásielkou. Okamih nadobudnutia vlastníckeho práva bude spravidla súèasou dohody, prièom ObchZ nestanovuje pre jeho urèenie iadne obmedzenia. Ak by strany v dohode
neurèili okamih nadobudnutia vlastníckeho práva, ObchZ pre tento prípad stanovuje vyvrátite¾nú právnu domnienku, v zmysle ktorej kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru a okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Výhrada vlastníckeho práva k tovaru predstavuje jeden z moných prostriedkov zabezpeèenia práva predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar. V prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu (alebo zaplatí len èiastoène), má predávajúci na jej základe právo poadova vydanie predaného tovaru od kupujúceho, ako aj od
tretích osôb. Na uplatnenie tohto svojho práva môe vyui vlastnícku (reivindikaènú) alobu na vydanie tovaru. Samozrejme, keïe kupujúci a do zaplatenia celej kúpnej ceny nie
je vlastníkom tovaru, scudzením tohto tovaru prichádza do úvahy aj jeho trestnoprávna
zodpovednos za spáchanie trestného èinu sprenevery (§ 248 TZ), resp. podvodu (§ 250
TZ).
Pokia¾ ide o praktické vyuitie intitútu výhrady vlastníckeho práva, jeho uplatnenie
prichádza do úvahy napríklad pri predaji tovaru na splátky. Z povahy veci vyplýva, e jeho
vyuitie bude problematické pri tovare, ktorý sa predáva ïalej alebo ktorý je urèený na rýchlu konzumáciu, operatívnu výrobu a pod.
Súvisiace predpisy: § 123, 124, 126 OZ  vlastnícke právo, § 412, 413,  dodanie tovaru, § 417 a § 419  doklady vzahujúce sa na tovar.
Literatúra:
Bejèek, L.: Výhrada vlastníckeho práva, Právni rádce, 1994, è. 8.

K § 446
Ustanovenie § 446 umoòuje kupujúcemu za urèitých podmienok nadobudnú
vlastnícke právo aj od nevlastníka. Ide v urèitom rozsahu o prelomenie veobecne platnej právnej zásady, e nikto nemôe na druhého previes viac práva, ako má sám. K prelomeniu tejto zásady dochádza v obchodnoprávnych vzahoch v záujme ochrany a právnej istoty obchodníka, ktorý nadobudol tovar od iného obchodníka (podnikate¾a). Túto právnu
istotu potrebuje najmä v súvislosti s ïalím predajom kúpeného tovaru.
Kupujúci v zmysle tohto paragrafu nadobudne vlastnícke právo len za predpokladu, e je dobromyse¾ný, e tovar kupuje od vlastníka alebo od osoby oprávnenej s tovarom naklada za úèelom jeho predaja (napr. komisionár, ktorý predáva tovar
z poverenia komitenta vo vlastnom mene, aj keï tovar v dobe predaja patrí komitentovi).
Táto dobromyse¾nos musí by daná v okamihu, keï kupujúci mal nadobudnú vlastnícke
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právo. Okamih nadobudnutia vlastníckeho práva sa riadi, ak v zmluve nie je urèené inak,
príslunými ustanoveniami Obchodného zákonníka § 443 a § 445. Dobromyse¾nos kupujúceho sa pritom v súlade s formuláciou § 446 predpokladá, opak treba preukáza. Skutoèný vlastník predaného tovaru teda nemôe voèi kupujúcemu úspene uplatni právo na vydanie tovaru z titulu ochrany vlastníckeho práva, kým nepreukáe, e
kupujúci vedel o tom, e predávajúci nie je vlastníkom tovaru a e nebol oprávnený tovar preda. Zodpovednos predávajúceho voèi tomuto doterajiemu vlastníkovi, ktorého vec neoprávnene predal, zostáva nedotknutá.
S obdobnou ochranou dobromyse¾ného kupujúceho sa mono stretnú aj v právnych poriadkoch iných tátov, napr. Rakúska, Nemecka, USA, Anglicka.
Súvisiace predpisy: § 123, 124, 126 OZ  vlastnícke právo, § 412, 413,  dodanie tovaru, § 417 a § 419  doklady vzahujúce sa na tovar.
Literatúra:
Kopáè, L.: Dodání zboí podle obchodního zákoníku, Právní rádce, è. 6.
Müller, M.: Práva a povinnosti v medzinárodní kupní smlouvì, Obchodní právo, 1996,
è. 7  8.
Bejèek, L.: Povinnosti kupujícího z kupní smlouvy, Obchodní právo, 1993, è. 7.

K § 447
Povinnosti kupujúceho sú logickým odrazom práv predávajúceho a vyplývajú z pojmového vymedzenia kúpnej zmluvy. V tomto ustanovení ObchZ uvádza dve základné povinnosti kupujúceho:
1. zaplati kúpnu cenu,
2. prevzia dodaný tovar.
Ak by kupujúci poruil uvedené povinnosti, dostal by sa do omekania. V prvom prípade by nastalo jeho omekanie ako dlníka (pozri § 365 a nasl.), v druhom prípade ako verite¾a
(pozri § 370 a nasl.).
Tieto základné povinnosti kupujúceho sú ïalej precizované v ustanoveniach § 448 a
§ 445.
Súvisiace predpisy: § 409  náleitosti kúpnej zmluvy.
Literatúra:
Bejèek, L.: Výhrada vlastníckeho práva, Právni rádce, 1994, è. 8.

K § 448
Kúpna cena ako podstatná náleitos kúpnej zmluvy je spravidla urèená dohodou
zmluvných strán. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplati túto dohodnutú kúpnu
cenu (§ 448 ods. 1).
Ak sa vak strany v zmysle § 409 ods. 2 výnimoène rozhodli uzavrie kúpnu zmluvu aj
bez urèenia kúpnej ceny, § 448 v odseku 2 je pre tento prípad stanovené pravidlo urèenia
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kúpnej ceny. V zmysle tohto pravidla, ak cena nie je v zmluve dohodnutá a nie je urèený
ani spôsob jej urèenia, môe predávajúci (za predpokladu, e samotná zmluva je platná)
poadova a kupujúci je na druhej strane povinný zaplati cenu obvyklú. Pod obvyklou cenou treba rozumie cenu, za ktorú sa predával obvykle rovnaký alebo porovnate¾ný tovar v èase uzavretia zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto zmluvy. Ide teda o cenu urèenú na základe objektívnych podmienok, ktoré existovali na danom
trhu v èase uzavretia zmluvy. Vo vnútrotátnom obchode budú rozhodujúce obvyklé ceny
v èase uzavretia zmluvy na slovenskom trhu, v medzinárodnom obchode obvyklé ceny
v èase uzavretia zmluvy na medzinárodnom trhu (pozri § 734). Zaplatenie vyej ceny
ako obvyklej by sa zrejme nepovaovalo za bezdôvodné obohatenie, ale za konkludentný súhlas s cenovým návrhom (samozrejme, ak by nelo o neplatný právny
úkon v dôsledku omylu alebo inej relevantnej právnej skutoènosti).
Vzh¾adom na to, e pri urèovaní obvyklej ceny sa vychádza z podmienok, ktoré existovali na trhu v èase uzavretia zmluvy, môe by v praxi s touto skutoènosou spojené urèité
podnikate¾ské riziko spoèívajúce v zmene cien, ako aj hospodárskych podmienok na trhu.
Pôjde najmä o prípady, v ktorých je medzi uzavretím kúpnej zmluvy a jej splnením väèí
èasový odstup (napr. ak ide o tovar, ktorý bude na základe zmluvy postupne vyrábaný a dodávaný poèas dlhieho obdobia, hrozí tu zmena cien jednotlivých surovín, z ktorých je vyrábaný). Takéto riziko mono eliminova napr. cenovou dolokou (pozri § 473 a § 475).
Odsek 3 tohto paragrafu upravuje prípad, keï je kúpna cena urèená pod¾a hmotnosti
a strany opomenuli v zmluve stanovi, resp. vzh¾adom na formuláciu zmluvy vznikajú pochybnosti o tom, èi sa kúpna cena má vypoèíta z èistej alebo hrubej hmotnosti tovaru (teda
vrátane obalu). V zmysle dispozitívneho ustanovenia uvedeného odseku je v takýchto prípadoch rozhodujúca èistá hmotnos tovaru.
Súvisiace predpisy: § 409  náleitosti kúpnej zmluvy, § 447  základné povinnosti
kupujúceho, § 473 a § 475  cenová doloka, § 734  obvyklá cena v medzinárodnom obchode.

K § 449
Miesto platenia kúpnej ceny si strany môu upravi v zmluve. Ak tak neurobia, ObchZ
stanovuje pre prípady, ak sa má kúpna cena plati pri odovzdaní tovaru alebo dokladov, e
kupujúci je povinný kúpnu cenu zaplati v mieste tohto odovzdania. Ustanovenie § 449 je
peciálnym ustanovením o mieste splnenia povinnosti zaplati kúpnu cenu a zakotvuje miesto plnenia odchylne od veobecnej úpravy obsiahnutej v § 335 a nasl. V zmysle
veobecnej úpravy je dlník povinný peòaný záväzok splni v sídle alebo mieste podnikania, prípadne bydlisku verite¾a. Táto úprava sa vyuije, ak neprichádza do úvahy platenie
pod¾a § 449.
Pod dokladmi v zmysle § 449 sa majú na mysli doklady, ktoré umoòujú nakladanie
s tovarom (napr. náloný list, konosament). Ak si strany dohodli platenie na základe dokumentárneho akreditívu (§ 689 a nasl.) alebo bankového dokumentárneho inkasa (§ 697
Aktualizácia è. 54
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a nasl.), bude miestom odovzdania dokladov, a teda i miestom platenia kúpnej ceny poboèka
banky.
V prípade platenia kúpnej ceny pri odovzdaní tovaru, bude táto zvyèajne platená dopravcovi, pote alebo zasielate¾ovi, ktorý vydáva zásielku.
Súvisiace predpisy: § 335 a nasl.  miesto plnenia, § 409  náleitosti kúpnej zmluvy,
§ 447  základné povinnosti kupujúceho, § 612 a nasl.  náloný list, § 682 a § 691  zmluva o otvorení akreditívu, § 692 a § 699  zmluvy o inkase.

K § 450
Splatnos kúpnej ceny je v praxi zvyèajne súèasou kúpnej zmluvy. Strany si
v zmluve môu urèi okamih splatnosti kúpnej ceny ¾ubovo¾ne. Splatnos môe predchádza dodaniu tovaru (tzv. platenie vopred) alebo môe by stanovená na urèitú dobu po dodaní tovaru (tzv. tovarový úver). Nie je vylúèené ani poskytnutie zálohy na kúpnu cenu.
V zmluve mono taktie dohodnú, e kupujúci zaplatí kúpnu cenu v splátkach.
Ak strany splatnos v zmluve nedohodnú, bude potrebné uplatni dispozitívne
ustanovenia § 450, v ktorom zákonodarca upravil èas plnenia povinnosti zaplati kúpnu
cenu. V odseku 1 tohto paragrafu je upravená veobecná zásada, v zmysle ktorej je kupujúci povinný zaplati kúpnu cenu, keï predávajúci v súlade so zmluvou a týmto zákonom umoní kupujúcemu naklada s tovarom alebo s dokladmi umoòujúcimi
kupujúcemu naklada s tovarom. Zároveò ObchZ poskytuje predávajúcemu právo podmieòova odovzdanie tovaru alebo dokladov zaplatením kúpnej ceny.
Aplikácia tejto zásady v praxi prichádza do úvahy najmä pri hotovostných platbách. Jej
uplatnenie pri bezhotovostnom platobnom styku je problematické vzh¾adom na povahu bezhotovostných platieb, pri ktorých je platobná povinnos splnená a pripísaním na úèet verite¾a (pozri § 339 ods. 2). To by znamenalo, e kupujúci by musel da príkaz k úhrade ete
pred splatnosou kúpnej ceny.
Od vyie uvedenej veobecnej zásady ObchZ ïalej stanovuje urèité odchýlky:
1. Predávajúci, ktorý má pod¾a zmluvy tovar odosla, môe odoslanie vykona s podmienkou, e tovar alebo doklady umoòujúce nakladanie s tovarom sa odovzdajú kupujúcemu len pri zaplatení kúpnej ceny. Takáto podmienka je vak neprípustná, ak by bola
v rozpore s dohodnutým spôsobom platenia kúpnej ceny (§ 450 ods. 2). Napríklad pri
splátkovom predaji, ak bola prvá splátka zaplatená pri uzavretí kúpnej zmluvy a ïalie
splátky majú by zaplatené v dohodnutých obdobiach po odovzdaní tovaru, nemôe predávajúci podmieni odovzdanie tovaru alebo dokladov spôsobom uvedeným vyie. Ak
by tak urobil, konal by protiprávne, a okrem prípadného omekania by niesol zodpovednos za kodu, ktorá by týmto vznikla kupujúcemu.
2. Kupujúci, ktorý nemá monos si tovar prezrie, nie je povinný kúpnu cenu zaplati.
Táto odchýlka zabezpeèuje pre kupujúceho reálnu monos prezrie si tovar a v prípade,
ak by mal vady, uplatni prísluné práva zo zodpovednosti za vady (najmä nezaplati
èas ceny zodpovedajúcu primeranej z¾ave alebo nezaplati vôbec v prípade odstúpenia
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od zmluvy v dôsledku podstatných vád tovaru). Aj v tomto prípade vak môe kupujúci
takýto postup uplatni len za predpokladu, e nie je v rozpore s dohodnutým spôsobom
dodania tovaru alebo platenia kúpnej ceny (prehliadka je vylúèená napr. v prípadoch,
keï sa platenie uskutoèòuje v dobe, keï je tovar prepravovaný a pod.).
Judikatúra:
R 57/1999
Ak odkladacia podmienka dohodnutá v kúpnej zmluve upravenej ObchZ spoèíva v tom,
e kupujúci zaplatí kúpnu cenu do urèitej doby po jej zaplatení ïalím kupujúcim, nejde
o nemonú podmienku, na ktorú sa neprihliada.
R 124/1999
Ak v kúpnej zmluve nebolo dohodnuté, e kupujúci zaplatí kúpnu cenu na základe osobitnej výzvy predávajúceho s dohodnutou lehotou splatnosti, právo na zaplatenie kúpnej
ceny môe by vykonané prvý raz, keï predávajúci v súlade so zmluvou a ObchZ umoní
kupujúcemu naklada s tovarom alebo dokladmi umoòujúcimi kupujúcemu naklada s tovarom.
Súvisiace predpisy: § 409  náleitosti kúpnej zmluvy, § 447  základné povinnosti
kupujúceho.
Literatúra:
Tomsa, M.: Problematika vèasného zaplacení kúpni ceny, Obchodní právo, 1993, è. 1.
Macek, J.  Rolívková, L.: Kupní smlouva podle obchodního zákoníku, I. èást, Právni
praxe a podnikání, 1993, è. 3.

K § 451
V tomto ustanovení sú upravené dve povinnosti kupujúceho:
1. Povinnos umoni dodanie tovaru zo strany predávajúceho. Jej obsahom je spolupôsobenie (súèinnos) kupujúceho, ktoré spoèíva vo vykonaní vetkých úkonov, ktoré
sú potrebné pod¾a zmluvy a ObchZ na to, aby predávajúci mohol doda tovar. Pôjde
teda o rôznorodé úkony kupujúceho, ktoré umonia predávajúcemu splni jeho záväzok
doda tovar (napr. odovzdanie vecí potrebných k výrobe tovaru, urèenie podrobností
o výrobe tovaru, urèenie miesta, kam má predávajúci tovar odosla a pod.). V zmysle zákona nie je potrebné, aby tieto úkony spolupôsobenia boli v zmluve alebo ObchZ výslovne uvedené, postaèuje, ak zo zmluvy alebo ObchZ vyplynie potreba vykona urèité úkony ako predpoklad toho, aby predávajúci mohol doda tovar. V prípade, ak kupujúci
potrebné spolupôsobenie neposkytne, dostane sa do omekania (§ 370). Kým bude
v omekaní kupujúci ako verite¾, do omekania sa nedostane ani predávajúci ako dlník
(§ 365).
2. Povinnos prevzia dodaný tovar. Ide o základnú povinnos kupujúceho, ktorá vak
nemá absolútny charakter. To znamená, kupujúci je povinný dodaný tovar prevzia len
za predpokladu, e zo zmluvy alebo ObchZ nevyplýva, e jeho prevzatie môe odmietAktualizácia è. 54
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nu (napr. pod¾a § 414 ods. 3 je kupujúci oprávnený odmietnu predèasne dodaný tovar). Právo odstúpi od zmluvy pritom nemusí by v zmluve alebo ObchZ formulované
výslovne, staèí, ak takéto právo zo zmluvy alebo ObchZ vyplýva. Pod prevzatím tovaru
treba rozumie len fyzický úkon, ktorým kupujúci tovar skutoène prevezme. Prevzatie
tovaru teda neznamená, e kupujúci prijíma prevzatý tovar ako zmluvné plnenie a e
predávajúci plnil v súlade so zmluvou.
Súvisiace predpisy: § 447  základné povinnosti kupujúceho.

K § 452
Obsahom ustanovenia § 452 je úprava tzv. pecifikaènej kúpy. V zmysle odseku 1,
ktorý predstavuje odklon od kogentného ustanovenia § 269 ods. 3, ide o prípad, keï má kupujúci na základe uzavretej kúpnej zmluvy dodatoène urèi formu, ve¾kos alebo
vlastnosti tovaru (tzn. pecifikova tovar). Toto urèenie je pritom povinný vykona v lehote dohodnutej v zmluve, alebo ak táto lehota nebola stranami dohodnutá, v primeranej lehote po dôjdení iadosti predávajúceho.
Ak si nesplní túto svoju zmluvnú povinnos, dostáva sa do omekania ako verite¾ (neposkytol potrebné spolupôsobenie  spresnenie tovaru). Zvlátnym dôsledkom tohto omekania je prechod oprávnenia urèi formu, ve¾kos alebo vlastnosti tovaru na predávajúceho.
Predávajúci ma právo (nie povinnos) vykona pecifikáciu tovaru sám. Ak sa rozhodne, e
ju vykoná, je povinný pri tejto pecifikácii prihliada na potreby kupujúceho, ktoré sú mu
známe, ïalej musí kupujúcemu oznámi podrobné údaje o vykonanej pecifikácii a stanovi
kupujúcemu primeranú lehotu, v ktorej môe kupujúci ete oznámi predávajúcemu odchylné urèenie. Ak kupujúci nevyije túto monos a neoznámi predávajúcemu v stanovenej lehote odchylné urèenie, stáva sa pecifikácia vykonaná predávajúcim záväzná.
Vykonanie pecifikácie predávajúcim má zároveò za následok zánik omekania kupujúceho ako verite¾a (pozri § 453). Pokia¾ ide o iné nároky predávajúceho (napr. náhrada kody), tie nie sú vykonanou pecifikáciou dotknuté.
Súvisiace predpisy: § 451  povinnos kupujúceho spolupôsobi pri plnení zmluvy.

K § 453
Ak kupujúci nesplnil svoje základné povinnosti (t. j. nezaplatil kúpnu cenu, neprevzal
tovar), resp. nesplnil iné povinnosti (napr. nevykonal pecifikáciu tovaru), je predávajúci
oprávnený poadova ich splnenie. K splneniu týchto povinností môe kupujúceho prinúti
aj súdnou cestou. Predpokladom toho, aby predávajúci mohol vyadova splnenie týchto povinností, je skutoènos, e doposia¾ neuplatnil také právo z poruenia zmluvy, ktoré je nezluèite¾né s touto poiadavkou.
Napríklad, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu a v zmluve je dohodnuté, e sa to povauje za jej podstatné poruenie, vzniká predávajúcemu právo odstúpi od zmluvy. Ak predávajúci vyuije toto svoje právo a od zmluvy odstúpi, zanikne záväzkový vzah z kúpnej
zmluvy a je vylúèené, aby predávajúci poadoval od kupujúceho splnenie povinnosti zaplati kúpnu cenu (táto povinnos odstúpením od kúpnej zmluvy zaniká). Podobne je nezlúèi-
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te¾né poadova od kupujúceho splnenie povinnosti dodatoènej pecifikácie tovaru, ak predávajúci vyuije v zmysle § 452 svoje právo a vykoná pecifikáciu sám.
Samozrejme z povahy veci vyplýva, e predávajúci nie je taktie oprávnený poadova
zaplatenie kúpnej ceny, prevzatie tovaru alebo splnenie inej povinnosti, ak kupujúci na základe iných ustanovení zákona takúto povinnos nemá, resp. jej plnenie môe odmietnu.
Napr. právo predávajúceho poadova zaplatenie kúpnej ceny môe by obmedzené nárokom na primeranú z¾avu z kúpnej ceny v dôsledku vád tovaru (pozri § 436 a 439). Taktie
predávajúci nemôe poadova prevzatie tovaru v prípadoch, ak má kupujúci právo tovar
odmietnu (s výnimkou situácií, ak mu pri odmietnutí vznikne povinnos k úkonom smerujúcim k uchovaniu tovaru).
Súvisiace predpisy: § 447  základné povinnosti kupujúceho.

K § 454
Z dôvodu zníenia rizika na strane predávajúceho spoèívajúceho v nezaplatení kúpnej
ceny (najmä pri dodávkach na úver), je èastým obsahom kúpnych zmlúv aj zabezpeèenie záväzku zaplati kúpnu cenu. Spôsob zabezpeèenia záväzku strany volia slobodne, prièom
medzi najèastejie pouívané zabezpeèovacie prostriedky patrí: zriadenie záloného práva, ruèenie, akreditív, zmluvná pokuta, banková záruka a ïalie.
Ak strany v zmluve dohodli zabezpeèenie záväzku a nedohodli spôsob a èas splnenia povinnosti zabezpeèi záväzok, obsahuje ObchZ pre tento prípad v § 454 dispozitívne ustanovenia. V ich zmysle, ak bolo dohodnuté zabezpeèenie záväzku zaplati kúpnu cenu, je kupujúci povinný odovzda predávajúcemu doklady preukazujúce, e zaplatenie kúpnej ceny
bolo zabezpeèené v súlade so zmluvou. Tieto doklady je pritom povinný odovzda v dobe dohodnutej v zmluve, a ak táto doba nie je v zmluve dohodnutá, tak vèas pred dobou dojednanou na dodanie tovaru. Pod dokladmi preukazujúcimi zabezpeèenie záväzku treba rozumie
napr. ruèite¾ské prehlásenie adresované predávajúcemu, záruènú listinu vystavenú bankou
voèi predávajúcemu, zmenku a pod.
Ak kupujúci poruí svoju povinnos a nepreukáe zriadenie dohodnutého zabezpeèenia odovzdaním prísluných dokladov, predávajúci má právo:
1. odoprie dodanie tovaru do doby odovzdania týchto dokladov (bez toho, aby sa dostal do
omekania),
2. odstúpi od zmluvy, ak kupujúci nezabezpeèí zaplatenie kúpnej ceny ani v dodatoène
primeranej lehote urèenej predávajúcim.
Súvisiace predpisy: § 151a a § 151j, §552 OZ  záloné právo, § 299  záloné právo, § 313 a § 322  banková záruka, § 344 a § 357  odstúpenie od zmluvy, § 682 a § 689
 otvorenie akreditívu.

K § 455
V obchodnom styku je pre zmluvné strany dôleité presne pozna okamih prechodu nebezpeèenstva kody na tovare z predávajúceho na kupujúceho. Tento prechod má toti ve¾ký
Aktualizácia è. 54

1/1363

Obchodný zákonník

Výklad k Obchodnému zákonníku

Výklad k Obchodnému zákonníku
vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán, keïe v òom dochádza k zmene subjektu,
ktorý znáa nebezpeèenstvo kody na tovare. Prechod nebezpeèenstva kody na tovare
je pritom potrebné odliova od nadobudnutia vlastníckeho práva, aj keï vo ve¾a prípadoch
môu obidve skutoènosti èasovo spada do jedného okamihu. K prechodu nebezpeèenstva
kody na tovare dochádza nezávisle od nadobudnutia vlastníckeho práva. Môe teda nasta
situácia, e kupujúci, ktorý je vlastníkom tovaru, neznáa nebezpeèenstvo kody na tovare,
a naopak kupujúci, ktorý nie je ete vlastníkom tovaru, znáa nebezpeèenstvo kody na tovare.
Obchodný zákonník upravuje otázku prechodu nebezpeèenstva kody na tovare v ustanoveniach § 455 a § 461. Základné pravidlo prechodu nebezpeèenstva kody na tovare je
stanovené v § 455, v nasledujúcich paragrafoch sú upravené osobitné pravidlá pre pecifické prípady. Táto právna úprava má v zásade dispozitívny charakter, tzn. strany si môu
v zmluve dohodnú prechod nebezpeèenstva aj odline, s výnimkou ustanovení § 458
a 459, ktoré majú kogentnú povahu a nemono sa od nich odchýli.
Pod pojmom koda treba v zmysle § 368 ods. 2 rozumie stratu, znièenie alebo znehodnotenie tovaru, bez oh¾adu na to, z akých príèin k tomu dolo. Nejde teda len o náhodne
vzniknutú kodu, ale aj o kodu spôsobenú tretími osobami. Za tretie osoby pritom nemono
povaova osoby, ktoré predávajúci, resp. kupujúci pouil na splnenie záväzku v súlade
s § 331. koda spôsobená týmito osobami sa povauje za kodu spôsobenú predávajúcim,
resp. kupujúcim.
Zmluvná strana, ktorú postihuje nebezpeèenstvo kody na tovare, bude teda znáa nielen náhodne vzniknutú kodu, ale aj kodu spôsobenú tretími osobami. Náhodne vzniknutú
kodu bude znáa výluène sama, pri kode spôsobenej tretími osobami si bude môc uplatni nárok na náhradu kody voèi týmto tretím osobám.
V zmysle základného pravidla uvedeného v § 455 nebezpeèenstvo kody na tovare prechádza na kupujúceho zásadne v èase, keï prevezme tovar od predávajúceho. V tomto prípade prechod nebezpeèenstva kody na tovare a nadobudnutie vlastníckeho práva splýva do jedného okamihu a nebezpeèenstvo kody na tovare postihuje vlastníka
tovaru.
Ak kupujúci neprevezme tovar od predávajúceho vèas, prechádza nebezpeèenstvo kody
na tovare na kupujúceho v okamihu, keï mu predávajúci umoní naklada s tovarom a kupujúci poruí zmluvu tým, e tovar neprevezme. Inak povedané, ide o prípad, keï je kupujúci v omekaní s prevzatím tovaru. Vtedy je sankciou za toto omekanie prechod nebezpeèenstva kody na tovare. K tomuto prechodu pritom dochádza okamihom, keï predávajúci
umoní kupujúcemu naklada s tovarom (napr. ak je tovar pripravený v sklade predávajúceho na prevzatie a kupujúci sa nedostaví k prevzatiu). K umoneniu naklada s tovarom
patrí aj vedomos kupujúceho o pripravenosti dodávky. Predávajúci je preto povinný o tejto
skutoènosti kupujúceho oboznámi.
Veobecné pravidlo upravené v § 455 sa teda bude aplikova najmä na prípady, keï predávajúci osobne (alebo prostredníctvom zástupcu) prevezme tovar od predávajúceho.
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V medzinárodnom obchode sa èasto vyuívajú na úpravu prechodu nebezpeèenstva kody na tovare pravidlá INCOTERMS 1990 (resp. INCOTERMS 2000), vydané Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríi. Tieto pravidlá obsahujú dodacie doloky,
v rámci ktorých je jednoznaène upravený aj prechod nebezpeèenstva kody na tovare.
Súvisiace predpisy: § 368 ods. 2  koda na veci, § 443 a § 446  nadobudnutie vlastníckeho práva, § 447  povinnos prevzia tovar kupujúcim, § 451 a § 452  spolupôsobenie
kupujúceho pri plnení zmluvy.

K § 456
Ustanovenie tohto paragrafu upravuje prechod nebezpeèenstva kody na tovare v prípade, ak kupujúci preberá tovar od inej osoby, ne je predávajúci (napr. od skladovate¾a,
u ktorého je tovar uskladnený). V tomto prípade dochádza k prechodu nebezpeèenstva z predávajúceho na kupujúceho v èase urèenom na dodanie tovaru. Predpokladom prechodu vak
je, e v tomto èase bolo umonené kupujúcemu naklada s tovarom, a e o tejto monosti kupujúci vedel (obidve podmienky musia by splnené). Splnenie uvedených podmienok a po
èase stanovenom pre dodanie tovaru má za následok, e nebezpeèenstvo kody na tovare
prechádza na kupujúceho a v èase, keï sú obidve podmienky splnené.
Keïe § 456 sa vzahuje na situácie, pri ktorých sa nevyaduje súèinnos kupujúceho, omekanie kupujúceho (ako verite¾a) s prevzatím tovaru tu na rozdiel od § 455
nemá vplyv na prechod nebezpeèenstva.
Súvisiace predpisy: § 335  miesto plnenia, § 458  nebezpeèenstvo kody na tovare
urèenom pod¾a druhu, § 527 a § 535  zmluva o skladovaní.

K § 457
Ustanovenie § 457 upravuje prechod nebezpeèenstva kody na tovare v prípade, keï
kúpna zmluva stanovuje prepravu tovaru. Konkrétne sú tu upravené dve situácie:
1. Ak je predávajúci povinný pod¾a zmluvy odovzda tovar dopravcovi v urèitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu. V tejto situácii dochádza k prechodu
nebezpeèenstva kody na tovare na kupujúceho okamihom, keï predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu v zmluvne urèenom mieste (to znamená, ak predávajúci odovzdal tovar
dopravcovi v inom mieste, ako je urèené v zmluve, k prechodu nebezpeèenstva nedôjde).
Napríklad, ak je predávajúci so sídlom v Preove povinný pod¾a zmluvy odovzda tovar
na letisku v Koiciach leteckému dopravcovi na jeho prepravu kupujúcemu v Bratislave,
prechádza nebezpeèenstvo kody na tovare na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru
dopravcovi na letisku v Koiciach. Na úseku cestnej prepravy zo sídla predávajúceho, t. j.
z Preova na letisko do Koíc bude nebezpeèenstvo kody na tovare znáa predávajúci.
2. Ak kúpna zmluva zahàòa povinnos predávajúceho odosla tovar, ale predávajúci nie je povinný odovzda tovar dopravcovi v urèitom mieste. Vtedy dochádza k prechodu nebezpeèenstva kody na tovare na kupujúceho okamihom, keï sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta urèenia. Ak by sme aplikovali
toto ustanovenie na v bode 1 uvedený príklad, tak kupujúci by niesol nebezpeèenstvo
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kody na tovare nielen poèas leteckej prepravy z Koíc do Bratislavy, ale aj poèas cestnej
prepravy z Preova do Koíc. K prechodu nebezpeèenstva by dolo v okamihu, keï by
predávajúci odovzdal tovar cestnému dopravcovi v Preove na prepravu na letisko do
Koíc. Z uvedeného vyplýva, e v tejto druhej situácii znáa nebezpeèenstvo kody na
tovare kupujúci na celom úseku dopravy.
Pri obidvoch situáciách nemá na prechod nebezpeèenstva kody na tovare vplyv skutoènos, e s dokladmi vzahujúcimi sa na tovar (napr. s eleznièným nákladným listom, konosamentom) nakladá predávajúci.
Súvisiace predpisy: § 458  nebezpeèenstvo kody na tovare urèenom pod¾a druhu.

K § 458
Kogentné ustanovenie § 458 sa týka prechodu nebezpeèenstva pod¾a § 455 a § 457 a je
doplnkom k týmto ustanoveniam. Z jeho obsahu vyplýva, e pri druhovo urèenom tovare
nemôe dôjs k prechodu nebezpeèenstva pod¾a ustanovení § 455 a § 457, dokia¾ nie je tovar individualizovaný. Poiadavka individualizácie vyplýva z povahy veci, prièom zákonodarca príkladmo uvádza moné spôsoby individualizácie (prostredníctvom oznaèenia tovaru, prepravnými dokladmi, urèením v správe zaslanej kupujúcemu). Okrem týchto
spôsobov je teda moné na individualizáciu druhovo urèeného tovaru poui aj iné v zákone
neuvedené spôsoby.
Súvisiace predpisy: § 455 a § 457  prechod nebezpeèenstva kody na tovare.

K § 459
Zmluvná sloboda strán pri úprave momentu prechodu nebezpeèenstva kody na tovare
je obmedzená aj ustanovením tohto paragrafu, ktorý ma tie kogentnú povahu. V jeho
zmysle si strany môu dohodnú prechod nebezpeèenstva kody na tovare aj skôr, ako je
uvedené v § 455 a § 458. Podmienkou takejto dohody je vak skutoènos, e ide o:
1. tovar urèený jednotlivo alebo
2. tovar urèený druhovo, ale v èase prechodu nebezpeèenstva kody u individualizovaný.
V tomto ustanovení zákonodarca zrejme urobil v odkaze na § 455 a § 458 chybu, keïe
logicky by sa mal § 459 vzahova na § 455 a § 457 a § 460. Ani posledná novela vak tento
technický problém neodstránila.
Súvisiace predpisy: § 455 a § 457  prechod nebezpeèenstva kody na tovare.

K § 460
V súèasnej dobe nie je neobvyklé najmä pri medzinárodnom obchode, e poèas prepravy
tovaru dochádza k jeho predaju a kúpe. To znamená, e v èase uzavretia kúpnej zmluvy sa
tovar prepravuje. Takéto obchody majú urèité zvlátnosti, na ktoré reflektuje aj ustanovenie
tohto paragrafu.
Úprava obsiahnutá v § 460 riei otázku prechodu nebezpeèenstva kody na tovare pri
uvedených obchodoch. V jej zmysle, ak sa tovar v èase uzavretia zmluvy u prepravuje, pre-
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chádza nebezpeèenstvo kody na tovare v zásade jeho odovzdaním prvému dopravcovi.
Pravidlo formulované v § 460 teda posúva prechod nebezpeèenstva kody na tovare spä do doby, keï bol tovar odovzdaný prvému dopravcovi a znamená spätnú úèinnos zmluvy. Takýto posun je odôvodnený praktickými dôvodmi, keïe tovar je
v èase uzavretia zmluvy prepravovaný a nie je moné dos dobre zisti je stav.
Aby nedochádzalo zo strany predávajúceho k zneuívaniu takejto kontrukcie prechodu
nebezpeèenstva, je v druhej vete § 460 zakotvená urèitá forma ochrany kupujúceho. Pod¾a
nej, ak predávajúci pri uzavretí zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na vetky okolnosti mal
vedie, e u dolo ku kode na tovare, znáa túto kodu predávajúci. Vedomos predávajúceho o kode na tovare je tu formulovaná objektívne. Následky tejto druhej vety by vak nenastali, ak by predávajúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy oznámil kupujúcemu, e tovar je
v urèitom rozsahu pokodený (v takomto prípade by kupujúci kupoval pokodený tovar).
Samozrejme, vzh¾adom na dispozitívnos tohto ustanovenia môu si strany v zmluve
upravi aj odliný moment prechodu nebezpeèenstva kody na tovare, ktorý je v èase uzavretia zmluvy u prepravovaný.
Súvisiace predpisy: § 457  nebezpeèenstvo kody na tovare poèas prepravy.

K § 461
V ustanovení odseku 1 tohto paragrafu je formulované dôleité pravidlo súvisiace s dôsledkami prechodu nebezpeèenstva kody na tovare na kupujúceho. V jeho zmysle, ak po
prechode nebezpeèenstva z predávajúceho na kupujúceho dôjde k vzniku kody na
tovare, nemá to vplyv na povinnos kupujúceho zaplati kúpnu cenu. Ide napríklad
o prípady, keï sa tovar prepravuje kupujúcemu, prièom na úseku prepravy, kde u nesie nebezpeèenstvo kody na tovare kupujúci, dôjde k pokodeniu alebo úplnému znièeniu tohto
tovaru. Vtedy koda postihuje majetkovú sféru kupujúceho a kupujúci aj napriek tomu, e
tovar, ktorý kúpil, je pokodený, resp. úplne znièený, je povinný zaplati kúpnu cenu.
Samozrejme, ak ide o kodu, za ktorú zodpovedá dopravca, môe si voèi nemu uplatni nárok na náhradu kody.
Z vyie uvedeného pravidla je ustanovená jedna výnimka, kedy kupujúci, na ktorého
prelo nebezpeèenstvo kody na tovare, neznáa vzniknutú kodu. Ide o prípad, keï táto
koda vznikne v dôsledku poruenia povinnosti predávajúceho (napr. predávajúci tovar
riadne nezabalil). Vtedy kupujúcemu, aj keï to zákon výslovne neustanovuje, vznikajú nároky z vád tovaru pod¾a § 436 a nasl. a právo zníi kúpnu cenu platenú predávajúcemu
o z¾avu pod¾a § 439 ods. 2. Z povahy veci vak vyplýva, e táto výnimka sa nevzahuje na
náhodne spôsobenú kodu.
V zmysle odseku 2 tohto paragrafu úèinky uvedené v odseku 1 nenastanú v prípadoch, ak:
1. kupujúci vyuil svoje právo poadova dodanie náhradného tovaru, alebo
2. vyuil svoje právo odstúpi od zmluvy.
Aktualizácia è. 54
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Èo treba povaova za úèinky v zmysle odseku 1, nie je vzh¾adom na nie príli vydarenú
formuláciu odseku 2 úplne jasné. S prihliadnutím na iné ustanovenia ObchZ upravujúce
kúpnu zmluvu vak treba vyvodi záver, e vo vyie uvedených dvoch prípadoch neprechádza na kupujúceho nebezpeèenstvo kody na tovare a kupujúci nie je povinný predávajúcemu zaplati kúpnu cenu za znehodnotený tovar.
Súvisiace predpisy: § 409  obsah kúpnej zmluvy, § 447 a § 450  povinnos kupujúceho zaplati kúpnu cenu, § 425  zodpovednos za vady tovaru pri a po prechode nebezpeèenstva kody na tovare.

K § 462
Oddiel 6 ObchZ upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v rôznych situáciách
v súvislosti s uchovaním tovaru. Ide o úpravu, úèelom ktorej je prevencia kôd na tovare,
ktorý sa nachádza u jednej zo zmluvných strán.
V úvodnom § 462 je upravená prevenèná povinnos predávajúceho a jeho retenèné právo. Prevenèná povinnos predávajúceho je stanovená pre dva prípady, a to:
1. keï kupujúci meká s prevzatím tovaru,
2. keï kupujúci meká so zaplatením kúpnej ceny a ide o prípad, keï dodanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny sa má uskutoèni súèasne a predávajúci má tovar u seba
alebo s ním môe inak naklada.
V týchto prípadoch je predávajúci povinný urobi opatrenia primerané okolnostiam na
uchovanie tovaru. Prevenèná povinnos mu vzniká ako dôsledok omekania kupujúceho
s prevzatím tovaru, resp. zaplatením kúpnej ceny. Ak predávajúci v uvedených prípadoch nesplní svoju prevenènú povinnos, t. j. nevykoná primerané opatrenia na uchovanie tovaru, vznikne mu zodpovednos (resp. spoluzodpovednos) za kodu, ktorá
v dôsledku toho vznikla. Na túto zodpovednos predávajúceho pritom nemá vplyv skutoènos, e na kupujúceho (v dôsledku omekania) prelo nebezpeèenstvo kody na tovare. Táto
skutoènos toti nevyluèuje zodpovednos subjektov, ktoré spôsobili kodu. V prípade predávajúceho sa bude jedna o zodpovednos za poruenie povinnosti stanovenej ObchZ (pozri § 373 a § 757).
Tejto zodpovednosti sa vak môe zbavi, ak preukáe, e si splnil svoju prevenènú povinnos, t. j. vykonal primerané opatrenia a aj napriek tomu dolo ku kode na tovare (vyiu ako primeranú starostlivos od predávajúceho nemono poadova). Na rozsah starostlivosti sa budú primerane vzahova ustanovenia § 517 a § 525 o zmluve o uloení veci
(pozri § 526). Pod opatreniami primeranými okolnostiam na uchovaniu tovaru treba rozumie rôzne úkony zabraòujúce pokodeniu, znièeniu a strate tovaru (napr. uskladnenie tovaru).
V prípade, ak si predávajúci riadne splní svoju prevenènú povinnos, nemá síce právo
na odplatu, ale má právo na náhradu primeraných nákladov (bez oh¾adu èi sa podarilo kodu na tovare odvráti alebo nie). Keïe zákon hovorí len o primeraných nákladoch, ak by
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predávajúci vynaloil na uchovanie tovaru zbytoène vysoké náklady, nemal by právo na ich
úhradu v plnej výke.
Kým kupujúci neuhradí predávajúcemu tieto primerané náklady, je predávajúci oprávnený zadriava tovar. Predávajúci má teda na zabezpeèenie svojej poh¾adávky, ktorá mu
vznikla v súvislosti s plnením prevenènej povinnosti, retenèné (zádrné) právo k tovaru.
Vzh¾adom na to, e ObchZ neobsahuje ustanovenia o zádrnom práve, treba vychádza zo
veobecnej úpravy obsiahnutej v § 151s a § 151v OZ.
Súvisiace predpisy: § 151s a § 151v OZ  retenèné právo, § 365 a § 369  omekanie dlníka, § 370 a § 372  omekanie verite¾a, § 517 a § 525  zmluva o uloení veci,
§ 527 a § 535  zmluva o skladovaní.

K § 463 a 464
V ustanoveniach uvedených paragrafov je upravená povinnos kupujúceho uchova tovar v situáciách, keï zamý¾a uplatni, resp. uplatní právo odmietnu tovar. Intitút odmietnutia nie je v ObchZ podrobnejie upravený a nie je preò predpísaná iadna
forma. Z povahy veci vak vyplýva, e pôjde o jednostranný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu, ktorý by mal by vo výslovnej forme. Odmietnutie tovaru prichádza do úvahy napríklad, keï kupujúci odstúpi od zmluvy, poaduje dodanie náhradného tovaru alebo pri dodaní väèieho mnostva tovaru pod¾a § 442. Pojem odmietnutie tovaru sa
pritom v týchto prípadoch nekryje s pojmom neprevzatie tovaru, pretoe tovar mono prevzia a následne ho na urèitom právnom základe odmietnu.
V ustanovení § 463 je upravená povinnos kupujúceho urobi opatrenia primerané
okolnostiam na uchovanie tovaru (tzv. prevenèná povinnos) pre prípad, ak kupujúci prevzal tovar a zamý¾a ho odmietnu.
V ustanovení § 464 je upravený prípad, keï kupujúci má monos s tovarom po dopravení do miesta urèenia naklada a uplatní právo ho odmietnu. Vtedy je kupujúci aj napriek
tomu, e plánuje tovar odmietnu, povinný tovar prevzia a ma ho u seba na úèet predávajúceho.
Ku vzniku povinnosti tovar prevzia a ma ho u seba vak pod¾a § 464 nedôjde, ak:
1. by ju kupujúci nemohol splni bez zaplatenia kúpnej ceny a bez neprimeraných akostí
a výdavkov,
2. je v mieste urèenia prítomný predávajúci alebo osoba, ktorú predávajúci poveril starostlivosou o tovar (napr. obchodný zástupca, zasielate¾ a pod.).
Pokia¾ ide o rozsah starostlivosti o tovar v prípadoch pod¾a § 463 a 464, platí to isté, èo
bolo uvedené pri prevenènej povinnosti predávajúceho. Rovnako je upravené aj retenèné
právo. Aj tu platí, e dokia¾ predávajúci neuhradí kupujúcemu primerané náklady, ktoré
mu vznikli v súvislosti s uchovaním tovaru, je kupujúci oprávnený zadriava tovar, ktorý
sa má vráti predávajúcemu (pozri výklad k §462).
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Súvisiace predpisy: § 151s a § 151v OZ  retenèné právo, § 414 ods. 3  predèasná
dodávka tovaru - odmietnutie, § 442 ods. 1  dodanie väèieho mnostva tovaru  odmietnutie, § 527 a § 535  zmluva o skladovaní.

K § 465
Zmluvná strana, ktorá je povinná v zmysle § 462 a § 464 uchova tovar, môe si túto
povinnos splni aj uloením tovaru v skladisku tretej osoby. To znamená, povinná strana
môe na základe § 465 uzavrie zmluvu o skladovaní pod¾a ustanovení § 527 a nasl.
s treou osobu, u ktorej uskladní tovar.
Zmluva o skladovaní je odplatnou zmluvou a vzniká pri nej povinnos plati skladné.
Z tohto dôvodu je strana v omekaní povinná plati okrem primeraných nákladov, ktoré
vznikli druhej strane v súvislosti s uskladnením (napr. doprava do skladiska), aj skladné
tretej osobe  skladovate¾ovi. Samozrejme, keïe skladovate¾ je povinný stara sa o tovar
s odbornou starostlivosou, ochrana tovaru je tu na vyej úrovni.
Vzh¾adom na skutoènos, e § 465 neviae monos uskladni tovar u tretej osoby na
iadne podmienky, môe ju strana povinná uchova tovar vyui aj v prípade, e by tovar
mohla uskladni u seba. Bude to zálea na jej vo¾nom rozhodnutí. Pokia¾ by vak v prípade
uskladnenia u tretej osoby dolo k neúmernému zvýeniu nákladov, bolo by moné takéto
správanie zmluvnej strany povaova za zneuitie práva v zmysle § 265. To bude vak potrebné posudzova s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu (napr. na poiadavky na
skladovanie urèitého tovaru  teplota, vlhkos a pod.).
Súvisiace predpisy: § 462 a § 464  povinnos uchova tovar, § 527 a § 535  zmluva o skladovaní

K § 466
V tomto paragrafe je upravený tzv. svojpomocný predaj tovaru jednou zmluvnou
stranou v prípade, e druhá strana je v omekaní s plnením urèitých svojich povinností. Toto ustanovenie nadväzuje na predchádzajúce ustanovenia o uchovaní tovaru
a poskytuje pre stranu, ktorá je povinná k tomuto uchovaniu, ïaliu alternatívu, ako naloi s tovarom (samozrejme za splnenia stanovených podmienok). Zmyslom tohto ustanovenia je odbremeni jednu zmluvnú stranu od povinnosti uchova tovar v prípade, ak druhá
strana je neèinná.
Svojpomocný predaj prichádza do úvahy v prípadoch, keï druhá zmluvná
strana je v omekaní:
1. s prevzatím alebo so spätným prevzatím tovaru,
2. s platením kúpnej ceny, ktoré sa má uskutoèni pri prevzatí tovaru,
3.

s úhradou nákladov spojených s plnením povinností uchova tovar pod¾a § 462 a
§ 464.

Monos preda tovar, ak nastane jeden z vyie uvedených prípadov, je vak viazaná ete na splnenie ïalích podmienok:
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1. výzva adresovaná strane, ktorá je v omekaní, aby v urèenej primeranej lehote splnila
svoju povinnos, t. j. aby prevzala tovar, zaplatila kúpnu cenu alebo uhradila náklady,
2. stanovená primeraná lehota uplynula márne (tzn. strana v omekaní si svoju povinnos
nesplnila),
3. pri stanovení lehoty alebo v inom èase pred predajom bol strane v omekaní oznámený
úmysel preda tovar.
Za predpokladu, e sú splnené tieto tri podmienky, strana, ktorá sa stará o uchovanie tovaru, je oprávnená (nie povinná) ho preda. Ak sa tak rozhodne, musí v zmysle
ustanovenia tohto paragrafu preda tovar vhodným spôsobom. Pod vhodným spôsobom sa
má na mysli spôsob vhodný s prihliadnutím nielen na cenové podmienky, ale aj na iné skutoènosti (napr. na náklady spojené s predajom).
Súvisiace predpisy: § 462 a § 464  povinnos uchova tovar, § 369  úroky z omekania, § 373 a nasl.  náhrada kody.

K § 467
Tento paragraf na rozdiel od predchádzajúceho upravuje tzv. nútený alebo núdzový
predaj. Jeho uplatnenie prichádza do úvahy v dvoch prípadoch:
1. ak ide o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo
2. ak ide o tovar s uchovaním ktorého sú spojené neprimerané náklady.
Vtedy je strana, ktorá má povinnosti pod¾a § 462 a § 464, povinná urobi primerané
opatrenia na predaj tovaru. To znamená, e ObchZ tu na rozdiel od § 466 zakotvuje nie právo, ale povinnos preda tovar, presnejie povedané, urobi primerané opatrenia na predaj.
Strana si teda splní svoju povinnos vyplývajúcu z tohto paragrafu, ak vykoná primerané
opatrenia na predaj tovaru. Za samotný predaj vak zodpovedná nebude. Ak sa predaj napriek tomu, e vykonala primerané opatrenia, nepodarí, neponesie zodpovednos za znehodnotenie tovaru. Iná situácia by nastala, ak by povinná strana nevykonala primerané opatrenia. Vtedy prichádza do úvahy jej zodpovednos za kodu tým vzniknutú.
Pokia¾ ide o upovedomenie druhej strany o nútenom predaji, to je potrebné len za predpokladu, e je to moné (napr., ak hrozí ve¾mi rýchla skaza tovaru, jeho predaj nemono kvôli oznámeniu odklada).
Èo treba rozumie pod primeranými opatreniami na predaj tovaru, bude opä potrebné
vyklada vzh¾adom na konkrétne okolnosti prípadu (napr. doprava tovaru na urèité miesto,
uzavretie kúpnej zmluvy s inou osobou a pod.).
Súvisiace predpisy: § 462 a § 464  povinnos uchova tovar, § 369  úroky z omekania, § 373 a nasl.  náhrada kody.

K § 468
Ak sa uskutoèní predaj tovaru pod¾a § 466 alebo 467, je strana, ktorá tento predaj uskutoènila, povinná vyúètova druhej strane finanèné prostriedky, ktoré utàila. Ustanovenie
tohto paragrafu jej pritom umoòuje jednostranným úkonom zapoèíta proti výaku z preAktualizácia è. 54
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daja poh¾adávky, ktoré jej vznikli v súvislosti s plnením povinností uchova tovar (pod¾a
§ 462 a § 464) a s predajom tovaru. To znamená, e je oprávnená si ponecha èas výaku, ktorý zodpovedá nákladom, ktoré jej vznikli pri uchovaní a predaji tovaru
a zvynú èas je povinná bez zbytoèného odkladu uhradi (inak by sa dostala do
omekania s odovzdaním zvyku výaku  pozri § 369).
Pokia¾ ide o otázku zapoèítania iných poh¾adávok, ako sú uvedené vyie, § 468 sa o tejto monosti nezmieòuje. V odbornej literatúre prevláda názor, e takéto zapoèítanie je moné. Takéto stanovisko sa opiera o veobecnú úpravu zapoèítania (tá je obsiahnutá v § 581 a §
582 OZ, ObchZ stanovuje urèité odchýlky od tejto úpravy v § 358 a § 364).
Strana, ktorá vykonala predaj, by si teda mohla v zmysle vyie uvedeného zapoèíta
nielen náklady, ktoré jej vznikli s úschovou tovaru a jeho predajom, ale aj iné poh¾adávky,
ktoré by mala voèi strane v omekaní. Napríklad, ak by predaj uskutoènil predávajúci, z výaku si okrem nákladov môe odpoèíta aj kúpnu cenu, ktorú mu kupujúci doposia¾ nezaplatil. Zvyok výaku, ktorý by presahoval kúpnu cenu a náklady, by bol povinný odovzda
kupujúcemu.
Súvisiace predpisy: § 462 a § 464  povinnos uchova tovar, § 369  úroky z omekania, § 373 a nasl.  náhrada kody.

K § 469
V ustanoveniach § 469 a § 470 je upravená problematika náhrady kody v prípadoch odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vo vzahu k veobecnej úprave náhrady kody
(§ 373 a nasl.) ide o peciálnu úpravu. Podstatou tejto peciálnej úpravy je u¾ahèenie situácie pokodenej strany, ktorá odstúpila od kúpnej zmluvy a domáha sa náhrady kody. Právo
na náhradu kody je v rozsahu stanovenom § 469 a 470 nepopierate¾né, je nutné iba preukáza, aký ve¾ký je rozdiel medzi cenou stanovenou v kúpnej zmluve a cenou dohodnutou
v náhradnom obchode (§ 469), resp. cenou benou (§ 470).
Odstúpením od kúpnej zmluvy (èi u na základe zákona alebo zmluvy) teda nie je dotknutý nárok strany, ktorá od zmluvy odstúpila, na náhradu kody, ktorá vznikla v súvislosti
s poruením zmluvy druhou zmluvnou stranou. Ustanovenie § 469 obsahuje pravidlo
na urèenie náhrady kody v prípadoch, keï niektorá zo zmluvných strán odstúpila
od zmluvy a v primeranej dobe od odstúpenia bol uskutoènený primeraným spôsobom náhradný obchod. To znamená, strana ktorá odstúpila od zmluvy, t. j. kupujúci,
resp. predávajúci, uskutoènila primeraným spôsobom náhradnú kúpu, resp. náhradný predaj tovaru, na ktorý sa odstúpenie vzahovalo. V zmysle tohto pravidla sa v týchto prípadoch náhrada kody, ktorá vznikla tejto strane, vypoèíta ako rozdiel medzi kúpnou cenou,
ktorá sa mala plati na základe kúpnej zmluvy (ak by nedolo k odstúpeniu) a cenou dohodnutou v náhradnom obchode. Pri urèení tohto rozdielu sa pritom prihliadne aj na obsah
kúpnej zmluvy.
Samozrejme, nárok na náhradu kody v týchto prípadoch nevznikne, ak cena dohodnutá
v náhradnom obchode bude vyia ako cena stanovená v pôvodnej kúpnej zmluve.
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Ak spôsobom uvedeným v tomto paragrafe nedôjde k pokrytiu celej kody, zostávajúcu
kodu mono vymáha pod¾a u spomínaných veobecných ustanovení o náhrade kody
(§ 373 a nasl.).
Treba upozorni, e aplikácia tohto paragrafu prichádza do úvahy len v prípade odstúpenia od zmluvy. Pokia¾ by bol predaj uskutoènený na základe § 462 a nasl., aplikácia § 369
by nebola moná.
Súvisiace predpisy: § 373 a nasl.  náhrada kody (veobecné ustanovenia), § 344
a nasl.  odstúpenie od zmluvy.

K § 470
V prípadoch, keï dôjde k odstúpeniu od zmluvy, ale náhradný obchod v zmysle § 469
sa neuskutoèní, resp. sa uskutoèní v neprimeranej dobe alebo neprimeraným spôsobom,
platí pre urèenie rozsahu náhrady kody pravidlo upravené v tomto paragrafe.
Toto ustanovenie sa vak vzahuje len na prípady, keï je predmetom kúpnej zmluvy (od
ktorej sa odstupuje) tovar majúci benú cenu (napr. tovar, s ktorým sa obchoduje na burze,
alebo tovar vyrábaný rôznymi výrobcami, ktorý je vzájomne porovnate¾ný).
Rozsah náhrady kody sa vo vyie uvedených prípadoch vypoèíta ako rozdiel medzi
kúpnou cenou, ktorá sa mala plati na základe kúpnej zmluvy (od ktorej sa odstúpilo), a benou cenou dosahovanou pri tovare toho istého druhu a tej istej alebo porovnate¾nej akosti za
obdobných zmluvných podmienok.
Pod benou cenou bude treba rozumie cenu, za ktorú sa tovar zväèa predáva.
Z èasového h¾adiska pôjde o cenu dosahovanú v èase odstúpenia od zmluvy. Ak vak bol tovar prevzatý pred odstúpením od zmluvy, potom sú rozhodujúce bené ceny dosahované
v èase tohto prevzatia.
Rovnako ako v § 469, nárok na náhradu zvynej kody pod¾a veobecnej úpravy (§ 373
a nasl.) nie je ustanovením tohto paragrafu dotknutý.
Súvisiace predpisy: § 373 a nasl.  náhrada kody (veobecné ustanovenia), § 344
a nasl.  odstúpenie od zmluvy.

K § 471
K dojednaniu podmienok v zmluve porovnaj § 270.

K § 472
Pre posúdenie, o akú podmienku ide, je rozhodujúca skutoènos, èi kupujúci tovar prevzal alebo nie.
Na rozdiel od § 441 zákon neustanovuje výnimky z nemonosti vráti tovar v stave,
v akom ho kupujúci prevzal.

K § 473
Vysvet¾ovacie pravidlo pre prípad, e v súvislosti s urèením kúpnej ceny (§ 409 ods. 2)
má by cena prispôsobená zmenám vo výrobných nákladoch.
Aktualizácia è. 54
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K § 474
Vysvet¾ovacie pravidlo týkajúce sa urèenia doby rozhodujúcej pre posúdenie cenových
zmien.
Z odseku 2 vyplýva ochrana predávajúceho pre prípad, e k cenovým zmenám dôjde
v dobe, keï je s plnením v omekaní.

K § 475
Lehota na uplatnenie práv z cenovej doloky má povahu prekluzívnej lehoty, t. j. jej
márnym uplynutím zanikajú práva a povinnosti strán.

K § 476
Zmluva o predaji podniku je zmluvný typ, ktorým predávajúci odplatne prevádza na kupujúceho vetky zloky svojho podniku, vyjmúc tie, ktorých povaha prevod nepripúa. Kupujúci súèasne preberá záväzky súvisiace s podnikom. Pojem podnik je
vymedzený legálnou definíciou uvedenou v § 5 ObchZ.
Na uzavretie zmluvy sa vyaduje dohoda zmluvných strán (kupujúceho a predávajúceho) o prevode vecí, práv a iných majetkových hodnôt, ktoré slúia prevádzkovaniu podniku,
dohoda o prevzatí záväzkov podniku a dohoda o kúpnej cene alebo spôsobe jej urèenia.
Predmetom zmluvy musí by vdy podnik ako celok, prípadne jeho èas tvoriaca
samostatnú organizaènú zloku (§ 487 ObchZ). Dohoda strán o prevode iba niektorých aktív a pasív podniku, netvoriacich samostatnú organizaènú zloku, nespôsobuje vznik zmluvy o predaji podniku a právne úèinky spojené s touto zmluvou nenastanú.
Podmienka urèitosti právneho úkonu je splnená aj v prípade, e veci, práva,
iné majetkové hodnoty a záväzky nie sú v zmluve individuálne oznaèené, za predpokladu dostatoène urèitého oznaèenia podniku, ktorý tvoria. Uvedené neplatí
v prípade, kedy osobitný predpis takéto individuálne oznaèenie vyaduje, napríklad pri prevode nehnute¾ností, pokia¾ sú súèasou podniku. Je vak samozrejme úèelné, aby zmluvné
strany uviedli v zmluve presný zoznam aktív a pasív podniku, èo v praxi v poèetných prípadoch býva uvedené aspoò odkazom na prílohu zmluvy alebo na iný dokument.
Zmluva o predaji podniku je absolútnym obchodom, právne vzahy z tejto zmluvy
sa vdy budú spravova ustanoveniami ObchZ, bez oh¾adu na povahu zmluvných
strán (§ 261 ods. 3 ObchZ). Z pojmového vymedzenia podniku (§ 5 ObchZ) vak vyplýva,
e predávajúci bude ma vdy postavenie podnikate¾a. Postavenie kupujúceho, èi ide o podnikate¾a alebo nie, respektíve, èi má alebo nemá oprávnenie na vykonávanie èinnosti, ktorá
sa vyaduje na prevádzkovanie podniku, nemá vplyv na platnos zmluvy.
Dispozièná autonómia zmluvných strán pri tomto zmluvnom type je relatívne obmedzená poèetnými kogentnými ustanoveniami (§ 477, § 478, § 479 ods. 2, § 480, § 481, § 483
ods. 3 a § 488). Dôvodom kogentnej úpravy je ochrana tretích osôb. Zákonodarca toti prikladá zmluve niektoré právne úèinky, ktoré by inak nebolo moné bez súhlasu tretích
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osôb dosiahnu (napr. prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzahov, prechod záväzkov).
Forma zmluvy je obligatórne písomná. Podpisy úèastníkov musia by na tej istej
listine v prípade, e súèasou prevádzaného podniku sú aj nehnute¾nosti. S úèinnosou od
1. 1. 2002 sú formálnou náleitosou zmluvy osvedèené podpisy zmluvných strán. Platnos
zmluvy preto nemôe nasta pred dòom osvedèenia podpisov vetkých úèastníkov zmluvy,
a to napriek tomu, e k podpisu zmluvy dolo skorím dòom. Rovnako, úèinnos zmluvy nemôe by stanovená na deò predchádzajúci splneniu uvedených formálnych náleitostí.
Právna úprava prechodu práv a povinností na základe zmluvy o predaji podniku sa
analogicky pouije na vklad podniku alebo jeho èasti do obchodnej spoloènosti (§ 59 ods. 4
ObchZ).
Ustanovenia ObchZ upravujúce zmluvu o predaji podniku sa primerane pouijú aj na
exekúciu vykonávanú predajom podniku (§ 179 Exekuèného poriadku). Rovnako sa tieto
ustanovenia pouijú primerane, pokia¾ správca konkurznej podstaty speòaí jednou zmluvou majetok pariaci do konkurznej podstaty, ktorý slúi na prevádzkovanie podniku úpadcu alebo jeho èasti (§ 27 ods. 7 zákona o konkurze a vyrovnaní).
Osobitnú úpravu pri predaji podniku v rámci ve¾kej privatizácie obsahuje zákon o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby.
Na prejednanie a rozhodnutie sporov zo zmluvy o predaji podniku alebo jeho èasti a sporov zo vzahov, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom podniku alebo jeho èasti, je vecne prísluný krajský súd, obsadený v senáte [§ 9 ods. 3 písm. d) a § 36b písm. b) O. s. p.].
Predaj podniku alebo jeho èasti je koncentráciou pod¾a zákona o ochrane hospodárskej
súae. Koncentrácia pri splnení zákonných podmienok môe podlieha kontrole Protimonopolného úradu SR.

K § 477
Napriek tomu, e kupujúci nadobúda zmluvou vetky práva a záväzky súvisiace s podnikom, nie je univerzálnym právnym nástupcom predávajúceho. Predávajúci toti predajom podniku nestráca svoju právnu subjektivitu. Na základe zmluvy vstupuje kupujúci do
jednotlivých práv a záväzkov a stáva sa singulárnym sukcesorom predávajúceho.
Veobecne platí, e pri singulárnej sukcesii dochádza k prevodu práva na základe právneho dôvodu (zmluvy) a ïalej právnej skutoènosti, tzv. soluèného úkonu
(napríklad odovzdaním a prevzatím veci pri kúpnej zmluve). Výnimkou sú zmluvy translaèné, kedy prevod práva nastáva samotnou zmluvou a soluèný úkon sa nevyaduje. Zmluvou o prevode podniku sa súèasne prevádzajú rozlièné práva, prièom je potrebné rozliova,
ktoré práva prechádzajú u samotnou zmluvou a ktoré prechádzajú a vznikom ïalej právnej skutoènosti (napr. viï. § 483 ods. 3). Toto rozlíenie má vplyv na urèenie obsahu záväzku predávajúceho, teda na urèenie jeho povinností, ktoré musí splni, aby prechod urèitého
práva nastal.
Aktualizácia è. 54
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Na kupujúceho prechádzajú aj práva a záväzky z existujúcich právnych vzahov, napríklad práva a záväzky z nájomných zmlúv, poistných zmlúv a iných zmlúv, a to
bez súhlasu druhej zmluvnej strany. Kupujúci vstupuje v týchto vzahoch do postavenia
predávajúceho.
Na kupujúceho vak neprechádzajú práva a povinnosti, ktoré nemajú súkromnoprávnu
povahu, teda ktoré vznikli na základe právnych noriem verejného práva. Predmetom prechodu nie je ivnostenské alebo iné oprávnenie predávajúceho na podnikate¾skú èinnos.
Neprechádzajú daòové povinnosti, záväzky voèi tátnemu rozpoètu, nedoplatky predávajúceho na poistnom za zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie, pokuty uloené orgánmi verejnej správy a iné záväzky verejnoprávnej povahy.
Prechod poh¾adávok z predávajúceho na kupujúceho sa riadi ustanoveniami
§ 524 a nasl. OZ o postúpení poh¾adávky. Spolu s poh¾adávkami prechádza na kupujúceho prísluenstvo poh¾adávok (úroky, úroky z omekania, poplatok z omekania a náklady
spojené s uplatnením poh¾adávok), ako aj vetky práva s nimi spojené. Zabezpeèenie poh¾adávok poskytnuté tretími osobami trvá naïalej.
V súvislosti s prechodom poh¾adávok má predávajúci notifikaèné povinnosti, a to povinnos bez zbytoèného odkladu oznámi prechod poh¾adávok dlníkom (odsek 4) a povinnos poda správu osobám, ktoré poskytli zabezpeèenie poh¾adávok (§ 528 ods. 1 OZ). Ïalej
je predávajúci povinný odovzda kupujúcemu vetky doklady a poskytnú vetky potrebné
informácie, ktoré sa týkajú postúpených poh¾adávok (§ 528 ods. 2 OZ).
Vo vzahu k dlníkovi je prechod poh¾adávky na kupujúceho úèinný okamihom, kedy
mu bol prechod oznámený predávajúcim, prípadne preukázaný kupujúcim. Dovtedy sa dlník zbaví záväzku plnením predávajúcemu.
Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vymoenie poh¾adávok, teda za neochotu alebo neschopnos dlníka splni svoj záväzok. Zodpovedá vak v prípade, e urèitá poh¾adávka, ktorá bola prezentovaná ako súèas podniku, vôbec neexistovala. Zodpovednos je v takom prípade potrebné urèi analogicky pod¾a § 486 ObchZ.
Na úpravu prechodu záväzkov predávajúceho na kupujúceho sa nevzahujú ustanovenia OZ o prevzatí dlhu (§ 531 a nasl. OZ). Obchodný zákonník výslovne vyluèuje poiadavku súhlasu verite¾a s prechodom záväzku. Pri prevzatí dlhu pod¾a § 531 OZ zanikajú zabezpeèenia poskytnuté tretími osobami, pokia¾ tieto nevyslovili so zmenou
dlníka súhlas. Rovnako tento úèinok pri zmluve o predaji podniku nenastáva a zabezpeèenia záväzkov, ktoré prechádzajú na kupujúceho, poskytnuté tretími osobami zostávajú
bez ïalieho zachované.
Prechod záväzku pri predaji podniku je privatívnou intercessiou, kedy kupujúci vstupuje na miesto pôvodného dlníka (predávajúceho), prièom pôvodný dlník nie je voèi verite¾ovi zaviazaný spolu s novým dlníkom (na rozdiel od intercessie kumulatívnej, kedy
nový dlník iba pristupuje k pôvodnému dlníkovi a zostávajú zaviazaní spoloène a nerozdielne).
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Predávajúci za splnenie záväzku kupujúcim zo zákona ruèí; jeho postavenie ako ruèite¾a nemono zamieòa s postavením spoludlníka. Ïalej treba rozliova medzi monosou verite¾a uplatni voèi predávajúcemu nárok z ruèenia od jeho monosti
poda odpor pod¾a § 478.
Postavenie predávajúceho ako ruèite¾a sa vdy spravuje ustanoveniami ObchZ o ruèení
(§ 303 a nasl.), ustanovenia OZ sa nepouijú, a to bez oh¾adu na to, èi sa samotný zabezpeèený záväzok spravuje reimom OZ alebo ObchZ. Uvedené vyplýva z aplikácie § 312
ObchZ.
Obsah záväzkov, ktoré preli z predávajúceho na kupujúceho, sa nemení (§ 493 OZ),
kupujúci môe voèi verite¾ovi uplatni vetky námietky, ktoré by mohol uplatni predávajúci.
Povinnosou kupujúceho v súvislosti s prevzatím záväzkov je oznámi bez zbytoèného
odkladu túto skutoènos verite¾om.
Ustanovenie § 477 je kogentné (§ 263 ObchZ), t. j. zmluvné strany sa od neho nemôu
dohodou odchýli alebo jeho pôsobnos vylúèi.

K § 478
Uvedené ustanovenie zakladá oprávnenie pre tretiu stranu, ktorá nie je úèastníkom
zmluvy, a to pre verite¾a, ktorého poh¾adávka voèi predávajúcemu prela na kupujúceho, èo
je odôvodnené tým, e prechod nastal bez súhlasu verite¾a. Toto oprávnenie predstavuje
monos verite¾a poda na súde odpor. Hmotnoprávnym predpokladom podania odporu je, e dolo k zhoreniu vymoite¾nosti verite¾ovej poh¾adávky, e toto zhorenie je
nepochybné a e k zhoreniu dolo v súvislosti s predajom podniku. Tieto podmienky na podanie odporu musia by splnené súèasne.
Odpor podáva verite¾ na súde vo forme aloby s urèovacím petitom, e prevod urèitého
záväzku z predávajúceho na kupujúceho je voèi verite¾ovi neúèinný. Odpor je podaný dòom
doruèenia aloby na súd.
Na podanie odporu stanovuje zákon subjektívnu a objektívnu lehotu, prièom odpor nemono úspene poda po uplynutí èo len jednej z týchto lehôt. Subjektívna lehota je 60 dòová a plynie odo dòa, kedy sa verite¾ o predaji podniku dozvie. Objektívna lehota predstavuje
es mesiacov a plynie odo dòa zápisu predaja podniku do obchodného registra, pokia¾ je
predávajúci zapísaný v obchodnom registri, alebo odo dòa uzavretia zmluvy, pokia¾ predávajúci v obchodnom registri zapísaný nie je.
Zmekanie lehoty na podanie odporu nemôe súd odpusti, keïe nejde o lehotu
procesnoprávnu. Zmekanie lehoty má za následok zamietnutie aloby na urèenie neúèinnosti prevodu.
Úspené uplatnenie odporu, t. j. právoplatnos rozsudku o urèení neúèinnosti prevodu
záväzku spôsobuje, e kupujúci je povinný splni verite¾ovi záväzok v dobe splatnosti.
V prípade, e splatnos záväzku nastala pred právoplatnosou rozsudku, nastávajú právne úèinky omekania dlníka (predávajúceho) u odo dòa splatnosti. PreAktualizácia è. 54
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dávajúci môe poadova od kupujúceho vetko, èo poskytol v dôsledku úspeného odporu
verite¾ovi (do výky poh¾adávky verite¾a a jej prísluenstva). Predávajúci má takto nárok
len do výky toho, èo skutoène verite¾ovi splnil, nemôe poadova to, èo plni síce má, ale
zatia¾ nesplnil.
Keïe úèelom právnej normy upravujúcej podanie odporu je ochrana tretích osôb, nemono jej obsah zmeni alebo vylúèi dohodou zmluvných strán (§ 263 ObchZ).
Príklad zhorenia vymoite¾nosti verite¾ovej poh¾adávky voèi predávajúcemu spôsobenej predajom podniku môe predstavova situácia, kedy má verite¾ voèi predávajúcemu
v èase pred predajom podniku exekuèný titul. Uvedomujúc si monú názorovú rozdielnos
zastávame stanovisko, e verite¾ takýto exekuèný titul znejúci na predávajúceho
nemôe úspene poui voèi kupujúcemu, keïe singulárna sukcesia (prechod záväzku) nespôsobuje iadne právne úèinky na procesnoprávne postavenie strán
(exekuèný titul je procesnoprávnym nárokom). Naviac, takýto prechod by bolo potrebné doloi listinou vydanou alebo overenou oprávneným orgánom (§ 37 ods. 4 Exekuèného
poriadku), ktorá v danom prípade nie je. Rovnako nemôe verite¾ poui exekuèný titul voèi
predávajúcemu, ktorý po predaji podniku stratil postavenie dlníka verite¾a a stal sa iba
jeho ruèite¾om. Úspeným podaním odporu mono vykona exekúciu na predávajúceho,
rovnako ako pred predajom podniku.
Právo verite¾a poda odpor nie je totoné s jeho právom domáha sa odporovate¾nosti
zmluvy o predaji podniku pod¾a § 42a a nasl. OZ, resp. § 15 a nasl. zákona o konkurze a vyrovnaní.

K § 479
Ustanovenie § 479 upravuje prechod práv z priemyselného a iného duevného vlastníctva na kupujúceho.
Právami z priemyselného vlastníctva sú práva k patentom, vynálezom, zlepovacím návrhom, priemyslovým vzorom, úitkovým vzorom, ochranným známkam, topografiám polovodièových výrobkov, oznaèeniu pôvodu, novým odrodám rastlín a plemenám
zvierat, obchodnému menu, obchodnému tajomstvu a know how. Prechod oprávnenia uíva obchodné meno je samostatne upravený v § 481.
Právom iného duevného vlastníctva je autorské právo a práva príbuzné autorskému právu (práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových a televíznych vysielate¾ov).
Poiadavka uskutoèòovania urèitej podnikate¾skej èinnosti pre nadobudnutie alebo zachovanie práv sa vyskytuje pri niektorých právach priemyselného vlastníctva, napr. pri
právach k ochrannej známke. V takom prípade predaj podniku nespôsobuje preruenie vykonávania poadovanej èinnosti; pokia¾ je táto èinnos vykonávaná kupujúcim, zapoèítava
sa do doby jej výkonu èinnos predávajúceho vykonávaná pred predajom podniku.
Prechod práv nesmie odporova zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Takouto
zmluvou je licenèná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva upravená ako zmluv-
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ný typ pod¾a § 508 a nasl. ObchZ alebo zmluvy pod¾a Autorského zákona, ktorými autor
alebo nosite¾ práva príbuznému autorskému právu ude¾uje súhlas na pouitie diela.
Prechod práv na kupujúceho ïalej nenastáva, pokia¾ to odporuje povahe týchto práv.
Príkladom sú niektoré zloky autorského práva osobnej povahy, ktoré sú pod¾a zákona neprevodite¾né.
Ustanovenie odseku 2, na rozdiel od odseku 1, má kogentnú povahu.

K § 480
Na kupujúceho prechádzajú ku dòu úèinnosti zmluvy o predaji podniku práva a povinnosti predávajúceho z pracovnoprávnych vzahov. Prechod práv a povinností na kupujúceho nie je moné vylúèi alebo obmedzi dohodou zmluvných strán (§ 263 ObchZ). Otázky
súvisiace s prechodom týchto práv a povinností sú bliie upravené v ustanoveniach § 27 a
31 Zákonníka práce (zákon è. 311/2001 Z. z. úèinný od 1. 4. 2002).
Na kupujúceho prechádzajú práva a povinnosti z individuálnych pracovnoprávnych
vzahov trvajúcich ku dòu úèinnosti zmluvy o predaji podniku, ktorými sú vzahy zaloené
pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní práce, dohodou o brigádnickej práci tudentov
a dohodou o pracovnej èinnosti (pracovnoprávne vzahy zaloené dohodou o pracovnej èinnosti pred 1. 4. 2002 konèia najneskôr dòa 31. 12. 2002). Práva a povinnosti predávajúceho
z individuálnych pracovných vzahov, ktoré do dòa prevodu podniku zanikli, na kupujúceho neprechádzajú (§ 28 ods. 2 Zákonníka práce). Takýmito právami a povinnosami budú
napríklad neuspokojené nároky na náhradu kody, ktoré zostali nevyporiadané po zániku
pracovnoprávneho vzahu.
Zamestnanci predávajúceho sa ku dòu úèinnosti zmluvy o prevode podniku stávajú zamestnancami kupujúceho; súhlas zamestnancov s týmto prechodom sa nevyaduje.
Predmetom prechodu na kupujúceho sú aj kolektívne pracovnoprávne vzahy. Kupujúci je povinný dodriava kolektívnu zmluvu uzavretú predávajúcim a do skonèenia jej
úèinnosti (§ 31 ods. 7 Zákonníka práce). Právne postavenie a funkcia zástupcov zamestnancov, pokia¾ niet inej dohody, zostáva zachované aj voèi novému zamestnávate¾ovi.
Zákonník práce (§ 29) urèuje osobitné notifikaèné povinnosti predávajúceho
a kupujúceho, ktoré sú povinní splni vo vzahu k zástupcom zamestnancov pri
prechode práv a povinností. Ide o povinnos najneskôr jeden mesiac pred prechodom
práv a povinností písomne informova prísluný odborový orgán o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu, o dôvodoch prechodu, o pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dopadoch prechodu na zamestnancov a o plánovaných opatreniach prechodu vzahujúcich sa na zamestnancov. Plánované opatrenia sú zároveò povinní v tejto lehote
prerokova s odborovým orgánom s cie¾om dosiahnu dohodu.

K § 481
Pri splnení zákonných predpokladov môe dôjs pri predaji podniku k prechodu oprávnenia pouíva obchodné meno (§ 8 a nasl. ObchZ) z predávajúceho na kupujúceho.
Aktualizácia è. 54
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Prechod oprávnenia nastáva, aj keï zmluva neobsahuje iadne ustanovenie o tomto
prechode. Ak chcú zmluvné strany prechod oprávnenia vylúèi, musia sa výslovne o tom
dohodnú. Naopak, v prípade, kedy sa zmluva uzatvára medzi fyzickými osobami, sa vyaduje, aby obsahom zmluvy bola výslovná dohoda o prechode oprávnenia pouíva obchodné
meno, inak k prechodu oprávnenia nedôjde.
Zákonným predpokladom prechodu práva pouíva obchodné meno predávajúceho je, e pouívanie obchodného mena kupujúcim nebude v rozpore so zákonom alebo právom tretej osoby. Právo tretej osoby môe by dotknuté v prípade, ak súèasou obchodného mena predávajúceho je meno jej spoloèníka alebo èlena a tento spoloèník
alebo èlen nie je zároveò spoloèníkom alebo èlenom kupujúceho (§ 11 ods. 5 ObchZ).
Prevod obchodného mena nie je prípustný inak, ako súèasne s prevodom podniku alebo
jeho èasti (§ 11 ods. 4 ObchZ). Pri prevode èasti podniku je ïalej zákonným predpokladom,
e zostávajúca èas podniku bude prevádzkovaná pod iným obchodným menom alebo zanikne likvidáciou.
Ustanovenie § 481 má kogentnú povahu (§ 263 ObchZ).

K § 482
Úèelom zákonnej úpravy je stanovenie dopadu na kúpnu cenu (jej zvýenie alebo zníenie) v prípade, ak medzi uzavretím zmluvy a nadobudnutím úèinnosti zmluvy má uplynú
urèité obdobie. V tomto období, vzh¾adom na pokraèujúcu prevádzku podniku, môe dôjs
k zmene truktúry aktív a pasív podniku (úhrada poh¾adávok, záväzkov, predaj a nákup zásob), ako aj k zmene výky obchodného imania.
Ustanovenie § 482 obsahuje zákonnú vyvrátite¾nú domnienku o spôsobe stanovenia kúpnej ceny. Pokia¾ sa strany nedohodli inak alebo zo spôsobu dohodnutia kúpnej
ceny nevyplýva nieèo iné, dohodnutá kúpna cena sa povauje za urèenú pod¾a úètovnej evidencie ku dòu uzavretia zmluvy. Pritom sa zoh¾adòujú hodnoty, ktoré nie sú zahrnuté
v úètovnej evidencii, ak sú uvedené v zmluve. Vzh¾adom na uvedenú domnienku, ak sa ku
dòu úèinnosti zmluvy zmení obchodné imanie, adekvátne sa mení výka kúpnej ceny.
Zmluvné strany môu dohodou úplne vylúèi uvedenú zákonnú úpravu, napríklad sa môu dohodnú, e zmena obchodného imania do urèitej výky nemá
vplyv na zmenu kúpnej ceny, prípadne, e kúpna cena sa ku dòu úèinnosti zmluvy vôbec
nemení alebo e sa mení na základe iných urèených kritérií.
Zmena ceny pod¾a tohto ustanovenia prirodzene nenastáva ani v prípade, ak zmluva
nadobúda úèinnos dòom jej uzavretia, hoci sa neskôr ukáe, e výka dohodnutej kúpnej
ceny nezodpovedala údajom pod¾a úètovnej evidencie, dodatoène vyhotovenej k tomuto
dòu.

K § 483
Zákon predpokladá odovzdanie a prevzatie vecí ku dòu úèinnosti zmluvy,
zmluvné strany vak môu dohodnú aj iný termín na splnenie týchto vzájomných povin-
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ností. Nesplnením povinnosti veci odovzda alebo prevzia jednou zo zmluvných strán
nastávajú úèinky omekania pod¾a § 365 a nasl. ObchZ. Obsah a právny význam zápisnice spisovanej pri odovzdaní a prevzatí je uvedený v nasledujúcich ustanoveniach (§ 484
a § 486 ObchZ). Prechod nebezpeèenstva kody (legálna definícia § 368 ods. 2 ObchZ) nastáva ich prevzatím, avak strany môu dohodnú prechod nebezpeèenstva aj inak.
Vlastnícke právo k hnute¾ným veciam prechádza na kupujúceho samotnou úèinnou
zmluvou; nie je potrebný iaden úkon smerujúci k prevodu, ako napr. odovzdanie veci èi zaplatenie kúpnej ceny. Napriek tomu, e stanovenie odseku 3 je kogentné, vzh¾adom na pouitie § 444 a § 446 mono dohodnú aj neskorí prechod vlastníckeho práva k hnute¾nostiam, napríklad a zaplatením kúpnej ceny alebo odovzdaním a prevzatím vecí.
K prechodu vlastníckeho práva k nehnute¾ným veciam je potrebný vklad do
katastra nehnute¾ností. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku dòu, kedy vklad do katastra nehnute¾ností nadobúda právne úèinky, èo je dòom jeho právoplatnosti, ktorá vzniká
vyznaèením vkladu na listine o právnom úkone. Rozdielne je upravené nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnute¾nostiam pri prevode majetku tátu (zákon o prevode majetku tátu
na iné osoby v znení neskorích predpisov), kedy úèinky vkladu nastávajú spätne ku dòu
uvedenému v návrhu na vklad, a ïalej nadobudnutie vlastníctva k bytom a nebytovým
priestorom, kedy (od 1. 1. 2002) úèinky vkladu nastávajú spätne ku dòu podania návrhu na
vklad.
V prípade, e predávajúci nebol vlastníkom prevádzaných vecí, pouije sa pri hnute¾ných veciach ustanovenie § 446 ObchZ. Kupujúci sa stáva v takom prípade vlastníkom
hnute¾ných vecí, pokia¾ bol dobromyse¾ný. Aplikácia § 446 ObchZ na nehnute¾né veci je
pojmovo vylúèená, nako¾ko toto ustanovenie sa výslovne vzahuje na tovar, èie na veci
hnute¾né. Pri nehnute¾ných veciach je teda pri predaji podniku zachovaná zásada, e nikto
nemôe previes viac práv, ako sám má; dobromyse¾ný kupujúci nenadobúda vlastnícke
právo k nehnute¾nostiam, ktoré predávajúci nevlastnil.

K § 484 a § 485
Zmluvné strany, ak sa nedohodnú inak, spisujú pri prevzatí a odovzdaní vecí zahrnutých do predaja zápisnicu, ktorej obsahom by mal by predovetkým zoznam prevzatých
vecí. Predávajúci je povinný v zápisnici upozorni kupujúceho na jemu známe vady. Poruenie tejto povinnosti nemá vplyv na zodpovednos predávajúceho za vady, ktorá trvá naïalej, avak popri tejto zodpovednosti vzniká jeho zodpovednos za kody, ktoré by boli
v prípade upozornenia odvrátite¾né. Na druhej strane, kupujúci má právny záujem
uvies v zápisnici vady vecí, ktoré sú pri prehliadke zistite¾né, v opaènom prípade má
saené právne postavenie pri uplatòovaní nárokov z týchto vád (§ 486 ods. 1). Posúdenie,
èi má vec vadu, sa vykoná s prihliadnutím na vyuite¾nos veci  schopnos slúi prevádzke podniku  a na dobu uívania veci.
Ïalej sa v zápisnici uvedú veci chýbajúce, èo predstavuje rozdiel medzi vecami pod¾a
úètovnej evidencie alebo vecami uvedenými v zmluve a vecami, ktoré boli skutoène odovzdané.
Aktualizácia è. 54
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K § 486
Ustanovenie § 486 upravuje nároky kupujúceho z vád podniku. Takýmito nárokmi sú právo poadova z¾avu z kúpnej ceny, právo poadova odstránenie vád a právo od
zmluvy odstúpi.
Nárok kupujúceho na primeranú z¾avu z kúpnej ceny mono uplatni z dôvodu chýbajúcich alebo vadných vecí. Predpokladom úspeného uplatnenia nároku je splnenie notifikaènej povinnosti kupujúcim  oznámenie existencie vád veci alebo chýbajúcej veci predávajúcemu. V prípade, e kupujúci notifikaènú povinnos vèas nesplní, mení sa jeho
nárok na naturálnu obligáciu, t. j. nemôe by priznaný v súdnom konaní, ak predávajúci nesplnenie notifikaènej povinnosti namietne (§ 428 ods. 2). Pri veciach chýbajúcich
alebo pri veciach, ktorých vady sú zistite¾né pri prevzatí veci, je kupujúci povinný splni
notifikaènú povinnos u pri prevzatí vecí, a to tým, e chýbajúce a vadné veci oznaèí v zápisnici o prevzatí. Pri veciach, ktorých vady sú zistite¾né a pri prevádzke podniku, je kupujúci povinný splni notifikaènú povinnos bez zbytoèného odkladu potom, èo vady zistil alebo pri odbornej starostlivosti mohol zisti. Nároky na primeranú z¾avu z vád
zistite¾ných a pri prevádzke podniku sa po uplynutí iestich mesiacov odo dòa
úèinnosti zmluvy menia na naturálnu obligáciu, aj keï ich kupujúci vôbec nezistil.
Výnimkou sú nároky na primeranú z¾avu z chýbajúcich vecí a z vád vecí zistite¾ných u pri
odovzdaní a prevzatí, o ktorých predávajúci vedel v èase odovzdania; tieto nároky sa na naturálnu obligáciu menia a po uplynutí premlèacej lehoty.
Nárok na uplatnenie z¾avy z kúpnej ceny má kupujúci ïalej v prípade, e na neho preiel záväzok, o ktorom v èase uzavretia zmluvy nevedel a ktorý nebol zachytený v úètovnej
evidencii (odsek 3).
Niè nebráni zmluvným stranám uzavrie dohodu, e predávajúci vadu veci odstráni
namiesto zaplatenia z¾avy z kúpnej ceny. Zo zákonných ustanovení, pokia¾ niet takejto dohody, vyplýva právo kupujúceho poadova odstránenie vady výslovne iba v prípade, e
podnik pre túto vadu nie je spôsobilý na prevádzku urèenú v zmluve a ak vadu vèas oznámil.
Uplatnenie uvedeného nároku na odstránenie vady spolu s poskytnutím dodatoènej primeranej lehoty na odstránenie vady je predpokladom na vznik práva od
zmluvy odstúpi, pokia¾ ide o vadu odstránite¾nú a k jej odstráneniu v primeranej lehote
nedolo. Právo od zmluvy odstúpi má kupujúci aj pri vadách neodstránite¾ných a vèas
oznámených v prípade, e podnik pre tieto vady nie je spôsobilý na prevádzku urèenú
v zmluve. Odkaz na primerané pouitie ustanovenia § 441 ObchZ je potrebné vyklada tak,
e právo na odstúpenie od zmluvy má predávajúci, aj pokia¾ dolo odo dòa úèinnosti zmluvy do dòa odstúpenia k urèitým zmenám, pokia¾ boli tieto zmeny spôsobené benou prevádzkou podniku.
Kupujúci je oprávnený uplatni nároky z právnych vád za podmienok ustanovení § 433
a § 435, ktorými sú pri splnení zákonných náleitostí poadovanie z¾avy z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Osobitne je upravené odstúpenie od zmluvy kupujúcim z dôvo-
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du, e predávajúci nesplnil povinnos previes na neho vlastnícke právo k nehnute¾nosti
patriacej do podniku, a to ani v dodatoène poskytnutej lehote.
Nároky z vád existujú popri nároku na náhradu kody alebo nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Vzh¾adom na odkaz na § 440 platí, e ak kupujúcemu vznikol nárok poadova z¾avu z kúpnej ceny z dôvodu vady urèitej veci, nemôe zároveò poadova
náhradu ulého zisku v dôsledku tejto vady.

K § 487
Ustanovenie § 487 umoòuje uzavrie zmluvu o predaji èasti podniku. Podmienkou je, e táto èas musí by samostatnou organizaènou zlokou. Legálna definícia
samostatnej organizaènej zloky je uvedená v § 7 ObchZ.
V prípade, e urèité veci, práva, iné majetkové hodnoty a záväzky budú zmluvnými
stranami oznaèené ako samostatná organizaèná zloka, avak súbor týchto práv a záväzkov
v skutoènosti zákonné náleitosti organizaènej zloky nespåòa, právne úèinky zmluvy
o predaji èasti podniku nenastanú.

K § 488
Predaj podniku alebo jeho èasti sa zapisuje do obchodného registra, pokia¾ je predávajúci
osobou zapísanou v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva predávajúci. Zákon ukladá
túto povinnos vetkým subjektom zapísaným do obchodného registra, bez oh¾adu na to, èi
ide o zápis na základe zákona alebo na vlastnú iados.
Na ochranu verite¾ov ustanovuje zákon prekáku skonèenia likvidácie právnickej osoby, ktorá predala podnik a prekáku povolenia jej výmazu z obchodného registra. Toto obmedzenie sa nevzahuje na právnické osoby, ktoré predali iba èas podniku.
Likvidácia nemôe by ukonèená do jedného roka po predaji podniku. Pokia¾ v tejto lehote podal verite¾ predávajúceho odpor pod¾a § 478, konèí sa toto obmedzenie buï právoplatnosou rozsudku o zamietnutí aloby, alebo, ak bolo alobe vyhovené, zabezpeèením alebo
uspokojením verite¾ových poh¾adávok voèi predávajúcemu.

K § 489
Základným znakom zmluvy o kúpe prenajatej veci je prevod vlastníckeho práva k veci,
hnute¾nej èi nehnute¾nej, ktorá bola predmetom nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prenajímate¾om) a kupujúcim (nájomcom).
K nájomnej zmluve porovnaj § 663 a nasl. OZ, k prenájmu dopravného prostriedku porovnaj § 630 a nasl.
Podstatnou èasou zmluvy je:
–

urèenie zmluvných strán (predávajúci  prenajímate¾ a kupujúci  nájomca),

–

urèenie veci,

Vec, príp. súbor vecí, bude urèený jednotlivo, lebo bude zodpoveda predmetu nájomnej
zmluvy.
Aktualizácia è. 54
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–

urèenie, èi ku kúpe dôjde poèas trvania nájomnej zmluvy alebo a po jej zániku.
Cena nie je podstatnou èasou zmluvy (k tomu porovnaj § 496).
K písomnej forme porovnaj § 40 OZ.

K § 490
V spojitosti s § 492 má písomné oznámenie nájomcu, e uplatòuje právo na kúpu, v okamihu doruèenia prenajímate¾ovi, za následok zánik nájomnej zmluvy a súèasne vznik kúpnej
zmluvy. Podmienkou je, e oznámenie je v súlade s obsahom zmluvy o kúpe prenajatej veci.

K § 491
Lehota na oznámenie vôle prenajatú vec kúpi, má charakter lehoty prekluzívnej, tzn.
prepadnej, lebo jej márnym uplynutím právo na kúpu zaniká.

K § 492
Vznik kúpnej zmluvy je viazaný na jednostranný písomný prejav vôle nájomcu. Ten má
právo, nie vak povinnos prenajatú vec kúpi.
K písomnej forme porovnaj § 40 OZ.

K § 493
peciálna úprava prechodu vlastníckeho práva vo vzahu k úprave v § 443, a prechodu
nebezpeèenstva kody na veci vo vzahu k ustanoveniu § 455. Prechod týchto práv je tu spojený so vznikom kúpnej zmluvy. Úprava vychádza zo skutoènosti, e nájomca vec drí a pouíva, resp. dral a pouíval.
Ustanovenie má kogentný charakter.

K § 494
Interpretaèné ustanovenie pre prípad, keï si strany nedohodnú výku kúpnej ceny
v zmluve. Pokodenie alebo väèie opotrebenie prenajatej veci samotným nájomcom ide
na jeho archu, lebo z týchto dôvodov nemôe poadova zníenie ceny.

K § 495
peciálne ustanovenie vo vzahu k § 420 a nasl. a § 428 pre posúdenie vadnosti kupovanej veci a pre zaèatie plynutia reklamaènej lehoty. Východiskom v obidvoch prípadoch je nájomná zmluva, jej ustanovenie o predmete nájmu a dobe prevzatia veci.
K nájomnej zmluve porovnaj § 663 a nasl. OZ, k prenájmu dopravného prostriedku porovnaj § 630 a nasl.
K odstúpeniu od zmluvy porovnaj § 344 a nasl.

K § 496
Zákon nevyluèuje, za podmienok ustanovených v zmluve, bezplatné nadobudnutie
vlastníckeho práva k prenajatej veci. V takomto prípade vak kupujúcemu zanikajú práva
zo zodpovednosti za vady, vynímajúc zodpovednosti:
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–
–

za právne vady,
za vady akosti, na ktorú bola poskytnutá záruka.
K záruke na akos veci porovnaj § 429 a nasl.

K § 497
Právna úprava zmluvy o úvere a na § 499 má dispozitívnu povahu, t. j.
zmluvné strany môu v plnej miere vyui zásadu zmluvnej vo¾nosti pri dojednaní
obsahu zmluvy. V zmysle § 497 ObchZ sa verite¾ v zmluve o úvere zaväzuje, e na poiadanie dlníka poskytne v jeho prospech peòané prostriedky do urèitej sumy, a dlník sa zaväzuje poskytnuté peòané prostriedky vráti a zaplati verite¾ovi úroky. Tento typ úverovej
zmluvy nie je moné aplikova a ani sa nevzahuje na prípady tzv. tovarového (obchodného)
úveru, pri ktorom predávajúci poskytuje kupujúcemu odklad splatnosti kúpnej ceny do dohodnutej lehoty po dodaní tovaru.
V ObchZ nie je vypecifikovaná forma uvedeného právneho úkonu, to znamená, e je
prípustné uzavrie zmluvu o úvere aj ústne, ale pre predídenie prípadných nedorozumení sa doporuèuje písomná forma.
Právo banky dojedna za poskytnutie finanèných prostriedkov odplatu, ako to
vyplýva z § 499 ObchZ, odliuje zmluvu o úvere od zmluvy o pôièke, ktorá je upravená v § 657 a nasl. OZ. Podstata zmluvy o pôièke spoèíva v reálnej povahe záväzku, t. j. k jej
vzniku sa vyaduje odovzdanie veci verite¾om dlníkovi na vo¾né nakladanie. Zmluva
o úvere má konsenzuálnu povahu, t. j. vzniká u dohodnutím jej obsahu a dlník má
právo v budúcnosti èerpa na jej základe dohodnutý úver. Veci, ktoré sú predmetom
zmluvy o pôièke, sú urèené pod¾a druhu, t. j. ide o veci zastupite¾né. Verite¾om aj dlníkom
pri zmluve o pôièke môu by osoby fyzické alebo právnické. V prípade, ak ide o peòanú
pôièku, zmluvné strany môu dojedna úroky. Ak v zmluve o pôièke nebudú dojednané
úroky, nemá na ne verite¾ právny nárok a zmluva sa povauje za dojednanú bezodplatne.
Pri zmluve o úvere má verite¾ vdy právo na úroky, bez oh¾adu na to, èi sú úroky v zmluve
dojednané alebo nie. V prípade omekania dlníka s platením peòaného záväzku vyplýva
pre verite¾a zo zákona nárok na úroky z omekania. Ak nie je v zmluve o pôièke dojednané
inak, výku úrokov z omekania stanovuje nariadenie vlády SR è. 87/1995 Z. z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia OZ. V zmysle § 3 nariadenia výka úrokov z omekania je
dvojnásobok diskontnej sadzby Národnej banky Slovenska (ïalej len NBS) platnej k prvému dòu omekania s plnením peòaného dlhu. § 499 ObchZ stanovuje, e za dojednanie záväzku verite¾a poskytnú na poiadanie peòané prostriedky mono dojedna odplatu, ak
poskytovanie úveru je predmetom podnikania verite¾a. Pod¾a tohto ustanovenia, ktoré má
v zmysle § 263 ObchZ donucovaciu povahu, tzn., e strany ho nemôu zmeni ani vylúèi
z obsahu zmluvy, iba banke vyplýva priamo zo zákona oprávnenie dojedna odplatu za prevzatie záväzku poskytnú dlníkovi na poiadanie peòané prostriedky. Ak by
záväzok poskytnú na poiadanie peòané prostriedky prevzala iná osoba ne banka (t. j.
osoba, ktorá poskytovanie úveru nemá v predmete podnikania), bolo by ustanovenie týkajúce sa odplaty neplatné a neplatnosti by sa pod¾a § 267 ods. 1 ObchZ mohol dovoláva len
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dlník. Bez stanovenia odplaty za dojednanie záväzku poskytnú na poiadanie peòané
prostriedky môu zmluvu o úvere dojednáva ako veritelia aj iné osoby ako banky.
V zmysle § 261 ods. 3 ObchZ ide pri uzatvorení zmluvy o úvere o absolútny obchod
a ustanovenia § 497  § 507 ObchZ sa pouijú bez oh¾adu na povahu úèastníkov tohto záväzkového vzahu, t. j. zmluva o úvere pod¾a ObchZ bude aplikovate¾ná aj v prípade,
ak iadate¾om o úver bude fyzická osoba. Verite¾om pri tomto záväzkovom vzahu je vo väèine prípadov banka, ktorej oprávnenie poskytnú doèasne peòané prostriedky (t. j. úver) za dohodnutý úrok vyplýva priamo zo zákona o bankách. Zmluvu o úvere môe uzavrie ako verite¾ aj iná osoba ako banka, avak odplatu za prevzatie
záväzku poskytnú na výzvu dlníka peòané prostriedky má právo dohodnú len banka
alebo iná osoba, ktorá je na základe právneho predpisu oprávnená k bankovým obchodom.
Iná osoba ako banka nemá nárok na odplatu, môe si v zmluve vo vzahu k dlníkovi dojedna náhradu kody vo forme úrokov. Na druhej strane dlníkom je právnická osoba, fyzická
osoba a v zmysle ObchZ aj tát, samosprávna územná jednotka (mesto, resp. obec) alebo
tátna organizácia, ak poskytnuté peòané prostriedky sú pouité na zabezpeèenie verejných potrieb.
Judikát:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 18. mája 2000, sp. zn. 4 Obo
115/99.
Vzahy, ktoré vznikajú pri zabezpeèení záväzkov z úverovej zmluvy, sa spravujú ustanoveniami ObchZ. Pouitie ObchZ na tieto vzahy úèastníci nemôu dohodou vylúèi. Pre
vznik povinnosti splni dlh ruèite¾om je rozhodujúce, e dlník, napriek výzve verite¾a,
v primeranej lehote splatný dlh nesplnil.
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 8. júna 1999, sp. zn. 1 Obo 307/98.
Ak dlník nevrátil verite¾ovi poskytnuté peòané prostriedky zo zmluvy o úvere v dohodnutej lehote a následne dolo medzi nimi k zmene zmluvy v lehote splatnosti dlhu, takáto zmena zmluvy nemá vplyv na obsah ruèite¾ského záväzku, pretoe nedolo k zániku záväzku dlníka, ktorý ruèenie zabezpeèuje.

K § 498
Urèenie výky úveru urèitou sumou
Pri poskytnutí peòaných prostriedkov banka nie je limitovaná. V zmysle § 498 ObchZ
strany môu urèi peòané prostriedky, ktoré sú predmetom zmluvy aj v inej ne slovenskej
mene a pokia¾ sa nedohodnú inak, je dlník povinný vráti peòané prostriedky v mene,
v ktorej sa mu poskytli a v tej istej mene plati aj úroky. Dosiahnutie rovnakej hodnoty
poskytnutých a vrátených peòaných prostriedkov je moné zabezpeèi v úverovej zmluve tzv. menovou dolokou, upravenou v ustanovení § 744 ObchZ, ktorej podstata spoèíva v dohode strán, e peòaný záväzok predstavuje urèitý kurz meny, v ktorom
sa má záväzok plni tak, aby ani po zmene kurzu nebola jeho výka zmenená. Uvedená doloka sa vzahuje na zahranièie, ale jej aplikácia je pre obdobné prípady prípustná aj v tu-
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zemsku. Pouitie menovej doloky zniuje menové riziko spojené so zmenou kurzu meny,
v ktorej sa má peòaný záväzok plni. Pre porovnanie zmeny kurzov je rozhodujúci jednak
èas uzavretia zmluvy, jednak èas, keï sa peòaný záväzok skutoène plní (teda nie èas splatnosti).

K § 499
Odplata za uzavretie úverovej zmluvy má v zmysle § 499 ObchZ jednorazový charakter (na rozdiel od úrokov) a verite¾ovi vznikne nárok na jej zaplatenie aj v prípade, keï z dôvodov na strane dlníka nedôjde k èerpaniu peòaných prostriedkov. Dojednanie odplaty
upravuje ObchZ ako oprávnenie verite¾a, tzn. e nejde o podstatnú náleitos úverovej zmluvy a jej uplatnenie je na dohode zmluvných strán.

K § 500
Ods. 1
§ 500 ods. 1 ObchZ je koncipovaný ako oprávnenie dlníka uplatni si voèi verite¾ovi
poskytnutie peòaných prostriedkov dojednaných v zmluve. Vzh¾adom na uvedené sa pri
zmluve o úvere zmluvné strany dostávajú do zvlátneho postavenia. Ak je zmluva
uzavretá a ete nedolo k poskytnutiu úveru, budúci verite¾ vystupuje v pozícii dlníka
voèi budúcemu dlníkovi, ktorý je t. è. verite¾om. Postavenie zmluvných strán sa poskytnutím úveru mení z dlníka na verite¾a a opaène. Ak v zmluve nie je vypecifikovaná doba,
do ktorej má dlník poiada o poskytnutie úveru, môe dlník tento nárok uplatni kedyko¾vek, pokia¾ jedna zo zmluvných strán poskytnutie úveru nevypovie.
Rozsudok NS SR, sp. zn. 4 Obo 86/99
Ods. 2
Ak v zmluve nie je stanovené inak, môe poskytnutie úveru vypoveda dlník s okamitou úèinnosou a verite¾ ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveï doruèená dlníkovi. Okamih úèinnosti výpovede u dlníka
a verite¾a je pod¾a uvedenej právnej úpravy odliný. Kým pri výpovedi dlníka nastane úèinnos tejto výpovede okamihom jej oznámenia (doruèenia) verite¾ovi, úèinnos výpovede verite¾a dlníkovi nastane a uplynutím zákonom urèenej lehoty, t. j. posledným
dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci doruèenia výpovede. Po úèinnosti
výpovede nemôe dlník u poadova, aby mu verite¾ poskytol peòané prostriedky, a verite¾ nemôe za dobu po tejto úèinnosti poadova platenie dojednanej odplaty. Výpoveïou
nie je dlník zbavený záväzku vráti poskytnuté peòané prostriedky, ktoré èerpal na poiadanie od verite¾a. ObchZ nestanovuje výslovné pouitie písomnej formy
výpovede, ale pri súdnom spore by písomná forma výpovede mala väèiu právnu silu a bola
by ¾ahie preukázate¾ná a potreba písomnej formy sa dá usudzova aj zo znenia § 500 ods. 2
ObchZ, kde sa pojednáva o doruèení výpovede druhej strane. Zmluva o úvere sa uzatvára
na celú dobu trvania záväzkov z nej vyplývajúcich, t. j. dobu èerpania a splácania úveru
s prísluenstvom, tzn., e sa spravidla uzatvára na dobu neurèitú. Podstata výpovede je
upravená v § 582 OZ a ObchZ ju do svojich ustanovení pod¾a potreby modifikuje. ZákonAktualizácia è. 54
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ná dåka výpovednej lehoty pod¾a OZ, t. j. tri mesiace ku koncu kalendárneho tvrroka, sa pri zmluve o úvere neaplikuje, z dôvodu odlinej právnej úpravy v ObchZ. Výpoveïou môu zaniknú tie záväzky, ktorých predmetom je nepretritá alebo opakovaná
èinnos, povinnos zdra sa urèitej èinnosti alebo urèitú èinnos strpie. Výpoveï nie je
moné da v prípade, ak je zmluva uzavretá na dobu urèitú, t. j. k urèitému dátumu,
za predpokladu, ak sa strany nedohodli na monosti výpovede aj pred ukonèením zmluvného vzahu k stanovenému dátumu. Ak by k takejto dohode v zmluve nedolo, zmluva by bola
ukonèená a uplynutím v nej dojednanej lehoty. Úèinky výpovede pôsobia voèi stranám ex
nunc tzn. od úèinnosti výpovede a nedotýkajú sa vzájomných práv a povinností úèastníkov zmluvného vzahu pred vypovedaním zmluvy. Paradoxná situácia by nastala pravdepodobne v prípade, ak by verite¾ vypovedal zmluvu o úvere, ale tá by vzh¾adom na dåku výpovednej lehoty zatia¾ nenadobudla úèinnos a dlník by medzièasom poiadal o èerpanie
úveru. Táto skutoènos by spôsobila neúèinnos výpovede a verite¾ by bol povinný uplatnenému nároku vyhovie a poadovaný úver dlníkovi poskytnú. Vzh¾adom na dispozitívnu
povahu tohto ustanovenia by bolo vhodné v zmluve o úvere upravi odchylne od ObchZ dåku výpovednej lehoty.

K § 501
§ 501 ObchZ stanoví povinnos verite¾a poskytnú dlníkovi peòané prostriedky, ak ho o to dlník v súlade so zmluvou poiada, a to v dobe urèenej v poiadavke,
inak bez zbytoèného odkladu. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, e zmluva je uzavretá aj
bez oh¾adu na to, e pri jej uzatváraní nedolo k reálnemu poskytnutiu peòaných prostriedkov. Tzn. e nejde o tzv. reálny kontrakt, ktorého uzavretie je podmienené plnením.
Vzh¾adom na dispozitívnu povahu ustanovenia § 501 ObchZ nemusí by poskytnutie peòaných prostriedkov zo strany verite¾a podmienené poiadavkou dlníka a je moné
zmluvne upravi prevedenie peòaných prostriedkov v prospech dlníka hneï po
uzatvorení zmluvy. Zároveò nie je vylúèená monos, aby na základe vzájomnej dohody
oboch zmluvných strán verite¾ plnil inej osobe ako dlníkovi, tzn. dlníkovmu verite¾ovi.
V prípade, ak je uzatvorená zmluva o úvere a dlník poiada verite¾a o poskytnutie peòaných prostriedkov stanovených v zmluve a verite¾ predmetné prostriedky neposkytne, dostáva sa do omekania vo vzahu k dlníkovi s plnením záväzku. Dlník je oprávnený na takýto postup verite¾a reagova poiadavkou o náhradu kody pod¾a § 373 a nasl. ObchZ
a uplatnením monosti odstúpi od úverovej zmluvy.

K § 502  § 503
V § 502 ObchZ je stanovené, e od doby poskytnutia peòaných prostriedkov je
dlník povinný plati z nich úroky v dojednanej výke, inak v najvyej prípustnej
výke stanovenej zákonom. Vo veobecnosti je moné úrok charakterizova ako cenu úveru.
U úroku je potrebné rozliova základnú úrokovú sadzbu a tzv. maru (t. j. priráku
nad základnú úrokovú sadzbu). Zatia¾ èo základná úroková sadzba odráa výku nákladov,
za ktoré banka obstaráva úverové prostriedky, výka mare závisí od bonity klienta, výky
a druhu úveru, spôsobu zabezpeèenia návratnosti poskytnutých peòaných prostriedkov zo
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strany dlníka a pod. Usmeròovanie úrokových sadzieb vykonáva NBS na základe zákona
è. 566/1992 Zb. o NBS v znení neskorích predpisov. Vzh¾adom na kolísanie úrokových sadzieb, ObchZ nestanovuje konkrétnu výku úrokov, len poukazuje na monos ich odvodenia na základe zákona o NBS. V prípade, e najvyie prípustné úroky nie sú
zákonom stanovené a výka úrokov nie je dojednaná ani v zmluve o úvere, je dlník povinný
plati úroky obvykle poadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlníka
v dobe uzavretia zmluvy o úvere. Pri existencii viacerých bánk, pôsobiacich v mieste sídla
dlníka, bude potrebné vychádza z priemernej úrokovej sadzby týchto bánk. Zo znenia
v mieste sídla dlníka vyplýva, e nemono bra do úvahy úrokovú sadzbu bánk v mieste
organizaènej zloky dlníka, aj keï úver bol poskytnutý tejto zloke. Pri dojednávaní úrokovej sadzby sa zmluvným stranám poskytuje vo¾nos, ale bez oh¾adu na to banka musí reálne zoh¾adni vetky vyie spomenuté kritériá pri stanovení úroku. Ak by bol tento úrok
neprimerane vysoko stanovený, je moné domáha sa zo strany dlníka uplatnenia zásady
poctivého obchodného styku, s ktorou by stanovenie vysokého úroku bolo v rozpore a jeho
vymáhanie zo strany banky súdnou cestou by pod¾a § 265 ObchZ nepoívalo právnu ochranu. Záväzok plati úroky je splatný spolu so záväzkom vráti pouité peòané
prostriedky a ak lehota na ich vrátenie je dlhia ako jeden rok, sú úroky splatné
koncom kadého kalendárneho roka. Ak bolo dojednané v zmluve vrátenie peòaných
prostriedkov v splátkach, sú v deò splatnosti kadej splátky splatné aj úroky z tejto splátky.
Veobecne platí, e dlník je povinný plati úroky len za dobu od poskytnutia peòaných
prostriedkov do ich faktického vrátenia, teda nie do doby, keï ich mal pod¾a zmluvy vráti.
To sa vzahuje tak na prípady, kedy dlník platí predèasne, t. j. pred dobou stanovenou
v zmluve, aj na prípady, kedy k vráteniu peòaných prostriedkov dolo po uplynutí doby
a dlník je s platením v omekaní. Vzh¾adom na dispozitívnu povahu § 503 ods. 3 ObchZ je
moné v zmluve o úvere dojedna odchylnú úpravu, a to, e dlník je povinný zaplati
verite¾ovi sumu vyjadrujúcu rozdiel medzi oèakávaným výnosom peòaných prostriedkov
pod¾a zmluvy a výnosom pri predèasnom splatení úveru. Ak je dlník v omekaní s vrátením viac ne dvoch splátok alebo jednej splátky po dobu dlhiu ako tri mesiace, je verite¾
oprávnený od zmluvy odstúpi a poadova, aby dlník vrátil dlnú sumu s úrokmi.
V tomto prípade sa dostáva dlník do omekania, z ktorého mu vznikajú úroky z omekania,
na ktoré má verite¾ právo a do doby vrátenia peòaných prostriedkov v plnej výke. Pod¾a
ObchZ vzniká nárok na úroky z omekania pri omekaní s plnením peòaného záväzku bez
oh¾adu na príèinu, ktorá spôsobila toto omekanie, teda aj v prípade, keï dlníkovi bránili
v splnení jeho záväzku okolnosti vyluèujúce zodpovednos. V plnej miere sa tu uplatòuje
v súlade s § 373 a nasl. ObchZ princíp objektívnej zodpovednosti, ktorý nie je závislý od zavinenia dlníka. Omekaním sa dostáva dlník do situácie, keï popri stanovenej splátke
úveru a z toho plynúcich úrokov (v praxi oznaèovaných ako riadny úrok) musí zaplati aj
úroky z omekania, ktoré, keï nie je stanovené inak, sú pod¾a § 369 ObchZ urèené dojednaným riadnym úrokom + 1 %, a to zo sumy, s ktorou je dlník v omekaní, a to od poèiatku
omekania a do úplného zaplatenia. Vzh¾adom na dispozitívnos ustanovenia § 369
ObchZ môu strany dojedna v zmluve vyie percento (1 % a viac), ako je v danom
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ustanovení uvedené. Úroky z omekania nahradzujú kodu, ktorú verite¾ utrpel tým, e
nemohol vèas disponova dlnou sumou. Ich pecifikácia v zmluve má preventívny charakter, t. j. má zabráni tomu, aby sa dlníkovi vyplatilo poui dlnú sumu na podnikanie,
resp. na iný úèel. Ak verite¾ uplatnil právo na úroky z omekania, odpadáva mu nárok na
náhradu kody. Obchodný zákonník v § 369 ods. 2 pripúa pri omekaní so splnením peòaného záväzku zo strany dlníka oprávnenie verite¾a poadova vyiu
náhradu kody ako dojednané úroky z omekania, a to v prípade pokia¾ táto koda nie
je krytá úrokmi z omekania. Ku kode, presahujúcej úroky z omekania môe dôjs obyèajne v medzinárodnom obchode, kde úrokové sadzby v sídle verite¾a sú podstatne vyie ako
v sídle dlníka. V zmysle § 386 ObchZ nie je moné sa nároku na náhradu kody vzda pred
poruením povinnosti. Zákon na druhej strane pripúa monos dohody zmluvných strán
pri poruení zmluvných povinností, e sa vzniknutá koda nebude uplatòova vôbec alebo
len sèasti. V prípade, ak zmluvné strany dojednali pre prípad poruenia ustanovení úverovej zmluvy zmluvnú pokutu pod¾a § 300 ObchZ, prislúcha pokodenej strane popri úrokoch z omekania aj dojednaná zmluvná pokuta.
Judikát:
Uznesenie Najvyieho súdu Slovenskej republiky zo 16. mája 1996, sp. zn. 3 Obdo
3/96.
Dohodnutá výka úrokovej sadzby, pokia¾ nie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, môe prevyova úroky, ktoré banky iadajú pri poskytovaní úverov.

K § 504
Vzh¾adom na dispozitívny charakter § 504 ObchZ bude v zmluve o úvere spravidla urèená lehota, v ktorej je dlník povinný poskytnuté peòané prostriedky vráti. Je vak
oprávnený tieto prostriedky vráti aj pred uplynutím stanovenej lehoty, tzn. e v zmysle
§ 342 ods. 2 ObchZ je lehota na plnenie stanovená v prospech dlníka. Ak by zmluva lehotu na vrátenie poskytnutých peòaných prostriedkov nestanovovala, mohol by
verite¾ poadova vrátenie úveru kedyko¾vek. V zmysle § 504 ObchZ by pre dlníka
zaèala dòom, kedy bol verite¾om vyzvaný k plateniu, plynú mesaèná lehota na vrátenie
poskytnutých peòaných prostriedkov. Ak by verite¾ nevyzval dlníka k plateniu, dlník by
mohol vráti úver kedyko¾vek. V tejto súvislosti si vak treba uvedomi, e ak zmluva
o úvere stanovuje splátkový kalendár (t. j. termín a výku jednotlivých splátok) a dlník vráti poskytnuté peòané prostriedky mimo tento kalendár alebo ich vráti v plnej výke
v rozpore so splátkovým kalendárom, banka môe posudzova tento krok ako poruenie
zmluvy a môe dlníka sankcionova.

K § 505
Zabezpeèenie záväzku vráti poskytnuté peòané prostriedky je opatrenie banky
upravené v § 505 ObchZ, ktoré jej umoòuje uplatni nároky voèi dlníkovi alebo tretej
osobe, ktorá poskytla zabezpeèenie, a tak dosiahnu úhradu úverovej a úrokovej poh¾adávky.
Vhodným zabezpeèením sa zniuje rizikovos návratnosti poskytnutého úveru a pri rozho-
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dovaní o poskytnutí peòaných prostriedkov vo forme úveru zohráva spôsob zabezpeèenia
znaènú úlohu. Obchodný zákonník a OZ umoòujú banke poui celý rad zabezpeèovacích
prostriedkov.
Zabezpeèenie záväzku môe spoèíva predovetkým:


v zriadení záloného práva na veci nehnute¾né pod¾a § 299 ObchZ a § 151
a nasl. OZ

Dlník musí preukáza vlastníctvo k predmetu zálohu listom vlastníctva. Záloné právo v prospech verite¾a vzniká zálonou zmluvou, na základe ktorej kataster nehnute¾ností
vyznaèí v liste vlastníctva v bode C archu v prospech banky, èím sa právo dlníka disponova so zaloenou nehnute¾nosou obmedzí, tzn. e dlník nemôe zaloenú nehnute¾nos
preda, darova a pod., a to a do doby, kým banke v plnej výke neuhradí poskytnuté peòané prostriedky. Ak tak dlník neurobí, má banka právo uspokoji sa zo zaloenej nehnute¾nosti.
Èastou podmienkou banky pri zriadení záloného práva na veci nehnute¾né je uzatvorenie poistnej zmluvy na predmet zálohu a vinkulovanie poistného plnenia v prospech banky.


v ruèení inou právnickou alebo fyzickou osobou

Tzn. treou osobou, kde predmetom ruèenia môe by nehnute¾ný, hnute¾ný majetok
alebo príjmy ruèite¾a. Ruèenie právnickou osobou je upravené v ObchZ v § 303  § 312
a ruèenie fyzickou osobou je upravené v OZ v § 546  § 550. Ak poskytuje ruèenie banka,
hovoríme o bankovej záruke a jej právna úprava je obsiahnutá v § 313 a nasl. ObchZ. Ruèenie vzniká na základe písomného vyhlásenia ruèite¾a adresovaného verite¾ovi, v ktorom sa
zaväzuje, e ho uspokojí, ak ho neuspokojí dlník. V prípade ruèenia sa uplatòuje princíp
subsidiarity a akcesority, ktoré znamenajú, e ruèite¾ský záväzok existuje len popri hlavnom záväzku, ktorý zabezpeèuje, a e ruèite¾ plní a vtedy, keï svoj záväzok nesplnil dlník.
Tým sa ruèenie zásadne odliuje od bankovej záruky, kde sa princíp subsidiarity a akcesority neuplatòuje.


v dojednaní zmluvnej pokuty

Zmluvná pokuta je upravená v § 300  § 302 ObchZ, prièom táto úprava je koncipovaná uie s monosou vyuitia irie koncipovanej právnej úpravy v OZ v § 544  § 545.
Ustanovenia o zmluvnej pokute majú preventívnu úlohu, ktorých cie¾om je zabráni porueniu zmluvných povinností zo strany dlníka. Zodpovednos v ObchZ je stavaná na objektívnom princípe, ktorý neumoòuje dlníkovi zbavi sa svojej zodpovednosti. Funkciu
zmluvnej pokuty môeme chápa ako paualizovanú náhradu kody pri poruení zmluvnej
povinnosti. Povinnos zaplati zmluvnú pokutu vzniká dlníkovi u samotným poruením
zmluvných povinností, teda aj v prípade, ak druhej strane nevznikla koda. Popri zmluvnej
pokute môe verite¾ poadova úroky z omekania ako náhradu kody v tom prípade, ak sa
na tom zmluvné strany v zmluve dohodli. Nárok na náhradu takejto kody sa urèuje pod¾a
§ 373 a nasl. ObchZ, take dlník nie je povinný na náhradu vzniknutej kody, ak mu okolnosti vyluèujúce zodpovednos zabránili splni svoj záväzok. Zaplatením zmluvnej pokuty
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pôvodný záväzok dlníka nezaniká a dlník ho verite¾ovi musí splni. V ObchZ nie je stanovená výka zmluvnej pokuty, ale v zmysle § 301 ObchZ súd môe neprimerane vysokú
zmluvnú pokutu zníi.


v uznaní záväzku v zmysle § 323 a nasl. ObchZ

Uznanie záväzku je klasifikovaný ako jednostranný právny úkon dlníka, ktorý musí
by urobený v písomnej forme a ktorý je adresovaný verite¾ovi. Týmto úkonom dlník uznáva svoj záväzok èo do existencie a výky, èím vlastne potvrdzuje jeho platnos v èase uznania. Zákonným dôsledkom uznania záväzku je právna domnienka (vyvrátite¾ná), e záväzok v èase uznania existoval. Uznaním záväzku zaène v zmysle § 407 ObchZ plynú nová
tvorroèná premlèacia doba, a to aj v prípade, ak záväzku zodpovedajúce právo bolo v èase
uznania premlèané. Uznanie záväzku nespôsobuje zánik pôvodného záväzku a ani jeho prípadné nahradenie novým záväzkom z dôvodu uznania.
Úèinky uznania záväzku má aj:


platenie úrokov, a to pokia¾ ide o sumu, z ktorej sa úroky platia,



skutoènos, keï dlník splnil svoj záväzok èiastoène a dá sa z toho usudzova, e èiastoèným plnením dlník uznáva aj zvyok záväzku.

Ak dlník uzná svoj záväzok, vyvoláva to úèinky nielen voèi verite¾ovi, ale aj voèi ruèite¾ovi.


v zabezpeèovacom prevode práva v zmysle § 553 OZ

Zmluva o zabezpeèovacom prevode práva sa uzatvára písomne medzi verite¾om a dlníkom, nie treou osobou. Uvedená zmluva pôsobí na dlníka, aby splnením svojho záväzku
mohol opä získa právne postavenie, ktoré mal pred uzatvorením zmluvy o zabezpeèovacom prevode práva a ktoré doèasne prelo na verite¾a. Na rozdiel od záloného práva pri
tomto zabezpeèení záväzku sa prevádza na verite¾a doèasne vlastníctvo, ak je predmetom
prevodu.


v zabezpeèení záväzku postúpením poh¾adávky v zmysle § 554 OZ

V obchodných veciach èasto dochádza k zabezpeèeniu záväzku prostredníctvom postúpenia poh¾adávky. Ide o zabezpeèovací intitút, upravený výluène v OZ v § 554.
Osoba, ktorá poskytuje poh¾adávku ako zábezpeku, môe by dlník, ktorý vo vzahu
k poh¾adávke vystupuje ako verite¾, alebo to môe by tretia osoba.


vo vinkulácii vkladov, uloených v peòaných ústavoch

Vklady vinkulované v prospech verite¾a, ktoré sú vedené v peòaných ústavoch (predovetkým v bankách a sporite¾niach), sú spôsobilou zábezpekou do celej svojej výky. Ide o kogentné ustanovenie upravené v § 557 OZ.
V § 556 OZ, ktorý je aplikovate¾ný aj pri zabezpeèovaní záväzkov vzniknutých v rámci
obchodných vzahov, je stanovené, e verite¾ nie je povinný prija vec alebo právo ako
zábezpeku do sumy vyej ne dve tretiny ich odhadnej ceny, s výnimkou vkladov
uloených v bankách, ktoré sú spôsobilou zábezpekou v celej svojej výke. Z uve-
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deného vyplýva, e ak je potrebné zabezpeèi vyiu poh¾adávku ne sú dve tretiny odhadnej
ceny zálohu, verite¾ môe iada o doplnenie zábezpeky. Odhadnú cenu poskytovaného zálohu je moné zisti súdnoznaleckým posudkom.
Zánik, resp. zhorenie zabezpeèenia záväzku môe spoèíva:


v znièení zálohu,



v zániku právnickej osoby, ktorá je ruèite¾om,



v zániku banky, ktorá poskytla bankovú záruku,



smrou ruèite¾a.

Ak v zmysle § 505 ObchZ zanikne alebo ak sa zhorí za trvania úverového vzahu zabezpeèenie záväzku vráti poskytnuté peòané prostriedky, je dlník povinný doplni zabezpeèenie na pôvodný rozsah. Zákon neukladá povinnos verite¾ovi vyzva dlníka
na doplnenie zabezpeèenia a neupravuje ani spôsob doplnenia zabezpeèenia záväzku. Z uvedeného vyplýva, e dlník môe zabezpeèi svoj záväzok aj inou formou ne
bol jeho záväzok zabezpeèený pôvodne, ale za predpokladu, e s tým verite¾ súhlasí. Ak tak
dlník neurobí v primeranej lehote, môe verite¾ od zmluvy odstúpi a poadova, aby dlník vrátil dlnú sumu s úrokmi. Doplnenie zabezpeèenia je povinnosou dlníka priamo zo
zákona a pri jej poruení môe vzniknú verite¾ovi nárok na náhradu kody pod¾a § 373
a nasl. ObchZ.

K § 505 a § 507
Od zmluvy mono odstúpi iba v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, ObchZ v § 505 a
§ 507 alebo iný právny predpis.
Dôvodom pre odstúpenie od zmluvy je na strane verite¾a poruenie nasledovných povinností dlníkom, stanovených ObchZ:


ak zanikne alebo sa zhorí za trvania zmluvného vzahu zabezpeèenie záväzku vráti
peòané prostriedky a dlník v stanovenej lehote nedoplní zabezpeèenie (§ 505 ObchZ),



ak je dlník v omekaní s vrátením dvoch alebo viac splátok alebo jednej splátky po dobu
dlhiu ako tri mesiace (§ 506 ObchZ),



ak je v zmluve stanovený úèel pouitia poskytnutých peòaných prostriedkov a dlník
ho nedodrí a pouije peòané prostriedky na iný úèel (§ 507 ObchZ).

Ide o zákonom stanovené poruenie zmluvných povinností na strane dlníka, ktoré
v zmluve môe by rozírené o ïalie zmluvné povinnosti. V prípade, ak verite¾ odstúpi od
zmluvy, má nárok, aby mu dlník bez zbytoèného odkladu vrátil dlnú sumu spolu s úrokmi. Ustanovenia o zmluve o úvere nepecifikujú podrobne, ako má dôjs k odstúpeniu od zmluvy. Preto je potrebné uvedenú situáciu riei v súèinnosti s ustanoveniami § 344 ObchZ, kde sa o odstúpení od zmluvy pojednáva veobecne. Ak samotná
zmluva o úvere má písomnú formu, je potrebné, aby odstúpenie od zmluvy bolo rovnako písomné. V zmysle § 349 ods. 1 ObchZ, ktoré sa primerane pouije aj na odstúpenie od
úverovej zmluvy, odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keï v súlade s ObchZ prejav
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vôle oprávnenej strany odstúpi od zmluvy je doruèený druhej strane. Po tejto dobe nemono úèinky odstúpenia od zmluvy odvola alebo meni bez súhlasu druhej strany. Oprávnená strana nemôe odstúpi od zmluvy po tom, keï jej bola doruèená správa, e u bola splnená povinnos, ktorej poruenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od
zmluvy zanikajú vetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Zánik zmluvy nastáva k dobe
úèinnosti právneho úkonu, ktorým oprávnená strana odstúpila od zmluvy. Tým sa
ObchZ odliuje od OZ, kde odstúpenie od zmluvy má úèinky ex tunc, t. j. zmluva
sa ruí od poèiatku, kým pri obchodno-záväzkových vzahoch odstúpenie od
zmluvy má úèinky ex nunc, tzn. e zánik zmluvy nastáva k dobe úèinnosti právneho úkonu, ktorým oprávnená strana odstúpila od zmluvy. K dobe úèinku odstúpenia od zmluvy zanikajú práva, ktoré vyplývajú priamo z obsahu zmluvy, ale nie práva, ktoré vznikli v dôsledku poruenia zmluvy. Tzn., e v zmysle § 351 ods. 1 ObchZ odstúpením
od zmluvy nezaniká nárok na náhradu kody, ktorá vznikla v dôsledku odstúpenia od zmluvy, nezanikajú ani zmluvné ustanovenia týkajúce sa vo¾by práva alebo vo¾by obchodného
zákonníka pod¾a § 262 ObchZ, ani ustanovenia upravujúce rieenie sporov medzi zmluvnými stranami a iné ustanovenia, ktoré pod¾a prejavenej vôle strán alebo vzh¾adom na svoju povahu majú trva aj po ukonèení zmluvy. Medzi takéto zmluvné ustanovenia môeme
zaradi napr. povinnos zmluvných strán dodriava obchodné tajomstvo. Odstúpením od
zmluvy nezaniká ani nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle § 302 ObchZ. Odstúpením od zmluvy je strana, ktorej pred týmto úkonom poskytla plnenie druhá strana, povinná toto plnenie vráti spolu s úrokmi, dojednanými v zmluve.
Otázka odstúpenia od zmluvy o úvere vo vzahu k zabezpeèeniu nie je doposia¾ jednoznaène vyrieená a súdna prax sa v jej rieení odliuje. Niektoré súdy, ktoré o odstúpení od
zmluvy rozhodovali, vychádzajú z dikcie zákona, e odstúpením od zmluvy práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami zanikajú a strany sú povinné si vzájomne
vráti to, èo si plnili. Na základe toho zanikajú aj zmluvy, ktorými bola poh¾adávka banky
zabezpeèená, aj keï táto nie je ete uspokojená. Postup súdu sa pravdepodobne opiera aj
o ustanovenie § 275 ObchZ, ktorý upravuje existenciu zmlúv, ktoré sú na seba vzájomne
závislé a kde vznik kadej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik
jednej z týchto zmlúv iným spôsobom ako splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv, a to s obdobnými právnymi úèinkami.
Táto aplikácia ustanovení ObchZ je ale v rozpore s § 151g OZ, pod¾a ktorého zabezpeèovacie právo, ktoré má vo vzahu k zabezpeèovanej poh¾adávke akcesorickú povahu, zanikne, a
keï zanikne poh¾adávka, ktorú zabezpeèovalo. Takéto stanovisko zastáva aj Najvyí súd
Slovenskej republiky, ktorý o tejto otázke rozhodoval v dovolaní.
Juditáky:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky zo 7. mája 1999, sp. zn. 3 Obo
399/98
Ak úverová zmluva urèuje, e verite¾ poskytuje peòané prostriedky dlníkovi na kúpu
konkrétnej nehnute¾nosti, dlník môe poiada verite¾a, aby poskytnutý úver zaplatil pria-
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mo na úèet predávajúceho. Dlník nemôe v konaní o vrátenie takto poskytnutých peòaných prostriedkov úspene namieta, e verite¾ mu peòané prostriedky na kúpu nehnute¾nosti neposkytol.

K § 507
§ 507 ObchZ stanovuje, e ak zmluva urèuje, e úver mono poui iba na urèitý úèel,
môe verite¾ obmedzi poskytnutie peòaných prostriedkov iba na plnenie záväzkov dlníka
prevzatých v súvislosti s týmto úèelom. V tomto prípade hovoríme o tzv. úèelovom úvere. Verite¾ obvykle pri tomto druhu úveru plní svoj záväzok zo zmluvy o úvere tým, e
uhrádza za dlníka jeho peòané záväzky vzniknuté v súvislosti s dohodnutým hospodárskym úèelom úveru. ObchZ v spojení s úèelovosou úveru pamätá aj na prípady, keï dlník úèelový úver pouije na iný úèel, ne ktorý bol dojednaný v zmluve alebo ich nemôe
na dojednaný úèel poui. Pod¾a § 507 ObchZ verite¾ je oprávnený v tejto súvislosti od
zmluvy odstúpi a poadova, aby dlník vrátil bez zbytoèného odkladu pouité a nevrátené prostriedky a zaplatil úroky do doby ich vrátenia. Rovnaké oprávnenie má verite¾ aj
v prípade, ak pouitie peòaných prostriedkov k dojednanému úèelu je nemoné, resp. peòané prostriedky sú pre daný úèel nepouite¾né. V tomto prípade treba ale dôsledne rozliova nemonos poui poskytnuté peòané prostriedky na stanovený úèel od nemonosti
plnenia, ktorým je pri zmluve o úvere poskytnutie dojednaných peòaných prostriedkov.
Dôsledky odstúpenia od zmluvy vak budú v kadom prípade odliné. Pri poruení povinnosti dlníka poui peòané prostriedky na úèel stanovený v zmluve môe verite¾ovi
vzniknú nárok na náhradu kody pod¾a § 373 a nasl. ObchZ, kým pri nepouite¾nosti úveru na dohodnutý úèel nedochádza k porueniu zmluvy, a teda nevzniká verite¾ovi nárok na
náhradu kody, a to vzh¾adom na to, e peòané prostriedky neboli vôbec èerpané.
Skonèenie úverového vzahu:
a) splnením záväzku, vyplývajúceho pre dlníka zo zmluvy o úvere v zmysle
§ 324 ods. 1 ObchZ;
Záväzok dlníka zanikne, ak verite¾ovi plní riadne a vèas, t. j. uhradí poskytnuté peòané prostriedky spolu s vyèíslenými úrokmi v zmysle zmluvy o úvere.
b) výpoveïou pred poskytnutím peòaných prostriedkov pod¾a § 500 ObchZ;
c) odstúpením od zmluvy o úvere v zmysle § 505  507 ObchZ;
Ustanovenia o zmluve o úvere sa primerane pouijú aj na iné druhy úverov, ak v príslunej zmluve nie je stanovené nieèo iné. Najèastejie h¾adisko, pod¾a ktorého delíme
úvery, je kritérium èasu. Pod¾a neho delíme úvery na:


krátkodobé (splatnos do 1 roka od poskytnutia)



strednodobé (splatnos 3  5 rokov od poskytnutia)



dlhodobé (splatnos 8  15 rokov od poskytnutia).
Aktualizácia è. 54
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1. Eskontný úver
Eskontný úver je formou krátkodobého úverovania obchodných poh¾adávok klientov
banky. Podstatou eskontu je predloenie cudzej zmenky pred splatnosou jej majite¾om banke k odkúpeniu. Ak zmenka spåòa náleitosti, stanovené pre òu zmenkovým a ekovým zákonom a jedná sa o bonitného klienta banky, banka pristúpi k odkúpeniu tejto zmenky. Samotné odkúpenie spoèíva v tom, e banka vyplatí svojmu klientovi menovitú hodnotu
zmenky, zníenú o úrokovú sadzbu a odplatu za eskont. Pre klienta je forma eskontu výhodná z dôvodu, e získa skôr finanèné prostriedky, ne a v deò splatnosti zmenky. Právo banky na vrátenie finanèných prostriedkov zabezpeèí klient tým, e zmenku na banku prevedie
formou indosamentu. Tým sa banka stáva novým majite¾om zmenky so vetkými právami
z toho vyplývajúcimi.
Banka môe takto získanú zmenku:


ete pred jej splatnosou ponúknu k ïaliemu eskontu, tzv. reeskontu, a to NBS alebo



môe ju dra vo svojom portfóliu a do jej splatnosti, a v deò splatnosti ju predloi
dlníkovi na zaplatenie. V prípade odmietnutia zaplatenia alebo neschopnosti plati zo
strany dlníka, banka poiada o zaplatenie zmenky posledného majite¾a, t. j. indosanta,
ktorý na òu zmenku previedol.

2. Revolvingový úver
V rámci revolvingového úveru poskytne banka podnikate¾ovi krátkodobý úver na dohodnutú sumu. Ide o úver, ktorý môe by klientom poèas dohodnutého èasového obdobia
splatený a znovu èerpaný, prièom musí by dodraná zmluvne dojednaná suma. Úverový
rámec je neprekroèite¾ný. Poiadavky nad dohodnutú sumu sa berú ako nový úver. V prípade nevyèerpania celej sumy úètuje banka poplatky za nevyèerpanú èas, ktoré spravidla bývajú dohodnuté v zmluve.
Revolvingový úver poskytuje banka dobrým klientom  podnikate¾om, u ktorých v dohodnutých intervaloch opakovane dochádza k poiadavkám na úver na tie isté úèely.
3. Podporný úverový program PHARE
Ide o podporný úverový program, ktorý je zameraný na podporu malého a stredného
podnikania ako pomoc pri prekonávaní finanèných akostí malých a stredných podnikov.
iadatelia o tento druh úveru musia spåòa poiadavky stanovené Národnou agentúrou pre
rozvoj malého a stredného podnikania. Musí ís o podnikate¾a (fyzická alebo právnická osoba), ktorý zaèal podnika po 1.1.1990, má sídlo a je registrovaný na území Slovenskej republiky, zamestnáva do 500 osôb, minimálne 50 % majetku je súkromného charakteru a podnikate¾ská èinnos je orientovaná do oblasti výroby, sluieb, remeselných èinností a aktívneho
cestovného ruchu, zameraného na vyuívanie domácich zdrojov. Poskytnutý úver môe by
vyuitý len na nasledovné úèely:


nákup strojov a zariadení, resp. ich modernizáciu,



kúpa a rekontrukcia nehnute¾ností a prevádzkových priestorov,



nákup základných zásob a surovín urèených pre ïalie spracovanie.
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4. Kontokorentný úver
Základom kontokorentného úveru je tzv. kontokorentný úèet vedený v banke, ktorý je
kombináciou beného a úverového úètu. Poskytnutie kontokorentného úveru umoòuje
majite¾ovi beného úètu ís do debetu stanoveného ako úverový limit, a tak èerpa dohodnuté finanèné prostriedky. V priebehu roka, tak ako nabiehajú platby na bený úèet, je stav
kontokorentu neustále v pohybe. Po uplynutí jedného roka, ak nie je v zmluve stanovená iná
lehota, je majite¾ beného úètu povinný kontokorentný úver vyrovna. Obvyklé vyuitie
kontokorentného úveru je zamerané predovetkým na financovanie krátkodobých obených
aktív alebo na preklenutie prechodného nedostatku finanèných prostriedkov. Výhodou kontokorentného úveru je skutoènos, e podnikate¾ nemusí pri kadej potrebe krátkodobých peòaných prostriedkov uzatvára novú úverovú zmluvu a umoòuje podnikate¾ovi èerpa finanèné prostriedky v dohodnutej výke kedyko¾vek v priebehu roka.
5. Investièný úver
Poskytuje sa prednostne na výstavbu a rekontrukciu, ako aj na vybavenie technickým
zariadením, strojovou a výpoètovou technikou a pod.
Dlhodobé úvery
1. Hypotekárny úver
Ide o úver, ktorý je prísne úèelovo viazaný, a to na nákup, výstavbu, rekontrukciu
a údrbu nehnute¾ností, nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Je poskytovaný
fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Jedná sa o úver dlhodobý, s monosou splatenia do 15 rokov od poskytnutia, resp.
aj dlhie. Hypotekárny úver poskytujú komerèné banky, ktoré na túto èinnos získali oprávnenie od NBS.
2. Rozvojový úver
Je urèený na podporu realizácie rozsiahlejej investiènej výstavby s vysokými rozpoètovými nákladmi a s dlhodobou ivotnosou základných prostriedkov. Ide predovetkým
o úvery urèené obciam a mestám.
Osobitné právne predpisy:
PatZ  zákon è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedèeniach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon),
ZPV  zákon è. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepovacích
návrhoch v znení neskorích právnych predpisov,
ZOZ  zákon è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákon è. 577/2001 Z. z.,
ZTPV  zákon è. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodièových výrobkov,
ZOaP  zákon è. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám
zvierat v znení neskorích právnych predpisov,
ZOPV  zákon è. 159/1973 Zb. o ochrane oznaèení pôvodu výrobkov v znení
neskorích právnych predpisov,
Aktualizácia è. 54
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ZÚV  zákon è. 478/1992 Zb. o úitkových vzoroch v znení neskorích právnych
predpisov.

K § 508
V § 508 a § 515 sa nachádza úprava osobitného zmluvného typu  licenènej
zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva. Pri aplikácii týchto ustanovení musíme v prvom rade vedie, èo je to priemyselné vlastníctvo a aké predmety zaraïujeme pod
tento pojem.
Nové poznatky z techniky, ktoré nám umoòujú vyuíva poznané zákonitosti objektívnej reality, sú èasto výsledkom ve¾mi drahých výskumov. (O vyspelosti tátu svedèí aj
mnostvo peòazí, ktoré sa vkladá do R&D.) Odhaduje sa, e pribline 10 % výroby vyspelých krajín sa uskutoèòuje na základe licencií, èo je dôsledkom rozvoja medzinárodného
transferu technológií. Náleitá právna ochrana priemyselného vlastníctva prináa pozitívne ekonomické dopady pre pôvodcov alebo pre majite¾ov patentov.
Pojem právo priemyselného vlastníctva (Industrial Property Law) sa v medzinárodnej
terminológii udomácnil u v rámci prijatia Parískeho dohovoru na ochranu priemyselného
vlastníctva v roku 1883. Nechráni vak len výsledky tvorivej èinnosti, ale aj iné ideálne objekty, ktoré sú predmetmi priemyselného vlastníctva, prièom kadý z nich je urèitým spôsobom spojený s priemyslom alebo obchodom. Prirodzenou výnimkou sú nové odrody rastlín
a plemená zvierat.
V rámci práva priemyselného vlastníctva rozoznávame nieko¾ko rôznych skupín. Prvá, dalo by sa poveda kmeòová skupina, zahàòa predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sú výsledkom tvorivej èinnosti. Patria sem vynálezy, úitkové vzory, priemyselné vzory, topografie polovodièových výrobkov a právo nových odrôd rastlín a plemien
zvierat. Do ïalej skupiny zaraïujeme tie predmety, ktorých význam spoèíva v rozliovaní výrobkov alebo sluieb podnikate¾a, èi podnikate¾ov navzájom: ochranné známky,
oznaèenia pôvodu výrobkov a obchodné meno. S výnimkou oznaèení pôvodu výrobkov, na
ktoré nie je objektívne ani právne moné uzatvori licenènú zmluvu, sú vyie uvedené
predmety tie predmety priemyselného vlastníctva, na ktoré sa vzahujú ustanovenia § 508
a § 515. Ostatné predmety priemyselného vlastníctva netvoria jednu skupinu, sú rôznorodé (napr. know-how, obchodné tajomstvo, logo). Zväèa sa tieto predmety vyluèujú z aplikácie § 508 a § 515 a súhlas na ich pouívanie èi vyuívanie je moné udeli tzv. nepomenovanou zmluvou pod¾a § 269 ods. 2. Objavujú sa vak aj názory, e na udelenie súhlasu na
pouívanie obchodného mena je moné aplikova ustanovenia § 508 a § 515.
Poskytovate¾om licencie môe by majite¾ prípadne prihlasovate¾ predmetu priemyselného vlastníctva, ktorý licenènou zmluvou umoní nadobúdate¾ovi licencie pouíva alebo
vyuíva predmet priemyselného vlastníctva, prièom sám ostáva majite¾om aj naïalej. Licenènou zmluvou sa kreuje, kontituuje nové právo nadobúdate¾a, nedochádza
k prevodu práv z majite¾a na nadobúdate¾a, hoci práva poskytovate¾a môu by v niektorých prípadoch obmedzené. V prípade zániku licenènej zmluvy dochádza ku konsolidá-
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cii, t. j. licenènou zmluvou kontituované právo zaniká, rovnako aj prípadné obmedzenia
práv poskytovate¾a.
Dôvodmi na uzavretie licenènej zmluvy sú napríklad vysoké náklady spojené s R&D,
monos rýchleho zavedenia novej výroby, ekonomická výhodnos výroby v lokalite, do ktorej je drahý dovoz výrobkov alebo je v nej lacnejia pracovná sila, urýchlenie vlastného výskumu, legálne vyhnutie sa zákazu dovozu, reklama, monos dodatoèného príjmu pre poskytovate¾a, ktorý prechádza na výrobu dokonalejích výrobkov.
Licenèná zmluva je v ponímaní § 261 relatívnym obchodom, preto je pre aplikáciu ustanovení § 508 a § 515 dôleitý charakter subjektov, èi sú podnikatelia pod¾a ObchZ alebo
nie.
V praxi sa menej vyskytujú samostatné licenèné zmluvy, väèinou sa uzatvárajú zmieané zmluvy, ktoré obsahujú nielen prvky licenènej zmluvy, ale aj prvky iných zmlúv najmä nepomenovaných zmlúv, pomocou ktorých sa upravuje napríklad spôsob transferu
know-how, èi prvky kúpnej zmluvy na predaj zariadení súvisiacich s predmetom licencie
a pod.
Licencie rozde¾ujeme na výluèné a nevýluèné. Výluèné licencie sú tie, pri ktorých poskytovate¾ udelí licenciu exkluzívne jednému nadobúdate¾ovi a zaviae sa, e ju neposkytne
nikomu inému na danom teritóriu. Výluèná licencia môe obsahova ustanovenie, e prísluný predmet môe na danom území vyuíva aj poskytovate¾, ale ak takéto ustanovenie
v licenènej zmluve nie je, aj poskytovate¾ je povinný repektova exkluzivitu nadobúdate¾a.
Z nevýluènej licencie síce pre nadobúdate¾a vyplýva právo vyuíva predmet priemyselného vlastníctva, ale poskytovate¾ovi ostáva zachované právo udeli takúto licenciu na danom
území aj iným osobám, take nadobúdate¾ si musí by vedomý monej budúcej konkurencie.
K platnosti licenènej zmluvy je nevyhnutné, aby bola splnená podmienka písomnej formy a aby boli naplnené podstatné náleitosti licenènej zmluvy, ktoré
sú:
1. vymedzenie predmetu licencie, t. j. identifikácia predmetu priemyselného vlastníctva
(napr. prostredníctvom èísla patentu) a identifikácia práv k nemu, ktorých sa licencia
týka,
2. rozsah licencie, èie rozsah výkonu práv, ktorých sa týka,
3. vymedzenie územia, pre ktoré sa licencia poskytuje,
4. urèenie odplaty alebo inej majetkovej hodnoty, èo síce nie je pojmovo astná zákonná
formulácia, ale jej podstata spoèíva v tom, e odplata môe ma nielen peòanú, ale aj
nepeòanú podobu.
Z ïalích ustanovení, ktoré síce nie sú povinnými súèasami licenènej zmluvy, ale
vzh¾adom na èastý cezhranièný transfer licencií majú v praxi dôleitý význam, je vhodné
do textu licenènej zmluvy zakomponova aj vo¾bu rozhodného práva a takisto aj
spôsob rieenia sporov. Z obsahového h¾adiska významnú èas kadej licenènej zmluvy
tvoria ustanovenia upravujúce práva a povinnosti poskytovate¾a a nadobúdate¾a licencie,
Aktualizácia è. 54

1/1399

Obchodný zákonník

Výklad k Obchodnému zákonníku

Výklad k Obchodnému zákonníku
nako¾ko licenèný vzah je ve¾mi komplexným vzahom a okrem úpravy právnej stránky tohto vzahu je potrebné upravi aj rôzne technické a obchodné záleitosti.
Pre úplnos uvádzame, e na udelenie súhlasu na pouitie tých predmetov ochrany,
ktoré nie sú predmetmi priemyselného vlastníctva, ale sú chránené autorským zákonom,
ako napríklad diela a umelecké výkony, sa vzahujú ustanovenia § 32 a nasl. autorského zákona.
Súvisiace ustanovenia: § 5, § 6 ods. 1, § 11, § 12, § 18, § 269 ods. 1 a 2, § 557, § 558.
Súvisiace právne predpisy: § 40 OZ, PatZ  zákon è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový
zákon), ZPV  zákon è. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepovacích
návrhoch v znení neskorích právnych predpisov, ZOZ  zákona è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákon è. 577/2001 Z. z., ZTPV  zákon è. 146/2000 Z. z. o ochrane
topografií polovodièových výrobkov, ZOaP  zákon è. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorích právnych predpisov, ZOPV 
zákon è. 159/1973 Zb. o ochrane oznaèení pôvodu výrobkov v znení neskorích právnych
predpisov, ZÚV  zákon è. 478/1992 Zb. o úitkových vzoroch v znení neskorích právnych predpisov

K § 509
V ustanoveniach § 508 a § 515 prevláda princíp zmluvnej slobody a jedinou výnimkou
je ustanovenie § 509 ods. 1, ktoré je jediným kogentným ustanovením v úprave licenènej zmluvy.
Pod¾a jednotlivých zákonov upravujúcich ochranu predmetov priemyselného vlastníctva sa licenèné zmluvy registrujú v príslunom registri. Tieto registre sú vedené Úradom
priemyselného vlastníctva. Typickým príkladom je § 24 ods. 2 PatZ, ktorý ustanovuje, e
licenèná zmluva nadobúda právne úèinky voèi tretím osobám odo dòa zápisu do registra.
Obdobne je to aj v iných zákonoch. Zároveò patentový zákon pripúa výnimku, pretoe
toto ustanovenie neplatí vo vzahu k osobám, ktoré o uzatvorení licenènej zmluvy vedeli
alebo museli vedie. Ak teda poskytovate¾ má s nadobúdate¾om platne a úèinne uzavretú licenènú zmluvu, ale ete nie je zaregistrovaná, táto licenèná zmluva spôsobuje právne úèinky v ich dvojstrannom vzahu a tie voèi tým subjektom, ktoré patria pod uvedenú výnimku. Táto skutoènos môe zohráva dôleitú úlohu napríklad pri predaji podniku, v rámci
ktorého predaja dochádza k právnemu nástupníctvu do zmlúv, vrátane licenèných zmlúv.
Kvôli èastým medzinárodným aspektom poskytovania licencií upozoròujeme na význam registrácie licenèných zmlúv vo vetkých tátoch, pre ktoré sa ude¾uje licencia.
Odsek 2 ustanovuje legislatívny rámec pre prípad, e osobitný zákon ustanovuje povinnos výkonu práv na ich zachovanie. Slovenský právny poriadok obsahuje takéto ustanovenie v § 16 ods. 4 ZOZ, pod¾a ktorého Úrad priemyselného vlastníctva na návrh tretej osoby
vymae ochrannú známku, ak sa nepouívala najmenej pä po sebe idúcich rokov a ak jej ne-
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pouívanie majite¾ náleite neodôvodní. Nadobúdate¾ licencie na pouitie ochrannej známky má z tohto dôvodu v zmysle § 509 ods. 2 povinnos pouíva ochrannú známku.
Súvisiace ustanovenia: § 263.
Súvisiace právne predpisy: § 24 PatZ, § 57 ZPV, § 16 ods. 4 a § 30 ZOZ.

K § 510
Podstata èasovej obmedzenosti ochrany predmetov priemyselného vlastníctva vyplýva
aj zo snahy dosiahnu efektívne vyuívanie týchto predmetov, preto je na zachovanie ochrany poèas celej doby umonenej jednotlivými zákonmi potrebné plati tzv. udriavacie poplatky na Úrade priemyselného vlastníctva. Uvedené ustanovenie je akýmsi zrkadlovým obrazom ustanovenia § 509 ods. 2, pod¾a ktorého je nadobúdate¾ povinný
vykonáva nadobudnuté právo, aby nezaniklo, a pod¾a § 510 je zase poskytovate¾ povinný
udriava právo poèas trvania licenènej zmluvy, aby ho mohol nadobúdate¾ pouíva.
Súvisiace ustanovenia: § 269, § 344-351, § 373, § 508.

K § 511
V tomto ustanovení je dispozitívne upravená nevýluèná licencia (pozri aj komentár k § 508). Ak licenèná zmluva neobsahuje iné ustanovenia, je poskytovate¾ oprávnený sám vykonáva predmetné právo a môe taktie s treou osobou uzatvori licenènú
zmluvu, ktorej predmetom budú rovnaké práva ako v predtým uzatvorenej zmluve. Z dispozitívnej povahy tohto ustanovenia vyplýva, e zmluvné strany môu uzatvori aj výluènú licenènú zmluvu, ktorá znemoní poskytovate¾ovi uzatvori ïaliu takúto zmluvu
a dokonca mu môe zakáza aj výkon tých jeho práv, ktorých sa licencia týka.
Pri absencii inej zmluvnej úpravy nemôe nadobúdate¾ prenecha výkon nadobudnutých práv tretej osobe, èie udeli tzv. sublicenciu. Toto ustanovenie chráni poskytovate¾a,
aby sa nekontrolovane mimo sféru jeho pôsobenia nerozírilo pouívanie daného predmetu
priemyselného vlastníctva. So zakomponovaním monosti udeli sublicenciu do licenènej
zmluvy je obvykle spojená aj vyia odplata a môe by naviazaná aj na odplatu, ktorú nadobúdate¾ získa zo sublicencie. Sublicenèná zmluva je nepomenovanou zmluvou pod¾a
§ 269 ods. 2.
Súvisiace ustanovenia: § 269 ods. 2, § 508.

K § 512
Vyuívanie predmetov priemyselného vlastníctva si väèinou vyaduje podrobné najmä technické informácie, bez ktorých by mohol by tento predmet nevyuite¾ný. Z tohto dôvodu je v § 512 upravená povinnos poskytovate¾a bezodkladne poskytnú nadobúdate¾ovi prísluné informácie a podklady. Tieto môu tvori know-how, akéko¾vek
iné informácie technickej alebo obchodnej povahy a pod. Ich odovzdanie by malo by zmluvne pokryté priamo v licenènej zmluve alebo v nepomenovanej zmluve pod¾a § 269 ods. 2,
ktorá môe by súèasou zmieanej zmluvy spolu s licenènou zmluvou. V druhom prípade,
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ak odplata za ne nie je súèasou licenènej zmluvy, prichádza do úvahy aj samostatná odplata za poskytnutie týchto údajov.
Súvisiace ustanovenia: § 269 ods. 2, § 508, § 513.

K § 513
Toto ustanovenie nadväzuje na § 512 a odráa potenciálnu senzitívnu povahu informácií, ktoré poskytovate¾ odovzdal nadobúdate¾ovi bez oh¾adu na to, èi patria medzi tie informácie, ktoré je poskytovate¾ povinný poskytnú v zmysle § 512 alebo nie. Povinnos mlèanlivosti sa týka vetkých podkladov a informácií, okrem tých, ktoré sú z nej zmluvne
vyòaté alebo ak majú takú povahu, z ktorej mono usudzova, e na ich utajovaní nemá poskytovate¾ záujem. Z praktického h¾adiska môe by zverejòovanie iných ako zmluvne dohodnutých informácií problematické a môe vyústi do sporov o ich povahe. Pri predpoklade
zverejòovania akýchko¾vek nadobudnutých informácií alebo podkladov sa zdá vhodnejie si
presne zmluvne dohodnú, èoho sa to bude týka, alebo aspoò mechanizmus odsúhlasovania
zverejnenia.
Pre aplikáciu povinnosti mlèanlivosti sa za tretie osoby nepovaujú napríklad zamestnanci èi obchodní spoloèníci. Nadobúdate¾ zodpovedá aj za nich za dodranie povinnosti mlèanlivosti. V zmysle § 20 a § 51 je vak moná aj ich priama právna zodpovednos, ak sa poruenie povinnosti mlèanlivosti týkalo obchodného tajomstva.
Povinnos mlèanlivosti nezaniká v dôsledku zániku zmluvy a ani po povinnom odovzdaní vetkých podkladov, zánik tejto povinnosti zákon spája so skutoènosou, e sa stanú
veobecne známymi.
Súvisiace ustanovenia: § 17, § 20, § 51, § 351 ods. 1, § 373, § 512.

K § 514
Zmysel tohto ustanovenia vyplýva z toho, e domáha sa ochrany práva poskytnutého licenciou sa môe iba majite¾ tohto práva. Nadobúdate¾ toti nadobudol právo
vykonáva urèité práva, ale nie právo samotné. Poskytovate¾ sa sám nemusí dozvedie o poruovaní svojho práva, preto je stanovená povinnos nadobúdate¾a informova ho o poruovaní, aby mohol vyui tie právne prostriedky, ktoré mu zákon umoòuje. Na druhej strane
je poskytovate¾ povinný vyui tie právne prostriedky, ktorými ochráni nadobúdate¾ov výkon práv. Bez oh¾adu na to, èi sa bude poskytovate¾ domáha ochrany svojich práv alebo
bude chráni výkon práva nadobúdate¾om, môe sa domáha ochrany tými právnymi prostriedkami ochrany, ktoré sú uvedené v osobitných zákonoch na ochranu predmetov priemyselného vlastníctva, alebo veobecnými právnymi prostriedkami ochrany vyplývajúcimi
z ObchZ alebo OZ. Nadobúdate¾ je povinný poskytnú súèinnos pri domáhaní sa ochrany
poskytovate¾om. Nesplnenie uvedenej povinnosti poskytovate¾a alebo nadobúdate¾a môe
spôsobi vznik zodpovednosti za kodu.
Súvisiace ustanovenia: § 344, § 373.
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K § 515
Vypoveda mono licenènú zmluvu, ktorá bola dojednaná na dobu neurèitú.
Pri licenèných zmluvách je vak charakter èasovej neurèitosti ich trvania problematický,
keïe ich trvanie je naviazané na dobu ochrany samotného predmetu priemyselného vlastníctva a licenèné zmluvy by mali obsahova takto ohranièené èasové trvanie. V tomto ustanovení upravená dåka výpovednej lehoty súvisí so spravidla dlhodobým vyuívaním predmetov priemyselného vlastníctva, èo môe by spojené napríklad aj so znaènými vstupnými
nákladmi, preto zákonodarca v záujme stability týchto právnych vzahov ustanovil výrazne dlhiu výpovednú lehotu ako v iných zákonoch. Z dispozitívnosti tohto ustanovenia vyplýva, e aj licenènú zmluvu na dobu urèitú mono vypoveda, ale len za podmienky, e sú dohodnuté jej podmienky priamo v zmluve, inak takúto zmluvu nie je moné
vypoveda.
Súvisiace ustanovenia: § 272, § 508, § 514.
Súvisiace právne predpisy: § 40 OZ, § 582 OZ.

K § 516
Zmluva o uloení veci je relatívnym obchodom a v prípade, e nedôjde k naplneniu podmienok pod¾a § 261 ObchZ alebo nebude uzavretá zmluva pod¾a § 262 ObchZ, bude
pouitý OZ a pod¾a neho zmluva o úschove (§ 747 a nasl. OZ). Zmluva má bezodplatnú povahu a mono hovori o reálnom kontrakte, keïe základnou podmienkou vzniku zmluvy je
odovzdanie veci uloite¾om opatrovate¾ovi (pokia¾ nedôjde k odovzdaniu veci, zmluva nevznikne). Zmluva môe ma akcesorickú povahu, èo vak nemusí by nevyhnutné, keïe
súvislos s obchodným stykom zmluvných strán nemusí ma vdy povahu právnu. Najèastejie vak pôjde o vzájomnú závislos zmlúv pod¾a § 275 ods. 2 ObchZ alebo o pouitie
ustanovení zmluvy o uloení veci pod¾a § 526 ObchZ, kedy vak nepôjde o samostatný záväzok.
Zmluva nevyaduje písomnú formu a jej podstatnými náleitosami sú:


urèenie èasu opatrovania (vychádzajúc z ust. § 524 môe to by aj na dobu neurèitú,
hoci zmluva má ma doèasný charakter),



bezplatnos,



urèenie veci a jej prevzatie (predmetom záväzku môe by len vec hnute¾ná, a to urèená
individuálne),



záväzok opatrovate¾a vec opatrova.

Samostatným prípadom uloenia veci je uloenie cenných papierov, ktoré ako
osobitný kontrakt obsahuje zákon o cenných papieroch, ktorý v ust. § 34  § 38 upravuje
zmluvy o úschove, správe a uloení veci.
V druhom odseku nájdeme návod na odlíenie zmluvy o úschove od zmluvy o skladovaní, kde primárnym znakom v prípade neurèenia odplaty je predmet èinnosti opatrovate¾a
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a v prípade, e opatrovanie nesúvisí s jeho èinnosou platí nevyvrátite¾ná právna domnienka uzavretia zmluvy o uloení veci (t. j. bezodplatného kontraktu).
Vetky ustanovenia zmluvy o uloení veci sú dispozitívne, je teda na vôli strán, èi ich
upravia odline od zákona alebo ponechajú zmluvu èisto v podobe typovej zmluvy bez odchýlok.
Judikatúra:
Vá. 2462 z r. 1923, Eliá str. 815
Zo zmluvy o uloení veci vznikajú opatrovate¾ovi povinnosti výluène voèi uloite¾ovi,
nie voèi vlastníkovi veci.

K § 517
Povinnosti opatrovate¾a vychádzajú z charakteru zmluvy, a teda je moné od neho poadova len základnú starostlivos spoèívajúcu v prijatí opatrení na predídenie kody na
veci (veobecná prevenèná povinnos pod¾a § 415 OZ). Konkrétne povinnosti súvisiace
s opatrovaním veci musia by stanovené v zmluve, resp. na ne musí uloite¾ opatrovate¾a
upozorni. Taktie povinnos vec poisti sa viae na dohodu strán (odlinos od OZ, kde
môe vzniknú povinnos vec poisti pod¾a § 749, pokia¾ je to pri úschove danej veci obvyklé).

K § 518
Zákon umoòuje odchýli sa od dohodnutého spôsobu opatrovania veci aj bez
súhlasu uloite¾a, pokia¾ nastanú urèené okolnosti. Spôsob opatrovania je pojem, ktorý
môe zahàòa také skutoènosti, ako urèenie miesta uloenia veci, spôsob nakladania s òou
(vnútorné alebo vonkajie priestory, potreba pravidelného oetrovania a pod.). Notifikaèná
povinnos opatrovate¾a sa viae a k momentu vzniku skutoèností saujúcich plnenie
zmluvy.

K § 519
Z kontrukcie ustanovenia vyplýva, e opatrovate¾ môe zveri vec tretej osobe, a to so
súhlasom alebo bez súhlasu uloite¾a s nasledujúcimi úèinkami:
a) Zverenie bez súhlasu opatrovate¾a má za následok zodpovednos v rozsahu pod¾a ust.
§ 331 a 332 ObchZ, avak pod¾a zmluvy o uloení veci sa primárne súhlas uloite¾a nemusí vyiada (pokia¾ to nie je v rozpore so zmluvou).
b) Zverenie tretej osobe so súhlasom uloite¾a znamená zodpovednos v rozsahu pod¾a
mandátnej zmluvy (§ 566 a nasl. ObchZ). Tu dochádza k urèitému nesúladu s ust.
§ 517, keïe pri opatrovate¾ovi nemono oèakáva odbornú starostlivos (ktorú predpokladá mandátna zmluva) a v prípade plnenia treou osobou so súhlasom uloite¾a u je
poadovaný vyí stupeò starostlivosti. Takýto postup by sme oèakávali skôr pri uloení bez výslovného súhlasu uloite¾a.
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c) Zverenie v rozpore so zmluvou, t. j. proti vôli uloite¾a znamená prechod nebezpeèenstva kody na veci na opatrovate¾a. Nesmie vak ís o prípady pod¾a § 518, kedy tak
opatrovate¾ uèini môe.

K § 520
Pokia¾ by mal opatrovate¾ právo vec uíva, naruila by sa celková kontrukcia tohto
zmluvného typu a ilo by o zmluvu o výpoièke pod¾a § 659 OZ. Opatrovate¾ nesmie
s vecou naklada inak, ako bolo medzi stranami dohodnuté, t. j. len ju opatrova za
úèelom jej následného riadneho vrátenia uloite¾ovi.

K § 521
Toto ustanovenie je osobitným ustanovením k úprave náhrady kody, ktorým
je spresnený rozsah náhrady kody spôsobenej uloenou vecou (osobitný liberaèný dôvod). Keïe ide o zmluvu bezodplatnú, má opatrovate¾ nárok na úhradu nákladov, ktoré mu
vznikli pri opatrovaní veci, a to nielen nevyhnutných, ale aj nákladov, ktoré povaoval za
rozumné a úèelné vynaloi pri plnení svojich povinností. Ide o dispozitívne ustanovenie,
take strany sa môu dohodnú odline aj èo sa týka náhrady kody, tak aj úhrady nákladov
(zmluva vak nesmie nadobudnú charakter odplatnosti!).
V odseku 2 je formulovaná výnimka zo veobecne platného § 44 ods. 1, pod¾a ktorého pri
prijímaní návrhu zmluvy (pod èo mono subsumova aj oznámenia o právnych úkonoch,
ktoré si vyadujú predchádzajúci súhlas druhej strany) mlèanie alebo neèinnos samy osebe
neznamenajú prijatie návrhu. Znamená to výrazné posilnenie postavenia opatrovate¾a pri
výkone jeho povinností a zároveò jeho ochranu vzh¾adom na bezodplatný charakter zmluvy
a v podstate dobrovo¾ný výkon èinnosti, ktorá nie je predmetom jeho èinnosti. Vynaloenie
takýchto nákladov a uplatnenie nárokov opatrovate¾om upravuje následne ods. 3 a ods. 4.

K § 522
Pokia¾ zo zmluvy nevyplýva iné a je urèené miesto, kde má by vec uloená, v tomto
mieste je potrebné aj vec uloite¾om vyzdvihnú. Pokia¾ sa strany na mieste uloenia
nedohodli, vec bude vydaná tak, ako to ustanovuje zákon, t. j. v sídle (mieste podnikania, resp. v bydlisku) opatrovate¾a alebo v mieste, kde je jeho organizaèná zloka vec
opatrujúca.
Odporúèame miesto odovzdania veci v zmluve presne urèi, keïe ani návod urèený zákonom nemusí by postaèujúci.
Judikatúra:
R 157/53, Eliá str. 819
Opatrovate¾ nemôe odopiera uloite¾ovi vydanie veci prevzatej do úschovy z toho dôvodu, e uloite¾ nie je jej vlastníkom.
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K § 523
Pokia¾ aj bola v zmluve urèená lehota na vydanie veci, opatrovate¾ má povinnos vec vyda uloite¾ovi bezodkladne po tom, ako o to poiada. Pokia¾ tak neuèiní, dostáva sa pod¾a
ust. § 368 do omekania a prechádza na neho nebezpeèenstvo kody na veci.
Takisto pod¾a ods. 2 pri zákonom urèených okolnostiach má uloite¾ povinnos vec prevzia. Povahu prekáky v opatrovaní treba posudzova objektívne a opatrovate¾ nemôe poadova prevzatie veci pred uplynutím doby uloenia, pokia¾ takéto prekáky síce boli nepredvídate¾né, ale spôsobil ich svojou nedbanlivosou, resp. opatrovaním v rozpore s ust.
§ 517.

K § 524
Hoci zmluva by mala ma doèasný charakter, môe nasta situácia, e strany lehotu na
vydanie veci neurèia. Zmluva teda môe by uzavretá na neurèito, vtedy by bolo vhodné
upravi spôsob výpovede. Doba uloenia sa môe viaza aj na úèel uloenia súvisiaci s iným
záväzkom (najmä v prípadoch, kedy pôjde o akcesorický záväzok). Ak teda z nijakých okolností nevyplýva, kedy má opatrovate¾ vec vyda, musí ju vyda uloite¾ovi, len èo ho o to poiada a naopak, uloite¾ je povinný vec prevzia bez zbytoèného odkladu po výzve opatrovate¾a. Zákon síce neustanovuje v oboch prípadoch rovnakú lehotu, zastávame vak názor, e
zakadým pôjde o objektívne najrýchlejie moné vydanie resp. prevzatie veci.
Kadá zo strán, ktorá svoju povinnos poruí, sa tak dostáva do omekania so vetkými
následkami s tým spojenými (§ 365 a § 372 ObchZ).

K § 525
V tomto ustanovení zákon vymedzuje osobitné dôsledky omekania verite¾a. Právo vec
preda alebo uskladni u tretej osoby je výrazným oprávnením opatrovate¾a, ktorý
je tak chránený pred akosami, ktoré by mu ïalie opatrovanie veci mohlo spôsobi. Je to
zároveò silná motivácia pre uloite¾a, aby k jeho omekaniu nedolo. Takéto ustanovenie
mono povaova za peciálnu úpravu predchádzania kodám.
Predaj sa uskutoèòuje v mene opatrovate¾a, aj keï nie je vlastníkom veci. Zo zákona sa
toti stáva nosite¾om práva k cudzej veci, èo je právo podobné ako zádrné alebo záloné právo. Takto mono kona, len pokia¾ je uloite¾ na to vopred upozornený. Predaj sa
uskutoèní na úèet uloite¾a s tým, e opatrovate¾ má právo zapoèíta si oprávnené náklady
(prípadne náhradu kody), ktoré mu zo zmluvy vznikli. Okolnosti predaja musia by
transparentné a cena obvyklá.
Ustanovenie je dispozitívne a strany sa teda môu dohodnú na inom spôsobe alebo na
vylúèení takýchto oprávnení opatrovate¾a.

K § 526
Na základe tohto ustanovenia budú ustanovenia o zmluve o uloení veci aplikovate¾né
na vetky zmluvné vzahy, pri ktorých dôjde k povinnosti opatrova vec jednou zo zmluv-
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ných strán. Tieto ustanovenia sa pouijú primerane (a subsidiárne) k hlavnému záväzkovému vzahu.

K § 527
Zmluva o skladovaní je podobne ako zmluva o uloení veci relatívnym obchodom
a v prípade, e nedôjde k naplneniu podmienok pod¾a § 261 ObchZ alebo nebude uzavretá
zmluva pod¾a § 262 ObchZ, bude pouitý OZ a pod¾a neho zmluva o úschove (§ 747 a nasl.
OZ).
Zmluva je konsenzuálnym kontraktom, keïe k jej vzniku dôjde u stretnutím sa vôle
strán takúto zmluvu uzavrie, bez potreby reálneho odovzdania veci, ktorá sa má skladova.
V prípade neurèenia odplaty je pre typ zmluvy rozhodujúce, èi predmetom èinnosti
skladovate¾a je opatrovanie veci. V prípade, e opatrovanie súvisí s jeho èinnosou, platí nevyvrátite¾ná právna domnienka uzavretia zmluvy o skladovaní.
Zmluva je dispozitívna, strany si môu urèi odchylne svoje práva a povinnosti.
Zmluva nevyaduje písomnú formu a jej podstatnými náleitosami sú:


urèenie veci.

Predmetom záväzku môe by len vec hnute¾ná, a to urèená individuálne. Pokia¾ by aj
ilo o veci druhové (èasto sa skladuje napr. tovar druhového charakteru), musia by uloené
samostatne alebo aspoò presne oznaèené tak, aby bolo nepochybné, e ide presne tie veci,
ktoré ukladate¾ zveril skladovate¾ovi.


záväzok skladovate¾a vec prevzia, uloi a opatrova,



urèenie skladného.

Vzh¾adom na odsek 2 nemusí by vdy skladné urèené v zmluve, musí vak z povahy
zmluvy vyplýva, e je odplatná, a teda skladné bude nárokovate¾né zo strany skladovate¾a
(inak by neko o tento typ zmluvy).

K § 528
Hoci zmluva nemusí ma písomnú podobu, prevzatie veci musí skladovate¾ potvrdi písomne. Takéto potvrdenie môe ma povahu cenného papiera, pokia¾ je to v súlade s vô¾ou
strán a nadobudne náleitosti urèené zákonom.
Prevod cenného papiera je omnoho jednoduchí ako prevod práva zo záväzkového vzahu, èo je v prípade skladovania tovaru rozhodujúce. Pokia¾ by potvrdenie
o prevzatí veci nemalo povahu cenného papiera, muselo by k prevodu práva dôjs formou cesie pod¾a OZ (§ 524 a nasl.).
Pod¾a zákona o cenných papieroch je cenným papierom len to, èo je zákonom
ako cenný papier urèené. Tento zákon pozná aj skladiskový list (je tu urèitá terminologická disproporcia  Obchodný zákonník hovorí o skladitnom liste). Skladiskový list je listinným cenným papierom. Cenný papier je vydaný okamihom, keï spåòa vetky náleitosti
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preò zákonom ustanovené a keï sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého nadobúdate¾a, pokia¾ z osobitného zákona nevyplýva nieèo iné. Skladitný list nezosobòuje vlastnícke právo, oprávòuje na vydanie veci v òom pecifikovanej (obligaèný cenný
papier  stelesnenie práva na vydanie veci, pochádzajúce zo záväzkového vzahu).
Nedokonalosou ObchZ v súvislosti so skladitným/skladiskovým listom je, e neobsahuje iadne obsahové náleitosti listu (napr. pri nálonom liste je v ust. § 614 presne uvedené, èo má tento obsahova). Obchodný zákonník len urèuje, e môe znie na meno alebo na
doruèite¾a a jeho prevod sa spravuje rubopisom pod¾a zmenkového zákona.

K § 529
Skladovate¾ nemôe by viazaný zmluvou neobmedzene, zákon teda stanovuje v prípade neurèenia lehoty na odovzdanie veci 6-mesaènú dobu, poèas ktorej musí k odovzdaniu
veci skladovate¾ovi dôjs, inak zmluva zanikne. Opä strany môu túto lehotu skráti alebo
predåi dohodou.

K § 530
Ako je uvedené v komentári k § 527, aj veci urèené druhovo musia by pri skladovaní individualizované. Skladovate¾ nesmie veci uíva, nenadobúda k nim vlastnícke právo
a musí ukladate¾ovi umoni prístup k skladovaným veciam. Je vhodné, aby si strany urèili
reim a spôsob vykonávania kontrol zo strany ukladate¾a v zmluve.

K § 531
Pokia¾ sa strany nedohodnú, zákon obsahuje návod na urèenie skladného, ako aj
spôsob jeho úhrady. Pri urèení skladného je moné vychádza z ceny obvyklej v èase
uzavretia zmluvy (t. j. obvyklej pre daný druh skladovania a miesto, kde dolo k uzavretiu
zmluvy).
Pri dlhodobom skladovaní zákon urèuje uhrádzanie skladného pozadu, jeho vyplatenie
zároveò zabezpeèuje zákonným záloným právom skladovate¾a (§ 535 ObchZ).
Skladné je odmenou skladovate¾a, ktorá pokrýva vetky náklady spojené so skladovaním veci. Pre poistenie platí, e skladovate¾ nie je povinný vec poisti, pokia¾ sa strany nedohodnú. Vtedy má nárok na úhradu poistného.

K § 532
V prípade predèasného výberu veci zo strany ukladate¾a (èo nemusí ma vdy za
následok ukonèenie zmluvy) je tento povinný uhradi skladné za celý èas skladovania. Hoci ukladate¾ v priebehu doby skladovania môe vec opätovne do opatery skladovate¾a
zveri, je povinný uhradi mu náklady s takýmto znovuprevzatím veci spojené (nie je u povinný znovu uhrádza skladné, ktoré u bolo pri predèasnom výbere uhradené).
V prípade, e ide o uzavretie zmluvy na dobu neurèitú, táto zaniká vyzdvihnutím veci
ukladate¾om. Skladovate¾ má právo zmluvu vypoveda v jednomesaènej výpovednej lehote.
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K § 533
Toto ustanovenie obsahuje osobitné liberaèné dôvody skladovate¾a. Skladovate¾ zodpovedá za kodu, ktorá na veci vznikla poèas doby, kedy ju mal v opatere, a to
v rozsahu náhrady kody uvedenom v § 373 ObchZ. V odseku 2 sú vymedzené ïalie liberaèné dôvody, ktoré súvisia s výkonom skladovacej èinnosti a skladovate¾ sa ich môe dovola a tak sa od zodpovednosti oslobodi. Skladovate¾ má vak aj v prípade, e koda bola spôsobená niektorým z vymenovaných dôvodov, povinnos vynaloi odbornú starostlivos na
elimináciu kody.
V prípade zmluvy o skladovaní nesie skladovate¾ väèiu zodpovednos za opatrovanie
veci ako opatrovate¾ pri zmluve o uloení veci. Skladovate¾ musí by profesionál, a teda pochybenie pri výkone èinnosti je v prípade vzniku kody protiprávnym konaním, s èím sa
spájajú následky pod¾a § 373 ObchZ  vznik zodpovednosti za kodu.

K § 534
Skladovate¾ má právo odstúpi od zmluvy na základe dôvodov vymedzených zákonom (dispozitívne ustanovenie, teda aj toto je moné stranami zmeni). Následne je povinný urèi ukladate¾ovi primeranú lehotu na prevzatie veci a pokia¾ tento vec nevyzdvihne,
má právo ju preda (pozri komentár k § 525 ObchZ). Z výaku predaja si môe uhradi nielen splatné skladné, ale aj náklady, ktoré mu s predajom veci vznikli. Postupova pod¾a odseku 2 mono, len pokia¾ ide o odstúpenie pod¾a odseku 1 alebo pokia¾ sa na tom strany dohodli.

K § 535
Skladovate¾ je chránený aj zabezpeèením jeho poh¾adávky voèi ukladate¾ovi formou
záloného práva (§ 151a OZ a § 299 ObchZ). Je moné uplatni aj zádrné právo, hoci
o tom zákon výslovne nehovorí (pod¾a § 151s OZ kto je povinný vyda hnute¾nú vec, môe
ju zadra, aby zabezpeèil svoju splatnú peòanú poh¾adávku voèi tomu, komu je inak povinný vec vyda).
Takéto postavenie mu zaruèuje väèiu istotu vymoite¾nosti jeho poh¾adávky aj v prípadoch konkurzu (stáva sa oddeleným verite¾om pod¾a § 28 zákona o konkurze a vyrovnaní).

K § 536
Pojmovým znakom zmluvy o dielo je odplatné zhotovenie diela.
Dielom pritom zákon rozumie:


zhotovenie urèitej veci, pokia¾ nespadá pod kúpnu zmluvu. (Pod¾a zákona je urèitým
vodítkom pre rozlíenie kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo miera vecí, ktoré sú dodávané
za úèelom výroby tovaru, resp. zhotovenia diela. O zmluvu o dielo pôjde v prípade, pokia¾ objednávate¾ dodá podstatnú èas vecí na zhotovenie diela alebo pokia¾ prevaná
èas záväzku zhotovite¾a spoèíva vo vykonaní èinnosti. O kúpnu zmluvu pôjde, ak podstatnú èas vecí potrebných na zhotovenie veci dodá predávajúci.),
Aktualizácia è. 54
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montá urèitej veci,



údrba veci,



vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy urèitej veci,



hmotne zachytený výsledok inej èinnosti, napr. odborný posudok, stavebné plány,



zhotovenie, oprava alebo úprava stavby alebo jej èasti, a to vdy, aj keï vetky veci potrebné na zhotovenie diela má zaobstara zhotovite¾. (K tomu porovnaj § 588, § 410).

Dielo pritom môe by vymedzené pod¾a druhu (napr. výroba urèitých súèiastok
stroja) alebo jednotlivo (napr. oprava konkrétneho stroja).
Vymedzením predmetu zmluvy, t. j. dielom je daná odlinos ako od iných
zmlúv upravených Obchodným zákonníkom, najmä od zmluvy mandátnej (§ 566
a nasl.), tak od vzahov upravených inými právnymi predpismi, najmä Zákonníkom práce
alebo Autorským zákonom.
Podstatnými èasami zmluvy je:


urèenie zmluvných strán (objednávate¾ a zhotovite¾),



urèenie diela,



záväzok objednávate¾a zaplati cenu.

Výka ceny podstatnou èasou nie je, lebo zmluva môe vzniknú, aj pokia¾ strany prejavia vô¾u ju uzatvori aj bez urèenia tejto ceny.
(K tomu porovnaj § 546.)
Judikáty:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 22. júna 2000, sp. zn. 7 Obo
64/2000.
Ak bol na majetok objednávate¾a vyhlásený konkurz, zhotovite¾ sa nemôe úspene domáha proti správcovi konkurznej podstaty vylúèenia veci, ktorá bola predmetom údrby,
opravy alebo úpravy z konkurznej podstaty úpadcu, pretoe vlastníkom veci je úpadca.

K § 537
Ustanovenie vymedzuje základné práva a povinnosti zmluvných strán.
Medzi povinnosti zhotovite¾a patria:
–

vykona dielo na svoj náklad a svoje nebezpeèenstvo,

–

vykona dielo riadne a vèas, tzn., e pokia¾ nedokonèí a neodovzdá dielo objednávate¾ovi,
nemá nárok na odmenu a dostáva sa do omekania so splnením záväzku (porovnaj § 365
a nasl.). Vykona dielo vèas, znamená vykona dielo v dobe, ktorá je ustanovená v zmluve alebo v primeranej dobe s oh¾adom na povahu diela.

Vykona dielo pred dohodnutou dobou je moné, ak to nie je zmluvou vylúèené, alebo
tomu nebráni povaha diela.
–

zhotovi dielo osobne, prípadne poveri zhotovením inú osobu (k tomu porovnaj § 538)
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–

upozorni bez zbytoèného odkladu objednávate¾a, ak je vec ním dodaná napr. nepotrebná, alebo ak dal nesprávne pokyny (k tomu porovnaj § 551),

–

oznámi bez zbytoèného odkladu zistenie prekáky, ktorá znemoòuje vykonanie diela
(k tomu porovnaj § 552),

–

zaobstara veci urèené na vykonanie diela, pokia¾ ich pod¾a zmluvy nemá za povinnos
zaobstara objednávate¾ (k tomu porovnaj § 539).

Akým spôsobom dielo vykoná je vecou zhotovite¾a, ktorý pri vykonávaní diela postupuje
samostatne. V zmluve je moné dohodnú povinnos zhotovite¾a riadi sa pokynmi objednávate¾a.
Medzi povinnosti objednávate¾a patrí:
–

prevzia vykonané dielo,

–

odovzda zhotovite¾ovi v urèenej dobe veci potrebné na vykonanie diela (k tomu porovnaj § 539),

–

zaplati cenu za vykonanie diela (k tomu porovnaj § 546),

–

vykona prehliadku diela po jeho odovzdaní (k tomu porovnaj § 562).

K § 538
Zákon predpokladá, e dielo vykonáva zhotovite¾ osobne. Nevyluèuje vak, pokia¾ zo
zmluvy èi z povahy diela nevyplýva nieèo iné, aby dielo zhotovila iná (právnická èi fyzická)
osoba. Musí sa tak sta na základe poverenia zhotovite¾a, ktorý v takom prípade zostáva voèi
objednávate¾ovi priamo zodpovedný za vykonanie diela (t. j. za prípadné vady diela, omekanie a pod.).

K § 539
Povinnos zaobstara veci urèené na vykonanie diela je daná veobecne na strane objednávate¾a. Tieto veci, potrebné na zhotovenie diela, sú spravidla obsiahnuté v zmluve. Ak ide
o zhotovenie novej hnute¾nej veci je ich zaobstaranie pojmovým znakom zmluvy o dielo
(k tomu porovnaj komentár k § 410 a § 536).
Zhotovite¾ zaobstaráva:
–

veci potrebné na vykonanie diela, ktoré nie sú v zmluve výslovne oznaèené a ktoré nie je
povinný zaobstara objednávate¾,

–

veci, ktoré nezaobstaral objednávate¾ vèas, t. j.

–

v dobe urèenej v zmluve,

–

ak nie je doba takto urèená, bez zbytoèného odkladu po tom èo, bola uzatvorená zmluva.

Zhotovite¾ musí v takomto prípade upozorni objednávate¾a, e veci zaobstará na jeho
úèet. O úhradu ich ceny môe zhotovite¾ poiada i pred dokonèením diela.
Pokia¾ chýba jasné dojednanie, kto hradí cenu zaobstarávaných vecí potrebných na zhotovenie diela, platí, e sa celková cena za dielo o cenu týchto vecí nezniuje.
Aktualizácia è. 54
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K § 540
Ustanovenie upravuje nebezpeèenstvo kody na veciach, ktoré majú by pouité pri
zhotovení diela, a vlastnícke právo k nim.
K zmluve o skladovaní porovnaj § 527 a nasl.

K § 541
Pokia¾ zmluva neustanoví nieèo iné, vystupuje zhotovite¾, pokia¾ ide o veci, ktoré zaobstaral k vykonaniu diela, ako predávajúci a nesie prípadnú zodpovednos za ich vady.
K zodpovednosti za vady diela porovnaj § 560 a nasl.

K § 542
Zákon upravuje otázku vlastníctva a nebezpeèenstva kody na zhotovované veci v závislosti na tom:
–

kde sa dielo vykonáva, èi u objednávate¾a, èi u na jeho pozemku, èi na pozemku, ktorý
zaobstaral alebo inde,

–

èi ide o zhotovenie veci alebo o opravu èi úpravu veci.

Ak sa zhotovuje vec u objednávate¾a, nesie nebezpeèenstvo kody a vlastníkom veci je
objednávate¾.
Ak sa zhotovuje vec inde ne u objednávate¾a, znáa nebezpeèenstvo kody a vlastníkom
veci je zhotovite¾.
Nebezpeèenstvo kody na zhotovované veci prechádza zo zhotovite¾a na objednávate¾a
podobne ako v kúpnej zmluve (§ 456), t. j. v dobe:
–

keï objednávate¾ prevezme zhotovené dielo od zhotovite¾a,

–

kedy mu zhotovite¾ umonil s dielom naklada, ak dielo neprevzal vèas.

K § 543
Ustanovenie riei otázky nárokov strán pre prípad, keï vykonanie diela, ktorého vlastníkom je zhotovite¾, bolo zmarené.
Pokia¾ dôjde k zániku záväzkov:
–

z dôvodu, za ktorý objednávate¾ nezodpovedá, môe objednávate¾ poadova cenu predaných a rozpracovaných vecí,

–

z dôvodu, za ktorý objednávate¾ zodpovedá, môe objednávate¾ poadova úhradu zodpovedajúcu obohateniu zhotovite¾a.

K § 544
Ustanovenie upravuje nároky strán v prípade, keï vlastníkom zhotovovanej veci je objednávate¾, vec nemono vráti a záväzok zanikne. Ak dôjde k jeho zániku:
–

z dôvodu, za ktorý objednávate¾ nezodpovedá, musí zhotovite¾ovi nahradi to, o èo sa
obohatil,
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–

z dôvodu, za ktorý objednávate¾ zodpovedá, môe zhotovite¾ vyda dielo a iada úhradu
vecí, ktoré zaobstaral a do diela spracoval.

K nárokom pri odstúpení od zmluvy z dôvodu omekania objednávate¾a porovnaj § 548
ods. 2.

K § 545
Ustanovenie zakotvuje subsidiárnu aplikovanos § 544 aj na montá, údrbu, opravu
alebo úpravu veci vykonávanej na základe zmluvy o dielo.

K § 546
Interpretaèné ustanovenie urèujúce cenu diela pre prípad, keï strany uzavreli platne
zmluvu bez dojednania o výke ceny alebo spôsobu jej urèenia (k tomu porovnaj § 536 ods. 3).

K § 547
Zákon rozliuje:
–

rozpoèet záväzný  zaruèujúci úplnos, nezaruèujúci úplnos,

–

rozpoèet nezáväzný.
V prípade záväzného rozpoètu je zvýenie ceny moné len na základe dohody strán.

Pri záväznom rozpoète, nezaruèujúcom úplnos, môe zhotovite¾ poadova zvýenie
ceny, pokia¾ pri vykonávaní diela bolo potrebné vykona èinnosti, ktoré boli v dobe uzatvorenia zmluvy nepredvídate¾né.
Pokia¾ bola cena stanovená na základe nezáväzného rozpoètu, má zhotovite¾ diela právo
poadova zvýenie ceny o náklady, ktoré nutne a úèelne vynaloil pri vykonávaní diela
a ktoré prevyujú náklady zahrnuté do rozpoètu.
V prípade sporu, keï sa o zvýení ceny strany nedohodnú, bude o òom rozhodova súd,
a to na návrh zhotovite¾a.
Ak predstavuje zvýenie ceny èiastku vyiu ne 10% môe objednávate¾ odstúpi od
zmluvy, a to bez zbytoèného odkladu. Nárok na èas ceny za èiastoèné omekanie vykonania
diela zostáva zachovaný.
Lehota na oznámenie nutnosti prekroèenia rozpoètovanej ceny má charakter prekluzívny, lebo jej zbytoèným uplynutím zaniká nárok na urèenie zvýenia ceny. Súd bude k jej
uplynutiu prihliada z úradnej povinnoti.

K § 548
Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotovite¾ovi, ak si strany nedohodnú nieèo iné, len
úspeným vykonaním diela, tzn. riadnym splnením. Zhotovite¾ má vak nárok na zaplatenie
ceny pod¾a uzatvorenej zmluvy i v prípade, keï odstúpi od zmluvy preto, e objednávate¾ je
v omekaní, napr. s dodaním vecí, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela, príp. s plnením
iných povinností, pokia¾ omekanie nebolo spôsobené okolnosami vyluèujúcimi zodpovedAktualizácia è. 54
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nos (§ 374). Z ceny sa vak v takomto prípade odpoèíta úspora zhotovite¾a spoèívajúca iba
v èiastoènom vykonaní diela.

K § 549
Dispozitívne ustanovenie, ktoré riei prípady zvýenia èi zníenia ceny s oh¾adom na rozsah
diela, pokia¾ sa na nich strany nedohodnú. V prípade zmeny diela, ktorá bude dohodnutá a po
uzavretí zmluvy, zaplatí objednávate¾ cenu zodpovedajúcu tejto zmene s oh¾adom na úèelne vynaloené náklady nutné na zmenu diela.

K § 550
Zhotovite¾ je povinný riadne zhotovova vec a objednávate¾ môe vykonáva kontrolu
zhotovovania diela.
Zákon v tejto súvislosti zakotvuje peciálny prípad práva objednávate¾a odstúpi od
zmluvy pokia¾:
–

postup zhotovite¾a by viedol k podstatnému porueniu zmluvy,

–

zhotovite¾ bol vyzvaný k odstráneniu vád a v primeranej lehote tieto neodstránil.
K podstatnému porueniu zmluvy porovnaj § 345 ods. 2.

K § 551
Ustanovenie nepriamo ustanovuje povinnos zhotovite¾a vykonáva dielo s odbornou
starostlivosou. Splnenie tejto povinnosti mu dáva právo prerui vykonávanie diela, hoci
by sa tým dostal do omekania, a poadova náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s tým
vznikli. Okrem toho, ak svoje povinnosti splní, nezodpovedá za nedokonèenie diela, príp. za
jeho vady. Aj keï dielo nebolo dokonèené má nárok na zaplatenie ceny, musí si vak zapoèíta
to, èo uetril nedokonèením diela.
Dôsledkom nesplnenia urèených povinností je zodpovednos zhotovite¾a za vady diela,
ktoré vznikli pouitím vadných vecí, odovzdaných na spracovanie alebo plnením písomných
pokynov, ktoré obdral od objednávate¾a na vykonanie diela.
K vadám diela porovnaj § 560.

K § 552
peciálne ustanovenie vo vzahu k § 344.
Právo odstúpi od zmluvy, ktorej pri splnení zákonom ustanovených podmienok nie je
viazané na poruenie zmluvy, majú obidve zmluvné strany. V takom prípade im nevzniká
ani právo na náhradu kody.)
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.

K § 553
Predpokladom aplikácie tohto ustanovenia je, e si strany v zmluve dohodli vykonávanie
kontroly objednávate¾om, avak nedohodli si s tým spojený postup.
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K § 554
Záväzok vyplývajúci zo zmluvy o dielo, t. j. vykonanie diela, je splnený ukonèením
a odovzdaním diela.
Zákon riei otázky splnenia, t. j. odovzdania diela, prechodu vlastníckeho práva k nemu,
a prechodu nebezpeèenstva kody na veci pre prípad, e si ich strany nedohodli v zmluve.
Pritom umoòuje na základe analógie aplikáciu prísluných ustanovení upravujúcich kúpnu zmluvu.
K zmluve o preprave veci porovnaj § 610 a nasl.
Zápis o odovzdaní a prevzatí diela sa spisuje, ak ktoráko¾vek zo strán prejaví o to záujem.

K § 555
Ustanovenie dopåòa úpravu § 554 pre prípad, keï zo zmluvy nevyplýva povinnos odosla dokonèené dielo.
Vykonanie skúok, ako dôkaz riadneho splnenia, musí by dohodnutý v zmluve. Ods. 2
a 4 budú aplikované, ak si o skúkach strany nedohodli nieèo iné. Dielo je pod¾a zákona povaované za dokonèené a po ich úspenom vykonaní. Zápis o skúkach má iba dôkazný charakter.

K § 556
peciálne ustanovenie pre prípad, keï dielom je hmotne zachytený výsledok èinnosti
(napr. znalecký posudok, projektová dokumentácia a pod.).
Splnenie je viazané na odovzdanie toho materializovaného výsledku èinnosti zhotovite¾a
objednávate¾ovi.

K § 557
Zo zákona je zhotovite¾ oprávnený hmotne zachytený výsledok èinnosti, ktorý predstavuje predmet zmluvy o dielo poskytnú nielen objednávate¾ovi, ale aj iným osobám, s výnimkou prípadov, keï:
–

zmluva obsahuje zákaz takého konania zhotovite¾a,

–

bolo by to na ujmu objednávate¾a.

Vzh¾adom na to, e zákon hovorí v tomto ustanovení iba o takom diele, ktoré je predstavované hmotným výsledkom èinnosti, nemono podobné právo prizna zhotovite¾ovi, ak ide
o zhotovenie veci, montá, údrbu, opravu alebo úpravu veci.

K § 558
Právna úprava vykonaná v nadväznosti na ochranu priemyselného a iného duevného
vlastníctva.
K licenènej zmluve porovnaj § 508 a nasl.
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K § 559
Ustanovenie ustanovuje zodpovednos zhotovite¾a za poruenie práva inej osoby v súvislosti s ustanovením § 558.
K právnym vadám porovnaj ustanovenie týkajúce sa kúpnej zmluvy (§ 434 a § 435),
ktoré budú aplikované primerane.

K § 560
Zhotovite¾ má povinnos vykona a odovzda dielo bez vád, tzn. v súlade so zmluvou.
Pri poruení tejto povinnosti zodpovedá:
–

za vady diela pri odovzdávaní, príp. v dobe, keï prechádza nebezpeèenstvo kody
na zhotovené veci na objednávate¾a (tzv. vady zrejmé pri odbere),

–

za vady vzniknuté po odovzdaní diela, ak:

–

ide o vady, na ktoré sa vzahuje záruka za akos,

–

ide o vady spôsobené poruením jeho povinností.

Otázky týkajúce sa mnostva, akosti a vykonania diela sa budú riadi primerane ustanoveniami kúpnej zmluvy (§ 420  § 422 a § 426).

K § 561
Zodpovednos za vady diela má objektívny charakter. Ustanovenie ustanovuje peciálne
liberaèné dôvody, ktoré umoòujú zhotovite¾ovi zbavi sa zodpovednosti za vady zhotoveného diela.

K § 562
Povinnos prehliadnu zhotovené dielo je ustanovená zákonom v záujme vèasného zistenia vád diela. Vykonanie prehliadky je nepriamo ustanovené ako zaèiatok lehoty na oznámenie vád tovaru (reklamaèné lehoty).
Lehota na oznámenie vád má charakter premlèacej lehoty, tzn. súd na jej uplynutie bude
prihliada, pokia¾ túto skutoènos namietne zhotovite¾ diela (§ 428 ods. 2 a 3).

K § 563
Zákon ponecháva poskytnutie záruky na vôli zhotovite¾ovi diela resp. na vôli zmluvných strán. Jej platné ustanovenie vyaduje písomnú formu. Záruka za akos diela sa riadi
ustanoveniami, ktoré regulujú túto otázku v rámci právnej úpravy kúpnej zmluvy.
K písomnej forme porovnaj § 40 OZ.
Ak nie je zaèiatok záruènej lehoty ustanovený v zmluve alebo v písomnom prehlásení
zhotovite¾a, zaèína plynú do okamihu odovzdania diela.

K § 564
Nároky objednávate¾a z vád diela sa riadia primerane ustanoveniami upravujúcimi
zodpovednos za vady tovaru pri kúpnej zmluve (§ 436 a § 441).
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Pokia¾ má dielo vady a zhotovite¾ tým poruil zmluvu podstatným spôsobom môe objednávate¾:
–

poadova odstránenie vád vykonaním náhradného diela, avak len za predpokladu, e
vadné dielo je moné vráti alebo odovzda zhotovite¾ovi,

–

poadova opravu diela,

–

poadova dodanie chýbajúcej èasti diela,

–

poadova odstránenie právnych vád diela,

–

poadova primeranú z¾avu,

–

odstúpi od zmluvy.
V prípade nepodstatného poruenia zmluvy je objednávate¾ oprávnený poadova:

–

odstránenie vád diela, vèítane vád právnych, prièom je na zhotovite¾ovi, èi vady opraví
alebo èi vykoná náhradné dielo,

–

poadova dodanie chýbajúcej èasti diela,

–

poadova primeranú z¾avu.

V prípade nepodstatného poruenia zmluvy môe objednávate¾ odstúpi od zmluvy pokia¾ zhotovite¾ v primeranej lehote vady diela neodstráni alebo neposkytne z¾avu.
Právo odstúpi od zmluvy, èi z dôvodu podstatného alebo nepodstatného poruenia
zmluvy, objednávate¾ovi zaniká, ak vady diela neoznámi zhotovite¾ovi vèas.
Nárokmi za zodpovednos za vady nie je dotknuté právo na náhradu kody prípadne
na dohodnutú zmluvnú pokutu.
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.
K zmluvnej pokute porovnaj § 300 a nasl.

K § 565
Ustanovenie vyluèuje pre uvedený prípad aplikáciu § 441.
Vady diela musia by oznámené vèas, inak právo odstúpi od zmluvy objednávate¾ovi zaniká.

K § 566
Podstatou mandátnej zmluvy je záväzok mandatára v mene a na úèet mandantna vykonáva urèité úsilie. Ide vlastne o formu priameho zastúpenia, kedy práva
a povinnosti z úkonov mandanta nadobúda priamo mandatár. Podstatnými pojmovými
znakmi sú


veobecné náleitosti kadého zmluvného typu, teda presná identifikácia strán,



pecifikácia záväzku mandatára (odplatné zariadenie obchodnej záleitosti, typicky
napr. advokát zastupuje klienta v urèitej právnej veci a pod.),



záväzok mandanta zaplati mandatárovi odmenu.
Aktualizácia è. 54
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Ak jedna z podstatných pojmových znakov nebude naplnená, stále môe ís o podobný
zmluvný typ, napr. príkaznú zmluvu pod¾a Obèianskeho zákonníka, príp. zmluvu atypickú
(nepomenovanú). V Obchodnom zákonníku predstavuje veobecnú úpravu tohto typu
zmlúv, odlinosti stanovuje vdy konkrétny zmluvný typ (napr. komisionárska zmluva,
zmluva o obchodnom zastúpení).

K § 567
Ustanovenie zakotvuje povinnosti mandatára obstarávajúceho obchodnú záleitos. Ide
o ustanovenie dispozitívne (ako je napokon celá úprava mandátnej zmluvy), teda v konkrétnej zmluve mono dohodnú odliný právny reim.
Poiadavka odbornej starostlivosti je vyjadrením predpokladanej profesionality mandatára, istá lojalita voèi mandantovi, najmä oznamovacia povinnos pod¾a odseku 2. Pokyny mandanta sú v zásade pre mandatára záväzné, konanie v podstatnej záleitosti
mandanta bez jeho súhlasu je výnimoèné, avak prezumuje sa odborná starostlivos
mandatára, teda predpokladá sa, e mandatár vdy dokáe odhadnú potenciálny dosah na
záleitosti mandanta, ktoré na jeho úèet obstaráva. Predmetnú záleitos mandatár v zásade nemusí uskutoèòova osobne (porovnaj ust. § 568 ods. 1 ObchZ), vdy bude zálea na
dikcii konkrétnej zmluvy. Veobecné ustanovenia o zodpovednosti za kodu tým nie sú
dotknuté (kadý zásadne zodpovedá za kodu, ktorú spôsobil poruením svojej právnej povinnosti). Ustanovenie § 331 sa v týchto prípadoch neaplikuje, nako¾ko ust. § 568 ods. 1 je
peciálnym ustanovením k veobecnej úprave § 331 ObchZ (porovnaj výklad k tomuto
ustanoveniu).
Osobitné povinnosti urèitým profesiám, pojmovo spadajúcim pod koncepciu mandátnej zmluvy, môe mandatárovi uloi aj osobitný predpis  napr. advokátom, komerèným
právnikom, patentovým zástupcom a pod.

K § 568
Ustanovenie (opä dispozitívne) upravuje základné povinnosti mandanta (odsek 1 tohto paragrafu z h¾adiska systematiky patrí skôr do predchádzajúceho paragrafu).
Hoci to zákon výslovne nezmieòuje, pôjde pochopite¾ne o informácie a veci presné
a pravdivé, v opaènom prípade mandatár nezodpovedá za kodu tým spôsobenú.
Vystavenie alebo nevystavenie osobitnej plnej moci mandatárovi nemá vplyv na uzavretú mandátnu zmluvu, ak je platná a úèinná. Mandatár v takomto prípade nebude môc
argumentova neexistenciou plnej moci, nako¾ko záväzkový vzah medzi ním a mandantom
platne vznikol. Ak je plná moc vystavená (èi u vo forme jednostranného právneho úkonu
zachyteného na osobitnej listine alebo je zahrnutá do textu mandátnej zmluvy), riadi sa
právny vzah medzi zástupcom (mandatárom) a zastúpeným (mandantom) èo do samotného zastúpenia ustanoveniami Obèianskeho zákonníka (porovnaj ustanovenie § 31 a nasl.
OZ).
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V praxi sa èasto stáva, e súdy vyadujú tzv. akceptáciu plnej moci zástupcom priamo
na listine, na ktorej je plná moc zachytená. To je vak nesprávny postup  plná moc predstavuje jednostranný adresovaný právny úkon nevyadujúci prijatie èi súhlas.
Súvisiace ustanovenia: § 31 a nasl. OZ.

K § 569
V tomto ustanovení je vyjadrená práve povaha mandátnej zmluvy ako priameho zastúpenia mandanta mandatárom. Splnenie tejto povinnosti je na mandatárovi vynútite¾né
i súdnou cestou, ak zmluva neustanovuje inak (v praxi vak zmluvy bude skôr sprísòova
túto mandatárovu povinnos).

K § 570
peciálne a zmluvou modifikovate¾né ustanovenie o prípadnej zodpovednosti
mandatára za kodu, ktorá mandantovi vznikne vybavovaním obchodnej záleitosti
mandatárom. Ide o zodpovednos za


veci prevzaté od mandanta (najmä pri uzatváraní zmluvy),



veci, ktoré je mandatár povinný vyda mandantovi bez zbytoèného odkladu po ich získaní pre mandanta od tretích osôb (porovnaj ust. 569 ObchZ).

Uplatòuje sa tu opätovne h¾adisko odbornej starostlivosti, typické pre podobné typy
zmlúv. Nako¾ko mandatár nezodpovedá za výsledok svojho snaenia, teda o typickú objektívnu zodpovednos, ide o peciálny exkulpaèný dôvod  dôvod, ktorý mandatára vyviní
spod veobecnej zodpovednosti za spôsobenú kodu.

K § 571
Prvoradá bude v praxi odplata dojednaná v zmluve. Spravidla do úvahy prichádza zloenie urèitej zálohy na úèely krytia nevyhnutných nákladov mandatára súvisiacich so zariaïovaním záleitosti, na ktorú sa mandatár zaviazal. Odmena môe by urèená rôzne 
ako hodinová odmena, percentuálna èiastka zo zariaïovanej záleitosti, pevná suma za
uskutoènenie urèitých úkonov a pod.
Ve¾mi dôleité (napriek monosti odchylnej úpravy v zmluve) je pravidlo spoèívajúce
v tom, e mandatár v zásade nezodpovedá za výsledok vybavovanej obchodnej záleitosti, a preto ani splatnos odmeny nie je viazaná na výsledok, ktorý mandant
od mandatára oèakával. Záväzok mandatára teda môe by riadne splnený, aj keï mandant s výsledkom úsilia mandatára nebude spokojný [typicky prehratý súdny spor  advokát (mandatár) postupuje s vynaloením odbornej starostlivosti a nezavinene spor prehrá].
V praxi je ve¾mi úèinné, ak mandatár vypracuje pre mandanta predbenú správu s upozornením na vetky riziká a potenciálne problémy, ktoré sa pri vybavovanej záleitosti môu
vyskytnú, a preukázate¾ne s òou mandanta oboznámi, napr. podpisom, doruèením na doruèenku a pod.
Aktualizácia è. 54
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K § 572
Pravidlom pri mandátnej zmluve je mandatárov nárok na úhradu nevyhnutne a úèelne
(v prospech mandanta) vynaloených nákladov. Rozhodujúca je zmluvná úprava vzájomných vzahov. Ak neexistuje, platí, e ak mandatár preukázate¾ne vyèísli tieto náklady, je mandant povinný ich uhradi (napr. odmena notárovi, znalcovi, tlmoèníkovi, za kopírovanie dokumentov, cestovné výdavky a pod.).
Náhrada týchto nákladov prislúcha mandatárovi aj v prípade, e èinnos, na uskutoènenie ktorej sa zaviazal, nevykonal s odbornou starostlivosou, a teda svoj záväzok nesplnil
(plnil vadne).
Súvisiace ustanovenia: § 588 ObchZ.

K § 573
Ide o prejav zásady, e mandatár ako priamy zástupca mandanta nadobúda práva a povinnosti na úèet mandanta. Nemôe teda zodpoveda za splnenie záväzku tretej osoby,
s ktorou v mene mandanta vstupuje do právneho vzahu v súvislosti s vykonávaním èinnosti, na ktorú sa zaviazal (napr. vypracovanie znaleckého posudku).
Ak sa vak v pôvodnej mandátnej zmluve (teda nie v zmluve s treou osobou) mandatár
za splnenie tohto záväzku zaruèil, mandant postupuje tak ako pri klasickom ruèení (porovnaj ust. § 303 a nasl. a výklad k nim).
Súvisiace ustanovenia: § 303 a nasl. ObchZ.

K § 574
Ustanovenie podporne upravuje spôsob zániku mandátnej zmluvy výpoveïou zo strany mandanta. Podporne preto, lebo rozhodujúca bude úprava zmluvná.
Mandatár je povinný po doruèení výpovede upozorni mandanta na moné komplikácie
a kody, ktoré môu vzniknú okamitým nevykonaním urèitých úkonov, napr. hrozí strata
lehôt. Osobitnú úpravu má napr. zákon o advokácii (zákon è. 132/1990 Zb. o advokácii v znení neskorích predpisov), ktorý advokátovi (ak je uzavretá mandátna zmluva ako
mandatárovi) ukladá povinnos uskutoèni neodkladné úkony (napr. spísa urèité podanie
na súd a pod.).
Mandatár má nárok na úhradu vetkých úèelne alebo nevyhnutne vynaloených nákladov a na alikvótnu èas dohodnutej odmeny (príp. odmeny vyplývajúcej z ust. § 571
ObchZ).

K § 575
Mandatár má prísnejie upravené oprávnenie vypoveda mandátnu zmluvu (konkrétne zmluvné dojednanie môe túto situáciu pochopite¾ne zmeni). Ide o ochranu záujmov
mandanta, ktorý spravidla nie je nato¾ko profesionálne zdatný, aby mohol mandatára sám
adekvátne nahradi.
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Ak mandant preukázate¾ne nemôe uskutoèni opatrenia na odvrátenie hroziacej kody, a to ani pomocou tretích osôb, je povinný tieto opatrenia uskutoèni mandatár, ak ho o to
mandant poiada. Kadopádne je mandatár povinný mandanta na tieto opatrenia upozorni.
Záväzok mandatára zaniká okrem výpovede (a veobecných dôvodov zániku záväzkov)
aj vtedy, ak mandatár zaniká ako subjekt práva. Vystavená plná moc, èi u je zahrnutá do
obsahu zmluvy alebo je zachytená na texte osobitnej listiny (porovnaj ust. § 568 ObchZ
a výklad k nemu), vak v zásade nemusí zaniknú smrou splnomocnite¾a  fyzickej osoby,
pokia¾ to vyplýva z obsahu tohto prejavu vôle [smrou splnomocnenca, teda mandatára, plnomocenstvo zanikne  porovnaj ust. § 33b ods. 1 písm. d) OZ]. Pokia¾ je splnomocnite¾om
alebo splnomocnencom právnická osoba, treba vdy podrobne skúma, èi, v akom rozsahu
a na koho preli práva a povinnosti zaniknutej právnickej osoby.
Súvisiace ustanovenia: § 33b OZ.

K § 576
Ide o vyjadrenie veobecnosti právnej úpravy mandátnej zmluvy, ktorá nachádza v praxi irokú kálu vyuitia, a to nielen v právnej úprave obchodných spoloèností, ale i záväzkového práva obchodného (pozri súvisiace ustanovenia k tomuto paragrafu).
Subsidiarita, veobecná aplikovate¾nos ustanovení o mandátnej zmluve, sa vak prejavuje i v tom, e sa pod¾a nej môu posúdi i vzahy, pri ktorých to zákon neuvádza výslovne
 napr. pri prokúre, komisionárskej zmluve a pod. Pochopite¾ne, ustanovenia o mandátnej
zmluve sa aplikujú len vtedy, ak peciálna právna úprava neobsahuje úpravu odlinú.
Súvisiace ustanovenia:
§ 66 ods. 3 ObchZ, 322 ods. 2 ObchZ, § 654 ods. 2 ObchZ, § 699 ObcZ, § 742 a nasl.
OZ.

K § 577
Komisionárska zmluva je v zmysle § 261 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka relatívnym obchodom. Na jej platnos sa nevyaduje písomná forma, to znamená, e komisionárska zmluva je platne uzavretá aj v prípade ústneho dojednania jej podstatných èastí.
Komisionárska zmluva je odplatná zmluva, prièom jej pojmovými znakmi je jednak urèitá obchodná záleitos, ktorá má by zariadená (predmet obstarania), ïalím pojmovým znakom komisionárskej zmluvy je skutoènos, e predmet obstarania zariadi komisionár vo vlastnom mene (t. j. v mene komisionára) pre komitenta a na jeho úèet (tzv.
nepriame zastúpenie).
Podstatnými èasami komisionárskej zmluvy sú


urèenie zmluvných strán, teda komisionára a komitenta,



vymedzenie obchodnej záleitosti, ktorá neznamená len uzatvorenie urèitej obchodnej
zmluvy, resp. zmluvy týkajúcej sa podnikate¾skej èinnosti, ale aj vykonávanie (uskutoèòovanie) akýchko¾vek právnych úkonov súvisiacich s podnikaním, ako aj uskutoèòoAktualizácia è. 54
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vanie inej faktickej èinnosti komisionára vo vlastnom mene pre komitenta a na jeho
úèet, ak pôjde o obchodnú záleitos. Preto by bolo vhodné v konkrétnej komisionárskej
zmluve vdy ju pecifikova. Obchodná záleitos môe by individualizovaná (vymedzená konkrétne), ale môe zahàòa aj celý súbor èinností, ktoré sa komisionár zaväzuje
zariadi,


záväzok komisionára vo svojom mene zariadi obchodnú záleitos pre komitenta a na
jeho úèet. Pokia¾ by konajúci zariaïoval obchodnú záleitos v mene druhej strany a na
jeho úèet, ich zmluvný vzah by sa spravoval ustanoveniami Obchodného zákonníka
upravujúcimi mandátnu zmluvu (§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka),



záväzok komitenta zaplati komisionárovi odplatu. Výka odplaty pritom nie je podstatnou náleitosou komisionárskej zmluvy, preto nemusí by zmluvnými stranami
dojednaná. K výke odplaty porovnaj ustanovenie § 587 Obchodného zákonníka.
Fakultatívnymi èasami komisionárskej zmluvy sú najmä



dojednanie výky odplaty,



dojednanie zmluvných strán, e komisionár má nárok na náhradu nákladov nevyhnutne alebo uitoène vynaloených komisionárom pri zariaïovaní obchodnej záleitosti a
pecifikovanie, èo budú zmluvné strany povaova za nevyhnutne alebo uitoène vynaloené náklady,



urèenie pokynov a príkazov komitenta, ktorými sa má komisionár riadi,



vymedzenie obsahu a formy správy komisonára o výsledku zariadenia záleitosti, ktorú
je povinný predloi komitentovi,



doba trvania záväzku komisionára, prièom komisionársku zmluvu môu zmluvné strany dojedna na dobu urèitú alebo na dobu neurèitú. V prípade, e komisionárska zmluva neobsahuje ustanovenie upravujúce dobu platnosti zmluvy, platí zákonná domnienka, e zmluva bola uzavretá na dobu neurèitú a pod.

Vetky ustanovenia Obchodného zákonníka obsahujúce úpravu komisionárskej zmluvy
(§ 577 a § 590 Obchodného zákonníka) majú dispozitívny charakter, preto zmluvné strany
sa môu vzájomnou dohodu od ich znenia odchýli alebo ich obsah vylúèi.
Osobitným zmluvným typom komisionárskej zmluvy je zasielate¾ská zmluva
(porovnaj § 601 a nasl. Obchodného zákonníka), ktorej predmetom je obstaranie prepravy
veci. Na zasielate¾skú zmluvu sa podporne vzahujú ustanovenia komisionárskej zmluvy
(§ 609 Obchodného zákonníka). Táto zmluva sa zahàòa pod¾a § 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka medzi absolútne obchody.
Osobitný zmluvný typ komisionárskej zmluvy upravuje tie zákon o cenných papieroch, a to komisionársku zmluvu o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera
(§ 31 ZCP). Predmetná zmluva patrí pod¾a § 261 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka
k absolútnym obchodom. Na platnos jej uzavretia sa vyaduje písomná forma. Pokia¾ nie je
ustanovené inak, na predmetnú komisionársku zmluvu sa subsidiárne vzahujú prísluné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
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K § 578
Ods. 1
V ustanovení sú stanovené nasledovné povinnosti komisionára voèi komitentovi:
–

povinnos pri zariaïovaní záleitosti komisionára kona s potrebnou odbornou starostlivosou. Odbornou starostlivosou sa na úèely tohto ustanovenia rozumie starostlivos, ktorú mono objektívne poadova od kadého, kto takúto záleitos za rovnakých
podmienok zariaïuje. Inak komisionár zodpovedá komitentovi za kodu mu tým vzniknutú pod¾a veobecých ustanovení o zodpovednosti za kodu - § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, avak nie vtedy, ak komisionár nemohol kona s potrebnou odbornou starostlivosou z dôvodu nevhodných (neodborných) pokynov komitenta, na ktorých
komitent napriek upozorneniu komisionára trval,

–

viazanos pokynmi komitenta s výnimkou pokynov pod¾a odseku 2 tohto ustanovenia.

V komisionárskej zmluve by bolo vhodné stanovi formu, akou komitent dáva komisionárovi pokyny, pokia¾ u nie sú v zmluve vymedzené. Bolo by vhodné, aby si zmluvné
strany v komisionárskej zmluve upravili formu, akou komitent dáva komisionárovi pokyny, pokia¾ u nie sú v zmluve upravené. Dohodnutie písomnej formy pokynov komitenta je úèelnejie, najmä v prípadnom súdnom spore je v dokazovaní ove¾a jednoduchie preukáza obsah doruèených písomných pokynov, ako aj vèasnos ich doruèenia ako
pri ich ústnom odovzdávaní.
Ods. 2
Komisionár sa môe odchýli od pokynov komitenta výnimoène pri splnení
týchto podmienok


je to v záujme komitenta,



komisionár si nemôe od komitetna vyiada jeho vèasný súhlas.

Odchýlenie komisionára od pokynov komitenta je právne úèinné aj v prípade, keï nie sú
splnené vyie uvedené podmienky, a to vtedy, pokia¾ komitent bez zbytoèného odkladu po
tom, èo sa dozvedel o obsahu konania komisionára, ktorým sa odchýlil od pokynov komitenta, takéto konanie neodmietne.

K § 579
Ods. 1
Citované ustanovenie stanovuje ïalie právne povinnosti komisionára voèi komitentovi, a to


povinnos chráni vetky záujmy komitenta, ktoré sú mu známe (t. j. komisionár je povinný kona v jeho prospech) a ktoré súvisia so zariaïovaním záleitosti (komisionár je
povinný napríklad chráni aj obchodné tajomstvo komitenta, pokia¾ mu je známe), povinnos oznámi komitentovi vetky dôleité okolnosti, ktoré môu ma vplyv na zmenu komitentových príkazov, resp. pokynov, ako aj na udelenie nových pokynov komitentom, povinnos obstara poistenie na úèet komitenta, keï to urèuje zmluva, alebo
Aktualizácia è. 54
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keï na to dostal príkaz od komitenta, prièom na poistenie sa budú vzahova ustanovenia § 788 a nasl. OZ.
Ods. 2
Ustanovenie ukladá komisionárovi oznamovaciu (informaènú) povinnos podáva komitentovi priebene správy o zariaïovaní záleitosti. Nako¾ko ide o dispozitívne ustanovenie, zmluvné strany môu v zmluve vylúèi túto oznamovaciu povinnos komisionára. Komisionár je povinný podáva komitentovi predmetné správy spôsobom urèeným v zmluve
a pokia¾ v zmluve nie sú dohodnuté lehoty podávania správ, je povinný ich predklada bezodkladne, a to na základe výzvy komitenta. Komisionárska zmluva by mala aj bliie urèi,
èo má predmetná správa obsahova. Ak v komisionárskej zmluve absentuje úprava formy
oznamovania správ, postaèuje ústne oznámenie odovzdané komitentovi.

K § 580
Ods. 1
Komisionár je povinný splni záväzok sám, a a potom, ak ho nemôe sám splni, môe
na splnenie svojho záväzku poui iné osoby. Vzh¾adom na dispozitívnos ustanovenia komisionárska zmluva môe stanovi povinnos komisionára, aby záväzok zo zmluvy vykonal výluène sám komitent (osobne)  bez pouitia akejko¾vek inej osoby. V prípade poruenia tejto povinnosti komisionár zodpovedá komitentovi za vzniknutú kodu. Pokia¾ sa
tak zmluvné strany nedohodnú, zo zákona je komisionár povinný na splnenie zmluvy poui iné osoby, ak nemôe svoj záväzok splni sám. Mandátna zmluva napríklad v zmysle
ustanovenia § 568 ods. 1 Obchodného zákonníka zakotvuje iba právo (nie povinnos) mandatára poui na splnenie svojho záväzku inú osobu, resp. iné osoby, pokia¾ to mandátna
zmluva dojednaná medzi mandatárom a mandantom výslovne nezakazuje (stanovením povinnosti mandatára zariadi záleitos osobne).
Ods. 2
V predmetnom ustanovení je upravená zodpovednos komisionára pri pouití inej osoby na splnenie svojho záväzku, prièom platí, e i pouitie inej osoby na splnenie záväzku,
ktorú si zvolil komisionár, ho nezbavuje zodpovednosti za jeho riadne splnenie voèi komitentovi, t. j. komisionár zodpovedá komitentovi, akoby záväzok plnil sám, a to v zmysle
ustanovenia § 375 Obchodného zákonníka.

K § 581
V tomto ustanovení sa premieta samostatnos konania komisionára voèi tretím osobám,
ktorý koná vo vlastnom mene a tým nie je komitent z jeho konania priamo oprávnený alebo
zaviazaný. V druhej vete tohto ustanovenia je zakomponovaný ïalí z pojmových znakov komisionárskej zmluvy  konanie komisionára na úèet komitenta, keï komitent je oprávnený priamo od tretej osoby poadova plnenie (vydanie veci alebo splnenie záväzku) obstarané pre neho komisionárom, hoci len pre okolnosti týkajúce sa osoby
komisionára. Napr. pri vyhlásení konkurzu na majetok komisionára, ïalej v prípade zániku komisionára, ak ide o právnickú osobu, resp. jeho smrti, ak ide o fyzickú osobu a pod.

1/1424

SEPI-A

K § 582
Ustanovenie upravuje zákonné ruèenie komisionára, ktoré sa oznaèuje aj ako tzv. delcredere. Komitent je oprávnený od komisionára priamo poadova splnenie záväzku tretej
osoby, a to bez oh¾adu na skutoènos, èi si táto splnila svoj záväzok voèi komisionárovi. Komisionár sa stáva ruèite¾om vo vzahu ku komitentovi v týchto prípadoch


ak komisionár písomne prevzal tento záväzok, alebo



ak komisionár poruil príkazy komitenta týkajúce sa osoby, s ktorou mala by uzatvorená zmluva na úèet komitenta.
Primerane tu potom platia ustanovenia o ruèení (§ 303 a nasl. Obchodného zákonníka).

K § 583
Ods. 1
Predmetné ustanovenie dispozitívne upravuje prechod vlastníckeho práva k hnute¾ným veciam, prièom riei jednak prechod vlastníckeho práva k veciam urèeným (zvereným)
na predaj tretím osobám (z komitenta na tretie osoby), a jednak prechod vlastníckeho práva
k veciam, ktoré komisionár kúpil pre komitenta (z tretích osôb na komitenta). Hnute¾né
veci, ktoré komitent zveril komisionárovi na predaj, zostávajú vo vlastníctve komitenta a do momentu ich nadobudnutia treou osobou. Odovzdaním vecí (traditio)
komisionárovi preto neprechádza vlastnícke právo k nim z komitenta na komisionára. Komitent nadobudne vlastnícke právo k hnute¾ným veciam získaným komisionárom od tretej
osoby pre komitenta okamihom ich odovzdania komisionárovi. Rovnako ani tu sa komisionár nestáva vlastníkom hnute¾nej veci jej prevzatím od tretej osoby.
Ods. 2
V prípade vzniku kody na veciach zverených komisionárovi na predaj, ako aj na veciach získaných kúpou od tretej osoby pre komitenta, komisionár ex lege zodpovedá za
vzniknutú kodu s tým, e sa na predmetný právny vzah budú aplikova prísluné ustanovenia zmluvy o skladovaní, ktoré sú obsiahnuté v § 527 a nasl. Obchodného zákonníka
(konkrétne zodpovednos za kodu je upravená v ustanovení § 533 ObchZ).

K § 584
Ods. 1
V ustanovení ods. 1 je obsiahnutá ïalia povinnos komisionára voèi komitentovi, a to poda mu po zariadení záleitosti správu o jej výsledku, ktorou komisionár preukazuje splnenie záväzku voèi komitentovi vyplývajúceho z komisionárskej zmluvy. Dispozitívnos ustanovenia umonuje zmluvným stranám dohodnú si obsah a formu správy.
Súèasne je komisionár povinný vykona vyúètovanie za zariaïovanie záleitosti, ktorá
bola predmetom zmluvy. Náleitosti, ktoré má obsahova vyúètovanie, je vecou dohody
zmluvných strán, nako¾ko tieto nie sú stanovené zákonom.
Aktualizácia è. 54
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Ods. 2
V predmetnej správe je povinný komisionár uvies aj osobu, s ktorou bola zmluva uzatvorená, pokia¾ predmetom komisionárskej zmluvy bolo uzatvorenie zmluvy s treou osobou, nako¾ko v opaènom prípade by komisionár v celom rozsahu zodpovedal komitentovi za
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy ako priamy dlník.

K § 585
Ustanovenie deklaruje spôsob konania komisionára pri zariaïovaní záleitosti, ktorá je
predmetom komisionárskej zmluvy  t. j. konanie komisionára vo vlastnom mene, ale na
úèet komitenta.
Komisionár konajúci vo vlastnom mene je povinný bez zbytoèného odkladu previes na
komitenta ( teda na jeho úèet) vetky práva nadobudnuté pri zariaïovaní záleitosti a taktie vyda komitentovi vetko, èo pri zariaïovaní záleitosti získal. Komitent tým vstupuje
do jeho práv, nie vak do jeho povinností. Prevod práv z komisionára na komitenta sa
pritom spravuje ustanoveniami OZ upravujúcimi postúpenie práv (poh¾adávok), t. j.
ustanoveniami § 524 a nasl. Obèianskeho zákonníka. Ustanovenie súèasne obsahuje povinnos komitenta prevzia od komisionára nadobudnuté práva a veci získané komisionárom
od tretích osôb.

K § 586
V prípade, ak zo strany tretej osoby, s ktorou komisionár uzavrel zmluvu pri zariaïovaní záleitosti, nedôjde k plneniu, na ktoré sa v zmluve tretia osoba zaviazala, komisionár je
povinný na úèet komitenta vymáha od tretej osoby splnenie záväzku, pokia¾ sa s komitentom nedohodne inak. Komisionár môe tie poiada komitenta o prevzatie poh¾adávky vedenej proti tretej osobe s tým, e pokia¾ s tým komitent súhlasí, komisionár je povinný postúpi mu predmetné poh¾adávky. V tomto prípade taktie platia
ustanovenia § 524 a nasl. OZ o postúpení práv (poh¾adávok), ktoré sa tu primerane pouijú.

K § 587
Ods. 1
Pokia¾ sa zmluvné strany nedohodnú na výke odplaty (provízie), komisionárovi patrí
odplata, ktorá je primeraná uskutoènenej èinnosti a dosiahnutému výsledku, prièom pri jej
výke sa prihliada na odplatu obvykle poskytovanú za obdobnú èinnos v èase uzavretia
zmluvy.
Ods. 2
V ustanovení sú obsiahnuté podmienky (povinnosti) s odkazom na ustanovenia § 584
a 586 Obchodného zákonníka, splnenie ktorých zakladá komisionárovi nárok na odplatu.
Komisionárovi vzniká nárok na odplatu a po splnení nasledovných povinností voèi komitentovi


povinnos vypracova a predloi komitentovi správu o výsledku zariadenia záleitosti,
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povinnos vykona a predloi komitentovi vyúètovanie,



povinnos previes na komitenta získané práva,



povinnos vyda komitentovi vetko, èo pri zariaïovaní záleitosti získal,



povinnos vymáha splnenie záväzkov v prospech komitenta (ak nedôjde k plneniu zo
strany tretích osôb) alebo postúpi práva (poh¾adávky) na komitenta, ak s tým komitent
súhlasí.

Dispozitívnos ustanovenia umoòuje, aby si zmluvné strany inak dojednali vznik nároku komisionára na odplatu, resp. aby si dojednali aj jej splatnos, prípadne poskytnutie
zálohy.
V prípade, e komisionárovi vznikol nárok na dojednanú, resp. primeranú odplatu
(pod¾a ods. 1) za zariadenie záleitosti komisionárovi a komitent je v omekaní s jej zaplatením komisionárovi, komisionár má nárok poadova popri zaplatení odplaty aj zaplatenie
úrokov z omekania z nezaplatenej odplaty. Pokia¾ si komisionár uplatní aj úroky z omekania a tieto si bude od komitenta súdne vymáha, môe to komisionárovi spôsobi akosti pri
formulovaní (pecifikácii) alobného petitu urèením dòa splatnosti odplaty komisionára,
resp. urèením dòa, od ktorého je potrebné tieto úroky z omekania poèíta (pokia¾ splatnos
odplaty nemajú zmluvné strany v komisionárskej zmluve dojednanú), nako¾ko ustanovenie
upravuje iba vznik nároku komisionára na odplatu, nie vak jej splatnos.

K § 588
Súèasne s odplatou je komitent povinný zaplati komisionárovi aj náhradu vetkých nákladov nevyhnutne alebo uitoène vynaloených komisionárom pri plnení svojho záväzku.
V prípade vzniku pochybnosti zákon stanovuje vyvrátite¾nú právnu domnienku (ktorá
predpokladá), e v odplate je zahrnutá aj náhrada nákladov, ktoré komisionár nevyhnutne
alebo uitoène vynaloil pri plnení svojho záväzku vynaloených nákladov.
Komisionár musí vak podobne ako pri vzniku nároku na odplatu splni vetky povinnosti vyadované zákonom v ustanoveniach § 584 a § 586, pokia¾ sa zmluvné strany nedohodnú inak, na rozdiel napr. od mandátnej zmluvy, na základe ktorej mandatár ma nárok
na náhradu nákladov nevyhnutne alebo úèelne vynaloených pri plnení svojho záväzku,
hoci mu nevzniklo právo na odplatu.

K § 589
Ustanovenie odkazuje na ustanovenia § 574 a § 575 Obchodného zákonníka, kde je rieený zánik mandátnej zmluvy. Ustanovenia § 574 a § 575 preto obdobne platia aj pre komisionársku zmluvu.
Vzh¾adom na uvedené, podobne ako je odchylne v zákone upravená výpoveï mandatára
od výpovede mandanta, odliuje sa taktie výpoveï komisionára od výpovede komitenta.
Záväzok komisionára zaniká tie jeho smrou, pokia¾ ide o fyzickú osobu, alebo zánikom
komisionára, ak ide o právnickú osobu. Ïalej porovnaj ustanovenia § 574 a § 575 Obchodného zákonníka.
Aktualizácia è. 54
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K § 590
Ustanovenie obsahuje odkaz na ustanovenia upravujúce zmluvu o obchodnom zastúpení (§ 652 a nasl. Obchodného zákonníka), ktoré sa aplikujú na komisionársku zmluvu, ak je
predmetom záväzku komisionára trvalá èinnos. Trvalou èinnosou komisionára sa rozumie sústavné a dlhodobé zabezpeèovanie a vykonávanie urèitej obchodnej èinnosti, resp. urèitých obchodných èinností. Porovnaj ustanovenia § 652 a nasl. Obchodného zákonníka.

K § 591
Pojmovým znakom zmluvy o kontrolnej èinnosti je výkon èinnosti spoèívajúci vo vykonaní nestrannej kontroly a vydaní kontrolného osvedèenia.
Zmluva o kontrolnej èinnosti je absolútnym obchodom, tzn. budú na òu aplikované ustanovenia Obchodného zákonníka bez oh¾adu na to, medzi akými subjektami bude uzatvorená.
K podstatným èastiam zmluvy patrí:
–

urèenie zmluvných strán (objednávate¾ a vykonávate¾ kontroly),

–

urèenie vecí, ktorých stav má by zistený alebo

–

urèenie èinnosti, ktorých výsledok má by overený.
Zmluva je odplatná, avak výka odmeny v nej nemusí by výslovne uvedená (§ 595).

S oh¾adom na § 592 nemusí by v zmluve výslovne zdôraznená nestrannos prevedenia
kontroly.

K § 592
Toto ustanovenie zákona, ktoré má kogentný charakter (§ 263), zaisuje nestranný výkon kontroly tým, e ustanovuje neplatnos tých zmluvných dojednaní, ktoré by ukladali
vykonávate¾ovi kontroly také povinnosti, ktoré by mohli ovplyvni nestrannos kontroly
alebo nesprávnos kontrolného osvedèenia. Pritom pre neplatnos takýchto dojednaní nie sú
rozhodujúce ich úèinky, ale rozhodujúca je hoci len potenciálna monos ich negatívneho vplyvu.

K § 593
Posúdenie úrovne odbornej starostlivosti nebude vychádza zo veobecných kritérií,
ako je tomu napr. pri zmluve o skladovaní (§ 533), ale bude závislé na ustanovenom spôsobe
kontroly, dobe, mieste a rozsahu kontroly (§ 594), s prihliadnutím k stavu, v akom sa nachádzal predmet kontroly v dobe, kedy bola vykonávaná.

K § 594
Interpretaèné ustanovenie pre prípad, keï rozsah, spôsob, miesto a èas kontroly nie sú
uvedené v zmluve.
Zákon nevyluèuje, aby si strany urèili rozsah, spôsob, miesto a èas kontroly v inej
zmluve, na ktorú sa zmluva o kontrolnej èinnosti odvoláva (napr. v kúpnej zmluve alebo
v zmluve o dielo).
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K § 595
Nárok na odmenu vzniká vykonávate¾ovi kontroly po jej riadnom vykonaní (§ 598) a po
vydaní kontrolného osvedèenia.
Ods. 2 je interpretaèným ustanovením pre prípad, keï výka odplaty nie je dojednaná
v zmluve.
Náhradu nákladov, z povahy ktorých vyplýva, e nie sú zahrnuté v odplate, napr. spojené s cestou a pobytom kontrolujúcich osôb v mieste, kde sa kontrola vykonáva, môe vykonávate¾ kontroly poadova spolu s odplatou.

K § 596
Poruenie povinnosti poskytnú súèinnos bude ma spravidla za následok omekanie
objednávate¾a kontroly ako verite¾a, prípadne vznik jeho povinnosti nahradi kodu.
K omekaniu verite¾a porovnaj § 370 a nasl.
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.

K § 597
Zmluva upravuje iba vzah medzi objednávate¾om kontroly a jej vykonávate¾om. Preto
závery vyplývajúce z kontroly uvedené v kontrolnom osvedèení nemajú úèinky voèi tretím
osobám, a to ani v prípade, e im budú známe. Napr. kontrolné osvedèenie samo o sebe nenahradzuje oznámenie závad kupujúcim (§ 428).
Ustanovenie má kogentný charakter.

K § 598
Riadne vykonanie kontroly je predpokladom vzniku nároku na odplatu, prípadne
na náhradu nákladov (§ 595).
Objednávate¾ kontroly má právo odstúpi od zmluvy, pokia¾ kontrola nie je riadne vykonaná, tzn. nielen nestranným spôsobom (§ 592) a s odbornou starostlivosou (§ 593,
§ 594), ale tie vèas, a to ihneï po uplynutí doby stanovenej pre vykonanie kontroly. Pre
uplatnenie práva odstúpi od zmluvy nie je v tejto súvislosti rozhodujúce, èi poruenie povinností vykonávate¾om kontroly má charakter podstatného alebo nepodstatného poruenia
zmluvy (porovnaj § 345 a nasl.).

K § 599
Zákon ustanovuje zodpovednos vykonávate¾a kontroly ako zodpovednos podpornú vo
vzahu k zodpovednosti osoby, plnenie ktorej bolo predmetom kontroly. Vykonávate¾ kontroly je povinný objednávate¾ovi nahradi kodu za chybné plnenie, len pokia¾ nemono tento
nárok uplatni voèi osobe zodpovednej za chybné plnenie. Pritom objednávate¾ nemôe poadova od vykonávate¾a kontroly náhradu toho, èo opomenul vèas oznámi alebo vymáha
alebo èo nemôe vymáha vzh¾adom k dojednaniu so zodpovednou osobou.
Pokia¾ vykonávate¾ kontroly nahradí objednávate¾ovi kodu, vznikajú mu regresné nároky pod¾a § 600.
Aktualizácia è. 54
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K § 600
Prechod regresných nárokov voèi osobe zodpovednej za vadné plnenie na vykonávate¾a
kontroly nastáva priamo zo zákona, a to v okamihu zaplatenia náhrady kody objednávate¾ovi kontroly.
K postúpeniu práva (poh¾adávok) porovnaj § 524 a nasl. OZ.

K § 601
Základným znakom zasielate¾skej zmluvy je obstaranie prepravy veci z urèitého miesta
na iné urèité miesto, v mene zasielate¾a a na úèet príkazcu, a to za odplatu. Ide o zvlátny
typ komisionárskej zmluvy.
Zasielate¾ská zmluva je absolútnym obchodom. Budú na òu aplikované ustanovenia
Obchodného zákonníka bez oh¾adu na to, ktoré subjekty budú ich zmluvnými stranami.
K podstatným èastiam zmluvy patrí:
–

urèenie zmluvných strán (príkazcu a zasielate¾a),

–

urèenie prepravy, ktorá má by obstaraná (napr. spôsob, èas),

–

urèenie zásielky,

–

urèenie miesta odoslania a miesta urèenia.
I keï ide o odplatnú zmluvu, nie je urèenie výky odplaty podstatnou èasou zmluvy.

Záväzok zasielate¾a obstara prepravu nezahàòa obstaranie úkonov s prepravou súvisiacich. Na ne by sa vzahovala komisionárska zmluva (§ 577 a nasl.) alebo mandátna zmluva
(§ 566 a nasl.), pod¾a toho, èi by záleitosti obstarával zasielate¾ vo svojom mene ako komisionár alebo v mene príkazcu (mandanta) ako mandatár.
Zmluva nemusí by uzatvorená v písomnej forme. V takomto prípade má zasielate¾ právo iada vydanie písomného príkazu k obstaraniu prepravy (zasielate¾ského príkazu). K jeho
vydaniu môe dôjs aj po uzavretí zmluvy.

K § 602
O zjavnej nesprávnosti pokynov mono hovori vtedy, ak je ich nesprávnos zrejmá z ich
obsahu pri vynaloení odbornej starostlivosti (§ 603).
Ochrana záujmov príkazcu dáva v prípade nebezpeèenstva z omekania zasielate¾ovi
právo postupova pri obstarávaní prepravy i bez príkazov príkazcu.

K § 603
Obsahom záväzku je dojednanie spôsobu a podmienok prepravy, nie vak jej vlastné
uskutoènenie. S tým súvisí aj vznik práva na odplatu (§ 607).
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.
Neodvrátite¾nos kody na zásielke by musel preukáza zasielate¾, pokia¾ by sa chcel
zodpovednosti za kodu zbavi.
K poistnej zmluve porovnaj § 788 a nasl. OZ.

1/1430

SEPI-A

K § 604
Neposkytnutie potrebnej súèinnosti príkazcom môe ma za následok jeho povinnos
nahradi zasielate¾ovi vzniknutú kodu.
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.

K § 605
Pokia¾ to nie je v rozpore so zmluvou alebo v rozpore s pokynmi príkazcu, môe zasielate¾ uskutoèni prepravu sám; dochádza ku samovstupu do práv dopravcu.
K zmluve o preprave vecí porovnaj § 610 a nasl.
Pouitie medzizasielate¾a nezbavuje zasielate¾a zodpovednosti za obstaranie prepravy
voèi príkazcovi.

K § 606
Poruenie informaènej povinnosti, ktorá je konkretizáciou zásady predchádzania kodám (§ 384), môe ma za následok vznik povinnosti nahradi kodu.
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.
Na predaj veci, v prípadoch, kedy má pod¾a zákona zasielate¾ právo zásielku preda,
budú aplikované ustanovenia Obèianskeho zákonníka o kúpnej zmluve (§ 588 a nasl. OZ).
Ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve (§ 409 a nasl.) sa na predaj zásielky budú aplikova iba v prípade, e si strany pri uzatvorení kúpnej zmluvy písomne dohodou jeho pouitie (§ 262), alebo v prípade, e vec bude zasielate¾om (podnikate¾om) predávaná inému podnikate¾ovi a predaj sa bude týka ich podnikate¾skej èinnosti (§ 261).

K § 607
Interpretaèné ustanovenie pre prípad, e si strany nedohodnú v zmluve výku odplaty.
Zo zákona vyplýva, e odplata nezahròuje nutné a uitoèné náklady vynaloené zasielate¾om na splnenie jeho záväzku. Na ich náhradu má zasielate¾ nárok spolu s nárokom na
odplatu.
Zaplatenie odplaty a vzniknutých nákladov je viazané, ak sa strany nedohodli inak,
na splnenie povinnosti zasielate¾om. Zasielate¾ má vak právo na primeranú zálohu na náklady spojené s plnením svojich povinností, ktoré sú splatné pred zaèatím plnenia.

K § 608
Záloné právo k zásielke vzniká zasielate¾ovi zo zákona. Ak má k zásielke záloné právo
tie dopravca (§ 628), má jeho záloné právo prednos pred právom zasielate¾a.
K zálonému právu porovnaj § 297 a nasl. a § 151a a nasl. OZ.
Aktualizácia è. 54
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K § 609
Podporná aplikácia ustanovenia o komisionárskej zmluve (§ 577) vedie okrem iného
k tomu, e pokia¾ má zasielate¾ veci urèené na prepravu pri sebe, zodpovedá za ne ako skladovate¾ (§ 583).
K zmluve o skladovaní porovnaj § 527 a nasl.

K § 610
Pojmovým znakom zmluvy o preprave veci je odplatné vykonanie prepravy veci, vèítane
napr. elektrickej energie, z miesta odoslania na miesto urèenia. Zákon nerozliuje, èi pôjde
o dopravu elezniènú, cestnú, rieènu, námornú, leteckú alebo potrubím.
Podstatnými èasami zmluvy sú:
–

urèenie strán (odosielate¾ a dopravca)

–

urèenie vecí (zásielky)

–

urèenie miesta odoslania a miesta urèenia.

Podstatnou èasou zmluvy zo zákona nie je ani výka odplaty (prepravného), ani lehota,
v ktorej má by preprava uskutoènená.
Zákonnou úpravou vzniku prepravnej zmluvy a niektoré práva a povinnosti strán
môu dopåòa v súlade s § 629 vykonávacie predpisy (prepravné poriadky).
Vzh¾adom k ustanoveniu § 756 budú ma v oblasti medzinárodnej dopravy pred zákonnou úpravou prednos medzinárodné zmluvy, ktoré sú pre SR záväzné a ktoré boli uverejnené v Zbierke zákonov.
Patrí k nim hlavne:
–

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave vyhl.
è. 15/1935 Zb. v znení vyhl. è. 15/1966 Zb. a vyhl. è. 27/1968 Zb.

–

Dohoda o zavedení jednotného kontajnerového a dopravného systému vyhl. è. 85/1973 Zb.

–

Dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) 
vyhl. è. 11/1975 Zb.

–

Dohoda o spoloènom uívaní kontajnerov v medzinárodnej doprave  vyhl. è. 20/ 1977 Zb.

–

Dohoda o medzinárodnej preprave tovarov na podklade karnetov TIR  vyhl. è. 144/1982 Zb.

–

Dohoda o medzinárodných prepravách potravín podliehajúcich skaze a o pecializovaných prostriedkoch urèených pre tieto prepravy  vyhl. è. 61/1983 Zb.

–

Dohoda o Kódexe konania líniových konferencií  vyhl. è. 30/1986 Zb.

–

Dohoda o medzinárodnej elezniènej preprave (COTIF)  vyhl. è. 8/1985 Zb.

K § 611
Na vznik zmluvy nie je pod¾a zákona potrebná písomná forma. Prepravný doklad potvrdený odosielate¾om, rovnako ako písomné potvrdenie o prevzatí zásielky dopravcom slú-
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ia ako dôkazný prostriedok prepravnej zmluvy, resp. e zásielka bola prevzatá na prepravu.
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.
Prepravné poriadky v súèasnom platnom znení viau vznik zmluvy spravidla na odovzdanie tovaru dopravcovi. Pokia¾ by zmluva na základe prejavov vôle strán vznikla, hoci
by zásielka bola dopravcovi odovzdaná, a strany sa nedohodli inak, nevzniká ich dojednaním
odosielate¾ovi povinnos vec (zásielku) skutoène odovzda k preprave. Preto zákon upravuje
zánik zmluvy pre prípad, kedy v lehote ustanovenej zmluvou alebo v lehote 6 mesiacov
od uzatvorenia zmluvy nepoiada odosielate¾ dopravcu, aby zásielku prevzal.

K § 612
Náloný list je cenným papierom, a to cenným papierom tovarovým. Osobitným druhom náloného listu je konosament  námorný náloný list. Jeho právna úprava je obsiahnutá vo vyhláke è. 160/1956 Ú. l. o podmienkach prepravy nákladov po mori.
Náloný list je rozhodujúcim pre urèenie práv a povinností medzi dopravcom a osobou
z náloného listu oprávnenou, hlavne pokia¾ ide o právo poadova od dopravcu vydanie zásielky.
K tomu porovnaj § 616, 618, 620.

K § 613
Ustanovenie obsahuje rozdelenie náloných listov z h¾adiska ich prevodite¾nosti.
Náloný list znejúci na doruèite¾a je prevodite¾ný odovzdaním (tradíciou).
Náloný list na meno urèitej osoby mono prevádza postúpením poh¾adávky. K postúpeniu poh¾adávky porovnaj § 524 a nasl. OZ.
Náloný list vystavený na rad oprávnenej osoby je prevodite¾ný rubopisom (indosamentom),
ktorý môe by vyplnený alebo nevyplnený.
Právo na vydanie zásielky ja závislé na druhu náloného listu. K tomu porovnaj § 620.

K § 614
Zákonom vymedzené podstatné èasti náloného listu sú jeho obsahovým minimom. Dopravca v nálonom liste môe uvies i ïalie údaje.

K § 615
Za kodu spôsobenú zneuitím pôvodného náloného listu zodpovedá voèi dopravcovi
odosielate¾, aj keby k zneuitiu dolo treou osobou.
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.

K § 616
Ustanovenie ustanovuje prioritu obsahu náloného listu pre urèenie práv a povinností
dopravcu a osoby oprávnenej pred ustanoveniami zmluvy o preprave veci.
Aktualizácia è. 54

1/1433

Obchodný zákonník

Výklad k Obchodnému zákonníku

Výklad k Obchodnému zákonníku
K § 617
Povinnos dopravcu vykona prepravu s odbornou starostlivosou súvisí s odplatným
charakterom zmluvy. Rozhodujúce pre posúdenie odbornej starostlivosti sú odborné znalosti
a zvyèajné skúsenosti z vykonania prepravy.
Ak má by preprava uskutoènená bez zbytoèného odkladu, budú pre posudzovanie vèasnosti urèujúce druh zásielky, druh prepravy a vzdialenos.

K § 618
Právo odosielate¾a meni príkazy týkajúce sa prepravy alebo poadova vrátenie zásielky
zaniká v okamihu, keï zásielka bola vydaná príjemcovi.
Pokia¾ bol vydaný náloný list, môe dispozièné právo k zásielke uplatòova odosielate¾,
príp. osoba oprávnená poadova vydanie zásielky, ak by bol náloný list odovzdaný, a to
na základe a v súlade s týmto listom.

K § 619
Príjemca nadobúda práva z prepravnej zmluvy vrátane nárokov týkajúcich sa kody
na zásielke v okamihu, keï poiada o vydanie zásielky, a to po jej dôjdení do miesta urèenia
alebo po uplynutí doby, kedy tam mala dôjs.
Náhradu iných kôd vzniknutých poruením povinností dopravcom má právo poadova iba odosielate¾, prípadne osoba, ktorú na uplatnenie svojich práv zmocnil.
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.

K § 620
Ustanovenie urèuje osobu oprávnenú na prevzatie zásielky v prípade vydania náloného listu, a to s oh¾adom na charakter vydaného náloného listu. K tomu porovnaj § 613.
Úpravu rubopisu zmeniek obsahuje zákon è. 191/1950 Zb. o zmenkách a ekoch.

K § 621
Vyuitím ïalieho dopravcu pri vykonávaní prepravy nie je obmedzená zodpovednos
dopravcu voèi odosielate¾ovi.

K § 622
Zodpovednos dopravcu za kodu na zásielke vzniká prevzatím zásielky a konèí jej vydaním príjemcovi (oprávnenej osobe).
Ide o zodpovednos objektívnu, ktorej sa dopravca môe zbavi tým, ak preukáe, e kodu nemohol odvráti ani pri vynaloení odbornej starostlivosti. Okrem tejto osobitnej úpravy okolností vyluèujúcich zodpovednos (§ 374) zákon ustanovuje v ods. 2 tohto ustanovenia ïalie liberaèné dôvody.
I v prípade, e za kodu na zásielke dopravca nezodpovedá, je povinný vynaloi odbornú starostlivos na to, aby vzniknutá koda bola èo najmenia. Poruenie tejto povinnosti
by mohlo ma za následok nárok na náhradu z tohto dôvodu vzniknutej kody.
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K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.
Obmedzenie zodpovednosti dopravcu oproti ustanoveniu zákona nie je moné ani
zmluvou, takéto dojednania by z dôvodu nedovolenosti boli neplatné, ani vykonávacím
predpisom (§ 629).
K neplatnosti právneho úkonu porovnaj § 39 OZ.

K § 623
peciálne ustanovenia upravujúce povinnosti a práva dopravcu príp. príjemcu z h¾adiska
predchádzaniu vzniku kody resp. jej minimalizácie (prevencia).
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.
Na predaj veci, v prípadoch, keï má dopravca právo zásielku preda, budú aplikované
ustanovenia Obèianskeho zákonníka o kúpnej zmluve (§ 588 a nasl. OZ). Obchodný zákonník (§ 409 a nasl.) sa na predaj zásielky bude aplikova v prípade, keï vec bude dopravcom
(podnikate¾om) predávaná inému podnikate¾ovi a predaj sa bude týka ich podnikate¾skej
èinnosti (§ 261), alebo pokia¾ si strany pri uzatvorení kúpnej zmluvy písomne dohodnú jeho
pouitie (§ 262).

K § 624
Interpretaèné ustanovenie pre urèenie rozsahu náhrady kody stratenej, znièenej, pokodenej alebo znehodnotenej zásielky. Vykonávacím predpisom nemôe by zákonom ustanovená zodpovednos dopravcu obmedzená (§ 629).
Nahradenie ceny resp. cenového rozdielu nevyluèuje nárok na náhradu kody.
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.

K § 625
Interpretaèné ustanovenie pre prípad, kedy nie je v zmluve dohodnuté prepravné a doba
jeho splatnosti.
Odplata (prepravné) pritom zahàòa vetky náklady, ktoré boli vynaloené pri vykonaní
prepravy.

K § 626
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.

K § 627
Pri splnení stanovených podmienok sa príjemca zásielky stáva zo zákona ruèite¾om
odosielate¾a za jeho záväzky voèi dopravcovi.
K ruèeniu porovnaj § 303 a nasl.

K § 628
Do vydania zásielky má k nej dopravca priamo zo zákona záloné právo, ktoré má prednos
pred inými zálonými právami (napr. právom zasielate¾a  § 608).
Aktualizácia è. 54
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K zálonému právu porovnaj § 297 a nasl. a § 151a nasl. OZ.

K § 629
Ustanovenie ustanovuje výnimku zo zásady, e úprava obchodných záväzkových vzahov, práv a povinností zmluvných strán, zakotvená v zákone nie je doplòovaná alebo modifikovaná vykonávacími predpismi.
Zákon v tomto prípade na vydanie vykonávacích predpisov (prepravných poriadkov)
splnomocòuje vládu SR (§ 771). Vo vykonávacích predpisoch nesmie by stanovená zodpovednos dopravcu v menom rozsahu ako ju ustanovuje § 622 a § 624.
Nové prepravné poriadky doposia¾ vydané neboli, a tak zostávajú v platnosti doterajie
t. j. hlavne:
–

vyhláka è. 160/1956 Zb. Ú. l. o podmienkach prepravy nákladov po mori,

–

vyhláka è. 132/1964 Zb. o elezniènom prepravnom poriadku, v znení zmien a doplnkov,

–

vyhláka è. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy, v znení neskorích
predpisov,

–

vyhláka è. 9/1984 Zb. o kontajnerovom prepravnom poriadku, v znení doterajích
predpisov.

Z nich vak nemono poui ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s § 622 a § 624 o zodpovednosti dopravcu (§ 773).

K § 630
Pojmovým znakom zmluvy o nájme dopravného prostriedku je doèasné prenechanie dopravného prostriedku záujemcovi na pouívanie za odplatu (nájomné). Zmluva je osobitným typom nájomnej zmluvy.
K nájomnej zmluve porovnaj § 663 a nasl. OZ.
Podstatnými èasami zmluvy sú:
–

urèenie subjektu (prenajímate¾ a nájomca) a

–

urèenie dopravného prostriedku.

Napriek odplatnému charakteru zmluvy nie je výka nájomného jej podstatnou èasou.
Pokia¾ nie je dohodnuté v zmluve, bude sa urèova pod¾a povahy dopravného prostriedku
a ustanoveného èi obvyklého spôsobu jeho uívania (§ 634).
Rovnako doba uívania nie je podstatnou èasou zmluvy. Zákon nevyluèuje ani jej uzatvorenie na dobu neurèitú (§ 636).
Zmluva musí by uzatvorená v písomnej forme.
K písomnej forme porovnaj § 40 OZ.

K § 631
Ustanovenie zakotvuje základné povinnosti prenajímate¾a smerujúce k naplneniu úèelu zmluvy.
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K zodpovednosti za kodu porovnaj § 373 a nasl.
peciálnym liberaèným dôvodom je nezistite¾nos a neprevídate¾nos nespôsobilosti dopravného prostriedku na prevádzku a uívanie, a to pri zachovaní odbornej starostlivosti zo
strany prenajímate¾a. Tieto skutoènosti by musel sám preukáza.

K § 632
Ustanovenie upravuje základné práva a povinnosti nájomcu. Pokia¾ zo zmluvy nevyplýva nieèo iné, nie sú nájomcom prevodite¾né na tretie osoby.
Za kodu na dopravnom prostriedku zodpovedá prenajímate¾. Nenesie ale zodpovednos
za kodu, ktorú na dopravnom prostriedku spôsobil nájomca alebo osoba, ktorej umonil
k nemu prístup. Právo zodpovednosti za túto kodu musí prenajímate¾ uplatni do iestich
mesiacov od vrátenia dopravného prostriedku. Táto lehota je lehotou prekluzívnou, jej márnym uplynutím právo prenajímate¾a zaniká.
K náhrade kody porovnaj § 373 a nasl.
K poistnej zmluve porovnaj § 788 a nasl. OZ.

K § 633
Náklady za údrbu dopravného prostriedku, ktorú zabezpeèuje nájomca, znáa prenajímate¾. Právo na náhradu nákladov, ktoré vynaloil, musí nájomca uplatni v trojmesaènej
premlèacej lehote. Táto zaèína plynú odo dòa, kedy boli vynaloené. Výnimku tvoria náklady na opravy, ktoré nájomca vèas prenajímate¾ovi neoznámil. Nájomca by mal v takomto
prípade právo na náhradu èiastky, ktorá by pre prenajímate¾a znamenala bezdôvodné obohatenie.
K bezdôvodnému obohateniu porovnaj § 451 a nasl. OZ.

K § 634
Interpretaèné ustanovenie pre prípad, keï nie je stanovená výka nájomného a doba jeho
splatnosti.

K § 635
Ustanovenie zakotvuje výnimku z povinnosti plati nájomné (§ 634) v prípade, keï za
nemonos uívania dopravného prostriedku zodpovedá prenajímate¾ a nájomca mu túto
nemonos vèas, t. j. bez zbytoèného odkladu oznámil. Lehota na oznámenie je lehotou prekluzívnou, lebo v prípade, e oznámenie nie je vèasné, právo nezaplati nájomné zaniká.

K § 636
Ustanovenie upravuje niektoré spôsoby zániku zmluvy.
Výpoveï je zákonom upravená len pre prípad dojednania zmluvy na dobu neurèitú.
Strany sa môu dohodnú na tom, e výpoveïou mono ukonèi i zmluvu dohodnutú
na dobu urèitú. Strany si môu taktie dohodnú dôvody výpovede i dåku výpovednej lehoty, prípadne, e zmluva zanikne doruèením výpovede, tzn. okamite.
Aktualizácia è. 54
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K § 638
Pojmovými znakmi zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku je preprava nákladov,
a to buï na urèitých trasách, alebo v urèitom èase, a to za odplatu.
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku je absolútnym obchodom, tzn. e budú
na òu aplikované ustanovenia Obchodného zákonníka bez oh¾adu na to, kto bude vystupova
ako jej zmluvná strana.
Na rozdiel od zmluvy o nájme dopravného prostriedku (§ 630 a nasl.) je predmetom záväzku uskutoènenie cesty urèitým dopravným prostriedkom a záväzok prevádzkovate¾a zabezpeèi dopravný prostriedok aj s posádkou a pohonnými hmotami (§ 639).
Od zmluvy o preprave (§ 610 a nasl.) sa zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
líi tým, e náklad (predmet prepravy) nemusí by výslovne urèený. Spravidla vak k jeho
urèeniu, aspoò rámcovému, dôjde, a to v súvislosti s urèením dopravného prostriedku.
Podstatnými èasami zmluvy sú:
–

urèenie subjektu (prevádzkovate¾ a objednávate¾),

–

urèenie dopravného prostriedku,

–

urèenie ciest (trás a poètov) alebo urèenie èasu, v ktorom majú by cesty vykonávané.
Podstatnou èasou zmluvy nie je ani urèenie nákladu, ani výka odmeny.
Zmluva musí by uzatvorená písomne.
K písomnej forme porovnaj § 40 OZ.

K § 639
Základné ustanovenie ustanovujúce povinnosti prevádzkovate¾a, ktorými je zabezpeèované riadne plnenie zmluvy resp. dosiahnutie jej úèelu.

K § 640
K postúpeniu poh¾adávky porovnaj § 524 a nasl. OZ.

K § 641
Zákon ustanovuje primeranú aplikovate¾nos ustanovení upravujúcich zmluvu o preprave (§ 610 a nasl.) výslovne len na prípad, keï náklad na prepravu preberá len prevádzkovate¾ lode. Na základe odkazu v zmluve by bolo moné poui ustanovenie o zmluve o preprave i na prevádzku iných dopravných prostriedkov.

K § 642
Zmluva o sprostredkovaní patrí k zmluvným typom, ktorých právna úprava je obsiahnutá v oboch súkromnoprávnych kódexoch. V ObchZ sa jedná o ustanovenia
§ 642 a § 651 a v OZ o ustanovenia § 774 a § 777. Je jednou z najèastejie uzatváraných
zmlúv v obchodných záväzkových vzahoch. V zmysle ust. § 261 ods. 3 ObchZ zakladá relatívny obchodný záväzkový vzah, v dôsledku èoho ju nezaraïujeme k tzv. absolútnym
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obchodom (súvisiace ustanovenia § 261 ods. 3). To znamená, e touto èasou ObchZ sa
budú spravova len záväzkové vzahy vznikajúce medzi podnikate¾mi (súvisiace ustanovenia § 2 ods. 2), ak je zrejmé, e sa budú týka ich podnikate¾skej èinnosti. Pokia¾ by jednou zo
zmluvných strán bola osoba, ktorá v zmysle ust. § 2 ods. 2 ObchZ nie je podnikate¾om, záväzkový vzah sa bude spravova ustanoveniami OZ o sprostredkovate¾skej zmluve (§ 774
a § 777). Zmluvu o sprostredkovaní zaraïujeme k zmluvám obstarávate¾ským, má vak
medzi nimi do istej miery autonómne postavenie, nako¾ko v sebe neobsahuje prvok zastúpenia.
Základnými pojmovými znakmi zmluvy o sprostredkovaní sú:


urèenie zmluvných strán (záujemca a sprostredkovate¾),



urèenie èinnosti sprostredkovate¾a (zákon vychádza z jednorazovej sprostredkovate¾skej èinnosti, èo vak nevyluèuje uzatvorenie väèieho poètu zmlúv, v tom prípade by
vak bolo nutné skúma, èi nejde o zmluvu o obchodnom zastúpení),



urèenie zmluvy, ktorá má by uzatvorená (urèenie zmluvy môe by ve¾mi rozdielne
v závislosti na konkrétnych okolnostiach, záujemca vak spravidla urèí konkrétny
zmluvný typ),



odplata (provízia) sprostredkovate¾a za jeho èinnos smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príleitos uzavrie zmluvu s treou osobou.
Podstatnými obsahovými náleitosami zmluvy o sprostredkovaní sú:



urèenie zmluvných strán (záujemca a sprostredkovate¾),



urèenie èinnosti sprostredkovate¾a,



urèenie zmluvy, ktorá má by uzatvorená.

Pre zmluvu o sprostredkovaní nie je predpísaná písomná forma, ako je tomu napr. pri
zmluve o obchodnom zastúpení, napriek tomu sa v praxi odporúèa uzatvori zmluvu
o sprostredkovaní v písomnej forme, napr. z dôvodov preukazovania vzniku nároku sprostredkovate¾a na províziu.

K § 643
Vzájomná informaèná povinnos zmluvných strán je pravidelným prvkom nielen
zmluvy o sprostredkovaní, ale aj ostatných obstarávate¾ských zmlúv. Rýchla a efektívna
výmena informácií medzi zmluvnými stranami je jedným zo základných bodov smerujúcich k ochrane záujmov príslunej zmluvnej strany, k ich efektívnemu vyuitiu,
k dosiahnutiu úèelu zmluvy a k úspechu obchodného záväzkového vzahu ako na strane záujemcu, tak i na strane sprostredkovate¾a. Poruenie informaènej povinnosti ktorouko¾vek
zo zmluvných strán nevyluèuje zodpovednos za vzniknutú kodu (súvisiace ustanovenia
§ 373 a nasl.). Pouitie informácií nesmie vies k porueniu obchodného tajomstva (súvisiace ustanovenia § 17 a § 51).
Aktualizácia è. 54
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K § 644 a § 646
Odplata (provízia) za èinnos vyvíjanú sprostredkovate¾om nie je podstatnou náleitosou zmluvy o sprostredkovaní (súvisiace ustanovenia § 647). Je vak moné poveda, e záväzok sprostredkovate¾a je splnený okamihom, kedy mu vznikol nárok na províziu.
Zmluvné strany si môu dojedna okamih vzniku tohto nároku na províziu v zmluve. Obchodný zákonník stanovuje jedno rieenie ako dispozitívne (§ 644) a popri tom upravuje
ete aj ïalie monosti zmluvných strán (§ 645 a § 646), ktoré sa vak uplatnia len v prípade, ak si zmluvné strany svoj záväzok dohodli takto. Obchodný zákonník viae nárok
sprostredkovate¾a na províziu k týmto skutoènostiam:
a) K okamihu uzavretia zmluvy (§ 644), ktorá je predmetom sprostredkovania. Súèasne vak musí dôjs k uzavretiu zmluvy za súèinnosti sprostredkovate¾a a v súlade so
zmluvou smie by sprostredkovate¾ èinný len pre záujemcu. V opaènom prípade sprostredkovate¾ovi nárok na províziu nevzniká (súvisiace ustanovenia § 647);
b) K okamihu zaobstarania príleitosti uzavrie zmluvu s treou osobou (§ 645).
V tomto dispozitívnom ustanovení zákon dáva zmluvným stranám monos dojedna
si ako okamih vzniku nároku sprostredkovate¾a na províziu u zaobstaranie príleitosti
na uzavretie zmluvy, bez oh¾adu na to, èi tretia osoba so záujemcom sprostredkúvanú
zmluvu uzatvorí alebo nie. Posúdenie, èi sprostredkovate¾ skutoène pre záujemcu zaobstaral príleitos uzavrie zmluvu s treou osobou, bude závisie vdy na konkrétnych
okolnostiach prípadu. Príleitos k uzavretiu zmluvy je daná a vtedy, ak jedna alebo
viac osôb má skutoène vány záujem zmluvu uzavrie. Môe vak nasta situácia, kedy
tretia osoba, ktorá prejavila vány záujem ete pred uzavretím sprostredkovanej zmluvy, od tohto záujmu ustúpi. Ak by v tomto prípade bola u provízia sprostredkovate¾ovi
vyplatená, musel by ju záujemcovi vráti. Naopak, ak by od záujmu uzavrie zmluvu
s treou osobou ustúpil záujemca, príleitos na uzavretie zmluvy zo strany sprostredkovate¾a sa bude povaova za zaobstaranú a sprostredkovate¾ovi vznikne nárok na dojednanú alebo obvyklú províziu (súvisiace ustanovenia § 647). Výhodnejie pre obe
zmluvné strany preto bude viaza nárok na províziu k okamihu uzavretia zmluvy alebo
k okamihu splnenia záväzku tretej osoby zo sprostredkúvanej zmluvy;
c) K okamihu splnenia záväzku tretej osoby zo sprostredkúvanej zmluvy (§ 646).
Viazanie vzniku nároku na províziu k splneniu záväzku tretej osoby prináa znaènú
právnu istotu práve záujemcovi a nesie so sebou väèie riziko pre sprostredkovate¾a, èo
súvisí aj s otázkou ruèenia sprostredkovate¾a za splnenie záväzku tretej osoby (súvisiace ustanovenia § 649). Nárok na províziu sprostredkovate¾ovi vznikne i v prípadoch, ak
záväzok tretej osoby zanikol alebo jeho plnenie sa oddialilo z dôvodov na strane záujemcu. V takomto prípade vzniká nárok sprostredkovate¾a na províziu od okamihu zániku
záväzku, resp. okamihom, keï nastali dôvody vedúce k omekaniu.
Druhá veta § 646 je interpretaèným ustanovením doplòujúcim § 647. Zmluvné strany
si v zmluve môu dojedna, e základom pre urèenie výky provízie bude rozsah plneného záväzku tretej osoby, samozrejme v prípadoch, ak budú súèasne viaza nárok
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sprostredkovate¾a na províziu k okamihu splnenia záväzku tretej osoby. Ak si zmluvné strany nedojednajú nieèo iné, nako¾ko ide o dispozitívne ustanovenie zákona, platí, e do dojednaného základu sa zapoèíta aj plnenie tretej osoby neuskutoènené z dôvodov na strane záujemcu, èo samozrejme zvyuje právnu istotu sprostredkovate¾a.

K § 647
K základným pojmovým znakom zmluvy o sprostredkovaní patrí aj odplatnos, nako¾ko
vak nie je podstatnou náleitosou zmluvy, zmluvné strany nemajú povinnos si konkrétnu výku provízie dojedna. Nedostatok tejto dohody je nahradený dispozitívnou
úpravou a sprostredkovate¾ovi vznikne nárok na províziu obvyklú za sprostredkovanie obdobných zmlúv v èase uzavretia zmluvy o sprostredkovaní. Zákon vak neriei situáciu,
kedy nebude moné výku provízie pod¾a obvyklosti stanovi. Druhá veta stanovuje, v ktorých prípadoch sprostredkovate¾ovi právo na províziu nevznikne. Ak bola zmluva
uzavretá bez akejko¾vek súèinnosti sprostredkovate¾a a záujemca nemal z jeho èinnosti
iadny prospech, je celkom prirodzené, e mu nárok na províziu nevznikne. Napr. ak záujemcovi vznikne príleitos uzavrie zmluvu celkom náhodne, bez jeho vedomého usilovania. Podobne to bude aj v prípade, ak v rozpore so zmluvou bol èinný aj pre tretiu osobu,
s ktorou sa uzavrela sprostredkúvaná zmluva. S úpravou vzniku práva sprostredkovate¾a
na províziu úzko súvisí aj otázka vzniku práva na náhradu nákladov, ktoré sprostredkovate¾ vynaloil pri výkone sprostredkovate¾skej èinnosti. Náhrada nákladov je vo veobecnosti zahrnutá v provízii. Zmluvné strany sa vak môu dohodnú, e sprostredkovate¾ bude ma ved¾a práva na províziu aj nárok na náhradu úèelne vynaloených nákladov.
Teda nárok na náhradu nákladov vznikne sprostredkovate¾ovi, len ak si to zmluvné strany
výslovne v zmluve dojednajú. Na jednej strane to prináa sprostredkovate¾ovi úplnú istotu,
e mu budú uhradené vetky náklady, ktoré mu v súvislosti s plnením úèelu zmluvy vznikli
(ako napr. pohonné hmoty, cestovné, telefónne úèty, potovné, papier a iné) a na druhej
strane to prináa záujemcovi väèí preh¾ad o tom, aká ve¾ká èas prostriedkov pripadá na
úhradu nákladov a aká na samotnú odmenu sprostredkovate¾a. Zmluvné strany si môu
dojedna aj povinnos sprostredkovate¾a predloi záujemcovi podrobné vyúètovanie vynaloených nákladov alebo sa dohodnú, ktoré náklady budú súèasou
provízie a ktoré nie. V prípade pochybností, èi sprostredkovate¾ovi vznikol nárok na
úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním, platí, e má na ne nárok, len ak mu súèasne vznikne nárok na províziu, èo v mnohých prípadoch môe ma príli tvrdý dopad vo
vzahu k sprostredkovate¾ovi.

K § 648
Doba úschovy jednotlivých dokladov bude závisie na ich charaktere, obsahu a významu pre záujemcu. Najèastejie by mohlo ís o dobu, v ktorej môu by uplatnené nároky,
ktoré tieto doklady preukazujú, t.j. o tzv. dobu premlèania (súvisiace ustanovenia § 387
a nasl.). Povinnosti uschováva jednotlivé doklady by vak mohli pre sprostredkovate¾a vyplýva aj z jednotlivých ustanovení právnych predpisov o úètovníctve
alebo iných veobecne záväzných právnych predpisov. Poruením tu uloenej povinAktualizácia è. 54
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nosti sprostredkovate¾ovi vzniká súkromnoprávna zodpovednos za vzniknutú kodu voèi
záujemcovi (súvisiace ustanovenia § 373 a nasl.).

K § 649
Sprostredkovate¾ neruèí za splnenie záväzku treou osobou zo sprostredkovanej zmluvy, to vak nevyluèuje, aby sprostredkovate¾ na seba písomne prevzal ruèite¾ský záväzok,
ktorý môe by priamo obsiahnutý v zmluve o sprostredkovaní. V tom prípade sa tento ruèite¾ský záväzok bude riadi ust. § 303 a nasl. ObchZ (súvisiace ustanovenia § 303 a nasl.).
Sprostredkovate¾ nesmie záujemcovi navrhova uzavretie zmluvy s osobami, o ktorých vie
alebo musí vedie, e je tu pochybnos o ich dôveryhodnosti a schopnosti záväzok zo sprostredkovanej zmluvy riadne a vèas splni. Ak by neskôr dolo k nesplneniu záväzku zo strany
tretích osôb z dôvodov, ktoré by poukazovali na ich nedôveryhodnos od samého zaèiatku,
niesol by sprostredkovate¾ zodpovednos za kodu vzniknutú záujemcovi v zmysle ust. 373
a nasl. ObchZ (súvisiace ustanovenia § 373 a nasl.). Dôkazné bremeno by vak niesol záujemca, ktorý by musel dokáza, e sprostredkovate¾ o nedôveryhodnosti osoby alebo osôb,
s ktorými záujemca sprostredkovanú zmluvu uzatvoril, skutoène vedel alebo musel vedie.
Záujemca by ïalej musel preukáza, e mu koda vznikla v príèinnej súvislosti s poruením
si tejto sprostredkovate¾ovej povinnosti. Sprostredkovate¾ musí vyui vetky dostupné
a moné spôsoby zistenia dôveryhodnosti tretích osôb (napr. register trestov, obchodný register alebo ivnostenský register a iné). V prípade, ak tieto monosti nevyuije, je potrebné
kontatova, e o nedôveryhodnosti tretích osôb vedel a svoju povinnos si poruil.
V ods. 2 je zakotvená povinnos sprostredkovate¾a na základe jednostrannej
iadosti záujemcu oznámi mu vetky údaje potrebné na posúdenie dôveryhodnosti osoby alebo osôb, s ktorými sprostredkovate¾ navrhuje zmluvu uzavrie. Zákon pre túto iados nepredpisuje iadnu formu ani jej obsahové náleitosti. Bude teda u
len na vôli zmluvných strán, èi si formu, prípadne obsahové náleitosti iadosti v zmluve
upravia podrobnejie.

K § 650
Ak si zmluvné strany v zmluve dojednali èas, v ktorej má by sprostredkovaná zmluva
uzavretá, zmluva o sprostredkovaní zaniká, ak nie je v tomto èase zmluva medzi záujemcom
a treou osobou uzavretá. Ak v zmluve nie je dohodnutý tento èas, keïe urèenie tohto
èasu nie je podstatnou náleitosou zmluvy o sprostredkovaní a zmluvné strany nemajú
povinnos si ho dojedna, uplatní sa druhá veta ustanovenia. Záväzok je teda dohodnutý na dobu neurèitú a ktoráko¾vek zo zmluvných strán môe zmluvu jednostranne ukonèi
oznámením bez uvedenia dôvodu druhej zmluvnej strane. Pôjde v podstate o výpoveï s okamitou úèinnosou. Úèinnos je nutné viaza na doruèenie oznámenia druhej strane. Pre
oznámenie nie je predpísaná iadna forma, a teda ak si zmluvné strany nedohodnú písomnú
formu oznámenia, postaèí túto skutoènos oznámi druhej zmluvnej strane len ústne.
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K § 651
Ustanovenie § 651 úzko súvisí so vznikom práva sprostredkovate¾a na províziu (súvisiace ustanovenia § 647). V praxi sa môe ¾ahko vyskytnú situácia, kedy sa výsledok aktivity alebo èinnosti sprostredkovate¾a objaví a oneskorene, teda po zániku zmluvy o sprostredkovaní (súvisiace ustanovenia § 650). Zákonodarca preto kontruoval výslovným
ustanovením, e sprostredkovate¾ovi vznikne právo na províziu aj v tom prípade,
ak záujemca uzavrel zmluvu s treou osobou alebo si svoj záväzok tretia osoba
splnila a po zániku zmluvy o sprostredkovaní, v závislosti od toho, èi vznik nároku
sprostredkovate¾a konkrétna zmluva viae na uzavretie zmluvy alebo splnenie záväzku tretej osoby (súvisiace ustanovenia § 644 a § 646).

K § 652
Na zmluvu o sprostredkovaní v ObchZ nadväzuje peciálny zmluvný typ, ktorým je
zmluva o obchodnom zastúpení. Zmluva o obchodnom zastúpení je pomenovaným
zmluvným typom, ktorého právna úprava je obsiahnutá v ObchZ (§ 652 a § 672a). Zakladá, podobne ako zmluva o sprostredkovaní, relatívny záväzkový vzah (súvisiace ustanovenia § 261 ods. 3), èo znamená, e na oboch stranách tohto vzahu budú
vdy stá podnikatelia v zmysle § 2 ods. 2 ObchZ a ak je zrejmé, e záväzok bude súvisie
s ich podnikate¾skou èinnosou (súvisiace ustanovenia § 2 ods. 2). Zaraïujeme ju k zmluvám obstarávate¾skej povahy. Je pomerne moderným zmluvným typom, odvodeným od
veobecnejej zmluvy o sprostredkovaní (§ 642 a § 651). Na rozdiel od zmluvy o sprostredkovaní je v nej vak obsiahnutý prvok zastúpenia. Svojím charakterom má ve¾mi blízko jednak k zmluve pracovnej a jednak k zmluve mandátnej. Posledná, pomerne rozsiahla novela
ObchZ, sa dotkla aj ustanovení zmluvy o obchodnom zastúpení.
Pojmovým znakom zmluvy o obchodnom zastúpení je sústavná èinnos obchodného zástupcu ako podnikate¾a smerujúca k uzatvoreniu urèitého druhu zmlúv (obchodov) alebo
dojednávaniu a uzatváraniu obchodov v mene a na úèet zastúpeného, a to za odmenu (províziu). Okruh obchodov, ktoré môu by predmetom zmluvy o obchodnom zastúpení, zákon nevymedzuje, preto je moné predpoklada, e nemusí ís len o obchodné
zmluvy pod¾a ObchZ, ale napr. aj o kúpnu zmluvu pod¾a OZ a pod. Obchodný zástupca vykonáva túto sústavnú èinnos ako podnikate¾ (súvisiace ustanovenia § 2 ods. 2). Z podnikate¾ského charakteru zmluvy vyplýva, e medzi zastúpeným a obchodným zástupcom
nevzniká pracovnoprávny vzah, ale vzah obchodnoprávny. Obchodný zástupca je
oprávnený uzatvára zmluvy a robi iné právne úkony v mene zastúpeného len na základe
písomného plnomocenstva. Právne úkony robí obchodný zástupca v tomto prípade v mene
a na úèet zastúpeného.
Podstatnými obsahovými náleitosami zmluvy o obchodnom zastúpení sú:


urèenie zmluvných strán (zastúpený a obchodný zástupca),



urèenie druhu sprostredkovaných zmlúv, resp. obchodov (napr. kúpne zmluvy, zmluvy
o dielo).
Aktualizácia è. 54
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Novela Obchodného zákonníka negatívne vymedzila pojem obchodný zástupca, kde
taxatívne vymenovala osoby, ktoré nie sú obchodnými zástupcami:


osoby, ktoré môu ako orgán zaväzova zastúpeného (napr. riadite¾ tátneho podniku,
konate¾ v spoloènosti s ruèením obmedzeným alebo èlen predstavenstva drustva),



spoloèníci alebo èlenovia drustva zákonom splnomocnení zaväzova ostatných spoloèníkov alebo èlenov drustva (napr. komplementár v komanditnej spoloènosti, spoloèník
vo v. o. s.),



likvidátor,



správca na výkon nútenej správy,



správca konkurznej podstaty,



osobitný správca,



vyrovnací správca,
a osoby, na ktoré sa ustanovenia o obchodnom zastúpení nepouijú:



osoby, ktoré pôsobia na burze cenných papierov alebo na komoditnej burze (súvisiace
ustanovenia zákon o cenných papieroch).

Právna úprava s úèinnosou od 1. 1. 2002 vymedzila vzah peciálnejej zmluvy o obchodnom zastúpení k zmluve veobecnejej o sprostredkovaní. Zmluva o sprostredkovaní je
vo vzahu subsidiarity k zmluve o obchodnom zastúpení, pôsobí teda podporne. Ak niektoré
otázky nie sú upravené v XVIII. diele ObchZ, pouijú sa podporne ustanovenia zmluvy
o sprostredkovaní (diel XVII. ObchZ). Pre zmluvu o obchodnom zastúpení zákon predpisuje písomnú formu, inak je absolútne neplatná (súvisiace ustanovenia § 40 OZ).

K § 653
Dojednanie územnej oblasti, v ktorej je obchodný zástupca povinný vyvíja èinnos,
ktorá je predmetom jeho záväzku, nie je podstatnou náleitosou zmluvy o obchodnom zastúpení. Zmluvné strany si vak v zmluve môu dojedna konkrétnu alebo inak vymedzenú územnú oblas, v ktorej je obchodný zástupca povinný s odbornou starostlivosou
vyvíja èinnos smerujúcu k uzatvoreniu obchodov. Pokia¾ si zmluvné strany túto územnú
oblas nedojednajú, platí vyvrátite¾ná právna domnienka, e obchodný zástupca má vyvíja
èinnos na území Slovenskej republiky, to vak samozrejme nevyluèuje monos, aby si
zmluvné strany dojednali iriu územnú oblas, ako je územie Slovenskej republiky. Ïalej
je tu zakotvená povinnos obchodného zástupcu vyvíja èinnos s odbornou starostlivosou,
pokia¾ by pri výkone èinnosti, ktorá je predmetom záväzku, postupoval nekompetentne
a spôsobil by tým zástupcovi kodu, zodpovedal by za takto vzniknutú kodu (súvisiace
ustanovenia § 373 a nasl.).

K § 654
Ustanovenie § 654 rozvíja základné ustanovenia zmluvy o obchodnom zastúpení urèením predmetu záväzku obchodného zástupcu. Èinnos obchodného zástupcu je èinnosou
faktickou a nie právnou. Obchodný zástupca teda nie je oprávnený v mene zastúpe-
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ného uzatvára obchody alebo robi iné právne úkony bez udelenia mu písomnej plnej
moci s uvedením rozsahu tejto plnej moci. Plná moc môe by priamo súèasou zmluvy
o obchodnom zastúpení alebo môe by obchodnému zástupcovi udelená samostatne (súvisiace ustanovenia § 31 OZ). Zmluva o obchodnom zastúpení môe by kombinovaná so
zmluvou komisionárskou, vtedy obchodný zástupca koná vo svojom mene, ale na úèet zastúpeného. Vzah medzi obchodným zástupcom a zastúpeným sa spravuje ustanoveniami
mandátnej zmluvy, len ak si to zmluvné strany v zmluve dojednajú (súvisiace ustanovenia
§ 566 a nasl.), v takomto prípade koná zástupca úkony v mene zastúpeného a na jeho úèet.

K § 655
Obchodný zástupca je povinný vyvíja èinnos s odbornou starostlivosou, v dobrej viere, e koná v záujmoch zastúpeného, je povinný dba na záujmy zastúpeného, kona v súlade s jeho poverením, pokynmi a poskytova mu informácie. Pokyny zastúpeného musia
by vak v súlade so zmluvou. V záujme prevencie pred moným sporom by si zmluvné
strany priamo v zmluve mali urèi rozsah záujmov zastúpeného. Posúdenie, èi v danom
prípade ilo o záujem zastúpeného, bude závisie od konkrétnych okolností. Dôkazné bremeno by vak znáal zastúpený. Veobecne je upravená povinnos obchodného zástupcu, ktorej pecifikácia bude závisie od konkrétneho prípadu, situácie na trhu, prísluného
odvetvia a zvyklostí. V ods. 2 zákon neukladá obchodnému zástupcovi povinnos predklada správu v písomnej forme, èo vak nevyluèuje monos, e si zmluvné strany písomnú
formu dohodnú alebo predkladanie takejto správy celkom vylúèia. Pokia¾ je obchodný
zástupca splnomocnený uzatvára obchody v mene zastúpeného je rozsah jeho
oprávnenia vymedzený v ods. 3. Poriadková lehota na splnenie oznamovacej povinnosti
obchodného zástupcu o tom, e nemôe z nejakých dôvodov vykonáva svoju èinnos, bude
závisie od okolností konkrétneho prípadu. Správa o tejto skutoènosti tie nevyaduje písomnú formu. Poruenie povinností obchodným zástupcom môe zaklada zodpovednos
za kodu (súvisiace ustanovenia § 373 a nasl.).

K § 655a
Ustanovenie § 655a, ktoré má kogentnú povahu, zakotvuje niektoré povinnosti zastúpeného vo vzahu k obchodnému zástupcovi. Predovetkým má povinnos kona poctivo
a v dobrej viere, poskytova obchodnému zástupcovi nevyhnutné údaje, obstara mu nevyhnutné informácie. Povinnos informova obchodného zástupcu o skutoènosti, èi prijal, odmietol alebo neuskutoènil obchod ním obstaraný, zmluvné strany nemôu vylúèi. Poruenie povinností zastúpeným môe zaklada zodpovednos za kodu (súvisiace ustanovenia
§ 373 a nasl.).

K § 656
Povinnosti obchodného zástupcu nie sú obmedzené len na obdobie dojednávania a uzatvárania obchodov, ale aj na obdobie uskutoèòovania uzavretých obchodov,
realizácie záväzkov, rieení prípadných nezrovnalostí vznikajúcich z uzavretých obchodov.
Ide o dispozitívne ustanovenie zákona, preto zmluvné strany môu tieto povinnosti obchodAktualizácia è. 54
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ného zástupcu vylúèi, prípadne rozíri, resp. urèi konkrétny rozsah súèinnosti obchodného zástupcu.

K § 657
Obchodný zástupca je povinný zachováva mlèanlivos o vetkých skutoènostiach, ktoré získal od zastúpeného v súvislosti s výkonom èinnosti, ktorá je predmetom zmluvy a nevyui ich pre seba alebo pre inú osobu. Povinnos zachováva mlèanlivos
trvá aj po zániku platnosti zmluvy. Z èasového h¾adiska je ochrana záujmov zastúpeného
neobmedzená, dohodou strán vak mono urèi konkrétnu lehotu, poèas ktorej nebude obchodný zástupca oprávnený vyui pre seba alebo iné osoby údaje získané pri výkone svojej
èinnosti. Poruenie tejto povinnosti obchodným zástupcom by mohlo by za urèitých okolností posudzované ako nekalosúané konanie (súvisiace ustanovenia § 17 a § 51) a zakladá
tie nárok zastúpeného na náhradu kody voèi obchodnému zástupcovi (súvisiace ustanovenia § 373 a nasl.).

K § 658
Prvý odstavec je zakotvením povinnosti obchodného zástupcu postupova pri plnení zmluvy s potrebnou opatrnosou, ktorá by mala by súèasou jeho profesionálneho
prístupu. Význam tohto ustanovenia je v tom, e ak by obchodný zástupca nebol dos opatrný a navrhol by uzavretie zmluvy s osobou, u ktorej tieto predpoklady splnené nie sú, poruí svoju právnu povinnos a môe mu vzniknú zodpovednos za kodu (súvisiace ustanovenia § 373 a nasl.). Existencia predpokladov u osôb, s ktorými navrhuje uzavretie
obchodu, musí by pre obchodného zástupcu objektívne zistite¾ná. Obchodný zástupca
neruèí za splnenie povinnosti treou osobou, s ktorou navrhol uzavretie obchodu, alebo
s ktorou v mene zastúpeného obchod uzavrel. Môe vak písomne prevzia záruku, ak
súèasne dostane za prevzatie záruky osobitnú odmenu. V tomto prípade sa jeho práva a povinnosti budú spravova ustanoveniami o ruèení (súvisiace ustanovenia § 303 a nasl.). Dojednanie ruèite¾ského záväzku obchodného zástupcu bude praktické najmä v prípadoch,
kedy výplata provízie nebude závisie od splnenia záväzku tretej osoby (súvisiace ustanovenia § 661). Ak ruèenie obchodného zástupcu v zmluve nie je výslovne dojednané, môe zastúpený uplatòova len nárok na náhradu kody, ak samozrejme preukáe, e si obchodný
zástupca svoje povinnosti poruil (súvisiace ustanovenia § 373 a nasl.), prípadne nebude
povinný vyplati obchodnému zástupcovi províziu, ak jej výplata bola v zmluve viazaná na
splnenie záväzku tretej osoby (súvisiace ustanovenia § 660).

K § 659
Základným pojmovým znakom zmluvy o obchodnom zastúpení je síce odplatnos, ale zmluvné strany nemajú povinnos si konkrétnu výku provízie dojedna.
Pod províziou sa rozumie odmena obchodného zástupcu a aj jeho odmeòovanie vykonávané
v závislosti od poètu alebo od úrovne obchodov. Nedostatok tejto dohody o výke provízie je
nahradený dispozitívnou úpravou a obchodnému zástupcovi vznikne nárok na províziu
zodpovedajúcu zvyklostiam v odbore èinnosti pod¾a miesta jej výkonu s prihliadnutím na
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druh obchodu, ktorý je predmetom zmluvy. S úpravou práva obchodného zástupcu na províziu úzko súvisí aj otázka nároku na náhradu nákladov, ktoré obchodný zástupca vynaloil
pri výkone èinnosti. Náhrada nákladov je vo veobecnosti zahrnutá v provízii.
Zmluvné strany sa vak môu dohodnú, e obchodný zástupca bude ma ved¾a práva na
províziu aj nárok na náhradu úèelne vynaloených nákladov. Teda nárok na náhradu nákladov vznikne obchodnému zástupcovi, len ak si to zmluvné strany výslovne v zmluve dojednajú a ak mu vznikne nárok na províziu z obchodu, ktorého sa náklady týkajú. Nárok na
províziu a dohodnutú úhradu nákladov vzniká obchodnému zástupcovi, ak súèasne nebol
èinný ako sprostredkovate¾ alebo obchodný zástupca i pre druhú zmluvnú stranu.

K § 659a a § 659b
Obchodný zástupca má nárok na províziu, ak sú súèasne splnené podmienky
uvedené v § 659a, teda:


ak sa obchod skutoène uzatvoril v dôsledku jeho èinnosti



a ak sa uzatvoril s treou osobou, ktorú získal na úèel uskutoèòovania obchodov tohto
druhu ete pred uzavretím obchodu.

Naopak, nárok na províziu mu nevznikne, ak má na òu nárok ete predchádzajúci obchodný zástupca a províziu nie je spravodlivé rozdeli. Bude závisie od okolností konkrétneho prípadu, èi bude spravodlivé províziu rozdeli medzi oboch obchodných zástupcov,
alebo posúdi, ktorému z nich nárok na províziu vznikol (súvisiace ustanovenia § 671).

K § 660 a § 661
Zmluvné strany si môu dohodnú okamih vzniku nároku obchodného zástupcu na províziu:
a) keï zastúpený splnil záväzok vyplývajúci z obchodu,
b) keï zastúpený bol povinný splni záväzok vyplývajúci z obchodu uskutoèneného s treou osobou,
c) kedy tretia osoba splnila záväzok vyplývajúci z obchodu,
d) kedy obchodný zástupca zaobstaral pre zastúpeného príleitos na uzavretie obchodu
s treou osobou (§ 661) bez oh¾adu na to, èi tretia osoba so zastúpeným obchod uzatvorí
alebo nie. Posúdenie, èi obchodný zástupca skutoène pre zastúpeného zaobstaral príleitos uzatvori obchod s treou osobou, bude závisie vdy na konkrétnych okolnostiach
prípadu. Príleitos k uzavretiu obchodu je daná a vtedy, ak tretia osoba má skutoène
vány záujem obchod uzavrie. Môe vak nasta situácia, kedy tretia osoba, ktorá prejavila vány záujem, ete pred uzavretím obchodu od tohto záujmu ustúpi. Ak by
v tomto prípade bola u provízia obchodnému zástupcovi vyplatená, musel by ju zastúpenému vráti. Naopak, ak by od záujmu uzavrie obchod s treou osobou ustúpil zastúpený, príleitos na uzavretie obchodu zo strany obchodného zástupcu sa bude povaova za zaobstaranú a vznikne mu nárok na dojednanú alebo obvyklú províziu (súvisiace
ustanovenia § 659).
Aktualizácia è. 54
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Zmluvné strany si vak nemôu v zmysle ust. § 660 ods. 2 dojedna neskorí okamih vzniku nároku obchodného zástupcu na províziu ako:


okamih, kedy tretia osoba splnila svoju èas záväzku alebo



okamih, kedy bola tretia osoba povinná si splni svoju èas záväzku, ak si zastúpený svoju èas záväzku splnil.

Ak tretia osoba má plni svoj záväzok a po uplynutí viac ako iestich mesiacov po uzavretí obchodu, obchodnému zástupcovi vzniká nárok na províziu po uzavretí obchodu.
V praxi sa môe vyskytnú takáto situácia, ak èinnos obchodného zástupcu smeruje k uzatvoreniu zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (súvisiace ustanovenia § 289 a nasl.). V tomto
prípade, napriek tomu, e nárok obchodného zástupcu na províziu sa viae k okamihu plnenia záväzku, vzh¾adom na dlhé èasové obdobie zákon kogentne stanovuje okamih vzniku nároku na províziu.
Zmluvné strany si tie nemôu dojedna neskorí termín splatnosti provízie,
ako je posledný deò mesiaca, ktorý nasleduje po skonèení tvrroka, v ktorom na
òu vznikol nárok. To vak nevyluèuje monos dojedna si skorí termín splatnosti provízie.
Novela ObchZ zakotvila povinnos zastúpeného vyda obchodnému zástupcovi najneskôr v posledný deò mesiaca, ktorý nasleduje po skonèení tvrroka, v ktorom sa stala provízia splatnou, písomné potvrdenie s rozpisom hlavných poloiek potrebných na výpoèet provízie. Túto povinnos zastúpeného nemôu zmluvné strany v zmluve vylúèi.
Do rozsahu záväzku splneného treou osobou sa zapoèítava aj plnenie neuskutoènené
z dôvodov na strane zastúpeného.

K § 662
Nárok obchodného zástupcu na províziu zaniká:


ak je zrejmé, e obchod medzi zastúpeným a treou osobou sa neuskutoèní a súèasne ak
za jeho neuskutoènenie nezodpovedá zastúpený.

Ak by aj napriek tomu u bola provízia obchodnému zástupcovi vyplatená, musí ju vráti. Ak by za neuskutoènenie obchodu zodpovedal zastúpený, obchodnému zástupcovi by
nárok na províziu vznikol. Zmluvné strany si môu zánik nároku na províziu upravi aj
inak.

K § 663
Pod podkladmi alebo pomôckami, ktoré je zastúpený povinný odovzda obchodnému zástupcovi, môeme rozumie rôzne reklamné, propagaèné materiály, cenníky, vzorky tovarov a iné. Obchodný zástupca je povinný pomôcky a podklady potrebné k plneniu záväzku,
ktoré mu zastúpený odovzdal, opatrova ako uloite¾ pod¾a zmluvy o uloení veci (súvisiace
ustanovenia § 516 a nasl.). Doba úschovy jednotlivých dokladov bude závisie na ich charaktere, obsahu a významu pre zastúpeného. Najèastejie by mohlo ís o dobu, v ktorej môu
by uplatnené nároky, ktoré tieto doklady preukazujú, t. j. o tzv. dobu premlèania (súvisiace
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ustanovenia k § 387 a nasl.). Povinnosti uschováva jednotlivé doklady by vak
mohli pre obchodného zástupcu vyplýva aj z jednotlivých ustanovení právnych
predpisov o úètovníctve, archívnictve alebo iných veobecne záväzných právnych
predpisov. Poruením tejto povinnosti obchodným zástupcom mu vzniká zodpovednos za
kodu (súvisiace ustanovenia § 373 a nasl. ObchZ).

K § 664
Zmluva o obchodnom zastúpení môe ma povahu:


nevýhradného zastúpenia (§ 664),



výhradného zastúpenia (§ 665 a § 666).

Pokia¾ si zmluvné strany výslovne nedojednajú výhradné obchodné zastúpenie (súvisiace ustanovenia § 665 a § 666), bude ma zmluva o obchodnom zastúpení povahu nevýhradného obchodného zastúpenia, ktoré spoèíva v monosti pre zastúpeného vyuíva aj
sluby iných obchodných zástupcov v rovnakej oblasti obchodného zastúpenia a v monosti
pre obchodného zástupcu vykonáva èinnos alebo uzaviera obchody na vlastný úèet alebo
na úèet inej osoby v rovnakej oblasti.

K § 665 a § 666
Okrem nevýhradného obchodného zastúpenia zákon rozliuje aj tzv. výhradné obchodné zastúpenie, ktoré vak medzi zmluvnými stranami musí by výslovne a jednoznaène v zmluve dojednané. Predpokladom výhradného zastúpenia je, e si zmluvné
strany dohodnú urèitú územnú oblas a urèitý okruh obchodov. Exkluzivita vak nespoèíva
len v tomto dojednaní, ale predovetkým v tom, e obchodný zástupca v tejto oblasti
a v tomto okruhu obchodov nesmie vykonáva zastúpenie pre iných zastúpených a na
druhej strane zastúpený nesmie pouíva iných obchodných zástupcov. Zástupca
takéto obchody nesmie uzatvára ani na vlastný úèet alebo na úèet inej osoby. Ustanovenie
§ 665 je dispozitívne, a preto si zmluvné strany môu dojedna výhradné obchodné zastúpenie len èiastoène, napr. e zastúpený sa bude môc da zastúpi aj inými obchodnými zástupcami, alebo e sa výhradné zastúpenie bude vzahova na urèitú dojednanú oblas, ale
nie na okruh obchodov a pod. V tomto smere si zmluvné strany môu svoj záväzkový
vzah ¾ubovo¾ne modifikova. Zastúpený je oprávnený aj bez súèinnosti obchodného
zástupcu uzaviera obchody, na ktoré sa vzahuje zmluva o obchodnom zastúpení (výhradnom). Zastúpený je vak, pokia¾ si zmluvné strany túto povinnos nevylúèia, povinný plati z týchto obchodov obchodnému zástupcovi províziu, napriek tomu, e sa tieto obchody
uzavreli bez jeho súèinnosti.

K § 667 a § 672a
Zmluvné strany môu zmluvu o obchodnom zastúpení uzavrie na:


dobu urèitú



na dobu neurèitú
Aktualizácia è. 54
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a) V prípade, ak bola zmluva o obchodnom zastúpení uzatvorená na dobu urèitú, zaniká
uplynutím èasu na ktorý bola uzatvorená. Môe vak dôjs k automatickému obnoveniu zmluvného vzahu, ak sa zmluvné strany zmluvou naïalej spravujú. Obnova zmluvy je rieená pomocou vyvrátite¾nej právnej domnienky, e platnos zmluvy
sa predluje bez obmedzenia. Ide o dispozitívne ustanovenie, teda zmluvné strany si obnovenie platnosti zmluvy môu upravi aj odline, napr. urèením doby, o ktorú sa platnos zmluvy predluje.
b) Zmluva o obchodnom zastúpení je uzavretá na neurèitý èas


ak to zmluva výslovne urèuje,



ak zmluva neobsahuje ustanovenie o èase, na ktorý má by uzavretá, platí vyvrátite¾ná
právna domnienka, e je uzavretá na neurèitý èas,



ak z úèelu zmluvy nevyplýva èasové obmedzenie (z kontextu alebo úèelu zmluvy môe
jasne vyplynú obmedzenie jej trvania).

V prípade, ak bola zmluva o obchodnom zastúpení uzatvorená na dobu neurèitú, môe
ju ktoráko¾vek zo zmluvných strán ukonèi výpoveïou. Vzh¾adom na ustanovenie § 272
ods. 2 sa pre výpoveï bude vyadova písomná forma. Dåka výpovednej lehoty je upravená v ods. 3, ktorý je kogentným ustanovením. Dåka výpovednej lehoty je diferencovaná v závislosti od dåky zmluvného vzahu. Zákonodarca rozlíil výpoveï danú v prvom, druhom, treom a ïalích rokoch trvania zmluvy. V prvom prípade je výpovedná
lehota jeden mesiac, v druhom dva mesiace a v treom tri mesiace. Zmluvné strany si vak
môu dojedna aj inú dåku výpovednej lehoty, kratiu alebo dlhiu. V prípade, ak si dojednajú dlhiu výpovednú lehotu, nesmie by lehota, ktorou je viazaný zastúpený kratia, ako
lehota, ktorú musí dodra obchodný zástupca. Koniec výpovednej lehoty zákonodarca stanovil ku koncu kalendárneho mesiaca, zmluvné strany si môu dojedna aj iný koniec výpovednej lehoty.
Ustanovenia o zániku zmluvy uzavretej na neurèitý èas sa primerane pouijú aj na
zmluvu uzavretú na urèitý èas, ktorá sa vak zmenila na zmluvu uzatvorenú na neurèitý
èas (súvisiace ustanovenia § 667). Do trvania zmluvného vzahu sa v súvislosti s urèením
výpovednej lehoty bude poèíta aj èas pred zmenou zmluvy na zmluvu uzatvorenú na neurèitý èas.

K § 668a
Obchodný zástupca má právo na náhradu kody:


ak mu nebola vyplatená provízia, ktorá mu patrí,



ak mu neboli uhradené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s èinnosou vykonávanou
pre zastúpeného, ak na ne mal nárok (súvisiace ustanovenia § 659 ods. 2).

K § 669
Nárok na odstupné v prípade skonèenia zmluvy vznikne:
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ak získal pre zastúpeného nových zákazníkov, významne rozvinul obchod a zastúpený
má podstatné výhody vyplývajúce z obchodov s novými zákazníkmi,



ak je to spravodlivé,



ak obchodný zástupca zomrel.

Zákon stanovuje maximálnu výku odstupného a návod na výpoèet odstupného, prièom rozliuje, èi zmluva trvala viac alebo menej ako pä rokov. Priznaním odstupného
obchodnému zástupcovi nie je dotknuté jeho právo na náhradu kody (súvisiace
ustanovenia § 668a). V prípade, ak si obchodný zástupca svoje právo na odstupné u zastúpeného neuplatní do jedného roka od ukonèenia zmluvy, jeho právo na odstupné zaniká. Zákonodarca stanovil jednoroènú prekluzívnu lehotu na uplatnenie práva obchodného zástupcu na odstupné.

K § 669a
Právo na odstupné obchodnému zástupcovi nevznikne:


ak zastúpený od zmluvy odstúpil. Zastúpený môe od zmluvy odstúpi v prípadoch,
keï obchodný zástupca poruil zmluvný záväzok, ktorý takéto právo zastúpeného na
odstúpenie od zmluvy zakladá. Zastúpený môe od zmluvy o výhradnom obchodnom
zastúpení odstúpi, ak obchodný zástupca vykonáva èinnos, ktorá je predmetom jeho
záväzku aj pre iné osoby (súvisiace ustanovenia § 672). Zmluvné strany si vak
môu dojedna v zmluve aj iné poruenie zmluvného záväzku, ktoré zakladá právo na odstúpenie od zmluvy, bez oh¾adu na to, èi ide o zmluvu o výhradnom alebo nevýhradnom obchodnom zastúpení (súvisiace ustanovenia § 344 a nasl.),



ak obchodný zástupa zmluvu skonèil [pri splnení podmienok uvedených v bode b)],



ak obchodný zástupca pod¾a dohody so zastúpeným prevedie práva a povinnosti zo
zmluvy na tretiu osobu.

K § 670
Ustanovenie upravuje zánik zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení dojednanej na
dobu urèitú výpoveïou (súvisiace ustanovenia § 665 a § 666) v závislosti na objeme obchodu. Objem obchodu nemusí by v zmluve výslovne uvedený, nako¾ko nie je podstatnou náleitosou zmluvy. Pre tento prípad zákon dispozitívne urèuje, e kritériom
bude objem primeraný odbytovým monostiam. Preukazovanie rozsahu odbytových moností neprimeranosti dosiahnutého objemu obchodov vo vzahu k týmto monostiam je vecou zastúpeného. Zastúpený bude musie v prípade sporu dokáza, e napriek existencii urèitých odbytových moností obchodný zástupca nevyvinul dostatoèné úsilie na získanie
zákazníkov. Nedosiahnutie predpokladaného objemu obchodov z dôvodov spoèívajúcich na
strane zastúpeného nemôe by dôvodom na vypovedanie zmluvy. Týmto ustanovením nie
je dotknutý nárok obchodného zástupcu na odstupné (súvisiace ustanovenia § 669).
Aktualizácia è. 54
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K § 671
Ustanovenie § 671 upravuje nárok obchodného zástupcu na províziu po zániku záväzku pod¾a § 668 alebo § 670 (súvisiace ustanovenia § 668 a § 670).
Obchodný zástupca má nárok na províziu aj v prípade ak:


bol obchod uskutoènený predovetkým v dôsledku jeho èinnosti a v primeranej lehote po
skonèení zmluvy,



ak sa obchod uzatvoril v dôsledku jeho èinnosti, s treou osobou, ktorú obchodný zástupca získal ete pred uzavretím obchodu na úèel uskutoèòovania obchodov tohto druhu a objednávku tretej osoby dostal zastúpený alebo obchodný zástupca pred skonèením
zmluvy,



ak záväzok tretej osoby bol splnený a po skonèení zmluvy.

K § 672
Právo na odstúpenie od zmluvy treba odliova od monosti zmluvu vypoveda. Ak si zmluvné strany dojednajú výhradné obchodné zastúpenie, zastúpený aj obchodný zástupca sú zo zákona oprávnení od zmluvy odstúpi (súvisiace ustanovenia § 667
a § 670).
Obchodný zástupca je od zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení oprávnený
odstúpi:


ak zastúpený pouíva aj iného obchodného zástupcu.
Zastúpený je od zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení oprávnený odstúpi:



ak obchodný zástupca èinnos, ktorá je predmetom záväzku, vykonáva aj pre iné osoby.

K § 672a
Zmluvné strany si v zmluve môu písomne dohodnú tzv. konkurenènú doloku, ktorá by obmedzovala obchodného zástupcu. Ak by konkurenèná doloka nemala písomnú formu, je absolútne neplatná (súvisiace ustanovenia § 40 OZ). Konkurenènú doloku je
moné dojedna najdlhie na dva roky po ukonèení zmluvy (súvisiace ustanovenia § 667
a § 668) na urèenom území alebo voèi urèenému okruhu zákazníkov. Obmedzuje obchodného zástupcu vo výkone èinnosti, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo vo
výkone èinnosti, ktorá by mala súanú povahu voèi podnikaniu zastúpeného, bez oh¾adu
na to, èi ju obchodný zástupca vykonáva na vlastný úèet alebo na úèet cudzí. Konkurenèná
doloka vak nesmie obmedzova obchodného zástupcu viac, ako to vyaduje potrebná miera
ochrany zastúpeného. V prípade pochybností by súd mohol takúto doloku obmedzi alebo
vyhlási za neplatnú.

K § 673
Zmluva o tichom spoloèenstve je absolútnym obchodom, èo znamená, e
zmluvné strany bez oh¾adu na ich povahu (t. j. podnikate¾ské aj nepodnikate¾ské subjekty)
musia pri uzatváraní tohto typu zmluvy postupova pod¾a ObchZ (§ 261 ods. 3
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ObchZ). Uzavretím tejto zmluvy vak nevzniká nový subjekt, ide o èisto záväzkový vzah
bez zaloenia novej spoloènosti, a teda takéto spoloèenstvo ani nepodlieha iadnej registrácii. Jedinou formálnoprávnou podmienkou vzniku takejto zmluvy je jej písomná forma.
Jednou zo strán bude vdy podnikate¾ (môe by fyzická osoba aj právnická osoba bez oh¾adu
na formu), druhá strana podnikate¾om by môe aj nemusí.
Vzh¾adom na povahu absolútneho obchodu aj v prípade sporu zo zmluvy je vecne prísluný v prvom stupni krajský súd [§ 9 ods. 3 písm. e) O. s. p.]. Miestna príslunos je veobecná, teda na konanie je prísluný veobecný súd odporcu (t. j. sídlo, resp. miesto podnikania/bydlisko).
Zmluva má väèinu ustanovení dispozitívnu, strany si môu urèi odchylne
svoje práva a povinnosti, hoci napr. v súvislosti s ust. § 678 s oh¾adom na ochranu práv
tretích osôb by bolo moné hovori o kogentnosti tohto ustanovenia (hoci § 263 ObchZ ho
ako kogentné nemenuje). Po poslednej novele sú zo zákona kogentnými ustanovenia § 675
(právo kontroly tichého spoloèníka) a odseky 1 a 2 ust. § 676 (vznik nároku na podiel na zisku).
Podnikate¾ môe uzavrie zmluvu o tichom spoloèenstve s neobmedzeným poètom spoloèníkov a môe tak uèini jednou zmluvou alebo zmluvami oddelenými. Pokia¾ aj bude
v jednej zmluve uvedených viac tichých spoloèníkov, z ktorých sa kadý zaväzuje na samostatný vklad, nevznikajú medzi týmito tichými spoloèníkmi iadne väzby a vzniká to¾ko tichých spoloèností, ko¾ko je spoloèníkov.
Zmluva okrem podstatných náleitostí uvedených v odseku 1 by mala obsahova ete mnostvo ïalích ustanovení, keïe ustanovenia zákona sú dispozitívne a je
moné ich vô¾ou strán a dohodou korigova a zároveò je mnoho otázok, ktoré si strany musia vyriei sami, keïe zákon obsahuje len minimálny návod, ktorý nemusí by v kadej situácii pouite¾ný (druha a spôsob odovzdania vkladu, podiel na zisku a spôsob jeho urèenia,
spôsob nahliadania do dokumentov spoloènosti, monos ukonèenia vzahu a pod.). Zmluvné strany vak musia zachova charakter zmluvy, aby napokon nenadobudla napr. charakter zmluvy o úvere (napr. pri stanovení pevnej sadzby úroku a povinnosti jeho vyplácania
bez oh¾adu na vznik straty) alebo o zdruení pod¾a § 829 OZ (záväzok na podie¾aní sa urèitým vkladom len na èasti podnikania, t. j. vklad na presne stanovený úèel). Obsah zmluvy
je potrebné následne vyklada v súlade s ust. § 266 ObchZ.
Judikatúra:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 3. júna 1998, sp.zn. 6 Obo 95/98
Ak nie je v zmluve o tichom spoloèenstve urèená výka zisku, vyplývajúca z podielu tichého spoloèníka na výsledku podnikania, ktorú sa podnikate¾ zaväzuje plati tichému spoloèníkovi, nedôjde k jej vzniku, pretoe v zmluve chýba podstatná èas.

K § 674
Vklad môe by peòaný aj nepeòaný; nepeòaný vklad môe ma hmotnú aj nehmotnú povahu, môe by hnute¾ný aj nehnute¾ný. Povaha vkladu je ve¾mi podobná veobecnej
Aktualizácia è. 54
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úprave vkladu do obchodných spoloèností pod¾a § 59 ObchZ, pri jeho oceòovaní vak nie je
potrebný znalecký posudok. Je vak vhodné, aby spôsob ocenenia strany urèili a aby vymedzili jeho hodnotu zapoèítanú na vklad tichého spoloèníka (rozhodujúce najmä pri nehnute¾nostiach vzh¾adom na odsek 3 a pri nehmotných statkoch a právach).
Otázkou je, èi môu by predmetom vkladu sluby resp. osobné výkony poskytované tichým spoloèníkom, v èom literatúra nezastáva jednotný názor. Máme
zato, e hoci ide o ocenite¾né hodnoty a zákonné ustanovenia sú dispozitívne, osobné èinnosti by nemali by predmetom vkladu vzh¾adom na povahu zmluvy a pasívny charakter
podie¾ania sa tichého spoloèníka na podnikaní podnikate¾a.
V prípade vkladu poh¾adávky treba vylúèi vklad poh¾adávky v rozpore s ust. § 525 OZ
(nepostúpite¾né poh¾adávky).
Pokia¾ sa tichý spoloèník omeká so splatením vkladu, je potrebné postupova v súlade
s ust. § 365 a nasl. ObchZ.
Ide o dispozitívne ustanovenie, a teda napr. v prípade vkladu nehnute¾nosti si strany
môu upravi odliný reim ako v odseku 3.
Judikatúra:
Rozsudok Najvyieho súdu Slovenskej republiky z 28. apríla 1998, sp.zn. 1 Cdo
87/97; ASPI 5165 JUD
Dôvodom výpovede zmluvy o nájme nebytového priestoru pred uplynutím èasu, na
ktorý bol nájom dojednaný [§ 9 ods. 2 písm. g) zákona è. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorích predpisov] je aj prenechanie nebytového priestoru
(jeho èasti) nájomcom ako tichým spoloèníkom bez súhlasu prenajímate¾a do podnájmu
podnikate¾ovi, s ktorým uzavrel zmluvu o tichom spoloèenstve (§ 673 a nasl. ObchZ).
Z odôvodnenia:
Pod¾a názoru odvolacieho súdu dolo k porueniu zákona tým, e právo nájmu k nebytovým priestorom poskytol odporca I) ako tichý spoloèník odporcovi II) ako podnikate¾ovi.
Pritom nie je moné, aby vklad tichého spoloèníka predstavoval právo, ktorého nakladanie je
podmienené súhlasom tretej osoby, ktorá vak taký súhlas nedala.
Záväzky, práva a povinnosti zo zmluvy o tichom spoloèenstve viau iba úèastníkov tejto zmluvy, lebo uzavretím takejto zmluvy nevzniká nový právny subjekt.

K § 675
Ustanovenie je kogentné a zmluvné strany nemôu rozsah oprávnení tichého spoloèníka zúi alebo ich výkon obmedzi dohodou (v súlade s ust. § 263 sa nesmú odchýli od týchto ustanovení alebo ich vylúèi). Zákon presne vymedzuje pomerne iroký rozsah
kontrolných oprávnení tichého spoloèníka a na rozdiel od úpravy pred novelou
uvádza aj právo by oboznámený s podnikate¾skými zámermi podnikate¾a a urèuje spôsob poskytovania informácií, pokia¾ si ho strany nedohodnú v zmluve. Platí
princíp, e tichý spoloèník o informácie musí poiada (aktívny prístup), podnikate¾ ich zase

1/1454

SEPI-A

na poiadanie musí vyda. Informácie o podnikate¾ských zámeroch a predpokladanom vývoji stavu majetku sú rozhodujúce pre uváenie spoloèníka o zotrvaní v spoloènosti a o prípadnom rozhodovaní sa o ukonèení úèasti alebo o zvýení/zníení vkladu alebo spôsobe podie¾ania sa na strate, pokia¾ modifikácie poèas trvania záväzku zmluva umoòuje.
Podnikate¾ je povinný vyda kópiu úètovnej závierky len v prípade, e mu zákon ukladá
povinnos ma závierku overenú audítorom. Spoloèník má vak pod¾a odseku 1 právo s òou
by oboznámený a v zmluve môu upravi aj monos vyda úètovnú závierku aj v prípade,
e zákon nevyaduje overenie audítorom (rozírenie práv tichého spoloèníka v tomto prípade nie je v rozpore s kogenciou ustanovenia).
Podnikate¾, pokia¾ sa strany nedohodnú inak, je povinný na vlastné náklady vyiadané
informácie doruèi spoloèníkovi na ním uvedenú adresu, pokia¾ takú neuvedie, musí mu ich
poskytnú vo svojom sídle.

K § 676
Kogentné sú odseky 1 a 2. Pod¾a odseku 1 je rozhodujúca pre urèenie podielu na
zisku roèná úètovná závierka, èo súvisí s daòovými aspektmi podnikania (zisk po zdanení)
a odsek 2 záväzne urèuje dobu vzniku nároku na podiel na zisku pri podnikate¾ovi právnickej osobe a podnikate¾ovi fyzickej osobe, keïe tieto prípady nie sú totoné.
Hoci tichý spoloèník sa podie¾a aj na strate, pri neskorej strate (t. j. po vyplatení podielu) nie je vyplatený podiel povinný vráti. To znamená, e v prípade vzniku straty sa
jeho podiel na nej nezvyuje ete naviac do výky u prijatých podielov na zisku (spoloèník
sa podie¾a na strate najviac do výky svojho vkladu).
Príjem tichého spoloèníka je zdanite¾ným príjmom pod¾a zákona o daniach
z príjmov. Pod¾a ust. § 8 odsek 1 písm. d) sú príjmom z kapitálového majetku podiely na
zisku tichého spoloèníka z úèasti na podnikaní, ak sa nepouijú na doplnenie vkladu zníeného o podiely na stratách do pôvodnej výky. Tieto príjmy plynúce zo zdrojov na území SR
sú pod¾a odseku 3 citovaného ustanovenia samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane pod¾a § 36, a to vo výke 25% z podielov na zisku tichého spoloèníka.

K § 677
Podie¾anie sa na strate znamená jednu zo základných náleitostí tichého spoloèenstva,
keïe spoloèník zdie¾a aj urèitý risk podnikania a musí ráta aj so vznikom straty. Zákon
nevyluèuje monos dohodou strán vylúèi podie¾anie sa na strate.
Pod¾a pomeru podielu na vklade, pokia¾ sa strany nedohodnú inak, sa v prípade straty
zníi vklad spoloèníka, vdy vak najviac do výky vkladu [keï podiel na strate prekroèí
výku vkladu, zmluva zaniká pod¾a § 679 ods. 1 písm. c)]. Vklad tichého spoloèníka má obdobný charakter ako vklad v obchodných spoloènostiach, od ktorého pomeru k základnému
imaniu sa odvíja výka obchodného podielu. Aj v obchodných spoloènostiach je moné zníi základné imanie za úèelom úhrady straty a následne zvýi z vlastných zdrojov. Podiel
tichého spoloèníka na strate sa spravuje pravidlom, e kadý následný zisk reprezentuje príAktualizácia è. 54
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sluné zvýenie jeho vkladu a momentom dosiahnutia pôvodnej výky vkladu vzniká spoloèníkovi opä nárok na podiel na zisku.
Dispozitívnos ustanovenia umoòuje stranám urèi odliný postup, resp. iný spôsob
podie¾ania sa na strate a pod.

K § 678
Ako sme u uviedli v komentári k ust. § 673, toto ustanovenie vzh¾adom na ochranu
tretích osôb treba posudzova kogentne, hoci zo zákona je dispozitívne. Vylúèenie úèinkov
správania tichého spoloèníka uvedeného v odseku 2 v zmluve nebude ma vplyv na tretie
osoby, ktoré zrejme nemôu o takomto dohovore vedie a boli by tak vystavené právnej neistote.
Zákon v prípade postupu tichého spoloèníka uvedeného v odseku 2 uvádza, e tichý spoloèník ruèí za záväzky podnikate¾a. Ruèenie sa spravuje ust. § 303 a nasl. ObchZ.
Pokia¾ by vak dolo k vyhláseniu tichého spoloèníka pod¾a odseku 2 písm. b) v prítomnosti podnikate¾a bez výhrady z jeho strany, mono vychádza z kontrukcie, e medzi podnikate¾om a tichým spoloèníkom dolo k dohode o spoloènom podnikaní a potom by bolo treba posudzova takýto záväzok ako solidárny. Máme za to, e odsek 2 má chráni tretie
osoby, ako aj podnikate¾a samotného pred individuálnym konaním tichého spoloèníka, t. j. pred jeho vyjadreniami bez prítomnosti podnikate¾a, ktorý by sa voèi
nim mohol ohradi.

K § 679
Zákon neuvádza ako dôvod pre zánik zmluvy smr (zánik) tichého spoloèníka alebo podnikate¾a, mono teda predpoklada, e pokia¾ sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude
vzah naïalej pokraèova, ak o to dedièia (právni nástupcovia) prejavia záujem.
Zmluvné strany si môu dohodnú aj iné spôsoby zániku, ako aj iný spôsob vypovedania zmluvy, resp. jej ukonèenia.

K § 680
Vzh¾adom na povahu vkladu a jeho nadobudnutie do vlastníctva podnikate¾om (pri
hnute¾ných veciach), resp. monos jeho konzumácie (napr. pri právach), mal zrejme zákonodarca na mysli vrátenie hodnoty vkladu. Spolu s touto hodnotou mu bude vyplatený podiel na výsledku podnikania, resp. z neho bude odpoèítaný podiel na strate.

K § 681
Právo tichého spoloèníka ako verite¾a nevznikne skôr, ako zanikne zmluva o tichom spoloèenstve. Ustanovenie je do istej miery nadbytoèným k ust. § 680, z ktorého znenia vyplýva to isté.
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K § 682
Ods. 1
Hlavným úèelom, pre ktorý sa intitút akreditívu vytvoril v medzinárodnom a neskôr
v tuzemskom obchode, bolo zabezpeèi záujem predávajúceho, aby mu kupujúci zaplatil kúpnu cenu skôr, ne stratí monos disponovania s tovarom, tvoriacim
predmet kúpy. Tento spôsob platenia zamedzí kupujúcemu, aby po prevzatí tovaru z akéhoko¾vek dôvodu odkladal jeho zaplatenie (napr. dolo k vadnému plneniu a pod.) a postavil
tak predávajúceho v snahe dosiahnu z¾avu z kúpnej ceny do nevýhodnej situácie. Akreditív
na druhej strane chráni oprávnené záujmy kupujúceho, aby tovar pod¾a zmluvy dostal.
Z uvedeného vyplýva, e podkladom kadého akreditívu je obchodná zmluva medzi
predávajúcim a kupujúcim o poskytnutí urèitého plnenia zo strany predávajúceho a zo strany kupujúceho zaplati riadne a vèas za poskytnuté plnenie. V predmetnej zmluve je zvyèajne dojednaný spôsob platenia vo forme akreditívu. Akreditív má predovetkým úspech
v hospodársky nestabilnom období alebo pri nadväzovaní obchodných stykov s novými
partnermi, keï ete nie je overená ich obchodná hodnovernos a solventnos.
Právna úprava zmluvy o otvorení akreditívu:
1. Obchodný zákonník.
2. Medzinárodná zvyklostná úprava  Pravidlá MOK Parí.
3. Jednotné zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akreditívy.
Zákonná úprava zmluvy o otvorení akreditívu je obsiahnutá v § 682 a § 691 ObchZ.
Definícia zmluvy o otvorení akreditívu a tým aj samotného akreditívu je upravená v § 682
ods. 1 ObchZ. Pod¾a nej sa banka zaväzuje príkazcovi (kupujúcemu), e na základe jeho iadosti poskytne oprávnenému (predávajúcemu) na úèet príkazcu urèité plnenie, ak oprávnený splní do urèitej doby urèené podmienky, a príkazca sa zaväzuje zaplati banke odplatu.
Aj keï pod¾a § 263 ObchZ nepatrí § 682 ObchZ ku kogentným ustanoveniam, nie je moné, aby sa strany od jeho znenia odchýlili, vzh¾adom na to, e v zmysle § 269 ods. 1 ObchZ
ide o podstatné náleitosti predmetnej zmluvy.
Pri akreditívnej operácii sa vyskytujú tri, resp. tyri právne vzahy, ktoré spolu úzko súvisia.
1. Predávajúci  Kupujúci
Základný obchodný kontrakt, najèastejie kúpna zmluva, v ktorej sa strany (kupujúci
a predávajúci) dohodnú na zaplatení kúpnej ceny prostredníctvom akreditívu.
2. Kupujúci (príkazca)  banka kupujúceho (príkazcu)
Na základe kúpnej, resp. inej záväzkovej zmluvy vyplýva pre príkazcu povinnos otvori vo svojej banke akreditív v prospech predávajúceho, oprávneného, tzn. uzavrie s bankou
zmluvu o otvorení akreditívu. Podmienkou banky pre otvorenie akreditívu je povinnos príkazcu zabezpeèi na svojom úète dostatok finanèných prostriedkov na krytie sumy, stanovenej v akreditíve, resp. zabezpeèi si poskytnutie úveru zo strany banky.
Aktualizácia è. 54
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Uzavretím predmetnej zmluvy vzniká obojstranný záväzok medzi bankou a príkazcom. Banka nemôe bez súhlasu príkazcu uskutoèni v akreditíve zmeny, resp. inak sa
odchýli od príkazov príkazcu. V opaènom prípade by zodpovedala príkazcovi za kody, ktoré by tým mohli vzniknú. Prípadné zmeny v akreditíve je moné urobi len so súhlasom
vetkých zúèastnených strán a vdy len písomne.
Z podstaty definície zmluvy o otvorení akreditívu vyplýva, e sa na òu primerane aplikujú ustanovenia o mandátnej zmluve (§ 566 a § 576 ObchZ). V súlade so znením ObchZ
je zmluva o otvorení akreditívu zaradená medzi tzv. absolútne obchody, èo v praxi znamená, e ustanovenia tejto zákonnej úpravy sa budú aplikova bez oh¾adu na úèastníkov
zmluvného vzahu, t. j. aj v prípade, ak jednou zo zmluvných strán bude fyzická osoba.
3. Banka kupujúceho (príkazcu)  predávajúci (oprávnený)
Banka príkazcu otvorí akreditív v prospech predávajúceho, t. j. oprávneného z akreditívu. Ide o právny vzah, ktorý je jadrom celej akreditívnej operácie.
4. Banka kupujúceho (príkazcu)  banka predávajúceho
Podstatou tohto vzahu je oznámenie banky príkazcu banke oprávneného, e v prospech
jej klienta bol otvorený akreditív, èo posilòuje celú akreditívnu operáciu.
Struènú úpravu dokumentárneho akreditívu v ObchZ v akreditívnej praxi ako podporný prameò obvykle dopåòajú, prípadne nahrádzajú Jednotné zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akreditívy pod¾a revízie z roku 1993, ktoré vydala Medzinárodná obchodná komora v Paríi, s platnosou od roku 1994 (ïalej len Pravidlá).
Aj napriek tomu, e to nie je v Pravidlách výslovne uvedené, sú aplikovate¾né jednak na
akreditívy pouívané v tuzemsku a zároveò na akreditívy pouívané v medzinárodnom obchodnom styku, t. j. akreditívy pri dovoze (dovozný, importný akreditív) a vývoze (vývozný, exportný akreditív).
Pravidlá nie sú právnym predpisom. Ich aplikácia prichádza do úvahy na
základe § 264 ObchZ týmto spôsobom:
a) stanú sa súèasou zmluvy o otvorení akreditívu, ako aj akreditívu samotného tým, e sa
na ne úèastníci akreditívnej operácie výslovne odvolajú formou doloky: Pre tento
akreditív platia Jednotné zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akreditívy v znení revízie z roku 1993, publikácia MOK v Paríi è. 500. V zmysle ustanovenia 264 ods. 2
ObchZ budú ma v tomto prípade prednos pred ustanoveniami ObchZ aj OZ, ktoré nemajú donucovaciu povahu a budú záväzné pre vetky zúèastnené strany, ak to nie je výslovne inak uvedené v akreditíve;
b) strany akreditívnej operácie neaplikujú Pravidlá priamo do zmluvy, resp. nie sú súèasou akreditívu, aplikácia Pravidiel prichádza do úvahy pod¾a § 264 ods. 1 ObchZ
v tom zmysle, e predstavujú obchodné zvyklosti zachovávané v platobnom styku uskutoèòovanom prostredníctvom akreditívu. V tom prípade sa postupuje v zmysle hierarchie, uvedenej v § 1 ods. 2 ObchZ, to znamená v prvom rade sa uplatní ObchZ, potom
OZ a a na poslednom mieste Pravidlá reprezentujúce obchodné zvyklosti. Z uvede-
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ného vyplýva, e ObchZ by mal prednos pred Pravidlami. Ustanovenia uvedené
v Pravidlách nemajú donucovací charakter, t. z., e úèastníci akreditívnej operácie sa
môu od ich znenia odchýli a v zmluve môu odchylne upravi svoj vzájomný vzah
tak, aby bol výhodný pre obe strany.

K § 682
Ods. 2
Zmluva o otvorení akreditívu si v zmysle § 682 ods. 2 ObchZ vyaduje písomnú formu. Nedodranie stanovenej formy má za následok absolútnu neplatnos právneho úkonu.
Vyplýva to z § 40 ods. 1 OZ, ktorý má vo vzahu k ObchZ veobecný charakter a úprava
právnych úkonov je výluène v jeho pôsobnosti. Absolútne neplatný právny úkon nespôsobuje vznik, zmenu ani zánik práv a povinností. Absolútna neplatnos právneho úkonu nastáva priamo zo zákona a pôsobí od zaèiatku voèi kadému. Pre uzavretie zmluvy písomnou formou staèí, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu
druhou zmluvnou stranou. Vyplýva to z § 46 ods. 2 OZ. V zmysle § 273 ods. 3 ObchZ
písomná forma právneho úkonu je dodraná aj v prípade, ak znenie právneho úkonu je urobené na zmluvnom formulári banky, pouívanom v obchodnom styku na tento úèel.

K § 683
Svoj záväzok zo zmluvy o otvorení akreditívu, uzatvorenou s príkazcom, si banka
splní, ak v súlade s § 683 ObchZ písomne oznámi oprávnenému, obvykle vo forme
akreditívnej listiny, e v jeho prospech otvára akreditív a oznámi mu jeho obsah.
Ak zmluva o otvorení akreditívu nestanovuje inú lehotu, banka oznámi oprávnenému otvorenie akreditívu bez zbytoèného odkladu. Akreditívna listina musí ma tieto náleitosti:
a) urèenie plnenia, na ktoré sa banka zaväzuje,
b) dobu platnosti akreditívu,
c) akreditívne podmienky, ktoré má oprávnený v dobe platnosti akreditívu splni, aby sa
mohol domáha plnenia voèi banke.
V tejto súvislosti treba upozorni, e otvorenie akreditívu nemono povaova za splnenie peòaného záväzku z obchodnej zmluvy. Vyplýva to aj z ustanovenia § 334 ObchZ a otvorenie akreditívu nemá vplyv na trvanie záväzku z obchodnej zmluvy. Predávajúci
(oprávnený) môe poadova splnenie peòaného záväzku z obchodnej zmluvy od kupujúceho (príkazcu) len vtedy, keï nemôe dosiahnu jeho splnenie z akreditívu, a to vzh¾adom
na vzájomnú dohodu oboch strán o spôsobe platenia prostredníctvom akreditívu. Otvorením akreditívu má oprávnený právo domáha sa voèi banke plnenia, ktoré je predmetom
akreditívu. Nie je vak jeho povinnosou akreditív poui a keï nechá akreditív prepadnú,
lebo v stanovenej lehote nesplnil to, èo mal, zbaví sa ochrany, ktorú mu akreditív voèi kupujúcemu poskytuje. Za nepouitie akreditívu by bol oprávnený zodpovedný len príkazcovi
pre poruenie obchodného kontraktu, v ktorom bolo dohodnuté platenie kúpnej ceny prostredníctvom akreditívu.
Aktualizácia è. 54
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V bode a) akreditívnej listiny je pecifikované plnenie, na ktoré sa banka zaviazala.
Týmto plnením môe by


uskutoènenie platby v prospech oprávneného alebo na jeho rad alebo akceptovanie resp.
preplatenie zmenky, vystavenej oprávneným alebo



splnomocnenie inej banky, aby vykonala platbu, akceptovala alebo preplatila zmenku,
vystavenú oprávneným alebo



splnomocnenie inej banky negociova zmenku vystavenú beneficientom pred jej splatnosou, t. j. zmenku od beneficienta odkúpi bez monosti spätného postihu, a to po splnení podmienok, stanovených v akreditíve.

V bode b) akreditívnej listiny je urèená doba platnosti akreditívu. V tejto dobe má
oprávnený právo èerpa akreditív, t. j. poiada banku o plnenie za predpokladu, e zo svojej
strany presne splní akreditívne podmienky. Ak oprávnený v urèenej lehote nepoiada banku o plnenie, resp. nesplní akreditívne podmienky, záväzok banky z akreditívu zanikne.
V bode c) je uvedenie podmienok, ktoré musí oprávnený splni, aby sa mohol domáha
plnenia zo strany banky. Po splnení podmienok stanovených v akreditíve je banka povinná
v prospech oprávneného plni. Povinnos, ktorú je oprávnený povinný splni, môe spoèíva v predloení dokumentov (vtedy hovoríme o dokumentárnom akreditíve) alebo v inej
èinnosti, ktorá je v akreditíve bliie pecifikovaná.

K § 684
Na základe uzavretej zmluvy je banka povinná otvori v prospech oprávneného akreditív a v prípade splnenia akreditívnych podmienok, stanovených v akreditíve, plni v jeho
prospech a príkazca je povinný za riadne prevedenie tejto sluby uhradi banke odplatu.
Zvyèajne je výka odplaty priamo dohodnutá v zmluve o otvorení akreditívu,
resp. jej výka je urèená odkazom na sadzobník poplatkov banky. Ak nie je odplata dohodnutá, pouije sa na jej urèenie ustanovenie § 684 ObchZ. V tejto súvislosti by neplatil sadzobník urèitej banky, príkazca by bol povinný zaplati banke odplatu obvyklú veobecne v èase
uzavretia zmluvy. V prípade zmluvy o otvorení akreditívu s cudzím prvkom (napr. zmluvu
uzavrie zahranièný príkazca so slovenskou bankou), kde by nebola uvedená výka odplaty
ani by nebol odkaz na sadzobník poplatkov banky, prihliadne sa na odplatu obvyklú na medzinárodnom trhu. Od odplaty treba odliova úhradu výloh a nákladov, ktoré
banke v súvislosti s obstaraním sluby vznikli. Ide o také výdavky, ktoré banka nevyhnutne alebo úèelne vynaloila pri plnení svojho záväzku (napr. otvorenie akreditívu swiftom a pod.). Nárok na úhradu výloh a nákladov sa opiera o ustanovenie § 572 ObchZ o mandátnej zmluve. Úhradu výloh a nákladov je banka oprávnená od druhej strany (príkazcu)
poadova len za predpokladu, e neboli zahrnuté do dojednanej odplaty a má na ne právo aj
v prípade, keï stratila právo na zaplatenie odmeny vzh¾adom na to, e èinnos, na ktorú
bola povinná, nevykonala riadne.
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K § 685
Otvorenie akreditívu v prospech oprávneného zakladá samostatný a nezávislý záväzok
banky voèi nemu, a to na základe jednostranného právneho úkonu zo strany banky, ktorý
musí by oprávnenému doruèený do vlastných rúk. Záväzok banky z akreditívu je nezávislý od právneho vzahu medzi príkazcom a oprávneným (obchodný kontrakt,
resp. iná zmluva), aj keï tento je jeho podkladom. Banky sa tento vzah v nijakom prípade netýka a nie je ním viazaná, aj keï akreditív sa na tento právny vzah odvoláva. Vyplýva to aj z èl. 3 Pravidiel. V dôsledku toho záväzok banky poskytnú urèité plnenie
oprávnenému nepodlieha nárokom alebo námietkam príkazcu, vyplývajúcim zo vzahu
s jeho bankou alebo oprávneným (tzn. akéko¾vek prekáky na strane príkazcu, t. j. konkurz,
likvidácia, nedostatok finanèných prostriedkov na zaplatenie a pod.) a neoslobodzujú banku
od jej záväzku voèi oprávnenému. Pokia¾ ide o èasový okamih vzniku tohto záväzku, dochádza k nemu a doruèením prejavu banky (akreditívnej listiny) o otvorení akreditívu oprávnenému. Z uvedeného vyplýva, e záväzok banky nevzniká u odoslaním jej oznámenia o otvorení akreditívu a znamená to, e banka môe otvorenie akreditívu
odvola za predpokladu, e toto odvolanie dôjde oprávnenému skôr alebo súèasne s oznámením o otvorení akreditívu. Je nesporné, e ak by banka takto postupovala bez súhlasu príkazcu, zodpovedala by mu za poruenie svojho záväzku zo zmluvy o otvorení akreditívu.

K § 686
V § 686 ObchZ je obsiahnutá úprava neodvolate¾ného a odvolate¾ného akreditívu.
Neodvolate¾ný akreditív
Poskytuje najväèiu mieru ochrany oprávnenému, moe by zmenený alebo odvolaný
len so súhlasom vetkých subjektov zúèastnených v akreditívnej operácii. Ak v akreditívnej
listine nie je uvedené, o aký akreditív sa jedná, pod¾a Pravidiel a v súlade s ObchZ vdy
pôjde o neodvolate¾ný akreditív.
Odvolate¾ný akreditív
Aby akreditív bol odvolate¾ný, musí by takto výslovne oznaèený. Oprávnenému neposkytuje iadne záruky a môe by zmenený alebo odvolaný aj bez súhlasu oprávneného.
Banka môe uèini tento úkon do doby, kým oprávnený nesplní podmienky, stanovené
v akreditíve. Odvolanie akreditívu pod¾a § 686 ods. 2 ObchZ sa vzahuje na prípad, keï sa
odvolanie uskutoèòuje po otvorení akreditívu, t. j. po vzniku záväzku banky voèi oprávnenému. Nepatrí sem prípad odvolania oznámenia o otvorení akreditívu, ktoré dôjde oprávnenému skôr alebo súèasne s odvolaním tohto oznámenia, lebo súvisí so vznikom záväzku
banky a odvolaním zabraòuje vzniku tohto záväzku. O zodpovednosti banky voèi príkazcovi v takomto prípade bolo u pojednávané.

K § 687
V zmysle § 687 ObchZ môe by neodvolate¾ný akreditív z podnetu banky, ktorá je ním
viazaná (t. j. vystavujúca banka), potvrdený ïalou bankou, obvykle bankou v krajine
oprávneného. Toto potvrdenie zakladá pevný záväzok ïalej, tzv. potvrdzujúcej
Aktualizácia è. 54
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banky poskytnú akreditívne plnenie za predpokladu, e banke budú predloené v akreditíve urèené dokumenty a e sú splnené iné podmienky akreditívu. Vystavujúca banka, ktorá
poiadala o potvrdenie akreditívu, a banka, ktorá akreditív potvrdila, sú voèi oprávnenému
zaviazané spoloène a nerozdielne. Z tejto solidárnej zaviazanosti vyplýva, e oprávnený
môe poadova poskytnutie akreditívneho plnenia od ktorejko¾vek z týchto
bánk. Pokia¾ ide o vzájomný pomer uvedených bánk z ich spoluúèasti na akreditívnej operácii, potvrdzujúca banka, ktorá poskytla plnenie oprávnenému v súlade s obsahom akreditívu, má nárok na toto plnenie voèi banke vystavujúcej, ktorá ju o potvrdenie akreditívu poiadala. Samozrejme, napokon dôjde k vyrovnaniu medzi vystavujúcou bankou
a povinným z akreditívu  príkazcom.

K § 688
V praxi je èasto oznaèovaná banka príkazcu ako banka vystavujúca akreditív a banka
oprávneného je oznaèená ako banka avizujúca otvorenie akreditívu. V súlade s § 688 ObchZ
avizujúcej banke nevzniká priamo záväzok z akreditívu, je len povinná riadne, vèas
a presne oznámi znenie akreditívu oprávnenému v súlade s pokynmi vystavujúcej banky.
V tejto súvislosti avizujúca banka zodpovedá za kodu spôsobenú nesprávnosou v oznámení akreditívu oprávnenému, a to pod¾a veobecných ustanovení o náhrade kody § 373
a nasl. ObchZ. Banka avizujúca otvorenie akreditívu oprávnenému býva èasto vystavujúcou bankou splnomocnená, aby na jej úèet poskytla oprávnenému plnenie z akreditívu. Splnomocnená banka, ktorá takto poskytla oprávnenému plnenie, má voèi vystavujúcej banke
nárok na náhradu za toto plnenie a navye nárok na odplatu za zariadenie predmetnej sluby. Na úpravu vzájomného vzahu oboch bánk (t. j. vystavujúcej a avizujúcej, resp. aj splnomocnenej) sa primerane aplikujú ustanovenia o mandátnej zmluve v zmysle obchodného
zákonníka. Aj tento vzah, ak bol akreditív tak vystavený, podlieha Pravidlám a v jednotlivých jeho èlánkoch je podrobnejie upravený.

K § 689
Osobitným akreditívom je pod¾a § 689 ObchZ tzv. dokumentárny akreditív, ktorý je èasto pouívaný v obchodnom styku. Definícia zmluvy o otvorení akreditívu uvedená
v § 682 ObchZ sa v plnej miere aplikuje aj pri dokumentárnom akreditíve, prièom záväzok
banky z akreditívu je podmienený predloením v akreditíve urèených dokumentov zo strany oprávneného. Pri dokumentárnom akreditíve sa vetci úèastníci akreditívnej
operácie zaoberajú dokumentami a nie tovarom, slubami alebo inými èinnosami, ktoré sa môu dokumentov týka. Konkrétna pecifikácia jednotlivých dokumentov
je predmetom úpravy v Pravidlách. K najèastejie pouívaným dokumentom v rámci
akreditívu patria dopravné dokumenty, poisovacie dokumenty, obchodné faktúry, osvedèenie o pôvode tovaru a pod., pod¾a dohody strán. Dokumenty, ktoré sú oprávneným v banke
predloené, musia súhlasi s poiadavkami v akreditívnej listine a musia by oprávneným
predloené v èase platnosti akreditívu.
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K § 690
Ods. 1
Banka poskytne oprávnenému plnenie len za predpokladu, e dokumenty sú v súlade
s akreditívom. Z uvedeného dôvodu sa na banku kladie poiadavka odbornej spôsobilosti
a starostlivosti pri preskúmavaní dokumentov. Banka je v zmysle § 690 ods. 1 ObchZ povinná preskúma len tie dokumenty, ktoré sú urèené v akreditíve, aj keï jej oprávnený predloí aj iné dokumenty, súvisiace s predmetným obchodom. Na preskúmanie dokumentov má banka sedem bankových dní. Vyplýva to z èl. 13 Pravidiel, prièom lehota sa
poèíta odo dòa doruèenia dokumentov do banky. V tejto lehote sa banka rozhodne, èi si dokumenty ponechá alebo ich vráti oprávnenému. Banka predovetkým skúma zjavný
súlad dokumentov, tieto musia súhlasi s údajmi v akreditíve a musia vzájomne korepondova. Banka za predpokladu, e to nie je výslovne stanovené v akreditívnej listine,
nemá povinnos skúma, èi sú predloené dokumenty platné, èi majú právnu úèinnos, èi
nie sú falované, resp. èi sa nejedná o podvod, resp. èi obsah dokumentov je v súlade so skutoènosou. V prípade, ak banka zistí v dokumentoch nezrovnalosti, môe:


odmietnu poskytnú plnenie z akreditívu a dokumenty vráti oprávnenému s uvedením nezrovnalostí,



vyzva príkazcu, èi bude akceptova dokumenty s vadami (za predpokladu, e sa nejedná o právne vady a pod.). Ak príkazca písomne banke potvrdí, e takéto dokumenty
bude akceptova, poskytne banka oprávnenému plnenie.

Ak by banka nepostupovala v zmysle uvedeného a oprávnenému by poskytla plnenie
z akreditívu na základe vadných dokumentov, príkazca by mohol v koneènom dôsledku odmietnu banke preplati to, èo sama z akreditívu plnila.
V prípade, e ete neuplynula sedemdòová lehota na preskúmanie dokumentov, môe
oprávnený so súhlasom banky dokumenty opravi a nezrovnalosti odstráni. Banka je povinná takto predloené dokumenty od oprávneného prija.
Ods. 2
Poèas doby, pokia¾ má banka predloené dokumenty v správe, zodpovedá
v zmysle § 690 ods. 2 ObchZ príkazcovi za kodu, spôsobenú ich stratou, znièením
alebo pokodením, a to pod¾a § 373 a nasl. ObchZ, ktorý vychádza z objektívnej zodpovednosti, tzn. bez zavinenia. Svojej zodpovednosti sa banka zbaví len v prípade, ak v súlade
s § 374 ObchZ preukáe, e kode na dokumentoch nemohla zabráni ani pri vynaloení
maximálneho úsilia.

K § 691
V zmysle § 691 ObchZ sa jedná o také akreditívy, kde plnenie banky z akreditívu je podmienené splnením inej povinnosti zo strany oprávneného ne predloením dokumentov.
O aké splnenie povinnosti sa bude jedna, stanoví podrobne akreditívna listina a a jej splnením sa bude môc oprávnený domáha voèi banke plnenia z akreditívu.
Aktualizácia è. 54
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Rôzne druhy akreditívov:


prevodite¾ný akreditív

Akreditív môe by pôvodným oprávneným prevedený na inú osobu, len keï je akreditív takto výslovne oznaèený, tzn. e práva z akreditívu prechádzajú na inú osobu. Vtedy hovoríme o tzv. prevodite¾nom akreditíve. Ak tento údaj v akreditíve chýba, jedná sa o akreditív neprevodite¾ný. Ak nie je uvedené inak, akreditív môe by prevedený len raz, tzn. e
nový nadobúdate¾ nemôe akreditív u ïalej prevádza. Banka, ktorá je akreditívom viazaná, potom plní novému nadobúdate¾ovi.


back to back akreditív

Na rozdiel od prevodite¾ného akreditívu, jedná sa pri tomto druhu akreditívu o dva
samostatné akreditívy. Výhodou tohto akreditívu je, e príjemca prvého akreditívu nemusí
viaza vlastné prostriedky pri iadosti o otvorenie akreditívu v prospech pôvodného dodávate¾a. Podmienkou oboch akreditívov je ich vzájomná náväznos (napr. v dokumentoch), ale
nie v èiastke na nich uvedenej.


revolvingový akreditív

Jedná sa o akreditív, ktorý sa pri kadom èerpaní alebo èerpaní po stanovených obdobiach alebo pod¾a iných kritérií obnovuje na pôvodnú výku, prièom je stanovená úhrnná
èiastka, do ktorej môe by akreditív takto èerpaný. Spôsob èerpania ako aj skutoènos, èi
bude akreditív obnovovaný automaticky alebo zvlátnym príkazom, je daný v podmienkach
akreditívu.


stand-by akreditív

Uvedený akreditív má silu podobne ako vystavená banková záruka. Akreditív otvára
odberate¾ova banka s tým, e zaplatí aj v prípade, ak jej klient nezaplatil.
Príjemca akreditívu upozorní prostredníctvom svojej banky banku, ktorá akreditív otvorila, e odberate¾ nezaplatil.


red close akreditív

Akreditív umoòuje príjemcovi akreditívu získa peòané prostriedky ako zálohu
z akreditívnej èiastky ete pred odoslaním tovaru. Dokladom pre vyplatenie zálohy môe
by napr. prehlásenie príjemcu, e tovar odole vèas a pod. O vopred vyplatenú zálohu sa pri
prezentácii dokumentov zníi vyplatená hodnota.

K § 692
Zmluva o inkase je upravená v § 692 a § 699 ObchZ a jej podstata spoèíva v záväzku
banky obstara pre príkazcu prijatie plnenia urèitej peòanej poh¾adávky od urèitého dlníka alebo obstara iný inkasný úkon. Zmluva o inkase je upravená výluène v ObchZ
a ani podporne sa na òu nedajú aplikova ustanovenia OZ. Vzh¾adom na to, e ide
o slubu, ktorú zabezpeèuje banka, v praxi sa pouíva termín bankové inkaso, ktoré svojou
podstatou patrí k ïalím spôsobom platenia v obchodnom styku. Obchodný zákonník zaradil zmluvu o inkase medzi absolútne obchody, tzn., e ustanovenia ObchZ sa budú apliko-
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va bez oh¾adu na povahu úèastníkov týchto zmlúv. Vzh¾adom na to, e vetky ustanovenia
majú dispozitívny charakter, zmluvné strany sa môu od zákonnej úpravy odchýli alebo
jednotlivé ustanovenia v zmluve vylúèi. Zmluva o inkase si nevyaduje písomnú formu.
V praxi sa stretávame s dvoma spôsobmi inkasných operácií, ktoré sú zmluvne
upravené nasledovne:


zmluva o inkase (získa peniaze alebo dokumenty),



zmluva o bankovom dokumentárnom inkase (na základe dokumentov získaných
od príkazcu obdra platbu a dokumenty vyda druhej strane).

Pomerne struènú úpravu inkasa v ObchZ dopåòajú Jednotné pravidlá pre inkasá, revízia z roku 1996, vydané Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríi (ïalej len Inkasné
pravidlá), ktoré majú v praxi ve¾ké uplatnenie a v obchodnom styku sa èasto pouívajú. Inkasné pravidlá nie sú právnym predpisom, ide v podstate o písomne zachytené zvyklosti vytvorené bankovou inkasnou praxou, ktoré zachytávajú a upravujú èinnos bánk pri nakladaní s dokumentami pod¾a prijatých intrukcií od príkazcu. Pouitie Inkasných pravidiel
v zmluve umoòuje § 264 ObchZ.
Bankové inkaso je svojou podstatou porovnate¾né s akreditívom, ale rozdiel
spoèíva v tom, e banka sa pri bankovom inkase nezaväzuje poskytnú plnenie za
dlníka, tak ako je to u akreditívu, len uskutoèni úkony smerujúce k prijatiu plnenia od dlníka alebo zabezpeèi urèité právne úkony dlníka, ktoré nahradzujú
dlníkové plnenie (t. j. inkasné úkony). Banka pri bankovom inkase nezodpovedá za to, e
dlník svoj záväzok nesplní, t. j., banka nenesie zodpovednos za negatívny výsledok inkasnej operácie. Pri akreditíve banka plní v prospech oprávneného nezávisle na vzájomnom
vzahu príkazcu a oprávneného a plní aj v prípade, ak príkazca nemá dostatok peòaných
prostriedkov. Podstatný rozdiel je aj v druhom úèastníkovi zmluvného vzahu.
Kým v oboch prípadoch je na jednej strane banka, pri akreditíve je druhou zmluvnou stranou osoba (príkazca), ktorá je v obchodnom kontrakte dlník, t. j. kupujúci a akreditív otvára v prospech verite¾a (predávajúceho). Pri inkase je druhou zmluvnou stranou osoba (tie
v praxi oznaèovaná ako príkazca), ktorá v obchodnom kontrakte vystupuje ako verite¾ a prikazuje svojej banke, aby v jeho prospech zabezpeèila inkasnú slubu.
Predmetom zmluvy o inkase, t. j. záväzkom banky je obstara pre príkazcu prijatie plnenia urèitej peòanej poh¾adávky od urèitého dlníka (obvykle kupujúceho)
alebo obstara iný inkasný úkon. Z uvedeného znenia vyplýva dvojaké vyuitie
zmluvy o inkase:


prijatie urèitej peòanej poh¾adávky



obstaranie iného inkasného úkonu.
V praxi rozde¾ujeme inkaso na:



dokumentárne inkaso, ktoré je sprevádzané odovzdaním urèitých dokumentov, pecifikovaných v zmluve o inkase, ako protihodnotu za poskytnuté peòané plnenie.
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Dokumenty v tejto súvislosti rozde¾ujeme na:
a) finanèné dokumenty (zmenky, eky, potvrdenky a pod.), ktoré sprevádzajú obchodné
dokumenty, ktorými sú faktúry, dopravné dokumenty a pod.,
b) obchodné dokumenty, ktoré nesprevádzajú finanèné dokumenty.


nedokumentárne inkaso, ktoré spoèíva v inom inkasnom úkone, ktorým môe by:



obstaranie prijatia (akceptácie) zmenky,



obstaranie úhrady zmenkovej sumy,



obstaranie protestu zmenky,



obstaranie zmenkového avalu,



obstaranie vystavenia vlastnej zmenky,



obstaranie odovzdania eku a pod.

Nedokumentárnym inkasom rozumieme inkaso finanèných dokumentov, ktoré nie sú
sprevádzané obchodnými dokumentmi.
Zo zmluvy o inkase vzniká obchodný záväzkový vzah medzi príkazcom
a bankou. Príkazcom je obvykle verite¾ z obchodného kontraktu, najèastejie predávajúci.
Druhou zmluvnou stranou, ktorá vykonáva inkasnú operáciu, môe by v zmysle
zákona o bankách zásadne len banka, a to najèastejie banka príkazcu. Výnimku z tohto
opatrenia prináa § 762 ObchZ, v znení ktorého môe zmluvu o inkase uzavrie aj iný subjekt ako banka, ak je na to prísluným právnym predpisom oprávnený. Vo väèine prípadoch vak obchodno-záväzkový vzah pri inkasnej operácii nepozostáva len z týchto dvoch
uvedených subjektov. Aby bolo moné inkaso úspene zrealizova, èasto popri banke príkazcu vystupuje aj banka povinného, dlníka z obchodného kontraktu. Inkasné pravidlá preto
rozoznávajú vysielajúcu banku ako banku príkazcu a inkasnú banku ako banku povinného, èasto oznaèovanú aj ako predkladajúcu banku, ak táto banka zároveò predkladá dlníkovi dokumenty. V ObchZ riei túto situáciu § 695. Medzi oboma bankami existuje
samostatný právny vzah, ktorý je upravený ustanoveniami mandátnej zmluvy. Tzn., e
medzi príkazcom a inkasnou bankou neexistuje iaden právny vzah. Posledným
èlánkom inkasného reazca je dlník, resp. povinná osoba, od ktorej sa poaduje platenie alebo iný inkasný úkon. Aj tu platí, e medzi vysielajúcou bankou a povinnou osobou nie je
iadny právny vzah a táto osoba ani nie je úèastníkom týchto vzájomných vzahov.

K § 693
Pri plnení svojho záväzku zo zmluvy o inkase, t. j. pri obstaraní inkasa, je vysielajúca
banka povinná v zmysle § 693 ObchZ postupova s odbornou starostlivosou a spravova
sa pokynmi príkazcu.
Banka je predovetkým povinná riadne a vèas poiada dlníka o zaplatenie urèenej peòanej sumy alebo o vykonanie úkonu vyadovaného pod¾a zmluvy o inkase. Ak dlník odmietne poadovanú sumu zaplati alebo uskutoèni poadovaný právny
úkon, alebo ak tak neurobí bez zbytoèného odkladu, banka je povinná poda správu príkaz-
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covi. Prijatú peòanú sumu alebo cenné papiere, ktoré boli predmetom inkasa, je banka povinná bez zbytoèného odkladu odovzda príkazcovi. Banka ako úèastník inkasnej zmluvy nezodpovedá príkazcovi za to, e inkaso sa neuskutoèní, neruèí teda za
výsledok inkasnej operácie.

K § 694
Banka, pokia¾ má dokumenty v drbe, zodpovedá v zmysle § 694 ObchZ príkazcovi za
kodu spôsobenú stratou, znièením alebo pokodením dokumentov, ktoré boli predmetom
inkasného úkonu, ibae tomu nemohla zabráni ani pri vynaloení odbornej starostlivosti.
Odvolávajúc sa na § 694 ObchZ, zodpovednos banky sa v tomto prípade vzahuje
len na tie dokumenty, ktoré boli predmetom inkasnej operácie, tzn., e sa nejedná
o tie dokumenty, ktoré banka prevzala od príkazcu, aby ich vydala tretej osobe oproti zaplateniu urèitej peòanej èiastky alebo na uskutoènenie inkasného úkonu. Zodpovednos
banky je bliie pecifikovaná v èl. 14 Inkasných pravidiel, kde banka nezodpovedá
za následky vyplývajúce zo zdrania alebo straty akýchko¾vek správ, listov alebo dokumentov, pokia¾ k nim dolo poèas prepravy. Ïalej je vylúèená zodpovednos banky za zdranie,
skomolenie alebo iné omyly vzniknuté pri odovzdávaní depeí, telegramov, ïalekopisov alebo pri spojení elektronickými systémami alebo za omyly v preklade alebo výklade technických termínov. Pod¾a èl. 15 Inkasných pravidiel zodpovednos banky je vylúèená aj v prípade, ak bola jej èinnos preruená vyou mocou, nepokojmi, povstaniami, vzburami,
vojnami alebo akýmiko¾vek inými príèinami mimo vplyvu banky.

K § 695
V zmysle § 695 a v súlade s u vyie uvedeným sa spravidla inkasná operácia
uskutoèòuje v súèinnosti s dvoma, resp. viacerými bankami, t. j. na jednej strane je
vysielajúca banka, ktorá uzatvára zmluvu o inkase s príkazcom a na strane druhej inkasná banka, ktorá má od dlníka prija plnenie urèitej peòanej poh¾adávky alebo obstara
uskutoènenie iného inkasného úkonu.
Na základe uvedeného budú na seba nadväzova dva právne vzahy:


zmluva o inkase, ktorá upravuje vzah príkazcu a vysielajúcej banky, v ktorej je odvolávka na Inkasné pravidlá, ktoré podrobnejie upravujú daný vzah a



mandátna zmluva, ktorá upravuje vzah vysielajúcej a inkasnej banky.

Ak je v inkasnom príkaze adresovanom inkasnej banke odvolávka na Inkasné pravidlá
a inkasná banka pre úpravu vzájomného vzahu Inkasnými pravidlami neprejaví nesúhlas,
má sa za to, e s aplikáciou Inkasných pravidiel súhlasí. Týmto stanoviskom inkasnej banky
sú Inkasné pravidlá v zmysle èl. 1 záväzné pre vetky strany, pokia¾ nie je jednoznaène stanovené inak alebo nie sú v rozpore s národnými, tátnymi alebo miestnymi zákonmi alebo
predpismi, ktoré majú kogentnú povahu a nie je moné sa od nich dohodou strán odchýli.
Dlník nie je úèastníkom inkasnej operácie. Je nepochybné, e na prvopoèiatku bol medzi príkazcom a dlníkom právny vzah, na základe ktorého sa realizuje inkasná operácia
a dá sa predpoklada, e dlník je klientom banky, ktorá má zabezpeèi inkaso, t. j. inkasnej
Aktualizácia è. 54
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banky, tým je v podstate tzv. inkasný kruh uzavretý. Vzh¾adom na nejasnos znenia § 695
ObchZ vzniká èasto dojem, e vysielajúca banka, ak do inkasnej operácie zapojí na príkaz
príkazcu inú banku, robí tak na úèet a nebezpeèenstvo príkazcu. Ako sa vak uvádza vo výklade k tomuto ustanoveniu, nebolo jeho úmyslom zmeni zodpovednos vysielajúcej banky za zapojenie inej banky. Vyplýva to z jeho znenia a vysielajúca banka sa svojej zodpovednosti zbaví, ak bude pri výbere inej banky postupova v súlade s príkazom príkazcu. Ten
zvyèajne urèí inkasnú banku v súlade so zmluvou, ktorú uzavrel s dlníkom, tzn., e inkasnou bankou bude spravidla banka dlníka. Iná situácia nastane, ak sa príkazca nezmieni
o zapojení inej banky, resp. zaobstaranie inkasa ponechá na vysielajúcej banke. Ako u bolo
vyie uvedené, niekedy (hlavne pri zahranièných inkasných operáciách) je zapojenie inej banky nevyhnutné. Vtedy je ich vzájomný vzah upravený ustanoveniami mandátnej zmluvy. V tejto súvislosti vyvstáva otázka, èi vôbec vysielajúca banka môe do inkasnej operácie zapoji inú banku. Tu je potrebné poukáza na ustanovenia mandátnej
zmluvy, ktoré sú podporne aplikovate¾né na zmluvu o inkase. V ustanovení mandátnej
zmluvy je uvedené, e mandatár (vysielajúca banka) je povinná zariadi inkasnú operáciu
osobne len vtedy, keï to mandátna zmluva (zmluva o inkase) výslovne urèuje. Zvyèajne nedochádza k situácii, e by príkazca výslovne neumonil zapoji do inkasnej operácie inú
banku. Vysielajúca banka zodpovedá za konanie inej banky tak, ako by inkasné úkony robila
sama. Táto zodpovednos jej vyplýva nielen z § 695 ObchZ, ale aj § 331 ObchZ, kde sa stanoví, e zákon záujmy oprávnenej strany chráni aj v prípade, keï povinná osoba pouije na
splnenie svojho záväzku tretiu osobu. Táto osoba plní záväzok v mene povinnej osoby, nie
vo svojom vlastnom mene. Rovnako sa vysielajúca banka nezbaví svojej zodpovednosti ani
v prípade, ak sa preukáe, e sa pri plnení inkasnej operácie odchýlila od príkazu príkazcu.

K § 696
Zmluva o inkase je odplatnou zmluvou, tak ako to vyplýva z § 696 ObchZ, tzn. e záväzok banky obstara inkaso zakladá nárok vysielajúcej banky na vzájomné plnenie zo strany
príkazcu za obstaranie inkasa. Úèastníci zmluvy o inkase môu výku odplaty dohodnú
výslovne v samotnej zmluve, resp. môu odkáza na sadzobník, ktorý banka vydala. Ak
by nebol v zmluve odkaz ani na dojednanú odplatu ani na sadzobník banky (vzh¾adom na
to, e táto náleitos nepatrí medzi podstatné náleitosti pri uzavretí zmluvy o inkase), príkazca je povinný pri tuzemskom inkasnom vzahu uhradi banke odplatu obvyklú v tuzemsku v èase uzavretia zmluvy o inkase, pri zmluve o inkase s cudzím prvkom odplatu obvyklú
na medzinárodnom bankovom trhu.
Od odplaty treba odliova výdavky vysielajúcej banky súvisiace s inkasnou
operáciou. Príkazca je povinný uhradi vysielajúcej banke aj výdavky hospodárne vynaloené na obstaranie inkasa. V tejto súvisloti bude treba posudzova, ktoré výdavky boli úèelne vynaloené. Aj keï to priamo nevyplýva z ustanovení, ktorými je upravená zmluva o inkase, vyplýva to z ustanovení mandátnej zmluvy, na základe ktorej sa práva a povinnosti
zmluvných strán spravujú podporne jej ustanoveniami. Nárok na úhradu výdavkov neprichádza do úvahy, ak zo zmluvy alebo z ich povahy vyplýva, e sú u zahrnuté v od-

1/1468

SEPI-A

plate. V súlade s ustanoveniami zmluvy o inkase, upravených v ObchZ a Inkasných pravidiel, obstaranie inkasa je úkon, robený v prospech príkazcu, ktorý je v zmysle týchto
ustanovení povinný za túto slubu banke zaplati. Vzh¾adom na skutoènos, e ustanovenia zmluvy o inkase majú dispozitívnu povahu, èo predpokladá, e zmluvné strany sa môu
od jej ustanovení odchýli, resp. ich úplne vylúèi, je moné v tejto súvislosti upravi aj platenie odplaty a výdavkov, spojených s inkasnou operáciou, ktoré pôjdu na archu dlníka.
Aj Inkasné pravidlá sa v èl. 21 znaène venujú problematike úhrady odplaty
a výdavkov spojených s inkasnou operáciou. V inkasnom príkaze môe by uvedené,
e inkasná odplata alebo výdavky inkasnej banky, prípadne tie vysielajúcej banky, idú na
archu dlníka. Ak ich dlník odmietne zaplati, inkasná banka môe vyda dokumenty pod¾a podmienok príkazcu oproti zaplateniu alebo oproti prijatiu zmenky bez vyinkasovania inkasnej odplaty a výdavkov, len pokia¾ v inkasnom príkaze nie je výslovne uvedené, e od inkasa odplaty a výdavkov nemono upusti. V takomto prípade vak ani vysielajúca, ani
inkasná banka nezodpovedajú za náklady a zdranie, ktoré spôsobí takýto príkaz príkazcu.
Ak je týmto spôsobom upustené od platenia odplaty a výdavkov, idú na archu strany, od
ktorej bolo inkaso prijaté, t. j. od príkazcu a môu by strhnuté z výnosu.

K § 697
Pri bankovom dokumentárnom inkase, upravenom v § 697 ObchZ, príkazca (obvykle
predávajúci) odovzdá banke dokumenty oprávòujúce naklada s tovarom alebo iné doklady
a prikáe jej, aby ich vydala tretej osobe (kupujúcemu), ak sa pri ich vydaní zaplatí urèitá
peòaná suma (kúpna cena) alebo vykoná iný inkasný úkon. Na úpravu bankového dokumentárneho inkasa sa vzahuje aj § 698 ObchZ. Ak sa vyskytnú otázky, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto ustanoveniach, treba aplikova znenie § 693 a § 696 ObchZ, resp.
ustanovenia o mandátnej zmluve § 566 a nasl. ObchZ. Aj pre bankové dokumentárne inkaso majú osobitný význam Inkasné pravidlá za predpokladu, e sa na ich aplikácii zmluvné
strany dohodli. Podstatnou náleitosou predmetnej zmluvy je presná pecifikácia
dokumentov, ktoré je potrebné predloi, pretoe na rozdiel od dokumentárneho akreditívu, ObchZ ani Inkasné pravidlá taxatívne nestanovujú, aké dokumenty to majú by.
V prevanej väèine ide o také dokumenty, ktoré sú pre kupujúceho nevyhnutné pre nadobudnutie vlastníctva k predmetu zmluvy a k oprávneniu s ním naklada.
Na rozdiel od dokumentárneho akreditívu banka nevykonáva kontrolu dokumentov. V súlade s èl. 12 Inkasných pravidiel banka musí len preskúma, èi predloené dokumenty zjavne (vonkajím tvarom) zodpovedajú dokumentom, uvedeným v inkasnom
príkaze a o chýbajúcich dokumentoch musí bezodkladne upovedomi stranu, od ktorej priiel inkasný príkaz. Banky pri uvedenom type inkasnej operácie nemajú iadne iné povinnosti.

K § 698
Dokumenty, uvedené v zmluve je banka povinná prevzia od príkazcu a v zmysle § 698
ich opatrova s odbornou starostlivosou. Okrem toho banka nesmie pripusti vydanie doAktualizácia è. 54
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kumentov dlníkovi, prípadne pripusti nakladanie s dokumentmi dlníkom, kým dlník
neposkytne plnenie urèitej peòanej èiastky alebo neuskutoèní iný inkasný úkon pod¾a inkasného príkazu.

K § 699
§ 699 ObchZ umoòuje stranám inkasnej operácie podporne poui na úpravu vzahov,
vzniknutých v súvislosti s obstaraním inkasa, ustanovenia mandátnej zmluvy, upravené
v § 566 a nasl. ObchZ, a to v prípade, ak predmetnú otázku neriei ani zmluva, ani Inkasné
pravidlá, ak sa pouili. Uvedená úprava mandátnej zmluvy sa bude podporne aplikova nielen na vzah banka  príkazca, ale aj na vzah banka  banka, ak druhá banka bola do inkasnej operácie zapojená. Mandátna zmluva sa pouije na úpravu zmluvy o inkase aj zmluvy
o bankovom dokumentárnom inkase.
Pri správnej realizácii dokumentárneho inkasa je zaistené, e dlník  kupujúci nedostane inkasné dokumenty, kým nesplní inkasné podmienky (napr. neposkytne plnenie urèitej peòanej èiastky). Pokia¾ nemá kupujúci k dispozícii inkasné dokumenty, nemôe disponova s predmetom zmluvy. Aj napriek tomu je dokumentárne inkaso pre
kupujúceho výhodným platobným nástrojom. Umoòuje mu plati a v dobe prevzatia dokumentov, ktorá sa èasovo kryje s dodaním tovaru. Jedinou nevýhodou pre neho je, e si nemôe prehliadnu tovar pred zaplatením. Zárukou za akos tovaru je len kúpna zmluva
a solídnos predávajúceho.
Pre príkazcu  predávajúceho má dokumentárne inkaso tieto nevýhody:


splnenie inkasnej podmienky je zaistené len vlastníckym právom k tovaru, solventnosou kupujúceho a uzatvoreným kontraktom,



návratnos prostriedkov je ovplyvnená ochotou a monosou kupujúceho pri plnení
platobných podmienok,



predávajúci môe tovarom disponova a do doby, pokia¾ inkasná banka nevydá dokumenty kupujúcemu. Nevýhoda tejto skutoènosti spoèíva v riziku príkazcu, e ak kupujúci odmietne zásielku a dokumenty prevzia, platí príkazca skladné, poistné, výlohy
spojené s predisponovaním zásielky alebo jej vrátením, prípadné kurzové straty a pod.,
a preto sa jeho pouitie pre príkazcu doporuèuje len vtedy, ak nemá pochybnos o ochote
a schopnosti kupujúceho zaplati (vzh¾adom k spo¾ahlivému obchodnému spojeniu), politické, hospodárske a právne prostredie krajiny kupujúceho je povaované za stabilné,
krajina kupujúceho nevydala retrikcie na dovoz tovaru.

V súvislosti so vzájomnými vzahmi medzi predávajúcim a kupujúcim, týkajúcimi sa
platenia kúpnej ceny a prechodu vlastníckeho práva, zohrávajú znaènú úlohu v obchodných kontraktoch medzinárodné jednotné vykladacie pravidlá INCOTERMS, prijaté Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríi v roku 1936, ktoré sa poèas svojej platnosti nieko¾kokrát aktualizovali. INCOTERMS vo svojich dolokách upravujú v rámci
predmetu zmluvy rôzne spôsoby prechodu rizík z predávajúceho na kupujúceho, spôsob
prepravy, poistenia, úhrady výdavkov, platenie kúpnej ceny a pod. INCOTERMS, tak ako
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iné medzinárodné zvyklosti, nie sú pre strany záväzné do okamihu, kým ich nezaèlenia do
zmluvných dojednaní.
Na rozdiel od veobecných obchodných podmienok mono tzv. vykladacie pravidlá
poui iba v prípade, keï zmluva obsahuje doloku, na ktorú sa tieto pravidlá
vzahujú. V prípade rozporu medzi vykladacími pravidlami a zmluvou, sú rozhodujúce
ustanovenia uvedené v zmluve.

K § 700
Zmluva o bankovom uloení veci je upravená v § 700  § 707 ObchZ a banka sa v nej
zaväzuje prevzia urèité veci okrem cenných papierov, aby ich uloila a spravovala, a uloite¾ sa zaväzuje plati banke za to odplatu.
Záväzok banky spoèíva nielen v uloení vecí, ale aj v ich spravovaní. Ak by sa banka
v zmluve zaviazala len k uloeniu vecí, bolo by nutné zmluvu klasifikova ako zmluvu
o skladovaní pod¾a § 527 a nasl. ObchZ alebo zmluvu o úschove pod¾a § 747 a nasl. OZ.
Ustanovenia ObchZ upravujúce bankové uloenie veci majú dispozitívnu povahu, t. j.
úèastníci zmluvného vzahu sa môu v zmluve od nich odchýli, resp. ich inak upravi.
K uzatvoreniu zmluvy ObchZ nevyaduje písomnú formu, ale v praxi je zauívaná
písomná forma zmluvy, resp. jednostranné písomné potvrdenie banky o prevzatí vecí k uloeniu, odovzdané uloite¾ovi. Podstatnými náleitosami zmluvy o bankovom uloení veci
je pecifikácia subjektov zmluvného vzahu a urèenie predmetu bankového uloenia veci.
Z obsahu zmluvy musí by zrejmý záväzok banky za odplatu predmet uloenia
uloi a spravova. Výka odplaty nie je podstatnou náleitosou zmluvy.
Uvedená zmluva patrí medzi absolútne obchody a ustanovenia ObchZ sa na òu vzahujú bez oh¾adu na povahu úèastníkov. Na jednej strane zmluvného vzahu vystupuje
banka alebo iná na uvedenú èinnos oprávnená osoba pod¾a právnych predpisov.
Na druhej strane vystupuje fyzická alebo právnická osoba v zmluve oznaèovaná
ako uloite¾.
V zmysle úvodného ustanovenia je pozitívne vymedzený okruh vecí, ktoré môu by
predmetom uloenia v banke. V podstate môu prichádza do úvahy akéko¾vek cenné
veci, napr. perky, peniaze, dokumenty, cennosti a pod. Negatívne sú vymedzené len cenné
papiere, ktorých správa, uloenie a úschova sú upravené samostatne zákonom o cenných
papieroch è. 566/2001 Z. z.

K § 701
Ods. 1
Banka je povinná predmet uloenia prevzia a s vynaloením maximálnej odbornej starostlivosti v zmysle § 373 a nasl. ObchZ ho chráni pred znièením, pokodením, znehodnotením a stratou. Ide tu o objektívnu zodpovednos bez oh¾adu na zavinenie a banka sa svojej
zodpovednosti môe zbavi, len ak preukáe, e kode nemohla zabráni ani pri vynaloení
maximálnej odbornej starostlivosti.
Aktualizácia è. 54
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Ods. 2
Zmluva o bankovom uloení vecí je zmluvou odplatnou, prièom odplata ani jej výka
nie je podstatnou náleitosou zmluvy. Ak výka odplaty nie je dojednaná, bude smerodajná odplata obvyklá v èase uzavretia zmluvy. Pritom sa vychádza spravidla zo sadzobníka
banky, platného v èase uzavretia zmluvy.
Okrem odplaty je uloite¾ povinný banke uhradi aj úèelne vynaloené výlohy, ktoré jej vznikli v súvislosti s uloením vecí.

K § 702
Predmetom záväzku banky v zmysle ustanovenia § 700 ObchZ nie je len uloenie prevzatých vecí, ale aj ich spravovanie, ak si to povaha veci vyaduje. Obchodný zákonník
presne nevymedzuje rozsah povinností banky predmet uloenia spravova. Dá sa
kontatova, e ten bude závisie od povahy predmetu uloenia. Z § 702 ObchZ sa dá usudzova, e obsahom správy predmetu uloenia bude predovetkým uskutoèòovanie úkonov,
potrebných pre výkon a zachovanie práv, ktoré uloite¾ovi vyplývajú z predmetu uloenia.
K uskutoèneniu potrebných právnych úkonov je uloite¾ povinný udeli banke
plnú moc v zmysle § 31 a nasl. OZ. Zmluva samotná k tomu banku neoprávòuje. Právne
úkony, ktoré banka uskutoèòuje v mene uloite¾a, robí na jeho úèet. Ak sa jedná o také úkony, ktoré nie sú výslovne v zmluve uvedené, aplikujú sa ustanovenia zmluvy o bankovom
uloení veci, uvedené v ObchZ alebo primerane ustanovenia mandátnej zmluvy § 566
a nasl. ObchZ.
Banka je povinná uloite¾ovi odovzda bez zbytoèného odkladu to, èo prijala z uplatnenia jeho práv, vyplývajúcich z predmetu uloenia. Vzh¾adom na to, e cenné papiere boli
vyèlenené z bankového uloenia veci, ustanovenie § 702 ObchZ nemá v praxi ve¾ké opodstatnenie.

K § 703
Ide o právo vyplývajúce uloite¾ovi z § 703 ObchZ a oprávòuje ho poiada banku o vydanie predmetu uloenia alebo jeho èasti. Toto právo môe uloite¾ uplatni kedyko¾vek, nie
je viazaný iadnou lehotou a nemusí uvádza iadne dôvody. Banka je povinná jeho iadosti
vyhovie. Úèelom tohto ustanovenia je umoni uloite¾ovi, aby sa na urèitý èas sám
ujal drby a ochrany uloenej veci. Vydanie predmetu uloenia ako celku má spravidla
za následok zánik zmluvy. Uloite¾ môe tomuto následku zabráni tým, e výslovne prejaví vô¾u, aby zmluva trvala ïalej. Ak je vyzdvihnutá len èas predmetu uloenia,
zmluva trvá ïalej bez toho, aby uloite¾ musel trva na jej zachovaní. Uloite¾ má právo
vyzdvihnuté veci uloi spä. Pochopite¾ne musí ís o tie isté veci, ktoré spadali pod predmet
uloenia aj pred ich vyzdvihnutím. Túto monos uloite¾ nebude ma v prípade, ak poèas
drby vecí u uloite¾a zmluva zanikla alebo bola bankou vypovedaná. Za dobu, po ktorú
nebol predmet uloenia u banky uloený, pretoe si ho uloite¾ vyzdvihol, nemá banka tie povinnosti, ktoré jej zo zmluvy alebo zákona vyplývajú. Nemá preto povinnos vyzdvihnuté veci opatrova a chráni, ani povinnos ich spravova. Banka je vak
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oprávnená poadova od uloite¾a odplatu aj za obdobie od vydania do spätného uloenia
predmetu zmluvy, ak uloite¾ pri výbere veci prejavil vô¾u, aby zmluva trvala ïalej.

K § 704
Zodpovednos banky za predmet uloenia je v zmysle § 704 ObchZ koncipovaná
ako objektívna zodpovednos bez oh¾adu na zavinenie a banka sa svojej zodpovednosti
môe zbavi len v zmysle § 374 ObchZ, ktorý pojednáva o okolnostiach vyluèujúcich zodpovednos. Banka zodpovedá za kodu spôsobenú stratou, znièením alebo pokodením predmetu uloenia. Pri tejto ochrane ide najmä o technickú a bezpeènostnú stránku vecí.
Znehodnotením veci sa v danom prípade nerozumie trhové znehodnotenie, ktoré môe vies
k poklesu trhovej hodnoty, ale skôr sa má na mysli také pokodenie predmetu uloenia, napr.
dokumentov, ktoré by v budúcnosti mohlo sai uloite¾ovi uplatnenie si právnych nárokov, vyplývajúcich z dokumentov, resp. by mohlo vies a k strate týchto nárokov. Stratou
sa pri bankovom uloení veci rozumie jednak strata predmetu uloenia ako takého, ale aj
práv z neho vyplývajúcich. K strate práv môe dôjs okrem u uvedeného aj v dôsledku opomenutia alebo chybne vykonaného úkonu, súvisiaceho s predmetom uloenia.

K § 705 a § 706
Ukonèenie zmluvného vzahu je upravené v § 705 a 706 ObchZ. Strany môu zmluvu o bankovom uloení veci uzavrie na dobu urèitú alebo neurèitú. V prvom prípade
zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá. Úèinnos zmluvy uzavretej na
dobu neurèitú mono ukonèi výpoveïou pri zachovaní dohodnutej výpovednej lehoty
a výpovedných dôvodov, ak boli v zmluve dojednané. Ak v zmluve nie sú stanovené výpovedné dôvody, môu strany vypoveda zmluvu v zmysle § 705 ObchZ kedyko¾vek s okamitou úèinnosou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveï je jednostranný
právny úkon, ktorého úèinky nastanú okamihom doruèenia oznámenia druhej strane.
Zmluva zanikne aj v prípade, ak uloite¾ vyzdvihol predmet uloenia v celku a neprejavil
vô¾u, aby zmluva trvala ïalej. Po zániku zmluvy je banka povinná v zmysle § 706 ObchZ
vyda uloite¾ovi predmet uloenia, uloite¾ je povinný ho prevzia a vyrovna banke dlnú
odplatu za dobu uloenia.

K § 707
Banka je oprávnená na zabezpeèenie svojich práv zo zmluvy vyui záloné právo, ktoré
jej vyplýva zo zákona, § 707 ObchZ, tzv. zákonné záloné právo. Predpokladom vyuitia
tohto ustanovenia zo strany banky je skutoènos, e uloené veci sa nachádzajú v banke.
Zákonné záloné právo je banka oprávnená vyui v prípade, ak jej poh¾adávka
(odplata + výlohy) voèi uloite¾ovi nebola z jeho strany uhradená riadne a vèas.
Existencia záloného práva je podmienená existenciou poh¾adávky, t.z., ak zanikne poh¾adávka banky, zanikne aj záloné právo. Bez oh¾adu na splnenie poh¾adávky banky záloné
právo zanikne, resp. nie je uplatnite¾né aj vtedy, keï sa predmet uloenia u nenachádza
v drbe banky.
Aktualizácia è. 54
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V prípade, e dolo k zániku zmluvy, je banka povinná vyda predmet uloenia uloite¾ovi a ten je povinný ho prevzia. Súèasne je uloite¾ povinný vyrovna odplatu, na ktorú
má banka v dôsledku uloenia nárok. V prípade, ak by uloite¾ dobrovo¾ne neuhradil poh¾adávku, ktorú má banka voèi nemu, banka môe na predmet uloenia uplatni zákonné záloné právo.

K § 708
Ods. 1
Právna úprava zmluvy o benom úète je obsiahnutá v § 708  § 715 ObchZ. Tieto ustanovenia majú, s výnimkou § 711, dispozitívnu povahu. Zmluva o benom úète má vdy povahu obchodnej zmluvy (záväzkový vzah, ktorý na jej základe vznikne, je obchodným záväzkovým vzahom), bez oh¾adu na povahu zmluvných strán, tzn. e vdy ide o absolútne
obchody v zmysle Obchodného zákonníka (u fyzických osôb  nepodnikate¾ov je bený úèet
spravidla oznaèovaný ako sporoírový, resp. osobný úèet). Mimoriadny význam majú pri
uzatvorení zmluvy o benom úète tzv. bankové podmienky (podmienky, za ktorých banky
zmluvy o benom úète uzatvárajú), ktoré majú povahu obchodných podmienok v zmysle
§ 273 ObchZ a ktoré vychádzajú zo Veobecných podmienok pre vykonávanie platobného
styku, vydaných Národnou bankou Slovenska v roku 1993.
Zásady vedenia úètov klientov v bankách a vykonávanie platobného styku
a zúètovanie na týchto úètoch.
ObchZ v § 708 ods. 1 vymedzuje zmluvu o benom úète ako dohodu, ktorou sa banka
zaväzuje zriadi od urèitej doby na urèitú menu bený úèet pre jeho majite¾a. Záväzok
zriadi bený úèet v sebe zahrnuje i povinnos tento úèet pre majite¾a vies. Beným úètom sa rozumie úèet, na ktorý banka priebene prijíma peòané vklady a platby
uskutoènené v prospech majite¾a úètu a z ktorého prevádza v mene majite¾a úètu ním poadované peòané èiastky v prospech tretích osôb. Tieto výplaty a platby prevádza banka zásadne do výky zostatkov peòaných prostriedkov, ktoré sú na benom úète zhromadené.
Doba zriadenia beného úètu môe by urèená nielen konkrétnym dòom, ale tie iným
dostatoène urèeným spôsobom. Banky na podklade uzavretej zmluvy spravidla úèet zriaïujú súèasne s prvým vkladom, resp. s prvou úhradou, ktorá dola v prospech beného
úètu.
Ods. 2
ObchZ v § 708 ods. 2 ObchZ stanovuje, e zmluva musí ma písomnú formu. Nedodranie písomnej formy má za následok neplatnos právneho úkonu v zmysle § 40 OZ. Za
dodranie písomnej formy sa povauje aj písomný súhlas klienta s podmienkami banky pre
vedenie bených úètov, potvrdený jeho podpisom, resp. klient prejaví písomne svoj súhlas
na bankovom formulári (§ 273 ods. 3 ObchZ).
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K § 709
Ods. 1
Bený úèet môe by pod¾a § 709 ods. 1 ObchZ vedený v slovenských korunách, ale aj
v akejko¾vek inej cudzej mene.
K najdôleitejím povinnostiam banky pri vedení beného úètu patrí:


prijíma na bený úèet peòané vklady a platby uskutoènené v prospech majite¾a úètu
(na menu, v ktorej je úèet vedený),



z peòaných prostriedkov na benom úète (poprípade, ak je to dohodnuté, i do urèitej
dohodnutej èiastky nad zostatok peòaných prostriedkov na benom úète) uskutoèni
v mene majite¾a úètu platby ním urèeným tretím osobám a vyplati majite¾ovi úètu ním
poadovanú peòanú èiastku. Túto povinnos má banka, pokia¾ obdrí písomný príkaz
majite¾a úètu (resp. osôb zmocnených v tzv. podpisovom vzore) alebo pokia¾ sú splnené
podmienky stanovené v zmluve (napr. formou inkasného príkazu príjemcu platby),



previes platbu v dobe stanovenej v príkaze majite¾a úètu a ak nie je taká doba stanovená, potom v deò, ktorý nasleduje po doruèení príkazu. V zmluve, resp. v bankových
podmienkach bude spravidla povinnos banky podmienená tým, e majite¾ úètu dá písomný prevodite¾ný príkaz urèitú dobu (napr. dva pracovné dni) pred dobou, kedy má
banka príkaz previes,



previes bez zbytoèného odkladu opravu chybného úètovania (napr. prevedenie platby
v rozpore s príkazom, omylom pripísaná platba a pod.),



oznámi majite¾ovi úètu údaje o prijatých a prevedených platbách, a to v lehotách stanovených v zmluve, inak bez zbytoèného odkladu,



na iados majite¾a úètu tomuto preukáza prevedenie platieb,



plati majite¾ovi úètu zo zostatku beného úètu úrok vo výke dojednanej v zmluve,
inak úrok obvyklý pre úèty vedené za podobných podmienok, a tieto úroky pripísa
v prospech beného úètu, splatnos úrokov sa riadi zmluvou, inak sú úroky splatné koncom kadého kalendárneho tvrroka,



oznámi majite¾ovi beného úètu bez zbytoèného odkladu výku zostatku jeho úètu ku
koncu kalendárneho roka,

Na základe uvedeného s beným úètom zásadne disponuje majite¾ úètu a banka
uskutoèòuje operácie s úètom len na základe príkazu majite¾a úètu. S prostriedkami
na benom úète okrem majite¾a úètu môu disponova aj tretie osoby, ktoré majite¾ úètu splnomocnil na podpisovom vzore. Bez bezprostredného príkazu majite¾a úètu je banka
oprávnená odpísa peòané prostriedky z úètu klienta iba v týchto prípadoch:


ak banka zruí úèet a vzniká povinnos vyrovna záväzky voèi nej,



na základe jednorazového, resp. trvalého príkazu na inkaso,



ak ide o opravu chybného zúètovania,



na základe rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu,
Aktualizácia è. 54
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ak ide o úhradu skutoène vynaloených výdavkov za poskytnuté sluby bankou, resp.
o úhradu debetných úrokov, ak je dojednaný kontokorentný úver



ak je k tomu vopred splnomocnená písomnou zmluvou s klientom.
Ods. 2

Obchodný zákonník v § 709 ods. 2 výslovne pripúa, aby zmluvu o benom úète
uzavrelo viac osôb. V takom prípade má kadá z nich postavenie majite¾a úètu. Pojem
majite¾ úètu sa síce bene v praxi pouíva, ale v skutoènosti je osoba majite¾om len zostatku na úète, nie samotného úètu.

K § 710
V zmluve o benom úète môe by dohodnuté, e banka v súlade s § 710 ObchZ prevedie
do urèitej èiastky príkazy majite¾a úètu k platbám, i keï nie sú na úète potrebné peòané
prostriedky (tzv. kontokorentný úver). Z uvedeného vyplýva, e bený úèet môe by
zriadený s úverovým rámcom, ktorý umoòuje klientovi skåznu do mínusového,
debetného zostatku, avak len v rozsahu stanoveného úverového rámca. Pre bený úèet
s debetným zostatkom sa uzatvára úverová zmluva a jedná sa o kontokorentný úver, podliehajúci úprave ustanovení o zmluve o úvere (§ 497 a 507 ObchZ), ak v samotnej zmluve nie
je stanovené inak.
Základom kontokorentného úveru je tzv. kontokorentný úèet vedený v banke,
ktorý je kombináciou beného a úverového úètu. Poskytnutie kontokorentného úveru
umoòuje majite¾ovi beného úètu ís do debetu, stanoveného ako úverový limit, a tak
èerpa dohodnuté finanèné prostriedky. V priebehu roka, tak ako nabiehajú platby na bený
úèet, je stav kontokorentu neustále v pohybe. Po uplynutí jedného roka, ak nie je v zmluve
stanovená iná lehota, je majite¾ beného úètu povinný kontokorentný úver vyrovna. Obvyklé vyuitie kontokorentného úveru je zamerané predovetkým na financovanie
krátkodobých obených aktív alebo na preklenutie prechodného nedostatku finanèných prostriedkov. Výhodou kontokorentného úveru je skutoènos, e podnikate¾
nemusí pri kadej potrebe krátkodobých peòaných prostriedkov uzatvára novú
úverovú zmluvu a umoòuje podnikate¾ovi èerpa finanèné prostriedky v dohodnutej výke kedyko¾vek v priebehu roka.

K § 711
Ods. 1
Zo zákona má banka právo poadova úhradu nákladov spojených s vedením úètu
a s prevedením platieb. Súèasne je oprávnená poui k úhrade týchto nákladov peòané
prostriedky, ktoré sú na úète, a to formou zapoèítania. Vyplýva jej to z ustanovenia § 711
ods. 1 ObchZ, ktorý má kogentnú povahu. V tejto súvislosti vak treba upozorni na skutoènos, e banka nemôe peòané prostriedky vedené na benom úète klienta poui na
zapoèítanie takej svojej poh¾adávky, ktorá jej vznikla napr. z nezaplatenej úverovej zmluvy. Uvedená skutoènos vyplýva z § 361 ObchZ a má zabráni získa banke bezdôvodné zvýhodnenie, èím by sa podstata úèelu beného úètu naruila.
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Ods. 2
V prípade, ak banka zistí, e dolo k chybnému zúètovaniu, v zmysle § 711 ods. 2
ObchZ, ktorý má kogentný charakter, opraví bez zbytoèného odkladu chybné zúètovanie,
a to aj bez príkazu majite¾a úètu. V prípade, ak pri chybnom zúètovaní vznikla majite¾ovi
úètu koda, banka je povinná ju v zmysle § 373 a nasl. ObchZ nahradi. V opaènom prípade, ak by boli na bený úèet pripísané peòané prostriedky vo vyej hodnote, ne na aké bol
majite¾ úètu oprávnený, hovoríme o bezdôvodnom obohatení majite¾a úètu, ktoré musí bezodkladne banke vráti.

K § 712
Ods. 1
Banka je v zmysle § 712 ods. 1 ObchZ povinná poda majite¾ovi úètu informáciu
o vetkých obratoch na úète, t. j. o prijatých platbách, resp. o vykonaných úhradách.
Spôsob podávania informácií bude spravidla dojednaný v zmluve.
Ods. 2
Ak majite¾ úètu poiada v zmysle § 712 ods. 2 ObchZ banku o preukázanie vykonania
platieb, je banka na základe svojej úètovnej evidencie povinná majite¾ovi úètu poskytnú informáciu o vykonaní platieb z jej strany v prospech tretích osôb. V tejto súvislosti treba upozorni na skutoènos, e peòaný záväzok platený prostredníctvom banky je zo strany dlníka splnený pripísaním peòaných prostriedkov na úèet verite¾a v jeho
banke (§ 339 ods. 2 ObchZ). To znamená, e pre splnenie záväzku riadne a vèas zo strany
dlníka nie je rozhodujúci moment odpísania platby z jeho úètu, ale moment pripísania
platby v prospech úètu verite¾a. V prípade, ak je platba smerovaná do inej banky, v ktorej má
verite¾ vedený úèet, a nebola pripísaná v prospech tohto úètu, je banka, ktorá platbu poukazovala, povinná na iados majite¾a úètu, z ktorého bola platba realizovaná, zisti dôvod nepripísania platby v prospech úètu verite¾a. (Vyhláka NBS è. 275/1994 Zb. o zásadách platobného styku medzi bankami v znení neskorích predpisov).
Vzah medzi bankami sa spravuje ustanoveniami o mandátnej zmluve § 566 a nasl.
ObchZ.

K § 713  714
Obchodný zákonník stanovuje v § 713 pre banku povinnos pripísa v prospech
majite¾a beného úètu peòané prostriedky ku dòu, kedy banka získala právo
s nimi naklada. Od tohto dòa patria majite¾ovi úètu úroky z týchto peòaných prostriedkov. Pre stanovenie vzniku povinnosti banky úroèi peòané prostriedky na benom úète je
rozhodný tzv. rozhodujúci deò. Týmto dòom sa chápe deò, keï peòané prostriedky boli
pripísané v prospech beného úètu. Ak peòané prostriedky prichádzajú z inej banky, banka
majite¾a úètu ich úroèí dòom ich pripísania na bený úèet, tzn. e banka je povinná peòané
prostriedky hneï, ako ich obdrí od inej banky pripísa na predmetný bený úèet. V prípade oneskorenia sa (napr. v dôsledku chyby v poèítaèovom systéme banky a pod.), banka
zodpovedá majite¾ovi beného úètu za vzniknutú kodu v zmysle § 373 a nasl.
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ObchZ (e peòané prostriedky zaèali by na benom úète úroèené v dôsledku chyby banky
neskôr). Na základe uvedeného sa peòané prostriedky na benom úète úroèia odo dòa ich
pripísania na úèet do dòa predchádzajúceho dòu, kedy dochádza k výberu, resp. k odpísaniu
peòaných prostriedkov z úètu, tzn., e deò, kedy sa peòané prostriedky z úètu odpisujú,
sa u neúroèí. Splatné úroky sa v zmysle § 714 ObchZ pripisujú v prospech beného úètu,
tzn. e v ïalom úrokovom období sa úroèia peòané prostriedky zvýené o výku úroku
(v takomto prípade hovoríme o úroku z úroku). Pokia¾ by si zmluvné strany výku úroku
v zmluve nedojednali, banka je povinná plati úroky ustanovené zákonom alebo na základe
zákona, inak úroky obvyklé pre úèty vedené za podobných podmienok.

K § 715
Pod¾a ObchZ je zmluva o benom úète kontruovaná ako zmluva uzavretá na
dobu neurèitú (ale tým nie je vylúèená monos uzavrie túto zmluvu aj na dobu urèitú).
Z uvedeného vyplýva, e je moné ju ukonèi dohodou strán alebo výpoveïou. Majite¾
úètu môe v zmysle § 715 ObchZ zmluvu vypoveda kedyko¾vek a jeho výpoveï sa stáva úèinnou okamite, akonáhle je banke doruèená. Výpoveïou môe zmluvu o benom
úète ukonèi aj banka. Jej výpoveï sa vak stáva úèinnou a koncom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveï doruèená majite¾ovi úètu. Výpoveï
musí by daná vdy písomne. Výpoveï sa stane perfektnou a doruèením prejavu (oznámenia) o výpovedi druhej strane (nie u odoslaním tohto prejavu). Ak sa oznámenie stratí
(napr. poèas potovej prepravy), resp. nie je v dôsledku inej skutoènosti doruèené, úèinky
výpovede nenastanú. Obchodný zákonník neuvádza prípady, kedy môe banka vypoveda zmluvu o benom úète. To je predmetom obchodných podmienok tej ktorej banky. Po skonèení zmluvy o benom úète je banka povinná vyplati zostatok beného úètu majite¾ovi úètu. Pokia¾ k tomu dostane príkaz majite¾a úètu, je banka povinná zostatok
beného úètu previes na iný úèet u inej banky. V tomto prípade má banka právo skôr, ne
peòané prostriedky na iný úèet prevedie, odpoèíta si z úètu náklady spojené s prevedením
zostatku na iný úèet u inej banky. Právo na zostatok beného úètu sa premlèuje v súlade
s ustanoveniami § 397 ObchZ vo veobecnej tvorroènej premlèacej dobe, táto doba zaène
plynú odo dòa zániku zmluvy o benom úète (§ 396 ObchZ). V prípade, ak je bený úèet
v èase vypovedania zmluvy v debete, treba vychádza z úpravy obsiahnutej v zmluve; ak
úprava tejto otázky v zmluve chýba, splatnos dlhu debetného zostatku na benom úète nastáva ku dòu úèinnosti výpovede, t. j. majite¾ úètu je povinný dlh vyrovna najneskôr v deò
zániku zmluvy o benom úète na základe výpovede.

K § 716
Zmluva o vkladovom úète je upravená v § 716 a 719 ObchZ. Obchodný zákonník vyaduje, aby zmluva bola uzavretá písomne, prièom podmienka písomnej formy je splnená aj
vtedy, keï majite¾ prejaví písomný súhlas s podmienkami banky, napríklad na formulári
pouívanom v banke a svojím podpisom ich potvrdí (§ 273 ObchZ). Zmluva o vkladovom úète patrí medzi absolútne obchody, tzn., e ustanovenia ObchZ sa budú aplikova bez oh¾adu na povahu úèastníkov zmluvného vzahu a vzh¾adom na to, e
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ustanovenia ObchZ upravujúce tento druh zmluvy majú dispozitívnu povahu, úèastníci
zmluvného vzahu sa môu v zmluve od nich odchýli, resp. ich inak upravi.
Zmluva o vkladovom úète predstavuje dohodu, ktorou sa banka zaväzuje zriadi vkladový úèet pre jeho majite¾a v urèitej mene a plati z peòaných prostriedkov na úète úroky
a majite¾ úètu sa zaväzuje vloi na úèet peòané prostriedky a prenecha ich k vyuitiu
banke. Na základe uvedeného je zmluvnou stranou, ktorá otvára a vedie vkladový úèet, banka alebo aj iná na to oprávnená osoba v zmysle § 762 ObchZ. Aj keï to nie je výslovne
ObchZ stanovené, musí by záväzok majite¾a úètu vloi na úèet peòané prostriedky dostatoène urèitý, t. j. uvedením konkrétnej finanènej èiastky. Ak nie je v zmluve mena urèená,
platí, e sa úèet vedie v slovenskej mene. V zmysle devízového zákona je moné v zmluve
stanovi, e vkladový úèet sa bude vies aj v inej, ne slovenskej mene. V tej mene, v ktorej
sa vedie úèet, sa poskytujú aj úroky.
du.

Najbenejou formou vkladového úètu, ktorý banky vedú, je úèet termínovaného vkla-

Od vkladového úètu treba odliova vklady v bankách na základe vkladných kniiek
a vkladových listov, poprípade iných foriem vkladov dojednaných medzi vkladate¾om a bankou. Tieto vklady sa pojmovo od vkladového úètu odliujú tým, e právo naklada
s uloenými peòanými prostriedkami sa viae na existenciu urèitého druhu cenného papiera, napr. vkladového listu alebo vlastníctvo vkladnej kniky. Na vzahy vznikajúce z týchto vkladov sa aplikujú ustanovenia § 778 a nasl. OZ, a to aj v prípade, ak vkladate¾om je podnikate¾.
Na vklady, ktoré si v bankách zriadia fyzické osoby, sa vzahuje zákon o ochrane vkladov
v znení neskorích zmien a doplnkov, na základe ktorého sa zriaïuje Fond na ochranu vkladov, ktorý zabezpeèuje poskytnutie náhrad fyzickým osobám, ak sa ich vklady v bankách
stanú nedostupnými.
Z h¾adiska legislatívneho sa vkladový úèet neodliuje od beného úètu zúroèením zostatku, pretoe aj bený úèet sa zúroèuje. Úroky z vkladového úètu sú vak podstatne vyie
ako pri benom úète, a to vzh¾adom na to, e dispozícia majite¾a s úètom je obmedzená. Na
rozdiel od beného úètu nemá vkladový úèet platobnú funkciu, take banka z neho
nie je povinná prevádza platby za majite¾a úètu v prospech tretích osôb. Ukladacia funkcia úètu predpokladá, e peòané prostriedky majú by prenechané k vyuitiu banke.

K § 717
Úèastníci zmluvy o vkladovom úète môu v zmysle § 717 ObchZ zmluvne právo majite¾a vkladového úètu predèasne pouíva peòané prostriedky na úète obmedzi, èo mono
kompenzova výhodnou úrokovou sadzbou. V tomto prípade nenastanú úèinky predèasného výberu, teda zánik alebo zníenie nároku na úroky, pretoe banka klientovi peòané
prostriedky nevyplatí, ani ich neprevedie na iný úèet pred dohodnutou dobou. V prípade,
ak by majite¾ úètu aj napriek dojednaniam v zmluve nedodral termín viazanosti
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vkladu, mohlo by jeho konanie vies k strate nárokov na úroky z vkladu, resp.
k zníeniu nárokov na úroky. Pre majite¾a úètu úroková ujma predstavuje urèitú sankciu povzbudzujúcu ho k dodraniu v zmluve dohodnutého termínu vkladu.
Prenechanie peòaných prostriedkov banke k vyuitiu nie je obmedzené urèením úèelu,
ku ktorému banka môe peòané prostriedky vyui. Doba, na ktorú sú banke peòané prostriedky prenechané k vyuitiu, môe a nemusí by v zmluve urèená. Zmluva o vkladovom úète tak môe by uzavretá ako zmluva:


na dobu urèitú bez monosti s peòanými prostriedkami naklada pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná (ide o tzv. absolútne pevný termín),
takú povahu má zmluva len v prípade, e skorie nakladanie s peòanými prostriedkami
na úète je v zmluve výslovne vylúèené,



na dobu urèitú s monosou výpovede (v lehote urèenej v zmluve alebo stanovenej
ObchZ),



na dobu neurèitú s monosou výpovede (v lehote urèenej v zmluve alebo stanovenej v ObchZ).

Majite¾ úètu, aj keï prenechal prostriedky na úète k vyuitiu banke, je oprávnený s týmito prostriedkami naklada (poadova ich výplatu, previes ich na svoj bený úèet a pod.),
pokia¾ nejde o zmluvu, v ktorej právo predèasného nakladania s uloenými peòanými prostriedkami je výslovne vylúèené. Dôsledky takého nakladania sú èiastoène odliné pod¾a
toho, èi ide o zmluvu s monosou výpovede alebo bez tejto monosti. Ak bola uzavretá
zmluva na dobu urèitú bez monosti výpovede, v ktorej bolo predèasné nakladanie s prostriedkami výslovne vylúèené, a majite¾ úètu s peòanými prostriedkami nakladá pred stanovenou dobou, poruuje tým záväzok, stanovený v zmluve, v dôsledku èoho zaniká alebo
sa zníi nárok na úroky spôsobom stanoveným v zmluve. Za poruenie tohto záväzku
môe by v zmluve dojednaná zmluvná pokuta. U zmluvy uzavretej s monosou výpovede taký následok nastáva v prípade, keï majite¾ úètu s prostriedkami nakladá pred
uplynutím výpovednej lehoty.
Na základe uvedeného je moné zmluvu o vkladovom úète dojedna na dobu urèitú alebo neurèitú s monosou výpovede v urèených výpovedných lehotách, tzn., e k zániku
zmluvy dochádza buï uplynutím stanovenej doby, alebo úèinnosou výpovede. Vypoveda je moné buï celý vklad, alebo len jeho èas. Tá èas vkladu, ktorá zostala na úète,
sa naïalej úroèí v súlade s ustanoveniami zmluvy. Výpovedná lehota je urèená v zmluve.
Pokia¾ tomu tak nie je, je stanovená v ObchZ v dåke troch mesiacov odo dòa doruèenia výpovede banke (§ 717 ods. 1 ObchZ). Výpoveï musí by vdy písomná. Výpoveï zmluvy
o vkladovom úète zo strany banky nie je v ObchZ upravená. Ak by banka chcela vypoveda
predmetnú zmluvu uzavretú na dobu neurèitú, musela by postupova pod¾a veobecnej
právnej úpravy uvedenej v OZ § 582. Výpovedná lehota by v tomto prípade bola pre banku
tri mesiace pred uplynutím kalendárneho tvrroka
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Judikát:
Z rozhodovací praxe 10/2001 (Z rozsudku Vrchního soudu v Praze z 9.7.2001; èj. 9
Cmo 408/99-37.

K § 718
Úroky sa poèítajú odo dòa pripísania peòaných prostriedkov na vkladový úèet klienta.
Ak klient peòané prostriedky z vkladového úètu vyberie alebo prevedie, stráca nárok na
úroky. Úroèenie sa konèí dòom predchádzajúcim dòu výberu alebo prevodu peòaných
prostriedkov. Z uvedeného v zmysle § 718 ods. 4 ObchZ vyplýva, e za deò, keï majite¾
úètu nakladá s peòanými prostriedkami, mu úroky nepatria. Výka úrokov, ktoré je
banka povinná plati, sa riadi predovetkým zmluvou. Ak zmluva výku úrokov nestanovuje, je banka povinná plati úroky obvyklé s prihliadnutím k dåke doby, po ktorú peòané
prostriedky boli na úète viazané. Splatnos úrokov nastáva zásadne koncom kadého kalendárneho roka. To znamená, e suma úrokov sa pripoèíta k pôvodnej výke peòaných
prostriedkov na úète a v ïalom období sa úroèí u vyia èiastka (ide o tzv. úrok
z úroku). Pred koncom kalendárneho roka sú úroky splatné v prípade, keï tak urèuje zmluva a v prípade, keï zmluva o vkladovom úète skonèila skôr (napr. zmluva bola dojednaná na
dobu kratiu ako jeden rok alebo majite¾ úètu zmluvu vypovedal). Banka je povinná v zmysle § 718 ObchZ, ak o to majite¾ úètu poiada, úroky za kalendárny rok vyplati po jeho uplynutí. Pri uloení peòaných prostriedkov na dobu kratiu ako jeden rok je banka povinná
úroky vyplati spolu s uvo¾neným vkladom. Spôsob nakladania banky so splatnými úrokmi
býva vo väèine prípadoch urèený v zmluve o vkladovom úète. Splatné úroky sa spravidla
pripisujú v prospech beného úètu majite¾a.

K § 719
Momentom zániku zmluvy o vkladovom úète je banka v súlade s § 719 ObchZ povinná
uvo¾nené peòané prostriedky vyplati majite¾ovi alebo previes na jeho úèet u inej banky.
V zmluve môe by dojednané, e banka po odpoèítaní nákladov, ktoré jej v súvislosti s vkladovým úètom vznikli, prevedie uvo¾nené peòané prostriedky majite¾ovi úètu na iný jeho
úèet u tej istej banky.

K § 720
Ide o jediné kogentné ustanovenie v právnej úprave cestovného eku, èo je èasto v teórii povaované za chybu a v praxi táto skutoènos môe spôsobi výkladové problémy, a to najmä vzh¾adom na dispozitívnos právnej úpravy náleitostí cestovného eku pod¾a ustanovenia § 722 ObchZ (porovnaj výklad k tomuto ustanoveniu).
Vzahy z cestovného eku majú povahu absolútneho obchodu  pod¾a ustanovenia
§ 261 ods. 3 písm. e) ObchZ je zaradený cestovný ek medzi absolútne obchodno-záväzkové vzahy, spolu s bankovou zárukou a s¾ubom odkodnenia. Zo skutoènosti,
e tieto právne vzahy sú explicitne oddelené od absolútnych obchodov zmluvných z ustanovenia § 261 ods. 3 písm. d) ObchZ, mono vyvodi, e vzahy z cestovného eku nemajú
zmluvnú povahu. V tejto súvislosti mono súhlasi s Pelikánovou (citovaná práca, s. 560),
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e nezmluvná povaha bankovej záruky a s¾ubu odkodnenia je len ve¾mi ako obhájite¾ná. Cestovný ek vak nepochybne zmluvnú povahu nemá, èo o. i. znamená vylúèenie aplikácie ustanovenia § 269 a nasl. ObchZ na vzahy z cestovného eku, ktorý
má povahu osobitného druhu cenného papiera výluène listinnej formy (nemôe by
vydaný v dematerializovanej podobe, obchodovate¾ný len neverejne). Napriek pojmovej príbuznosti nemá takmer niè spoloèné so ekom (porovnaj výklad k ustanoveniu § 721 a § 724
ObchZ).
Podstatou cestovného eku je právo osoby oprávnenej pri predloení cestovného eku
(za podmienok stanovených vystavite¾om) iada prijatie poadovanej èiastky. Keïe cestovný ek je samostatným druhom cenných papierov, bude naò v plnej miere aplikovate¾ná veobecná právna úprava cenných papierov, avak v prípade rozporu s úpravou
ObchZ bude ma prednos práve úprava ObchZ, nako¾ko ide o právne normy peciálnej povahy. Mono preto kontatova, e ide o cenný papier splatný na videnie. Prezentáciu
(predloenie na platenie) môe vykona:
1. majite¾ cestovného eku, ak ide o cestovný ek na meno,
2. ten, kto ho práve drí, ak ide o auporteur cestovný papier.
Cestovný ek môe by vystavený aj na doruèite¾a, a to pod¾a ustanovenia § 722 ods. 3
ObchZ  napriek tomu, e z ustanovenia veobecného § 720 ObchZ môe na prvý poh¾ad
vyplýva obligatórnos vystavenia cestovného eku na meno konkrétneho oprávneného.
Vzh¾adom na dispozitívnos ustanovenia § 722 ObchZ si vak vystavite¾ môe vystavenie
cestovného eku na doruèite¾a vylúèi. Avak splatnos cestovného eku na videnie nemono nahradi iným dojednaním vzh¾adom práve na kogentnos ustanovenia § 720 ObchZ.
Ak by bolo v cestovnom eku stanovené nieèo iné (napr. by sa okamih splatnosti upravil inak, napr. na x dní po videní), cestovný ek by bol neplatný  nemono tu toti ani
analogicky uplatòova veobecnú ekovú úpravu pod¾a § 28 ods. 1 èl. II zákona
191/1950 Zb. (porovnaj § 724 ObchZ), pod¾a ktorej takýto údaj sa povauje za nenapísaný, teda neplatný a platí veobecná zákonná úprava.
Èo sa týka osoby vystavite¾a, zákon ju bliie nepecifikuje, teda ani neobmedzuje. Nako¾ko ide o absolútny obchod, je irelevantná právna podoba tohto subjetku. Môe ís ako
o podnikate¾a, tak o nepodnikate¾ský subjekt. Spravidla vak pôjde o subjekty podnikate¾ské,
najmä banky, cestovné kancelárie, prepravné spoloènosti atï.

K § 721
Napriek vylúèeniu pouitia analógie zmenkovej úpravy je v tomto ustanovení zakotvená diferenciácia cestovného eku na 2 zákonné formy (podoby) v závislosti od
toho, èi plnenie obstaráva samotný vystavite¾ alebo tretia osoba, ktorú tým vystavite¾ poveril. Tieto podoby sú ve¾mi príbuzné formám vlastnej a cudzej zmenky. Rozliujeme tak
cestovný ek, ktorý:
a) obsahuje podmienený (porovnaj ustanovenie § 722 ods.1 ObchZ) prís¾ub vystavite¾a pri predloení cestovného eku preplati sumu v òom uvedenú. Typickým
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príkladom bude vystavenie cestovného eku tuzemskou bankou, kde sa èiastka prepláca
v cudzozemskej poboèke tej istej banky.
b) obsahuje príkaz vystavite¾a tretej osobe pri predloení cestovného eku (a splnení ostatných podmienok urèených vystavite¾om) poskytnú plnenie. Vystavite¾ sa
teda nezaväzuje sám poskytnú plnenie; jeho záväzok spoèíva v povinnosti obstara toto
plnenie u tretej osoby. Pri prípadnom nepreplatení cestovného eku (je ¾ahostajné,
z akých konkrétnych dôvodov k plneniu treou osobou nedolo) je voèi oprávnenej osobe
zodpovedný priamo vystavite¾. Prípadná zodpovednos tretej osoby je daná výluène vo
vnútornom právnom vzahu vystavite¾a a tretej osoby.
Vzh¾adom na abstraktnos záväzku vyplývajúceho z cestovného eku (poamo akéhoko¾vek cenného papiera, ak nejde o cenný papier kauzálnej povahy), nemono záväzok vystavite¾a obstara plnenie u tretej osoby posudzova pod¾a ustanovení ObchZ o zmluvách,
hoci pojmovo je tento záväzok ve¾mi blízky priamemu zastúpeniu, najmä mandátnej zmluve (podobne Pelikánová, cit. dielo, s. 562).

K § 722
Aby sme mohli pojmovo vymedzi cestovný ek ako cenný papier, musí tento
spåòa náleitosti stanovené ustanovením ods. 1 tohto paragrafu. Problematická je
dispozitívnos tohto ustanovenia, take môe by vylúèený vystavite¾om. Otázne potom je,
èi by potom ilo o cestovný ek  zrejme by bolo rozhodujúce, èi by boli splnené pojmové znaky uvedené v kogentnom ustanovení § 720 ObchZ:
a) oznámenie, e ide o cestovný ek  toto oznámenie, na rozdiel od zmeniek a ekov,
nemusí by uvedené priamo v texte listín, náleitos bude splnená aj vtedy, ak bude
oznaèenie cestovný ek uvedené len v rubrike (nadpise),
b) príkaz alebo s¾ub vyplati urèitú sumu oprávnenej osobe. V podstate ide o tieto
náleitosti:
1. ak ide o priamy s¾ub vystavite¾a, musí by tento s¾ub výslovne v texte listiny
uvedený. Na urèenie konkrétnej sumy nemono aplikova veobecné ustanovenie ekovej úpravy (zákon zmenkový a ekový). Najlepie je uvádza sumu èíslicou aj slovom,
a to kvôli právnej istote. Ak by vak dolo k rozporu medzi slovným a èíselným vyjadrením ekovej sumy, cestovný ek by bol neplatný, keïe by sme zrejme subsidiárne museli aplikova veobecné ustanovenia o právnych úkonoch. Nebude vak moné poui
ustanovenie § 266 ods. 4 ObchZ, nako¾ko by u nelo o výklad konkrétneho výrazu, ale
o rozpor medzi dvoma rovnocennými výrazmi  a to èíselného a slovného vyjadrenia
toho istého designatu. V zmysle zakotvenej veobecnej subsidiarity obèianskoprávnych
predpisov na obchodnoprávne vzahy (porovnaj ustanovenie § 1 ods. 2 druhá veta
ObchZ), by bol cestovný ek neplatný pod¾a ustanovenia § 37 OZ pre neurèitos. Obchodný zákonník nijako nepecifikuje identifikáciu oprávnenej osoby, odporúèa sa preto identifikova ju èo najpodrobnejie, napr. uvedením mena, priezviska, rodného èísla a bydliska. To vak neznamená, a pokia¾ niektorý z uvedených
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identifikaèných znakov chýba, pôjde automaticky o nedodranie stanovenej náleitosti
a neplatnos celého cestovného eku. Vdy bude zálea na okolnostiach konkrétneho
prípadu, ak teda oprávnená osoba bude nad vetky rozumné pochybnosti spo¾ahlivo
identifikovaná, je v podstate ¾ahostajné, akým spôsobom.
2. V prípade cudzieho cestovného eku, teda príkazu tretej osobe (ekovníkovi) plni
osobe oprávnenej, musí by okrem náleitostí uvedených pod bodom 1 spo¾ahlivo
identifikovaný aj ekovník. Ani v tomto prípade zákon nevyaduje uvedenie miesta
platenia, preto treba v plnej miere aplikova veobecné ustanovenia o mieste plnenia záväzku (§ 335 a § 339), teda e zásadne sa plní v mieste sídla dlníka. Preto sa odporúèa
ekovníka identifikova aj údajom o jeho sídle. ekovníkom môe by takisto ¾ubovo¾ná
fyzická èi právnická osoba plne spôsobilá na právne úkony.
V odseku 3 tohto ustanovenia je zakotvená moná dvojko¾ajnos cestovného
eku: Ak je vystavený na meno konkrétneho oprávneného, môe cestovný ek predloi na
preplatenie výluène táto osoba, alebo osoba, na ktorú oprávnená osoba poh¾adávku z cestovného eku cedovala (previedla zmluvou o postúpení poh¾adávky)  cestovný ek je cenný papier nepripúajúci ordre formu, je preto neprípustný rubopis ako napr. pri zmenke vystavenej na rad (poamo akomko¾vek ordre cennom papieri). Ak je vak pod¾a ustanovenia
§ 525 ods. 2 OZ dohodou vystavite¾a a oprávneného, na ktorého meno cestovný ek znie, vylúèená prevodite¾nos poh¾adávky, cesia je neprípustná.
Ak v cestovnom eku nie je oprávnená osoba menovite uvedená, cestovný ek môe
predloi na preplatenie aktuálny majite¾ tohto cenného papiera. Ak sa neuvedie meno
oprávneného, ide automaticky o auporteur cenný papier, a to aj bez výslovnej auporteur doloky.
Osobitnou náleitosou cestovného eku, aj keï sa o tom nezmieòuje ustanovenie
§ 722, je pod¾a kogentnej úpravy § 720 aj uvedenie podmienok, na ktoré vystavite¾
viae plnenie (èi u priamo alebo prostredníctvom záväzku plnenie obstara). Ani ustanovenie § 720 vak nehovorí niè bliie o forme týchto podmienok. Ak je cestovný ek vystavený v rektaforme (na meno), mono uvaova o ich stanovení osobitnou dohodou vystavite¾a
a oprávnenej osoby, napr. aj odkazom na veobecné obchodné podmienky, èi ich uvedením
na osobitnej listine (na ktorej môe by napr. uvedená aj spomínaná dohoda o vylúèení cesie), príp. tieto podmienky môu by urobené aj ústne. Gramatický výklad ustanovenia
§ 720 in fine takúto monos pripúa, aj keï nesporne praktickejie by bolo tieto podmienky
urobi priamo na listine cestovného eku. Absolútne nevyhnutné to bude zrejme pri auporteur forme cestovného eku (na doruèite¾a)  v opaènom prípade by sa oprávnená osoba,
teda ktorýko¾vek aktuálny drite¾ (majite¾) cestovného eku nemohol dozvedie o podmienkach uplatnenia cestovného eku, a teda výkonu svojho práva.
Kadopádne, ak tieto podmienky urèené nie sú, cestovný ek nespåòa pojmový znak,
a teda záväzok vystavite¾a vôbec nevznikol (k tomu porovnaj výklad k ustanoveniu § 723).
Odsek 4 tohto ustanovenia hovorí o vystavení cestovného eku na inú ne slovenskú menu, èo nie je to isté ako preplatenie cestovného eku v cudzej mene. Pra-
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vidlom toti bude uplatòovanie cestovného eku práve v cudzine, a teda v cudzej mene  tu
vak cestovný ek naráa na stále silnejúci trend k vyuívaniu moderných elektronických
foriem bezhotovostného platobného styku, mono preto predpoklada ústup cestovných ekov do úzadia.
Dôslednou aplikáciou § 724 nebude moné poui veobecné ekové ustanovenia, napr.
o doloke o efektívnom platení v cudzej mene (porovnaj ustanovenie § 36 Èl. II zákona è.
191/1950 Zb.). Kvôli problémom výkladového charakteru bude preto výhodné vystavi cestovný ek na menu najpraktickejie pouite¾nú pre oprávnenú osobu
(napr. na americký dolár alebo euro). Pokia¾ ide o vzah s cudzím, medzinárodným prvkom, ani výslovná dohoda o urèení slovenského práva ako práva rozhodného vlastne situáciu vzh¾adom na uvedené neriei. Situácia bude ete komplikovanejia, ak rozhodné právo
nie je dohodnuté a budú sa aplikova veobecné ustanovenia zákona è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

K § 723
Uplatnenie práva z cestovného eku je viazané, vzh¾adom na obligatórne stanovenú
splatnos na videnie, na tzv. prezentáciu cestovného eku, t. j. jeho predloenie povinnej osobe na preplatenie. Táto osoba je:
a) samotný vystavite¾ (v prípade cestovného eku vlastného  porovnaj výklad ustanovenia § 720)  konkrétne môe ís o poboèku, organizaènú zloku vystavite¾a v zahranièí,
b) osoba, ktorej vystavite¾ adresoval príkaz na vyplatenie urèenej sumy.
Oprávnenie (nie povinnos, ako sa niekedy nesprávne dovodzuje) vyplácajúcej osoby
poadova preukaz totonosti (v praxi najmä cestovný pas) bude aktuálna najmä pri cestovných ekoch vystavených na meno a slúi zabezpeèeniu väèej istoty a bezpeènosti tejto formy platobného styku. Navye ide o dispozitívne ustanovenie  v tomto smere bude zrejme
rozhodujúca dohoda vystavite¾a a povinnej osoby (ekovníka), èi a ako sa bude vyadova
overenie totonosti oprávnenej osoby. Nebude vylúèené, ba skôr bude pravidlom, e sa
totonos bude overova aj pri auporteur cestovnom eku na doruèite¾a, aby sa
v prípade prevodu (napr. ak bol cestovný ek odcudzený oprávnenej osobe) mohlo
efektívne postupova v záujme oprávneného. Poiadavka kontrolného podpisu bude
ma význam a zmysel tam, kde výplatca (ekovník) bude ma monos preveri kontrolný
podpis s originálom podpisu oprávneného. Kadopádne je oprávnený povinný kvitova cestovný ek, t. j. svojím vlastnoruèným podpisom potvrdi prevzatie urèenej sumy, a výplatca je povinný túto kvitanciu vyadova  bez nej nemôe cestovný ek preplati.
Lehota na prezentáciu nie je nijako stanovená  ak je rozhodným právom slovenské právo, premlèí sa nárok z cestovného eku uplynutím veobecnej 4-roènej premlèacej doby.
Ak nedôjde k preplateniu urèenej sumy pre neplatnos cestovného eku (porovnaj ustanovenie § 720 a § 722), mono aplikova ustanovenie § 268  ak vystavite¾ úmyselne
spôsobil neplatnos právneho úkonu a oprávnená osoba nemohla o neplatnosti
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vedie, je vystavite¾ zodpovedný za kodu, ktorú tým oprávnenej osobe spôsobil.
Ak sa úmysel vystavite¾a nepreukáe, zrejme do úvahy prichádzajú len ustanovenia OZ
o bezdôvodnom obohatní  ak niektorá zo strán záväzku z cestovného eku získala týmto neplatným právnym úkonom majetkový prospech, musí toto obohatenie vyda (porovnaj
ustanovenie § 451 a nasl. OZ).
Vzh¾adom na zauívanú bankovú prax, kedy si klient cestovný ek vlastne kupuje,
môe toto rieenie prichádza do úvahy.

K § 724
Právna úprava cestovného eku obsiahnutá v ObchZ predstavuje výnimku zo veobecnej právnej úpravy pod¾a zákona è. 191/1950 Zb. Pod¾a veobecného výkladového pravidla
teórie práva, e výnimky sa majú vyklada retriktívne (zuujúco), nemono veobecnú ekovú úpravu aplikova na právne vzahy z cestovného eku ani analogicky. To má nieko¾ko
právnych následkov:


na rozdiel od eku, pri cestovnom eku neprípustnos ordre formy (na rad) vyluèuje
existenciu postihových práv, najmä protest,



je vylúèená aplikácia procesných ustanovení ako ochrany oprávnenej osoby, najmä
ustanovenie § 175 O. s. p. o zmenkovom a ekovom platobnom rozkaze,



vylúèenie aplikácie ustanovení zákona è. 191/1950 Zb. o preplácaní cestovného eku
v cudzej mene, najmä dispozitívne ustanovenie § 36 Èl. II o pravidlách tohto vyplácania, vylúèenie doloky a efektívnom platení v cudzej mene a pod.

Jedinou veobecnou úpravou pouite¾nou popri úprave ObchZ teda bude zákon o cenných papieroch. Táto skutoènos umoòuje pri konkrétnych prípadoch vyuívania cestovného eku podrobnejie upravi podmienky výkonu oprávnení z cestovného eku vyplývajúcich, aj keï vzh¾adom na abstraktnos tohto cenného papiera môu vzniknú pochybnosti
o aplikovate¾nosti veobecného záväzkového práva (Pelikánová, cit. dielo, s. 570).

K § 725
Literatúra:
Eliá, K.: Slib odkodnìní. Právní rozhledy, 1995, è. 2.
S¾ub odkodnenia, tie indemnizaèné vyhlásenie, zaujíma v obchodných záväzkových
vzahoch do znaènej miery osobitné postavenie. Ide o absolútny obchodný záväzkový vzah,
vdy sa teda bude riadi ustanoveniami ObchZ, úèastníci nemusia by podnikatelia [porovnaj ust. § 261 ods. 3 písm. e) ObchZ a výklad k nemu].
Pre tento druh záväzku je charakteristické, e jeho základom je väèinou iný,
klasický obchodný záväzkový vzah (napr. zo zmluvy o preprave veci). S¾ub odkodnenia vak predstavuje svojbytný a samostatný záväzkový vzah, svojou povahou
a históriou príbuzný poisovacej zmluve èi tzv. záruke. V praxi nachádza mnohoraké uplatnenie. Napr. Eliá v citovanej práci rozliuje tri základné okruhy vyuitia s¾ubu odkodnenia:
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1. v súvislosti so stratou (neexistenciou) tovarových cenných papierov, napr. skladiskových (§ 528 ObchZ) a náloných (§ 612 a nasl.) listov, konosamentov (námorných náloných listov), warrantov (osobitný druh cenného papiera na zastupite¾ný, druhovo
urèený tovar vyuívaný ako zábezpeka pri úverových obchodoch) a pod. Môe ís o situácie, keï dopravca vydá zásielku príjemcovi bez náloného listu  nie je na takéto konanie povinný, napriek tomu zo s¾ubu odkodnenia môe takáto jeho povinnos vyplynú
(porovnaj ïalie výklady),
2. v bankovom styku  napr. ak potvrdzujúca banka platí oproti formálne nedokonalému
dokumentárnemu akreditívu a pod.,
3. pri vedomom prenáaní rizík z nárokov z (predovetkým) právnych vád tovaru v súvislosti s ochranou duevného vlastníctva  napr. s¾ubujúci na seba prevezme riziko z poruenia licenènej zmluvy a pod.
V obchodnej praxi sa môu vyskytova viaceré ïalie, pod uvedené nespadajúce situácie, ktoré môu vyui záväzok zo s¾ubu odkodnenia  napr. mono akceptanta poiada
o honorovanie zmenky bez predloenia zmenkovej listiny a pod.
Podstatou s¾ubu odkodnenia je záväzok s¾ubujúceho odkodni príjemcu s¾ubu, teda
uhradi mu vetku vzniknutú kodu (porovnaj ust. § 727 ObchZ a výklad k nemu), ktorá
mu vznikne z titulu konania, na ktoré príjemca nie je povinný ani pod¾a zmluvy, ani pod¾a
zákona.

K § 729
Obchodno-záväzkové právne vzahy s cudzím prvkom sú esenciálnou zlokou medzinárodného práva súkromného.
V súèasnosti sa postupne popri metóde kolíznej dostáva do popredia aj metóda
úpravy obchodno-právnych vzahov s cudzím prvkom prostredníctvom priamych
noriem. Kolízne normy urèujú na základe hranièných ukazovate¾ov, t. j. skutoèností rozhodných pre urèenie právneho poriadku, ktorým právnym poriadkom sa právny vzah s medzinárodným prvkom bude spravova. Neobsahujú priamu právnu úpravu právneho vzahu urèením hmotnoprávnych práv a povinností úèastníkov tohto vzahu, ale obsahujú
odkaz na pouitie iných právnych noriem urèeného právneho poriadku. Z osobitnej funkcie
kolíznej právnej normy vyplýva aj jej osobitná legislatívno-technická truktúra, z ktorej
musí vyplýva, na ktoré právne vzahy sa kolízna právna norma vzahuje (rozsah) a urèenie rozhodného právneho poriadku (naviazanie). Základným právnym prameòom
upravujúcim právne vzahy s cudzím prvkom prostredníctvom kolíznych noriem
je zákon è. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom
znení (ïalej len ZMPS), t. j. právna úprava prostredníctvom vnútrotátnych právnych
noriem. S obchodno-záväzkovými právnymi vzahmi úzko súvisí aj právny intitút zmenky ako cenného papiera plniaceho funkciu uhradzovaciu, resp. zabezpeèovaciu. V tejto súvislosti je potrebné upozorni na samostatnú kolíznu úpravu tejto právnej oblasti
obsiahnutú v zákone o zmenkách a ekoch, tvrtej èasti, § 91 a nasl. Metóda priamych
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právnych noriem konkrétne urèuje v týchto právnych normách hmotnoprávne práva a povinnosti úèastníkov obchodno-záväzkových právnych vzahov s cudzím prvkom. Aplikácia
priamych právnych noriem nastáva bez ich predchádzajúceho urèenia kolíznymi právnymi
normami, nezávisle na nich. Základom priamych právnych noriem sú medzitátne
zmluvy bilaterálne, ako aj multilaterálne, ktoré sa na základe ustanovenia èl. 7
ods. 5 Ústavy SR stali súèasou právneho poriadku SR a majú prednos pred úpravou zákonnou, èoho dôsledkom je i ustanovenie § 2 ZMPS. Metóda priamych právnych
noriem je aplikovaná predovetkým v Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, Viedeò, 1980, publikovanom pod è. oznámenia 160/1991 Zb., Dohovore OSN o premlèaní pri medzinárodnej kúpe tovaru, New York, 1974 a Viedenskom Dodatkovom protokole k Dohovoru o premlèaní pri medzinárodnej kúpe tovaru, 1980, publikovanom pod è.
oznámenia 161/1991 Zb.
Kolízne právne normy v národných právnych poriadkoch pre záväzkové vzahy s cudzím prvkom preferujú urèenie rozhodného práva na základe vo¾by práva, ako rozhodujúceho hranièného ukazovate¾a, t. j, realizáciou autonómie vôle strán záväzkového právneho
vzahu urèi na základe vzájomnej dohody rozhodný právny poriadok (rozumie sa tým
právny poriadok urèitého tátu, aplikovaný na jeho tátnom území a vynútite¾ný jeho tátnou mocou, nie napr. lex mercatoria). Urèenie konkrétneho národného (domáceho) právneho poriadku jednej zo zmluvných strán v zásade demontruje ekonomické postavenie strán.
Vo¾bu práva v právnom poriadku SR vyjadruje ustanovenie § 9 ods. 1 ZMPS
Úèastníci zmluvy si môu zvoli právo, ktorým sa majú spracova ich vzájomné
majetkové vzahy; môu tak urobi i mlèky, ak nie je vzh¾adom na okolnosti pochybnos
o prejavenej vôli. Pokia¾ z prejavu vôle úèastníkov nevyplýva niè iné, neprizerá sa na kolízne ustanovenia zvoleného právneho poriadku. Uvedené zákonné ustanovenie zároveò vyluèuje v prípade urèenia národného právneho poriadku kolízne ustanovenia tohto právneho
poriadku, s výnimkou vôle strán, èím zabezpeèuje bezvýhradnú aplikáciu hmotného práva
zvoleného právneho poriadku a nepripúa monos spätného alebo ïalieho odkazu.
Predmetné ustanovenie § 729 ObchZ (právna norma) je kogentnej povahy a v pomere ku kolíznym ustanoveniam ZMPS povahy peciálnej, tzn. pre záväzkovo-právne
vzahy uvedené v § 261 a § 262 ObchZ bude aplikované na ustanovenia ObchZ, iba ak na
základe hranièných ukazovate¾ov kolíznych právnych noriem (zahàòajúcich i monos vo¾by práva) bude ako rozhodné právo urèený právny poriadok SR a súèasne bude splnená
podmienka ...na ktorých vzniku sa podie¾a aspoò jeden úèastník, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko na území iného tátu ako ostatní úèastníci.... Ustanovenie § 729 ObchZ zuuje pouitie ustanovení ObchZ pre konkrétny obchodno-záväzkový
právny vzah s cudzím prvkom, pre ktorý je rozhodný právny poriadok SR urèený hraniènými ukazovate¾mi kolíznych noriem ZMPS len na prípady spåòajúce uvedenú podmienku.
ZMPS v § 9 upravuje monos vo¾by rozhodného právneho poriadku pre záväzkové právne vzahy, prièom hranièný ukazovate¾ (vo¾ba práva) je kontruovaná
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ako neobmedzená vo¾ba právneho poriadku, plne zachovávajúca autonómnu vô¾u
strán. Vo¾ba práva je prioritným hranièným ukazovate¾om pod¾a ZMPS, ostatné hranièné
ukazovatele sú povahy subsidiárnej. Vychádzajúc z uvedeného, predovetkým s poukazom
na autonómiu vôle strán, je moné pre právny vzah zvoli jeden právny poriadok alebo
v prípade dohody strán aj dva, prípadne viac právnych poriadkov, a to formou alternatívnej
monosti pouitia právnych poriadkov alebo podriadením urèitých presne vymedzených
èastí záväzkového vzahu rôznym právnym poriadkom. Monos alternatívnej vo¾by práva
v závislosti od urèenia rozhodcovského súdu pod¾a rozhodcovskej doloky nie je veobecne
autormi uznávaná z dôvodu neurèitosti prejavu vôle. Sme toho názoru, e s poukazom na
ustanovenie § 37 ods. 1 OZ Právny úkon sa musí urobi slobodne a váne, urèite a zrozumite¾ne; inak je neplatný, ako i z dôvodu opatrnosti je potrebné v právnej praxi sa k týmto
právnym názorom prikloni. Monos aplikácie rôznych právnych poriadkov pre jednotlivé
èasti zmluvy je aj napriek právnej nesúrodosti zmluvy v praxi akceptovaná. Vo¾ba práva
môe by realizovaná formálne alebo neformálne, dolokou o vo¾be práva obsiahnutou zväèa v závereèných ustanoveniach zmluvy, rozhodcovskou dolokou s urèením práva rozhodcovského súdu, vdy vak je potrebné vzia zrete¾ pri vo¾be práva na urèitos prejavu vôle
a tým aj jej platnos. Vo¾ba práva môe by realizovaná neformálne i v prípade, ak
by zvolený právny poriadok vyadoval pre právny vzah písomnú formu, èo vyplýva aj z § 9 ods.1 ZMPS, a to z dôvodu, e vo¾ba práva má prioritu a a na jej základe nastane
aplikácia zvolených právnych noriem, a teda aj právnych noriem urèujúcich formu právneho vzahu. Napriek tomu, e väèina zmlúv obsahuje urèenie rozhodného práva pre daný
právny vzah, výnimoène sa vyskytujú aj opaèné prípady, kedy je moné rozhodný právny
poriadok urèi následne, ak to pripúa lex fori a postupne sa rozirujú právne názory pripúajúce vo¾bu práva a do zaèatia sporu vo veci. Prax pripúa i zmenu dohodou urèeného rozhodného právneho poriadku, v tomto prípade je potrebné repektova zmluvne
dohodnutý postup a formu zmeny zmluvy (napr. písomným dodatkom s urèením jeho poradia, podpísaným obidvomi stranami), ak nie sú v zmluve dohodnuté, potom postupom a formou urèenou zvoleným (pôvodne) právnym poriadkom. V uvedených súvislostiach je potrebné upozorni na moné praktické problémy vyplývajúce z urèenia rozhodného
právneho poriadku a na záver rokovaní o uzatvorení zmluvy, a to predovetkým problém urèenia právneho poriadku, ktorým sa spravoval proces uzatvorenia zmluvy v prípade
sporu o neplatnos zmluvy. Preto najmä pri rokovaniach o komplikovanejích zmluvách
alebo zmluvách väèieho ekonomického významu je vhodné urèi právo rozhodné na úvod
rokovania tak, aby sa ním spravoval aj proces uzatvorenia zmluvy. Vo¾bou rozhodného
právneho poriadku sa urèuje jeho aplikácia v platnej forme v konkrétnom momente so zoh¾adnením intertemporálnych právnych noriem, nie v stave platnej právnej úpravy v èase
vo¾by práva. Výnimky z uvedeného môu výnimoène pripusti jednotlivé právne poriadky.
Pre prípad vo¾by právneho poriadku cudzieho tátu je potrebné upozorni na výhradu verejného poriadku pod¾a § 36 ZMPS Právny predpis cudzieho tátu nemono
poui, pokia¾ by sa úèinky tohto pouitia prieèili takým zásadám spoloèenského a tátneho
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zriadenia Slovenskej republiky a jej právneho poriadku, na ktorých je potrebné bez výhrady
trva.
Na základe uvedeného je moné zhrnú, e pre urèenie rozhodného právneho poriadku je rozhodujúce zisti, èi predmetný právny vzah nie je upravený priamymi
právnymi normami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv pre SR záväzných
pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy SR a § 2 ZMPS, v prípade ich neexistencie alebo ak sa nevzahujú
na celý záväzkový právny vzah, existenciu platnej doloky o vo¾be rozhodného práva
a v prípade, ak doloka o vo¾be práva neexistuje alebo je neplatná, kolízne ustanovenia právneho poriadku fóra. Pod¾a kolíznych ustanovení ZMPS § 10 ods. 1, ak strany nevyuili
právo vo¾by vyplývajúce z ustanovenia § 9 ods. 1 ZMPS, záväzkový právny vzah sa
spravuje právnym poriadkom, pouitie ktorého zodpovedá rozumnému usporiadaniu daného vzahu. V danom prípade je potrebné aplikova uvedené zákonné ustanovenie v súlade s úèelom a zmyslom kolíznej právnej normy, a teda za rozumné usporiadanie
právneho vzahu nepovaova usporiadanie v hmotnoprávnom zmysle, t. j. ktoré práva
a povinnosti sú spravodlivejie, ale daný pojem vyklada a aplikova za úèelom urèenia rozhodného poriadku. Výklad pojmu rozumné usporiadanie nadväzuje na ustanovenia § 10
ods. 2 a 3 ZMPS, ktoré je moné povaova za hranièné ukazovatele urèujúce rozhodný
právny poriadok s oh¾adom na rozumné usporiadanie daného právneho vzahu. § 10 ods. 2
ZMPS uvádza hranièné ukazovatele pre rozhodujúce nominátne kontrakty a § 10 ods. 3
ZMPS pre ostatné nominátne a inominátne kontrakty. Predmetné ustanovenia sú v právnej teórii povaované za ustanovenia dispozitívne, a to s poukazom na pouitie pojmu
spravidla, ktorý je potrebné vyklada a aplikova v spojitosti s rozumným usporiadaním
právneho vzahu, t. j. ak by hranièné ukazovatele uvedené v § 10 ods. 2 a 3 dostatoène nezabezpeèili rozumnú úpravu právneho vzahu, bude nevyhnutné urobi výnimku z ich pouitia a zvoli rozhodný právny poriadok na základe iných hranièných ukazovate¾ov, aby sa
dosiahlo rozumné usporiadanie právneho vzahu. Pouitie iných hranièných ukazovate¾ov,
ako sú uvedené v predmetných zákonných ustanoveniach, je moné predpoklada predovetkým v súvislosti s inominátnymi kontraktmi.
Záväzkovo-právny vzah ako intitút súkromného práva nie je ovplyvòovaný výluène
uvedenými súkromno-právnymi predpismi, ale výraznú ingerenciu na jeho úpravu majú aj
medzinárodné a vnútrotátne právne normy verejného práva, dobré mravy a etika, v jednotlivých tátoch a v krajinách európskych spoloèenstiev aj tzv. európsky verejný poriadok
a prípadne aj lex mercatoria (pozri výklad k § 730).
Záväzkovoprávne vzahy s cudzím prvkom sú ovplyvòované predovetkým
nasledujúcimi právnymi predpismi verejného práva SR:


zákon è. 238/2001 Z. z. colný zákon,



zákon è. 202/1995 Z. z. devízový zákon v platnom znení,



právne predpisy daòového práva,



zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
v platnom znení,
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zákon 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahranièím v platnom znení, vyhláka
Ministerstva hospodárstva SR 15/1998 Z. z. o podmienkach ude¾ovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a sluieb v platnom znení,



zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v platnom znení,



zákon è. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze v platnom znení.

Napriek veobecnému uznávaniu zásady pacta sunt servanta vznikajú aj zo záväzkovoprávnych vzahov s cudzím prvkom spory strán. Väèina právnych poriadkov umoòuje
rieenie sporov prostredníctvom konania a rozhodnutia súdu (ako orgánu tátu) alebo rozhodcovského súdu, èo je väèinový spôsob konania a rozhodovania sporov. Predmetnú oblas upravujú v právnom systéme SR ZMPS v èasti II. § 37 a nasl. a O. s. p. (pre súdne konanie) a zákon è. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ïalej len ZoRK). Zásada
autonómie zmluvných strán sa prenáa aj do monosti vo¾by spôsobu konania a rozhodnutia o eventuálnom budúcom alebo o u existujúcom spore. Vo¾bu môu zmluvné strany realizova osobitnou prorogaènou dolokou urèujúcou súdnu príslunos (prorogácia, monos urèenia právomoci, nie je moné meni vecnú príslunos; § 37 ods. 2 ZMPS) alebo
rozhodcovskou dolokou alebo zmluvou (§ 2 ods. 1 v spojitosti s § 32 a nasl. ZoRK). Z dôvodu dodrania formy pod¾a niektorých národných právnych poriadkov sa odporúèa urèenie
príslunosti rozhodcov realizova osobitnou rozhodcovskou zmluvou, nie dolokou k obchodnozáväzkovej zmluve. V prípade, ak zmluvné strany dolokou alebo osobitnou zmluvou neurèia súdnu alebo rozhodcovskú príslunos, kona a rozhodova o vzniknutom spore
bude vnútrotátny súd urèený kolíznymi normami medzinárodného práva súkromného.
Pod¾a § 37 ZMPS je daná právomoc slovenských súdov v majetkových sporoch, ak je daná pod¾a slovenských právnych predpisov ich príslunos. Príslunos slovenských súdov na konanie a rozhodnutie urèuje O. s. p., ktoré upravuje pre tento
prípad aj celé súdne konanie. Slovenský súd pre konanie a rozhodovanie veci je viazaný výluène prísluným procesným právom SR, ak vak je ako rozhodné hmotnoprávne právo urèené právo cudzieho tátu alebo lex mercatoria, súd na rozhodnutie vo veci aplikuje toto
právo. Zo súdnej právomoci slovenských súdov sú vylúèené cudzie táty (§ 47 ods. 1
ZMPS). To neplatí, ak predmet konania sa týka výkonu povolania alebo obchodnej èinnosti,
ktoré cudzie táty vykonávajú mimo rámca svojich úradných funkcií [§ 47 ods. 3, písm. c)
ZMPS], tzn. ak je úèastníkom záväzkovo-právnych vzahov spravujúcich sa súkromným
právom za úèelom zabezpeèovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky. Procesná
spôsobilos cudzinca (právnických aj fyzických osôb) sa spravuje právom tátu, ktorého je prísluníkom, staèí vak, ak má procesnú spôsobilos pod¾a slovenského
práva. ZMPS v § 63 a nasl. v spojitosti s ustanoveniami O. s. p. upravujú uznávanie a výkon rozhodnutí justièných orgánov cudzieho tátu, rovnako ako cudzie súdne zmiery a cudzie notárske listiny.
Zmluvné strany si môu pre konanie a rozhodnutie vzájomného majetkového sporu
urèi príslunos jedného alebo viacerých rozhodcov alebo príslunos rozhodcovského súdu za podmienky uzatvorenia rozhodcovskej zmluvy alebo doloky, ak by spor
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bolo moné ukonèi súdnym zmierom; s výnimkou sporov o vzniku, zmene a zániku práv
k nehnute¾nostiam, statusových sporov, sporov, ktoré súvisia s núteným výkonom rozhodnutí, a sporov, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného alebo vyrovnacieho konania. Ustanovenia ZoRK platia na rozhodcovské konanie, ak sa zmluvné strany nedohodli
inak. Rozhodcovská zmluva sa uzatvára v písomnej forme, ak pod¾a ustanovení rozhodného právneho poriadku pre jej posudzovanie nestaèí aj iná forma, postaèí vak dodra podmienky miesta, kde dolo k prejavu vôle. Náleitosami rozhodcovskej zmluvy je vymedzenie predpokladov príslunosti rozhodcovského súdu urèením, na aký u vzniknutý prípad
sa vzahuje, alebo vymedzenie právnych vzahov, na ktoré sa vzahuje, alebo sporov, ktoré
vzniknú z urèitého právneho vzahu, urèenie jedného alebo viacerých rozhodcov alebo rozhodcovského súdu, alebo spôsob ich urèenia, ako aj urèenie pravidiel konania. Obsahom
zmluvy taktie musí by záväzok zmluvných strán, e sa podrobia rozhodcovskému rozhodnutiu. Je potrebné odporuèi pouitie vzorových doloiek alebo rozhodcovských
zmlúv zvolených rozhodcov alebo rozhodcovského súdu. Prípustnos rozhodcovskej zmluvy je posudzovaná pod¾a ustanovení ZoRK, v ostatných náleitostiach majú úèastníci právo vo¾by rozhodného právneho poriadku pre rozhodcovskú zmluvu, ak si ho vak nezvolia
budú sa posudzova pod¾a ustanovení ZoRK. Na ustanovenia rozhodcovskej zmluvy,
ktorými sa narúajú zásady rovnosti úèastníkov v rozhodcovskom konaní alebo vo¾ného hodnotenia vykonaných dôkazov rozhodcom, alebo ktoré odporujú platnému
právnemu poriadku Slovenskej republiky v otázke spôsobilosti tuzemských
úèastníkov na práva a povinnosti alebo na právne úkony, rozhodcovský orgán neprihliadne. Pravidlá konania môu by urèené odkazom na prijaté pravidlá rozhodcovského súdu alebo iným dostatoène urèitým spôsobom. Ak sa jedná o rozhodcovské konanie ad
hoc a strany neurèia procesný postup rozhodcov odkazom na existujúce pravidlá, je potrebné pravidlá dohodnú v rozhodcovskej zmluve. Urèi príslunos rozhodcovského súdu na
konanie a rozhodovanie vo veci je moné aj poèas u zaèatého konania vo veci na súde,
a do rozhodnutia vo veci. Predmetom konania na rozhodcovskom súde sú práva priamo
vznikajúce z právnych vzahov, ako aj platnos týchto právnych vzahov a tie práva súvisiace s týmito právnymi vzahmi, ak rozhodcovská zmluva neurèuje iný rozsah predmetu
konania.
Rozhodova majetkové spory s cudzím prvkom môu ako rozhodcovia obèania Slovenskej republiky alebo cudzí tátni prísluníci, ak sú plnoletí, majú spôsobilos na právne úkony a poívajú dobrú poves, alebo stále rozhodcovské súdy.

K § 730
irokospektrálnos záväzkovo-právnych vzahov spôsobuje, e súèasné právne predpisy nie sú schopné pokry tieto vzahy v ich komplexnosti, èo spôsobuje jednak v praxi èasté
vyuívanie inominátnych kontraktov a v zásade len základnú, rámcovú úpravu nominátnych kontraktov. Uvedená skutoènos, s prihliadnutím na presadzujúcu sa zásadu
zmluvnej vo¾nosti a na to nadväzujúcu dispozitívnos právnych noriem, spôsobuje vznik tzv. medzier zákona, t. j. právne predpisy urèitú otázku nerieia. Vy-
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plnenie medzier zákona pre záväzkovo-právne vzahy s cudzím prvkom riei
v ObchZ § 730 v spojitosti s § 264 tak, e sa pri urèení práv a povinností zo záväzkového vzahu prihliadne na obchodné zvyklosti zachovávané v medzinárodnom
obchode, ale len za predpokladu, e tieto zvyklosti nie sú v rozpore s ustanoveniami zákona
a obsahom zmluvy. ObchZ v uvedených ustanoveniach obchodné zvyklosti recipuje do
právneho poriadku SR, èo má za následok ich veobecnú právnu záväznos. V zmysle uvedených ustanovení ObchZ sa obchodné zvyklosti stávajú súèasou právneho systému a plnia funkcie právnej normy. Obchodné zvyklosti majú povahu subsidiárnu ku kogentným právnym normám (pod¾a ustanovenia èl. 7 ods. 5, § 2 ZMPS a § 756 ObchZ sa
stávajú medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná a boli vyhlásené v Zbierke zákonov,
súèasou právneho poriadku SR a majú prednos pred zákonnou úpravou) a dohode zmluvných strán obsiahnutej v zmluvnom vzahu, avak majú prednos voèi dispozitívnym ustanoveniam ObchZ, ak sa na obchodné zvyklosti zmluvné strany v zmluve odvolali. V prípade, e zmluva neupravuje doloku o aplikácii obchodných zvyklostí, majú
dispozitívne právne normy ObchZ prednos. Zmluvné strany môu vylúèi pouitie
obchodných zvyklostí na ich vzájomný záväzkovoprávny vzah, pokia¾ v zmluve urobia
dostatoène urèitý prejav vôle smerujúci k vylúèeniu pouitia obchodných zvyklostí.
V právnej praxi môe spôsobova problém urèenie, èo je nevyhnutné povaova za obchodnú zvyklos, ako aj zistenie jej presného obsahu. Medzinárodná obchodná prax poèas
svojej existencie postupne vytvárala súbor prostriedkov, cie¾om ktorých bolo odstránenie
medzier zákona, ako aj rozdielností v národných právnych úpravách. Postupný rozvoj pouívania týchto prostriedkov spoloène s rozvojom rozhodovacej praxe medzinárodných rozhodcovských súdov vyústilo do vytvorenia osobitného právneho systému, tzv. lex
mercatoria. Rozvíjajú sa názory, e uvedený osobitný systém právnych pravidiel,
má nezávislú povahu a priznávajú mu povahu priamych noriem, ktoré majú veobecnú záväznos. V zmysle uvedených ustanovení § 730 ObchZ v spojitosti s § 264
ObchZ je pod¾a náho právneho názoru potrebné prikloni sa na stranu odporcov uvedeného právneho názoru. Povaujeme vak za potrebné, vychádzajúc z niektorých rozhodnutí
medzinárodných rozhodcovských súdov, upozorni na monos, e v konaní pred rozhodcovským súdom bude na právny vzah prednostne aplikované lex mercatoria ako samostatný právny systém. S uvedenou problematikou povaujeme za vhodné sa vysporiada v doloke o vo¾be práva, ktorá by upravovala právo rozhodné a prípadnú aplikáciu
medzinárodných obchodných zvyklostí na záväzkovoprávny vzah. V praxi sa zvykne pojem lex mercatoria stotoòova s obchodnými zvyklosami, hoci obchodné zvyklosti sú len
jednou zo súèastí lex mercatoria. Ïalími sú veobecne uznávané právne princípy
a zásady, formulárové zmluvy, obchodné podmienky, výkladové pravidlá, zásady
medzinárodných zmlúv, ako aj tzv. guide (právne príruèky a návody).
Medzinárodnými obchodnými zvyklosami rozumieme súbor veobecne akceptovaných
pravidiel správania sa medzinárodných obchodníkov, vyvinutých v jednotlivých oblastiach
medzinárodného obchodu, ktoré vykazujú stálos ich obsahu, veobecnú známos a dlhodobos pouívania v medzinárodnom obchode. Vznik medzinárodných zvyklostí je sponAktualizácia è. 54
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tánny, bez intitucionálnej ingerencie, èo má za následok ich urèitý stupeò veobecnosti a nepísanú formu.
Rozvoj medzinárodného obchodu vyvolal potrebu zjednodui a tandardizova právnu úpravu záväzkovoprávnych vzahov s cudzím prvkom, s cie¾om zrýchli
a spreh¾adni ich uzatvorenie a napriek tomu zabezpeèi vysoký stupeò právnej istoty
zmluvných strán. Výsledkom uvedených tendencií je vznik obchodných podmienok,
formulárových zmlúv a guide. Obchodnými podmienkami rozumieme ucelený súbor
práv a povinností zmluvných strán pouívaných pri jednotlivých tandardizovaných kontraktoch, ktoré urèujú napr. prechod vlastníckeho práva a nebezpeèenstva kody na veci,
platobné podmienky, záruky, rozhodcovské doloky a doloky vo¾by práva. Majú podobu
formulára. ObchZ upravuje ich pouitie v ustanovení § 273 ods. 1 a 2, prièom vyaduje ich
známos zmluvným stranám alebo ich pripojenie k zmluve. V prípade, e nie sú k zmluve
pripojené, povaujeme za potrebné, aby zmluva obsahovala ich dostatoène urèitú pecifikáciu, ako aj vyhlásenie oboch zmluvných strán o známosti ich obsahu a záväzok ich dodriava. Zmluvné strany majú monos i v prípade prevzatia obchodných podmienok
do zmluvy sa od nich odchýli na základe vzájomnej dohody prijatím odchylnej zmluvnej dohody, ktorá má prednos pred obchodnými pravidlami. Formulárové zmluvy na rozdiel od obchodných podmienok majú povahu zmluvy, obsahujú úpravu práv a povinností
zmluvných strán tak, e tieto zväèa doplnia len svoje identifikaèné údaje a predmet plnenia
uvedením napr. druhu, mnostva a ceny dodávaného tovaru. Pouitie formulárových
zmlúv pripúa ObchZ v § 273 ods. 3. Formulárové zmluvy sa rozde¾ujú na vzorové
a adhézne, ktoré na rozdiel od vzorových nepripúajú ich modifikáciu zmluvnými stranami. Guides na rozdiel od obchodných podmienok a vzorových zmlúv neupravujú práva
a povinnosti zmluvných strán, sú len návodom pre zmluvné strany, ktorý upozoròuje a vysvet¾uje vetky skutoènosti rozhodné pre typický záväzkovoprávny vzah.
Na základe súkromnej iniciatívy sa postupným systematizovaním a unifikáciou
výkladu niektorých obchodných zvyklostí vytvorili vykladacie pravidlá, ktoré definujú niektoré pojmy pouívané v medzinárodnom obchode. Tieto výkladové pravidlá
nie sú veobecne záväzné, ibae ich zmluvné strany pouili v zmluve ako doloku. Aplikáciu vykladacích pravidiel prostredníctvom zmluvných doloiek je potrebné realizova uvedením typu doloky a jej interpretaènej varianty. Najrozírenejími vykladacími pravidlami je systematické usporiadanie a výklad dodacích doloiek vypracovaných
Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríi, oznaèenými ako INCOTERMS. Posledný variant INCOTERMS bola vydaný v r. 2000 pod oznaèením INCOTERMS 2000.
Samostatnou èasou lex mercatoria sú Zásady medzinárodných obchodných
zmlúv UNIDROIT (ïalej len Zásady) vypracované Medzinárodným ústavom pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT) v Ríme. Pouitie zásad na záväzkovo-právny
vzah s cudzím prvkom je moné na základe prejavu vôle zmluvných strán obsiahnutom
v zmluve alebo môu by pouité, ak sa strany dohodli na pouití lex mercatoria. Zásady

1/1494

SEPI-A

upravujú predovetkým veobecné zásady zmlúv, ich uzatváranie, platnos, výklad a obsah
zmluvy, splnenie a nesplnenie zmluvy, ako aj náhradu kody.

K § 731
Napriek veobecným tendenciám tátov smerujúcich k uvo¾neniu retriktívnych obmedzení zamedzujúcich, resp. obmedzujúcich vo¾ný obchod medzi tátmi stále pretrvávajú
ochranárske opatrenia jednotlivých tátov. Motívom regulaèných opatrení tátu
sú obchodnopolitické dôvody, hospodárske dôvody alebo iné závané dôvody,
úèelom ktorých je zakázanie alebo obmedzenie obchodu s urèitým tátom (pôsobia len voèi
týmto tátom), ochrana vnútorného trhu a jeho úèastníkov (pôsobí veobecne) alebo iné veobecné záujmy tátu. Metódy regulácie sa rozde¾ujú na:
 ekonomickú reguláciu (tarifnú)  clá, dane, subvencie, dovozné priráky, atï.,
 administratívnu (netarifnú)  úradné povolenia na dovoz alebo vývoz.
§ 731 ObchZ má právnu povahu ustanovenia dispozitívneho. Ods. 1 ukladá dlníkovi zaobstara si povolenie na vývoz, tranzit alebo iné potrebné povolenie tak, aby
naplnil právne povinnosti uloené mu v normách verejného práva tátu miesta plnenia.
Dlníkom rozumieme subjekt èiastkového záväzku plni vyplývajúceho zo zmluvného vzahu, v tomto zmysle v prípade kúpnej zmluvy je ním predávajúci, èo sa týka jeho povinnosti
doda predmet kúpy (podstatná náleitos kúpnej zmluvy). Rozsah a druh povolení, o ktorých vydanie je povinný poiada dlník, závisí predovetkým od miesta plnenia a s tým súvisiacim rozsahom povinností dlníka. ObchZ preferuje pri urèení miesta plnenia dohodu
zmluvných strán v zmluve; ak sa nedohodnú, urèujú miesto plnenia jednak veobecné ustanovenia III. èasti ObchZ, ako aj právna úprava jednotlivých nominátnych kontraktov.
Ods. 2 urèuje verite¾ovi (napr. kupujúcemu) poiada o vydanie povolenia na dovoz
predmetu kúpy v táte miesta plnenia. Dispozitívnos predmetných zákonných ustanovení ukladajúcich povinnosti dlníkovi a verite¾ovi umoòuje ich dohodou zmeni, a to tak,
e uloí povinnos poiada o vydanie vetkých povolení vyadovaných predpismi verejného práva tátov, ktorých sa kontrakt dotýka, len jednej strane alebo tretej osobe. iadate¾om
o vydanie povolenia, a teda aj úèastníkom konania je ten, kto tovar dováa, vyváa alebo realizuje tranzit, ak je realizovaný niektorou zmluvnou stranou, a preto sa v prípade, ak dohoda zmluvných strán urèuje povinnos jednej zmluvnej strane alebo tretej osobe, jedná o zastupovanie iadate¾a na základe plnomocenstva vyplývajúceho z mandátnej zmluvy, ktorá
by mala by obsahom dohody zmluvných strán. Vydávanie vývozných a dovozných licencií je upravené v SR vyhlákou è. 15/1998 Z. z. o podmienkach ude¾ovania úradného
povolenia na dovoz a vývoz tovaru a sluieb v platnom znení, ktorá je vydaná na základe
ustanovenia § 56 ods. 1 písm. b) zákona o hospodárskych stykoch so zahranièím v platnom
znení. Uvedená vyhláka rozde¾uje licencie na automatické, na ktoré má iadate¾
právny nárok po splnení uloených podmienok a na licencie neautomatické.
Povinnos dlníka a verite¾a poiada o vydanie prísluných povolení na vývoz, dovoz
alebo tranzit ich zaväzuje aj v prípade dodatoèného vzniku povinnosti iada o ich udelenie
na základe zmeny zákonov prísluného tátu, bez oh¾adu na právny stav v èase uzatvorenia
Aktualizácia è. 54
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zmluvy. Táto povinnos vzniká automaticky, bez potreby jej úpravy v zmluve, èo vyplýva aj z právnych noriem verejného práva.
V prípade neúspenej iadosti povinnej strany o vydanie prísluného povolenia vzniká
tejto strane sekundárna právna povinnos sankènej povahy nahradi kodu tým vzniknutú
druhej zmluvnej strane. Zodpovednos za kodu je v tomto prípade kontruovaná ako objektívna zodpovednos, ktorej sa povinná strana môe zbavi len v prípade, ak zmluva bola
uzatvorená s odkladacou podmienkou udelenia prísluných povolení (jediný liberaèný dôvod). V tomto prípade sa jedná o ve¾mi prísnu objektívnu zodpovednos, ktorá v medzinárodnom obchode nie je výnimoèná, a preto povaujeme za vhodné v zmluvných vzahoch
vyuíva uvedenú odkladaciu podmienku udelenia povolenia alebo rozväzovaciu podmienku neudelenia povolenia. Taktie je moné, aby sa zmluvné strany dohodli na modifikácii
zodpovednostnej povinnosti alebo sa dohodli, e neudelenie prísluných povolení bude povaované za okolnos vyluèujúcu zodpovednos (§ 374 ObchZ), predovetkým pre prípad,
e povinnos iada o vydanie povolenia vznikne a po uzatvorení zmluvy.
Ak prísluné povolenie nebolo vydané, má to za následok zánik zmluvy z dôvodu nemonosti plnenia, v dôsledku èoho nastávajú úèinky obdobné úèinkom ustanoveným v § 351 ObchZ.
Dôsledkom prijatia koncepcie objektívnej zodpovednosti zodpovedajúcej predpokladanej profesionalite zmluvných strán v medzinárodnom obchode je vylúèenie pouitia § 47
OZ.

K § 732
ObchZ umoòuje zmluvným stranám v medzinárodnom obchode dohodnú si menu,
v ktorej bude záväzok plnený. Urèité obmedzenia súvisiace s vo¾bou meny záväzku a plnením v tejto mene môu ustanovova právne predpisy verejného práva, predovetkým devízového, jednotlivých tátov zmluvných strán alebo tátu meny. Ak uvedené právne
predpisy bránia dlníkovi v plnení svojho záväzku v dohodnutej mene, je povinný
nahradi verite¾ovi kodu, ktorá mu vznikla plnením v inej mene. Predmetná zodpovednos je svojou právnou povahou zodpovednosou objektívnou, zmluvné strany ju vak na
základe vzájomnej dohody môu vylúèi, nako¾ko predmetné zákonné ustanovenie je dispozitívnej povahy. Predmetnú problematiku v práve SR upravuje devízový zákon. Tuzemec sa môe bez devízového povolenia zaväzova voèi cudzozemcovi a plni záväzky
z týchto vzahov v peòaných prostriedkoch v slovenskej alebo v cudzej mene, je vak povinný splni si ohlasovaciu povinnos pod¾a devízového zákona a finanèné plnenie z týchto záväzkov plni do zahranièia alebo prijíma zo zahranièia môe len bezhotovostne prostredníctvom devízových miest a prostredníctvom Národnej banky Slovenska. Mena urèená
zmluvnými stranami pre peòaný záväzok je rozhodná i pre plnenie z právneho titulu náhrady kody, ak zmluvné strany toto plnenie výslovne neurèili v inej mene. Aby nedochádzalo k sporom medzi zmluvnými stranami, povaujeme za potrebné v zmluve dohodnú,
na archu koho úètu pôjdu transakèné náklady súvisiace s plnením platby, spravidla pôjde
o stranu povinnú.
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K § 733
Napriek tomu, e zmluvnými stranami je dojednaná mena plnenia záväzku, môe nasta situácia, kedy je pod¾a následnej dohody verite¾a a dlníka alebo pod¾a medzinárodnej zmluvy alebo inej právnej úpravy dlník povinný svoj záväzok plni v inej mene.
V tomto prípade je potrebné prepoèíta menu záväzku na menu dohodnutú alebo
urèenú na plnenie. Prepoèet sa bude realizova pod¾a kurzu stred medzi jednotlivými menami v èase a mieste plnenia, urèenom centrálnou bankou alebo komerènými bankami.
Prednos pri urèení kurzu by mal ma kurz urèený centrálnou bankou, ale z dôvodu právnej istoty je potrebné odporuèi, aby bol tento prepoèítací kurz urèený vzájomnou dohodou.
Z dôvodu, e kurz sa urèuje ku dòu plnenia, môu vzniknú problémy pri prepoète mien v prípade, ak sa dlník dostane so svojím plnením do omekania. Ak
zmluvné strany v zmluve nepoèítali so vznikom uvedenej situácie, má pod¾a medzinárodnej praxe verite¾ právo vybra si medzi kurzom platným v deò, kedy malo by plnené a kurzom v deò, keï dlník skutoène plnil, aby z dôvodu omekania dlníka nevznikla verite¾ovi
koda.
Ustanovenie tohto paragrafu nabralo na význame po 1. 1. 2002, kedy do platnosti vstúpila nová mena EURO, z dôvodu zániku národných mien, ktoré nahradené novou menovou jednotkou. Vetky peòané záväzky dojednané v zanikajúcich menách budú
musie by prepoèítané na EURO.

K § 734
Väèina kontraktov v medzinárodnom obchode je odplatných, prièom plnenie jednej zo
strán spoèíva v záväzku zaplati finanènú odplatu. Ak zmluvné strany v zmluve nedohodnú výku odplaty alebo dostatoène urèitým spôsobom jej neskorie urèenie a napriek tomu
je zmluva platná (ak zmluvné strany prejavia ju vô¾u uzatvori i bez urèenia ceny), cena sa
urèí ako obvyklá cena predmetu plnenia. Zákon neurèuje, èo je cenou obvyklou, odkazuje len, e v prípade kontraktov v medzinárodnom obchode sa cena urèí s oh¾adom na ceny
obvyklé na medzinárodnom trhu za porovnate¾ný predmet plnenia. V prípade vzniku
sporu, by cenu urèovali znalci, a to ku dòu uzatvorenia zmluvy. Prípadné následné výkyvy ceny zahàòajú v sebe podnikate¾ské riziko zmluvných strán, je vak moné dohodnú
plnenie v cenách obvyklých k dohodnutému dòu.

K § 735
Jedným z následkov poruenia primárnej povinnosti dlníka plni riadne a vèas
svoj peòaný záväzok je vznik sekundárnej právnej povinnosti sankènej povahy plati verite¾ovi úroky z omekania. Dlník sa dostáva do omekania, ak v deò plnenia nesplní svoj záväzok riadne, a to prvým dòom nasledujúcim po tomto dni. Zákon urèuje výku úroku z omekania o 1% vyiu, ako je úroková miera na úvery poskytované bankami
v táte dlníka v èase vzniku omekania, a to na úvery vo výke èiastky, s ktorou je dlník
v omekaní. Dlník je povinný plni úroky z omekania v mene, v ktorej mal plni
peòaný záväzok. Úrok z omekania je sankèným právnym intitútom, ktorého úèelom je
Aktualizácia è. 54
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núti dlníka k riadnemu a vèasnému plneniu svojho peòaného záväzku a pre prípad neplnenia ustanovi verite¾ovi sankciu za poruenie zmluvou alebo zákonom uloenej povinnosti. Ak sa vak výka zákonom urèených úrokov z omekania bude javi neprimerane nízka k povahe a riziku plnenia dlníka, je moné, vychádzajúc z dispozitívnosti ustanovenia,
zmluvnými stranami dohodnú vyiu výku úrokov z omekania alebo je moné
popri sankcii úrokov z omekania zriadi i iný, svojou povahou zabezpeèovací
právny prostriedok (napr. zmluvnú pokutu). K dohode o inej výke úrokov z omekania
je potrebné pristúpi predovetkým v prípade, ak v táte dlníka sú ako dostupné bankové
úvery, resp. za vysoké úrokové sadzby alebo existuje odôvodnený predpoklad, e dlník nebude plni riadne a vèas. V týchto prípadoch treba ale na druhej strane zvái primeranos
výky dohodnutých úrokov z omekania.

K § 736
Predmetné ustanovenie je potvrdením koncepcie objektívnej zodpovednosti zmluvných
strán za neudelenie povolení, o ktoré sú povinné poiada pod¾a § 731 ObchZ. Nako¾ko sa
vak jedná o dispozitívne ustanovenie, je zmluvným stranám daná monos ho na základe
svojej dohody obsiahnutej v zmluve modifikova.

K § 737
V prípade, ak sa vznik kody z kontraktu v medzinárodnom obchode spravuje právom
SR ako právom rozhodným a pre náhradu kody sú rozhodujúce ustanovenie § 373 a nasl.
ObchZ, nahrádza sa skutoèná koda a ulý zisk (§ 379 ObchZ). Ulým ziskom pod¾a tohto
ustanovenia je potrebné rozumie výku zisku dosahovaného spravidla v poctivom obchodnom styku za podmienok porovnate¾ných podmienkam poruenej zmluvy v oblasti podnikania, v ktorom podniká oprávnená strana, dosahovaného v táte, kde má sídlo alebo miesto
podnikania, prípadne bydlisko, t. j. objektívne dosahovaný obvyklý zisk.
Ak zmluvná strana odstúpila od medzinárodnej kúpnej zmluvy, pri urèení ceny obvyklej sa bude vychádza z cien obvyklých v mieste dojednaného dodania. Ak vak takto cenu
nie je moné urèi, vychádza sa z ceny obvyklej v porovnate¾nom mieste, prièom je
potrebné zoh¾adni rozdiel v nákladoch na dopravu do tohto miesta, a to tak, e rozdiel v nákladoch bude k cene pripoèítaný alebo od nej odpoèítaný v závislosti na rozdiele v reálnych
dopravných nákladoch do týchto miest.

K § 738
V prípade, ak sa zmluva o obchodnom zastúpení uzatvorená medzi zastúpeným so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom v SR a obchodným zástupcom so sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom mimo územia SR bude spravova právom SR ako právom
rozhodným, je pre urèenie územnej oblasti, v ktorej má obchodný zástupca vykonáva svoju
èinnos, rozhodujúce územie tátu, na ktorého území má obchodný zástupca v èase uzavretia zmluvy o obchodnom zastúpení sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, ak sa
zmluvné strany nedohodli na inom urèení územnej oblasti výkonu èinnosti obchodného zástupcu.
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K § 739
Zmluvné strany medzinárodnej kúpnej zmluvy môu vzájomne dohodnú doloku zakazujúcu reexport predmetu kúpy. Reexportom sa rozumie opätovný vývoz predmetu
kúpy do ktorejko¾vek krajiny, nielen do krajiny pôvodu kúpeného tovaru. Vychádzajúc
z úèelu predmetného zákonného ustanovenia zákaz reexportu sa vzahuje len na predaj za
úèelom výkonu podnikate¾skej èinnosti ïalieho kupujúceho, nie za úèelom jednotlivej koneènej spotreby spotrebite¾ov.
Zodpovednos kupujúceho za kodu spôsobenú predávajúcemu poruením povinnosti
uloenej mu zmluvou je pod¾a jej právnej povahy absolútnou objektívnou zodpovednosou,
z ktorej je kupujúci povinný bez oh¾adu na to, kto kúpený tovar vyviezol, ak tým vznikla
predávajúcemu koda. Zákon neumoòuje iadnu monos liberácie kupujúceho
z predmetnej zodpovednosti. Zodpovednosti sa kupujúci nezbaví ani v prípade, ak
v zmluve s ïalím kupujúcim tohto zaviazal zákazom vývozu kúpeného tovaru mimo územie tátu kupujúceho. Ak napriek zákazu vývozu kúpeného tovaru ïalí kupujúci poruí
takto mu uloenú povinnos, kupujúci sa svojej zodpovednosti voèi predávajúcemu nezbaví
tým, e ïalieho kupujúceho zaviazal kúpený tovar nevyvies. Kupujúcemu vzniká voèi
ïaliemu kupujúcemu právo na regresnú náhradu kody, ktorú si voèi nemu uplatnil predávajúci.

K § 740
Z právnej koncepcie absolútnej objektívnej zodpovednosti kupujúceho za kodu spôsobenú predávajúcemu reexportom kúpeného tovaru vyplýva aj povinnos kupujúceho
preukáza predávajúcemu na jeho výzvu, kde sa kúpený tovar nachádza alebo e
bol spotrebovaný tak, e nedolo k porueniu povinnosti. Táto povinnos zaväzuje
kupujúceho aj v prípade, e dolo k ïaliemu predaju tovaru a tento sa u nenachádza u kupujúceho. Preto je v záujme kupujúceho zaviaza ïalieho kupujúceho povinnosou umoni mu splni si svoju povinnos voèi predávajúcemu, ak ho predávajúci na splnenie vyzve.
Kupujúci sa nemôe zbavi svojej zodpovednosti zaloenej poruením povinnosti preukáza
nevyvezenie tovaru z dôvodu, e mu to ïalí kupujúci neumonil.

K § 741
Predmetné ustanovenie priamo nadväzuje na § 739 ObchZ a pre prípad pochybností,
t. j. ak z dohody zmluvných strán nevyplýva dostatoène urèito územie, z ktorého nemôe
kupujúci reexportova kúpený tovar, urèí sa pod¾a tohto zákonného ustanovenia.

K § 742
Zmluvné strany si môu v medzinárodnej kúpnej zmluve dojedna aj doloku obmedzenia predaja, ktorá zaväzuje na rozdiel od doloky zákazu reexportu predávajúceho.
Doloka musí obsahova vymedzenie tovaru, zákazníkov a tátu, na ktorý sa
vzahuje, a pre prípad, e doloka neobmedzuje predaj v celom rozsahu, doloka musí obsahova taktie urèenie rozsahu obmedzenia alebo urèenie podmienok, za ktorých môe by toAktualizácia è. 54
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var predávaný. Zákon urèuje písomnú formu doloky a jej platnos je závislá od platnosti
zmluvy. Doloka obmedzenia predaja má právnu povahu akcesorickú voèi kúpnej zmluve.
Dôsledkom zmluvného dojednania doloky obmedzenia predaja môe by obmedzenie
hospodárskej súae prostredníctvom obmedzenia konkurenèného prostredia podnikate¾ov,
úèastníkov relevantného trhu. Z uvedeného dôvodu je potrebné zoh¾adni aj právnu
úpravu ochraòujúcu konkurenciu na trhu, t. j. § 41 a nasl. ObchZ upravujúce nekalosúané konanie a zákon o ochrane hospodárskej súae.
Z uvedených dôvodov je potrebné predovetkým správne právne posúdi, èo sa povauje za obmedzenie hospodárskej súae. Zákon o ochrane hospodárskej súae definuje obmedzenie hospodárskej súae v § 3 ods. 1 ako kadé obmedzenie vo¾nosti konania podnikate¾a na relevantnom trhu, najmä vyluèovanie existujúcich alebo moných
súaných aktivít, skutoèné alebo moné zníenie rozsahu konkurenènej aktivity alebo
skres¾ovanie konkurenèných podmienok. Uvedeného konania sa môe dopusti predovetkým podnikate¾, ktorý je pre úèely tohto zákona vymedzený v § 3 ods. 2 ako podnikate¾
pod¾a ObchZ, ïalej fyzická osoba a právnická osoba a ich zdruenia, ak ide o ich èinnosti
a konania, ktoré súvisia alebo môu súvisie so súaou bez oh¾adu na to, èi tieto èinnosti
a konania sú alebo nie sú zamerané na dosahovanie zisku. Vychádzajúc z predmetných definícií je moné kontatova, e zmluvné strany medzinárodnej kúpnej zmluvy dojednaním doloky obmedzenia predaja môu obmedzi hospodársku súa predovetkým z dôvodu, e predmetom doloky je dojednanie zákazu predáva tovar
urèeným zákazníkom alebo do urèitého tátu alebo iné podmienky obmedzujúce
predaj. Uvedenými konaniami môe nasta situácia, kedy nastane vylúèenie existujúcich
alebo budúcich moných súaných aktivít na trhu.
Bolo by nesprávne interpretova hore uvedené výhrady tak, e kadým dojednaním doloky obmedzenia predaja sa zmluvné strany dostanú do rozporu s ustanoveniami zákona
o ochrane hospodárskej súae, inak by predmetná doloka stratila právnu relevanciu a sám
zákon by navádzal k porueniu iného zákona. Pre posúdenie súladu dojednania doloky s právnymi predpismi ochraòujúcimi súa je predovetkým potrebné zhodnoti rozsah, spôsob a èasové trvanie obmedzenia a predovetkým zhodnotenie celkovej súae na relevantnom trhu a úèinkov doloky naò. V prípade pochybností
zmluvných strán o súlade doloky s právnymi predpismi majú zmluvné strany právo v súlade s ustanovením § 6 zákona o ochrane hospodárskej súae iada Protimonopolný úrad
SR o vydanie stanoviska, èi ich návrh dohody obmedzujúcej súa nie je v rozpore s § 4 a 5
zákona, t. j. o vydanie tzv. negatívneho atestu.
Pre porovnanie doloky obmedzenia predaja so zmluvou o výhradnom predaji odkazujeme na komentár k § 745 ObchZ.

K § 743
Èasové trvanie doloky o obmedzení predaja je stanovené týmto kogentným zákonným
ustanovením najdlhie na dva roky odo dòa úèinnosti zmluvy, prièom doloka pred uplynutím lehoty zaniká, ak kupujúci poruí zmluvu. Poruením zmluvy je pre tento prípad

1/1500

SEPI-A

potrebné rozumie akéko¾vek poruenie povinnosti uloenej kupujúcemu zmluvou, nielen
povinnosti priamo sa vzahujúcej k doloke obmedzenia predaja. To platí, ak obmedzenie
predaja nie je ustanovené medzinárodnou zmluvou, t. j. medzitátnou zmluvou pod¾a medzinárodného práva verejného, alebo dohodnuté z dôvodu prevencie pred poruením práv
z priemyselného alebo iného duevného vlastníctva.

K § 744
Úèelom zákonom upravenej menovej doloky je eliminova kurzové riziká
zmluvných strán pre ne vyplývajúcich zo zmeny kurzu meny záväzku, a to zo zhodnotenia alebo znehodnotenia meny záväzku. Pouitím menovej doloky sa reálna hodnota
plnenia dlníka v deò splatnosti záväzku rovná jej nominálnemu vyjadreniu v zmluve
upravenému o zmenu pomeru kurzu. Zmluvné strany si môu v zmluve dohodnú, e výka zmluvne dohodnutej ceny je závislá na zmene kurzu meny záväzku, tzv. zabezpeèovanej
meny, k zmluvne urèenej inej mene, tzv. zabezpeèovacej meny, ktorý nastane medzi dòom
uzatvorenia zmluvy a dòom splatnosti peòaného záväzku dlníkom. Zmena výky dojednanej ceny plnenia sa mení automaticky, v závislosti od zmeny vzájomného pomeru
zabezpeèenej a zabezpeèovacej meny. V praxi medzinárodného obchodu sú obvyklé dohody upravujúce, tzv. fluktuaèné pásmo, t. j. v percentuálnom vyjadrení prípustné
hranice výkyvu vzájomného pomeru zabezpeèenej a zabezpeèovacej meny bez toho, aby
dochádzalo k zmene výky plnenia dlníkom.
Ak zmluvná dohoda strán neurèuje iný rozhodujúci kurz pre urèenie zmeny pomeru
kurzov, je rozhodujúci kurz stred zverejnený centrálnou bankou tátu, v ktorom má dlník
sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko, v deò uzatvorenia zmluvy a v deò splatnosti záväzku.
Zmluvné strany môu menovú doloku dohodnú tak, e nebude medzi zabezpeèovanou a zabezpeèovacou menou priama závislos, ale pomer zmeny kurzu bude posudzovaný
na základe kurzového výkyvu meny zabezpeèovanej voèi viacerým menám na strane zabezpeèovacej, tzv. menového koa mien urèujúceho zloenie a vzájomný mnostevný pomer zabezpeèovacích mien.

K § 745
Úèastníci medzinárodného obchodu môu vzájomne uzatvori zmluvu o výhradnom
predaji ako nominátny kontrakt upravený ObchZ, prièom § 745 je svojou právnou povahou
kogentnou právnou normou. Predmetom zmluvy je záväzok dodávate¾a, e tovar
vymedzený v zmluve nebude v zmluve urèenej oblasti dodáva inej osobe ako odberate¾ovi. Zmluva vyaduje pre svoju platnos písomnú formu. Dôvodom neplatnosti
zmluvy je taktie, ak zmluvné strany neurèia oblas alebo druh tovaru, na ktoré sa záväzok
dodávate¾a vzahuje.
Predmetom zmluvy nie je záväzok dodávate¾a doda tovar, ale len zákaz dodania inému
ako odberate¾ovi, preto dodávku tovaru je potrebné realizova samostatnou zmluvou. Je
Aktualizácia è. 54
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moné, aby zmluva o výhradnom predaji bola súèasou alebo priamo nadväzovala na zmluvu o budúcej zmluve na dodanie tovaru.
Uzatvorenie predmetnej zmluvy môe ma v praxi takmer totoné právne a faktické
úèinky ako dojednanie doloky obmedzenia predaja. Napriek vysokému stupòu podobnosti
úèinkov doloky a zmluvy nie sú tieto právne intitúty totoné, a to ani èo sa týka ich úèinkov, ani ich právnej povahy. Doloka je svojou povahou akcesorický intitút neoddelite¾ne
sa viauci na výluène medzinárodnú kúpnu zmluvu ako na jediný prípustný zmluvný typ,
èo je moné vyvodi z kogentnosti ustanovenia § 743 ObchZ. Doloku obmedzenia predaja je moné dojedna výluène ako doloku k zmluve a v prípade neplatnosti tejto zmluvy je automaticky neplatná aj doloka, tzn. jej samostatná existencia je
vylúèená. Rozdiel v uvedených právnych intitútoch je moné vykáza i v právnej povahe
osoby povinnej. Pri doloke je òou predávajúci ako zmluvná strana medzinárodnej kúpnej
zmluvy, prièom v zmluve o výhradnom predaji je osoba povinná vymedzená irím pojmom
dodávate¾. Zároveò je potrebné upozorni aj na rozdiely v spôsobe vymedzenia zákazu. Zákaz preda vyplývajúci pre predávajúceho z doloky sa vzahuje výluène na subjekty presne pecifikované v doloke a len na predaj tovaru týmto subjektom, prièom zmluva o výhradnom predaji zakazuje dodávate¾ovi doda tovar komuko¾vek inému ako
odberate¾ovi. Posledným z podstatných znakov odliujúcich oba právne intitúty je
doba ich trvania. Kogentné ustanovenie § 743 obmedzuje trvanie doloky na najviac dva
roky, prièom trvanie úèinnosti zmluvy je obmedzené právnou úpravou na jeden rok, ak
z dohody zmluvných strán nie je zrejmý úmysel ju uzatvori na obdobie dlhie alebo na neurèito. Preto, ak by bolo úmyslom zmluvných strán medzinárodnej kúpnej zmluvy vylúèi
dodanie tovaru v irom zmysle a vylúèi to voèi vetkým subjektom odliným od kupujúceho, je potrebné odporuèi, aby uzatvorili namiesto doloky o obmedzení predaja zmluvu
o výhradnom predaji.
Zmluva o výhradnom predaji vykazuje taktie rozdielne právne znaky od
zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení pod¾a § 665 a § 666 ObchZ v spojitosti
s § 652 a nasl. ObchZ. Základným rozdielom je, e na rozdiel od zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení nie je dodávate¾ v priamom právnom vzahu s koneènými odberate¾mi.
V tomto právnom vzahu je primárny odberate¾, ktorý následne na základe osobitných
zmlúv realizuje následnú distribúciu tovaru k sekundárnym odberate¾om alebo koneèným
spotrebite¾om.
Priamym následkom uzatvorenia zmluvy o výhradnom predaji môe by obmedzenie
hospodárskej súae, a preto odkazujeme na komentár k § 742 ObchZ.

K § 746
Predmetom zmluvy je záväzok dodávate¾a nedodáva tovar, na ktorý sa
zmluva vzahuje, tretím osobám priamo a ani nepriamo, t. j. prostredníctvom komisionára, prostredníctvom tretej osoby, ktorá tovar kúpi mimo vymedzenej oblasti, na ktorú
sa obmedzenie vzahuje vo vlastnom mene a na vlastný úèet a následne ho ona predá do oblasti, na ktorú sa obmedzenie vzahuje apod. Vychádzajúc z kogentnej povahy § 745 ObchZ
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je moné sa domnieva, e monos dojedna v zmluve osoby, ktorým je moné okrem odberate¾a tovar dodáva, je právnym ustanovením, ktoré je v rozpore s § 745 ObchZ, a preto takáto dohoda by mohla by neplatná z dôvodu rozporu so zákonom. Uvedený právny záver
odôvodòujeme kogentnosou ustanovenia § 745 ObchZ, ako aj dôvodom, e podstatnou náleitosou nominátneho kontraktu upraveného predmetným ustanovením je zákaz doda
tovar inému, a preto dohoda odporujúca uvedenému ustanoveniu odporuje podstatnej náleitosti zmluvného typu.

K § 747
Ako bolo uvedené v komentári k § 745 ObchZ, predmetom zmluvy o výhradnom predaji
nie je priamy právny záväzok dodávate¾a tovar doda. Táto povinnos môe by dodávate¾ovi uloená len v samostatných kúpnych alebo iných zmluvách. Ustanovenie tohto paragrafu predpokladá, e súèasou zmluvy o výhradnom predaji môe by aj zmluva
o zmluve budúcej. Vychádzajúc z dispozitívnosti tohto ustanovenia a irokého vymedzenia zákazu dodávate¾a v § 745 ObchZ, zákaz doda, sme toho názoru, e zmluva o výhradnom predaji sa môe na základe dohody zmluvných strán vzahova i na iné formy dodania
tovaru ako výluène formou predaja.

K § 748
Sloboda vôle zmluvných strán zmluvy o výhradnom predaji nie je obmedzená, na rozdiel od doloky obmedzenia predaja, pri urèení èasového trvania zmluvy. Zmluvné strany
si môu dohodou urèi dåku jej trvania a v prípade, ak ich dohoda nie je v zmluve explicitne
vyjadrená a ich úmyslom bolo uzatvori zmluvu na dobu neurèitú, postaèuje, ak tento úmysel zo zmluvy vyplýva. Preto v prípade úmyslu strán uzatvori zmluvu na urèité obdobie,
ktoré je dlhie ako jeden rok, je potrebné, aby uvedená dohoda bola explicitne v zmluve uvedená.

K § 749
Predmetom úpravy tohto zákonného ustanovenia sú právne následky poruenia povinností zmluvných strán zmluvy o výhradnom predaji, vyplývajúcich z jej obsahu. Z uvedených právnych ustanovení vyplýva zásadná rozdielnos v právnom postavení zmluvných
strán v neprospech dodávate¾a, ako subjektu povinného, èo priamo nadväzuje na ustanovenia § 745 ObchZ.
Napriek tomu, e predmetom zmluvy o výhradnom predaji je záväzok dodávate¾a nedoda tovar vo vymedzenom území inej osobe ako odberate¾ovi, toto zmluvné ustanovenie
predpokladá, e obsahom zmluvy môe by aj stanovenie èasového rozvrhu odberu tovaru
alebo priznanie práva odberate¾a tovar odobra od inej osoby ako dodávate¾a. Vychádzajúc
vak z povahy zmluvy o výhradnom predaji a predovetkým z jej právneho vymedzenia
v § 745 nepovaujeme za právne relevantné prizna osobitným ustanovením zmluvy odberate¾ovi právo odobra tovar od inej osoby ako dodávate¾a, nako¾ko toto právo nie je nièím
obmedzené, pokia¾ toto obmedzenie nevyplýva odberate¾ovi zo zmluvy alebo doloky o výhradnom odbere, ktorá by mohla by súèasou zmluvy priamo upravujúcej dodanie tovaru
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alebo zmluvy o budúcej zmluve; to isté sa vzahuje na èasové rozvrhnutie odberu. Preto
z nedodrania èasového rozvrhu odberate¾om alebo odobratie tovaru odberate¾om od iného ako dodávate¾a, zakladá dodávate¾ovi výluène právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy, aj bez dodatoèného urèenia primeraného èasu na
plnenie, ale bez nároku na náhradu kody tým spôsobenej. Úprava § 351 sa neuplatní len v èasti náhrady kody. Dodávate¾ by mohol ma nárok na náhradu kody, tento by ale
musel vyplýva z iných právnych vzahov.
Na rozdiel od odberate¾a dodávate¾ovi priamo z poruenia zmluvy o výhradnom
predaji vyplýva sekundárny právny záväzok na náhradu kody, ktorý má sankènú
povahu. Odberate¾ovi tým vzniká právo odstúpi od zmluvy o výhradnom predaji. Nako¾ko je moné povaova zmluvu o výhradnom predaji a zmluvu o dodaní tovaru za zmluvy
závislé, zánik zmluvy o výhradnom predaji spôsobuje zánik aj zmluvy o dodaní tovaru, ak
zmluva nezaniká splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie.

K § 750
V praxi medzinárodného obchodu èasto nastávajú situácie, kedy dôjde k neplneniu
zmluvy, a to èi u z dôvodov objektívnych alebo subjektívnych, a následkom toho k vzniku
kody jednej alebo obidvoch zmluvných strán. S cie¾om eliminova uvedené negatívne skutoènosti právne poriadky obsahujú právnu úpravu zmlúv o viazaných obchodoch.
Predmetná právna úprava je rozdelená na zmluvy závislé a viacstranné výmenné
obchody. Je potrebné upozorni na rozdielnos právnej úpravy zmlúv závislých pod¾a tohoto § ObchZ a § 275 ObchZ, ktoré sa líia nielen subjektmi a právnymi vzahmi, na ktoré
sa aplikujú, ale aj právnymi úèinkami.
Dôvodmi praktického pouitia zmlúv závislých je predovetkým nepriaznivá obchodná,
resp. platobná bilancia tátu jedného z úèastníkov zmluvy, platobná neschopnos tátov
alebo zmluvných strán, nekonvertibilita meny a obchodnopolitické opatrenia.
Právny pojem zmlúv závislých v sebe v zásade zahàòa v praxi pouívané dva
druhy obchodov:


junktimové,



reciproèné, bártrové
Junktimové obchody

Uvedený druh obchodu je v praxi pouívaný, ak obchodný vzah by v prípade klasickej
realizácie kúpy a predaja mal negatívny vplyv na pasívnu obchodnú, resp. platobnú bilanciu jedného zo tátov úèastníka zmluvy. tátny orgán regulujúci dovoz tovaru môe v tomto prípade podmieni súhlas s realizáciou obchodu, len ak jeho úèinok na platobnú, resp. obchodnú bilanciu bude nulový, resp. pozitívny. Uvedené úèinky je moné dosiahnu
uzatvorením druhej, tzv. ved¾ajej zmluvy, ktorá uvedené úèinky minimálne vyvái, tzn.
ide o opaènú obchodnú transakciu. Takto uzatvorené zmluvy sa dostávajú do vzahu
zmlúv závislých, prièom závislos vyplýva priamo z obsahu dohody zmluvných
strán v zmluvách alebo z okolností, za ktorých zmluvy boli uzatvorené. Plnenie
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hlavnej zmluvy je závislé na plnení zmluvy ved¾ajej, ktorá má právnu povahu podmienky
odkladacej, ak z dohody zmluvných strán v hlavnej zmluve nevyplýva nieèo iné. Pre naplnenie odkladacej podmienky nie je dostaèujúce uzatvorenie ved¾ajej zmluvy, ale a riadne
a vèasné plnenie zmluvy ved¾ajej, tzn. hlavná zmluva nadobúda úèinnos a zánikom zmluvy ved¾ajej len z dôvodu jej splnenia, nie z iných právne prípustných
dôvodov. Z dôvodu právnej istoty zmluvných strán je potrebné odporuèi, aby si zmluvné
strany výslovne upravili dôsledky omekania strany povinnej pri plnení záväzku zo strany
povinnej vo vzahu k plneniu zo zmluvy hlavnej.
Zmluva ved¾ajia je svojou povahou zmluvou samostatnou, a preto je moné ju
na základe vzájomnej dohody po jej uzatvorení meni zákonnou alebo dohodnutou formou.
Aj v tomto prípade je potrebné odporuèi úpravu vzahu zmeny zmluvy ved¾ajej k zmluve
hlavnej dohodou zmluvných strán obsiahnutou v zmluve hlavnej.
Dispozitívnos právnej povahy predmetného zákonného ustanovenia umoòuje, aby
úèinnos zmluvy hlavnej mala povahu podmienky rozväzovacej, ak to výslovne vyplýva z dohody strán. Zo zákona má právnu povahu podmienky rozväzovacej len v prípade,
ak sa zo zmluvy hlavnej plní alebo má plni pred plnením zmluvy ved¾ajej.
Jeden z predpokladov platného uzatvorenia odkladacej podmienky vyaduje jej dostatoènú urèitos, z tohto dôvodu je preto potrebné, aby bol predmet plnenia zmluvy ved¾ajie
dostatoène urèito vymedzený v zmluve hlavnej. Nevyaduje sa teda, aby zmluva ved¾ajia bola uzatvorená pred alebo súèasne so zmluvou hlavnou. Pod¾a náho právneho názoru, ten istý prípad nastáva, ak podmienka má povahu rozväzovaciu, take zmluva
ved¾ajia by mala by v zmluve hlavnej vymedzená aspoò predmetom plnenia z nej.
Reciproèné, bártrové obchody
Úèel uzatvorenia reciproèných (bártrových) obchodov je blízky obchodom junktimovým. Rozdielnos uvedených typov obchodných vzahov je vo vzájomnej právnej povahe
jednotlivých zmlúv. V prípade reciproèných obchodov sa jedná o najmenej dve
zmluvy, ktoré sú na rozdiel od junktimových obchodov obe vo vzájomnom vzahu
zmlúv hlavnej a ved¾ajej, tzn. obe zmluvy sú vzájomne závislé. Z uvedeného vyplýva,
e kadá zo zmlúv obsahuje podmienku, a to buï v závislosti od povahy a èasu plnenia odkladaciu alebo rozväzovaciu. Ustanovenie § 750 túto situáciu riei tak, e zmluva, z ktorej
sa má plni skôr, obsahuje podmienku rozväzovaciu plnenia druhej zmluvy a táto zmluva
druhá obsahuje podmienku odkladaciu plnenia zmluvy prvej. Z dôvodu dispozitívnosti
právnej úpravy je moné túto zákonnú úpravu modifikova dohodou zmluvných strán.

K § 751
Z dôvodov existencie platobnej neschopnosti a devízových problémov sa v praxi medzinárodného obchodu vyvinuli viacstranné výmenné obchody, ktoré upravuje v § 751 a nasl.
aj ObchZ. Úèelom uvedených obchodov je eliminova riziká vyplývajúce z uvedených problémov, a to prostredníctvom uzatvorenia vzájomne závislých zmlúv, z ktorých zmluvné
strany poskytujú plnenie nepeòanej povahy (tovaru) úèastníkovi z iného tátu a toto plneAktualizácia è. 54
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nie sa vo svojom peòanom ekvivalente vysporiada medzi úèastníkmi z toho istého tátu.
Podmienkou realizácie výmenných obchodov je, e zmluvná strana, ktorá prijíma
plnenie a zmluvná strana, ktorá poskytuje plnenie, je z toho istého tátu; to isté
platí i pre druhú stranu.
K finanènému vyrovnaniu zmluvných plnení dochádza v rámci úèastníkov z jedného
tátu tak, e plní úèastník, ktorému bolo poskytnuté plnenie úèastníkom z iného tátu,
úèastníkovi, ktorý plnil úèastníkovi z druhého tátu. Finanèná hodnota tovaru musí by
rovnaká.
Viacstranné výmenné obchody môu by realizované buï jednou zmluvou z viacerými úèastníkmi, alebo viacerými vzájomne závislými zmluvami. Plnenia zo zmlúv musia
by vzájomne previazané. Zmluvy sú svojou povahou zmluvami kúpnymi v medzinárodnom obchode s výnimkou finanèného plnenia z nich, ktoré je plnené vnútrotátne.
Obsahom zmluvy by mal by záväzok strán, ktoré majú prija finanèné plnenie voèi plneniu tovarovému, e za splnenie záväzku zaplati finanènú hodnotu dodaného tovaru
budú povaova plnenie poskytnuté im treou osobou, a to úèastníkom z toho istého tátu,
ktorý vak poskytol plnenie do druhého tátu.

K § 752
Z povahy poskytovaných plnení vyplýva, e v prípade viacstranných výmenných obchodov sa právne vzahy z toho vznikajúce spravujú ustanoveniami o kúpnej zmluve na
rozdiel od výmennej zmluvy medzi dvomi zmluvnými stranami, ktorá sa spravuje zmluvou
zámennou. Zmluvné strany majú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy kúpnej, s výnimkou platenia kúpnej ceny, ktorá je plnená nie predávajúcemu, ale tretej osobe. Z právnej
kontrukcie predmetných obchodov vyplýva, e osoba poskytujúca plnenie prijíma jeho protihodnotu, protiplnenie, od inej osoby. Z toho dôvodu sa tento vzah spravuje ustanoveniami o zmluve v prospech tretieho s tým rozdielom, e zmluvná strana prijímajúca plnenie
poskytla svoj súhlas s plnením u uzatvorením výmenného obchodu, a preto ho nemusí poskytova dodatoène. Z dôvodov právnej ochrany zúèastnených strán nie je moné zrui alebo zmeni bez súhlasu úèastníka, ktorému je plnenie urèené dotknuté zruením alebo zmenou.

K § 753
Uvedené ustanovenie zvyuje právnu istotu zmluvných strán z iného tátu v prípade,
ak osobe povinnej na plnenie neplnil úèastník z toho istého tátu, to sa vak nedotýka odopretia plnenia medzi úèastníkmi z toho istého tátu.

K § 754
Dôvodom zvýenia právnej istoty zmluvných strán je i solidárne ruèenie
úèastníkov z jedného tátu voèi úèastníkom z druhého tátu. Toto ruèenie je za splnenie záväzku kadého z nich, bez oh¾adu na povahu plnenia. Nako¾ko cezhranièným plnením je len plnenie tovarové, predmetné solidárne ruèenie sa predovetkým vzahuje na toto
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plnenie, ale aj na plnenia svojou povahou sankèné vyplývajúce z poruenia povinností pri
riadnom a vèasnom dodaní tovaru.

K § 755
Predmetné zákonné ustanovenie obsahuje peciálnu úpravu odstúpenia od
zmluvy ako spôsobu zániku zmluvy iným spôsobom ako splnením. Prípadným odstúpením od zmluvy jedným z úèastníkov závislej zmluvy môe vzniknú koda inému úèastníkovi, ktorý u svoj záväzok pre neho vyplývajúci zo zmlúv splnil. Z dôvodu ochrany tohto
úèastníka zákonné ustanovenie ukladá odstupujúcemu úèastníkovi povinnos nahradi
kodu vzniknutú úèastníkovi, ktorý u plnil. Náhrada kody je obligatórnou podmienkou,
v prípade splnenia ktorej je úèastník oprávnený od zmluvy odstúpi. Náhrada kody je zákonnou podmienkou úèinnosti odstúpenia od zmluvy. Nako¾ko vak predmetné ustanovenie svojím úèelom je ustanovením slúiacim na ochranu úèastníka, ktorý zo závislých
zmlúv plnil, a odstúpením jedného úèastníka od zmluvy závislé zmluvy zanikajú, má
úèastník, ktorý nahradil kodu spôsobenú odstúpením, nárok na vrátenie plnenia, ktoré u
poskytol pokodený úèastník. Tento nárok odstupujúceho úèastníka má voèi úèastníkovi,
ktorý prijal plnenie zo závislých zmlúv, povahu nároku z bezdôvodného obohatenia.

K § 756
Ustanovenie zakotvuje prednos medzinárodnej zmluvy pred ustanoveniami
ObchZ, ale len za súèasného splnenia dvoch podmienok. Po prvé, zmluva musí zaväzova Slovenskú republiku. Zmluva zaväzuje SR, ak SR je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy. Pre SR ako nástupnícky tát sú ïalej záväzné zmluvy, ktoré uzavrela bývalá
ÈSFR a ÈSSR. Po druhé, zmluva musí by uverejnená v Zbierke zákonov. Zmluvu je teda
moné najskôr aplikova na právny vzah jej zverejnením v Zbierke zákonov.
Ustanovenia medzinárodnej zmluvy sa pouijú, ak Obchodný zákonník upravuje danú
otázku inak alebo ju neupravuje vôbec.
Súvisiace predpisy: Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (oznámenie
FMZV è. 160/1991 Zb.), Dohovor OSN o premlèaní pri medzinárodnej kúpe tovaru (oznámenie FMZV è. 161/1991 Zb.), Dohovor o medzinárodnej elezniènej doprave (è. 8/1985 Zb.).

K § 757
Ustanovenie § 373 zakotvuje nárok pokodeného na náhradu kody pri poruení povinnosti zo záväzkového vzahu na princípe objektívnej zodpovednosti. Komentované ustanovenie stanovuje, e ustanovenie § 373 a nasl. sa pouije aj pri poruení vetkých povinností, ktoré vyplývajú z ObchZ. Nemusí ís teda o poruenie povinnosti len zo
záväzkového vzahu. Pôjde napríklad o poruenie povinností tatutárnych orgánov pri výkone svojej funkcie (§ 135a, § 194, § 243a), kodu vyplývajúcu z nekalej súae (§ 53)
a z poruenia obchodného tajomstva (§ 20). Úèelom ustanovenia je, aby sa pri poruení poAktualizácia è. 54
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vinností vyplývajúcich z ObchZ neaplikovali na tieto vzahy ustanovenia o náhrade kody
pod¾a OZ.
Súvisiace ustanovenia: § 3 ods. 2, § 12 ods. 2, § 20, § 53, § 65, § 135a, § 194, § 243a,
§ 373.

K § 758
Ustanovenie zakotvuje, e pokia¾ stranami zmlúv sú len osoby, ktoré majú sídlo, miesto
podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, musia pri dojednaní cien repektova osobitné právne predpisy o cenách (zákon è. 18/1996 Z. z. o cenách). Ak by bolo dojednanie
ceny v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu, dlník nie je povinný plati cenu vyiu, ne ustanovuje osobitný predpis.
Ak je vak aspoò jednou zmluvnou stranou zahranièná osoba, platí zásada zmluvnej
vo¾nosti pri urèovaní cien, a teda strany nie sú viazané osobitným zákonom o cenách.
Ustanovenie ods. 2 stanovuje, e ceny, odplaty a iné peòané plnenia, ktoré sú predmetom záväzkových vzahov vzniknutých na základe zmlúv medzi osobami pod¾a ods. 1, sa
povaujú za ceny pod¾a osobitných predpisov (zákon o cenách), ak ich ako ceny upravujú
tieto predpisy.
Súvisiace ustanovenia: § 409 ods. 2, § 448, § 546.
Súvisiace predpisy: zákon o cenách.

K § 759
Ustanovenie peciálne upravuje, e pokia¾ si zmluvné strany (nerozliuje sa, èi ide
o slovenskú alebo zahraniènú osobu) v tuzemských obchodnoprávnych vzahoch dojednajú
poiadavky na akos vecí v rozpore s osobitnými právnymi predpismi, zmluvné dojednania
neplatia. Zmluvné strany sa musia riadi poiadavkami o akosti vecí, ktoré stanovujú osobitné právne predpisy. Pôjde najmä o zdravotné, bezpeènostné a ekologické poiadavky na
akos vecí.
Súvisiace ustanovenia: § 21 ods. 3, § 420.
Súvisice predpisy: zákon è. 142/1991 Zb. o èesko-slovenských technických normách.

K § 760
Ustanovenie predpokladá, e strany zo záväzkového vzahu sa môu v prípade vzniku
sporu v budúcnosti dohodnú, e ich spor bude riei rozhodca. Ustanovenia ObchZ, ktoré
zakotvujú monos domáha sa práva súdnou cestou, sa obdobne pouijú pri domáhaní sa
práva prostredníctvom rozhodcu, ale len keï si strany dojednali v rozhodcovskej zmluve, e
si práva uplatnia cez rozhodcovský orgán. Prednosou rozhodcovského konania v porovnaní so súdnym je jeho väèia rýchlos a neformálnos.
Súvisiace ustanovenia: § 12 ods. 3, § 55 ods. 2, § 131, § 183, § 242, § 270 ods. 2.
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K § 761
Ustanovenie sa vzahuje na tátne podniky. Aj tieto sa môu zúèastni obchodno-právnych vzahov, avak pokia¾ ide o právo hospodárenia, platí doterajia právna úprava. Nová
úprava môe by vykonaná len zákonom. Do tej doby zostanú prísluné ustanovenia Hospodárskeho zákonníka v platnosti.
Doterajia úprava je vak doplnená o niektoré nové zásady obsiahnuté v úprave likvidácie obchodných spoloèností. Odkaz na pouitie § 71 ods. 3 a 6 je legislatívne technickou
chybou. Správne má by odkaz na pouitie § 71 ods. 3 a 5.
Ustanovením o likvidácii obchodných spoloèností sa riadia i likvidácie iných právnických osôb, ak neexistuje pre túto osobu peciálna úprava jej likvidácie.

K § 762
Toto ustanovenie prihliada k tomu, e tzv. bankové obchody môu pod¾a osobitných
predpisov uskutoèòova na základe oprávnenia aj iné osoby ne banky (zákon
è. 21/1992 Zb.).

K § 763
Týmto ustanovením je vylúèená spätná úèinnos zákona. Zákonom sa riadia len právne
vzahy, ktoré vznikli od 1. 1. 1992 (odo dòa nadobudnutia úèinnosti zákona).
Platí zásada, e platnos právnych vzahov sa posudzuje pod¾a práva platného v dobe,
kedy tento vzah vznikol. To znamená, e zmluvy uzavreté pred 1. 1. 1992 sa riadia doterajími predpismi (rovnako tak aj práva a povinnosti z týchto zmlúv vyplývajúcich).
Výnimku z tejto zásady tvoria tzv. bankové obchody, lebo tieto sa bez oh¾adu na to, kedy
boli uzavreté, budú vdy riadi Obchodným zákonníkom.
Lehoty, ktoré u zaèali plynú pre 1. 1. 1992 a lehoty pre uplatnenie práv zo zmlúv
uzavretých pred 1. 1. 1992, sa riadia doterajími právnymi predpismi.

K § 764
Ustanovenie sa vzahuje len na tie právne formy obchodných spoloèností, ktoré výslovne upravuje zákon v § 56 ods. 1, teda iba na tie obchodné spoloènosti, ktoré pod¾a doterajích
predpisov mali postavenie právnických osôb. Ide o verejnú obchodnú spoloènos, komanditnú
spoloènos, spoloènos s ruèením obmedzeným a akciovú spoloènos. Tieto obchodné spoloènosti sa dòom 1. 1. 1992 povaujú za spoloènosti zaloené pod¾a Obchodného zákonníka
a riadia sa jeho ustanoveniami. Museli sa vak prispôsobi novej právnej úprave a to v lehote do 1 roka od nadobudnutia úèinnosti zákona, tzn. do 1. 1. 1993.

K § 765
Ustanovenie sa vzahuje na drustvá zaloené do 1. 1. 1992. Tieto drustvá sa buï
mohli premeni na niektorú z právnych foriem obchodných spoloèností alebo na drustvá
Aktualizácia è. 54
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upravené Obchodným zákonníkom. Spôsob na ich premenu, ako i lehotu ustanovil osobitný
zákon (zákon è. 42/1992 Zb.).
Pod¾a § 11 ods. 2 zákona è. 42/1992 Zb. bolo transformované drustvo povinné poda
návrh na zmenu stanov alebo návrh na zápis právnickej osoby, na ktorú sa zmenilo, do 60
dní odo dòa schválenia transformaèného projektu, inak nastávajú dôsledky uvedené v § 765
ods. 4 Obchodného zákonníka.
V § 12 zákona è. 42/1992 Zb. sa ïalej uvádza, e rovnaké dôsledky nastanú, pokia¾ nebude schválený transformaèný projekt do 1 roka od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona
(teda do 28. 1. 1993) lebo pokia¾ sa má drustvo zmeni na iné právnické osoby a tieto nepodajú v lehote 60 dní od schválenia transformaèného projektu návrh na zápis do obchodného registra.

K § 766
Toto ustanovenie sa vzahuje na drustevné podniky, na podniky (hospodárske zariadenia) obèianskych zdruení (napr. hospodárske zariadenia spoloèenských organizácií),
na spoloèné podniky zriadené pod¾a Hospodárskeho zákonníka a na komanditné spoloènosti
na akcie. Tieto organizaèné formy, ktoré zákon nepredpokladá, lebo sa v praxi neosvedèili
alebo neboli vyuité. Ak chceli tieto organizaèné formy naïalej existova, museli sa zmeni
na obchodné spoloènosti alebo drustvá upravené Obchodným zákonníkom a to do 1 roka od
nadobudnutia úèinnosti zákona. Do tejto doby sa riadili doterajími právnymi predpismi.
Ak je zakladate¾om vyie uvedených organizaèných foriem drustvo, plynie lehota jedného roka a do nadobudnutia úèinnosti osobitného zákona (zákon è. 42/1992 Zb. t. j. od 28.
1. 1992). K tomu porovnaj § 765 ods. 1.

K § 767
Iné právnické osoby ne verejná obchodná spoloènos, komanditná spoloènos, komanditná
spoloènos na akcie, spoloènos s ruèením obmedzeným, akciová spoloènos, drustvá a pecifické
organizaèné útvary ustanovené v § 766, ktoré vznikli pred 1. 1. 1992 v súlade s doterajími
právnymi predpismi, zostávajú bez akéhoko¾vek èasového obmedzenia i naïalej platné.
Pod¾a doterajích predpisov sa budú riadi právne pomery aj tátnych podnikov a podnikov zahranièného obchodu. Tieto právne formy Obchodný zákonník síce neupravuje, ale
právne predpisy, pod¾a ktorých boli zriadené, zostávajú v platnosti. Jedinou výnimkou sú
zdruenia zaloené pod¾a § 360b Hospodárskeho zákonníka (napr. konzorciá). Tie sa pod¾a
§ 875 Obèianskeho zákonníka (úplné znenie publikované pod è. 47/1992 Zb. v znení zákona
è. 264/1992 Zb.) dòom 1. 1. 1992 zmenili na zdruenie právnických osôb pod¾a § 20f Obèianskeho zákonníka, za podmienky, e sa do 1. 7. 1992 zaregistrovali na okresnom úrade pod¾a
miesta svojho sídla. Inak zanikli.
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K § 768
Ide o zachovanie potrebnej právnej kontinuity medzi podnikovým a obchodným registrom. Zmena oznaèenia zodpovedá zahraniènému názvosloviu.
Osoby, ktoré sa do obchodného registra nezapisovali, avak pod¾a Obchodného zákonníka musia by zapísané, boli povinné tak urobi do 1. 7. 1992. Týka sa to najmä zahranièných
podnikate¾ov a organizaèných zloiek ich podnikov pod¾a § 21 zákona.

K § 768a:
Prechodné ustanovenia upravujú:
a) v nadväznosti na skracovanie lehôt, poèas ktorých zákonodarca toleruje nefunkènos
v organizácii spoloènosti a pasivitu v jej podnikaní (za predpokladu, e boli zaloené za
úèelom podnikania, od èoho zákon abstrahuje) povinnos spoloèností s ruèením obmedzeným zaloených v období pred 1. januárom 1997 oznámi registrovému súdu, èi vykonávajú podnikate¾skú èinnos, a ak ju prestali vykonáva sú tieto spoloènosti povinné
urobi opatrenia smerujúce k zániku spoloènosti. Okrem sankcie upravenej v § 68 ods. 6
nie je ustanovená iná sankcia. Zákonná monos zruenia spoloènosti s ruèením obmedzeným súdom závisí pri jej konkrétnej realizácii od ustanovovania likvidátorov súdom.
b) spoloènosti s ruèením obmedzeným zaloené pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sú povinné do iestich mesiacov od nadobudnutia jeho úèinnosti upravi svoje spoloèenské zmluvy a stanovy tak, aby boli v súlade s týmto zákonom. Vzh¾adom na dikciu
zákona je dôvodné predpoklada, e spoloènosti zaloené pred 1. februárom môu vzniknú, t. j. môu by zapísané do obchodného registra pokia¾ ich spoloèenské zmluvy zodpovedajú právnej úprave do 31. 1. 1998. Spoloènosti, ktoré boli zaloené a aj vznikli po
31. 1. 1998, majú obdobnú povinnos prispôsobenia svojich spoloèenských zmlúv a stanov v èastiach, ktoré boli novelou è. 11/1998 Z. z. dotknuté, v lehote iestich mesiacov.
Vyvolané zmeny v skutoènostiach, ktoré sa zapisujú do obchodného registra sa majú
navrhnú na zmenu zápisu v obchodnom registri. Pre prípad márneho uplynutia stanovenej lehoty zákon neurèuje osobitnú sankciu. Pri neplnení transformaènej povinnosti súd môe aplikova ust. § 68 ods. 6.

K § 768b
Závereèné ustanovenia zákona è. 127/1999 Z. z. upravujú nasledovné povinnosti
a s nimi spojené sankcie:
Spoloènosti, ktoré sú zaloené, ale k 1. júlu 1999 nie sú zapísané v obchodnom registri,
musia prispôsobi svoje zakladate¾ské dokumenty tak, aby boli v súlade s týmto zákonom
a aby ich registrový súd mohol pod¾a § 200b OSP do obchodného registra zapísa.
Aktualizácia è. 54
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Spoloènosti, ktoré sú v obchodnom registri k 1. 7. 1999 zapísané, musia prispôsobi formu a podobu svojich akcií do 31. 12. 1999, t. j. musia rozhodnú o premene akcií na doruèite¾a na zaknihovanú podobu.
Spoloènosti, ktoré sú v obchodnom registri k 1. 7. 1999 zapísané, musia prispôsobi svoje stanovy, napr. v otázke formy a podoby akcií, rozhodujúceho dòa a pod. do 31. 12. 1999.
Ak tak neuèinia, ustanovenia stanov, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, strácajú po
31. 12. 1999 platnos.
Ak spoloènos nerozhodne v otázkach, o ktorých môe platne rozhodnú len valné zhromadenie úpravou stanov, t. j. predovetkým súvzanos medzi formou a podobou akcie,
túto vô¾u nemôe nahradi ustanovenie zákona a malo by sa aplikova vobecné ustanovenie
§ 68 ods. 6 písm. c), ktoré je zatia¾ nevykonate¾né (nie je monos súdom ustanovi likvidátorov vzh¾adom na absenciu podzákonnej normy).
Pre spoloènosti, ktoré emitovali akcie na meno v listinnej podobe, vyplýva z novely povinnos zabezpeèi, aby Stredisko cenných papierov mohlo vies register akcionárov. Výslovne uvedená sankcia o zruení spoloènosti a nariadení jej likvidácie pri nesplnení tejto
povinnosti je mimoriadne rigorózna a nevyváená. Umoòuje ikanovanie hoci aj jedným
akcionárom, ktorý, keï neoznámi údaje (rodné èíslo), riskuje svoj výnos a privodzuje zruenie ex offo (bez monosti úvahy súdu) spoloènosti. Táto rigoróznos je paradoxne vyváená
nedokonalosou právnej úpravy absencia podzákonnej normy o ustanovovaní likvidátorov
ex offo.

K § 769
Na základe zákona je stanovená povinnos zverejòova niektoré údaje týkajúce sa obchodných spoloèností a drustiev. Obchodný vestník bude jediným oficiálnym prostriedkom, v ktorom budú tieto údaje publikované.

K § 770
Pravidlá vydávania Obchodného vestníka ustanovuje nariadenie vlády SR è. 100/1993 Z. z.
o Obchodnom vestníku.

K § 771
Orgánom oprávneným vyda vykonávacie predpisy pod¾a § 629 je vláda SR, a to vo forme nariadenia.

K § 772
Ide o taxatívny (doslovný) výpoèet tých právnych predpisov, príp. ustanovení, ktoré od
1. 1. 1992 prestávajú plati.
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K § 773
Zákon sa v podstate nedotýka platnosti prepravných poriadkov. Iba pokia¾ ide o ustanovenie
o zodpovednosti za kodu na zásielke, sú nepouite¾né vtedy, ak sú v rozpore s § 622 a § 624.

K § 774
Obchodný zákonník v § 40 ustanovuje, e audítori povinne overujú údaje z úètovných
závierok v akciových spoloènostiach. V iných obchodných spoloènostiach a drustvách
majú túto povinnos, len ak to ustanovuje zákon.
K tomu porovnaj zákon è. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.

K § 775
Obchodný zákonník nadobudol úèinnos dòom 1. 1. 1992. To znamená, e od tohto dòa
sa stal záväzným a musia sa ním riadi a by s ním v súlade vetky právne vzahy medzi
podnikate¾mi vzniknuté od tohto dòa.

Na komentári sa pod redakciou JUDr. Zbyòka varca autorsky podie¾ali:
JUDr. Martin Boháèek, CSc.  §§ 17  20, 41  55, 508  515
JUDr. Milue Kalinová  §§ 221  260, 269  296, 300  302,
373 386, 725  728, 756  775
JUDr. Jiøina Kotouèová  §§ 8  12, 27  40, 56  200, 536 565
JUDr. Ivana tenglová  §§ 324  372
JUDr. Zbynìk varc  §§ 1  7, 13  16, 21 26, 261  268, 297  299,
303  323, 387  507, 516  535, 566  755
Výklad k novele è. 11/1998 Z. z. spracovala: JUDr. Mária Patakyová, Csc.
Výklad k novele è. 127/1999 Z. z. spracovala: JUDr. Mária Patakyová, Csc.
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Výklad k Obchodnému zákonníku

Spoločnosť s ručením obmedzeným

v spoločnosti s ručením
obmedzeným
1. Úvodný výklad
Podnikate¾skú èinnos je moné vykonáva v rôznych právnych formách.
Môe sa jedna o podnikanie individuálne alebo spoloèné podnikanie viacerých
osôb. Aj spoloèné podnikanie môe ma rôznu podobu. Podnikatelia sa môu spoji
bez toho, aby zaloili nový právny subjekt, a to buï tak, e spoja svoje èinnosti
a prostriedky, aby dosiahli dojednaný úèel alebo tak, e sa jedna osoba podie¾a iba
majetkovým vkladom na podnikaní iného podnikate¾a. Prvú situáciu je moné riei
pod¾a § 829 a nasl. Obèianskeho zákonníka na základe zmluvy o zdruení a druhú
pod¾a § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ako zmluvu o tichom spoloèenstve.
Avak k podnikaniu je moné sa zdrui aj takým spôsobom, e sa zaloí nový právny subjekt právnická osoba, ktorý má svoju vlastnú právnu subjektivitu
odlinú od právnej subjektivity jeho zakladate¾ov a ktorý získa svoje vlastné podnikate¾ské oprávnenie. Takto zaloená právnická osoba môe ma právnu formu
obchodnej spoloènosti alebo drustva.
Pri podnikaní vo forme obchodnej spoloènosti je dôleité zvoli najvýhodnejiu právnu formu. Ak je hlavným zmyslom osobná úèas na podnikaní, je najvhodnejou formou verejná obchodná spoloènos, k zaloeniu ktorej sa nevyaduje
iadny kapitál, avak nevýhodou je osobné ruèenie spoloèníkov za záväzky spoloènosti. Ak je hlavným dôvodom spojenia osôb získanie potrebných kapitálových
prostriedkov bez osobnej úèasti na podnikaní väèieho rozsahu, je najvýhodnejia
akciová spoloènos. Výhody oboch typov spoloèností vak v sebe kombinuje spoloènos s ruèením obmedzeným.
Spoloènos s ruèením obmedzeným je jednou z najrozírenejích právnych
foriem podnikate¾skej aktivity v oblasti drobného a stredného podnikania a po novele Hospodárskeho zákonníka zák. è. 103/1990 Zb. sa zaèala vyuíva aj v SR.
V súèasnej dobe je spoloènos s ruèením obmedzeným upravená v § 105 a 153 Obchodného zákonníka (zák. è. 513/1991 Zb.). Okrem toho platia pre túto spoloènos,
rovnako ako pre ostatné formy obchodných spoloèností, ustanovenia § 56 a 75
Obchodného zákonníka (veobecné ustanovenia o obchodných spoloènostiach).
S novou právnou úpravou spoloènosti s ruèením obmedzeným, obsiahnutou v Obchodnom zákonníku by sa mali zoznámi nielen tí, ktorí ete len najvýhodnejiu právnu formu podnikania h¾adajú, ale aj tí, ktorí u spoloènos s ruèením
obmedzeným zaloili. Pod¾a § 768a Obchodného zákonníka spoloènosti s ruèením
obmedzeným zaloené pred nadobudnutím úèinnosti zákona è. 11/1998 Z. z. (t. j.
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Právne otázky podnikania

Spoločnosť s ručením obmedzeným
novely úèinnej od 1. 2. 1998) sú povinné do iestich mesiacov od nadobudnutia jeho úèinnosti upravi svoje spoloèenské zmluvy a stanovy tak, aby boli v súlade
s týmto zákonom.
Zákon è. 500/2001 Z. z. s úèinnosou od 1. 1. 2002 priniesol nové ustanovenia,
ktorými sa slovenská právna úprava prispôsobuje poiadavkám komunitárneho
práva obchodných spoloèností, resp. ktorými sa odstraòujú niektoré nedostatky
právnej úpravy, ktoré spôsobovali najvýraznejie problémy v právnej praxi.
Novela prináa viacero nových povinností, ktoré budeme postupne analyzova v nasledovnom výklade. Z h¾adiska povinností prispôsobi sa novej úprave sú pre spoloènosti s ruèením obmedzeným najvýznamnejie tie, ktoré obsahuje ustanovenie § 768c ods. 24, z ktorého vyplýva dvojroèná transformaèná
lehota (do 31. 12. 2003) pre spoloènosti s ruèením obmedzeným, ktoré majú jediného spoloèníka. Retrikcie zmenenej právnej úpravy vedú k tomu, e spoloènos s jediným spoloèníkom nemôe by jediným zakladate¾om alebo zakladate¾om inej jednoosobovej spoloènosti s ruèením obmedzeným. Takisto nie je
umonené, aby jedna fyzická osoba bola jediným spoloèníkom vo viac ako troch
spoloènostiach s ruèením obmedzeným. Sankcia za neprispôsobenie sa poiadavkám novej úpravy spoèíva v oprávnení súdu zrui vetky takéto spoloènosti, aj bez návrhu, a nariadi ich likvidáciu.
Zákon è. 11/1998 Z. z. (novela Obch. zák.) priniesol predovetkým zmeny
v nasledovných oblastiach týkajúcich sa spoloènosti s ruèením obmedzeným: základné imanie, vklady spoloèníkov ich predmet, spôsob ohodnotenia a splatenia,
správa vkladov, rezervný fond, stanovenie nových podmienok pre zakladate¾ov,
zodpovednos a ruèenie, povinnosti spoloèníka, zákonné podmienky pre výkon
funkcie konate¾a. Konkrétnosti týkajúce sa jednotlivých oblastí sú uvádzané vdy
v dotknutej predmetej èasti tohto výkladu o s. r. o.
Aké sú výhody a nevýhody podnikania v spoloènosti s ruèením obmedzeným oproti individuálnemu podnikaniu:
a) Spoloènos s ruèením obmedzeným umoòuje spoji kapitálové prostriedky
viacerých podnikate¾ov, príp. aj ich èinnosti a súèasne rozde¾uje podnikate¾ské riziko.
b) Umoòuje oddelenie majetku pouitého na podnikanie od osobného majetku svojich zakladate¾ov (spoloèníkov) a tým obmedzuje riziko podnikania.
Pri individuálnom podnikaní zodpovedá podnikate¾ za poruenie svojich
záväzkov celým svojím majetkom, nielen tou jeho èasou, ktorú vloil do
podnikania. Ak individuálny podnikate¾ nesplní svoje záväzky, môe by
v rámci exekúcie (výkonu rozhodnutia) alebo v konkurze postihnutý celý jeho majetok, vrátane majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manelov. Pri podnikaní v spoloènosti s ruèením obmedzeným odde¾uje
zakladate¾ èas svojho majetku, ktorý ako svoj vklad vkladá do spoloènosti.
Vklad sa stáva majetkom spoloènosti a tým dochádza k oddeleniu majetku
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Spoloènos s ruèením obmedzeným má spoloèné s akciovou spoloènosou to,
e obidve povinne vytvárajú základné imanie, avak u akciovej spoloènosti to
predstavuje 1 000 000 Sk. Spoloèníci nie sú priamo zo zákona povinní k osobnej
úèasti na podnikaní, avak u spoloènosti s ruèením obmedzeným mono osobnú
úèas na podnikaní dohodnú v spoloèenskej zmluve. Záleí preto na zakladate¾och, ako budú spoloènos v spoloèenskej zmluve koncipova. Je moné, e spoloèníci vnesú iba vklady (zaistia kapitál) a vlastné podnikanie bude organizova najatý manament alebo budú spoloèníci okrem vkladov aj osobne angaovaní
v obchodných záleitostiach spoloènosti alebo èas spoloèníkov sa okrem vnesenia
vkladu bude osobne podie¾a aj na podnikaní a druhá èas vnesie iba vklady.
Spoloèné pre obidve spoloènosti je aj to, e majú zákonom neobmedzený
predmet èinnosti (osobné spoloènosti môu by zaloené len za úèelom podnikania). Spoloènos s ruèením obmedzeným je vak menej formalizovaná ne akciová
spoloènos a kapitálové toky v nej sú preh¾adnejie. Podiel v spoloènosti s ruèením
obmedzeným patrí vdy urèitej konkrétnej osobe a nie je moné, aby znel na majite¾a, ako to môe by pri akciách. Ak vydá akciová spoloènos akcie na doruèite¾a,
pod¾a výpisu z obchodného registra nie je známe, kto je v konkrétnom okamihu
akcionárom a teda podielnikom tejto spoloènosti. U spoloènosti s ruèením obmedzeným je ¾ahie regulovate¾ný pohyb spoloèníkov. Spoloèník spoloènosti s ruèe-
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spoloènosti a spoloèníka. Ak je podnikanie spoloènosti neúspené, je postihnutá iba tá èas majetku spoloèníka, ktorá reprezentuje jeho podiel v spoloènosti, nie jeho osobný majetok. Ten môe by postihnutý len v rozsahu, v akom
prípadne ruèí spoloèník za záväzky spoloènosti. Preto je z h¾adiska obmedzenia podnikate¾ského rizika výhodné podnikanie v tejto forme spoloènosti, aj keï je spoloènos tvorená len jedným spoloèníkom.
c) Spoloènos je vdy platite¾om dane z príjmov, je platite¾om dane z pridanej
hodnoty (za zákonom splnených podmienok) a vedie podvojné úètovníctvo.
d) Podnikanie v spoloènosti s ruèením obmedzeným vyaduje pohotový kapitál
pri zaloení spoloènosti, pretoe zákon stanovuje minimálnu výku vkladu
spoloèníka a celkového základného majetku spoloènosti. Jeden zakladate¾
musí vloi hodnotu vo výke 200 000 Sk. Pri viacerých zakladate¾och je minimálny vklad 30 000 Sk, prièom súèet hodnôt vkladov zakladate¾ov musí by
vdy aspoò 200 000 Sk. Pri vzniku spoloènosti sa musia splati úplne nepeòané vklady a na kadý peòaný vklad sa musí splati aspoò 30 % (t. j.
9 000 Sk). Celková hodnota úplne splatených nepeòaných vkladov a peòaných vkladov splatených vo výke aspoò 30% musí by minimálne 100 000 Sk.
V prípade jediného spoloèníka je zákonom uloená povinnos splati
vklad, ktorým sa vytvára základné imanie jednorazovo v plnej výke.
e) Výhoda spoloènosti s ruèením obmedzeným oproti iným formám obchodných spoloèností je v tom, e umoòuje spoji výhody osobných spoloèností
(verejná obchodná spoloènos a komanditná spoloènos) so spoloènosou èiste
kapitálovou (akciová spoloènos).

Spoločnosť s ručením obmedzeným
ním obmedzeným je teda osobne viacej spätý so spoloènosou ne akcionár s akciovou spoloènosou. Urèitou nevýhodou je vak ruèenie spoloèníkov za záväzky
spoloènosti, aj keï len v obmedzenom rozsahu, zatia¾ èo akcionári za záväzky akciovej spoloènosti neruèia vôbec.
Výhodou spoloènosti s ruèením obmedzeným oproti osobným spoloènostiam
je to, e u spoloènosti s ruèením obmedzeným je viacej obmedzené riziko podnikania. Na zaloenie verejnej obchodnej spoloènosti nie je síce potrebný iaden poèiatoèný kapitál, avak spoloèníci ruèia za záväzky spoloènosti celým svojím aj osobným majetkom. Majú teda podobné postavenie ako pri individuálnom podnikaní.
Rozdiel je iba v tom, e u individuálneho podnikania priamo zodpovedajú za poruenie záväzkov (veritelia vymáhajú splnenie priamo od podnikate¾a), zatia¾ èo
vo verejnej obchodnej spoloènosti iba ruèia. Veritelia musia teda najskôr písomne
poiada o splnenie záväzku spoloènos a a potom môu vyadova plnenie od
spoloèníkov ako ruèite¾ov spoloènosti. Ruèenie je tu vak neobmedzené. U spoloènosti s ruèením obmedzeným je ruèenie spoloèníka obmedzené na èiastku nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Spoloèník, ktorý svoj vklad
splatil teda verite¾om spoloènosti neruèí. Spoloèník, ktorý ete nesplatil vklad, verite¾om spoloènosti síce ruèí tie celým svojím majetkom, avak maximálne do
èiastky, ktorú ete spoloènosti dlhuje na svojom vklade.
Môeme teda zhrnú, e podnikanie v spoloènosti s ruèením obmedzeným je
výhodné pre toho, kto chce obmedzi svoje podnikate¾ské riziko a má potrebný poèiatoèný kapitál na zaloenie spoloènosti, pokia¾ má ma jeho podnikanie charakter drobného èi stredného podnikania a relatívne preh¾adné kapitálové väzby
s monosou ovplyvòova zmeny v osobách spoloèníkov.
Nadobúdaciemu významu podnikania vo forme spoloènosti s ruèením obmedzeným zodpovedá aj nový rozsah jej právnej úpravy v Obchodnom zákonníku. Oproti doterajím tyrom paragrafom (§ 106n a § 106q) v Hospodárskom zákonníku obsahuje ich Obchodný zákonník pädesiattri (§ 105 a § 153). Nová
úprava je nielen podrobnejia, ale obsahuje aj niektoré nové princípy, najmä
v otázkach ruèenia spoloèníkov, vkladov a podielov spoloèníkov, orgánov spoloènosti a jej zániku.
Spoloènos s ruèením obmedzeným sa zaraïuje medzi kapitálové spoloènosti.
Do kapitálových spoloèností sa zaraïuje preto, e základnou povinnosou spoloèníkov nie je osobná úèas na podnikaní spoloènosti, ale povinnos vnies urèitý kapitál
(peòaný alebo nepeòaný), e veritelia sa môu zásadne uspokojova len z majetku
spoloènosti a spoloèníci sú postihnute¾ný len v obmedzenom rozsahu alebo sú vôbec osobne majetkovo nepostihnute¾ní, aj keï má spoloènos predlený majetok.
Medzi osobné rysy spoloènosti s ruèením obmedzeným môeme pod¾a jej
úpravy v Obchodnom zákonníku zahrnú tieto skutoènosti:
a) podiel spoloèníkov nie je stelesnený v cennom papieri (akcii), a preto je jeho
úèas v spoloènosti prevodite¾ná iba obmedzene, spravidla len so súhlasom
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b) pri úmrtí spoloèníka prechádza dedením obchodného podielu priamo zo
zákona na dedièa aj úèas v spoloènosti. Spoloèenská zmluva môe dedenie
vylúèi, avak nie pri spoloènosti s jediným spoloèníkom;
c) je obmedzený poèet spoloèníkov tak, aby bola zabezpeèená ete monos ich
úèasti na podnikaní, ak o to prejavia záujem, a to na 50 spoloèníkov (obdobne
ako vo francúzskom a anglickom práve);
d) spoloèníci ruèia v obmedzenom rozsahu verite¾om za záväzky spoloènosti.

2. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
A. Zakladatelia spoločnosti
Zakladate¾om spoloènosti s ruèením obmedzeným môe by akáko¾vek fyzická alebo právnická osoba. Nie je dôleité, èi sa jedná o osobu slovenskú alebo zahraniènú. Slovenskou fyzickou osobou je fyzická osoba s bydliskom na území SR
(tátne obèianstvo nie je rozhodujúce) a zahraniènou fyzickou osobou osoba s bydliskom mimo územia SR. Slovenskou právnickou osobou je právnická osoba so
sídlom na území SR a zahraniènou právnickou osobou osoba so sídlom mimo územia SR (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka). Pojem bydlisko Obchodný zákonník nedefinuje priamo, ale odkazuje na úpravu adresy trvalého pobytu fyzickej
osoby pod¾a osobitného zákona (zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov). Sídlom právnickej osoby je adresa, z ktorej sa riadi èinnos právnickej osoby, ktorá
sa zapisuje do obchodného registra. Miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, z ktorej sa riadi podnik fyzickej osoby. Pri zakladaní spoloènosti s ruèením
obmedzeným majú slovenské aj zahranièné osoby rovnaké práva a povinnosti
(viï § 24 ods. 3 Obchodného zákonníka).
Zakladate¾om spoloènosti s ruèením obmedzeným môe by akáko¾vek právnická osoba aj nepodnikate¾ského charakteru (napr. obec, obèianske zdruenie, nadácia). To isté platí pre osoby fyzické, pretoe na to, aby zaloili spoloènos s ruèením obmedzeným, nemusia by podnikate¾mi. To vyplýva z § 261 ods. 3 písm. a)
Obchodného zákonníka, pod¾a ktorého sa vzahy medzi zakladate¾mi obchodných
spoloèností, spoloènosou a spoloèníkmi navzájom riadia vdy Obchodným zákonníkom, bez oh¾adu na povahu úèastníkov (bez oh¾adu na to, èi sa jedná o podnikate¾a alebo nie).
Zakladate¾om spoloènosti s ruèením obmedzeným môe by aj tát, aj keï
o tom Obchodný zákonník výslovne nehovorí. Vyplýva to vak z § 21 Obèianskeho
zákonníka, pod¾a ktorého, pokia¾ je úèastníkom obèiansko-právnych vzahov tát,
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najvyieho orgánu spoloènosti (v niektorých právnych poriadkoch sa síce
vydávajú spoloèníkom tzv. podielnické listy, ale tie nemajú charakter cenného papiera, ale len papiera legitimaèného);
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je právnickou osobou. Vzahy upravené Obchodným zákonníkom sú osobitným
druhom súkromno-právnych vzahov (obèiansko-právnych vzahov v irom
zmysle slova), a preto tento záver platí aj pre oblas pôsobnosti Obchodného zákonníka (porovnaj aj § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka).
Obmedzenia zakladate¾ov pri zakladaní spoloènosti s ruèením obmedzeným
Obchodný zákonník v znení pred novelou è. 11/1998 Z. z. neukladal.
V súèasnosti s úèinnosou od 1. 1. 2002 po novele è. 500/2001 Z. z. je moné
obmedzenie práva na zakladanie spoloèností s ruèením obmedzeným v zmysle
nového ustanovenia § 105a rozdeli na nasledovné skupiny
a) tzv. zákaz reazenia jednoosobových spoloèností s ruèením obmedzeným,
kedy spoloènos s ruèením obmedzeným s jediným zakladate¾om alebo
spoloèníkom nemôe zaloi ïaliu spoloènos ako jediný zakladate¾ alebo
sta sa jediným spoloèníkom, ako aj zákaz úèasti jednej fyzickej osoby ako
jediného zakladate¾a alebo spoloèníka vo viac ako troch spoloènostiach
s ruèením obmedzeným. V týchto prípadoch ide o vyuitie retrikcií, ktoré
umoòuje uloi dvanásta smernica EEC o jednoosobových spoloènostiach
s ruèením obmedzeným;
b) obmedzenia, ktoré vyplývajú pre vyie uvedené osoby z tej skutoènosti, e na
spoloènos, ktorej sú spoloèníkmi bol vyhlásený konkurz. Retrikcia pôsobí po
dobu jedného roku od vyporiadania záväzkov, ktoré sa viau na majetok podliehajúci konkurzu pod¾a právoplatného rozvrhového uznesenia súdu;
c) obmedzenie viaúce sa k fyzickej osobe, ktorá úmyselným konaním, preukázaným právoplatným rozhodnutím súdu, spôsobila úpadok alebo predåenie, ktoré je dôvodom na vyhlásenie konkurzu. Retrikcia pôsobí po dobu desiatich rokov od vyporiadania záväzkov zaniknutej spoloènosti.
Prejav vôle smerujúci k zaloeniu spoloènosti s ruèením obmedzeným (právny úkon) môe sama vykona len fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilos na
právne úkony. Zakladate¾om by vak mohol by aj neplnoletý alebo osoba, ktorej
spôsobilos bola obmedzená súdom alebo ktorá bola spôsobilosti na právne úkony
zbavená. Zakladate¾ský právny úkon by vak za takéto osoby mohol vykona len
ich zákonný zástupca (rodièia, súdom urèený opatrovník). Pretoe vak nejde
o benú záleitos, bolo by k takému nakladaniu s majetkom potrebné schválenie
súdu pod¾a § 28 Obèianskeho zákonníka.
V mene právnickej osoby je oprávnený zakladate¾ský úkon vykona jej tatutárny orgán. Ten vak môe by vnútornými predpismi zaviazaný vyiada si
súhlas iného orgánu právnickej osoby alebo zakladate¾a. Pokia¾ by tatutárny orgán konal bez takéhoto povolenia, bolo by zaloenie spoloènosti platné, avak ten,
kto takto konal, by niesol zodpovednos voèi právnickej osobe, ktorej je tatutárnym orgánom. Pod¾a Obchodného zákonníka toti nie je moné dovoláva sa
vo vzahu k tretím osobám toho, e tatutárny orgán prekroèil rozsah svojich
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V mene tátu by spoloènos s ruèením obmedzeným zakladal prísluný
tátny orgán. Za tátny orgán by konal ten, kto je na to pod¾a právnych alebo vnútorných predpisov oprávnený.
Spoloènos s ruèením obmedzeným môe by zaloená jedným alebo viacerými zakladate¾mi. Tým sa líi od osobných spoloèností, kde sú potrební najmenej
dvaja zakladatelia. Na rozdiel od akciovej spoloènosti môe by jediným zakladate¾om ako osoba fyzická, tak osoba právnická; jediným zakladate¾om akciovej
spoloènosti môe by len osoba právnická. Ak zakladá spoloènos jeden zakladate¾, je potrebné na zaloenie spoloènosti vyhotovenie zakladate¾skej listiny,
ak zakladá spoloènos viac osôb, je spoloènos zaloená podpisom spoloèenskej
zmluvy.
Kadá osoba, ktorá je zakladate¾om, sa môe necha pri zakladaní spoloènosti zastúpi na základe plnej moci. To vyplýva z § 57 Obchodného zákonníka.
Plná moc vak musí by písomná a musí v nej by výslovne uvedené, e splnomocòuje na podpis spoloèenskej zmluvy o zaloení spoloènosti s ruèením obmedzeným. Pod¾a náho názoru vak nemusí plná moc obsahova celý text zmluvy, ktorá
má by podpísaná, ako to niekedy tátne orgány vyadujú. V akej podobe má by
zmluva podpísaná, je vecou vnútorného vzahu splnomocnenca a splnomocnite¾a,
pretoe splnomocnite¾ môe poveri splnomocnenca aj na to, aby pristúpil na urèité
zmeny zmluvy alebo na to, aby ich sám navrhol. Pokia¾ by splnomocnenec prekroèil
nariadené pokyny, malo by to vplyv na jeho zodpovednos voèi splnomocnite¾ovi,
ale nie na platnos podpísanej zmluvy.
Je teda moné do plnej moci zahrnú aj plný text zmluvy, ktorá má by podpísaná, pokia¾ chce ma splnomocnite¾ istotu, e v jeho mene nebude podpísaná
zmluva iná, ale nie je to pod¾a náho názoru podmienkou platnosti plnej moci.
Podpis splnomocnite¾a na plnej moci vak musí by úradne overený (na notárstve,
obecnom úrade poverenom vies matriku, súde, príp. slovenskom ve¾vyslanectve
alebo konzuláte v cudzine). V mene právnickej osoby môe plnú moc udeli len jej
tatutárny orgán a pokia¾ je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, treba
priloi aj výpis o zápise tejto osoby do obchodného registra.
Sporné môe by, èi je moné udeli plnú moc aj pri zakladaní spoloènosti jednou osobou vo forme notárskeho zápisu. V § 57 ods. 3 sa táto monos výslovne neuvádza. Avak z formulácie ak pripúa tento zákon, aby spoloènos zaloil jediný zakladate¾, nahrádza spoloèenskú zmluvu zakladate¾ská listina, ak neustanoví
tento zákon inak, vo forme notárskeho zápisu« mono vyvodi, e je moné vystavi plnú moc aj na zaloenie spoloènosti vo forme notárskeho zápisu, pretoe zákon túto monos nevyluèuje. V záujme právnej istoty splnomocnite¾a by mal by
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oprávnení, pretoe pod¾a Obchodného aj Obèianskeho zákonníka je tatutárny orgán právnickej osoby oprávnený kona vo vetkých záleitostiach a vnútorné obmedzenia nemajú voèi tretím osobám úèinky.

Spoločnosť s ručením obmedzeným
celý obsah zakladate¾skej listiny obsiahnutý v plnej moci, ale ani tu to pod¾a náho
názoru za podmienku platnosti plnej moci nemono povaova. Pre plnú moc na
zaloenie spoloènosti zakladate¾skou listinou platí pod¾a nás vetko, èo bolo povedané o plnej moci na zaloenie spoloènosti spoloèenskou zmluvou.
Obchodný zákonník limituje maximálny poèet spoloèníkov a tým aj zakladate¾ov spoloènosti s ruèením obmedzeným, pretoe pri väèom poète spoloèníkov sa u táto spoloènos stáva akopádnou a nefunkènou. Horná hranica poètu
zakladate¾ov je 50. Tento poèet nemôe by prekroèený ani poèas trvania spoloènosti. Pokia¾ by poèet spoloèníkov prekroèil pädesiat, musela by sa premeni na
inú právnu formu obchodnej spoloènosti (najskôr na akciovú spoloènos) alebo na
drustvo. V opaènom prípade by takú spoloènos mohol zrui súd pod¾a § 68
ods. 6 písm. c) Obchodného zákonníka, pretoe zanikli predpoklady vyadované
pre vznik spoloènosti (maximálny poèet 50 spoloèníkov).

B. Spoločenská zmluva
Ak sa chce na spoloènosti s ruèením obmedzeným podie¾a viacej osôb, je
na zaloenie spoloènosti potrebné uzavrie spoloèenskú zmluvu. Spoloènos je
potom zaloená okamihom, kedy je uzavretá spoloèenská zmluva. To je deò,
kedy je spoloèenská zmluva podpísaná poslednou zmluvnou stranou.
Zaloením spoloènosti sa kontituujú vzájomné vzahy medzi zakladate¾mi
(budúcimi spoloèníkmi), budúce vzahy medzi spoloèníkmi navzájom a vzahy
budúcich spoloèníkov k spoloènosti. Zaloením vak ete nevzniká spoloènos
ako právnická osoba (ako samostatný subjekt práv a povinností). Spoloènos ako
právnická osoba vzniká a ku dòu zápisu do obchodného registra. A do dòa, ku
ktorému bude spoloènos zapísaná v obchodnom registri, nemôe nadobúda práva a povinnosti, a preto z právnych úkonov, ktoré zakladatelia v mene spoloènosti
do toho èasu vykonajú nie je zaviazaná spoloènos, ale osobne jej zakladatelia (táto
problematika bude podrobnejie rozobraná ïalej).

a) Postup pri uzavieraní spoločenskej zmluvy.
Uzavrenie spoloèenskej zmluvy by malo predchádza spracovaniu podnikate¾ského zámeru a spoloèenská zmluva by mala by len právnou formou vyjadrenia tohto zámeru pod¾a poiadaviek Obchodného zákonníka.
Na postup pri uzavieraní spoloèenskej zmluvy sa pouijú veobecné ustanovenia Obèianskeho zákonníka o uzavieraní zmlúv obsiahnuté v§ 43a a 44 a ustanovenia § 269 a 275 Obchodného zákonníka.
Zmluva vznikne v okamihu, kedy sa strany dohodnú na celom obsahu zmluvy,
nestaèí dohoda o podstatných èastiach zmluvy, ktoré sú upravené v § 110 ods. 1
Obch. zákonníka.
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Okrem podstatných èastí, ktoré spoloèenská zmluva o zaloení spoloènosti
s ruèením obmedzeným obsahova musí, môe ktorýko¾vek zo zakladate¾ov poadova, aby zmluva obsahovala ete ïalie èasti, ktoré zákon výslovne nepredpisuje
a o ktorých sa môu úèastníci medzi sebou dohodnú. Pokia¾ teda niektorý z úèastníkov vyaduje, aby zmluva obsahovala okrem podstatných èastí ete ïalie èasti,
je zmluva uzavrená a dosiahnutím zhody o vetkých èastiach zmluvy.
Rozdiel medzi podstatnými a nepodstatnými èasami spoloèenskej zmluvy
je vak v tom, e podstatné èasti musí zmluva obsahova, inak nevznikne, zatia¾
èo nepodstatné èasti musí obsahova, len keï na tom niektorá zo zmluvných
strán trvá.
Obchodný zákonník v § 269 ods. 3 umoòuje, aby bola urèitá èas zmluvy nahradená dohodou strán o spôsobe umoòujúcom dodatoèné urèenie obsahu záväzku. To nie je vylúèené ani pri uzavieraní spoloèenskej zmluvy. Nie je vak moné dohodnú, e chýbajúci obsah zmluvy urèí iba jedna zo strán. Doplnenie
zmluvy môe by preto vyhradené neskorej dohode strán alebo sa môu dohodnú na tom, e chýbajúci obsah zmluvy bude urèený treou osobou alebo súdom,
príp. e sa tak bude postupova, pokia¾ by sa strany nedohodli na chýbajúcom obsahu zmluvy.
Vyhradenie urèitých èastí zmluvy budúcej dohode môe ma rôzne právne
následky pod¾a toho, èi sa jedná o podstatnú èas alebo nepodstatnú èas zmluvy.
Do uplynutia doby, kedy má by èas zmluvy doplnená, sú vak strany svojimi
prejavmi vôle viazané, èi u bola neskorej dohode vyhradená podstatná alebo nepodstatná èas zmluvy.
Pokia¾ sa vak strany neskôr nedohodnú na chýbajúcich podstatných èastiach,
spoloèenská zmluva nevznikne a spoloènos nebude zaloená, pokia¾ sa strany
nedohodli, e chýbajúci obsah zmluvy bude nahradený treou osobou alebo súdom
pre prípad, e sa samé nedohodnú na doplnení obsahu zmluvy. Pri urèovaní
chýbajúceho obsahu zmluvy postupuje tretia osoba alebo súd pod¾a § 290 a 292
ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka. Zmluvný konsenz oh¾adne chýbajúcej podstatnej èasti je potom doplnený rozhodnutím tretej osoby alebo súdu a a od toho
okamihu je spoloèenská zmluva uzavrená.
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Podstatné èasti zmluvy sú tie jej obsahové náleitosti, na ktorých sa musia
strany dohodnú, aby urèitú zmluvu bolo moné podradi pod zmluvný typ upravený v Obchodnom zákonníku (pozri § 269 ods. 1 Obch. zákonníka). Aby bolo
moné urèitú spoloèenskú zmluvu oznaèi za spoloèenskú zmluvu o zaloení spoloènosti s ruèením obmedzeným, musí zmluva obsahova èasti uvedené v § 110.
Pokia¾ by niektorú z týchto èastí zmluva neobsahovala, spoloènos s ruèením obmedzeným nie je zaloená a registrový súd by bol povinný odmietnu zápis spoloènosti na základe takej zmluvy do obchodného registra.

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Pokia¾ sa strany dohodnú na tom, e neskôr bude dohodnutá stranami urèitá
nepodstatná èas zmluvy, spoloèenská zmluva vzniká, ale neskoria dohoda sa povauje za podmienku platnosti celej zmluvy. Pokia¾ sa vak strany pri podpise
zmluvy dohodli na tom, e dosiahnutie dodatoènej dohody o nepodstatnej èasti
nemá ma vplyv na platnos zmluvy, bude zmluva plati aj bez dosiahnutia dohody
o tejto èasti zmluvy, teda v pôvodnom znení. To vak musí by v zmluve výslovne
zakotvené, inak platí, e neskoria dohoda je podmienkou platnosti celej zmluvy.
Pod¾a Obèianskeho zákonníka (§ 36) môu by podmienky odkladacie alebo
rozväzovacie. Podmienka je odkladacia, pokia¾ úèinky právneho úkonu nastanú,
a keï je podmienka splnená (v naom prípade by spoloènos bola zaloená a dosiahnutím dohody o chýbajúcej nepodstatnej èasti). Podmienka je rozväzovacia, ak
jej splnením zaniknú úèinky, ktoré u nastali (v naom prípade spoloènos síce bola
zaloená, ale splnením bude zaloenie spoloènosti zruené). Obchodný zákonník
ponecháva na úèastníkoch, akú podmienku zvolia. V pochybnostiach sa vak má
za to, e podmienka má odkladacie úèinky (spoloènos vznikne a dosiahnutím
zhody o chýbajúcej nepodstatnej náleitosti). To je aj z praktického h¾adiska výhodnejie.
Aj pri chýbajúcich nepodstatných náleitostiach sa vak strany môu dohodnú, e chýbajúci obsah zmluvy, pokia¾ sa samé nedohodnú, bude nahradený rozhodnutím súdu alebo tretej osoby.
Dohodnutá èas zmluvy potom nenadobudne úèinnos, pokia¾ nie je dohodnutý alebo stanovený chýbajúci obsah zmluvy. Platnos dohodnutej èasti zmluvy
vak zaniká, pokia¾ zanikne záväzok doplni chýbajúcu nepodstatnú èas zmluvy.
Záväzok doplni chýbajúcu èas zmluvy zaniká, ak oprávnená strana nevyzve povinnú stranu na doplnenie chybajúceho obsahu zmluvy v dobe urèenej v dohode
o doplnení obsahu zmluvy, a pokia¾ táto doba nebola dohodnutá, do jedného roku
od uzavrenia zmluvy s chýbajúcou nepodstatnou èasou obsahu. Záväzok doplni
chýbajúcu èas zmluvy tie zaniká, pokia¾ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola
zmluva s chýbajúcou èasou obsahu uzavrená, take nemono od zaviazanej strany rozumne poadova, aby zmluvu uzavrela. K zániku záväzku doplni chýbajúci
obsah zmluvy vak dôjde len vtedy, pokia¾ zaviazané strany bez zbytoèného odkladu na zmenu okolností upozornia stranu oprávnenú.
Platnos uzavrenej zmluvy s chýbajúcou podstatnou èasou vak nezanikne,
pokia¾ sa strany dohodli, e uzavrená zmluva má plati aj keï povinnos doplni
chýbajúcu èas zmluvy zanikne.
Zjednoduene povedané, ak nebude dosiahnutá zhoda o znení nepodstatnej
èasti zmluvy, môe by zmluva platná a úèinná aj bez tejto èasti, pokia¾ sa na tomto
rieení strany dohodnú pri uzavieraní zmluvy, v ktorej nepodstatná èas zmluvy je
vyhradená neskorej dohode.
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b) Podstatné časti spoločenskej zmluvy o spoločnosti
s ručením obmedzeným.

Podstatné èasti spoloèenskej zmluvy o spoloènosti s ruèením obmedzeným
sú vymedzené v § 110 ods. 1 Obchodného zákonníka. Ide o tieto náleitosti:
ba) Obchodné meno spoloènosti
Obchodné meno spoloènosti s ruèením obmedzeným je názov, pod ktorým
vykonáva spoloènos právne úkony. Obchodné meno musí by vymedzené v spoloèenskej zmluve a zapisuje sa do obchodného registra. Výber a zostavenie obchodného mena je v dispozícii zakladate¾ov spoloènosti, ktorí sú v zmluvnej slobode vak obmedzení kogentnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
o obchodnom mene (§ 8 a § 12 a § 107 Obch. zákonníka).
Obchodné meno novo zakladanej spoloènosti nesmie by zamenite¾né s obchodným názvom iného podnikate¾a (platí tu právo prednosti alebo priority). Zamenite¾nos sa posudzuje ako z h¾adiska vecného, tak územného. Pod¾a § 10 ods. 1
Obch. zákonníka vak na rozlíenie postaèí uvedenie iného sídla podnikania, pokia¾ nejde o osoby, ktoré podnikajú v rovnakom odbore alebo odboroch zamenite¾ných pri hospodárskej súai.
Právna úprava od 1. 1. 2002 spresòuje, e obchodné meno nesmie vzbudzova klamlivú predstavu o podnikate¾ovi alebo o predmete podnikania. Zároveò
z právnej úpravy vyplýva, e skratka právnej formy nepostaèuje k odlíeniu obchodného mena. Vo väzbe na rôzne tádiá existencie spoloènosti sa zavádza povinnos priraïova k obchodnému menu dodatky oznaèujúce tieto tádiá  v likvidácii, v konkurze, vo vyrovnaní a to dòom, kedy sa takéto tádium stane
aktuálnym, nie a dòom zápisu v obchodnom registri (v tomto prípade sa ani nezapisuje dodatok k obchodnému menu, len sa do ïalích právnych skutoèností
uvedie rozhodnutie spoloèníkov alebo súdu o likvidácii, rozhodnutie súdu
o konkurze, vyrovnaní a pod.)
Obchodné meno môe by odvodené z predmetu podnikania (tzv. vecná firma), alebo môe by tvorené menom niektorého zo spoloèníkov (tzv. osobná firma), alebo môe by celkom fantázijné.
Pokia¾ by zvolené obchodné meno znamenalo zásah do práv k obchodnému menu iného podnikate¾a, mohol by registrový súd odmietnu takúto spoloènos zapísa
do obchodného registra. Keby bola napriek tomu spoloènos zapísaná, mohol by sa
dotknutý podnikate¾ domáha, aby toto meno bolo z obchodného registra vymazané,
aby bolo odstránené zo vetkých obchodných písomností spoloènosti, mohol by iada náhradu spôsobenej kody, príp. aj primeraného zadosuèinenia v peniazoch.
Obchodné meno spoloènosti s ruèením obmedzeným musí obsahova oznaèenie spoloènos s ruèením obmedzeným alebo skratku spol. s r. o. alebo s. r. o..
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Spoloèenská zmluva musí by uzavrená písomne, inak je neplatná a pravos
podpisov musí by úradne overená. To isté platí o doplnení zmluvy treou osobou.

Spoločnosť s ručením obmedzeným
bb) Sídlo spoloènosti s ruèením obmedzeným
Sídlom spoloènosti je adresa, odkia¾ sa riadi èinnos spoloènosti s ruèením
obmedzeným. Táto adresa sa zapisuje do obchodného registra.
Urèenie tejto adresy je vecou zakladate¾ov a nie je k nemu potrebný súhlas
iadneho tátneho orgánu. Pokia¾ niekto vyaduje súhlas obce so sídlom, nepochopil rozdiel medzi sídlom a prevádzkaròou. Súhlas obce je toti potrebný na zriadenie prevádzkarne. To vyplýva z § 4 ods. 3 písm. d) zák. SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Prevádzkaròou rozumie Obchodný zákonník aj ivnostenský zákon priestor,
v ktorom je vykonávaná urèitá podnikate¾ská èinnos. To sa vak nemusí kry
so sídlom spoloènosti. Súhlas prísluných tátnych orgánov by bol teda potrebný,
len keï sa sídlo bude kry s prevádzkaròou, avak nie na sídlo, ale na umiestnenie
prevádzkarne. Nedá sa preto pod¾a náho názoru podmieòova zápis do Obchodného registra doloením súhlasu obce, pretoe obec nedáva súhlas na sídlo, ale
umiestnenie prevádzkarne, a to je z h¾adiska zápisu do obchodného registra nevýznamné, pretoe sa nezapisuje.
bc) Urèenie zakladate¾ov
Obchodný zákonník vyaduje, aby v spoloèenskej zmluve boli presne identifikovaní jej zakladatelia budúci spoloèníci. U právnických osôb ako spoloèníkov
musí by uvedené ich obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo a u fyzických
osôb ich meno, bydlisko a rodné èíslo. O sídle a bydlisku platí vetko, èo bolo
uvedené v súvislosti s rozliovaním osôb na slovenské a zahranièné osoby. Pojem
meno je legislatívna skratka, ktorú zaviedol Obchodný zákonník v § 9 ods. 1
a znamená meno a priezvisko fyzickej osoby.
Obchodný zákonník nevyaduje uvedenie rodinného stavu fyzických osôb
ani dátum narodenia, tieto údaje v spoloèenskej zmluve môu by, ale nemusia.
bd) Predmet èinnosti spoloènosti
Aj urèenie predmetu èinnosti spoloènosti je celkom vecou zakladate¾ov spoloènosti. Pod¾a § 56 ods. 1 Obch. zák. môe by predmetom èinnosti spoloènosti
s ruèením obmedzeným akáko¾vek podnikate¾ská aj nepodnikate¾ská èinnos, pokia¾ nie je zákonom zakázaná. Predmetom èinnosti spoloènosti s ruèením
obmedzeným nemôe by èinnos, ktorá je zakázaná trestným zákonom alebo
vyhradená tátu alebo len urèitej právnickej osobe. Jedná sa o èinnosti, ktoré sú
vylúèené zo ivnostenského zákona pod¾a § 3 ods. 1 písm. a). Predmetom èinnosti
spoloènosti s ruèením obmedzeným nemôe by ani poisovníctvo (zákon
è. 95/2002 Z. z.) a banková èinnos (zákon è. 483/2001 Z. z.). To sa netýka zmenárenskej èinnosti, ktorá je pod¾a ivnostenského zákona koncesovanou ivnosou,
a teda aj moným predmetom èinnosti spoloènosti s ruèením obmedzeným.
Obchodný zákonník umoòuje (§ 56 ods. 3 a § 30 ods. 2), aby predmetom
èinnosti spoloènosti bola aj èinnos, ktorú pod¾a osobitných predpisov môu
vykonáva iba fyzické osoby (napr. advokáti, komerèní právnici, lekári). Jedná sa
o povolania, ktoré sú v § 2 ods. 1 písm. c) vylúèené zo ivnostenského zákona.
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be) Urèenie výky základného imania spoloènosti
Základné imanie je tvorené súhrnom vkladov spoloèníkov. Urèenie jeho výky
je podstatnou èasou spoloèenskej zmluvy. Základné imanie sa zapisuje do
obchodného registra a je predmetom samostatnej úètovnej evidencie.
Základné imanie je nutné odliova od rezervného fondu. Prostriedky, ktoré
tvoria rezervný fond, je moné poui na prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia spoloènosti. Prostriedky, ktoré tvoria základné imanie, pokia¾ nie sú vyèlenené
do rezervného fondu, sa pouívajú na podnikate¾skú èinnos a sú súèasou majetku
spoloènosti. Základné imanie je významné pri vzniku spoloènosti, kedy je totoné
s majetkom spoloènosti a vyjadruje teda mieru istoty verite¾ov, e ich poh¾adávky
sú týmto majetkom kryté, ale ïalej má význam skôr úètovný, pretoe slúi hlavne na
pomerovanie hospodárskych výsledkov spoloènosti. Ak spoloènos prosperuje, je èisté
obchodné imanie vyie ako základné imanie. Pri strate môe dokonca poklesnú
èisté obchodné imanie pod hodnotu základného imania zapísanú v obchodnom registri. Potom je nutné buï zníi základné imanie, alebo uhradi stratu spoloènosti.
V tejto súvislosti je potrebné upozorni na platné znenie zákona o konkurze a vyrovnaní (zákon è. 328/ 1991 Zb. v znení zákona è. 12/1998 Z. z.). Ustanovenie § 66g
upravuje povinnos poda návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na vyrovnanie v prípade, e dlník, ktorý je podnikate¾om (s. r. o. je vdy podnikate¾om), je nepretrite 60
dní v predåení. Túto povinnos za podnikate¾ov majú vetky osoby, ktoré sú
oprávnené v mene dlníka poda návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na vyrovnanie.
Obchodné imanie spoloènosti je súhrn vetkých záväzkov a majetku spoloènosti a èisté obchodné imanie je rozdiel medzi majetkom a záväzkami spoloènosti. Z h¾adiska zodpovednosti spoloènosti je vak rozhodujúci jej obchodný
majetok (súhrn vetkých majetkových hodnôt aktív), pretoe spoloènos zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, nielen základným imaním. Znamená
to teda, e pri prehlásení konkurzu je postihnute¾ný celý majetok spoloènosti.
Urèenie výky základného imania je vecou dohody spoloèníkov v spoloèenskej zmluve, avak jeho minimálna hodnota musí by 200 000 Sk a pod túto èiastku
nesmie poklesnú po celú dobu trvania spoloènosti, pretoe inak by mohol spoloè-
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Napriek tomu, e vymedzenie predmetu èinnosti v spoloèenskej zmluve je vecou slobodnej vôle zakladate¾ov, mali by zvái, èi môu splni podmienky pre vykonávanie tej-ktorej èinnosti, pretoe Obchodný zákonník vyaduje, aby k návrhu na zápis
spoloènosti do obchodného registra bol priloený doklad, preukazujúci ivnostenské
alebo iné podnikate¾ské oprávnenie a u èinností, ktoré pod¾a osobitných predpisov
môu vykonáva len fyzické osoby, musí by doloené, e èinnos bude spoloènos vykonáva len pomocou na to oprávnených osôb (advokátov, lekárov zapísaných v lekárskej komore a pod.). Ak tieto skutoènosti nebudú preukázané, súd spoloènos do
obchodného registra nezapíe. V spoloèenskej zmluve sa môu spoloèníci dohodnú,
e spoloènos bude pri svojom vzniku vykonáva predmet podnikania v uom rozsahu, ne je uvedený v príslunej èasti spoloèenskej zmluvy. V takomto prípade sa registrovému súdu predkladá podnikate¾ské oprávnenie len na zúený predmet podnikania, ktoré sa navrhuje pri prvozápise zapísa do obchodného registra.
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nos zrui súd pod¾a § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka. Pretoe základné imanie
je tvorené vkladmi spoloèníkov, musí sa vdy súèet hodnoty vkladov vetkých
spoloèníkov rovna hodnote základného imania spoloènosti.
bf) Urèenie výky vkladu kadého spoloèníka pri zaloení spoloènosti,
vèítane spôsobu jeho splácania a ocenenia nepeòaného vkladu
Vklady spoloèníkov vo veobecnosti rozliujeme na peòané a nepeòané. Pri
nepeòaných ïalej rozliujeme vklady hmotné (veci hnute¾né a nehnute¾né) a nehmotné (poh¾adávky, práva z duevného a priemyselného vlastníctva). Zákon bez
oh¾adu na predmet vkladu pouíva pri plnení vkladovej (úhradovej) povinnosti jednotný pojem splatenie vkladu. Èo môe by predmetom vkladu vyplýva
z úpravy v Obèianskom zákonníku  veci, práva a iné majetkové hodnoty (§ 118
OZ, predmety obèianskoprávnych vzahov), Obchodný zákonník uvádza len
niektoré z nich  veci hnute¾né a nehnute¾né, podnik a jeho èas, poh¾adávky.
Z ust. § 59 ods. 2 vyplýva, e predmetom vkladu môe by len hodnota ocenite¾ná peniazmi. Významná retrikcia pri predmete vkladu je upravená vymedzením, e vklady spoèívajúce v záväzku vykona práce alebo poskytnú sluby nie sú
prípustné. Táto úprava má zabráni vytváraniu fiktívneho základného imania
fiktívnymi vkladmi zakladate¾ov, èo je plne kompatibilné s komunitárnym právom.
Pri splatení nepeòaného vkladu sa ustanovila povinnos jeho splatenia pred
zápisom základného imania do obchodného registra.
Spôsob splatenia vkladu je rôzne upravený v závislosti od predmetu vkladu.
Pri peòaných vkladoch sa tieto splatia do rúk správcu vkladu, v zákonom urèenej
výke. Pri hnute¾ných veciach sa splatia ich odovzdaním správcovi, resp.
odovzdaním dokumentov oprávòujúcich ich uívanie. Pri nehnute¾ných veciach
sa vklad povauje za splatený, keï vkladate¾ odovzdá správcovi písomné vyhlásenie opatrené osvedèením o pravosti podpisu vkladate¾a a takou pecifikáciou
predmetu vkladu nehnute¾nosti, ktorá bude postaèova na prevod vlastníckeho
práva z vkladate¾a na spoloènos v katastri nehnute¾ností. Pri iných hodnotách
splatenie závisí od ich charakteru, napr. pri poh¾adávke sa pouijú primerane
ustanovenia o postúpení poh¾adávky z obèianskeho zákonníka, pri nehmotných
statkoch sa odovzdá dokumentácia a pod.
Hodnota nepeòaného vkladu sa urèí znaleckým posudkom. Obchodný zákonník vymedzuje, e posudok musí obsahova aspoò opis nepeòaného vkladu,
spôsob ocenenia a údaj o tom, èi jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu akcií
splácaných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého vkladu do spoloènosti s prípadným príplatkom nad jeho hodnotu. Podrobnú úpravu znaleckej èinnosti upravuje vyhláka MS SR è. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon è. 36/1967 Zb.
o znalcoch a tlmoèníkoch. Zo spôsobu ohodnotenia nepeòaného vkladu zároveò
vyplýva ïalia retrikcia, a to skutoènos, e vklad musí by spôsobilý na znalecké
ohodnotenie. Hodnoty, ktoré sa spoloènosti neposkytnú ako vklady, môu spoloèníci poskytnú spoloènosti iným spôsobom. Peòaná hodnota predmetu vkladu
musí by uvedená v spoloèenskej zmluve alebo zakladacej listine, ak obchodný zákonník neupravuje inak.
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bg) Urèenie konate¾ov spoloènosti
Konate¾ je tatutárnym orgánom spoloènosti a zapisuje sa do obchodného
registra, preto musí by uvedený u v spoloèenskej zmluve, ktorá slúi ako podklad pre tento zápis. Konate¾ môe by buï jeden alebo ich môe by aj viac.
V spoloèenskej zmluve je potrebné uvies meno, bydlisko, rodné èíslo prvého
konate¾a (konate¾ov) a spôsob, akým konajú v mene spoloènosti (samostatne alebo
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Správcom vkladu môe by aj banka. V praxi bude banka správcom vkladu
prevane v prípadoch, kedy sa budú spláca peòané vklady, aj keï vzh¾adom na
zmluvný typ vymedzený v ust. § 700 a nasl. obchodného zákonníka o bankovom
uloení veci, je banka ako správca vkladov vyuite¾ná aj pri nepeòaných vkladoch.
Z h¾adiska statusu banky ako správcu vkladov, z ktorého vyplýva pre tento subjekt
základná povinnos správcu vyjadrená v ods. 4 § 60, je potrebné upozorni na zásadný rozdiel medzi týmto novým statusom a stavom, kedy správca vkladov zakladate¾ uloil obdrané prostriedky v banke na svoj vinkulovaný úèet. Banka poverenie
by správcom vkladov akceptuje na základe svojho slobodného rozhodnutia a tým
preberá na seba povinnosti vyplývajúce pre túto osobu z platnej právnej úpravy.
Vlastnícke práva ku vkladom alebo k ich èastiam splateným pred vznikom
spoloènosti, prípadne aj iné práva k týmto vkladom prechádzajú na spoloènos
dòom jej vzniku. Správca vkladu je povinný po vzniku spoloènosti odovzda
predmety vkladov bez zbytoèného odkladu spoloènosti. Vlastnícke práva k nehnute¾nosti spoloènos nadobúda a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnute¾ností na základe návrhu tatutárneho orgánu spoloènosti podaného do
15 dní od vzniku spoloènosti, ku ktorému sa pripája písomné vyhlásenie vkladate¾a. Obdobne je tomu pri tých nehmotných statkoch, ktorých oprávnené uívanie sa
viae na zápis takejto skutoènosti do registratúr (napr. do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva).
Pri vklade veci sa pecificky upravuje prípad, kedy spoloènos nenadobudne
k predmetu vkladu vlastnícke právo. Zákon pre tento prípad poruenia prevzatého záväzku ustanovuje, e spoloèník je povinný do 90 dní (od oznámenia, e spoloènos nenadobudla vlastnícke právo k veci, ktoré nahrádza výzvu v zmysle ust.
§ 340 ods. 2 Obch. zák.) zaplati jeho hodnotu v peniazoch a spoloènos je povinná
spoloèníkovi vec vráti (resp. umoni uívanie, ak napr. nastalo protokolárne
odovzdanie nehnute¾nosti spolu s vyhlásením vkladate¾a, t. j. pred vkladom vlastníckeho práva na spoloènos v katastri nehnute¾ností). Zákon neriei ostatné súvislosti poruenia záväzku vkladate¾a (zodpovednos za kodu a pod.).
Pri vklade poh¾adávky ruèí spoloèník za vymoite¾nos poh¾adávky do
výky hodnoty svojho vkladu.
Ustanovenia v spoloènosti s ruèením obmedzeným týkajúce sa nepeòaného
vkladu upravujú (v § 109 ods. 3), e v spoloèenskej zmluve sa musí uvies predmet
vkladu (zhodné so veob. ust.), spôsob urèenia jeho ceny v peniazoch (znaleckým
posudkom veob. ust.) a suma, ktorou sa zapoèítava na vklad spoloèníka (osobitná poiadavka nevyplývajúca zo veob. ust.).

Spoločnosť s ručením obmedzeným
viacerí, príp. vetci spoloène) a akým spôsobom v mene spoloènosti podpisujú
(k vyznaènému menu spoloènosti pripoja podpis v zmysle podpisového vzoru).
Konate¾om môe by len fyzická osoba, ktorá má spôsobilos na právne úkony
a ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný èin súvisiaci s podnikaním. Osoba
odsúdená za taký trestný èin sa môe sta konate¾om najskôr po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Do tejto lehoty sa nezapoèíta èas výkonu trestu. Pri tom je potrebné podotknú, e konate¾ musí spåòa veobecné podmienky prevádzkovania ivnosti v zmysle ivnostenského zákona.
Konate¾om môe by len osoba, ktorá má trvalý, resp. dlhodobý pobyt na
území SR (zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov na území SR), resp. priznaný
status zahranièného Slováka (zákon è. 70/1997 Z. z. o zahranièných Slovákoch).
Povolenie na pobyt sa nevyaduje pri obèanoch èlenského tátu Európskej únie
a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
bh) Urèenie èlenov dozornej rady
Dozorná rada nie je povinným orgánom spoloènosti s ruèením obmedzeným.
Zriaïuje sa len vtedy, pokia¾ sa na tom spoloèníci dohodnú v spoloèenskej zmluve.
V takomto prípade vak musí spoloèenská zmluva obsahova aj mená a bydlisko
prvých èlenov dozornej rady.
bi) Spôsob tvorby rezervného fondu
Rezervný fond je zdrojom krytia strát spoloènosti alebo opatrení, ktoré majú
prekona nepriaznivý priebeh hospodárenia spoloènosti. Stratou sa rozumie hospodársky výsledok spoloènosti zistený úètovnou závierkou, pri ktorom sú náklady vyie ako výnosy.
Novela Obchodného zákonníka s úèinnosou od 1. 1. 2002 zmenila úpravu
tvorby rezervného fondu tak, e umonila (opätovne), aby sa rezervný fond
vytvoril a zo zisku spoloènosti vykázaného v riadnej úètovnej závierke.
Dobrovo¾ne môu spoloèníci vytvori rezervný fond u pri zaloení spoloènosti
svojimi príplatkami nad vklad do základného imania. Hranica rezervného
fondu je zákonom urèená na 10 % základného imania.
Rezervný fond sa povinne kadoroène dopåòa o sumu urèenú v spoloèenskej
zmluve alebo v stanovách, najmenej vak vo výke 5% z èistého zisku vyèísleného
v roènej úètovnej závierke. O pouití prostriedkov rezervného fondu rozhodujú
konatelia, ak je treba pokry straty spoloènosti alebo ak je treba prekona nepriaznivý priebeh hospodárenia spoloènosti. Doplnenie rezervného fondu zo zisku má
prednos pred podielom spoloèníkov zo zisku spoloènosti. Preto je moné spoloèníkom urèi podiel na zisku a po doplnení rezervného fondu. Doplnenie fondu je
nutné vykona v rozsahu uvedenom v spoloèenskej zmluve alebo stanovách. Nie je
moné doplni fond len tou èasou zisku, ktorá je ako minimum stanovená
zákonom, pokia¾ zmluva alebo stanovy urèujú prídel vyí, pretoe povinným
prídelom je v takomto prípade prídel uvedený v zmluve alebo v stanovách. Zákonný
limit obmedzuje iba zmluvnú vo¾nos strán.
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bj) Lehoty, v ktorých sa má uskutoèni valné zhromadenie
Novelou Obch. zákonníka v ust. § 129 ods. 1 sa medzi podstatné èasti spoloèenskej zmluvy zaradila aj náleitos týkajúca sa lehôt, v ktorých sa má valné
zhromadenie uskutoèni. Naïalej platí, e valné zhromadenie sa má uskutoèni
najmenej raz za rok (§ 128 ods. 1) s tým, e konkretizáciu lehoty musí urèi
spoloèenská zmluva, príp. stanovy.
bk) výhody a náklady
Ak sa majú poskytnú výhody osobám podie¾ajúcim sa na zaloení spoloènosti alebo na èinnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej èinnos, je potrebné tieto výhody uvies v spoloèenskej zmluve. Pod výhodami sa rozumejú akéko¾vek výhody, t. j. plnenia, ktoré nie sú v obchodnom styku obvyklé.
V prípade pochybností je vhodné plnenie pod výhodu subsumova, vzh¾adom na
zodpovednos konate¾ov spoloènosti pri poskytnutí takýchto plnení.
Ako nevyhnutná náleitos spoloèenskej zmluvy sa s úèinnosou od 1. 1. 2002
vyaduje uvies predpokladané náklady, ktoré súvisia so zaloením a vznikom
spoloènosti. Pod týmito nákladmi sa rozumejú predovetkým súdne poplatky
(na zápis do obchodného registra vo výke 10 000 Sk), správne poplatky (za ivnostenské oprávnenie 1 000 Sk), odmena za preklady textov, odmena za právnu
pomoc, ekonomické poradenstvo a pod. Pod tieto náklady nie je moné zaradi
vklady spoloèníkov do základného imania.

c) Nepodstatné časti spoločenskej zmluvy o založení
spoločnosti s ručením obmedzeným

Pokia¾ bude spoloèníkom vyhovova dispozitívna úprava obsiahnutá v Obchodnom zákonníku, nemusí spoloèenská zmluva obsahova iadne ïalie dojednania. Priamo z Obchodného zákonníka vyplýva, e v spoloèenskej zmluve je
moné odline upravi:
 výku úrokov z omekania pri omekaní so splácaním vkladu (§ 113),
 prevodite¾nos, vylúèenie dedenia a monos rozdelenia obchodného podielu
 príplatkovú povinnos (§ 121),
 konkretizáciu výkonu práva týkajúceho sa riadenia spoloènosti (§ 122),
 spôsob delenia zisku medzi spoloèníkov (§ 123),
 podrobnejie vymedzenie pôsobnosti valného zhromadenia a konate¾ov (§ 125 a 133),
 spôsob zvolávania valného zhromadenia a hlasovanie na nej (§ 128),
 ustanovenie dozornej rady (§ 137),
 vylúèenie alebo naopak bliiu pecifikáciu predkupného práva na nové vklady (§ 143),
 spôsob výpoètu vyrovnacieho podielu (§ 150),
 dôvody a podmienky zruenia spoloènosti súdom na návrh spoloèníka (§ 152),
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Poruovanie povinností pri tvorbe rezervného fondu je dôvodom zruenia
spoloènosti súdom pod¾a § 68.
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 spôsob výpoètu podielu na likvidaènom zostatku (§ 153),
 ïalie práva a povinnosti, ktoré zákon neupravuje ani dispozitívne (napr. po-

vinnos k osobnej úèasti na podnikaní a pod.).
Zmluva môe ïalej urèi, e spoloènos vydá stanovy, ktoré podrobnejie
upravia vnútornú organizáciu spoloènosti.

C. Zakladateľská listina
Ak zakladá spoloènos iba jeden zakladate¾ (fyzická alebo právnická osoba),
nahrádza spoloèenskú zmluvu zakladate¾ská listina. Zakladate¾ská listina musí
obsahova rovnaké podstatné èasti ako spoloèenská zmluva a môe obsahova aj
èasti nepodstatné.
Zakladate¾ská listina je svojou povahou jednostranným právnym úkonom,
ktorý musí by vyhotovený vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone (nepostaèí úradné overenie podpisu zakladate¾a).
Ak zakladá spoloènos jeden zakladate¾ a je tie súèasne osobou spravujúcou vklady pred zápisom spoloènosti do obchodného registra, je povinný splati celý vklad
a tým aj celé základné imanie ete pred zápisom spoloènosti do obchodného registra.
Zakladate¾ fyzická osoba môe, avak nemusí, by súèasne aj konate¾om spoloènosti. Právna úprava od 1. 1. 2002 urèuje aj isté pravidlá konania v prípade
jednoosobovej spoloènosti, ktorej jediný spoloèník je zároveò konate¾om spoloènosti. V týchto prípadoch sa vyaduje pre platnos zmlúv uzavretých medzi
týmito osobami písomná forma úkonov. Rovnako sa pre rozhodnutia jediného
spoloèníka, ktorými vykonáva pôsobnos valného zhromadenia vyaduje
písomná forma, ak zákon neustanovuje inak (predovetkým v prípadoch zmeny
zakladate¾skej listiny, ktorá má formu notárskej zápisnice).

3. Vznik spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoloènos s ruèením obmedzeným vzniká a ku dòu svojho zápisu do
obchodného registra. V dobe od zaloenia do vzniku spoloènosti musia vak
zakladatelia splni urèité povinnosti, a preto Obchodný zákonník reguluje aj právne postavenie zakladate¾ov v dobe od zaloenia do vzniku spoloènosti.
Do vzniku spoloènosti konajú vo veciach súvisiacich so vznikom spoloènosti
jej zakladatelia, alebo konatelia spoloènosti (prípadne konate¾, ak je ustanovený
jeden konate¾), prípadne iné osoby (najmä osoby splnomocnené na niektoré
úkony). Tí podávajú a návrh na zápis spoloènosti do obchodného registra.
Právna úprava od 1. 1. 2002 prináa zmenu mechanizmu, ktorým prechádzajú záväzky na spoloènos.
Predovetkým je zrejmé, e úkony vykonané v súlade s týmto ustanovením
sa vykonávajú pod menom spoloènosti. Úkony môu vykonáva tak zakladatelia, ako aj iné osoby, prièom vetky konajúce osoby sú z týchto úkonov zaviazané spoloène a nerozdielne. Najvýznamnejia zmena je v tom, e ak má by
vzniknutá spoloènos z týchto úkonov zaviazaná, musí ich výslovne schváli
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Právna úprava zavádza reguláciu aj v otázke druhu právnych úkonov, ktoré
je moné zo strany spoloènosti prevzia, pretoe táto otázka významne súvisí
právnou istotou tretích osôb.
Predovetkým pôjde o úkony, ktoré súvisia so vznikom spoloènosti, a ktoré
boli vykonané zakladate¾mi alebo konate¾mi, najmä získanie oprávnenia na
podnikanie, nájomnú zmluvu na sídlo a prevádzkarne, zmluvy týkajúce sa odbornej pomoci pri zaloení a vzniku spoloènosti, úkony správcu pri splácaní
vkladov zo strany spoloèníkov a pod. V prípade neistoty, èi je moné predmet
záväzku podriadi pod súvislos so vznikom spoloènosti zákon dáva monos,
aby osoby konajúce v mene spoloènosti prevzali záväzok v mene spoloènosti
s odkladacou podmienkou úèinnosti takéhoto záväzku, ktorou bude schválenie
spoloènosou. Takýmto spôsobom sa tretie osoby upozoròujú na to, e z predmetného záväzku ete spoloènos nemusí by zaviazaná, èo je zároveò aj v prospech konajúcich osôb, ktoré sa týmto spôsobom môu (a mali by sa) chráni
pred osobnou zodpovednosou a povinnosou nahradi kodu. Odkladacia podmienka úèinnosti by mala by v praxi vyuívaná pri obchodných rokovaniach,
pri predkladaní predbených zmlúv napr. na daòové úrady v súvislosti s registráciou dane z pridanej hodnoty a pod.
Pri poruení pravidiel konania v mene spoloènosti zodpovedajú osoby,
ktoré prevzali v mene spoloènosti iné záväzky za spôsobenú kodu (kadému,
komu v tejto súvislosti koda vznikla  otázka tvrdenia a dokazovania pokodenej strany), prièom sú zaviazané z týchto úkonov osobne (významná úprava
zmeny dlníka zo zákona), èo znamená, e musia splni to, na èo sa v mene spoloènosti zaviazali.
Pri dodraní pravidiel konania v mene spoloènosti pred jej vznikom, zákon
ukladá povinnos konajúcim osobám vyhotovi tieto úkony a predloi spoloènosti
na schválenie tak, aby sa dodrala trojmesaèná lehota od vzniku spoloènosti. Ak
konajúce osoby nesplnia tieto svoje povinnosti, v dôsledku èoho spoloènos neschváli v stanovenej lehote úkony vykonané v jej mene pred jej vznikom, èím
vznikne verite¾om koda, zodpovedajú za òu spoloène a nerozdielne.
Zoznam schválených úkonov sa nezakladá do zbierky listín, ale tatutárny
orgán (jeho èlenovia) je povinný bez zbytoèného odkladu oznámi úèastníkom
záväzkových vzahov schválenie právnych úkonov vykonaných v mene spoloènosti pred jej vznikom.
Jednou z najdôleitejích úloh, ktoré musia zakladatelia pre spoloènos zabezpeèi, je získanie preukazu ivnostenského alebo iného podnikate¾ského oprávne-
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prísluný orgán alebo vetci spoloèníci. Právna úprava týmto chráni nový subjekt práva pred nepoznanými záväzkami, ktoré pod¾a pôvodnej koncepcie nemala ani monos odmietnu, pretoe o nich nemala vedomos a ktoré sa mohli
objavi a po dlhom èase existencie spoloènosti, prièom zaväzovali spoloènos.
Ak spoloènos schváli do troch mesiacov od svojho vzniku predostreté právne
úkony, platí, e je z týchto úkonov zaviazaná od poèiatku.
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nia, pokia¾ nejde o oblas, v ktorej je moné podnika aj bez osobitného oprávnenia,
pretoe ináè nezapíe registrový súd spoloènos do obchodného registra.
Zakladatelia sa preto musia najprv zoznámi so zákonom è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon), aby mohli posúdi, èi ich zamý¾ané podnikanie má charakter ivnosti. ivnosou je akáko¾vek podnikate¾ská
èinnos, pokia¾ nie je právnymi predpismi (najmä trestným zákonom) zakázaná
alebo vylúèená zo ivnostenského zákona. Èo nie je ivnosou, urèuje § 3 a 4
ivnostenského zákona. Pokia¾ zakladatelia zistia, e nimi predpokladaná èinnos
nie je zo ivnostenského zákona vylúèená, je ivnosou, aj keï sa o nej zákon
výslovne nezmieòuje a zakladatelia musia pre spoloènos získa ivnostenské
oprávnenie. Na iados zakladate¾ov príp. konate¾ov vydá ivnostenský úrad
ivnostenský list alebo koncesnú listinu na obchodné meno spoloènosti.
Koncesná listina oprávòuje na vykonávanie koncesovaných ivností, ktoré sú
taxatívne uvedené v prílohe è. 3 k ivnostenskému zákonu. ivnostenský list
oprávòuje na ivnosti viazané (príloha è. 2 ivnostenského zákona), remeselné
(príloha è. 2 ivnostenského zákona) alebo ivnosti vo¾né (vetky ostatné ivnosti,
ktoré nie sú vymenované v prílohách 1 a 3).
V ohlásení ivnosti remeselnej alebo viazanej (nie vo¾nej) musí by uvedená aj
osoba zodpovedného zástupcu (nemusí by z okruhu spoloèníkov alebo konate¾ov), ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie ivnosti. Zodpovedný zástupca musí spåòa veobecné i osobitné podmienky prevádzkovania ivnosti, musí
ma trvalý pobyt na území SR, prípadne povolenie na dlhodobý pobyt na úèely
podnikania alebo povolenie na trvalý pobyt na území SR. Zodpovedným zástupcom spoloènosti s ruèením obmedzeným nemôe by èlen dozornej rady, prípadne
iného kontrolného orgánu. Zodpovedný zástupca musí by pri prevádzkovaní ivnosti v pracovnoprávnom vzahu k podnikate¾ovi, to neplatí pokia¾ je zodpovedný zástupca spoloèníkom s. r. o. Zodpovedného zástupcu nie je potrebné ustanovi
pri prevádzkovaní vo¾nej ohlasovacej ivnosti. Pri ostatných (remeselná, viazaná,
koncesovaná) ivnostiach sa táto povinnos viae vdy k urèitej prevádzkarni, kde
sa táto ivnos vykonáva, prièom pre kadú je potrebné ustanovi osobitného zodpovedného zástupcu. ivnostenský úrad môe povoli výnimku z tejto zásady.
V ohlásení alebo iadosti o koncesiu je treba tie uvies prevádzkareò (prevádzkarne), v ktorej bude ivnos vykonávaná. K tomu musí by doloený súhlas
obce k umiestneniu prevádzkarne v obci.
ivnostenské oprávnenie na základe vydaného ivnostenského listu alebo koncesnej listiny vak vznikne spoloènosti a dòom, ku ktorému bude spoloènos zapísaná do obchodného registra. Zakladatelia na základe týchto listín podnika nemôu.
ivnostenské oprávnenia (koncesné listiny a ivnostenské listy na výkon
vo¾nej, remeslenej a viazanej ivnosti) vydávajú Odbory ivnostenské a ochrany
spotrebite¾a okresných úradov.
Za vydanie ivnostenského listu sa platí správny poplatok 1 000 Sk a za
vydanie koncesnej listiny 2 000 Sk (zákon è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch).
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Podmienky pre získanie podnikate¾ských oprávnení, ktoré nie sú ivnosou,
ustanovujú osobitné zákony. Iba na vykonávanie po¾nohospodárskej a lesnej výroby
vèítane predaja nespracovaných po¾nohospodárskych a lesných výrobkov za úèelom spracovania alebo ïalieho predaja, na prenájom nehnute¾ností, bytových a nebytových priestorov a na prevádzkovanie garáí a odstavných plôch v rozsahu ustanovenom v § 4 ivnostenského zákona nie je potrebné iadne osobitné oprávnenie.
Pred zápisom do obchodného registra sú zakladatelia povinní, ako u bolo
uvedené, splati najmenej tridsa percent svojich penaných vkladov, celková
hondota vetkých splatených vkladov (peòaných aj nepeòaných) vak musí èini
minimálne 100 000 Sk, aporty (vecné vklady) musia by vopred splatené. Ak zakladá
spoloènos jeden zakladate¾, je povinný splati celý vklad (peòaný i nepeòaný).
Osoba spravujúca vklad je ïalej povinná vyda písomné vyhlásenie o splatení
vkladu alebo jeho èasti jednotlivými spoloèníkmi. Toto vyhlásenie sa prikladá
k návrhu na zápis spoloènosti do obchodného registra a slúi ako dôkazný prostriedok o tom, ko¾ko jednotliví zakladatelia pred zápisom spoloènosti splatili.
Ak správca vo vyhlásení uvedie vyiu sumu ne je splatená, prechádza na
neho zo zákona povinnos ruèi za spoloèníka voèi spoloènosti a za záväzky
spoloènosti voèi verite¾om spoloènosti. Správca ruèí spoloènosti do výky
rozdielu medzi sumou uvedenou vo vyhlásení a skutoène splatenou sumou za
riadne splnenie vkladovej povinnosti spoloèníkom a v tejto výke ruèí aj voèi
verite¾om spoloènosti, a to a do doby riadneho splatenia vkladov.
Správca spravuje splatené èasti vkladov pred vznikom spoloènosti. Zákon
ustanovuje prechod vlastníckeho, prípadne iného práva na spoloènos okamihom vzniku spoloènosti, teda z tohto aspektu má správca postavenie obdobné
ako komisionár pri komisionárskej zmluve (pozri výklad k § 577 a nasl.). Správca je povinný po vzniku spoloènosti odovzda tatutárnemu orgánu, bez zbytoèného odkladu, splatené vklady. Ak spoloènos nevznikne, je povinný vklady
vráti  správca je zaviazaný k splneniu tejto povinnosti a ostatní zakladatelia
ruèia za jej splnenie spoloène a nerozdielne.
Identifikaèné èíslo u prísluného tatistického úradu u zakladatelia nemusia
získa, pretoe ho pride¾uje priamo registrový súd.
Po splnení vyie uvedených podmienok môe by podaný na registrovom
súde návrh na zápis spoloènosti s ruèením obmedzeným do obchodného registra.
Na rozdiel od doterajej úpravy návrh na zápis spoloènosti do obchodného registra
podpisujú konatelia spoloènosti; ich podpisy musia by úradne overené. Návrh na
zápis môe poda aj splnomocnenec vybavený na to peciálnym splnomocnením
s úradne overeným podpisom splnomocnite¾a.
Registrovým súdom prísluným na vykonanie zápisu je okresný súd v sídle
krajského súdu, v obvode ktorého bude ma spoloènos svoje sídlo.
Návrh na zápis do obchodného registra musia konatelia poda do 90 dní od doruèenia ivnostenského listu, koncesnej listiny alebo iného preukazu podnikate¾ského oprávnenia. Tam, kde sa preukaz podnikate¾ského oprávnenia nevyaduje, plynie
lehota odo dòa uzavretia spoloèenskej zmluvy (spísania zakladate¾skej listiny). Jed-
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ná sa o poriadkovú lehotu, avak pri podnikaní, ktoré má charakter ivnosti, môe
ma zmekanie tejto lehoty negatívne dôsledky. Pod¾a § 10 ods. 5 ivnostenského zákona sú zakladatelia, ktorí nepodali návrh na zápis do obchodného registra do
90 dní od doruèenia ivnostenského listu alebo koncesnej listiny, povinní vráti uvedené doklady ivnostenskému úradu. Registrový súd by teda mohol odmietnu vykonanie zápisu, pretoe zakladatelia dria tieto doklady u neoprávnene.
K návrhu na zápis spoloènosti do obchodného registra je nutné doloi:

 spoloèenskú zmluvu (zakladate¾skú listinu),
 doklad preukazujúci ivnostenské alebo iné podnikate¾ské oprávnenie, ak je











k podnikaniu potrebné alebo doklad preukazujúci, e spoloènos bude vykonáva èinnos, ktorú pod¾a osobitných predpisov môu vykonáva len fyzické osoby pomocou osôb, ktoré sú na to oprávnené,
splnomocnenia splnomocnencov, pokia¾ podpisovali zmluvu alebo návrh na
zápis, s úradne overenými podpismi splnomocnite¾ov,
doklad o povolení k pobytu na území SR, ak má by konate¾om spoloènosti zahranièná fyzická osoba, s výnimkou obèana èlenského tátu EÚ a OECD,
doklad o splnení povinnosti splati urèené èasti vkladov (písomné prehlásenie
správcu vkladu),
stanovy, ak boli prijaté,
znalecký posudok na nepeòané vklady,
výpis z registra trestov prvých konate¾ov,
vzorový podpis konate¾ov,
ak spoloènos zaloila jedna s. r. o. písomné vyhlásenie o tom, e táto s. r. o. má
viacerých spoloèníkov (ako dôsledok zákazu reazenia jednoosobových s. r. o.),
ak spoloènos zaloila jedna fyzická osoba, písomné vyhlásenie o tom, e nie
je jediným spoloèníkom vo viac ako dvoch spoloènostiach.

Návrh na zápis spoloènosti do obchodného registra musí obsahova:
a) obchodný názov a sídlo spoloènosti,
b) predmet èinnosti spoloènosti,
c) meno, bydlisko a rodné èíslo fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby ako spoloèníka,
d) mená a bydlisko, rodné èísla konate¾ov spoloènosti s uvedením spôsobu,
akým konajú v mene spoloènosti,
e) výku základného imania a rozsah jeho splatenia, výku vkladu kadého
spoloèníka a rozsah splatenia vkladu v dobe podania návrhu na zápis spoloènosti do obchodného registra,
f) mená a bydliská, rodné èísla èlenov dozornej rady, pokia¾ bola zriadená,
g) meno prokuristu a jeho bydlisko, ak bola prokúra udelená,
h) oznaèenie, sídlo a predmet podnikania odtepného závodu, pokia¾ bol zriadený a meno a bydlisko jeho vedúceho.
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4. Zodpovednosť a ručenie za záväzky spoločnosti
Vzh¾adom na to, e spoloènos s ruèením obmedzeným je právnickou osobou,
je povinná splni záväzky, ktoré vznikli spoloènosti z právnych úkonov ich konate¾ov alebo zástupcov. Pokia¾ spoloènos záväzok nesplní, môu ju postihnú
sankcie a veritelia sa môu domáha splnenia povinnosti súdnou cestou a uspokoji svoje poh¾adávky aj proti vôli spoloènosti z majetku spoloènosti. Skutoènos, e
v dôsledku poruenia záväzkov sa môu veritelia uspokojova z majetku spoloènosti, oznaèuje Obchodný zákonník ako zodpovednos za poruenie záväzkov.
Ruèením za záväzky spoloènosti rozumie naproti tomu Obchodný zákonník
situáciu, keï niekomu inému ne spoloènosti vzniká povinnos záväzok spoloènosti splni. Ruèenie môe vzniknú buï dobrovo¾ne na základe právneho
úkonu ruèite¾a alebo priamo zo zákona bez oh¾adu na vô¾u ruèite¾a. Nás v tejto
súvislosti bude zaujíma len ruèenie zo zákona. Ruèite¾mi zo zákona sú predovetkým spoloèníci spoloènosti.
Na rozdiel od úpravy v § 106n Hospodárskeho zákonníka a právnej úpravy
rakúskej a nemeckej nezúèastòujú sa spoloèníci na podnikaní iba vkladom, teda
nie sú len povinní splati vklad (tzv. vkladová alebo uhradzovacia povinnos), ale
v ustanovenom rozsahu tie ruèia verite¾om spoloènosti celým svojím majetkom
za záväzky spoloènosti. Ruèenie tu teda nie je len mierou uhradzovacej povinnosti
alebo vyjadrením podnikate¾ského rizika, ale záväzkom spoloèníkov voèi verite¾om spoloènosti.
Ruèenie spoloèníkov je upravené ako ruèenie spoloèníkov verite¾om za záväzky spoloènosti. Na toto ruèenie sa pouijú ustanovenia o ruèení pod¾a § 303
a nasl., pokia¾ to dovo¾uje povaha vzahu medzi spoloèníkom a spoloènosou
a pokia¾ v ustanoveniach Obchodného zákonníka o obchodných spoloènostiach
nie je vykonaná odchylná úprava.
Obchodný zákonník rozliuje ruèenie spoloèníkov za trvania spoloènosti,
ktoré je upravené jednak pecificky u jednotlivých právnych foriem obchodných
spoloèností (§ 106) pre spoloènos s ruèením obmedzeným a jednak veobecne pre
urèitých spoloèníkov bez oh¾adu na formu spoloènosti (§ 56 ods. 5 a § 60 ods. 3)
a ruèenie spoloèníkov po zániku spoloènosti, ktoré je upravené veobecne pre
vetkých spoloèností v § 56 ods. 6.
Zákon è. 11/1998 Z. z. rozíril osobitné formy ruèenia , resp. zodpovednosti
v spoloènosti s ruèením obmedzeným. Zákon è. 500/2001 Z. z. takto zavedenú
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V návrhu je moné uvies aj deò, ku ktorému má by spoloènos do obchodného registra zapísaná (úèinnos zápisu). Registrový súd zapíe spoloènos ku dòu
urèenému v návrhu na zápis. Ak je uznesenie o vydaní zápisu vydané neskôr ne
je navrhnutá úèinnos zápisu alebo ak neobsahuje návrh deò, ku ktorému má by
zápis vykonaný, vykoná sa zápis ku dòu vydania uznesenia o vykonaní zápisu.
Za návrh na zápis spoloènosti s ruèením obmedzeným do obchodného
registra sa platí súdny poplatok vo výke 10 000 Sk.
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úpravu zmenil tým, e sa koncentroval predovetkým na zodpovednos osôb,
ktoré sú zodpovedné za riadenie spoloènosti a jej podniku.
a) Zodpovednos konate¾ov
Konatelia sú povinní vykonáva svoju pôsobnos tatutárneho orgánu s odbornou starostlivosou a v súlade so záujmami spoloènosti a vetkých jej spoloèníkov. Konatelia teda majú kona odborne a lojálne voèi spoloènosti a jej spoloèníkom. Odbornos sa vzahuje na schopnos rozhodovania so znalosou veci
v celej zloitosti problematiky podnikania spoloènosti. Odbornos zahàòa aj vytvorenie zodpovedajúcej informaènej sústavy v spoloènosti v záujme získavania vetkých informácií relevantných vo vzahu k predmetu rozhodovania. Lojalita vo vzahu k spoloènosti a jej spoloèníkom zahàòa povinnos zachovávania
mlèanlivosti o dôverných informáciách a skutoènostiach, ktorých prezradenie
by mohlo spôsobi spoloènosti kodu alebo ohrozi jej záujmy alebo záujmy jej
spoloèníkov  akcionárov, ako aj povinnos neuprednostòova svoje záujmy, záujmy len niektorých spoloèníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoloènosami.
S úèinnosou od 1. 1. 2002 právna úprava ustanovuje princíp solidárnej zodpovednosti za kodu, ktorú spoloènosti spôsobili konatelia poruením povinností pri výkone svojej pôsobnosti. Zákon demontratívne uvádza tie najpodstatnejie prípady poruenia povinností èlenmi predstavenstva, pri ktorých sa atakujú
základné princípy spoloènosti s ruèením obmedzeným ako kapitálovej spoloènosti, najmä zásada vytvorenia, zabezpeèenia a zachovania kapitálu (§ 123, § 59a).
Konate¾ nebude zodpoveda za kodu, ak preukáe, e postupoval pri výkone funkcie s odbornou starostlivosou a v dobrej viere, e koná v záujme spoloènosti. Takýmto spôsobom je záujem spoloènosti vdy preferovaný pred záujmom spoloèníkov. Týmto mechanizmom právnej úpravy zákonodarca
ponecháva konate¾om tzv. právo na omyl pri rozhodovaní. Vecná správnos rozhodnutia závisí od mnohých okolností a nedosiahnutie predpokladaného výsledku nemôe by priradené, bez splnenia ïalích podmienok, automaticky na
vrub konate¾ov.
Ak konatelia vykonávali uznesenie valného zhromadenia, nezodpovedajú spoloènosti za kodu spôsobenú výkonom tohto uznesenia, pokia¾ bolo v súlade so zákonom. Rozpor so zákonom by mali konatelia pri analyzovaní predmetného uznesenia s odbornou starostlivosou zisti, a teda uznesenie by z tohto
dôvodu nemali akceptova, prípadne mali by poda návrh na vyslovenie neplatnosti tohto uznesenia (§ 131).
Právna úprava závaným spôsobom zasahuje do autonómie vôle zmluvných strán pri tvorbe zmluvy o výkone funkcie, resp. èiní neplatnými tie ustanovenia spoloèenskej zmluvy, ktoré sú v rozpore s dikciou zákona, ktorý ustanovuje, e nie je moné vylúèi alebo obmedzi zodpovednos konate¾ov.
Spoloènos sa môe vzda svojich nárokov na náhradu kody voèi konate¾om a
po uplynutí troch rokov od ich vzniku, prièom o tejto otázke rozhoduje valné
zhromadenie a právo na vznesenie protestu s úèinkami veta majú spoloèníci,
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b) Zodpovednos dotknutých subjektov
Ak poruenie záväzkov spoloènosti spôsobil spoloèník, konate¾ alebo likvidátor takým konaním, za ktoré bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený, zodpovedá za kody, ktoré svojím konaním spôsobil, celým svojím majetkom.
Pod¾a rozsahu ruèenia spoloèníkov je moné rozliova ruèenie nebmedzené
a ruèenie obmedzené. Neobmedzeným ruèením sa rozumie ruèenie spoloèníkov
za vetky záväzky spoloènosti, a to celým majetkom. Obmedzeným ruèením sa rozumie ruèenie, ktorého rozsah je limitovaný urèitou èiastkou, avak do jej výky
ruèí spoloèník tie celým svojím majetkom.
Ruèenie spoloèníkov spoloènosti s ruèením obmedzeným je zásadne obmedzené, iba správca vkladu, ktorý uviedol vyiu hodnotu splatenia vkladu
v prehlásení pre registrový súd, ruèí neobmedzene.
Spoloèníci ruèia za záväzky spoloènosti do výky svojich nesplatených vkladov zapísaných v obchodnom registri. Preto sa do obchodného registra zapisuje
nielen výka vkladu kadého spoloèníka, ale aj èiastka, ktorú u splatil na svoj
vklad [§ 28 ods. 2, písm. c)]. Rozsah splatenia vkladov v dobe zápisu spoloènosti do
obchodného registra sa preukazuje potvrdením osoby spravujúcej vklady pod¾a
§ 60 ods. 3. Rozdiel medzi prevzatým vkladom a splateným vkladom vyjadruje
rozsah ruèenia spoloèníka. Rozhodujúci vak nie je faktický stav (ko¾ko spoloèník
skutoène splatil), ale stav zachytený v obchodnom registri. Bude preto v záujme
spoloèníka, aby navrhol registrovanému súdu vèas vykonanie zmeny zápisu
týkajúce sa splatenia jeho vkladu. Okrem toho je v § 113 uloená povinnos
konane¾om spoloènosti oznámi registrovému súdu splatenie vkladu spoloèníka.
Právo spoloèníka poda návrh na zmenu zápisu týkajúceho sa výky nesplateného
vkladu je moné odvodi z § 31.
Ruèenie spoloèníkov vzniká priamo zo zákona, a preto sa nevyaduje ich
písomné prehlásenie (§ 312).
Verite¾ spoloènosti sa môe domáha na ruèiacich spoloèníkoch splnenia
záväzku, pokia¾ spoloènos svoj záväzok nesplní, hoci ju na to verite¾ písomne
vyzval. Dôvod, preèo spoloènos nesplní záväzok, nie je podstatný. Nie je ani
potrebné, aby veritelia spoloènos najprv alovali na súde alebo navrhli vyhlásenie
konkurzu na jej majetok pod¾a zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ako
je to pri ruèení správcu vkladu. Vyzvanie vak nie je potrebné, ak je nepochybné, e spoloènos záväzok nesplní (napr. spoloènos navrhla vyrovnanie pod¾a
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ktorých vklady dosahujú aspoò 10 %. Toto vzdanie sa nároku spoloènosti voèi
konate¾om (dohody o urovnaní) nespôsobuje zánik týchto nárokov, ak ich budú
uplatòova veritelia spoloènosti (vo svojom mene a na svoj úèet) v prípade, e
nemôu uspokoji svoju poh¾adávku z majetku spoloènosti. Nemonos uspokojenia poh¾adávky verite¾a v kontexte úpravy od 1. 1. 2002 neznamená nevyhnutnos vyhlásenia konkurzu na majetok spoloènosti. Ak je konkurz na majetok spoloènosti vyhlásený, uplatòuje nároky verite¾ov správca konkurznej
podstaty.

Spoločnosť s ručením obmedzeným
zákona è. 328/1991 Zb. alebo zastavila platby). Nedá sa vak poui ustanovenie
§ 306 ods. 1 o tom, e výzva nie je potrebná pri vyhlásení konkurzu. Z § 56 ods. 5
toti vyplýva, e po dobu konkurzu nemôe verite¾ uplatòova právo voèi ruèiacim
spoloèníkom. Veritelia toti nemôu voèi spoloèníkom uplatòova nároky z titulu
ich ruèenia v dobe od vyhlásenia do ukonèenia konkurzu na majetok spoloènosti.
Po skonèení konkurzu môu uplatòova nároky proti ruèiacim spoloèníkom len tí
veritelia, ktorí prihlásili svoje poh¾adávky v konkurznom konaní a len do výky,
v ktorej neboli uspokojení z majetku spoloènosti v tomto konaní.
Verite¾ môe uplatni svoju poh¾adávku voèi ktorémuko¾vek zo spoloèníkov,
ktorý svoj vklad pod¾a údajov zapísaných v obchodnom registri dosia¾ nesplatil.
V tomto zmysle je ruèenie spoloèníkov ruèením solidárnym, avak rozsah ruèenia
je u kadého spoloèníka iný a je daný stavom splateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.
Ak je teda viac ruèiacich spoloèníkov, majú postavenie solidárnych ruèite¾ov
pod¾a § 307, avak rozsah ruèenia je u spoloènosti s ruèením obmedzeným
obmedzený. Ruèiaci spoloèník má voèi ostatným ruèiacim spoloèníkom rovnaké
práva ako spoludlník pod¾a § 511 ods. 2 a 3 Obèianskeho zákonníka (právo iada,
aby ostatní spoluruèitelia záväzok pod¾a podielov na nich pripadajúcich splnili
alebo aby ho povinnosti plni ináè zbavili; pokia¾ dlh splní sám, môe od ostatných
poadova náhradu pod¾a ich podielov). Podiel spoloèníkov sa urèuje pod¾a pomeru ich vkladov do spoloènosti.
Spoloèník, ktorý splnil záväzok, za ktorý ruèí, nadobúda voèi spoloènosti
práva verite¾a a je oprávnený poadova od neho vetky doklady a pomôcky, ktoré
sú potrebné na uplatnenie nároku voèi spoloènosti.
Pokia¾ spoloèník splní svoju povinnos vyplývajúcu z ruèenia, zapoèítava sa
zo zákona poskytnuté plnenie na splatenie vkladu v rozsahu plnenia poskytnutého
verite¾ovi spoloènosti. Pretoe vak spoloèník ruèí do výky nesplateného vkladu
zapísaného v registri, nemusí by takéto zapoèítanie v plnom rozsahu alebo vôbec
moné, pokia¾ u v skutoènosti splatil celý vklad alebo vo väèom rozsahu, ne je
uvedené v obchodnom registri. V takomto prípade môe spoloèník poadova náhradu toho, èo plnil verite¾ovi, od spoloènosti.
Pokia¾ nemôe spoloèník poskytnuté plnenie ani zapoèíta ani dosiahnu náhrady od spoloènosti, môe poadova náhradu od ostatných spoloèníkov, a to
v rozsahu ich úèasti na základnom imaní spoloènosti. Touto úpravou sa výrazne
líi ruèenie spoloèníkov spoloènosti s ruèením obmedzeným od neobmedzeného
ruèenia spoloèníkov verejnej obchodnej a komanditnej spoloènosti. Tí si toti
môu vybra od samého zaèiatku, èi budú uplatòova regres voèi ostatným spoluruèite¾om alebo plnenie od spoloènosti.
Obchodný zákonník neriei výslovne otázku ruèenia spoloèníka za záväzky,
ktoré vznikli pred jeho pristúpením do spoloènosti s ruèením obmedzeným a po
skonèení jeho úèasti, ako je to u verejnej obchodnej spoloènosti (§ 87). Z toho mono odvodi, e spoloèník ruèí len za tie záväzky, ktoré vznikli poèas trvania jeho
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Ruèenie spoloèníkov nekonèí zánikom spoloènosti (§ 68 ods. 1), ale trvá aj
naïalej, pokia¾ sú splnené tieto predpoklady:

 spoloèníkovi bol vyplatený podiel na likvidaènom zostatku (§ 61 ods. 4);

v takomto prípade ruèí spoloèník verite¾om spoloènosti do výky podielu na
likvidaènom zostatku, pokia¾ nebol rozsah jeho ruèenia za trvania spoloènosti
vyí, potom ruèí v rovnakom rozsahu ako za trvania spoloènosti,

 spoloèníkovi podiel na likvidaènom zostatku vyplatený nebol (ak bol vyhláse-

ný konkurz na majetok spoloènosti a po ukonèení konkurzu iadny majetok nezostal alebo obchodné imanie zaniknutej spoloènosti prelo na právneho nástupcu); v tomto prípade ruèia spoloèníci v rovnakom rozsahu ako za trvania
spoloènosti.

Pretoe spoloènos v èase uplatnenia nároku verite¾a u neexistuje, nemusí
by na plnenie vyzvaná a ruèenie spoloèníkov zaniknutej spoloènosti je teda
ruèením priamym. Preto tie neprichádza do úvahy, aby spoloèník uplatòoval
právo na plnenie voèi spoloènosti, ale môe sa domáha len vyrovnania so spoloèníkmi, a to rovnakým spôsobom ako za trvania spoloènosti.
Spoloèníci ruèia teda za záväzky zaniknutej spoloènosti, aj keï boli vklady
vetkých spoloèníkov celkom splatené.
Pokia¾ by vak v èase zániku spoloènosti trvalo ete ruèenie spoloèníkov za
záväzky spoloènosti z titulu nesplatených vkladov, nie je ich ruèenie limitované iba
podielom na likvidaènom zostatku, ale ruèia najmenej v takom rozsahu, v akom
ruèili za trvania spoloènosti. Pokia¾ by teda výka nesplateného vkladu bola väèia
ne podiel konkrétneho spoloèníka na likvidaènom zostatku, ruèil by tento spoloèník a do výky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Pokia¾ by
bola výka nesplatených vkladov niia, ruèil by do výky podielu na likvidaènom
zostatku.
Osobitná situácia nastáva, pokia¾ spoloènos zaniká v dôsledku vyhlásenia
konkurzu [§ 68 ods. 3 písm. f) a § 56 ods. 5]. Aj v tomto prípade vak platí maximálny rozsah ruèenia za záväzky spoloènosti po jej zániku pod¾a predchádzajúcich
odstavcov (teda len do výky nesplatených vkladov, pretoe z majetku spoloènosti
niè nedostali). Toto ruèenie vak bude v praxi problematické, pretoe správca
konkurznej podstaty je povinný vymáha od spoloèníkov nesplatené vklady.
Pokia¾ ich spoloèníci v rámci konkurzného konania splatia, ich ruèenie tým celkom
zanikne, ak bude splatenie vkladov zaznamenané v obchodnom registri.
Pokia¾ by vak po skonèení konkurzu zostal nejaký majetok (to je moné pri
konkurze pre platobnú neschopnos), vykoná sa likvidácia (§ 68 ods. 5) a spoloèníci
budú ruèi do výky ich podielov na likvidaènom zostatku.
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úèasti v spoloènosti s ruèením obmedzeným. Je tu moný dôkaz opaku vzh¾adom
k § 87.

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ruèenie spoloèníkov za záväzky spoloènosti treba odliova od zodpovednosti za splnenie záväzkov prevzatých v mene spoloènosti od zaloenia do
vzniku spoloènosti (§ 64 ods. 2). Za splnenie týchto záväzkov zodpovedajú
spoloèníci pri zakladaní vetkých foriem obchodných spoloèností solidárne
celým svojím majetkom.
Ruèenie spoloèníka za záväzky spoloènosti treba tie odliova od ruèenia
bývalého spoloèníka voèi spoloènosti za splatenie vkladu nadobúdate¾om jeho
obchodného podielu (§ 115 ods. 2). V týchto prípadoch nejde o ruèenie spoloèníka
a bývalý spoloèník neruèí verite¾om spoloènosti, ale priamo spoloènosti. Rovnako
je potrebné odliova ruèenie spoluzakladate¾ov spoloènosti za vrátenie vkladov
osobou spravujúcou vklady pred zápisom spoloènosti do obchodného registra,
pokia¾ spoloènos nevznikne (§ 60 ods. 2).
Od ruèenia spoloèníkov tie treba odliova ruèenie konate¾ov pod¾a § 123
ods. 4 Obchodného zákonníka, pod¾a ktorého ruèia konatelia za vrátenie podielu
na zisku vyplateného v rozpore so zákonom, pokia¾ vyslovili s výplatou súhlas.

5. POVINNOSTI A PRÁVA SPOLOČNÍKOV
SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM
A. Obchodný podiel
Súhrn vetkých práv a povinností a im zodpovedajúcu úèas v spoloènosti
s ruèením obmedzeným oznaèuje Obchodný zákonník ako obchodný podiel.
Obchodný podiel sa urèuje pomerom vkladov spoloèníkov k základnému imaniu
a vyjadruje sa percentom alebo zlomkom. Pri zániku úèasti spoloèníka v spoloènosti sa mení na vyrovnací podiel alebo podiel na likvidaènom zostatku.
Kadý spoloèník môe ma len jeden obchodný podiel, a to aj keby sa
postupne zaviazal k nieko¾kým vkladom (naraz mono prevzia len jeden vklad).
Novým vkladom sa iba mení obchodný podiel spoloèníka (je daný súhrnom jeho
vkladov k súhrnu vetkých vkladov spoloèníkov).
Poèas trvania spoloènosti nemôe spoloèník disponova s vkladom (ten je
majetkom spoloènosti), ale iba so svojím obchodným podielom. Monos dispozície
s podielom vak závisí na obsahu spoloèenskej zmluvy (k tomu bliie v ïalej èasti).
Jeden obchodný podiel môe patri viacerým osobám, ktoré majú postavenie
jedného spoloèníka. Práva vyplývajúce z podielu môu tieto osoby vykonáva len
spoloèným zástupcom. K splneniu vkladovej povinnosti sú vak zaviazané spoloène a nerozdielne. Situácia, keï jeden obchodný podiel patrí viacerým osobám,
môe nasta v prípade zdedenia obchodného podielu viacerými osobami, pri
rozdelení spoloènosti, ktorá je spoloèníkom alebo ak prevezme jeden vklad viac osôb.
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Základnou povinnosou kadého spoloèníka je povinnos splati vklad (uhradzovacia èi vkladová povinnos) spôsobom, v lehote a výke stanovenej spoloèenskou
zmluvou, najneskôr vak do piatich rokov od vzniku spoloènosti.
Splatenie vkladu nemono spoloèníkovi odpusti, spoloèník nemôe iada
vrátenie vkladu, pretoe ten sa jeho splatením stal majetkom spoloènosti a spoloèník
nemôe zapoèíta svoju poh¾adávku voèi spoloènosti na záväzok splati vklad s výnimkou zákonného zapoèítania poh¾adávky vyplývajúcej z ruèenia spoloèníka.
Spoloèník, ktorý je v oneskorení so splatením peòaného vkladu, je povinný
plati úrok z oneskorenia vo výke 20 % z dånej èiastky, pokia¾ sa spoloèníci
nedohodnú v zmluve na inej výke úroku.
So spoloèníkom, ktorý je v oneskorení s plnením peòaného aj nepeòaného
vkladu, môe spoloènos zavies tzv. kaduèné konanie, èo mono pri zakotvení ruèenia spoloèníkov oèakáva a môe iada náhradu kody, ktorá bola oneskorením
spôsobená.
Podstatou kaduèného konania je to, e spoloènos vyzve spoloèníka, aby
splnil svoju vkladovú povinnos v dodatoènej lehote, ktorá nesmie by kratia ne
3 mesiace. Výzva musí obsahova pohrozenie vylúèením zo spoloènosti, pokia¾
spoloèník nezaplatí ani v dodatoènej lehote. Pokia¾ spoloèník nesplatí vklad ani
v dodatoènej lehote, môe by valným zhromadením zo spoloènosti vylúèený,
a to nadpoloviènou väèinou hlasov prítomných spoloèníkov.
Obchodný podiel vylúèeného spoloèníka prechádza na spoloènos, ktorá
s ním nemôe vykonáva iadne práva spojené s obchodným podielom. Preto je
pri vyluèovaní spoloèníka tie treba rozhodnú, èi obchodný podiel vylúèeného
spoloèníka bude prevedený na inú osobu alebo sa o jeho vklad zníi základné imanie alebo èi jeho vklad prevezmú ostatní spoloèníci. Prevod obchodného podielu
sa uskutoèòuje zmluvou a má zo zákona prednos pred ostatnými spôsobmi nakladania s vo¾ným obchodným podielom. O zmluve o prevode obchodného podielu bude ete podrobnejia zmienka neskôr.
Pokia¾ sa nepodarí uvo¾nený obchodný podiel previes na iného spoloèníka alebo tretiu osobu, musí valné zhromadenie rozhodnú, èi sa o vklad vylúèeného spoloèníka zníi základné imanie alebo èi bude jeho vklad rozdelený medzi ostatných
spoloèníkov v pomere ich doterajích vkladov. Zníenie základného imania vak nebude moné, pokia¾ by malo poklesnú pod hodnotu 200 000 Sk. Do iestich mesiacov
od nadobudnutia obchodného podielu musí spoloènos rozhodnú, ako naloí
s týmto obchodným podielom, inak môe súd spoloènos zrui.
Vylúèený spoloèník má potom právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu,
avak nesmie sa tak sta na úkor základného imania (iba ak by dolo k jeho
zníeniu). Znamená to teda, e spoloènos musí najskôr obchodný podiel vylúèe-
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B. Vkladová (uhradzovacia) povinnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným
ného spoloèníka preda alebo zníi základné imanie a a potom môe by vyplatený vyrovnací podiel.
Je potrebné rozliova vklad, splatený vklad a nesplatený vklad. Vklad je to, èo
je spoloèník povinný vloi do spoloènosti. Splatený vklad je to, èo u spoloèník na
svoju vkladovú povinnos splnil a nesplatený vklad to, èo ete plni má.
Pod¾a splateného vkladu sa urèuje podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel
na likvidaènom zostatku, pokia¾ sa spoloèníci nedohodnú inak.
Nesplatený vklad vo výke zapísanej v obchodnom registri urèuje zasa rozsah
ruèenia spoloèníka za záväzky spoloèníkov.
Pod¾a pomerov vkladov spoloèníkov sa stanovuje obchodný podiel spoloèníka, rozsah príplatkovej povinnosti spoloèníka a riadi sa nimi aj vyporiadanie spoloèníkov pri splnení ruèite¾ského záväzku.

C. Príplatková povinnosť

Okrem vkladovej povinnosti predvída Obchodný zákonník aj povinnos
príplatkovú za predpokladu, e sa na nej spoloèníci dohodnú v spoloèenskej
zmluve. Príplatková povinnos sa zakladá rozhodnutím valného zhromadenia,
pokia¾ hospodárenie spoloènosti skonèilo stratou. Jej obsahom je povinnos prispie
peòaným plnením na úhradu strát spoloènosti, a to a do polovice základného
imania. Výka príplatkovej povinnosti spoloèníka je daná pomerom jeho vkladu
ku vkladom vetkých spoloèníkov. Èiastka poskytnutá na splnenie príspevkovej
povinnosti sa nezapoèítava na splatenie vkladu spoloèníka. Oneskorenie s plnením
príspevkovej povinnosti má rovnaké následky ako oneskorenie so splatením
peòaného vkladu, vrátane monosti vylúèenia spoloèníka. Z dikcie zákona
vyplýva, e príplatková povinnos vzniká súèasne vetkým spoloèníkom.
Rozdiel medzi uhradzovacou povinnosou a príplatkovou povinnosou je
v tom, e uhradzovacia povinnos môe ma podobu ako peòaného, tak nepeòa
ného záväzku a vyplýva priamo zo spoloèenskej zmluvy, zatia¾ èo u príplatkovej
povinnosti je moné len peòané plnenie a na jej vznik treba navye rozhodnutie
valného zhromadenia. To má dôsledky hlavne v konkurznom konaní. Správca
konkurznej podstaty je povinný vymáha od spoloèníkov nesplatené vklady, ale
splnenie príplatkovej povinnosti môe vyadova, len keï sa pred vyhlásením
konkurzu na jej zaloení dohodlo valné zhromadenie. U príplatkovej povinnosti
neplatí zo zákona zákaz monosti zapoèítania a zákaz oslobodenia spoloèníka od
tejto povinnosti. Obsahom príplatkovej povinnosti môe by len peòané plnenie,
zatia¾ èo u uhradzovacej aj nepeòané.

D. Iné povinnosti spoločníkov
K ïalím povinnostiam spoloèníkov, ktoré vyplývajú priamo zo zákona,
mono zaradi aj povinnos splni ruèite¾ský záväzok. O tej u bola podrobná
zmienka.
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E. Právo účasti na riadení a kontrole spoločnosti
Medzi základné práva spoloèníka patrí právo zúèastòova sa na riadení
spoloènosti a kontrole jej èinnosti. Toto právo uskutoèòujú spoloèníci na valnom
zhromadení. Rozsah a spôsob výkonu tohto práva urèuje v rámci zmluvnej vo¾nosti vymedzenej Obchodným zákonníkom spoloèenská zmluva, prípadne stanovy spoloènosti.
Právo úèasti na riadení a kontrole zahàòa predovetkým monos zúèastni sa
valného zhromadenia a hlasova na òom, právo voli a by volený do orgánov
spoloènosti.
Do práva kontroly mono zahrnú aj právo spoloèníkov poadova od konate¾ov informácie o záleitostiach spoloènosti a právo nahliada do dokladov spoloènosti.
S právom úèasti a kontroly súvisí aj právo na ochranu meniny spoloèníkov,
kam sa zahàòa právo spoloèníkov, ktorých vklady presahujú 10 % základného
imania, poiada o zvolanie valného zhromadenia a ak nebude ich iadosti vyhovené, právo zvola ho sami.
Spoloèenská zmluva môe tieto práva podrobnejie rozvies a pecifikova
(ako napr. právo navrhova program konania valného zhromadenia, vyjadrova
sa k jednotlivým bodom programu a i.).

F.

Právo na podiel zo zisku

Medzi ïalie práva spoloèníka patrí právo na podiel zo zisku. Podiel zo zisku
sa urèuje, pokia¾ sa spoloèníci nehodnú inak, pomerom splatených vkladov. Iným
kritériom pre rozdelenie zisku môe by prevzatý vklad, poèet spoloèníkov, miera
osobnej úèasti na podnikaní spoloènosti alebo kombinácia vetkých týchto kritérií
alebo niektorých z nich.
Právo na podiel zo zisku má vak kadý spoloèník len za predpokladu, e
valné zhromadenie vyèlenilo èas zisku na rozdelenie medzi spoloèníkov spoloènosti.
Na výplatu zisku nemono poui základné imanie, prostriedky rezervného
fondu ani prostriedky, ktoré majú by doplnené do rezervného fondu. Pokia¾ by
bol podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito zásadami, sú spoloèníci povinní
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Okrem povinností zo zákona môu spoloèníci prevzia aj ïalie povinnosti
priamo v spoloèenskej zmluve. Môe ís predovetkým o povinnos k osobnej
úèasti na podnikaní. S monosou osobnej práce spoloèníkov pre spoloènos poèíta
aj zákon è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti. V zmysle novely je potrebné uvies
v tejto súvislosti aj povinnos strpie nevykonávanie hlasovacieho práva v urèitých
prípadoch (§ 127 ods. 5).

Spoločnosť s ručením obmedzeným
vyplatené prostriedky vráti. Povinnos vráti prostriedky nie je viazaná na to, èi
spoloèník o neoprávnenosti výplaty vedel alebo vedie musel. Povinnos vráti
prostriedky majú teda aj tí spoloèníci, ktorí prijali plnenie v dobrej viere.
Za vrátenie vyplateného podielu zo zisku ruèia konatelia, ktorí s výplatou
súhlasili, a to solidárne. Súhlas s výplatou môe by daný aj len konkludentným
èinom (napr. tým, e dajú príkaz na prevod prostriedkov z úètu spoloènosti na
úèet spoloèníkov). Pokia¾ sa valné zhromadenie uznesie na rozdelení zisku medzi
spoloèníkov v rozpore s vyie uvedenými zásadami, môu konatelia poda alobu
na neplatnos uznesenia valného zhromadenia pod¾a § 131 Obchodného zákonníka. Nepodanie aloby vak nemono povaova za súhlas s výplatou podielu na
zisku, pokia¾ ho nemono vyvodi z iného konania konate¾a.
Od výplaty podielu zo zisku na úkor základného imania treba rozliova
platby spoloèníkom pri zniovaní základného imania. To je pri dodraní pravidiel
pre zniovanie základného imania moné.

G. Ďalšie práva spoločníkov
Medzi práva spoloèníkov ïalej patrí:

 právo na vyrovnací podiel pri zániku ich úèasti v spoloènosti za trvania spoloènosti,

 právo na podiel na likvidaènom zostatku pri zruení spoloènosti s likvidáciou,
 právo poiada súd, aby prehlásil za neplatné rozhodnutie valného zhromadenia, pokia¾ je v rozpore s právnymi predpismi, spoloèenskou zmluvou, prípadne stanovami,

 právo domáha sa zruenia spoloènosti súdom z dôvodov a za podmienok uvedených v spoloèenskej zmluve,

 právo disponova s obchodným podielom v rozsahu a za podmienok uvedených
v Obchodnom zákonníku a v spoloèenskej zmluve.

Vetky tu uvedené práva budú podrobnejie rozvedené v ïalom texte.

6. ÚČASŤ V SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM
A. Nadobudnutie účasti v spoločnosti
Úèas v spoloènosti s ruèením obmedzeným je viazaná na obchodný podiel.
Úèas mono nadobudnú buï pôvodným (originálnym) alebo odvodeným (derivatívnym) spôsobom.
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Odvodené nadobudnutie úèasti je také nadobudnutie, keï je úèas spoloèníka odvodená od úèasti iného spoloèníka. K derivatívnemu nadobudnutiu môe
dôjs buï prevodom obchodného podielu alebo jeho prechodom.

B. Prevod obchodného podielu
K prevodu obchodného podielu dochádza písomnou zmluvou medzi doterajím majite¾om obchodného podielu a inou osobou (iným spoloèníkom alebo
osobou, ktorá sa doteraz na spoloènosti nezúèastòuje). Len pri prevode vo¾ného obchodného podielu je zmluvnou stranou spoloènos.
Môe ís o zmluvu odplatnú alebo bezodplatnú. Výka odplaty je vecou
dohody medzi prevádzate¾om obchodného podielu a jeho nadobúdate¾om, pretoe
získané prostriedky nie sú majetkom spoloènosti, ale prevádzate¾a.
Zmluva o prevode obchodného podielu musí ma písomnú formu, inak je
neplatná, a podpisy zmluvných strán musia by úradne overené.
Pri prevode obchodného podielu treba rozliova úèinky prevodu medzi
zmluvnými stranami a úèinky prevodu vo vzahu k spoloènosti. Medzi stranami je
prevod úèinný podpisom zmluvy, pokia¾ strany nedohodli úèinnos neskoriu.
Vo vzahu k spoloènosti je vak prevod obchodného podielu úèinný a dòom, keï
jej niektorá zo zmluvných strán doruèí zmluvu o prevode. Dovtedy je vo vzahu
k spoloènosti povaovaný za spoloèníka doterají majite¾ obchodného podielu.
Toho tie spoloènos pozýva na valné zhromadenie a vypláca mu podiel zo zisku.
Vzájomné vyporiadanie prevádzate¾a a nadobúdate¾a je vecou ich vzahu.
Obchodný zákonník ustanovuje rozdielne podmienky prevodu obchodného
podielu pod¾a toho, èi nadobúdate¾om obchodného podielu je niekto z doterajích
spoloèníkov alebo cudzia osoba.
Priamo zo zákona mono prevádza obchodný podiel na ostatných spoloèníkov. Pokia¾ sa spoloèníci nedohodnú inak, je k tomu potrebný súhlas valného
zhromadenia. Spoloèenskou zmluvou mono vak monos prevodu podielu
na spoloèníka vylúèi alebo naopak urèi, e medzi spoloèníkmi nie je potrebný
súhlas iadneho orgánu spoloènosti.
Pri prevode obchodného podielu medzi spoloèníkov dochádza k spojeniu
obchodných podielov, pretoe kadý spoloèník môe ma len jeden obchodný
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Pôvodné nadobudnutie úèasti v spoloènosti je také, keï spoloèník neodvodzuje svoje právne postavenie od u existujúceho spoloèníka. Pôvodné nadobudnutie úèasti v spoloènosti je teda moné prevzatím vkladu do základného
imania, a to v spoloèenskej zmluve pri zaloení spoloènosti alebo neskôr pri
zvyovaní základného imania na základe prehlásenia o vloení vkladu. V prehlásení o prevzatí vkladu pri zvyovaní základného imania je potrebné uvies, e
osoba pristupuje do spoloènosti pod¾a spoloèenskej zmluvy.

Spoločnosť s ručením obmedzeným
podiel (obchodný podiel spoloèníka nadobúdate¾a sa zväèuje). Pokia¾ sa vak
spoja v rukách jedného spoloèníka vetky podiely, je povinný do troch mesiacov
vetky nesplatené vklady alebo svoj obchodný podiel rozdeli a jeho èas previes
na inú osobu. Pokia¾ spoloèník túto povinnos poruí, je miestne prísluný krajský
súd povinný spoloènos zrui a nariadi jej likvidáciu. Miestne prísluným je
krajský súd, v ktorého obvode má spoloènos svoje sídlo.
Na prevod obchodného podielu na inú osobu ne spoloèníka je potrebné, aby
takýto prevod dovo¾ovala spoloèenská zmluva. Keï spoloèenská zmluva takýto
prevod dovolí, potom, ak nie je iná dohoda, netreba na prevod súhlas valného
zhromadenia. Spoloèníci sa vak môu dohodnú, e aj v týchto prípadoch je na
prevod obchodného podielu potrebný súhlas valného zhromadenia, prípadne
konate¾ov spoloènosti. Nadobúdate¾ obchodného podielu musí v zmluve o prevode obchodného podielu vyhlási, e pristupuje k spoloèenskej zmluve, prípadne
k stanovám spoloènosti, pokia¾ boli vydané.

C. Prechod obchodného podielu
K prechodu obchodného podielu môe dôjs v dôsledku smrti spoloèníka alebo pri zruení právnickej osoby, ktorá je spoloèníkom, bez likvidácie.
Právny reim prechodu obchodného podielu sa s úèinnosou od 1. 1. 2002
zjednotil, a platí úprava prechodu tak na právneho nástupcu právnickej osoby 
spoloèníka, ako aj na dedièa fyzickej osoby  spoloèníka. Prechod obchodného
podielu z titulu právneho nástupníctva môe spoloèenská zmluva vylúèi, to neplatí pri jednoosobových spoloènostiach s ruèením obmedzeným.
Situácia v jednoosobových spoloènostiach sa od 1. 1. 2002 zmenila v tom, e
ak do 31. 12. 2001 nepripúali ich zakladate¾ské listiny prechod obchodného podielu, smrou jediného spoloèníka získali dedièia nárok na vyplatenie podielu
na likvidaènom zostatku, pretoe sa spoloènos v dôsledku smrti jediného spoloèníka mala zrui rozhodnutím súdu a vstúpi do likvidácie. Od 1. 1. 2002 v dôsledku § 768c ods. 15 platí zákonná úprava, a teda dedenie obchodného podielu
ktoré nie je moné v jednoosobovej spoloènosti vylúèi. Takýto dediè (dedièia)
sa ku dòu smrti poruèite¾a stáva spoloèníkom (najneskôr právoplatnosou
osvedèenia o dedièstve, resp. rozhodnutia súdu).
V prípade viacerých spoloèníkov, sa dedenie podielu musí vylúèi v spoloèenskej zmluve, ak sa tak nestane, dedièia sa ku dòu smrti poruèite¾a stávajú
spoloèníkmi (najneskôr právoplatnosou osvedèenia o dedièstve, resp. rozhodnutia súdu). V prípade vylúèenia dedenia sa obchodný podiel poruèite¾a stáva
vo¾ným a prechádza na spoloènos.
Dediè, ktorý sa stal spoloèníkom (nie jediným), sa môe domáha zruenia
svojej úèasti súdom, prièom spôsob, akým sa stal spoloèníkom (dedenie) bude
ovplyvòova posudzovanie okolností konkrétneho prípadu.
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Pokia¾ spoloèenská zmluva prechod obchodného podielu na právneho nástupcu vylúèi, vznikne mu iba právo na vyrovnací podiel.

D. Rozdelenie obchodného podielu
Obchodný zákonník umoòuje aj rozdelenie obchodného podielu. Rozdelenie
obchodného podielu je osobitným prípadom prevodu alebo prechodu obchodného podielu.
Rozdelenie obchodného podielu je potrebné odliova od situácie, keï jeden
obchodný podiel patrí viacerým osobám. V takom prípade majú tieto osoby
postavenie jedného spoloèníka a práva vyplývajúce z jedného obchodného podielu môu vykonáva len spoloèným zástupcom. Pri rozdelení obchodného podielu
vak z jedného podielu vzniká nieko¾ko podielov a namiesto jedného spoloèníka je
tu to¾ko spoloèníkov, na ko¾ko èastí bol podiel rozdelený.
Rozdelenie podielu je moné len pri jeho prevode (jeden podiel sa rozdelí na
viac podielov a kadý z nich sa prevedie zmluvou na inú osobu; je tie moné, aby
si jednu èas rozdeleného obchodného podielu naïalej ponechal a ostatné previedol) alebo dedení (rozdelenie obchodného podielu medzi viacerých dedièov) èi
prechode na právneho nástupcu (pri rozdelení právnickej osoby, ktorá je spoloèníkom).
Rozdelenie obchodného podielu, èi u k nemu dochádza v súvislosti s prevodom alebo prechodom obchodného podielu, je vak moné len so súhlasom
valného zhromadenia. Pri delení podielu musí zosta zachovaná minimálna výka
vkladu (30 000 Sk), inak nie je moné podiel rozdeli.
Pravidlá pre delenie obchodného podielu sú kogentnej povahy. Spoloèenská
zmluva vak môe delenie obchodného podielu celkom vylúèi. V takom prípade
by prípadnému rozdeleniu obchodného podielu musela predchádza zmena spoloèenskej zmluvy, ktorá by delenie opä pripustila. Spoloèenská zmluva vak nemôe pripusti delenie obchodného podielu bez súhlasu valného zhromadenia.
V rovnakých situáciách vak môe dôjs aj k tomu, e jeden podiel pripadne
viacerým osobám. Ako u bolo uvedené, je potrebné tieto prípady striktne rozliova (napr. ak je viac dedièov, je moné so súhlasom valného zhromadenia podiel
medzi nich, ak je to moné, rozdeli, inak môu zdedi tento podiel vetci ako
nerozdelený a vykonáva práva spoloèníka spoloèným zástupcom).
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Ak zaniká právnická osoba bez likvidácie (premena, zlúèenie, splynutie, rozdelenie), prechádza obchodný podiel na právneho nástupcu, pokia¾ to spoloèenská zmluva nevylúèi. V spoloèenskej zmluve mono tie viaza monos prechodu
obchodného podielu na právneho nástupcu na súhlas valného zhromadenia.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

E. Zánik účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným
Zánik úèasti v spoloènosti môe by absolútny, pokia¾ na miesto doterajieho
spoloèníka nenastupuje spoloèník iný, alebo relatívny, ak má spoloèník právneho
nástupcu. Ak je zánik úèasti absolútny, musí súèasne dôjs k zníeniu základného
imania spoloènosti alebo k zániku spoloènosti.
Poèas trvania spoloènosti môe zaniknú úèas spoloèníka týmito spôsobmi:
vylúèením spoloèníka zo spoloènosti súdom alebo spoloènosou,
zruením úèasti spoloèníka súdom,
dohodou o zániku úèasti spoloèníka,
vyhlásením konkurzu na majetok spoloèníka lebo zamietnutím návrhu
na vyhlásenie konkurzu, pokia¾ by majetok nestaèil ani na úhradu nákladov
konania,
e) prevodom obchodného podielu na inú osobu,
f) smrou spoloèníka,
g) zánikom právnickej osoby.
a)
b)
c)
d)

F.

Vylúčenie spoločníka zo spoločnosti

Vylúèením spoloèníka zo spoloènosti rozumie Obchodný zákonník právnu
skutoènos, s ktorou je spojený zánik úèasti spoloèníka v spoloènosti aj proti jeho
vôli.
Spoloènos ani ostatní spoloèníci nemôu zásadne svojím rozhodnutím spoloèníka zo spoloènosti proti jeho vôli vylúèi. Existujú iba dve výnimky, a to
oneskorenie spoloèníka so splatením vkladu alebo plnením príplatkovej povinnosti. V týchto prípadoch rozhoduje o vylúèení valné zhromadenie. Vylúèený
spoloèník by mohol do troch mesiacov od rozhodnutia valného zhromadenia
poiada súd, aby prehlásil rozhodnutie valného zhromadenia za neplatné (§ 131
Obchodného zákonníka).
V ostatných prípadoch môe o vylúèení spoloèníka rozhodnú iba súd na základe návrhu spoloènosti, pokia¾ bude dokázané, e spoloèník závaným spôsobom poruuje svoje povinnosti (musí ís o poruenie opakované alebo trvalé) a e
bol spoloènosou vyzvaný, aby povinnosti neporuoval a na monos vylúèenia
bol písomne upozornený. Nedodranie písomnej formy tu má za následok neplatnos právneho úkonu a súd by musel návrh na vylúèenie zamietnu.
Návrh na vylúèenie spoloèníka podávajú v mene spoloènosti konatelia, ale
s podaním návrhu musia súhlasi spoloèníci, ktorých vklady predstavujú aspoò
polovicu základného imania. Aj táto skutoènos bude predmetom dokazovania.
O návrhu na vylúèenie spoloèníka rozhoduje krajský súd, aj keï to nie je (na
rozdiel od zruenia úèasti na návrh spoloèníka) výslovne v § 9 Obèianskeho
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Vylúèený spoloèník má právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu pod¾a § 61
ods. 2 a § 150. Obchodný podiel vylúèeného spoloèníka sa stáva vo¾ným a spoloènos s nim naloí pod¾a § 113 ods. 5 a 6.
Obchodný zákonník v znení novely (zákon è. 11/ 1998 Z. z.) v § 127 ods. 5
upravil odòatie hlasovacích práv spoloèníkovi v situácii, kedy sa rozhoduje o záleitostiach, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú, èo je prejav intitucionalizácie tejto
obchodnej spoloènosti a potlaèenie znakov charakteristických pre osobné spoloènosti. Spoloèník nemôe vykonáva hlasovacie právo (okrem iného), ak valné
zhromadenie rozhoduje o jeho vylúèení alebo podaní návrhu na jeho vylúèenie
zo spoloènosti. Hlasy spoloèníka sa nezapoèítavajú do väèiny, ktorá vytvára
väèinu pre uznáaniaschopnos valného zhromadenia.

G. Zrušenie účasti spoločníka súdom
Rovnako ako zásadne nemôe ukonèi spoloènos jednostranne úèas spoloèníka v spoloènosti, nemôe sa ani spoloèník celkom vo¾ne rozhodova, kedy a ako
svoju úèas v spoloènosti ukonèí.
Úèas spoloèníka v spoloènosti nemôe zaniknú jednostranným prejavom
jeho vôle vystúpením zo spoloènosti, spoloèník nemôe ani zmluvu vypoveda,
aj keï bola uzavretá na dobu neurèitú.
Spoloèník, ktorý u nechce by spoloèníkom, môe svoju úèas ukonèi buï
dohodou (o prevode obchodného podielu pod¾a § 115 alebo o zániku jeho úèasti
v spoloènosti pod¾a § 148) alebo sa môe domáha zruenia svojej úèasti súdom.
K rozhodnutiu o zruení úèasti spoloèníka v spoloènosti je pod¾a § 9 ods. 3 písm. c)
bodu hh) Obèianskeho súdneho poriadku prísluný krajský súd, v ktorého obvode
má obchodná spoloènos svoje sídlo.
Návrh musí obsahova dôvod zruenia úèasti, pretoe súd môe zrui úèas
spoloèníka v spoloènosti, len ak nemono od neho spravodlivo poadova, aby
v spoloènosti zostal. Dôvody môu by rôzne, napr. zdravotné, ak bol spoloèník
zaviazaný k osobnej úèasti na podnikaní a zdravotný stav mu to u nedovo¾uje,
hospodárske (spoloèníkovi hrozí konkurz a potrebuje nevyhnutne peòané prostriedky na jeho odvrátenie), právne (spoloèník je ostatnými diskriminovaný).
Úèas spoloèníka pri zruení jeho úèasti súdom zaniká dòom právoplatnosti
rozsudku, ktorým súd úèas spoloèníka zruil. Spoloèníkovi, ktorého úèas bola
súdom právoplatne zruená, vzniká právo na vyrovnací podiel pod¾a § 150 a 61
ods. 2. S vo¾ným obchodným podielom bude spoloènos narába pod¾a § 113 ods. 5 a 6.
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súdneho poriadku uvedené. Je potrebné vyvodi, e ide o spor z právneho vzahu
medzi spoloèníkmi a spoloènosou pod¾a § 9 ods. 3 písm. b) bodu aa). Miestne
prísluný je potom krajský súd pod¾a miesta bydliska èi sídla vyluèovaného spoloèníka.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

H. Dohoda o zániku účasti spoločníka v spoločnosti
s ručením obmedzeným
Takúto dohodu Obchodný zákonník nikde výslovne neupravuje. Monos jej
uzavretia vak vyplýva z § 141 Obchodného zákonníka, ktorý veobecne umoòuje
zmenu spoloèenskej zmluvy. Dohoda o zániku úèasti spoloèníka by musela ma
písomnú formu, musela by by podpísaná vetkými spoloèníkmi a podpisy by
museli by úradne overené.
Touto dohodou by sa znioval poèet spoloèníkov v spoloènosti a súèasne by
sa zniovalo základné imanie o hodnotu vkladu tohto spoloèníka. Pokia¾ by
obchodný podiel preberal iný spoloèník alebo cudzia osoba, ilo by o dohodu
o prevode obchodného podielu.
Spoloèníkovi, ktorého úèas takto zanikla dohodou, by prislúchal vyrovnací
podiel, ale jeho výplata by bola moná a po zápise zníenia základného imania
spoloènosti do obchodného registra.
K zániku úèasti spoloèníka vak nemôe dôjs rozhodnutím valného zhromadenia o zníení základného imania o vklad jedného spoloèníka. Tým by sa
obchádzali ustanovenia Obchodného zákonníka o vyluèovaní spoloèníka, pretoe
tak by bolo moné ukonèi úèas spoloèníka bez jeho súhlasu, pokia¾ by bol na
valnom zhromadení prehlasovaný. Zníenie základného imania o vklad spoloèníka je moné, len keï s tým súhlasí, alebo keï sa nepodarí spoloènosti previes
uvo¾nený obchodný podiel. V ostatných prípadoch sa pri zníení základného imania zniujú rovnomerne vklady vetkých spoloèníkov alebo len tých spoloèníkov,
ktorí s tým vyslovia súhlas.

I.

Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka

Zánik úèasti spoloèníka v spoloènosti spôsobí aj vyhlásenie konkurzu na
majetok spoloèníka alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku pod¾a § 13 ods. 1 a § 5 zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.
Pri vyhlásení konkurzu na majetok spoloèníka zaniká úèas v spoloènosti
dòom úèinnosti konkurzu (vyvesením uznesenia o vyhlásení konkurzu na úradnej
tabuli súdu) a pri zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu dòom, keï rozhodnutie o zamietnutí návrhu nadobudlo právoplatnos.

J.

Ostatné spôsoby zániku účasti spoločníka

Prevod obchodného podielu a dôsledky smrti spoloèníka boli u podrobne
vysvetlené. To isté sa týka zániku právnickej osoby, ktorá má právneho nástupcu.
Obchodný zákonník vak nikde výslovne neriei dôsledky zániku právnickej
osoby bez právneho nástupcu. Tu nemono pochybova, kedy úèas takejto
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K. Vyrovnací podiel
Ak zaniká úèas spoloèníka a jeho obchodný podiel neprechádza na jeho
právneho nástupcu (dedièa), má spoloèník èi jeho právny nástupca (dediè) nárok
na vyrovnací podiel, ktorý sa vypoèíta, ak nie je dohodnuté inak, pod¾a pomeru
splatených vkladov vetkých spoloèníkov. Základom výpoètu výky vyrovnacieho podielu je roèná úètovná závierka za úètovné obdobie (§ 38), v ktorom úèas
spoloèníka zanikla. Rozhodujúci je deò, v ktorom dolo k zániku úèasti spoloèníka a nie deò, kedy nastala právna skutoènos, na ktorej základe úèas zanikla.
Vyrovnací podiel je splatný do troch mesiacov od schválenia roènej úètovnej
závierky za rok, v ktorom úèas spoloèníka zanikla, pokia¾ nie je v zmluve stanovená iná doba.
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu sa pri vyhlásení konkurzu stáva
súèasou konkurznej podstaty a stáva sa splatné úèinnosou vyhlásenia konkurzu
pod¾a § 14 ods. 1 písm. g) zákona è. 328/1991 Zb., take pouitie vyie uvedenej
lehoty je vylúèené. Spoloènos je teda povinná zostavi v tomto prípade mimoriadnu úètovnú závierku a vyèísli výku vyrovnacieho podielu spoloèníka.
Vyrovnací podiel sa vypláca v peniazoch, pokia¾ sa spoloèníci nedohodnú
na inom spôsobe vyporiadania.
Obchodný podiel takého spoloèníka sa stáva vo¾ným a spoloènos s ním
nakladá spôsobom, ako s obchodným podielom spoloèníka vylúèeného v kaduènom konaní.

7. ORGÁNY SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM
Obchodný zákonník výslovne upravuje iba tri orgány spoloènosti. Dva orgány sú obligatórne (valné zhromadenie a konate¾), spoloènos ich musí zriadi.
Tretí orgán je iba fakultatívny (dobrovo¾ný) a spoloènos ho zriaïuje, len pokia¾
sa na tom dohodnú spoloèníci v spoloèenskej zmluve. Týmto orgánom je
dozorná rada. Spoloènos vak môe zriadi aj orgány, ktoré Obchodný zákonník
vôbec neupravuje. Pôsobnos takého orgánu by musela upravi spoloèenská zmluva.
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právnickej osoby zaniká. Z povahy veci vak treba vyvodi, e pri zruení právnickej osoby bez právneho nástupcu je likvidátor povinný v rámci likvidácie speòai
aj obchodný podiel zruenej právnickej osoby. Likvidátor sa teda musí snai obchodný podiel na spoloènosti s ruèením obmedzeným preda. Keby sa mu to nepodarilo, musel by poda alobu na zruenie úèasti právnickej osoby súdom. Zruenie právnickej osoby je jedným z prípadov, keï nemono trva na pokraèovaní
úèasti v spoloènosti, a preto by súd musel alobe vyhovie.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

A.

Valné zhromaždenie

Najvyím orgánom spoloènosti je valné zhromadenie, ktoré sa tvorí na òom
prítomnými spoloèníkmi. Valné zhromadenie je schopné sa uznáa, ak sú na òom
prítomní spoloèníci, ktorí majú aspoò polovicu vetkých hlasov. Ak neustanoví
spoloèenská zmluva inak, má kadý spoloèník na 1 000 Sk vkladu jeden hlas. Valné
zhromadenie rozhoduje väèinou hlasov prítomných spoloèníkov, pokia¾ zákon
alebo zmluva nevyadujú dvojtretinovú väèinu vetkých hlasov spoloèníkov
(napr. zvýenie a zníenie základného imania, vylúèenie spoloèníka a i.).
Zákon umoòuje aj prijímanie rozhodnutí spoloèníkmi mimo valného
zhromadenia (§ 130). Hlasujúci spoloèníci sa potom povaujú za spoloèníkov
prítomných na valnom zhromadení. Pokia¾ sa spoloèník v lehote urèenej konate¾om nevyjadrí, platí zo zákona nevyvrátite¾ná domnienka, e nesúhlasí. Konatelia
sú potom povinní oznámi výsledky hlasovania spoloèníkom.
Valné zhromadenie zvolávajú konatelia, ak nie je stanovené inak, raz za rok.
Sú vak povinní ho zvola, pokia¾ poklesne rezervný fond pod polovicu hodnoty,
ne akú mal pri konaní posledného valného zhromadenia, alebo ak o jeho zvolanie iadajú spoloèníci, ktorých vklady prevyujú 10 % základného imania spoloènosti. Ak konatelia nezvolajú valné zhromadenie do jedného mesiaca od
doruèenia iadosti, môu ho oprávnení spoloèníci zvola sami. Bliie pravidlá pre
zvolávanie a konanie valného zhromadenia má urèi spoloèenská zmluva.
Ak má spoloènos len jedného spoloèníka, vykonáva pôsobnos valného
zhromadenia on sám.
Uznesenia valného zhromadenia majú povahu právneho úkonu a preto
nesmú odporova právnym predpisom. Nesmú odporova ani spoloèenskej zmluve a stanovám, pokia¾ nejde o rozhodnutia, kde zákon alebo spoloèenská zmluva
dovo¾ujú, aby valné zhromadenie spoloèenskú zmluvu èi stanovy zmenilo. Uznesenie, ktoré nerepektuje tieto poiadavky je neplatné.
alova o neplatnos rozhodnutia valného zhromadenia je moné nielen
z dôvodov vecných, ale aj dôvodov formálnych vád (nebol dodraný postup pri
zvolaní valného zhromadenia alebo rozhodnutie nebolo prijaté potrebnou väèinou hlasov a i.).
Ak alujú o neplatnos rozhodnutia valného zhromadenia spoloèníci alebo
èlenovia dozornej rady, konajú v konaní v mene spoloènosti konatelia. Pokia¾ vak
alujú konatelia, zastupuje v konaní spoloènos urèený èlen dozornej rady. Zastupujúci èlen bude urèený na konaní dozornej rady. Pokia¾ vak spoloènos dozornú
radu nezriadila, alebo ak alujú èlenovia dozornej rady spoloène s konate¾mi, urèí
zástupcu spoloènosti valné zhromadenie, ktoré by na tento úèel museli konatelia
alebo dozorná rada zvola. Pokia¾ by valné zhromadenie v stanovenej lehote
zástupcu neurèilo alebo by sa vôbec nezilo, urèí súd spoloènosti opatrovníka.
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Právo na podanie tejto aloby zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do
troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromadenia alebo ak valné zhromadenie nebolo riadne zvolané do troch mesiacov odo dòa, keï sa oprávnená
osoba mohla o uznesení dozvedie.
Zákon teraz jednoznaène urèuje prekluzívny (prepadný) charakter lehoty, na
uplynutie ktorej súd prihliada z úradnej povinnosti. Urèenie poèiatku lehoty je
upravené ako objektívne, t. j. ...kedy sa mohla dozvedie. Neplatnos uznesenia
valného zhromadenia sa môe výrazným spôsobom dotknú práv tretích osôb.
Zákon preto upravuje, e neplatnos uznesenia valného zhromadenia spoloènosti
sa netýka práv nadobudnutých v dobrej viere tretími osobami. Keïe dobrá viera
je subjektívnym predpokladom, ktorého dokazovanie je nároèné a zloité, zákon
ustanovuje jej existenciu v urèitom vzahu ako právnu domnienku vyvratite¾nú
v pochybnostiach platí, e tretie osoby nadobudli práva v dobrej viere. Táto prezumpcia chráni tretiu osobu do doby, kým druhá strana nepreukáe, neunesie dôkazné bremeno o opaku tejto domnienky, kedy sa namiesto domnienky uplatní
zistená skutoènos a výrok súdu bude úèinné aj voèi právu tejto tretej osoby.
Záväznos rozsudku len pre sporové strany je veobecným princípom procesného práva. Novela preto ustanovila, e právoplatné rozhodnutie súdu o vyslovení neplatnosti uznesenia valného zhromadenia je záväzné pre kadého.

B. Konatelia spoločnosti
tatutárnym orgánom spoloènosti sú konatelia (jeden alebo viacerí). Ak je
konate¾ov viac, musí spoloèenská zmluva urèi, èi konajú samostatne alebo spoloène. Prípadné obmedzenia konate¾ov zmluvou èi valným zhromadením nemajú
úèinky voèi tretím osobám. Poruenie obmedzenia konate¾ského oprávnenia zakladá iba zodpovednos konate¾a, ale spoloènos takéto konanie zaväzuje.
Konate¾ov menuje a odvoláva valné zhromadenie. Iba prví konatelia sú
ustanovení spoloèenskou zmluvou. Konate¾om môe by len fyzická osoba, avak
nemusí ís o spoloèníka. Konate¾om vak nemôe by èlen dozornej rady spoloènosti a zahranièná fyzická osoba, ktorá nemá povolenie na pobyt na území SR. Povolenie na pobyt sa nevyaduje u obèanov Európskej únie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Konate¾ musí by bezúhonný, teda nesmie by
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin súvisiaci s podnikaním. Táto
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Okruh subjektov oprávnených na podanie urèovacej aloby sa novelou
è. 11/1998 Z. z. rozíril z doterajích subjektov kadý spoloèník, konate¾ alebo èlen
dozornej rady aj na likvidátora, správcu konkurznej podstaty alebo vyrovnacieho
správcu. Zákon è. 500/2001 Z. z. spresnil, e takéto právo majú aj bývalí konatelia
a spoloèníci, ak sa ich uznesenie valného zhromadenia týka. Spoloèníci vak
len vtedy, ak poruenie zákona, spoloèenskej zmluvy alebo stanov mohlo
obmedzi ich práva.

Spoločnosť s ručením obmedzeným
skutoènos sa preukazuje výpisom z registra trestov. Osoba, ktorá sa takéhoto
èinu dopustila sa môe sta konate¾om a po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia súdu, prièom sa do tejto doby nezapoèítava èas výkonu
trestu.
Pri úprave vzahov medzi spoloènosou a konate¾om sa od 1. 1. 2002 uzatvára písomná zmluva o výkone funkcie, ktorú musí schváli valné zhromadenie
spoloènosti. Práva a povinnosti v tejto zmluve o výkone funkcie sa budú riadi
primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy samotnej alebo zo
zákona nevyplýva iné urèenie práva povinností. V týchto súvislostiach sa prejavuje význam presnejej úpravy povinností èlenov orgánov kapitálových spoloèností, pretoe zákonnú úpravu nie je moné zmeni. V dôsledku uplatnenia reimu Obchodného zákonníka na tieto vzahy (vzh¾adom na ustanovenie § 261
ods. 3) je plnenie týchto povinností sankcionované mimozmluvnou zodpovednosou , ktorá sa riadi ustanoveniami náhrady kody pod¾a Obchodného zákonníka. Ak nie je zmluva o výkone funkcie uzatvorená, povinnosti konate¾a sa
spravujú primerane ustanoveniami mandátnej zmluvy.
Na tomto mieste je potrebné upozorni, e pri zariaïovaní záleitosti spoloènosti èlenom orgánu bude vdy v prvom rade urèujúci reim Obchodného zákonníka a a v prípadoch, kedy nebudú pochybnosti o tom, èi urèité konanie
a rozhodovanie spadá pod reim Zákonníka práce sa bude môc uplatni reim
pracovnoprávny. O tejto kolízii je tu potrebné sa zmieni vzh¾adom na ustanovenie § 7 ods. 3 Zákonníka práce aj vzh¾adom na pretrvávajúce pracovnoprávne
vzahy z dôvodu odmeòovania, odvodov, dovoleniek, sluobných ciest, nákladov spoloènosti a pod., ktoré nie sú uspokojivo v právnej praxi vyrieené. Z toho
teda vyplýva, e v prípadoch, kedy budú existova dva právne vzahy  obchodnoprávny (zmluva o výkone funkcie) a pracovnoprávny (pracovná zmluva)  pri
posudzovaní plnenia povinností fyzickej osoby pri zariaïovaní záleitosti spoloènosti bude urèujúci reim Obchodného zákonníka. Aj pracovnú zmluvu pre
konate¾a musí schváli valné zhromadenie.
Konate¾ sa tie môe vzda svojej funkcie písomným oznámením valnému
zhromadeniu. Jeho funkcia potom skonèí dòom konania prvého valného zhromadenia po doruèení oznámenia, ak neustanovuje spoloèenská zmluva inú lehotu.
Konatelia sú tie povinní zabezpeèi vedenie predpísanej evidencie a úètovníctva, vies zoznam spoloèníkov a informova ich o záleitostiach spoloènosti. Povinnos vies úètovníctvo splnia buï tým, e úètovníctvo povedú sami, alebo zabezpeèia jeho vedenie pracovníkmi spoloènosti alebo cudzou osobou (právnickou
alebo fyzickou). Valnému zhromadeniu vak zodpovedajú za vedenie úètovníctva konatelia bez oh¾adu na skutoènos, kto ho fakticky vedie.
Konatelia sú povinní zabezpeèi vedenie zoznamu spoloèníkov, do ktorého sa zapisuje meno, bydlisko a rodné èíslo alebo dátum narodenia alebo IÈO
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Konatelia rozhodujú o obchodnom vedení spoloènosti v rámci zásad schválených valným zhromadením. Obchodné vedenie spoloènosti s ruèením obmedzeným má rovnaký obsah ako obchodné vedenie u osobných spoloèností. Konatelia
vak okrem obchodného vedenia majú aj konate¾ské oprávnenie v mene spoloènosti.
Na rozhodovanie o obchodnom vedení sa vyaduje súhlas väèiny konate¾ov.
Kona navonok vak môe kadý z nich samostatne.
Pre konate¾ov spoloènosti platí zákaz konkurencie.

C. Dozorná rada
Ak to urèí spoloèenská zmluva, zriaïuje sa ako kontrolný orgán dozorná rada.
V takom prípade musí by dozorná rada minimálne trojèlenná. Jej èlenovia sú menovaní a odvolávaní valným zhromadením a zapisujú sa do obchodného registra.
Ak sa zriaïuje dozorná rada u pri vzniku spoloènosti, uvádzajú sa jej prví èlenovia u v spoloèenskej zmluve. Poverený èlen dozornej rady zastupuje spoloènos
tie v sporoch proti konate¾om. Funkcia èlena dozornej rady a konate¾a sú nezluèite¾né.
Dozorná rada vykonáva predovetkým kontrolnú pôsobnos vo vzahu ku
konate¾om spoloènosti, sleduje plnenie podnikate¾ských zámerov a plnenie povinností na úseku úètovníctva.
Preskúmanie roènej úètovnej závierky spoloènosti nenahrádza overenie úètovnej závierky audítorom tam, kde to vyaduje zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve.
O svojej kontrolnej èinnosti je povinná minimálne raz za rok informova valné
zhromadenie.
Èlenom dozornej rady môe by len fyzická osoba. Nemusí vak ís o spoloèníka spoloènosti. Jediné obmedzenie je v tom, e konate¾ nemôe by èlenom dozornej rady a zakotvenie zákazu konkurencie platí i pre èlenov dozornej rady.

D. Zákaz konkurencie
Pre konate¾ov spoloènosti a èlenov dozornej rady platí zo zákona zákaz konkurencie. Zákaz konkurencie sa nevzahuje na spoloèníkov, ktorí nezastávajú vyie uvedené funkcie, iba ak by to urèila spoloèenská zmluva, tak ako je to výslovne
umonené Obchodným zákonníkom (§ 136 ods. 3). Ustanovenie o zákaze konkurencie je kogentnej povahy. Spoloèenská zmluva alebo stanovy môu zákaz konkurencie sprísni (stanovi ïalie obmedzenia), nie vylúèi alebo obmedzi.
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spoloèníka s uvedením výky vkladu a rozsahu jeho splatenia. Kadý spoloèník
má právo nahliada do zoznamu spoloèníkov, prièom spoloènos je povinná na
iados spoloèníka vyda mu výpis zo zoznamu spoloèníkov.

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zákaz konkurencie sa vzahuje na vlastné podnikanie alebo na úèas na podnikaní v predmete èinnosti spoloènosti, v ktorej je osoba konate¾om alebo èlenom
dozornej rady. Zákaz konkurencie sa vzahuje aj na postavenie konate¾a ako komitenta.
Konate¾ nemôe pôsobi ani ako sprostredkovate¾ alebo obchodný zástupca
v oblasti predmetu podnikania spoloènosti, pokia¾ by mal túto èinnos vykonáva
pre iné osoby, ne spoloènos.
Konate¾ alebo èlen dozornej rady nemôe by spoloèníkom vo verejnej obchodnej spoloènosti ani komplementárom v komanditnej spoloènosti, aj keby mali iný
predmet podnikania ne spoloènos s ruèením obmedzeným.
Zákaz konkurencie sa vzahuje aj na èinnos vo vetkých typoch tatutárnych
orgánov právnických osôb s predmetom podnikania podobným podnikaniu spoloènosti s ruèením obmedzeným. Jediná výnimka platí pre prípad, e ide o právnickú osobu, ktorej spoloèníkom alebo èlenom je sama spoloènos s ruèením obmedzeným (napr. èlenstvo v predstavenstve akciovej spoloènosti, pokia¾ je
spoloènos s ruèením obmedzeným jej akcionárom).
Nedodranie zákazu konkurencie má za následok povinnos k náhrade spôsobenej kody, povinnos vyda prospech získaný z obchodu, ktorým bol zákaz konkurencie poruený alebo povinnos previes tomu zodpovedajúce práva na spoloènos.

8. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA
A. Zvýšenie základného imania
Klasickou metódou zvyovania základného imania je prevzatie nových vkladov. Pretoe zvýenie základného imania je zmenou spoloèenskej zmluvy, je na to
potrebný súhlas najvyieho orgánu spoloènosti. Zvýenie základného imania sa
vykoná tak, e spoloènos vypíe nové vklady, ktoré môe prevzia buï doterají
spoloèník alebo iná osoba. Takéto zvýenie základného imania je vak moné, len
pokia¾ boli splatené vetky doterajie peòané vklady.
Vklad sa preberá vyhlásením o prevzatí vkladu, ktoré musí obsahova aj skutoènos, e záujemca pristupuje do spoloènosti pod¾a spoloèenskej zmluvy. Pokia¾
preberá vklad doterají spoloèník, nenadobúda prevzatím vkladu nový podiel, ale
zväèuje sa jeho doterají podiel v spoloènosti. Doterajím spoloèníkom poskytuje
zákon predkupné právo na nové vklady. Pokia¾ spoloèníci predkupné právo nevyuijú do jedného mesiaca odo dòa, kedy sa dozvedeli o rozhodnutí valného zhromadenia o zvýení základného imania (alebo v inej lehote dohodnutej v zmluve),
môe záväzok k novému vkladu so súhlasom valného zhromadenia prevzia ktoko¾vek.
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Právna úprava od 1. 1. 2002 spresòuje, e pri zvyovaní základného imania
sa postupuje primerane pod¾a právnej úpravy splácania vkladov ako pri zaloení spoloènosti, t. j. stanovenie hodnoty predmetu nepeòaných vkladov, lehoty
splácania a pod.
Ak sa má splati nový záväzok nepeòaným vkladom, musí valné zhromadenie schváli predmet nepeòaného vkladu a výku, v akej sa zapoèíta na splatenie vkladu spoloèníka.
Zvýenie základného imania z majetku spoloènosti je prípustné aj po
31. 12. 2001, avak pri splnení prísnejích podmienok, ktoré súvisia so zásadami
vytvárania a zachovávania kapitálu. Z tohto dôvodu sa pri týchto procesoch musia dodriava podmienky upravené v § 179 ods. 3 a 4 (zásady de¾by zisku a význam vlastného imania), ktoré doteraz v právnej úprave absentovali.
Návrh na zvýenie základného imania do obchodného registra podávajú
konatelia, pod¾a tejto úpravy bez zbytoèného odkladu, pod¾a úpravy § 28 ods. 1
v lehote do 30 dní. Pri nedodraní tejto lehoty je registrový súd oprávnený vyrubi zosobnenú poriadkovú pokutu v zmysle ustanovenia § 200b OSP. Právna
úprava nepriniesla zmeny pri vymedzení úèinkov zápisu zvýenia základného
imania do obchodného registra, take v praxi bude pretrváva nejednotnos pri
tomto výklade, ktorá má svoje dôsledky aj vo vedení obchodných kníh (úètovníctve). Vzh¾adom na pojmy pouívané pri regulovaní procesov zvýenia i zníenia základného imania by sa mal výklad ustáli tak, e pri spoloènosti s ruèením obmedzeným nie je dôvodné vyklada právnu úpravu z h¾adiska úèinkov
zápisu zvýenia a zníenia základného imania do obchodného registra ako právotvornú.

B. Zníženie základného imania
Zníenie základného imania vyaduje tie súhlas valného zhromadenia.
Zníenie základného imania je moné v podstate dvojakým spôsobom, a to zníením poètu vkladov alebo zníením nominálnej hodnoty vkladov.
Ak sa zniuje základné imanie zníením poètu vkladov, musí s tým súhlasi
spoloèník, ktorého vklad má by zruený, inak mono zníi základné imanie len
pomerným zníením nominálnej hodnoty vetkých vkladov. Tak k tomu môe
dôjs len v prípade, keï zaniká úèas spoloèníka v spoloènosti a jeho obchodný podiel neprechádza na inú osobu.
V obidvoch prípadoch zníenia základného imania je vak potrebné repektova pravidlá o minimálnej výke základného imania a vkladu. Nemono teda zní-
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Obchodný zákonník umoòuje aj zvýenie základného imania z majetku
spoloènosti. Tým by sa zvýil vklad kadého spoloèníka, ale obchodný podiel
spoloèníkov by sa nemenil.

Spoločnosť s ručením obmedzeným
i základné imanie pod hodnotu 200 000 Sk a vklad iadneho zo spoloèníkov nemôe poklesnú pod 30 000 Sk.
Zníenie základného imania sa môe dotknú práv verite¾ov, a preto zákon
ukladá konate¾om povinnos zverejni toto rozhodnutie do 15 dní po rozhodnutí
valného zhromadenia o zníení základného imania. Rozhodnutie musí by zverejnené v Obchodnom vestníku. Pretoe spoloènos nemôe ovplyvni, kedy Obchodný vestník rozhodnutie zverejní, treba povaova lehotu za zachovanú, pokia¾ v jej
priebehu konatelia o zverejnenie v Obchodnom vestníku poiadali. V oznámení
musí by uvedená aj výzva verite¾om, aby prihlásili svoje poh¾adávky u spoloènosti.
Výzva musí by zverejnená dvakrát. Èasový odstup 30 dní treba povaova za
minimálnu lehotu. Druhá výzva môe by teda zverejnená aj neskôr ne za 30 dní,
avak nie skôr.
Vo výzve musí by uvedená lehota pre prihlásenie poh¾adávok, ktorá nesmie
by kratia ne 90 dní a beí od dòa, kedy bolo druhé oznámenie s výzvou verite¾om zverejnené v Obchodnom vestníku.
Spoloènos vak nie je povinná osobne vyzva jednotlivých verite¾ov, aby prihlásili svoje poh¾adávky, aj keï sú jej ich adresy známe.
Pokia¾ sa veritelia prihlásia, je spoloènos povinná poskytnú im primerané
zabezpeèenie poh¾adávok (§ 297 a nasl.) alebo ich uspokoji, aj keï nie sú ete splatné. Pokia¾ by veritelia nepovaovali zabezpeèenie za dostatoèné, mohli by sa domáha tohto práva na súde.
Zníenie základného imania je voèi tretím osobám úèinné (vzh¾adom na princíp publicity) zápisom do obchodného registra. Pred zápisom zníenia základného
imania musí by preukázané, e spoloènos splnila vyie uvedenú notifikaènú povinnos voèi verite¾om.

9. ZÁNIK SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM
Podobne ako pri vzniku je i pri zániku spoloènosti potrebné rozliova dve
fázy, zruenie spoloènosti a zánik spoloènosti ako právnickej osoby.
Zruením spoloènosti sa rozumie právna skutoènos, na ktorej základe má
dôjs k zániku spoloènosti. K vlastnému zániku (ukonèeniu právnej subjektivity)
vak dôjde a výmazom spoloènosti z obchodného registra.
Aby spoloènos zanikla, musí dôjs najskôr k jej zrueniu. Èasový rozdiel medzi zruením spoloènosti a jej zánikom slúi na to, aby bol vyporiadaný majetok
spoloènosti. Tu sú moné dve formy rieenia, a to prechod majetku na inú spoloènos na základe dobrovo¾ného rozhodnutia spoloèníkov alebo zruenie spoloènosti
bez právneho nástupcu.
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S právnym nástupcom sa zruuje spoloènos rozhodnutím o zlúèení, splynutí,
rozdelení. Toto rozhodnutie môe prija iba valné zhromadenie. V týchto prípadoch sa nevykonáva likvidácia obchodného imania, ale vetko obchodné imanie
prechádza na právneho nástupcu.
Ak sa zluèuje spoloènos s inou spoloènosou, zaniká zluèovaná spoloènos
dòom zápisu zlúèenia do obchodného registra a obchodné imanie zluèovanej spoloènosti prechádza týmto dòom na preberajúcu spoloènos. Preberajúca spoloènos
je spoloènos, s ktorou je zluèovaná spoloènos zlúèená, a môe pokraèova v prevádzkovaní ivnosti spoloènosti, ktorá zlúèením zanikla.
Pri splynutí spoloèností zanikajú splývajúce spoloènosti a vzniká spoloènos
iná. Na novú spoloènos prechádza obchodné imanie zanikajúcich spoloèností ku
dòu zápisu novej spoloènosti do obchodného registra. Nová spoloènos môe pokraèova v prevádzkovaní ivnosti na základe ivnostenského oprávnenia spoloèností zaniknutých splynutím.
Pri rozdelení zaniká doterajia spoloènos a vznikajú nové spoloènosti, na
ktoré prechádza obchodné imanie zaniknutej spoloènosti uvedené v rozhodnutí
o rozdelení. Ak sa rozde¾uje spoloènos, ruèia novovzniknuté spoloènosti za záväzky zaniknutej spoloènosti svojím majetkom do výky èistého obchodného imania, ktoré na nich prelo z obchodného imania zruenej spoloènosti. Ak nie je v rozhodnutí o rozdelení spoloènosti urèené, na ktorú z novovzniknutých spoloèností
záväzok prechádza, je na jeho splnenie zaviazaná kadá z novovzniknutých spoloèností. Medzi sebou sa vyporiadajú v pomere, v akom na nich prelo èisté obchodné imanie zruenej spoloènosti. Spoloènosti vzniknuté rozdelením môu pokraèova v ivnosti zaniknutej spoloènosti, avak pred zápisom spoloèností do
obchodného registra je potrebné oznámi ivnostenskému úradu, ktorá spoloènos
bude pokraèova v ktorej ivnosti a vyiada si nové preukazy ivnostenského
oprávnenia.
Od 1. 1. 2002 je právnou úpravou umonené, aby sa rozdelenie uskutoènilo
aj zlúèením. V takýchto prípadoch èasti rozdelenej spoloènosti prechádzajú na
nástupnícke spoloènosti, ktoré sú u existujúcimi spoloènosami a nie spoloènosami novovznikajúcimi.
Právna úprava zároveò vyaduje, aby sa v týchto transakciách dodrala rovnaká právna forma, jedinou výnimkou je prípad zlúèenia spoloènosti s ruèením
obmedzeným ako zanikajúcej spoloènosti s akciovou spoloènosou ako nástupníckou spoloènosou.
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A. Zrušenie spoločnosti s právnym nástupcom

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zmena právnej formy
Zmena právnej formy spoloènosti (v praxi sa pouíva aj transformácia spoloènosti) je pod¾a novely Obchodného zákonníka od 1. 1. 2002 novým pojmom
pre doteraz zauívaný termín premena spoloènosti. Zmena tohto intitútu nie je
len terminologická, ale aj obsahová. Opúa sa princíp zániku právnickej osoby
pri jej transformácii do inej právnej formy. Napriek tomu, e transformácia spoloènosti sa nachádza v èasti zákona, kde sa upravuje zruenie a zánik spoloènosti, transformáciou spoloènos ako právnická osoba nezaniká, ale mení právnu
formu, prièom jej právna subjektivita zostáva zachovaná. Zmena právnej formy
spoloènosti je upravená v ustanovení § 69b Obchodného zákonníka, a to jednotným spôsobom pre vetky formy spoloènosti.
Zákon vychádza zo zásady vo¾nej premeny právnej formy spoloènosti na
hociktorú inú formu spoloènosti alebo drustvo. Vzh¾adom na to, e takáto
transakcia môe ma podstatný vplyv na postavenie spoloènosti s ruèením obmedzeným a jej spoloèníkov, na prijatie rozhodnutia o zmene právnej formy sa
vyaduje súhlas vetkých spoloèníkov, ak zákon neustanovuje inak alebo spoloèenská zmluva neobsahuje odchylnú úpravu. V tomto zmysle o zmene právnej formy spoloènosti s ruèením obmedzeným rozhoduje pod¾a ustanovenia
§ 125 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka valné zhromadenie spoloènosti,
pod podmienkou, e spoloèenská zmluva pripúa takúto monos. Ak spoloèenská zmluva túto monos nepripúa, rozhodujú o zmene právnej formy vetci
spoloèníci (pod¾a ustanovenia § 141).
Obchodný zákonník vymedzuje povinný obsah rozhodnutia o zmene
právnej formy.
Za úèelom ochrany spoloèníkov spoloènosti s ruèením obmedzeným sa
ukladá povinnos konate¾om spoloènosti vypracova písomnú správu, v ktorej
musí by z právneho, ako aj z ekonomického h¾adiska odôvodnená a vysvetlená
transformácia. Spoloèníci majú nárok na informácie o obsahu tejto správy a spoloènos im to musí umoni, a to spôsobom poskytnutia monosti spoloèníkom
na jej nahliadnutie v sídle spoloènosti v lehote, ktorá je urèená v spoloèenskej
zmluve. Ak je zriadená dozorná rada spoloènosti s ruèením obmedzeným, musí
sa k zmene právnej formy vyjadri a preskúma správu konate¾ov.
Ïalie opatrenie sa týka ochrany verite¾ov spoloènosti s ruèením obmedzeným v prípade, e sa zhorí ich postavenie v dôsledku zmeny právnej formy. Ak
sú splnené zákonom urèené podmienky, veritelia môu poadova poskytnutie
dostatoèného zabezpeèenia splnenia ich neuhradených poh¾adávok, ktoré má
prednos pred poskytnutím plnenia spoloèníkom v súvislosti so zmenou právnej formy a vyplatením ich podielov na zisku, v lehote urèenej na uplatnenie
tohto práva verite¾om.
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 po zmene právnej formy spoloènos nevytvára základné imanie alebo vytvára
niie základné imanie ako pred zmenou právnej formy,

 veritelia majú poh¾adávky voèi spoloènosti, ktoré vznikli pred dòom zverej-

nenia oznámenia o zápise zmeny právnej formy a ktoré neboli splatné voèi
tretím osobám ku dòu nadobudnutia úèinnosti zmeny právnej formy,

 poh¾adávka verite¾a nesmie by u primeraným spôsobom zabezpeèená.
Pre efektívne uplatnenie tohto práva verite¾mi, je zákonom uloená povinnos konate¾om, a to oznámi zmenu právnej formy známym verite¾om spoloènosti do 30 dní od úèinnosti tejto zmeny (zápisu do obchodného registra) a zverejni ju dvakrát za sebou najmenej s tridsadenným odstupom, spolu s výzvou,
aby veritelia prihlásili svoje poh¾adávky (pre vetkých, aj neznámych verite¾ov).
Veritelia musia uplatni svoje právo v subjektívnej lehote od 90 dní odo dòa,
keï dostali oznámenie o zmene právnej formy a najviac v objektívnej devädesiatdòovej lehote, ktorá zaèína plynú odo dòa druhého zverejnenia.

B. Zrušenie spoločnosti bez právneho nástupcu
Ak sa zruuje spoloènos bez právneho nástupcu, dochádza spravidla k likvidácii jej obchodného imania pod¾a § 70 a nasl. Obchodného zákonníka.
Likvidácia sa nevykonáva iba v prípade, e spoloènos sa zruila vyhlásením
konkurzu na majetok spoloènosti a po ukonèení konkurzu iaden majetok nezostal. Pokia¾ vak po skonèení konkurzu nejaký majetok spoloènosti zostane, vykoná sa jeho likvidácia. To bude moné pri vyhlásení konkurzu z dôvodu platobnej
neschopnosti spoloènosti.
Likvidácia sa tie nevykonáva v prípade, e návrh na vyhlásenie konkurzu
bol zamietnutý pre nedostatok majetku spoloènosti. V takom prípade vykoná vyporiadanie s verite¾mi tatutárny orgán spoloènosti a postupuje pri tom primerane
pod¾a ustanovení o likvidácii spoloènosti. Do úvahy vak neprichádza pouitie
ustanovenia, pod¾a ktorého je likvidátor povinný poiada o vyhlásenie konkurzu
na majetok spoloènosti, pokia¾ zistí, e spoloènos je zad¾ená. Ak nie je iná úprava,
treba vyvodi, e poh¾adávky verite¾ov budú uspokojené pomerne.
Zruenie spoloènosti bez právneho nástupcu nastáva v týchto prípadoch
a) s likvidáciou obchodného imania
 ak po ukonèení konkurzného konania zostane majetok,
 rozhodnutím valného zhromadenia o zruení spoloènosti bez právneho nástupcu,
 uplynutím èasu, na ktorý bola spoloènos zriadená,
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Aby veritelia mohli uplatni uvedené právo, musia by splnené nasledovné
podmienky

Spoločnosť s ručením obmedzeným
b) bez likvidácie obchodného imania
 zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu,
 zruením konkurzu, ak majetok nepostaèuje na výdavky konania a trovy správcu,
 ak po ukonèení konkurzného konania nezostal majetok,
 ak spoloènos nemá majetok.

C. Zrušenie spoločnosti súdom
Súd môe zrui spoloènos ako z dôvodov, ktoré platia pre vetky formy obchodných spoloèností, tak aj z dôvodov, ktoré sú dané len u spoloèností s ruèením
obmedzeným.
Súd môe na návrh tátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedèí právny
záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodnú o zruení spoloènosti a o jej likvidácii, ak

 sa v príslunom kalendárnom roku nekonalo valné zhromadenie alebo ak
v èase dlhom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoloènosti,

 spoloènos stratí oprávnenie na podnikate¾skú èinnos,
 zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoloènosti,
 spoloènos poruí povinnos vytvori alebo doplni rezervný fond pod¾a tohto zákona,

 spoloènos poruuje ust. § 56 ods. 3.
Pred rozhodnutím o zruení spoloènosti môe súd poskytnú spoloènosti primeranú lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý je zruenie navrhnuté. V takom
prípade zruí súd spoloènos a po márnom uplynutí tejto lehoty. Dodatoènú lehotu súd môe, ale nemusí poskytnú.
Súd tie zruí spoloènos aj bez návrhu, pokia¾ spoloèník, ktorý vo svojich rukách sústredil vetky podiely do troch mesiacov nesplatí vklady alebo èas podielov neprevedie na inú osobu.
Okrem týchto prípadov môe zakotvi spoloèenská zmluva právo ktoréhoko¾vek zo spoloèníkov, aby sa domáhal zruenia spoloènosti súdom z dôvodov
a za podmienok v zmluve uvedených.
Z prechodných a závereèných ustanovení zákona è. 500/2001 Z. z. vyplývajú
isté transformaèné povinnosti pre spoloènosti s ruèením obmedzeným. Je tomu
tak predovetkým vo vzahu k spoloènostiam s ruèením obmedzeným s jediným spoloèníkom, ako bolo uvedené vyie (str. 6).
Prísluným na rozhodnutie o zruení spoloènosti a jej vstupe do likvidácie
je registrový súd, v zmysle ust. § 200e OSP.
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Vstup spoloènosti do likvidácie a osoba likvidátora sa zapisujú do obchodného registra. Spoloènos vstupuje do likvidácie ku dòu svojho zruenia (prijatia
rozhodnutia o likvidácii), ak nie je ustanovený neskorí deò vstupu do likvidácie zákonom. Návrh na zápis vstupu spoloènosti do likvidácie a zápis likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor.
Vstup spoloènosti do likvidácie má tieto právne dôsledky:
a) v oblasti úètovníctva vzniká povinnos uzavrie úètovné knihy ku dòu predchádzajúcemu deò vstupu spoloènosti do likvidácie a ku dòu vstupu vzniká
povinnos úètovné knihy otvori a zostavi mimoriadnu úètovnú závierku
a zahajovaciu likvidaènú súvahu (§ 17 a 19 zákona o úètovníctve a § 74 Obchodného zákonníka) a vykona inventarizáciu majetku a záväzkov,
b) vznik povinnosti pouíva obchodné meno s dodatkom v likvidácii (§ 70
ods. 2 Obchodného zákonníka),
c) prechod pôsobnosti tatutárneho orgánu kona v mene spoloènosti na likvidátora (§ 72 ods. 3 Obchodného zákonníka),
d) obmedzenie pôsobnosti tatutárneho orgánu na úkony nevyhnutné na vykonanie likvidácie (§ 72 a § 68 ods. 5 Obchodného zákonníka).
Likvidáciu vykonáva jeden alebo viac likvidátorov. Ak bolo likvidátormi
spoloènosti menovaných viac fyzických osôb a ak nie je v menovaní urèené, ako
v mene spoloènosti konajú, platí, e koná kadý samostatne.
Likvidátora menuje valné zhromadenie a ak bola spoloènos zruená súdom,
tak súd. Súd by urèil likvidátora tie v prípade, e by to neurobilo bez zbytoèného
odkladu valné zhromadenie.
Likvidátori zodpovedajú za výkon svojej pôsobnosti rovnako ako èlenovia
tatutárnych orgánov, teda ako mandatár svojmu mandantovi (§ 66 ods. 2 Obchodného zákonníka). Z tohto mono aj vyvodi, e likvidátor sa môe vzda svojej pôsobnosti rovnakým postupom ako èlen tatutárneho orgánu odstupuje svoje funkcie (§ 66 ods. 1 Obchodného zákonníka) a e ten, kto likvidátora menoval, ho tie
môe odvola.
V priebehu likvidácie je treba chráni záujmy verite¾ov, aby neprebiehala na
ich úkor a aby neboli ukrátení. Preto zákon ukladá likvidátorovi povinnos oznámi vetkým verite¾om spoloènosti, ktorí sú známi, e spoloènos vstúpila do likvidácie. Pretoe môu existova aj veritelia, ktorých ete spoloènos nepozná (napr.
z titulu nedoplatku daní, náhrady kody), ukladá sa naviac likvidátorovi povinnos
zverejni vstup spoloènosti do likvidácie v Obchodnom vestníku s výzvou, aby
u spoloènosti prihlásili svoje poh¾adávky alebo iné práva v lehote uvedenej vo zverejnení. Lehota pre prihlásenie vak nesmie by kratia ako tri mesiace.
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obmedzeným

D. Likvidácia

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoloènos nemôe ukonèi likvidáciu skôr, ne sú uspokojené poh¾adávky
známych verite¾ov a ak sú sporné, len ak bolo poskytnuté verite¾ovi dostatoèné zabezpeèenie (sporná èiastka bola zloená do notárskej úschovy, poh¾adávka bola
zaistená ruèením alebo záloným právom).
Z § 75 Obchodného zákonníka vyplýva záver, e likvidácia konèí uspokojením vetkých poh¾adávok verite¾ov, prípadne zaistením sporných poh¾adávok.
Ku dòu skonèenia likvidácie zostaví likvidátor úètovnú závierku, vykoná inventarizáciu majetku a uzavrie úètovné knihy (§ 17 ods. 2 zákona o úètovníctve).
O priebehu likvidácie je likvidátor povinný zostavi koneènú správu a v nej
navrhnú rozdelenie èistého obchodného imania spoloènosti, ktoré zostalo po
ukonèení likvidácie (likvidaèný zostatok) medzi spoloèníkov. Správu predkladá
spoloèníkom, ktorí ju tie schva¾ujú. Aj keï o tom zákon výslovne nehovorí, je nutné z povahy veci vyvodi, e v prípade zruenia spoloènosti súdom predkladá likvidátor správu o priebehu likvidácie na schválenie súdu, nie spoloèníkom. Tých
len o výsledku likvidácie informuje.
Likvidátor má právo na odmenu. Jej výku urèuje valné zhromadenie a ak
bol likvidátor menovaný súdom, potom súd. Nárok na odmenu likvidátora je poh¾adávkou voèi spoloènosti, a preto likvidaèný prebytok môe by rozdelený medzi spoloèníkov a po vyplatení odmeny likvidátorovi alebo jej zabezpeèení.
Ak skonèí likvidácia likvidaèným prebytkom, majú spoloèníci právo na podiel na likvidaènom zostatku. Pokia¾ sa nedohodnú inak, urèí sa podiel pomerom
ich splatených vkladov. Podiel na likvidaènom zostatku vak mono spoloèníkom
vyplati, a keï sú uspokojené nároky vetkých známych verite¾ov. Ak je poh¾adávka sporná, mono rozdeli likvidaèný zostatok, len keï bolo verite¾ovi poskytnuté zodpovedajúce zabezpeèenie. Pokia¾ sa objavia nároky voèi spoloènosti a po
rozdelení likvidaèného zostatku, ruèia spoloèníci za ich splnenie v rozsahu uvedenom v èasti o ruèení.
Pokia¾ zistí likvidátor v hociktorom tádiu likvidácie, e majetok spoloènosti
je zadåený, je povinný poda návrh na vyhlásenie konkurzu. Tým likvidácia konèí.
Návrh na výmaz spoloènosti z obchodného registra podáva likvidátor do
30 dní od skonèenia likvidácie. Pokia¾ neprebiehala likvidácia spoloènosti, podá
návrh na výmaz spoloènosti tatutárny orgán (konate¾).

Doc. JUDr. Patakyová Mária, CSc.
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