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PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Európske právo obchodných spoločností ako také nie je kodifikované a členské štáty naďalej
uplatňujú vlastné právo obchodných spoločností, ktoré občas upravujú, aby dosiahli súlad
so smernicami a nariadeniami EÚ. Cieľom úsilia zaviesť moderné a účinné právne predpisy
týkajúce sa obchodných spoločností a rámec správy a riadenia spoločností pre európske
podniky, investorov a zamestnancov je zlepšiť podnikateľské prostredie v EÚ.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 49 a článok 50 ods. 1 a ods. 2 písm. g) ZFEÚ; článok 54 druhý pododsek ZFEÚ;
články 114, 115 a 352 ZFEÚ.

CIELE

Efektívny rámec správy a riadenia spoločností vytvorí priaznivé podnikateľské prostredie
na vnútornom trhu EÚ. Cieľom harmonizácie práva obchodných spoločností sú dosiahnutie
slobody usadiť sa (hlava IV kapitola 2 ZFEÚ) a uplatňovanie základného práva stanoveného
v článku 16 Charty základných práv Európskej únie, slobody podnikania v medziach
stanovených v článku 17 charty (právo na vlastníctvo) (1.1.6).
Článok 49 druhý pododsek ZFEÚ zaručuje právo začať a vykonávať samostatnú zárobkovú
činnosť a zakladať a viesť podniky, najmä spoločnosti alebo firmy.
Účelom predpisov EÚ v tejto oblasti je umožniť zakladanie podnikov kdekoľvek v EÚ
a využívať slobodu pohybu osôb, služieb a kapitálu, poskytovať ochranu akcionárom
a ďalším subjektom, ktoré majú v spoločnostiach osobitný záujem, umožniť podnikom väčšiu
konkurencieschopnosť a stimulovať podniky k cezhraničnej spolupráci.
Keďže vnútorný trh predpokladá vytváranie spoločností európskeho rozmeru, obchodné
spoločnosti musia dokázať fungovať v celej EÚ podľa jednotného právneho rámca.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Minimálny súbor spoločných povinností
Napriek tomu, že európske právo obchodných spoločností ako také nie je kodifikované,
harmonizáciou vnútroštátnych právnych predpisov sa vytvorili určité minimálne normy,
ktoré sa vzťahujú na oblasti, ako sú ochrana záujmov akcionárov a ich práv, pravidlá
o ponukách na prevzatie v prípade akciových spoločností, sprístupnenie informácií o pobočkách,
zlučovanie a splynutie a delenie, minimálne pravidlá pre spoločnosti s ručením obmedzeným
s jediným spoločníkom, finančné účtovníctvo a výkazníctvo, jednoduchší a rýchlejší prístup
k informáciám o spoločnostiach a určité požiadavky na zverejňovanie spoločnosťami.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.1.6.pdf
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1. Založenie spoločnosti, kapitálové požiadavky a požiadavky na zverejňovanie
Prvá smernica Rady (68/151/EHS) je z roku 1968 a bola viackrát zmenená (naposledy
smernicou 2009/101/ES v znení zmien zavedených smernicou 2012/17/EÚ). Jej cieľom
je poskytnúť verejnosti jednoduchší a rýchlejší prístup k informáciám o spoločnostiach
a rieši okrem iného otázky platnosti záväzkov prijatých spoločnosťou a právne neplatných
úkonov spoločnosti. Vzťahuje sa na všetky akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením
obmedzeným. Druhá smernica Rady (77/91/EHS z roku 1976, nahradená smernicou 2012/30/
EÚ) sa týka len akciových spoločností. V súlade s ňou založenie takýchto spoločností vyžaduje
minimálnu výšku schváleného základného imania (v súčasnosti 25 000 EUR) ako záruku
pre veriteľov a protihodnotu obmedzeného ručenia akcionárov. Obsahuje aj pravidlá týkajúce
sa udržania a úpravy kapitálu a minimálne požiadavky na obsah zakladajúceho dokumentu
akciovej spoločnosti. Dvanásta smernica o práve obchodných spoločností (2009/102/ES zo
16. septembra 2009) poskytuje rámec pre spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným
spoločníkom, v ktorých všetky podiely vlastní jeden spoločník.
2. Transakcie spoločností týkajúce sa viac ako jednej krajiny
Jedenástou smernicou o práve obchodných spoločností (89/666/EHS) sa zavádzajú požiadavky
na zverejňovanie pre zahraničné pobočky spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti z EÚ, ktoré
zriaďujú pobočky v inej krajine EÚ, alebo spoločnosti z tretích krajín, ktoré si zriaďujú
pobočky v EÚ. Smernica Rady 2014/86/EÚ z 8. júla 2014 o spoločnom systéme zdaňovania
uplatniteľnom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských
štátoch zavádza daňové pravidlá, ktoré sú pre skupiny spoločností v rozličných členských
štátoch z hľadiska hospodárskej súťaže neutrálne. Nie je v nej zakotvené dvojité zdaňovanie
dividend vyplatených dcérskou spoločnosťou v jednom členskom štáte jej materskej spoločnosti
so sídlom v inom členskom štáte (pozri aj smernicu Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008
o nepriamych daniach z kapitálových vkladov).
Cieľom smernice 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie je stanovenie
minimálnych usmernení pre výkon ponúk na prevzatie spoločností, na ktoré sa vzťahujú zákony
členských štátov. Určuje minimálne normy pre ponuky na prevzatie alebo zmenu kontroly a jej
cieľom je chrániť menšinových akcionárov, zamestnancov a iné zainteresované strany. Smernica
2012/17/EÚ sa zaoberá prepojením ústredných a obchodných registrov a registrov spoločností
(obchodné registre). Touto smernicou boli zmenené tri smernice v oblasti práva obchodných
spoločností – 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
č. 2015/884 navyše stanovuje technické špecifikácie a postupy potrebné pre systém prepojenia
obchodných registrov.
3. Reštrukturalizácia spoločností (domáce zlučovanie a splynutie a rozdelenie,
premiestnenie sídla)
Akcionári a tretie strany majú pri reštrukturalizácii spoločnosti (zlučovanie a splynutie
a rozdelenie) rovnaké záruky. Smernica 2011/35/EÚ (ktorou sa ruší tretia smernica Rady
78/855/EHS) o zlúčení a splynutí akciových spoločností sa týka ochrany spoločníkov,
veriteľov a zamestnancov. Šiesta smernica Rady (82/891/EHS) o rozdelení akciových
spoločností bola zmenená smernicou 2007/63/ES, pokiaľ ide o požiadavku týkajúcu sa
správy nezávislého znalca, ktorú je potrebné vyhotoviť pri zlúčení a splynutí alebo rozdelení
akciových spoločností, ako aj smernicou 2009/109/ES s cieľom zjednodušiť požiadavky na
predkladanie správ a dokumentačné požiadavky. Vzťahuje sa aj na ochranu spoločníkov,
veriteľov a zamestnancov. Cieľom 10. smernice o práve obchodných spoločností 2005/56/
ES o cezhraničných zlúčeniach kapitálových spoločností je uľahčiť cezhraničné zlučovania
a splynutia kapitálových spoločností. Zavádza jednoduchý rámec, ktorý zabraňuje likvidácii

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32015R0884
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32015R0884
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odkúpenej spoločnosti, a uplatňuje sa na zlučovania a splynutia kapitálových spoločností, ktoré
sú zriadené v súlade s právnymi predpismi jedného z členských štátov a ktoré majú svoje sídlo,
ústredie alebo hlavné miesto podnikania na území Únie, ak sa aspoň dve z nich riadia právom
rôznych členských štátov. Vzťahuje sa na všetky kapitálové spoločnosti s výnimkou podnikov
kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP). Premiestnenie sídla
kapitálovej spoločnosti z jedného členského štátu do druhého, ako aj zlúčenie a splynutie
alebo rozdelenie, sú neoddeliteľnou súčasťou slobody usadiť sa zaručenej článkami 49 a 54
ZFEÚ (rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci Cartesio[1]). Zásada slobody usadiť však
neumožňuje spoločnosti prejsť zo svojho domovského členského štátu do iného členského štátu
a zachovať si svoju právnu spôsobilosť. Parlament preto vyzval pri viacerých príležitostiach
na vypracovanie návrhu o cezhraničnom presune sídla spoločnosti (14. smernica o práve
obchodných spoločností). Otázka cezhraničného presunu sídla nie je dosiaľ vyriešená.
4. Záruky týkajúce sa finančnej situácie spoločností
S cieľom zaistiť, aby boli informácie poskytnuté v účtovných dokladoch rovnocenné vo
všetkých členských štátoch, vo štvrtej, siedmej a ôsmej smernici (78/660/EHS, 83/349/
EHS a 84/253/EHS nahradené smernicami 2013/34/EÚ a 2006/43/ES) sa požaduje, aby
účtovníctvo spoločnosti (ročné účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky a schválenie
osôb zodpovedných za vykonávanie štatutárnych auditov) poskytovali verný a úplný obraz
o majetku spoločnosti, jej záväzkoch, finančnej situácii a ziskoch alebo stratách. Nariadenie
(ES) č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem harmonizuje finančné
informácie predkladané verejne obchodovanými spoločnosťami s cieľom zaručiť ochranu
investorov. Smernicou 2013/34/EÚ sa takisto zaviedla povinnosť pre spoločnosti kótované v EÚ
poskytnúť vyhlásenie o správe a riadení vo výročnej správe. Cieľom smernice 2006/43/ES je
posilniť hodnovernosť finančných výkazov spoločností stanovením minimálnych požiadaviek
týkajúcich sa štatutárneho auditu ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.
Smernicou 2009/49/ES sa zjednodušujú povinnosti finančného výkazníctva mikropodnikov
v záujme zlepšenia ich konkurencieschopnosti a uvoľnenia ich rastového potenciálu. Nariadenie
o konkurznom konaní z roku 2015 (na základe článku 81 ZFEÚ o spolupráci v občianskych
veciach) pomáha riešiť spory v súvislosti s jurisdikciou a právnymi predpismi v cezhraničných
konkurzných konaniach a zaisťuje uznávanie súdnych rozhodnutí týkajúcich sa o konkurzného
konania v celej EÚ. Neharmonizuje hmotné právo členských štátov v oblasti konkurzného
konania; ale stanovuje spoločné pravidlá týkajúce sa súdu príslušného na začatie konkurzného
konania, uplatniteľných právnych predpisov a uznávaní rozsudkov v prípade, že sa dlžník
dostane do platobnej neschopnosti. Tým by sa malo predovšetkým zabrániť odlivu aktív alebo
súdnych konaní z jedného členského štátu do druhého s cieľom zlepšiť právne postavenie
spoločností alebo jednotlivcov. Nový návrh smernice o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie
(čiže o „druhej šanci pre podnikateľov“) z decembra 2016 by pomohol zlepšiť účinnosť
postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia.
5. Cezhraničné vykonávanie práv akcionárov
Smernicou 2007/36/ES (zmenená smernicou 2014/59/EÚ a (EÚ)2017/828) o výkone určitých
práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu sa rušia hlavné prekážky
cezhraničného hlasovania v spoločnostiach na regulovanom trhu, ktoré majú svoje sídlo
v niektorom členskom štáte tým, že zavádza špecifické požiadavky týkajúce sa určitého
počtu práv akcionárov v rámci valného zhromaždenia. Stanovuje aj určité práva pre
akcionárov v kótovaných spoločnostiach vrátane včasného prístupu k relevantným informáciám
o valnom zhromaždení a uľahčuje hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca. Smernica (EÚ)

[1]Rozsudok zo 16.12.2008, Cartesio, Vec C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, body 111 – 113 (SDEÚ).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013L0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1397142478478&uri=CELEX:32007L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
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2017/828 podnecuje zapojenie akcionárov a zavádza požiadavky v súvislosti s identifikáciou
akcionárov, prenosom informácií, zjednodušením výkonu práv akcionárov, transparentnosťou
inštitucionálnych investorov, správcov aktív a zastupujúcich poradcov, odmeňovaním členov
orgánu spoločnosti a transakciami so spriaznenými osobami.
B. Právnické osoby EÚ
Predpisy týkajúce sa európskych právnych subjektov sa uplatňujú v celej EÚ. Existujú súčasne
s vnútroštátnymi normami.
1. Európska spoločnosť (SE)
Po tom, čo sa táto otázka dlho nachádzala v patovej situácii (rokovania prebiehali 30 rokov ,
Rada prijala dva legislatívne nástroje potrebné na zriadenie európskej spoločnosti, a to
nariadenie (ES) č. 2157/2001 o stanovách európskej spoločnosti a smernicu 2001/86/ES,
ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov.
Umožňuje založiť na území EÚ spoločnosť vo forme akciovej spoločnosti, ktorá sa nazýva
latinským názvom „Societas Europaea“ (SE). Pre podniky najmenej dvoch členských štátov,
ktoré chcú mať právnu formu SE, je k dispozícii niekoľko možností: zlúčenie a splynutie,
založenie holdingovej spoločnosti, vytvorenie dcérskej spoločnosti alebo transformácia na
európsku spoločnosť. SE musí mať formu kapitálovej spoločnosti. Na zabezpečenie primeranej
veľkosti takýchto spoločností sa stanovilo minimálne základné imanie, t. j. najmenej
120 000 EUR.
Smernica 2001/86/ES má za cieľ zaručiť, aby založenie SE nespôsobilo zánik alebo oslabenie
účasti zamestnancov na riadení, ktorú mali v subjektoch zúčastnených na založení tejto SE. Ak
v jednej alebo viacerých spoločnostiach, ktoré zakladajú SE, existuje právo spolurozhodovania,
toto právo ostáva zachované aj pri ich prechode na spoločnosť SE po jej zriadení, pokiaľ
sa zúčastnené strany nedohodnú inak v rámci osobitného rokovacieho orgánu združujúceho
zástupcov zamestnancov všetkých zúčastnených spoločností.
2. Európske družstvo (SCE)
Nariadením (ES) č. 1435/2003 o stanovách európskeho družstva (SCE) sa vytvoril skutočný
jednotný právny štatút pre SCE. Nariadenie umožňuje založiť družstvo fyzickým osobám, ktoré
majú trvalý pobyt v rôznych členských štátoch, alebo právnickým osobám založeným podľa
zákonov rôznych členských štátov. Tieto nové európske družstvá môžu fungovať na vnútornom
trhu so základným imaním 30 000 EUR, s jednou právnou subjektivitou, jednotnými pravidlami
a štruktúrou. Okrem toho sa môže zlúčiť niekoľko družstiev z rôznych krajín a vytvoriť SCE.
A napokon sa vnútroštátne družstvo vykonávajúce činnosti v členskom štáte, v ktorom nemá
sídlo, môže transformovať na európske družstvo bez nutnosti predchádzajúceho zrušenia.
Smernica 2003/72/ES z 22. júla 2003 dopĺňa tieto stanovy predovšetkým v súvislosti s účasťou
zamestnancov na rozhodovaní v SCE s cieľom zabezpečiť, aby založenie SCE nespôsobilo
zánik ani obmedzenie systému účasti zamestnancov na riadení, ktorý existoval v spoločnostiach
zúčastňujúcich sa na zakladaní európskeho družstva.
3. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EZHZ)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/85 stanovuje štatút pre európske zoskupenie hospodárskych
záujmov (EZHZ). EZHZ, ktoré má právnu spôsobilosť, umožňuje spoločnosti z jedného
členského štátu spolupracovať v rámci spoločného podniku (napr. na uľahčení alebo rozvíjaní
podnikateľskej činnosti svojich členov, nie však s cieľom vytvárať zisk sám pre seba) so
spoločnosťami alebo s fyzickými osobami z iných členských štátov, pričom zisk sa rozdeľuje

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:31985R2137
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medzi spoločníkov. Jeho činnosť môže byť vo vzťahu k hospodárskej činnosti jeho členov iba
doplnková. EZHZ nesmie verejne ponúkať akcie.
4. Spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (SUP)
Komisia predložila 10. apríla 2014 návrh (COM(2014)0212) smernice Európskeho parlamentu
a Rady o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (Societas unius
personae). Cieľom tohto návrhu má byť zjednodušenie založenia takejto spoločnosti s jediným
akcionárom v EÚ na cezhraničnej úrovni medzi členskými štátmi.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlamentu sa vždy darilo pri novelizácii právnych predpisov, napr. chránil účasť pracovníkov
na rozhodovaní v spoločnostiach alebo dosiahol pokrok pri vytváraní rôznych foriem
európskych spoločností, aby sa zjednodušili cezhraničné aktivity podnikov. V tejto súvislosti
Parlament požiadal vo februári 2007 Komisiu, aby predložila návrh o európskej súkromnej
spoločnosti, ktorá by zohľadňovala potreby malých a stredných podnikov a aby pripravila
revíziu pravidiel pre stanovy európskej spoločnosti s cieľom zjednodušiť ustanovenia týkajúce
sa zakladania týchto spoločností. Po stiahnutí dvoch návrhov nariadení o európskom združení
a európskej vzájomnej spoločnosti Európsky parlament vyzval Komisiu na ich obnovenie.
Parlament vyzval aj na zavedenie vhodného právneho rámca pre nadácie a združenia. Dňa
8. februára 2012 predložila Komisia návrh nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie
„Fundatio Europaea“ (FE), ktorej cieľom je uľahčiť týmto organizáciám pôsobiť vo verejnom
záujme kdekoľvek v EÚ.
Vo svojom uznesení zo 14. júna 2012 o budúcnosti európskeho práva obchodných spoločností
Parlament vyjadril názor, že formy obchodných spoločností v EÚ, ktoré dopĺňajú existujúce
formy dostupné podľa vnútroštátnych právnych predpisov, majú značný potenciál a je potrebné
ďalej ich rozvíjať. Parlament v snahe pokryť špecifické potreby malých a stredných podnikov
nalieha na Komisiu, aby vyvinula ďalšie úsilie a prijala štatút súkromnej spoločnosti. V reakcii
na oznámenie Komisie prijal Parlament vo februári 2013 prijal uznesenie o obnovenej stratégii
EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov. Parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2013
o štatúte európskej vzájomnej spoločnosti adresoval Komisii odporúčania o štatúte. Európsky
parlament už niekoľkokrát žiadal o vypracovanie 14. smernice o práve obchodných spoločností
o cezhraničnom presune sídiel spoločností, prostredníctvom rôznych uznesení a otázok na ústne
zodpovedanie, ktoré odsudzujú súčasnú absenciu spoločných pravidiel, ktorá oslabuje mobilitu
spoločností, a teda aj slobodu usadiť sa[2].
V apríli 2014 predložila Komisia návrh smernice o spoločnostiach s ručením obmedzeným
s jediným spoločníkom s cieľom uľahčiť zakladanie spoločností s jediným spoločníkom v celej
EÚ (7. marca 2015 Komisia tento návrh stiahla).
Udo Bux
06/2017

[2]Napríklad: uznesenie z 25. októbra 2007 o európskej súkromnej spoločnosti a o štrnástej smernici o práve
obchodných spoločností týkajúcej sa presunu sídla spoločnosti (Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 671); uznesenie
z 13. júna 2017 o cezhraničných zlúčeniach, splynutiach a rozdeleniach spoločností (Prijaté texty, P8_TA(2017)0248).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:SK:PDF
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