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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnostiach s ručením obmedzeným
s jediným spoločníkom (Societas Unius Personae, SUP) sa vo svojich kľúčových bodoch 
zhoduje s návrhom o súkromnej európskej spoločnosti (SPE), ktorý Komisia po jeho kritike 
zo strany Európskeho parlamentu stiahla. V súčasnom návrhu Komisia nevyužila možnosť 
vyriešiť problémy, na ktoré sa vtedy poukázalo. Nepodarilo sa jej splniť svoj cieľ podporiť 
prostredníctvom SUP cezhraničné zakladanie spoločností, a teda aj malých a stredných 
podnikov (MSP). Predložený návrh týkajúci sa SUP podporuje vývoj nesprávnym smerom
v podobe zakladania schránkových firiem, nepravej samostatnej zárobkovej činnosti
a vylúčenia zamestnancov z procesu spolurozhodovania.

Všeobecné kritériá 

Spravodajkyňa sa domnieva, že v zásade je vhodné podporiť požiadavku na uľahčenie 
cezhraničného zakladania podnikov, najmä MSP. Rozsah pôsobnosti návrhu Komisie sa však 
neobmedzuje na MSP, ale ani nestanovuje ako podmienku cezhraničné zakladane podnikov. 

Do konzultácií o návrhu SUP boli zapojení len hospodárski aktéri a zamestnávatelia, 
zástupcovia odborov ako jedni z hlavných sociálnych partnerov prizvaní neboli. Podľa 
spravodajkyne tento postup nie je uspokojivý. 

Zamestnanosť a sociálne veci 

1. Oddelenie sídiel a účasť zamestnancov na spolurozhodovaní 

Návrh stanovuje možnosť oddelenia štatutárneho sídla od ústrednej správy. Na SUP sa preto 
vzťahujú právne predpisy toho členského štátu, v ktorom je SUP registrovaná, nezávisle od 
miesta, kde spoločnosť vykonáva svoju činnosť skutočne.

Takto sa dajú prísne normy ochrany jednoducho obísť, čo má vplyv najmä na 
spolurozhodovacie práva zamestnancov. 

Toto ustanovenie nie je zlučiteľné s článkom 153 ods. 1 písm. f) ZFEÚ1, ani s článkom 27 
Charty základných práv Európskej únie. 

2. Schránkové firmy a individuálne práva zamestnancov 

Možnosť oddelenia sídiel zároveň ponúka výrazné podnety na vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam. Podporuje aj zakladanie tzv. schránkových firiem a napomáha nepravú 
samostatnú zárobkovú činnosť.

V dôsledku nepravej samostatnej zárobkovej činnosti nie sú zamestnanci sociálne 
zabezpečení, a to ani v čase, keď túto činnosť vykonávajú, ani v dôchodkovom veku. Okrem 
toho sa tým oslabujú systémy sociálneho zabezpečenia a daňové príjmy členských štátov. Už 
existujúci mzdový a sociálny damping by sa zavedením SUP ešte zintenzívnil. 
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V návrhu Komisie naďalej ostáva nejasné aj to, ako a kde si môžu zamestnanci podniku
s oddeleným štatutárnym sídlom ústrednej správy právne uplatniť nároky vyplývajúce
z pracovnoprávneho vzťahu.

3. Zamestnanci a ochrana veriteľov 

Návrh nestanovuje minimálnu kapitálovú požiadavku; takže na založenie SUP by malo stačiť 
už 1 euro, prípadne 1 menová jednotka. Chýba teda rezerva, ktorá je v prípade spoločností
s obmedzeným osobným ručením podnikateľa nevyhnutne potrebná. Táto ochrana veriteľov 
sa vzťahuje aj na nároky zamestnancov. Odstránením minimálnej kapitálovej požiadavky sa 
znižuje aj ochrana nárokov zamestnancov. 

Ochrana veriteľov je nedostatočná aj v prípade online zakladania spoločností. Ukazuje sa, že 
opatrenie, ktorým sa mala obmedziť byrokratická záťaž, je vstupnou bránou pre akúkoľvek 
formu trestnej činnosti (schránkové firmy, pranie špinavých peňazí), pretože už nie je 
potrebné overenie totožnosti notárom. Zápisy do registra by sa tak stali bezpredmetnými. Ak 
by bola totožnosť konateľa spoločnosti nejasná, príp. zatajená, v prípade skutočnej alebo 
podvodnej platobnej neschopnosti by zamestnanci ani sociálne poisťovne už nemali možnosť 
domáhať sa nevyplatených finančných prostriedkov a/alebo ich získať. 

4. Subsidiarita a právna istota 

Cieľom návrhu je harmonizovať niektoré aspekty vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré 
inak ostávajú rozdielne. Hoci vnútroštátne právne predpisy majú ostať odlišné, označenie by 
malo byť rovnaké. Takýto stav je zavádzajúci a nevytvára právnu istotu. V prípade oddelenia 
sídiel by mohlo dôjsť k znemožneniu účasti zamestnancov aj v takom členskom štáte, ktorého 
právne predpisy ju v podstate stanovujú. To je porušením zásady subsidiarity. Návrh sa má 
uplatňovať na spoločnosti uvedené v prílohe 2 a zmenu možno vykonať len formou 
delegovaných aktov. Tým by sa však nezmenil len vykonávací právny predpis, ale aj rozsah 
pôsobnosti návrhu. To je v rozpore s riadnym legislatívnym postupom EÚ. 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada gestorský výbor, aby navrhol zamietnutie 
návrhu Komisie.

                                               
1 Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 151 Únia podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v 
týchto oblastiach: f) zastupovanie a kolektívna ochrana záujmov pracujúcich a zamestnávateľov, vrátane 
spolurozhodovania.


