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Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
I. diel
Právny por iadok S lo venskej republik y r o zoznáva ako subjekt y práva
fyzické a právnick é o soby. Akákoľvek právnická osoba mô že nado búdať práva
a po vinno st i a zaväzo vať sa len prost redníct vo m fyz ickej osoby, kt orá je
o právnená za právnickú oso bu t iet o úko ny v yko návať. Pre úplnosť t reba
do dať, že exist ujú aj t eór ie, kt oré uvažu jú o konaní za právnickú o so bu
pro st redníct vo m ine j pr ávnickej osoby. Právn ické o soby, kt o ré vznikli podľa
právneho režimu Obchodného zákonníka ( ďalej len OBZ), konajú št at ut árnym
o rgáno m

alebo

za

n ich

koná

zást upca,

pr ičo m

št at ut árnym

orgáno m

v spo ločnost i s ručením o bmed zeným (ďalej aj „s.r.o.“) je v zmys le § 13 3
o ds. 1 OBZ jeden alebo viac konat eľov.
Ko nat eľ spo lo čnost i je jedným z je j orgánov. Je t o výko nný orgán, kt orého
právo m a povinno sťou je r iadiť spo lo čno sť a za spo ločno sť ko nať. Ko nat eľa
spo lo čnost i

možno

z hľadiska

povah y

zaradiť

niekde

uprost red

medzi

ko najúceho spo ločníka ver ejnej o bchodnej spo ločno st i (§ 85 OBZ) a medzi
predst avenst vo akcio vej spo ločnost i (§ 191 OBZ) 1. Povinnosť určiť o so bu
ko nat eľa spo ločno st i už pr i jej zalo žení je daná v §110 OBZ, každého
ďalš ieho

ko nat eľa

spo lo čnost i

menu je

a odvo láva

valné

zhro maždenie

spo lo čnost i, ktoré rozhodu je aj o jeho o dmene. T ým, že sa určit á
o so ba st ane konat eľo m spo lo čnost i s ručením

o bmedzeným,

fyzická

nezbavu je

sa

súčasne vlast nej právnej subjekt ivit y v zmys le § 7 a nasl. OZ. Pret o je
vzťah medzi spo ločnosťo u, ktorej št at ut árnym orgáno m je ko nkr ét na oso ba,
a medzi t o uto o so bou ako medzi dvo ma rôznymi

právnymi

su bjekt mi,

t akt iež predmet om právnej úpravy.
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Hanes, D.: Spoločnosť s ručením obmedzeným v novej právnej úprave, IURA EDITION, Bratislava 2002, s.
246 a nasl.

V praxi sa čast o st ret ávame s nedost atočným chápaním jednot livýc h
inšt it út o v obcho dných spo lo čnost í ( v

tomt o

príp ade so

zamer aním

na

spo lo čnosť s ručen ím o bmedzeným) zo st rany zahraničn ých klient o v, čo ma
vied lo

miest ami

k snahe

o čiast kové

po rovnania

s právnymi

úpr avam i

nemeckej a t aliansk ej spo ločnost i s ručením o bmedzeným. Pokiaľ ide o
po dst at u výko nu funkcie ko nat eľa v Taliansku, disciplína (práva a po vinno st i)
pred vídaná
v hru bých

pre

výkonn ý

o rgán

črt ách prevzat á z

spo ločnost i

akcio vej

s ručením

o bmedzeným

spo lo čnost i okrem

je

nasledo vnýc h

ro zd ielo v:


Zak ladajúci

akt

spo ločnost i

mô že

st anoviť,

že

vedenie

(správa)

spo ločno st i je zverené aj nespo lo čníko m.


Ko nat elia mô žu byť meno vaní aj na dobu neurč it ú resp. na do bu dlhšiu
ako t ri ro ky.

Keď

nie

je

vyt vo rená

dozorná

rada,

nepo užijú

sa

nor my,

kt oré

predpok ladajú jej exist enciu; v t ako m pr íp ade sa nepo čít a:
- s výko no m bežného vedenia spo ločno st i zo st rany dozo rnej rady, následne
po skončení funkcie konat eľov
- s po vinno sťou dozornej rady zapísať do obchodného regist ra ukončenie
výko nu fu nkcie konat eľov

K onanie za spo ločnosť

Ko na nie ko nat eľa v mene spo ločnost i je prejavo m vô le spo lo čnost i, a t o
bez o hľadu na skut očnosť, či sa konanie uskut očnilo výs lo vne v mene
spo lo čnost i, alebo či t ak možno usud zovať len z oko lnost í konania. V zmys le
ust ano vení § 133 ( v znení zákona č. 432/ 2004 Z.z. (ďale j len „no vela OBZ“),
účinného o d 1. okt óbra 2004) mô že mať s.r.o . jedného alebo viacer ých
ko nat eľov, pr ičo m každý z t ýcht o ko nat eľov je oprávnený ko nať samo st at ne,
po kiaľ spo lo čenská zmlu va nest anovu je niečo iné. Každ ý z konat eľov má pr i
ro zhodo vaní jeden hlas a t o bez ohľad u na t o , či niekt orý z nich je aj
spo lo čníko m spo ločno st i pr ípadne aj bez ohľadu na veľko sť jeho obchodného
po dielu.

Po kiaľ ide o možnost i úpravy spô sobo v konania v mene spo lo čnost i pr e
pr ípad, že št at ut árny o rgán pozost áva z viacer ých členo v, V. Novo t ná
vymeno vala niekoľko spôso bov, o ktorých zrejme nebud e po chýb:
a) samo st at né konan ie kt orého koľvek člena št at ut árneho orgánu,
b) spo ločné konanie všet k ých členo v št at ut árneho orgánu,
c) spo ločné konanie niekoľkých členo v št at ut árneho orgánu,
d) určenie osoby, kt orá môže ko nať spo lo čne s kt or ýmkoľvek ďa lší m
alebo niekoľk ými ďalš ími členmi,
e) samo st at né

a lebo

spo ločné

konanie

osô b

výslo vne

( meno vit e)

určených, 2
I.Št englo vá

a M. Bart o šíková

do plňu jú

t ent o

výpočet

o nasledovné

spô so by:
f) vymedzeni e niekt or ých vecí, v kt orých mu sia členo via št at ut árneho
o rgánu konať spo lo čne,
g) úprava, podľa kt orej mô že č leno via št at ut árneho orgánu konať
o dlišne pr i píso mných a o dlišne pr i in ých úko noch 3

Z vyššie uvedených mo žno st í si zaslúži zvýšenú pozornosť bod u vedený
po d p ísm. f). Rozšír ený je napr. spôsob konania meno m spo ločnost i, keď vo
veciach do určit ej čiast ky, napr. do 250.000,- Sk je oprávnený ko nať
kto rýko ľvek člen št at ut árneho orgánu samost at ne, nad t út o čiast ku dvaja
členo via spo ločne a napr. nad 1.000.000,- Sk všet ci členo via spo lo čne.
( mut at is mut and is ) 4
Pr ípust né je t akt iež v rámci t ejt o možno st i st anoviť, že pr i predaji č i
nákupe nehnut eľnost i sú, oprot i ost at ným veciam, keď ko najú členo via
št at ut árneho orgánu samo st at ne, po vinní ko nať spo lo čne ale bo aspo ň d vaja
spo lo čne. Tát o úprava je však napr. p odľa nemeckej odbornej lit erat úr y
nepr ípust ná. 5
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Novotná, V.: K některým otázkám zápisu staturárního orgánu obchodní společnosti do obchodního rejstðíku (I.
část), Právní praxe v podníkání, 1997, č. 10, s. 4
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Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník komentáï, 9. vydání, Praha, C.H.Beck, 2004, s.
418 a s. 678
Bartošíková, M.: Povinnost a odpovědnost statutárních orgánu kapitálových společností, Obchodní právo
1998, č. 11
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Rada, I. a kol.: Jednatelé s.r.o, Pïedstavenstvo a.s., LINDE Praha 2004, s. 69
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Waldner, W., Wörfel, E.: So gründe und führe ich eine GmbH, 6. vydanie, München, Deutscher Taschenbuch
Verlag, 2000, s. 95

Z hľadiska spo ločného konania ko nat eľa p rokurist u, rozdelila právn ick ú
verejno sť pred niekoľk ými rok mi ot ázka, či mô že ko nať v mene spo lo čnost i
spo lo čne so št at ut árnym orgáno m alebo jeho členo m pro kur ist a. Ešt e v prvej
po lo vici 90 -t ych ro kov nebo lo st ano venie t akéhoto spôsobu konania ničím
neo bvyk lým a do dnes t ak mo žno v zápisoch v obchodno m reg ist r i ná jsť rad
spo lo čnost í, ktoré t ak ýt o spôsob konania upravený majú.
Nako niec však regist ro vé súd y k t ejt o fo r mu lácii spôso bu konania
v mene spo ločno st i zauja li negat ívny po st oj, 6 ba nepresadil sa ani var iant ,
po dľa kt o rého konat eľ síce koná samo st atne, avšak spôso b ko nania prokur ist u
je

viazan ý na súčinnosť konat eľa.

Danou

pro blemat ikou

sa zaober alo

ro zho dnut ie Vrchního soudu v Prahe v t omt o znení: „Ko nat eľ je št at ut árny
o rgán,

ko najúci

v mene

spo ločnost i

s ručením

obmedzeným,

zat iaľ

čo

pro kurist a je zást upco m spo ločnost i ko najúcim za spo lo čno sť ( v rámc i úkono v
t ýk ajúcich sa podniku). U konat eľa s.r.o . sa do obchodného regist ra zapisuje
spô so b, akým koná v mene spo ločnost i, zat iaľ čo u prokur ist u sa zapisuje
spô so b jeho podpiso vania za spo ločnosť (spôso b, akým vykonáva svo j
po dpis), a len ak je pro kur ist o v viac, zapisu je sa určenie, či ide o prokúru
samo st at nú alebo spo ločnú. Za spô sob podp isovania t eda nemo žno považovať
údaj o to m, že po dpisuje spo ločne so št at ut árnym o rgáno m. “ 7
V o dô vodnení Krajský o bchodný súd v Prahe ako sú d pr vého st upňa
zamiet o l návr h na zápis spôsobu zast upo vania spo lo čnost i, po dľa kt orého
pro kurist a podpisuje spo ločne s konat eľom (pr ičo m ko nat eľ koná samo st at ne
bez ingerenc ie prokur ist u), a to s odôvodnením, že v pr ípade zápisu t ejt o
skut o čnost i by do šlo k obmedzeniu mo žnost i zast upo vania ( sic . ko nanie
v mene spo ločnost i) v šir šo m rozsahu, než t oto obmedzenie pr ipúšťa § 133
o ds. 1 OBZ. Vrchní soud okrem t o ht o argument u udáva ešt e nasledujúci,
prečo nemô že byť t ent o spôsob zast upo vania spo lo čno st i do obchodného
reg ist ra zap ísaní, kt orý možno zhr núť t akto :
a)

po dľa § 14 o ds. 6 OBZ musí návr h na zápis prokur ist u do
obcho dného regist ra obsahovať okrem mena a byd liska prokur ist u a j
spô sob, akým za spo lo čno sť po dpisu je (t eda nie ko ná) a v dôsledku
to ho sa do obchodného regist ra zapisuje len po dp isovanie za
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Bělohlávek, A., Jašek, V.: Jednání za obchodní společnost, Právní rádce, 1996, č. 6
Rozhodnutie Vrchního soudu v Prahe, sp. zn. 7 Cno 55/99, ASPI

spo ločno sť a nie konanie za ňu ( s výnimkou pr ípado v, keď je
prokúra udelená viacer ým oso bám). Spôsobo m po dp iso vania za
spo ločno sť
a dodat ku

sa

pr it o m

o značu júceho

rozumie

výhr adne

prokúru

k fir me

pr ipo jenie
(v

podp isu

našo m

po níman í

obcho dnému menu, po zn. aut .) po dnikat eľa,
b)

nemo žno zamieňať konanie konat eľa v mene spo ločnost i a ko nanie
prokurist u za spo lo čnosť,

c)

záp is skut očno st i, že prokur ist a podpisu je vždy spo lo čne s jedný m
ko nat eľo m by znamenal, že prokur ist a je post avený na roveň
ko nat eľa. 8

No vela OBZ do § 133 OBZ zako t vila nový o dsek 2, v kt orom je
exp licit ne st ano vené, že konat eľo m spo lo čnost i mô že byť len fyzická oso ba.
Význam a pot reba t akejt o úpravy sa javí ako sporná, nako ľko už dot erajšia
úprava v § 133 ods. 3 OBZ (po novele § 1 33 ods. 4 ) ja sne st ano vovala t o, kto
mô že byť ko nat eľo m – „Ko nat eľov vymenúva valné zhro maždenie z rad ov
spo loční ko v a lebo iných fyzi ckých osôb .“ Obchod ný zákonník po dľa mô jho
názo ru jasne vymedzil, že za konat eľa mo žno vymeno vať spo lo čníka, ak je
fyzicko u o sobou, alebo inú fyz ickú oso bu. Novelo u zaved ený o ds. 2 v § 1 33
OBZ je síce spr esňu júci a vylučuje ak ékoľvek pochybno st i o to m, či mô že byť
ko nat eľo m aj právnická osoba, kt orá je spo lo čníko m, z mô jho po hľadu sa
však t akét o ust anovenie javí ako nadb yt očné.
Z ko nania ko nat eľa vznikajú pre spo lo čnosť pr áva a záväzky pr iamo
a bezpro st redne. Na konanie za spo ločnosť ko nat eľ nepot rebuje žiad ne ďalšie
sp lno mo cnenie
vyst upo vanie
št át nymi

či

poveren ie.

v mene

orgán mi

je

Spôso b

spo ločno st i pred
obligat órnou

ko nania

za

spo lo čnosť,

t ret ími o so bami,

náležit osťou

t eda

súdmi a in ým i

spo lo čenskej

zmluv y

(zak lad at eľskej list in y, ak spo lo čnosť zakladá len 1 oso ba) (§ 110 ods. 1
p ísm. e) OBZ). Spôsob ko nania za spo ločno sť je zap ísan ý aj v o bchodno m
reg ist r i a výp is z o bcho dného regist ra je najčast ejšou fo r mo u pr eukázania
o právnenia konať za spo ločno sť. Oprávnenie ko nat eľa vyst upo vať v mene
spo lo čnost i

8

je

neobmedzené

a navonok

aj

neobmedzit eľné.

Rada, I. a kol.: Jednatelé s.r.o, Pïedstavenstvo a.s., LINDE Praha 2004, s. 71

Obcho dný

záko nník síce v § 133 o ds. 3 pr ipúšťa možnosť obmedziť ko nat eľské
o právnenia na základe rozhodnut ia valného zhro maždenia, resp. pr iamo
v spo ločenskej zmlu ve ( napr. umo žnením ko nat eľovi samo st at ne zaväzo vať
spo lo čnosť do určit ej sumy a nad t ent o limit

vždy len s ďalš ím (ďa lšími)

ko nat eľmi spo ločnost i spo ločne), avšak pr iamo vyluču je účin no sť t akýcht o
o bmedzení voči t ret ím o sobám. Ro vnako to pot vrdzuje aj rozho dnut ie
Najv yššieho súdu SR R 4 5/1995 9. Konanie ko nat eľa spo lo čnosť zaväzuje bez
o hľadu na t o , či t u t akéto o bmedzenie je alebo nie. Obmedzenie ko nat eľa t eda
nemá žiadne pr ávne dôsledky pre plat nosť a účinno sť právnych úkono v
uskut o čnených ko nat eľo m nad rámec obmedzenia. Určit ou výhodo u t akéhoto
int er ného

obmedzenia

však

môže

byť

vnút o rný

zodpo vedno st ný

vzťa h

ko nat eľa voči spo ločnost i, kt o rý sa prejaví napr. pr i prekročení rozsahu
ko nat eľ sk ých oprávnení st anovených r ozho dnut ím va lného zhro mažd enia
spo lo čnost i v po dobe práva spo ločno st i na náhr adu škody, kt orú ko nat eľ
svo jim ko naním (prekročením dohodnut ých oprávnení) spo lo čnost i spôsobil.
Ak by z prekročenia konat eľského o právnenia vznikla spo lo čnost i škoda,
ko nat eľ b y bo l po vinn ý na je j náhradu podľa § 373 OBZ podľa pr incíp u
o bjekt ívnej

zodpovedno st i,

t . j.

bez

ohľadu

na

zav inenie 10.

Jedin ým

o bmedzením, kt o ré má účink y nie len do vnút ra spo ločnost i, ale aj navono k
vo či t ret ím oso bám, je ust ano venie v sp olo čenskej z mlu ve t ej spo lo čnost i,
kto rá má viacer ých ko nat eľov a t ít o nek onajú za spo ločnosť samo st at ne, ale
spo lo čne.
V praxi sa čast o ko nanie za spo lo čno sť zamieňa s po jmo m zast upo vanie
spo lo čnost i ( napr. v zmlu vách mo žno nájsť: XXX s.r.o ., v zast úpení : Jo ze f
Mrk va – ko nat eľ ) Takét o chápanie ko nania za spo lo čnosť je ú plne nesprávne,
nako ľko št at ut árny o rgán spo lo čnosť nezast upu je, t .j. nie je jej zást upco m, ale
vyst upu je v jej mene, čo nakoniec aj jasn e vyp lýva z dikcie § 13 ods. 1 vet a
druhá OBZ, t eda, že „právn ická osoba koná št at ut árnym orgáno m alebo za ňu
ko ná zást upca. “ Ko nanie zást upcu za pr ávnickú osobu pr ichádza do úvahy
napr íklad vt edy, ak na základ e plnej moci konat eľa spo lo čnost i pre zást upcu
ko ná za spo lo čno sť sp lno mocnený zást up ca a po d.. Takúto skutočno sť je však

9

uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky č. 4/1995, s. 144 a nasl.
Obdobne: Fekete, I.: Právne postavenie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, Dane a účtovníctvo
v praxi 10/2000
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pot rebné v zmlu ve r iad ne uviesť a presne označiť oso bu, kt o rá zaväzuje
spo lo čnosť.
Oso bit nú pozorno sť t reba veno vať obcho dnému veden iu spo lo čnost i –
ro zhodo vaniu o bežných záležit o st iach sp o ločnost i. Obchodný zákonn ík t ent o
po jem zv lášť nedefinu je, aj keď ho používa. Mô žeme však po vedať, že po d
o bchodným vedením spo ločnost i t reba r ozu mieť rozho dovanie akéhoko ľvek
druhu

o veciach

ko nkrét nej

spo lo čnost i,

okrem

v yst upovania

navono k

v po st avení št at ut árneho orgánu. 11 Jedná sa t eda o rozho dovanie o všet kých
ot ázkach

organizačného

vnút o rnej

prevádzk y,

o bchodných

zmlú v

charakt eru,

vedení

o t echnick ých

ú čt o vníc t va,

či personálnej

o t ázkach,

veciach

t akt ik e,

pr ípr ave

o bchodnej

po lit ike spo lo čnost i.

Na ro zdie l od

po st avenia konat eľa spo lo čno st i ako št at ut árneho orgánu spo ločnost i, ktorého
ko nanie navo no k

obmedziť nemo žno, pô so bnosť ko nat eľa vo veciach

o bchodného vedenia spo ločnost i je možn é obmedziť a t o napr. rozho dnut ím
(uznesením) valného zhro maždenia spo lo čnost i či spo lo čenskou zmluvou.
Ko nat eľ je viazan ým rozho dnut ím valného zhro maždenia len v t om pr íp ade,
ak nie je v ro zpore so zákono m.
Pô sobno sť

št at ut árneho

o rgánu

kapit álovej

obchodnej

spo lo čno st i

mo žno ro zdeliť do dvo ch základných o blast í: o bchodné vedenie ( vnút o rná
fu nk cia) a konanie v mene spo ločnost i (vonkajš ia funkcia). Ved ľa t ýcht o
fu nk cií však zákon uk ladá št at ut árnym o rgáno m aj ďalšie po vinno st i, kt o ré
nemožno zaradiť pod obchodné vedenie ani po d konanie v mene spo lo čnost i.
(napr. povin nosť konat eľa s.r.o. zvo lať valné zhro maždenie). 12
Náš OBZ nikd e nedefinuje po jem o bchodné vedenie spo ločnost i. Tu b y
si bo lo možné vypo môcť dôvodovou správou k českému záko nu 370/2 000 S b.,
kto rým

bo l

novelizo vaný

česk ý

obchodný

zákonník,

po dľa

kt orého

o bchodným vedením je „prevádzkovanie základne j hospodárskej činnost i
a ro zhodo vanie o záležit o st iach vo vnút ri spo ločnost i“. Št englo vá definuje
o bchodné vedenie ako

„r iad enie spo ločnost i, t .j.

hlavne organizo vanie

a r iadenie je j po dnikat eľskej činnost i vr át ane ro zho dovania o podnikat eľsk ých
zá mero ch“ 13 Obdo bné vymedzenie o bchodného ved enia je možné nájsť aj

11
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Forejt, A.: Obchodní společnosti. Praha, Prospektrum 1992, s. 53
Rada, I. a kol.: Jednatelé s.r.o, Pïedstavenstvo a.s., LINDE Praha 2004, s. 66
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník komentáï, 9. vydání, Praha, C.H.Beck, 2004, s. 421

u E liáša:

„O bchodné

o prevádzko vých

vedenie

zá ležit ost iach

zahr ň uje
spo lo čno st i

predo všet kým
vôbec,

t . j.

ro zho do vanie
po

st ránke

o rganizačnej, t echnick ej, výrobnej, eko nomickej, obchodnej, pe rso nalist ick e j
a po d. V t ejt o činnost i je ťažisko kompet encií št at ut árneho orgánu, pret ože
t iet o ro zhodnut ia reprezent u jú o bsahový po dklad pre právne úko ny robené
spo lo čnosťo u voči t ret ím oso bám ( navono k). 14
Obchodné

vedenie

spo ločnost i

s ručením

o bmedzený m

nemo žno

prev iesť na iný o rgán spo ločnost i. Nemo žno t ak napr. vyt vo r iť zvlášt ny
o rgán, kt o rý by bo l po verený vedením sp oločnost i. Ot ázkou je, do akej mier y
mo žno s o hľado m na ust anovenie § 12 5 ods. 3 OBZ preniesť o bchod né
vedenie na valné zhro mažd enie s.r.o.. Máme za t o, že v jednot livých ot ázkach
spad ajúcich pod o bchodné vedenie si valné zhro maždenie mô že v yhradiť
nudno sť svo jho súhlasu, prenesenie obcho dného vedenia do pô sobnost i
valného zhro maždenia však mo žné nie je.
Argument o m a minor i ad ma ius je t reba dosp ieť k záveru, že ro vnako ,
ako nie je mo žné at rahovať pô sobno sť ko nat eľov jed nať v mene spo lo čnost i
navono k, nie je mo žné preniesť ani obcho dné vedenie spo ločnost i. 15

Vzni k a záni k fun kci e konateľa spo ločn osti

Ako už bo lo vyššie u vedené, ko nat eľom spo lo čnost i mô že byť le n
fyzická o soba. Mu sí t o byť o so ba, ktorá do vðšila vek 18 rokov a je p lne
spô so bilá na právne úko ny. Nie je pr it om rozhodu júce, či je občano m S R
alebo nie a ani t o, či je alebo nie je spo ločníko m v spo lo čnost i. Ko nat eľ
spo lo čnost i mu sí byť v zmys le § 6 záko na č. 455/1991 Zb. o živnost ensko m
po dnikaní ( živno st ensk ý zákon) v znení neskorších predpiso v (ďa lej le n
„živno st enský záko n“) bezúho nný, pr ičo m za bezúho nného sa nepo važu je t en,
kto bo l právop lat ne o dsúdený za t rest ný čin hospodársky, t rest ný čin pro t i
majet ku alebo iný t rest ný čin spáchaný úmyselne, kt orého skut ková podst at a
sú vis í s pr edmet om podnikania, ak sa naňho nehľadí, ako by nebo l odsúdený.
Pokiaľ nie je konat eľo m o bčan S R, regist rový súd
o so ba má
14
15

povo lenie na

pobyt

pr ever í, či t át o fyzická

v S lovenskej republik e. Po vo len ie sa
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nevyžadu je, ak ide o občana členského št át u Euró pskej únie
členského

alebo

občana

št át u Organizácie pre hospodársku spo luprácu a ro zvo j. (k tomu

po zr i aj kapit o lu: Niekt o ré problémy pr i zápise zahr aničnej osoby ako
ko nat eľa spo ločnost i do o bcho dného reg ist ra)
Ro zdielny je spôsob vzniku funkcie konat eľa u pr vých ko nat eľo v
spo lo čnost i a u ďa lších konat eľov spo lo čnost i. Zat iaľ čo určenie pr výc h
ko nat eľov spo ločnost i a spôsobu ich ko nania za spo lo čn o sť je o bligat órnou
náležit osťou spo lo čenskej zmlu vy, po čas exist encie spo lo čnost i je menovanie
a o dvo lávanie konat eľo v spo ločnost i plne v ko mpet encii jej najv yššieho
o rgánu, valného zhro maždenia. Oprávn enie pr v ých ko nat eľov konať za
spo lo čnosť

vzniká

nie

zalo žením

spolo čnost i,

ale

až

je j

zápiso m do

o bchodného regist ra. Všet ci ďalš í ko nat elia spo ločnost i sa ujíma jú svo je j
fu nk cie o d mo ment u meno vania do funkcie, bez o hľadu na t o, kedy dô jde
k ich záp isu do o bchodného regist ra. V rozhodnut í valného zhro maždenia
však

môže

byť

uveden ý

aj

nesko rší

dát u m

vzniku

funkcie

ko nat eľa

spo lo čnost i. Záp iso m ko nat eľa spo ločno st i do obchod ného regist ra sa st áva
jeho ust ano venie do funkcie účinné voči k aždému.
Preto že záväzkový vzťah medzi ko nat eľom s.r.o . vzniká na zák lade
ko nsenzu dvo ch st rán, rovnak ým spôsobo m môže aj zaniknúť. Okre m t oho
mô že t ent o vzťah zaniknúť aj z ďalš ích dôvo dov, napr. vzdaním sa funkc ie,
o dvo laním z funk cie, z iných dô vodov (smr ť, uplynut ie do by funkčného
o bdobia). V pr ípade, ak má spo ločno sť ib a je dného konat eľa, kt o rého funkcia
zanik la, bez ohľadu na dôvod zániku funkcie mus í pr íslu šný orgán spo lo čnost i
–

valné

zhro maždenie

–

ust anoviť

no vú

oso bu

konat eľa

spo lo čnost i.

Nesp lnenie si t ejt o povinno st i mô že mať za následo k rozho dnut ie súd u
o zrušení sp o ločnost i (§ 68 o ds. 6 OBZ).

Vzdani e sa funkci e
Každ ý, kt o je ko nat eľo m spo lo čno st i, má právo sa t ejt o fu nkcie vzdať
a nikt o ho nemôže nút iť, aby prot i svo jej vô li funkciu ko nat eľa spo lo čnost i
vyko nával

aj

naďale j.

Vzd anie

sa

funkcie

konat eľa

spo lo čnost i

je

jed no st ranným pr ávnym úko no m, kt orý pre svo ju p lat no sť nevyžadu je súhlas
druhej st rany. Zákon pr iamo nepredpis uje píso mnú for mu, t áto je však
žiadúca vzhľado m na povahu úko nu a možné následk y z neho plynúce.

Vzdanie sa funkcie je účinné od prvého dňa za sad nut ia valného zhro maždenia,
nasledu júceho po doručení o známenia sa o vzdan í sa funkcie. Pokiaľ však
valné zhro mažd enie nezasadne ani do troch mesiaco v po doručení vzd ania sa
fu nk cie, po važu je sa vzdanie sa funkcie ko nat eľa za účinné pr vým dňo m po
up lynut í t ro jmesačnej leho t y. I ná sit uác ia nast ane v pr íp ade, ak sa ko nat eľ
vzdá svo jej funk cie pr iamo na zasadnut í valného zhro maždenia spo lo čnost i.
V t ako mt o prípade je jeho vzdanie sa funkcie účinné okamžit e.

Odvolani e z funkcie konat eľa spoločnosti
Právo o dvo lať konat eľa z jeho funkcie pat rí valnému zhro maždeniu
spo lo čnost i. Pre plat no sť o dvo lania ko nat eľa z funkcie sa vyžaduje, aby bo l i
do držané všet ky for má lne pod mienk y, kt oré zákon, resp. spo lo čenská zmlu va
st ano vu jú (uznášania sa scho pnosť valn ého zhro ma ždenia, kvórum hlaso v
pot rebné na rozho dnut ie a pod.). Konat eľa mo žno z fu nkcie od vo lať a j bez
toho , aby po rušil svo je po vinno st i, nako ľko OBZ nest anovu je dô vody,
sp lnen ím kt orých by bo lo mo žné ko nat eľa o dvo lať. Správno sť uznesenia
valného zhro mažd enia o odvolaní ko nat eľa z fu nkcie mô že súd preskú mavať
iba po st ránke for málnej, nie však po st ránke vecnej. 16 Súd t eda nemá právo
skú mať dô vod y, pre kt oré bo l ko nat eľ z funkcie o dvo laný.

Iné dôvody záni ku funkcie konateľa spol očnosti
Medz i ďalš ie dô vo d y zániku funkcie ko nat eľa spo lo čnost i možno zaradiť a j
up lynut ie doby funkčného obdobia, s mr ť či obmedzenie (st rat a) spôso bilo st i
na právne úkony. Obcho dný záko nník pre ko nat eľa s.r.o. záko nom nest anovil
d îžku fu nk čného o bdo bia, pret o p lat í, že ko nat eľ je meno vaný do funkcie bez
časo vého obdo bia, pok iaľ nie je funkčné obdo bie v spo lo čenskej zmluve alebo
st ano vách inak určené, resp. po kiaľ konat eľa valné zhro maždenie nemeno valo
do funk cie na dobu určit ú.
Zau jímavo u skut o čnosťou vo vzťahu k zániku funkcie ko nat eľa je časové
o bmedzenie t ejt o funkcie v zmlu ve o výko ne funkcie. Aj keď spo lo čenská
zmlu va neobsahu je ust ano venie o časo vom obmedzení funkcie konat eľa alebo
ak sa v spo ločensk ej zmlu ve nachád za ust ano venie, že ko nat eľ je meno van ý
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na do bu neurčit ú, no zmluva o vý ko ne funkcie o bsahu je t akét o obmedzenie na
do bu jed ného roka, je pot rebné analyzo vať daný problém vo viacer ýc h
ro vinách. V pr vo m rade by sme sa mali zaoberať t ým, či id e o časové
o bmedzenie funkc ie konat eľa, v druho m r ade by bo lo po t rebné skúmať, či má
pred nosť spo ločenská zmlu va alebo zmlu va o výko ne funkcie, v t reťo m rade,
ako po st upovať v pr ípade, ak skončí časo vé obdo b ie funk cie ko nat eľa a no v ý
ko nat eľ nie je meno vaný a v neposledno m rade sa javí ako po dst at ná o t ázka
po súdenia právnych úko no v vyko naných konat eľo m po up lynut í časo vého
o bdobia jeho funkcie. Oso bne sa nazdávam, že funkcia ko nat eľa je časo vo
o bmedzená bez ohľadu na t o, či id e o obmedzenie obsiahnut é v spo ločensk e j
zmlu ve a lebo v zmlu ve o výko ne funkcie a jedným d ycho m dodávam, že
ro zhodu jú co u skut o čnosťou pre určenie, čo má predno sť bude kr it ér iu m času,
t .j. t o, čo bo lo uzavret é neskôr, bude mať prednosť pred t ým, čo bo lo uzavret é
skô r.

V bežno m život e mô že nast ať sit uácia, kedy sa valné zhro maždenie ro zhodne
po nejako m čase po meno vaní ko nat eľa (a kt o rý t úto funkciu aj r eálne
vyko náva) na do bu neurčit ú, že časo vo obmedzí t akút o funkciu ko nat eľa.
ìast o sa st áva, že do chádza k za mieňaniu dňa menovania konat eľa a dňa
uskut o čnenia valného zhro maždenia, na kt orom sa rozho dlo o časovo m
o bmedzení funk cie konat eľa ako rozho dujúceho dňa, o d kt o rého t reba počít ať
p lynut ie

času

pre

ukončenie

funkcie

konat eľa.

V pr íp ade,

ak

valné

zhro mažd enie rozho dn e, že funkcia konat eľa končí ku ko nkrét nemu dát umu,
nejde o problemat ickú aplikáciu. Väčším problémo m je rozho dnut ie, v zmys le
kto rého sa funkcia ko nat eľa o bmedzí určit o u leho t ou. Napríklad, ak bo l
ko nat eľ meno van ý do funkcie 1.1.2003 ( na dobu neurčit ú) a 1.3.2003 valné
zhro mažd enie ro zho dne, že obmedzuje funk ciu ko nat eľa na do bu jed ného
ro ka, t ak rozho dujú cim d ňo m pre počít anie nebude 1.3.2003, ale deň
meno vania do funkcie, t . j. 1.1.2003, p r ičo m prenesene je možné t akét o
o bmedzenie vnímať ako o dvo lanie ko nat eľa k určit ému dát u mu.
Pr i ot ázke ako post upovať v pr ípade, po kiaľ došlo k uplynut iu času, na kt orý
bo l

výko n

funk cie

ko nat eľa

o bmedzený

z hľadiska

kreácie

no vého

št at ut árneho orgánu, bo lo by zr ejmé po trebné apliko vať § 66 ods. 1 OBZ,
v zmys le kt orého , ak sa osoba, kt orá je jed iným št at ut árnym orgáno m, členo m

št at ut árneho orgánu alebo členo m do zornej rad y spo lo čnost i, vzdá funkcie, je
o dvo laná alebo výko n jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, mus í
pr íslušn ý o rgán spo lo čno st i do t roch mesiacov ust ano viť namiest o nej nového
člena o rgánu spo lo čnost i. „Vzhľado m k t omu, že nie je st ano vená sankcia za
nedo držanie leho t y a zodpovednosť va lného zhro maždenia nie je mo žné
vyvo d iť, je význam u lo ženej po vinno st i problemat ick ý. Jed iné opat renie,
kto ré za súčasného st avu úpravy pr ip adá do úvahy, ak sa spo lo čnosť
s ručením obmedzeným ocit ne bez konat eľa, je ust ano venie opat ro vníka
súdo m. “ 17 Oso bne sa s t ýmt o názorom nestoto žňu je m, pret ože v skut očno st i
sank cia d aná je, a t o po dľa § 68 o ds. 6 písm. a) OBZ, v zmys le kt orého súd na
návr h št át neho o rgánu, na návr h osoby, kt orá o svedčí právny záuje m, alebo aj
z vlast ného podnet u ro zhodne o zru šení spo lo čnost i, ak sa v pr íslu šno m
kalend ár no m roku neko nalo valné zhro maždenie alebo ak v čase d lhšo m ako
t ri mesiace nebo li ust ano vené orgány spo lo čnost i.
Pokiaľ ide o spôsob kreovania no vého št at ut árneho orgánu v užšo m slo va
zmysle, bo lo by pot rebné pr imer ane apliko vať § 129 ods. 2 OBZ, podľa
kto rého o zvo lanie valného zhro maždenia mô že požiadať každ ý spo lo čník,
kto rého vk lad dosahu je 10% základného iman ia. Ak ko nat elia nezvo lajú va lné
zhro mažd enie t ak, aby sa kona lo do jed ného mes iaca od doručenia ic h
žiado st i, sú spo ločníc i o právnení zvo lať ho sami.
Posledno u ro vinou, v kt orej t reba vidieť časo vé obmedzenie funkcie ko nat eľa,
je po súdenie ú činko v ko nat eľa konajúceho za spo ločnosť po uplynut í času, na
kto rý bo la jeho funkcia obmedzená vo vzťahu k t ret ím o so bám. Vychádzajúc
z to ho , že obmed zenie funkcie ko nat eľa nie je vo vzťahu k t ret ím oso bá m
účinné a navyše o pierajúc sa aj o skut očno sť, že daný fakt nie je predmet o m
záp isu do o bchodného reg ist ra, t ret ie oso by, s kt or ými bo l právny úko n
uzavret ý, budú chránené t ým, že ko nali v dobre j viere a úko n bude plat ný.
Ust ano venia

o náhrad e

škod y

vo či

k onat eľo vi

spo ločnost i

zo

st rany

spo lo čnost i t ým nie sú do t knut é.

Pokiaľ ko nat eľ spo ločnost i st rat í spô sobilo sť na právne ú ko ny, a lebo je
v t ejt o spôsobilost i na základe súdneho rozhodnut ia obmedzený, nemô že ďale j
17
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vyko návať

funkciu

spo lo čnost i

vo

konat eľa,

všet kých

nakoľko

právn ych

nie

je

úko noch.

spôso bilý
Vzhľado m

ko nať

v mene

k t omu,

že

v o bchodnoprávnych vzťaho ch je t reba vždy vidieť súkro mnoprávny aspekt , je
mo žné i ukončenie funkcie konat eľa dohodou. Z po vahy veci však vyp lýva,
že t akú

doho du mô že konat eľ uzavr ie ť len so spo lo čnosťo u zast úpenou

valným zhro maždením a že
zhro mažd enie

by na uzavret ie t ejt o dohody

muselo

valné

pr ist úp iť hlasovaním po dľa § 127 ods. 3 OBZ. 18 Podľa mňa,

s t ýmt o názorom nemožno súhlasiť, nakoľko valné zhro maždenie spo lo čnost i
nie

je

samost at ným

subjekt om

práva

o právneným

uzat várať

do hod y

s ko nat eľo m spo ločnost i. Za spo lo čnosť koná len ko nat eľ, pret o je ot ázne, do
akej mier y mo žno ho vor iť o dohode uzat vorenej valn ým zhro maždením.
Každé ro zho dnut ie valného zhro maždenia má síce vo vzťahu ku ko nat eľov i
záväznú po vahu, avšak samo o sebe ešt e nezna mená, že skut o čne do šlo
k uzat vo reniu do hody med zi spo lo čnosťou a jej ko nat eľo m.
„Charakt er

veci spája zánik

ko nat eľsk ej funkcie i so zániko m

spo lo čnost i (§ 68 o ds. 1 OBZ). Vyh lásenie ko nkurzu na majet ok konateľa
(zamiet nut ie ko nkur zu pre nedo st at ok majet ku) samo o sebe zánik ko nat eľo ve j
fu nk cie nevyvo láva: v t ýcht o pr ípado ch by ko nat eľ musel byť z funkcie
o dvo laný. “ 19 Nazdávam sa, že vho d nejšie by bo lo diskut ovať o vyh lásení
ko nkurzu na majet ok spo ločnost i, ne ž na majet ok ko nat eľa a skôr sa mi daná
pasáž javí ako nedopat renie než v rovine cielenej úvahy. K t o mu je možné
do spieť aj syst emat ick ým výk lado m, keďže spo mínané úvahy sú pr irodzeným
po kračo vaním zániku funkcie ko nat eľa v náväznost i na zánik spo lo čnost i.

Výkon fun kci e kon ateľa spoločnosti

Výko n funkc ie ko nat eľa spo lo čnost i je v po dst at e dohodou medz i
spo lo čnosťo u a oso bou konat eľa na po d mienkach, za kt orých bude vykonávať
fu nk ciu ko nat eľa spo lo čno st i. Takút o do hodu je na jvhodnejšie uzavr ieť
p íso mne vo for me zmlu vy. Na uzat váranie zmlúv na výkon funkcie ko nat eľa
spo lo čnost i exist ovali v praxi rôzne názory. Za dva hlavné smer y mo žno
po važo vať výko n funkcie konat eľa spo lo čno st i na základe zmluvy o výko ne
18
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fu nk cie, resp. mandát nej zmlu vy a výko n funkcie ko nat eľa spo ločno st i na
zák lade pracovnej zmlu v y. V súčasnost i je aj vzhľado m na judik at úru
Najv yššieho

súdu S R 20

zrejmé,

že medzi s.r.o. a jej konat eľo m ide

o o bchodnoprávny vzťah a výko n funkcie konat eľa spo lo čnost i na základe
praco vnej zmlu vy po dľa Zákonníka práce nie je možný. Pret o mo žno dnes
t ent o názo r považo vať za prekonaný. Funkcia št at ut árneho orgánu nie je
druho m pr áce v zmys le § 43 ods. 1 písm. a) Zákonn íka práce. Samo zr ejme, je
pot rebné pr ipust iť, že ko nat eľ spo lo čnost i bude okrem činno st í vyp lývajú ce
z funk cie ko nat eľa spo ločno st i vyko návať pre spo ločno sť aj iné činno st i.
Za pravdu t omut o t vrdeniu dáva aj česká judikat úra, ktorá poukazu je na
to, že vzťah medzi spo ločnosťou a jej št at ut árnym o rgáno m (resp. členo m
št at ut árneho o rgánu) sa ner iadi Záko nníko m pr áce, ako to vyplýva aj
z ro zsudku Vrchního soudu v Prahe: „Činnost st at ut árního o rgánu (popï ípadî
jeho člena – jde li o ko lekt ivní orgán) obchodní spo lečnost i s ručením
o mezen ým nevyko nává fyzická o soba v pr acovním po mîru, a t o ani v pï íp adî,
že ne ní spo lečník em. Právn í pïedp is y ani po vaha spo lečnost i s ručení m
o mezen ým nebr ání t o mu, aby jiné činnost i pro t uto obchod ní spo lečnost
vyko návaly fyz ické o soby na základe pracovnî-právních vzt ahì, pokud náp lň
praco vního po mîru ( nebo jiného pracovnî-právního vzt ahu) není výko n
činno st i st at ut árního orgánu. “ 21
Výko n t ýcht o činnost í je po t rebné r iadne od líš iť o d výko nu činno st í
ko nat eľa spo ločnost i a na ich výko n je možné uzavr ieť pr acovnú zmluvu.
Obsah a rozsah ( náp lň) funkcie r iadit eľa spo ločnost i či vedúceho určit ého
úseku v spo ločnost i musí byť t eda odlíšený od obsahu fu nk cie ko nat eľa.
V t ako m pr ípade mo žno uzavr ieť aj pr acovnú zmluvu na výko n funkcie
r iad it eľa spo ločno st i či vedú ceho úsek u spolo čnost i a pod.
V súčasnost i u ž prevláda názor, po dpo rovaný aj plat nou právno u
úpravou (§ 66 ods. 3 OBZ), podľa kt orého sa vzťah medzi spo ločnosťou
a ko nat eľo m

spo ločno st i

spravuje

pr imer ane

ust anoveniami

o mandát ne j

zmlu ve, resp. u st anoveniami zmlu vy o výko ne funkcie, ak bo la t akát o zmluva
o výko ne funkcie uzat vorená. Odchýlna úprava

20

v zmluve o výko ne funkcie

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 92/97, publikovaný : Babiaková, E. a kol., Konateľ spoločnosti
s ručením obmedzeným a pracovný pomer, Zo súdnej praxe č. 2/1998. s. 35 a nasl.
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má pr ed no sť pred zákonnými ust ano venia mi mandát nej zmlu vy. Zmluva
o výko ne funkc ie mus í mať p íso mnú for mu a

mu sí byť schválená valný m

zhro mažd ením s.r.o .
V prot ik lade s našou právnou úpravou, kde na uzavret ie zmlu vy meno m
spo lo čnost i je pr íslušný samo t ný št at ut árny o rgán a „uzavret ie zmlu v y so
sebo u

samým“

je

do zorované

valn ým

zhro maždením

(resp.

všet kým i

spo lo čníkmi), kt oré, resp. ktorí zmlu vu schvaľuje(ú), je k uzat voreniu zmlu v y
s.r.o . založenej podľa nemeckého práva pr ís lušné valné zhro maždenie.
Pr ís lušnosť valného zhro maždenia mô že byť spo lo čenskou zmlu vou prenesená
na in ý o rgán, nie však na konat eľa.
Ako už bo lo uvedené vyššie, vznik o bchodno -právneho vzťahu medz i
spo lo čnosťo u a členo m št at ut árneho o rgánu na st áva okamiho m zvo len ia, resp.
meno vania. Uzavret ie zmluvy o výko ne fu nkcie nemá na zalo ženie t o ht o
vzťahu žiadny vplyv, čo vyplýva mimo iného práve z t oho, že vznik aj zánik
fu nk cie sú v OBZ upr avené ko gent ne, t .zn. že zmluva o výko ne funkcie sa od
nich nemôže odchýliť. Obv yklé bude uzavr ieť zmlu vu po meno vaní, resp.
vo ľbe, nemožno však vylúčiť ani opačný po st up s t ým, že t akát o zmluva
nado bud ne účinno sť ust anovením do funkcie.
Zmlu vy o výko ne funkcie t ypicky o bsahu jú do jednanie o odmene, zákaz
ko nkurenc ie , ukončenie funkcie ( hlavn e odvo lanie a odst úpenie), dëžke
fu nk čného obdo bia a o t zv. o dchodno m. 22

Zmluvu o v ýkone funkcie mo žno voľne pr iro vnať k menovacej zmluve
ako ju po zná nemecká úprava spo lo čnost i s ručením o bmedzeným. Aj zmluva
o výko ne funkc ie je však zmlu vou ino minát nou v zmys le u st anovenia § 269
o ds. 2 OBZ.
Ot ázko u o st áva povin nosť spo lo čno st i a ko nat eľa uzavr ieť t akút o
zmlu vu o výko ne funk cie. Ohľado m po vinnost i, resp. do bro voľnost i u zat vár ať
zmlu vu o výko ne funkcie prebehla búr livá o dborná dis ku sia 23, ktorá však
nepr iniesla jedno značný záver.
22
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No vela OBZ do pr vej vet y v § 66 ods. 3 OBZ vložila slo vá „ak bo la
zmlu va o výko ne funkcie uzavret á“, čím záko nodarca, po dľa mô jho názoru,
len spresnil dot erajšiu právnu úpravu a pot vrdil mo žno sť, nie však po vinnosť
uzavr ieť zmlu vu o výko ne funk cie medzi spo lo čno sťou a jej ko nat eľo m. ..
Ro vnaké úvahy

možno vidieť aj u E liáša, kt o r ý poukazu je na fakt , že

„o bligační po mîr jed nat ele a spo lečnost i vzniká ze záko na a není pod mínîn
uzavïením smlouvy. Jeho základní o bsah je určen pï ímo zákone m, protože
§ 66 o dst . 2 určuje v t omt o ohledu základní pravid lo, t j. že není- li st anoveno
nebo do hodnut o

nîco jiného, ï íd í

se

vzt ah

jednat ele

a

spo lečno st i

pï imîï enî ust ano veními obcho dního zákoníku o smlo uvî mandát ní. Určit á
do plnîní t o ht o základního pravidla o bsahují dalš í ust ano vení o bchod ního
záko níku (§ 65, § 123 odst. 4, aj.).“ 24

Pravdo u zost áva fakt , že podobný pro blém s kvalifikáciou pr ávneho
vzťahu ko nat eľa spo lo čnost i a spo lo čnost i ako t ak ej sa premiet a do viacer ýc h
názo rových

rovín

aj

napr ík lad

v Taliansku.

Rozporuplné

názor y

bo li

vyjadrené v dokt ríne t ýkajúcej sa právnej k valifikácie po meru ko nat eľa
k spo ločnost i.
Niekt o rí aut o ri vid ia exist enciu mandát nej zmluvy alebo aj závis lú
činno sť (pracovná zmlu va). V t ýcht o t ézach sa však opo nuje, že ko nat elia sú
vybaven í výlučno u právo mocou konať, r iad iť, obhospodarovať a spravo vať
a že valné zhro mažd enie si nemôže osvo jo vať t úto právo mo c ani vyd ávať im
pr iame nar iadenia, či odvo lávať, resp. rušiť účinky ich akt ov (na druhej
st rane mandat ár je povinný „nevzďaľo vať sa od udelených inšt ruk cií“, resp.
mô že sa od nich vzdia liť len v pr íp ade oko lnost í mandant ovi vopred
neznámych, kt o ré mu nemo hli byť včas oznámené, ale u kt orých by bo lo
mo žné ro zumne pr edpoklad ať, že by ich mandant schválil- článok 1711 o ds.2
IV.knih y Talianskeho Občianskeho záko nníka, ďalej len „T OZ“). 25

64 a nasl., Valko, E., Mihóková, Z.: K ustanoveniu § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka, Bulletin slovenskej
advokácie 3/2004, s. 36 a nasl.
24
Eliáš, K.: Jednatel-2. díl, PrRo., 94, 12:432 ASPI
25
Fi a l e, A. : Di ri t t o c om m er ci a l e, E di z i on i gi ur i di ch e Si m on e 2002, XIV edi z i on e, Na pol i ,
s. 385

Na druhej st rane chýba spo lo čnost i právo mo c sankcio no vať (pr iamo )
ko nat eľa a exist u je oblasť činno st í kt orá pat rí nevyhnut ne do právo mo c i
ko nat eľa (a je t eda vyňat á z nar iaďo vacej právo mo ci va lného zho maždenia).
Po dľa Miner viniho ide o zmluvu su i g ener is, kt orej pred met určuje, že
id e o výko n pr áce v širšo m slo va zmys le, ktorý je sčast i posudzovaný ako
aut o nómny a v iných aspekt och ide o vzťah po dr iadenost i.
Galgano popiera ko nfiguráciu právo mo cí ko nat eľo v ako “odvo denýc h
práv“ zo zmlu vy o výkone konat eľst va (v našich po dmienk ach ro zume j
zmlu vu o výko ne funkcie) uzavr et ej so sp olo čno sťou. Tvrdí, že ide o pôvodné
právo mo ci t ých ist ých ko na t eľov, kd e ako „pr ís lušné výko nné o rgány zo
zmlu v y so spo ločno sťo u o dvodzu jú pr iamo z t ejt o zmluvy, ako je t o mu
ro vnako pr i odvodení právo mo cí valného zhro maždenia od spo lo čníkov. “ 26
Jed iná zmlu va po dľa aut ora je spo lo čenská zmluva ako zakladajú ci akt ,
pr i výko ne kt orej mus ia nevyhnut ne spolupôso biť ďalš ie su bjekt y o kre m
zmlu vn ých st rán.
„Meno vanie konat eľo v násled ne po ich akcept ácii, nie je pr ávny m
úko no m

udelenia

právo mocí

ko nat eľovi,

ale

jed noducho

ide

o akt

ust ano venia o sôb po st avených do čela orgánu, s kt o r ým je zo zákona spo jená
ú lo ha vyko nať spo lo čenskú zmlu vu. “ 27

Práva a povinnosti konateľa spolo čno sti
Práva a povinno st i ko nat eľa spo lo čnost i sú určit ými hranicami, v rámc i
kto rých sa konat eľ spo ločnost i, ako jed iný výko nný o rgán s.r.o . pri svo jej
o perat ívnej a r iad iacej

činno st i a konaní

navonok

za spo lo čnosť,

mus í

po hybo vať, kt o rými sa musí r iad iť. Na r ozdiel od úpr avy pr áv a po vinno st i
valného zhro maždenia s.r.o., či do zornej rad y, nie sú práva a po vinno st i
upravené v jedno m ust anovení. Upravuje ich predovšet k ým OBZ v § 133 až
135a, ako aj v ďalš ích ust ano veniach. Je len samozre jmé, že samot ná úprava
práv a po vinno st í v OBZ nebude post ačovať pre každý jed not liv ý pr ípad
a pret o je možná ich úprava v spo lo čenskej z mlu ve, r esp. v st ano vác h
spo lo čnost i, ak spo ločno sť st anovy má, ako aj v zmlu ve o výko ne funkcie
( mandát ne j zmlu ve). Práva a pov inno st i konat eľov
26
27

s.r.o. uvedené v OBZ

Fiale, A.:Diritto commerciale, Edizioni giuridiche Simone 2002, XIV edizione, Napoli, s.386
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net vo r ia ucelenú mno žinu a ako uvádza E liáš „t iet o záko nné u st anovenia
nemajú in ý význam než t en, že podt rhujú význam určit ých akt ivít , kt or ým
záko n pr isudzuje zvlášt nu dô ležit osť. “ 28
Práva a povinno st i konat eľa spo ločno st i mô žu b yť rôzneho char akt eru.
Sú to predovšet kým jeho práva a po vinno st i vznikajúce pr i ko naní za
spo lo čnosť navo nok, práva a po vin nost i, kto ré vznikajú pr i o bchodno m veden í
spo lo čnost i

či

iné

práva

a povinno st i

po vinno sť

konat eľa však st ano vuje § 135a ods. 1 OBZ, t . j. po vinnosť

ko nat eľa vyko návať svo ju pôsobno sť

konat eľa

spo ločno st i.

Základnú

s odbo rnou st arost livo sťo u a v súlade

so záu jma mi spo ločnost i a všet kých spo lo čníko v.
Záko n pr íkladmo uvádza niekt o ré ďalšie p ovinnost i ko nat eľa:
1. zaobsta rať

si

a pr i

ro zhodovaní

zohľadniť

v šet ky

dostupn é

info rmácie t ýka júce sa predmet u ro zhodnut ia,
2. zachovávať mlčan livosť o dôver ných info r máciách a skut očno st iach,
kt o rých prezradenie t ret ím oso bám by mo hlo spo lo čno st i spô sobiť
ško du alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spo ločníkov,
3. nesmie

up rednostňovať

záuj my ,

svoje

záujmy

len

niekt o rýc h

spo ločníko v alebo záujmy t ret ích osôb p red záujmami sp oločno sti
4. zabezpeč iť r iadne vedenie p redpísanej ev idencie a ùčtovníctva,
5. viesť zozna m sp oloční kov a info r mo vať spo lo čníkov, pr íp. aj dozornú
radu o zálež it o st iach spo ločnost i,
6. pred loøiť va lnému zhro maždeniu na sch válenie riadnu individuálnu
ùčtovnù závi erku a mimo r iadnu indiv iduálnu účt ovnú závierku, spo lu
s nimi aj výro čnú správu na prero kovanie, ak t akúto po vinnosť ukladá
záko n,
7. pred loøiť valnému zhro maždeniu náv rh na rozdelenie zi sku alebo
úhradu st rát v súlade so st anovami,
8. podať

a podpísať

návrh

na

zápi s

spoločno sti

do

ob chodnéh o

regi st ra ,
9. o známiť reg ist rovému súdu bez zbyt očného o dkladu sp latenie celého
vkladu ka ød ého spoloční ka,
10.záka z kon ku ren cie,
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11.po dpiso vať úplné znen ie spo lo čenskej zmlu vy po uskut o čnení každe j
zmeny,
12.po dať návr h na zápis zvýšenia základného imania do obchodného
reg ist ra bez zbyt očného o dkladu,
13.zverejniť zníženie základ ného imania a vyzvať ver it eľov na pr ih lásenie
po hľad ávok,
14.zvo lávať

valné

zh ro maødeni e

v sú lade

s

OBZ

a

so

st anovam i

spo ločno st i ,
15.predklad ať spo ločníko m na vyjadr enie návr h uznesenia na rozho dnut ie
mimo valného zhro maždenia spo lo čno st i,
16.o známiť výs ledky hlaso vania mimo valného zhro maždenia jednot liv ým
spo ločníko m ( hlasovanie per ro llam),
17.o známiť z menu právnej for my s.r.o. všet kým známym ver it eľo m
spo ločno st i,

Ko nat eľ spo ločnost í má pr i výkone svo jej funkcie najmä t iet o práva:


ro zhodo vať o použit í rezer vného fo ndu spolo čno st i ( v súlade s

§ 67

o ds. 1 OBZ)


na o d menu za výkon funkcie ko nat eľa spolo čnost i,



po dať návr h na ur čenie nep lat nost i uznesen ia valného zhro maždenia
spo ločno st i na súd,



po dať návr h na súd za účelo m lik vidácie spo lo čnost i (§ 68 ods. 6 OBZ)

Na záver t reba uviesť, že vzhľado m na nut nosť rozdelen ia č lánku do dvo ch
d ielo v, prv ý die l mal za úlo hu vsadiť po st avenie konat eľa do určit ého
všeo becného rámca, v kt o rom sa t ent o výko n fu nkcie konat eľa realizuje.
Úlo ho u článku nebo lo podať komp lexný rozbo r po st avenia ko nat eľa, pret ože
t akáto t éma je hod ná samo st at nej práce. S kô r som sa zameral na ko nfro nt áciu
mô jho po hľadu na jedno t livé problé my ap likačnej praxe s rôznymi spôsobm i
ich výk ladu, s kt orými sa st ret ávam pr i r iešení ko nkrét nych sit uácií.

RESUMÉ
Prvý

d iel

spraco vania

pro blemat ik y

konat eľa

spo lo čnost i

s ručením

o bmedzeným sa zamer iava na konanie za spo lo čno sť vo všeobecnej ro vine
vrát ane jeho inšt it ucio nálnych zák ladov, práva a po vinnost i ko nat eľa, ako a j
na jedno t livé spôso by výko nu a zániku funk cie ko nat eľa. Rozho d ne mu sí m
upo zo rniť na fakt , že záver y, ku kt or ým so m do spe l ja, nema jú byť
abso lút nym výklado m nepr ipú šťajúcim in ý po hľad na vec, ako skôr námet o m
pre ďalš iu diskusiu. Na druhej st rane je pravdou, že čast o sme svedkami ba aj
súčasťo u

po lemík

o niekt orých

problémoch,

a to

či

už

v

ro vine profesio nálneho záujmu alebo sú c pr iamo donút ení pr i zast upovaní
svo jich k lient ov, čo nás pr iamo či nepr ia mo nút i sa zamýšľať nad vyt ýčenými
pro blémami.

