
Zodpovednos ť konate ľov a predstavenstva v Slovenskej 
republike

10. februára 2010
Apollo Hotel, Bratislava 



Prehľad

1. Štatutárne orgány

2. Štatutári: postavenie, konateľské zmluvy

3. Zákaz konkurencie

4. Povinnosti štatutárneho orgánu

5. Zodpovednosť štatutárneho orgánu



1. Štatutárne orgány

Konate ľ (s.r.o.): Konanie za spoločnosť: samostatne / spoločne 
Zápis do obchodného registra 

Predstavenstvo (a.s.) : Kolektívny orgánPredstavenstvo (a.s.) : Kolektívny orgán
Max. 5 rokov 
Zápis do obchodného registra 



2. Konate ľ a predstavenstvo: Postavenie

Vznik funkcie: Vymenovanie do funkcie

Účinnosť vymenovania do funkcie

Zmluva o výkone funkcie : Mandátna zmluvaZmluva o výkone funkcie : Mandátna zmluva
Pracovná zmluva: neodporúča sa

Skon čenie funkcie: Odvolanie z funkcie
Vzdanie sa funkcie



Mandátna zmluva

Právna úprava §§§§ 566 a nasl. ObZ 
Uzavretie zmluvy 
Forma
Zákonné povinnosti: Informačná povinnosť 

Úhrada nákladovÚhrada nákladov

Bežné zmluvné dojednania: Úprava obmedzenia mandátu
Zákaz konkurencie
Odplata
Zánik  



Pracovná zmluva

Právna úprava §§§§ 42 a nasl. ZP

Vznik pracovného pomeru
Obsah pracovnej zmluvy: Druh práce

Mzdové podmienkyMzdové podmienky
Neobmedzenie funkcie štatutárneho 
orgánu 
Výkon inej zárobkovej činnosti

Skon čenie pracovného pomeru

Vzťah k mandátnej zmluve



3. Výkon inej zárobkovej činnosti, Zákaz konkurencie

Výkon inej zárobkovej činnosti: Zmluva o výkone funkcie / Mandátna 
zmluva
Pracovná zmluva

Zákaz konkurencie: Právna úprava§§ 136, 196, 65
ObZ

Možnosť rozšírenia 

Prípustná dĺžka trvania obmedzení



4. Povinnosti štatutárneho orgánu

Zákonné povinnosti: ObZ / TZ / ZKR

Zmluvné povinnosti: Spoločenská zmluva / Stanovy

Zmluva o výkone funkcie (Mandátna zmluva)Zmluva o výkone funkcie (Mandátna zmluva)

Konate ľ: Spoločnosť

Valné zhromaždenie

Člen predstavenstva: Spoločnosť

Valné zhromaždenie

Dozorná rada



4. Povinnosti štatutárneho orgánu: vo či spolo čnosti

Konanie a podpisovanie v mene spoločnosti

Konanie ako zamestnávateľ

Riadne vedenie účtovníctva

Vedenie predpísanej evidencie 

Vedenie zoznamu spoločníkov

Konanie s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a 
všetkých jej spoločníkov

Povinnosť mlčanlivosti



4. Povinnosti štatutárneho orgánu: vo či dozornej rade 

Písomne informovať o zásadných zámeroch obchodného vedenia 
spoločnosti: ročne

Informačná povinnosť o skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť 
vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu

Účasť na zasadnutí dozornej rady na požiadanie dozornej rady

Podanie doplňujúcich informácií na požiadanie dozornej rady 



4. Povinnosti štatutárneho orgánu: vo či valnému 
zhromaždeniu

Realizácia uznesení valného zhromaždenia

Zvolávanie valného zhromaždeniaZvolávanie valného zhromaždenia

Predloženie riadnej / mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky

Predloženie návrhu na rozdelenie zisku / úhradu strát

Predloženie výročnej správy 



4. Povinnosti štatutárneho orgánu: pod ľa spolo čenskej 
zmluvy / stanov

Povinnosti

Právomoci: Obmedzenia:

• Prevzatie úverov a pôžičiek, zabezpečenie záväzkov

• Nadobúdanie / predaj / zaťaženie nehnuteľností

• Uzatváranie / zmena / ukončenie zmlúv



4. Povinnosti štatutárneho orgánu: pod ľa spolo čenskej 
zmluvy / stanov

Stanovenie hraníc pre jednotlivé záväzky spoločnosti

Stanovenie hraníc pre dojednanie, zavedenie, zmenu odmeňovania 

Stanovenie hraníc pre uzavretie, zmenu alebo skončenie pracovných 
pomerov

Obmedzenia ad hoc

Účinok: výlučne v rámci vnútorných vzťahov spoločnosti



4. Povinnosti štatutárneho orgánu: Úpadok spolo čnosti

Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený, pričom

i. platobne neschopný je:

ten, kto má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote 
splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok a

ii. predlžený je: 

ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac 
ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu 
jeho majetku.



4. Povinnosti štatutárneho orgánu: Úpadok spolo čnosti

Podanie a nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Preddavok v konkurznom konaní

Schôdza veriteľov

Zodpovedanie všetkých otázok veriteľov

Spolupráca so správcom



5. Zodpovednos ť štatutárneho orgánu: ob čiansko-
právna zodpovednos ť

Porušenie povinností: Informačná povinnosť voči spoločníkom
Účtovná závierka
Porušenie zákazu konkurencie
Povinnosť predchádzať úpadku spoločnostiPovinnosť predchádzať úpadku spoločnosti

Náhrada škody
Vydanie prospechu z obchodu pri porušení zákazu konkur encie

Solidárna zodpovednos ť

Liberácia

Vzdanie sa nárokov na náhradu škody



5. Zodpovednos ť štatutárneho orgánu: ob čiansko-právna 
zodpovednos ť

Potenciálni žalobcovia: Spoločníci resp. dozorná rada na 
požiadanie akcionárov

Veritelia (pohľadávka nebude uspokojená z 
majetku spoločnosti)majetku spoločnosti)

Správca

Výška škody: Skutočná škoda
Ušlý zisk
Ujma vzniknutá vynaložením nákladov v 
dôsledku porušenia povinnosti



5.    Zodpovednos ť štatutárneho orgánu: trestno-právna
zodpovednos ť

Nevyplatenie mzdy a odstupného, § 214 TZ

Úverový podvod, § 222 TZ

Podvodný úpadok, § 227 TZ

Marenie konkurzného konania,§ 242 - 243 TZ

Porušenie zákazu konkurencie, § 244 TZ

Zneužívanie informácií v obchodnom styku, § 265 ods. 2 TZ



Ďakujeme za Vašu pozornos ť

bnt Bratislava

bnt – Sovova Chudáčková & Partner, s.r.o.
Cintorínska 7 

SK-811 08 Bratislava 

Tel. +421 2 57 88 00 88
Fax +421 2 57 88 00 89

info.sk@bnt.eu



Naše kancelárie

• Bratislava 
• Budapešť 
• Kiev 
• Minsk 
• Norimberg• Norimberg
• Praha
• Riga 
• Tallin
• Vilnius
• Varšava

Kooperácie

Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Chorvátsko, Macedónia, 
Montenegro, Rumunsko, Rusko, 
Srbsko, Slovinsko 



Vaša kontaktná osoba

JUDr. Zuzana Chudáčková
Tel.: +421 2 57 88 00 88

zuzana.chudackova@bnt.eu
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