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561
ZÁKON
z 9. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 431/2002 Z. z.
o úètovníctve v znení zákona è. 562/2003 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona
è. 562/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

„4) Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.“.

2. V § 2 ods. 4 písmená a) až e) znejú:
„a) majetkom sú tie aktíva úètovnej jednotky, ktoré sú
výsledkom minulých udalostí, je pravdepodobné,
že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky úètovnej
jednotky a dajú sa spo¾ahlivo oceni• pod¾a § 24 až
28; vykazujú sa v úètovnej závierke v súvahe alebo
vo výkaze o majetku a záväzkoch,
b) záväzkom existujúca povinnos• úètovnej jednotky,
ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky úètovnej jednotky a dá sa spo¾ahlivo oceni• pod¾a § 24
až 28; vykazuje sa v úètovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch,
c) výnosom zvýšenie ekonomických úžitkov úètovnej
jednotky v úètovnom období, ktoré sa dá spo¾ahlivo
oceni•,
d) ekonomickým úžitkom možnos• priamo alebo ne priamo prispie• k toku peòažných prostriedkov
a ekvivalentov peòažných prostriedkov,
e) nákladom zníženie ekonomických úžitkov úètovnej
jednotky v úètovnom období, ktoré sa dá spo¾ahlivo
oceni•,“.
3. V § 2 ods. 4 písmeno i) znie:
„i) aktívami ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa oèakáva, že
v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických
úžitkov; aktíva tvoria majetok a iné aktíva,“.
4. V § 3 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Uplatni• úètovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, môže úètovná jednotka po písomnom
oznámení zámeru zmeny úètovného obdobia miestne
príslušnému daòovému úradu najmenej 15 dní pred
zmenou úètovného obdobia. Ak je takéto oznámenie
miestne príslušnému daòovému úradu doruèené,
musí úètovná jednotka úètovné obdobie, ktorým je
hospodársky rok, dodrža• po celé nasledujúce úètovné
obdobie. Obdobne postupujú úètovné jednotky aj pri
prechode z hospodárskeho roku na kalendárny rok.

(7) Úètovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom,
nemôže uplatni• úètovná jednotka uvedená v § 1 ods. 1
písm. a) tre•om bode a subjekty verejnej správy.5)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5. Poznámky pod èiarou k odkazom 6 a 7 sa vypúš•ajú.
6. V § 4 ods. 1 sa za slovo „zániku“ vkladajú slová
„s výnimkou pod¾a odseku 3“.
7. V § 4 ods. 2 prvej vete sa za slovami „analytických
úètov“ vypúš•a èiarka a vkladajú sa slová „a analytickej
evidencie,“ a slovo „ministerstvo“ sa nahrádza slovami
„Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“)“.
8. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Úètovná jednotka, ktorá je právnickou osobou
a zrušuje sa bez likvidácie,7a) vedie úètovníctvo do dòa
zrušenia bez likvidácie. Odo dòa nasledujúceho po dni
zrušenia bez likvidácie do dòa zániku vedie úètovníctvo
nástupnícka úètovná jednotka. Ak nástupnícka úètovná jednotka ešte nevznikla, vedie úètovníctvo zanikajúca úètovná jednotka do dòa vzniku nástupníckej úè tovnej jednotky a nástupnícka úètovná jednotka odo
dòa svojho vzniku pokraèuje vo vedení úètovníctva.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa oznaèujú ako odseky 4
až 8.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

„7a) Napríklad § 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka.“.

9. V § 4 ods. 7 druhej vete sa za slová „V prípade“
vkladajú slová „základného imania,“.
10. Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:

„9) Zákon è. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“.

11. V § 5 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „ na území Slovenskej republiky“.
12. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripája sa táto citácia:„ § 14
zákona è. 595/2003 Z. z.“.
13. V § 7 odsek 3 znie:
„(3) Úètovná jednotka musí používa• v jednom úètovnom období rovnaké úètovné metódy a úètovné zásady;
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ak úètovná jednotka zmení doterajšie úètovné zásady
a úètovné metódy v priebehu úètovného obdobia, nové
úètovné zásady a úètovné metódy musí používa• od prvého dòa tohto úètovného obdobia. O zmene úètovných
zásad a úètovných metód je úètovná jednotka povinná
informova• v úètovnej závierke v poznámkach. Ak úètovná jednotka zistí, že úètovné zásady a úètovné metódy použité v úètovnom období sú nezluèite¾né s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia skutoèností,
je povinná zostavi• úètovnú závierku tak, aby poskytla
verný a pravdivý obraz skutoèností. O tom je úètovná
jednotka povinná informova• v úètovnej závierke v poznámkach.“.
14. V § 9 ods. 1 sa bodkoèiarka nahrádza bodkou
a vypúš•ajú sa slová „táto výnimka sa nevz•ahuje na
úètovnú jednotku, ktorá je platite¾om dane z pridanej
hodnoty.“
15. V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúš•ajú slová „politická
strana a politické hnutie,“.
16. V § 9 ods. 3 prvej vete sa vypúš•ajú slová „alebo
ak sa stane platite¾om dane z pridanej hodnoty“.
17. V § 11 ods. 2 sa vypúš•a druhá veta.
18. V § 12 ods. 5 sa slovo „záznam“ nahrádza slovom
„zápis“.
19. V § 15 ods. 3 písm. g) sa vypúš•ajú slová „Národnému úradu práce“ vrátane odkazu 18 a poznámky pod
èiarou k odkazu 18.
20. V § 15 ods. 4 písm. g) sa vypúš•ajú slová „Národnému úradu práce“ vrátane odkazu 18.
21. Poznámka pod èiarou k odkazu 17 znie:

„17) Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov.“.

22. V § 16 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vzniku“ vkladá
èiarka a slová „s výnimkou pod¾a odseku 2“.
23. V § 16 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
„e) ku dòu nasledujúcemu po dni zrušenia bez likvidácie.“.
24. V § 16 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Pri zániku úètovnej jednotky bez likvidácie otvorí
úètovné knihy ku dòu nasledujúcemu po dni zrušenia
bez likvidácie nástupnícka úètovná jednotka. Ak táto
ešte nevznikla, otvorí úètovné knihy zanikajúca úètovná jednotka.“.
Doterajšie odseky 2 až 11 sa oznaèujú ako odseky 3
až 12.
25. V § 17 sa odsek 7 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
„d) nasledujúcemu po dni zrušenia bez likvidácie.“.
26. V § 17 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Úètovná jednotka pritom zoh¾adòuje aj informácie týkajúce sa stavu ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka a ktoré úètovná jednotka získala do dòa
zostavenia úètovnej závierky.“.
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27. Za § 17 sa vkladajú § 17a a 17b, ktoré znejú:
„§ 17a
(1) Okrem úètovných jednotiek pod¾a osobitných
predpisov 22a) zostavuje individuálnu úètovnú závierku
a výroènú správu pod¾a osobitných predpisov22a) aj úètovná jednotka, ktorou je banka, poboèka zahraniènej
banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, obchodník s cennými papiermi, poboèka zahranièného obchodníka s cennými papiermi, Garanèný fond
investícií, správcovská spoloènos•, poboèka správcovskej spoloènosti, pois•ovòa, poboèka zahraniènej pois•ovne, zais•ovòa, poboèka zahraniènej zais•ovne, Slo venská
kancelária
pois•ovate¾ov,
dôchodková
správcovská spoloènos•, doplnková dôchodková pois•ovòa, Fond ochrany vkladov, Burza cenných papierov,
Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej re publiky.
(2) Pod¾a odseku 1 postupuje aj úètovná jednotka neuvedená v odseku 1, ak je obchodnou spoloènos•ou,
ktorá najmenej dve po sebe idúce úètovné obdobia spåòa aspoò dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku presiahla 5 000 000 000 Sk,
prièom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo
súvahy v ocenení neupravenom o položky pod¾a § 26
ods. 3,
b) èistý obrat presiahol 5 000 000 000 Sk,
c) priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov v jednotlivom úètovnom období presiahol 2 000.
(3) Úètovná jednotka uvedená v odseku 2, ktorá zaène zostavova• individuálnu úètovnú závierku a výroènú správu pod¾a odseku 1, zostavuje takúto individuálnu úètovnú závierku aj keï zaniknú podmienky
ustanovené v odseku 2.
(4) Na úètovnú jednotku, ktorá zostavuje individuálnu úètovnú závierku a výroènú správu pod¾a odseku 1,
sa vz•ahuje tento zákon, ak osobitné predpisy22a) neustanovujú inak.
§ 17b
Úètovná jednotka, ktorou je Národná banka Slovenska, zostavuje individuálnu úètovnú závierku a výroènú správu pod¾a osobitného predpisu.22b) Na úètovnú
jednotku, ktorou je Národná banka Slovenska, sa vz•ahuje tento zákon, ak osobitné predpisy22b) neustanovujú inak.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

„22a) Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatòovaní medzinárodných
úètovných noriem (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev
L 243, 11. 09. 2002).
Nariadenie Komisie (ES) è. 1725/2003 z 29. septembra 2003
o prijatí urèitých medzinárodných úètovných noriem v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1606/2002 (Úradný vestník Európskej únie L 261, 13. 10.
2003) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 707/2004 zo
6. apríla 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 111,
17. 04. 2004).
22b
) Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk
a Európskej centrálnej banky, príloha è. 18 k Zmluve
o založení Európskeho spoloèenstva (oznámenie è. 185/2004
Z. z.).“.
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28. V § 18 odsek 5 znie:
„(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvet¾ujú a dopåòajú údaje v súvahe a výkaze ziskov
a strát, prípadne ïalšie výkazy a údaje, ktoré ich vy svet¾ujú a dopåòajú. V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia úètovných zásad
a úètovných metód, a ïalšie informácie pod¾a požiadaviek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach
uvedie úètovná jednotka tiež informácie o skutoènostiach, ktoré ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná
závierka, nevykazuje v ostatných súèastiach úètovnej
závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom poh¾ad na finanènú situáciu úètovnej jednotky.“.

osobitného predpisu11) významné, úètovná jednotka je
povinná uvies• vo výroènej správe tiež informácie o
a) cie¾och a metódach riadenia rizík v úètovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpeèenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú
zabezpeèovacie deriváty,
b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je úètovná jednotka vystavená.“.

29. V § 19 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3. priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov v jed notlivom úètovnom období presiahol 20,“.

Zverejòovanie údajov

30. V § 19 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
„d) ktorá zostavuje úètovnú závierku pod¾a § 17a.“.
31. V § 19 ods. 2 sa slová „konca úètovného obdobia
nasledujúceho po úètovnom období“ nahrádzajú slovami „jedného roka od skonèenia úètovného obdobia“.
32. Poznámka pod èiarou k odkazu 26 znie:

„26) § 50 zákona è. 595/2003 Z. z.“.

33. V § 20 ods. 1 úvodnej vete sa slová „ktorá musí
by• overená“ nahrádzajú slovami „ktorej súlad s úètovnou závierkou zostavenou za to isté úètovné obdobie
musí by• overený“.
34. V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) vývoji úètovnej jednotky, o stave, v ktorom sa na chádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je úètovná jednotka vystavená; informácia sa
poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy
stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finanèné a nefinanèné ukazovatele vrátane informácie
o vplyve èinnosti úètovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanos•, s poukázaním na prí slušné údaje uvedené v úètovnej závierke,“.
35. V § 20 ods. 1 písm. d) sa slovo „výdavkoch“ nahrádza slovom „nákladoch“.
36. V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „obstarávaní vlastných akcií“ nahrádzajú slovami „nadobúdaní vlastných akcií 27a)“ a slová „ovládajúcej osoby,6)“ sa nahrádzajú slovami „materskej úètovnej jednotky pod¾a
§ 22,“.

39. § 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:
„§ 21

(1) Úètovná jednotka, ktorá je obchodnou spoloènos•ou, Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
družstvo alebo štátny podnik sú povinné uloži• riadnu
individuálnu úètovnú závierku a mimoriadnu individuálnu úètovnú závierku a výroènú správu do zbierky
listín obchodného registra do 30 dní po schválení úètovnej závierky, prièom úètovná závierka môže by• uložená ako súèas• výroènej správy.
(2) Úètovná jednotka, na ktorú sa vz•ahuje povinnos• overovania pod¾a § 19 ods. 1 písm. a), b) a d), zverejòuje v obchodnom vestníku súvahu a výkaz ziskov
a strát z riadnej individuálnej úètovnej závierky a mimoriadnej individuálnej úètovnej závierky do 30 dní po
schválení úètovnej závierky. Úètovná jednotka súèasne
uvedie, že zverejòuje neúplnú úètovnú závierku. V obchodnom vestníku sa nesmie zverejni• názor audítora,
zverejòuje sa len informácia, aký názor správa audítora
obsahuje.28a ) Ak správa audítora obsahuje skutoènosti,
ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazni•,
musí by• táto informácia zverejnená.
(3) Úètovná jednotka, na ktorú sa vz•ahuje povinnos• zostavova• konsolidovanú úètovnú závierku pod¾a
§ 22, je povinná uloži• riadnu konsolidovanú úètovnú
závierku a mimoriadnu konsolidovanú úètovnú závierku a konsolidovanú výroènú správu do zbierky listín
obchodného registra do jedného roka od skonèenia úètovného obdobia, prièom konsolidovaná úètovná závierka môže by• uložená ako súèas• konsolidovanej výroènej správy.

37. V § 20 odsek 3 znie:
„(3) Výroèná správa úètovnej jednotky pod¾a odseku 1 musí poskytova• verný a pravdivý obraz a súlad
výroènej správy s úètovnou závierkou úètovnej jednotky musí by• overený audítorom do jedného roka od
skonèenia úètovného obdobia.“.

(4) Úètovná jednotka zverejòuje v obchodnom vestníku súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej úètovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej
úètovnej závierky do jedného roka od skonèenia úètovného obdobia. Úètovná jednotka súèasne uvedie, že
zverejòuje neúplnú úètovnú závierku. V obchodnom
vestníku sa nesmie zverejni• názor audítora, zverejòuje
sa len informácia, aký názor správa audítora obsahuje.28a ) Ak správa audítora obsahuje skutoènosti, ktoré
nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného
v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazni•, musí by•
táto informácia zverejnená.

38. § 20 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finanènej situácie úètovnej jednotky, ktorá používa nástroje pod¾a

(5) Úètovná jednotka uvedená v § 17a, okrem zverejnenia pod¾a odsekov 2 a 3, súèasne zverejní na internete úplnú úètovnú závierku v tom istom rozsahu a ako

Poznámka pod èiarou k odkazu 27a znie:

„27a) §161d ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
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bola uložená do zbierky listín obchodného registra pod¾a odseku 1 a v obchodnom vestníku oznámi internetovú adresu, na ktorej je úètovná závierka zverejnená.
Takýmto spôsobom musí by• úètovná závierka zverejnená minimálne jeden rok od uverejnenia.
(6) Úètovná jednotka uvedená v § 19 ods. 1 písm. c)
zverejòuje údaje z úètovnej závierky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.29)
(7) Úètovná jednotka, na ktorú sa vz•ahuje povinnos• overovania pod¾a § 19, nesmie zverejni• informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý by mohol používate¾a uvies• do omylu, že
audítorom overené boli.
(8) Úètovná jednotka, ktorej èinnos• je zaradená do
kategórie priemyselnej výroby pod¾a osobitného
predpisu 29a) a ktorej èistý obrat za bezprostredne predchádzajúce úètovné obdobie bol v prepoète väèší ako
250 000 000 EUR, je povinná predklada• ministerstvu
výroènú správu a záznamy z valných zhromaždení, ktoré sa uskutoènili v úètovnom období, za ktoré sa predkladá výroèná správa, a to do piatich dní odo dòa prerokovania výroènej správy, najneskôr však do konca
ôsmeho mesiaca po skonèení úètovného obdobia, za
ktoré sa predkladá výroèná správa; taká úètovná jednotka je povinná bez zbytoèného odkladu poskytnú•
ministerstvu na jeho požiadanie aj ïalšie súvisiace informácie. Ministerstvo predloží Európskej komisii vý roènú správu úètovnej jednotky a záznamy z jej valných zhromaždení, ktoré sa uskutoènili v úètovnom
období, za ktoré sa predkladá výroèná správa, do konca
deviateho mesiaca nasledujúceho po skonèení úètovného obdobia, za ktoré sa predkladá výroèná správa.
§ 22
Konsolidovaná úètovná závierka
(1) Konsolidovanou úètovnou závierkou sa rozumie
úètovná závierka, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku pod¾a § 6 ods. 4. Konsolidovaná úètovná závierka sa zostavuje pod¾a metód a zásad ustanovených osobitnými predpismi. 22a)
(2) Konsolidovanú úètovnú závierku a konsolidovanú výroènú správu zostavuje materská úètovná jednotka.
(3) Materskou úètovnou jednotkou sa na úèely tohto
zákona rozumie úètovná jednotka, ktorá je obchodnou
spoloènos•ou, štátnym podnikom alebo družstvom,
ktorá v inej úètovnej jednotke, ktorá je obchodnou spoloènos•ou,
a) má väèšinu hlasovacích práv v úètovnej jednotke
alebo
b) má právo vymenúva• alebo odvoláva• väèšinu èlenov
štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu úètovnej jednotky a súèasne je jej spoloèníkom alebo jej
akcionárom, alebo
c) má právo ovláda• úètovnú jednotku, ktorej je spoloèníkom alebo akcionárom na základe dohody uzavretej s touto úètovnou jednotkou alebo na základe spoloèenskej zmluvy alebo stanov tejto úètovnej
jednotky, ak to umožòuje právo štátu, ktorým sa riadi táto úètovná jednotka, alebo
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d) je spoloèníkom alebo akcionárom úètovnej jednotky
a väèšina èlenov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu úètovnej jednotky vykonávajúcich svoju funkciu v priebehu úètovného obdobia a v bez prostredne predchádzajúcom úètovnom období
až do zostavenia konsolidovanej úètovnej závierky
bola vymenovaná výluène prostredníctvom výkonu
hlasovacích práv spoloèníka alebo akcionára, ktorý
je materskou úètovnou jednotkou, alebo
e) je spoloèníkom alebo akcionárom a na základe dohody s inými jej spoloèníkmi alebo akcionármi má väèšinu hlasovacích práv.
(4) Úètovná jednotka, v ktorej materská úètovná jednotka má práva pod¾a odseku 3, je dcérska úètovná
jednotka.
(5) Pri výpoète hlasovacích práv pod¾a odseku 3
písm. a), b), d) a e) sa k hlasovacím právam a právam
na vymenovanie alebo odvolanie èlenov štatutárneho
orgánu alebo dozorného orgánu pripoèítajú
a) práva inej jej dcérskej úètovnej jednotky,
b) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá koná vo
vlastnom mene, ale na úèet materskej úètovnej jednotky alebo inej jej dcérskej úètovnej jednotky.
(6) Pri výpoète hlasovacích práv pod¾a odseku 3
písm. a), b), d) a e) sa od hlasovacích práv odpoèítajú tie
hlasovacie práva, ktoré súvisia s akciami alebo podielmi, ktoré
a) sú držané na úèet inej úètovnej jednotky ako je materská úètovná jednotka alebo dcérska úètovná jednotka alebo
b) sú držané ako zábezpeka, ak sa tieto hlasovacie práva vykonávajú pod¾a pokynov úètovnej jednotky,
ktorá zábezpeku poskytla.
(7) Pri výpoète hlasovacích práv pod¾a odseku 3
písm. a), d) a e) sa od celkového poètu hlasovacích práv
spoloèníkov alebo akcionárov dcérskej úètovnej jednotky odpoèítajú tie, ktoré súvisia s akciami alebo podielmi, ktoré sú držané touto dcérskou úètovnou jednotkou, niektorou z jej dcérskych úètovných jednotiek
alebo osobou konajúcou vo vlastnom mene, ale na úèet
týchto úètovných jednotiek.
(8) Na materskú úètovnú jednotku, ktorá je zároveò
dcérskou úètovnou jednotkou a jej materská úètovná
jednotka podlieha právu niektorého èlenského štátu
Európskej únie, sa nevz•ahuje povinnos• zostavi• konsolidovanú úètovnú závierku a konsolidovanú výroènú
správu (ïalej len „oslobodenie“), ak jej materská úètovná jednotka má
a) všetky akcie alebo podiely dcérskej úètovnej jednotky alebo
b) najmenej 90 % akcií alebo podielov dcérskej úètovnej jednotky a ostatní akcionári alebo spoloèníci tejto úètovnej jednotky súhlasili s oslobodením.
(9) Oslobodenie pod¾a odseku 8 možno uplatni•, len
ak
a) dcérska úètovná jednotka a všetky jej dcérske úètovné jednotky sú zahrnované do konsolidovanej úètovnej závierky materskej úètovnej jednotky zostavenej
pod¾a právnych predpisov Európskej únie a Európskych spoloèenstiev,
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b) konsolidovaná úètovná závierka materskej úètovnej
jednotky uvedená v písmene a) a súlad konsolidovanej výroènej správy materskej úètovnej jednotky
s úètovnou závierkou sa overuje audítorom pod¾a
právnych predpisov Európskej únie a Európskych
spoloèenstiev,
c) konsolidovaná úètovná závierka materskej úètovnej
jednotky uvedená v písmene a) a konsolidovaná výroèná správa materskej úètovnej jednotky sa zverejòuje pod¾a právnych predpisov Európskej únie a Európskych spoloèenstiev,
d) dcérska úètovná jednotka uvádza v poznámkach
k individuálnej úètovnej závierke názov a sídlo materskej úètovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú úètovnú závierku uvedenú v písmene a) a poukáže na to, že bola od povinnosti oslobodená.
(10) Povinnos• zostavi• konsolidovanú úètovnú závierku a konsolidovanú výroènú správu má materská
úètovná jednotka v nasledujúcom úètovnom období,
ak pod¾a údajov z posledných individuálnych úètovných závierok materskej úètovnej jednotky a individuálnych úètovných závierok jej dcérskych úètovných
jednotiek na všetkých úrovniach konsolidácie v kaž dom z dvoch po sebe nasledujúcich úètovných obdobiach boli splnené aspoò dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku materskej úètovnej jednoty
a dcérskych úètovných jednotiek je väèšia ako
350 000 000 Sk, prièom sumou majetku sa rozumie
suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky pod¾a § 26 ods. 3,
b) èistý obrat materskej úètovnej jednoty a dcérskych
úètovných jednotiek je vyšší ako 700 000 000 Sk,
prièom èistým obratom na tento úèel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,
c) priemerný prepoèítaný poèet zamestnancov materskej úètovnej jednotky a dcérskych úètovných jed notiek za úètovné obdobie presiahol 250.
(11) Na úètovnú jednotku, ktorá zostavuje úètovnú
závierku pod¾a § 17a, sa odsek 9 nevz•ahuje.
(12) Konsolidovaná úètovná závierka musí by• overená audítorom.
(13) Materská úètovná jednotka je povinná vèas
oznámi• dcérskym úètovným jednotkám a ostatným
úètovným jednotkám zahrnovaným do konsolidovanej
úètovnej závierky informáciu, že má povinnos• zostavi•
konsolidovanú úètovnú závierku.
(14) Dcérske úètovné jednotky a ostatné úètovné jednotky zahrnované do konsolidovanej úètovnej závierky
sú povinné vèas poskytnú• svoju individuálnu úètovnú
závierku a požadované informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej úètovnej závierky materskej úètovnej jednotke.
(15) Na konsolidovanú výroènú správu sa § 20 vz•ahuje primerane. Ak má úètovná jednotka povinnos•
zostavi• individuálnu výroènú správu a konsolidovanú
výroènú správu, možno údaje z individuálnej výroènej
správy a údaje z konsolidovanej výroènej správy spoji•
do jednej výroènej správy.
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(16) Na zostavenie mimoriadnej konsolidovanej úè tovnej závierky a priebežnej konsolidovanej úètovnej
závierky sa odseky 1 až 15 vz•ahujú rovnako.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 28a a 29a znejú:

„28a) §15 ods. 6 písm. e) zákona è. 466/2002 Z. z. o audítoroch
a Slovenskej komore audítorov.
29a
) Kategória D prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej
republiky è. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická
odvetvová klasifikácia ekonomických èinností.“.

40. § 23 sa vypúš•a.
41. V § 24 odsek 2 znie:
„(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepoèítava úètovná
jednotka na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dòu uskutoènenia úètovného prípadu, ku dòu, ku ktorému sa zostavuje úètovná závierka, a k inému dòu, ak to ustanovuje
osobitný predpis.34)“.
42. V § 24 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Pri prevode peòažných prostriedkov z úètu zriadeného v cudzej mene na úèet zriadený v slovenskej
mene a z úètu zriadeného v slovenskej mene na úèet
zriadený v cudzej mene sa použije kurz pod¾a odseku 3.“.
Doterajší odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
43. V § 25 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
„e) reálnou hodnotou pod¾a § 27 ods. 2 majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou podniku
alebo jeho èasti.“.
44. V § 25 ods. 3 prvá veta znie:
„Ak je to v súlade s požiadavkou verného a pravdivého
zobrazenia pod¾a § 7 ods. 1, pri majetku, ktorým je rovnaký druh zásob vedený na sklade, rovnaký druh cenných papierov vedený v portfóliu úètovnej jednotky
a pri peòažných prostriedkoch v rovnakej cudzej mene
v pokladnici úètovnej jednotky, možno za spôsob ocenenia pod¾a odseku 1 považova• aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo
spôsobom, keï prvá cena na ocenenie prírastku prí slušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na
ocenenie úbytku tohto majetku.“.
45. V § 26 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a tvorby rezerv pod¾a osobitného predpisu 35a )“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 35a znie:

„35a) § 20 ods. 9 písm. b) a d) zákona è. 595/2003 Z. z.“.

46. Poznámka pod èiarou k odkazu 36 znie:

„36) § 20 zákona è. 595/2003 Z. z.“.

47. V § 27 ods. 1 písm. a) sa za slovo „spoloènostiach“
vkladá èiarka a slová „pre ktoré je úètovná jednotka
materskou úètovnou jednotkou, alebo v ktorých úètovná jednotka má podstatný vplyv, ktorým sa rozumie
najmenej dvadsa•percentný podiel na jej hlasovacích
právach,“.
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48. V § 27 ods. 1 písm. d) sa vypúš•ajú slová „splynutím alebo rozdelením“.

60. V § 38 ods. 1 písm. a) sa za slovo „súvahy“ vkladá
slovo „zostavenej“.

49. V § 27 ods. 2 písm. c) sa nad slovom „predpisu“
odkaz 38 nahrádza odkazom 39.

61. V § 38 ods. 1 písm. c) sa slovo „neupravenom“ nahrádza slovom „upravenom“.

50. Poznámka pod èiarou k odkazu 39 znie:

„39) § 95 zákona è. 594/2003 o kolektívnom investovaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“.

51. V § 27 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
„(7) V prípadoch neuvedených v odseku 6 sa pod kvalifikovaným odhadom rozumie aj iný odborný odhad.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
52. V § 27 ods. 9 prvej vete sa slovo „objektívne“ nahrádza slovom „spo¾ahlivo“ a tretej vete sa za slovo
„spoloènostiach“ vkladá èiarka a slová „pre ktoré je úètovná jednotka materskou úètovnou jednotkou alebo
v ktorých úètovná jednotka má podstatný vplyv,“.
53. V § 28 ods. 1 sa vypúš•a slovo „hnute¾ným“ a slová „na základe prejavu vôle“.
54. V § 28 odsek 4 znie:
„(4) Hmotný majetok okrem zásob odpisuje úètovná
jednotka s oh¾adom na opotrebovanie zodpovedajúce
bežným podmienkam jeho používania. Nehmotný majetok, ktorým sú goodwill, aktivované zriaïovacie náklady a náklady na vývoj, musí úètovná jednotka odpísa• najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.
Záporný goodwill musí úètovná jednotka odpísa• najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Ak neboli
zriaïovacie náklady a náklady na vývoj úplne odpísané, môže úètovná jednotka vypláca• dividendy, podiely
a tantiémy iba vtedy, ak úhrnná výška výsledku hospodárenia a fondov tvorených zo zisku urèeného na vyplácanie je vyššia ako celková výška neodpísaných
zriaïovacích nákladov a nákladov na vývoj. Nehmotný
majetok vytvorený vlastnou èinnos•ou sa neaktivuje
okrem zriaïovacích nákladov, softvéru a nákladov na
vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi úètovania.“.
55. V § 29 ods. 2 sa vypúš•a tretia a štvrtá veta.
56. V § 30 ods. 4 prvej vete za slovo „majetku“ vkladajú slová „okrem zásob“ a za prvú vetu sa vkladá nová
druhá veta, ktorá znie: „Fyzickú inventúru zásob môže
úètovná jednotka vykonáva• kedyko¾vek v priebehu úètovného obdobia.“.
57. V § 31 ods. 5 druhej vete sa vypúš•ajú slová
„ods.1“.
58. V § 35 ods. 2 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
59. V § 38 ods. 1 úvodná veta znie:
„Za porušenie ustanovení tohto zákona, s výnimkou
pod¾a odseku 2, môže daòový úrad uloži• pokutu do
1 % celkovej sumy majetku.“.

62. V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „§ 17 ods. 3,
4“ vkladá èiarka a slová „§ 17a“.
63. V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slovo „súvahy“ vkladá
slovo „zostavenej“.
64. V § 38 ods. 2 písm. c) sa slovo „neupravenom“ nahrádza slovom „upravenom“.
65. V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa nepovažuje úètovanie a vykazovanie, ktoré je
v súlade s osobitnými predpismi.22a)“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa oznaèujú ako odseky 4
až 9.
66. V § 38 ods. 4 sa slová „pravidlách kontrolnej èinnosti“ nahrádzajú slovami „daòovej kontrole“ a poznámka pod èiarou 47a znie:

„47a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných
orgánov v znení neskorších predpisov.“.

67. V § 38 ods. 5 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú
slovami „odsekov 1, 2 a 7“.
68. V § 38 ods. 7 sa za slová „úhrn majetku“ vkladajú
slová „pod¾a odsekov 1 a 2“ a na konci sa pripájajú tieto
slová: „do 100 000 000 Sk“.
69. V § 38 ods. 9 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.48)“ nahrádzajú slovami „osobitný predpis.47a)“.
70. Poznámka pod èiarou k odkazu 48 sa vypúš•a.
71. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
„§ 38a
Ak daòový úrad zistí porušenie predpisov v oblasti
úètovníctva platných do 1. januára 2003, môže uloži•
pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, ak toto porušenie
malo za následok neúplnos•, nepreukázate¾nos• alebo
nesprávnos• úètovníctva.“.
72. § 39a sa vypúš•a.
73. Za § 39 sa vkladajú § 39b a 39c, ktoré znejú:
„§ 39b
(1) Pod¾a tohto zákona sa konsolidovaná úètovná závierka zostavuje prvýkrát za prvé úètovné obdobie, ktoré sa zaèína najskôr 1. januára 2005.
(2) Pod¾a § 17a sa individuálna úètovná závierka zostavuje prvýkrát za prvé úètovné obdobie, ktoré sa zaèí-
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na najskôr 1. januára 2006; do tohto obdobia sa na úètovné jednotky nevz•ahuje § 38 ods. 3.

(4) Na konania zaèaté pred 1. januárom 2005 sa vz•ahuje doterajší predpis.

(3) Pod¾a § 17b zostavuje Národná banka Slovenska
úètovnú závierku prvýkrát za prvé úètovné obdobie,
ktoré sa zaèína najskôr 1. januára 2006.

§ 39c
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
74. Zákon sa dopåòa prílohou, ktorá znie:
„Príloha
k zákonu è. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty:
1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EEC z 25. júla 1978 založená na èlánku 54 (3) g) zmluvy o úètovnej závierke niektorých typov spoloèností (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 222, 14. 08. 1978) v znení smernice Rady
83/349/EHS z 13. júna 1983 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 193, 18. 07. 1983), v znení smernice
Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 314, 4.12.1984), v znení
smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 395, 30. 12.
1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 317,
16. 11. 1990), smernice Rady 90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 317,
16. 11. 1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 82, 25. 03.
1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 162, 26. 06.
1999), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 283, 27. 10. 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/38/ES
z 13. mája 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 120, 15. 05. 2003) a v znení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 178, 8. 09. 2003),
2. Siedma smernica Rady 83/349/EEC z 13. júna 1983 založená na èlánku 54 (3) g) zmluvy o spoloèných úètoch
(Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 193, 18. 07. 1983) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 395, 30. 12. 1989), v znení smernice Rady 90/604/EEC
z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 317, 16. 11. 1990), v znení smernice Rady
90/605/EEC z 8. novembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 317, 16. 11. 1990), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65 ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 283,
27. 10. 2001) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej
únie L 178, 17. 07. 2003),
3. Smernica Rady 86/635/EEC z 8. decembra 1986 o výroèných úètoch bánk a iných finanèných inštitúcií (Úradný
vestník Európskych spoloèenstiev L 372, 31. 12. 1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 283, 27. 10. 2001) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178, 17. 07.
2003).
4. Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 týkajúca sa roèných úètov a konsolidovaných úètov pois•ovacích podnikov (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 374, 31. 12. 1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 178, 17. 07. 2003).“.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2005
okrem èl. I bodu 27, ktorý nadobúda úèinnos• 1. januára
2006.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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562
ZÁKON
z 9. septembra 2004
o európskej spoloènosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS•
PRVÝ DIEL
Predmet úpravy
§1
(1) Tento zákon upravuje niektoré otázky postavenia
európskej spoloènosti so sídlom na území Slovenskej
republiky a niektoré právne vz•ahy súvisiace so vzni kom, zmenou, zánikom a riadením európskej spoloènosti, ktoré nie sú upravené v osobitnom predpise.1)
(2) Na postavenie a právne vz•ahy týkajúce sa európskej spoloènosti, ktoré nie sú upravené v osobitnom
predpise1) ani v tomto zákone, sa primerane použijú
ustanovenia o akciovej spoloènosti pod¾a osobitného
zákona. 2)

e) zverejnením zverejnenie v Obchodnom vestníku, ak
tento zákon neustanovuje inak.
§3
(1) Ak tento zákon ustanovuje pôsobnos• predstavenstva, rozumie sa tým, v prípade európskej spoloènosti, ktorá má pod¾a stanov jednostupòový systém
správy a riadenia, pôsobnos• správnej rady, ak z ustanovenia tohto zákona nevyplýva, že ide o pôsobnos• výkonného riadite¾a alebo riadite¾ov.
(2) Ak tento zákon ustanovuje pôsobnos• dozornej
rady, rozumie sa tým, v prípade európskej spoloènosti,
ktorá má pod¾a stanov jednostupòový systém správy a
riadenia, pôsobnos• správnej rady, ak z ustanovenia
tohto zákona nevyplýva, že ide o pôsobnos• výkonného
riadite¾a alebo riadite¾ov.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, na pôsobnos•
správnej rady sa vz•ahujú ustanovenia osobitného zákona upravujúce pôsobnos• predstavenstva alebo do zornej rady.2)
§4

(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté požiadavky na
akciové spoloènosti, ktoré podnikajú pod¾a osobitného
zákona. 3)

Európska spoloènos• je právnickou osobou, ktorá sa
zapisuje do obchodného registra pod¾a osobitného zákona. 5)

§2

§5

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) ústredím riadenia európskej spoloènosti miesto,
z ktorého sa riadi èinnos• európskej spoloènosti,
b) sídlom európskej spoloènosti sídlo pod¾a osobitného
zákona, 4)
c) dvojstupòovým systémom správy a riadenia európskej spoloènosti systém, v ktorom správu a riadenie
európskej spoloènosti vykonáva predstavenstvo a dozorná rada,
d) jednostupòovým systémom správy a riadenia európskej spoloènosti systém, v ktorom správu a riadenie
európskej spoloènosti vykonáva správna rada,

Na založení európskej spoloènosti so sídlom na území Slovenskej republiky sa môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom6) podie¾a• aj obchodná
spoloènos• s ústredím riadenia mimo územia èlenského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu
Európskeho hospodárskeho spoloèenstva (ïalej len
„èlenský štát“).

1

§6
(1) Ak stanovy európskej spoloènosti urèujú jednostupòový systém správy a riadenia, návrh na zápis eu-

) Nariadenie Rady (ES) è. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoloènosti (SE) (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 294 z 10. novembra 2001).
2
) Obchodný zákonník.
3
) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon è. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investièných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon è. 594/2003 Z. z.
o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) § 2 ods. 3 Obchodného zá konníka.
5
) § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka.
6
) Èl. 2 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
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rópskej spoloènosti do obchodného registra podávajú
a podpisujú všetci èlenovia správnej rady.

alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia, ktoré má rozhodova• o návrhu premiestnenia sídla.

(2) Do obchodného registra sa pri európskej spoloènosti, ktorá má pod¾a stanov jednostupòový systém
správy a riadenia, okrem údajov pod¾a osobitného
zákona7) zapisuje meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a rodné èíslo fyzickej osoby, ktorá je èlenom
správnej rady, s uvedením dòa vzniku funkcie a po jej
skonèení dòa skonèenia funkcie; ak ide o zahraniènú
fyzickú osobu,8) zapisuje sa rodné èíslo, ak jej bolo pridelené.

(2) Európska spoloènos• je povinná zasla• alebo uverejni• návrh zmluvy na odkúpenie akcií od oprávnených
akcionárov spôsobom urèeným stanovami na zvolanie
valného zhromaždenia do jedného mesiaca od zverejnenia zápisu nového sídla európskej spoloènosti do obchodného registra èlenského štátu jej nového sídla.

(3) Do zbierky listín sa pri európskej spoloènosti okrem listín pod¾a osobitného zákona9) ukladá
a) dohoda o úèasti zamestnancov v európskej spoloènosti pod¾a § 42 alebo rozhodnutie pod¾a § 41, alebo
písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu, že uply nula lehota pod¾a § 43 ods. 1 bez uzavretia dohody,
b) návrh premiestnenia sídla európskej spoloènosti
pod¾a osobitného predpisu, 10)
c) návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení pod¾a osobitného predpisu, 11)
d) návrh zmluvy o založení holdingovej európskej spoloènosti pod¾a osobitného predpisu,12)
e) návrh projektu zmeny právnej formy pod¾a osobitného predpisu.13)
(4) Európska spoloènos• vzniká ku dòu zápisu do obchodného registra; to neplatí, ak európska spoloènos•
premiestòuje svoje sídlo pod¾a osobitného predpisu.14)

(3) Oprávneným akcionárom sa musí poskytnú• le hota najmenej 14 dní na prijatie návrhu zmluvy na odkúpenie akcií, ktorá plynie odo dòa jeho doruèenia alebo uverejnenia.
(4) Ak nie je kúpna cena primeraná, každý akcionár,
ktorý prijal návrh zmluvy na odkúpenie akcií, má právo
na vyrovnanie vo forme peòažného doplatku. Návrh na
zaèatie konania možno poda• na súd najneskôr do jedného roka od zverejnenia zápisu nového sídla európskej spoloènosti do obchodného registra, inak toto právo zaniká.
(5) Rozhodnutie súdu, ktorým sa akcionárovi priznalo právo na vyrovnanie vo forme peòažného doplatku, je
úèinné aj voèi ostatným akcionárom, ktorí prijali návrh
zmluvy na odkúpenie akcií; európska spoloènos• je povinná vyplati• akcionárom za každú akciu rovnaký doplatok v peniazoch.

PREMIESTNENIE SÍDLA EURÓPSKEJ SPOLOÈNOSTI

(6) Dôvodom podania návrhu na vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo
o premiestnení sídla, nemôže by• skutoènos•, že kúpna
cena nebola primeraná.

§7

§9

DRUHÝ DIEL

Návrh na premiestnenie sídla
Návrh na premiestnenie sídla európskej spoloènosti
musí okrem údajov pod¾a osobitného predpisu 10) obsahova• aj urèenie primeranej kúpnej ceny za akcie, ktoré
je európska spoloènos• povinná odkúpi• od akcionára
pod¾a § 8 ods. 1, a urèenie lehoty na jej vyplatenie.
§8
Ochrana menšinových akcionárov
(1) Ak európska spoloènos• premiestòuje svoje sídlo
pod¾a osobitného predpisu,14) má každý akcionár európskej spoloènosti, ktorý na valnom zhromaždení, ktoré
rozhodlo o premiestnení sídla, hlasoval proti premiestneniu sídla a požiadal o zápis svojho nesúhlasného stanoviska do zápisnice z tohto valného zhromaždenia,
právo požadova•, aby od neho európska spoloènos• odkúpila akcie za primeranú kúpnu cenu. Na toto právo
musí by• upozornený v pozvánke na valné zhromaždenie
7

)
)
)
10
)
11
)
12
)
13
)
14
)
8
9

Ochrana verite¾ov
(1) Veritelia európskej spoloènosti, ktorá premiestòuje svoje sídlo pod¾a osobitného predpisu, 14) ktorí
majú voèi európskej spoloènosti nesplatné poh¾adávky, majú právo, ak sa v dôsledku premiestnenia sídla
zhorší vymožite¾nos• ich poh¾adávok, do jedného me siaca odo dòa zverejnenia oznámenia o uložení rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení návrhu pre miestnenia sídla do zbierky listín požadova• od
európskej spoloènosti, aby bolo splnenie ich neuhradených poh¾adávok primerane zabezpeèené. Toto právo
nemá verite¾, ktorého poh¾adávka je už primerane zabezpeèená.
(2) Právo na zabezpeèenie pod¾a odseku 1 má len verite¾, ktorého poh¾adávka vznikla najneskôr ku dòu zverejnenia oznámenia o uložení návrhu premiestnenia
sídla do zbierky listín.

§ 2 zá kona è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
§ 21 Ob chodného zá konníka.
§ 3 ods. 1 písm. o) zákona è. 530/2003 Z. z. v znení zá kona è. 432/2004 Z. z.
Èl. 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 20 ods. 1 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 32 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 37 ods. 4 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
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§ 10
Osvedèenie
(1) Osvedèenie pod¾a osobitného predpisu 15) vydá európskej spoloènosti, ktorá rozhodla o premiestnení sídla a splnila všetky podmienky ustanovené osobitným
predpisom16) a týmto zákonom, notár.
(2) Osvedèenie pod¾a odseku 1 notár vydá, keï mu
európska spoloènos• najmä preukáže, že verite¾om,
ktorí splnili podmienky pod¾a § 9, bolo poskytnuté primerané zabezpeèenie, a keï mu štatutárny orgán európskej spoloènosti predloží èestné vyhlásenie o tom,
že nebol podaný návrh na súd na urèenie neplatnosti
uznesenia valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o premiestnení sídla, alebo rozhodnutie o tom, že ak bol taký
návrh podaný, bol zamietnutý alebo spä•vzatý.
§ 11
Výmaz z obchodného registra po premiestnení sídla
do iného èlenského štátu
Registrový súd vykoná výmaz európskej spoloènosti,
ktorá pod¾a osobitného predpisu 17) premiestnila svoje
sídlo do iného èlenského štátu.
§ 12
Zrušenie európskej spoloènosti
pre nezhodu sídla a ústredia riadenia
Ak európska spoloènos• so sídlom na území Slovenskej republiky premiestni svoje ústredie riadenia na
územie iného èlenského štátu, vyzve ju súd aj bez návrhu, aby v primeranej lehote, ktorú na tento úèel urèí,
premiestnila svoje ústredie riadenia spä• na územie
Slovenskej republiky alebo aby premiestnila svoje sídlo
zo Slovenskej republiky na územie tohto èlenského štátu postupom pod¾a osobitného predpisu.18) Ak európska spoloènos• výzve súdu v urèenej lehote nevyhovie,
rozhodne súd aj bez návrhu o zrušení európskej spo loènosti. Na postup súdu sa primeranie uplatnia ustanovenia osobitného zákona.19)
TRETÍ DIEL
ZALOŽENIE EURÓPSKEJ SPOLOÈNOSTI
SPLYNUTÍM ALEBO ZLÚÈENÍM
Ochrana menšinových akcionárov
§ 13
(1) Akcionár každej spoloènosti, ktorá sa podie¾a na
založení európskej spoloènosti, ktorý bol akcionárom
niektorej zo splývajúcich alebo zluèujúcich sa spoloèností v èase konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlú15

)
)
17
)
18
)
19
)
20
)
16

Èl. 8 ods. 8 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 8 ods. 2, 3, 4, 6 a 7 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 8 ods. 11 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 8 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
§ 68 ods. 8 a 9 Obchodného zákonníka.
§ 218j Obchodného zá konníka.

Strana 4883

èení spoloèností, bol na tomto valnom zhromaždení prítomný, hlasoval proti schváleniu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení spoloèností a požiadal o zápis svojho nesúhlasného stanoviska do zápisnice z tohto
valného zhromaždenia, má právo požadova•, aby od
neho európska spoloènos• odkúpila akcie za primeranú kúpnu cenu.
(2) Európska spoloènos• je povinná zasla• alebo uverejni• návrh zmluvy na odkúpenie akcií od oprávnených akcionárov spôsobom urèeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia do jedného mesiaca od
zverejnenia zápisu splynutia alebo zlúèenia spoloèností do obchodného registra v èlenskom štáte, v ktorom
má sídlo.
(3) Oprávneným akcionárom sa musí poskytnú• le hota najmenej štrnás• dní na prijatie návrhu zmluvy
o odkúpení akcií, ktorá plynie odo dòa jeho doruèenia
alebo uverejnenia.
(4) Kúpna cena akcií musí by• primeraná vz•ahu
k hodnote výmenného pomeru akcií európskej spoloènosti za akcie spoloèností podie¾ajúcich sa na splynutí
alebo zlúèení a výške prípadného doplatku v peniazoch.
(5) Ak nie je kúpna cena primeraná, má každý akcionár, ktorý prijal návrh zmluvy na odkúpenie akcií, právo na vyrovnanie vo forme peòažného doplatku. Na
postup v prípade, že kúpna cena nie je primeraná, sa
primerane použijú ustanovenia osobitného zákona.20)
(6) Dôvodom na podanie návrhu na vyslovenie ne platnosti uznesenia valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o schválení návrhu zmluvy o splynutí alebo zlúèení, nemôže by• skutoènos•, že kúpna cena urèená
v návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení nebola primeraná.
§ 14
(1) Ak nie je výmenný pomer akcií spolu s prípadným
doplatkom v peniazoch urèený zmluvou o splynutí alebo zmluvou o zlúèení spoloèností primeraný, akcionár
každej spoloènosti, ktorá sa podie¾ala na splynutí alebo
zlúèení, má voèi európskej spoloènosti právo na vyrovnanie vo forme peòažného doplatku.
(2) Uplatòova• právo na vyrovnanie pod¾a odseku 1
na súde môžu iba akcionári, ktorí
a) boli akcionármi jednej zo spoloèností podie¾ajúcich
sa na splynutí alebo zlúèení v èase konania valného
zhromaždenia, ktoré rozhodlo o schválení zmluvy
o splynutí alebo zmluvy o zlúèení,
b) do podania návrhu na súd nepreviedli žiadne akcie
spoloènosti podie¾ajúcej sa na splynutí alebo zlúèení, ktorej boli akcionármi, ani akcie európskej spoloènosti, ktoré nadobudli výmenou za akcie spoloènosti podie¾ajúcej sa na splynutí alebo zlúèení,
c) nevzdali sa práva na vyrovnanie.
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(3) Na postup pri uplatnení tohto práva sa primerane
použijú ustanovenia osobitného zákona.21)
(4) Dôvodom na podanie návrhu na vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo
o schválení návrhu zmluvy o splynutí alebo zlúèení, nemôže by• skutoènos•, že výmenný pomer akcií a výška
prípadného doplatku v peniazoch urèené zmluvou o splynutí alebo zmluvou o zlúèení neboli primerané alebo že
údaje uvedené v písomnej správe pod¾a osobitného
predpisu22) nie sú v súlade s právnymi predpismi.
§ 15
Ochrana verite¾ov
(1) Ak európska spoloènos•, ktorá vznikne splynutím
alebo zlúèením, bude ma• sídlo mimo územia Slovenskej republiky, veritelia akciovej spoloènosti so sídlom
na území Slovenskej republiky podie¾ajúcej sa na vzniku európskej spoloènosti, ktorí majú voèi tejto akciovej
spoloènosti nesplatné poh¾adávky, majú právo, ak sa
v dôsledku vzniku európskej spoloènosti zhorší vymožite¾nos• ich poh¾adávok, do jedného mesiaca odo dòa
zverejnenia oznámenia o uložení návrhu zmluvy o splynutí alebo zlúèení do zbierky listín požadova• od akciovej spoloènosti so sídlom na území Slovenskej republiky podie¾ajúcej sa na vzniku európskej spoloènosti,
aby bolo splnenie ich neuhradených poh¾adávok pri merane zabezpeèené. Toto právo nemá verite¾, ktorého
poh¾adávka je už primerane zabezpeèená.
(2) Právo na zabezpeèenie pod¾a odseku 1 má len verite¾, ktorého poh¾adávka vznikla najneskôr ku dòu zverejnenia oznámenia o uložení návrhu zmluvy o splynutí
alebo zlúèení do zbierky listín.
§ 16
Zverejnenie
Zverejnenie údajov pod¾a osobitného predpisu 23) zabezpeèí predstavenstvo spoloènosti podie¾ajúcej sa na
splynutí alebo zlúèení súèasne s uložením návrhu
zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúèení do zbierky listín.
§ 17
Osvedèenie
(1) Osvedèenie pod¾a osobitného predpisu 24) vydá akciovej spoloènosti, ktorá sa podie¾a na splynutí alebo
zlúèení a splnila všetky podmienky ustanovené osobitným predpisom25) a týmto zákonom, notár.
(2) Osvedèenie pod¾a odseku 1 notár nevydá skôr ako
po splnení podmienok pod¾a § 10 ods. 2.
21

)
)
23
)
24
)
25
)
26
)
22

§ 218i ods. 3 až 6 Obchodného zá konníka.
§ 218a ods. 3 Obchodného zákonníka.
Èl. 21 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 25 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 20, 21, 22, 23 a 24 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 33 ods. 1 a 3 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
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ŠTVRTÝ DIEL
ZALOŽENIE HOLDINGOVEJ
EURÓPSKEJ SPOLOÈNOSTI
Ochrana menšinových akcionárov
§ 18
(1) Ak nie je výmenný pomer akcií a výška prípadného
doplatku v peniazoch urèená v zakladate¾skej zmluve
primeraná, každý z akcionárov alebo spoloèníkov spoloèností podie¾ajúcich sa na založení holdingovej eu rópskej spoloènosti má voèi tejto spoloènosti právo na
vyrovnanie vo forme peòažného doplatku.
(2) Uplatòova• právo na vyrovnanie pod¾a odseku 1
na súde môžu iba akcionári alebo spoloèníci, ktorí
a) boli akcionármi alebo spoloèníkmi niektorej zo spo loèností podie¾ajúcich sa na založení holdingovej európskej spoloènosti v èase konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o schválení zmluvy o založení
holdingovej európskej spoloènosti,
b) oznámili spoloènosti podie¾ajúcej sa na založení holdingovej európskej spoloènosti, ktorej sú akcionármi alebo spoloèníkmi, že majú záujem vloži• svoje
akcie alebo obchodné podiely do holdingovej európskej spoloènosti pod¾a osobitného predpisu,26)
c) do podania návrhu na súd nepreviedli žiadne akcie
alebo obchodné podiely spoloènosti podie¾ajúcej sa
na založení holdingovej európskej spoloènosti, ktorej sú alebo boli akcionármi alebo spoloèníkmi, ani
akcie holdingovej európskej spoloènosti, ktoré na dobudli výmenou za akcie spoloènosti podie¾ajúcej
sa na založení holdingovej európskej spoloènosti,
d) nevzdali sa práva na vyrovnanie.
(3) Akcionár alebo spoloèník sa môže vzda• práva na
vyrovnanie. Vzdanie sa práva je úèinné, ak je urobené
v písomnej forme a doruèené holdingovej európskej
spoloènosti alebo ak je urobené vo forme zápisu do zápisnice na valnom zhromaždení.
(4) Návrh na zaèatie konania možno poda• najneskôr
do jedného roka odo dòa zápisu holdingovej európskej
spoloènosti do obchodného registra, inak toto právo zaniká.
(5) Rozhodnutie súdu, ktorým sa akcionárovi alebo
spoloèníkovi priznalo právo na vyrovnanie, je pre holdingovú európsku spoloènos• v urèení priznaného práva záväzné aj voèi ostatným akcionárom alebo spoloèníkom, ktorí spåòajú podmienky pod¾a odseku 2,
a holdingová európska spoloènos• je povinná vyplati•
akcionárovi každého druhu akcií alebo každému spo loèníkovi rovnaký doplatok v peniazoch.
(6) Dôvodom na podanie návrhu na vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo
o schválení zakladate¾skej zmluvy, nemôže by• skutoè-
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nos•, že výmenný pomer a výška prípadného doplatku
v peniazoch urèené v zakladate¾skej zmluve neboli primerané alebo že údaje uvedené v písomnej správe pod¾a
osobitného predpisu27) nie sú v súlade s právnymi predpismi.
§ 19
Zverejnenie údaja pod¾a osobitného predpisu28) za bezpeèí predstavenstvo alebo konatelia spoloènosti podie¾ajúcej sa na založení holdingovej európskej spoloènosti.
PIATY DIEL
SPRÁVA A RIADENIE EURÓPSKEJ SPOLOÈNOSTI
Prvý oddiel
Dvojstupòový systém
§ 20
Predstavenstvo
(1) Stanovy európskej spoloènosti môžu urèi•, že èlenov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.
(2) Poverenie èlena dozornej rady na vykonávanie úloh
èlena predstavenstva pod¾a osobitného predpisu29) možno udeli• len na dobu urèitú, najdlhšie na dobu jedného
roka. Poverenie zaniká aj pred uplynutím doby, na ktorú
bolo udelené, ak príslušný orgán zvolil riadneho èlena
predstavenstva.
§ 21
Dozorná rada
(1) Právo požadova• informácie pod¾a osobitného
predpisu 30) môže v mene dozornej rady uplatni• každý
jej èlen.
(2) Dozorná rada si môže vyhradi•, že jej súhlas sa vyžaduje aj na tie rozhodnutia predstavenstva, pri kto rých tento súhlas nevyžadujú stanovy európskej spoloènosti.31)
Druhý oddiel
Jednostupòový systém
Správna rada
§ 22
(1) Správna rada je štatutárnym orgánom európskej
spoloènosti, ktorý riadi èinnos• európskej spoloènosti, urèuje zásadné zámery jej podnikate¾skej èinnosti,
dohliada na ich uskutoèòovanie a koná v jej mene. Ak
27

)
)
29
)
30
)
31
)
32
)
28
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stanovy neurèia inak, je oprávnený kona• v mene eu rópskej spoloènosti každý èlen správnej rady.
(2) Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach
európskej spoloènosti, ak nie sú osobitným predpisom,1) týmto zákonom alebo stanovami európskej spoloènosti zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia
alebo výkonných riadite¾ov. Správna rada si môže vyhradi•, že jej súhlas sa vyžaduje aj na tie rozhodnutia výkonných riadite¾ov, pri ktorých tento súhlas nevyžadujú
stanovy európskej spoloènosti.
§ 23
(1) Každý èlen správnej rady je oprávnený nahliada•
do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa èinnosti európskej spoloènosti a kontrolova•, èi úètovné
záznamy sú vedené riadne a v súlade so skutoènos•ou
a èi sa podnikate¾ská èinnos• európskej spoloènosti
uskutoèòuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
(2) Každý èlen správnej rady je oprávnený vyžiada• si
od výkonných riadite¾ov akéko¾vek informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú výkonu jeho pôsobnosti pod¾a odseku 1.
(3) Správna rada preskúmava riadnu individuálnu
úètovnú závierku, mimoriadnu individuálnu úètovnú
závierku, konsolidovanú úètovnú závierku a návrh na
rozdelenie zisku alebo na úhradu strát. O výsledkoch
tohto preskúmania predkladá správna rada valnému
zhromaždeniu písomnú správu. Správna rada je povinná zabezpeèi• vyhotovenie tejto správy tak, aby mohla
by• akcionárom európskej spoloènosti poskytnutá
pred konaním valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje
o schválení riadnej individuálnej úètovnej závierky, mimoriadnej individuálnej úètovnej závierky, konsolidovanej úètovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku
alebo na úhradu strát v rovnakej lehote a rovnakým
spôsobom ako tieto dokumenty.
(4) Po preskúmaní dokumentov pod¾a odseku 3 ich
správna rada predkladá na schválenie valnému zhro maždeniu. Pri výkone tejto pôsobnosti postupuje pri merane pod¾a ustanovení osobitného zákona. 2)
(5) Správna rada predkladá valnému zhromaždeniu
na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou úètovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou úètovnou závierkou výroènú správu vyhotovenú pod¾a
osobitného predpisu. 32) V lehotách urèených stanovami, najmenej však jedenkrát roène ako súèas• výroènej
správy, predkladá správna rada valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikate¾skej èinnosti
spoloènosti a o stave jej majetku.
(6) Správna rada je povinná písomne informova• valné zhromaždenie najmenej raz do roka o zásadných zámeroch podnikate¾skej èinnosti európskej spoloènosti

Èl. 32 ods. 4 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 33 ods. 3 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 39 ods. 3 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 41 ods. 3 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Èl. 48 ods. 1 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona è. 526/2003 Z. z.
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na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji
stavu majetku, financií a výnosov európskej spoloènosti a na žiados• valného zhromaždenia podáva aj písomnú správu o stave podnikate¾skej èinnosti európskej spoloènosti a o majetku európskej spoloènosti
v porovnaní s predpokladaným vývojom.
(7) Èlen správnej rady urèený správnou radou zastupuje európsku spoloènos• v konaní pred súdmi a inými
orgánmi proti výkonnému riadite¾ovi.
§ 24
(1) Správna rada zvoláva valné zhromaždenie európskej spoloènosti, ak zákon neustanovuje inak, a to v lehotách a spôsobom urèeným stanovami. Ak osobitný
zákon ustanovuje povinnos• zvola• valné zhromaždenie a správna rada valné zhromaždenie po dlhší èas nezvolá, je valné zhromaždenie oprávnený zvola• ktorýko¾vek z èlenov správnej rady. Na postup pri zvolávaní
valného zhromaždenia sa primerane uplatnia ustanovenia osobitného zákona.33)
(2) Správna rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak pri výkone svojej pôsobnosti zistí, že strata európskej spoloènosti presiahla hodnotu jednej tretiny
základného imania alebo to možno predpoklada•
a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.
(3) Èlenovia správnej rady sa zúèastòujú na valnom
zhromaždení európskej spoloènosti a sú povinní oboznámi• valné zhromaždenie s výsledkami svojej kon trolnej èinnosti. Musí sa im udeli• slovo kedyko¾vek o to
požiadajú.
(4) Rozdielny názor èlenov správnej rady zvolených
zamestnancami európskej spoloènosti a stanovisko
menšiny èlenov správnej rady, ak títo o to požiadajú, sa
oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných èlenov správnej rady.
§ 25
(1) Správna rada má troch èlenov, ak stanovy neurèia
inak. Èlenom správnej rady môže by• len fyzická osoba.
(2) V európskej spoloènosti, v ktorej bola uzatvorená
dohoda o zložení správnej rady pod¾a § 42 ods. 3, sa zloženie správnej rady riadi touto dohodou.
(3) V európskej spoloènosti, v ktorej sa použijú ustanovenia § 53, sa zloženie správnej rady riadi týmito
ustanoveniami.
(4) V európskej spoloènosti, ktorá nespåòa podmienky pod¾a odsekov 2 a 3, je správna rada zložená výluène
z osôb volených valným zhromaždením.
§ 26
Na èlenov správnej rady európskej spoloènosti sa primerane uplatnia ustanovenia pod¾a osobitného zákona.34)
33
34

) § 184 Obchodného zákonníka.
) § 194 ods. 5 až 8, § 196 a § 196a Obchodného zákonníka.
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§ 27
(1) Predseda správnej rady zvoláva, organizuje a riadi
rokovanie správnej rady. Podpredseda, ktorého zo svojich èlenov volí správna rada, zastupuje predsedu
v èase jeho neprítomnosti.
(2) Správna rada sa schádza pod¾a potreby, najmenej
raz za tri mesiace. Každý èlen správnej rady alebo výkonný riadite¾ môžu, s uvedením dôvodov, požadova•
zvolanie zasadnutia správnej rady na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predseda správnej rady je po vinný zvola• zasadnutie správnej rady do dvoch týždòov odo dòa doruèenia žiadosti o jeho zvolanie.
(3) O zasadnutí správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda správnej rady. V zápisnici
sa uvedie rozdielny názor èlenov správnej rady volených
zamestnancami európskej spoloènosti a stanovisko
menšiny èlenov správnej rady, ak títo o to požiadajú.
Výkonní riaditelia
§ 28
Správna rada môže poveri• konaním v mene európskej spoloènosti jedného alebo viacerých výkonných
riadite¾ov.
§ 29
(1) Výkonní riaditelia vykonávajú pôsobnos• obchodného vedenia európskej spoloènosti.
(2) Na rozhodnutie o obchodnom vedení európskej
spoloènosti, ktoré patrí do pôsobnosti výkonných riadite¾ov, sa vyžaduje súhlas väèšiny výkonných riadite¾ov,
ak stanovy neurèia vyšší poèet hlasov.
§ 30
(1) Výkonní riaditelia zabezpeèujú riadne vedenie úètovníctva európskej spoloènosti a v súlade so stanovami vyhotovujú riadnu individuálnu úètovnú závierku,
mimoriadnu individuálnu úètovnú závierku alebo konsolidovanú úètovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, ktoré bez zbytoèného odkladu
po ich vyhotovení predkladajú správnej rade na preskúmanie.
(2) Výkonní riaditelia sú povinní bez zbytoèného odkladu informova• správnu radu o všetkých skutoènostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvni• vývoj podnikate¾skej èinnosti a stav majetku európskej spoloènosti,
najmä jej likviditu.
(3) Ak výkonní riaditelia pri výkone svojej pôsobnosti
zistia, že strata spoloènosti presiahla hodnotu jednej
tretiny základného imania alebo to možno predpoklada•, sú povinní o tom bez zbytoèného odkladu informova• správnu radu.
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§ 31
(1) Výkonných riadite¾ov volí a odvoláva správna
rada. Za výkonného riadite¾a možno zvoli• aj èlena
správnej rady, ak bude väèšina èlenov správnej rady aj
po tomto zvolení tvorená osobami, ktoré nie sú výkonnými riadite¾mi.
(2) Výkonným riadite¾om európskej spoloènosti môže
by• len fyzická osoba.
(3) Na výkonných riadite¾ov európskej spoloènosti sa
primerane vz•ahujú ustanovenia osobitného zákona. 35)
§ 32
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DRUHÁ ÈAS•
ÚÈAS• ZAMESTNANCOV
EURÓPSKEJ SPOLOÈNOSTI
Všeobecné ustanovenia
§ 35
(1) Zamestnanci európskej spoloènosti, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, zamestnanci dcér skych spoloèností a zamestnanci organizaèných zložiek európskej spoloènosti (ïalej len „zamestnanci
európskej spoloènosti“) majú právo úèasti na riadení
európskej spoloènosti za podmienok ustanovených
týmto zákonom. Na úèas• zamestnancov európskej
spoloènosti sa vz•ahujú ustanovenia Zákonníka práce,
len ak to ustanovuje tento zákon.

Ak európska spoloènos• nemá zvoleného výkonného
riadite¾a, vykonáva pôsobnos• výkonného riadite¾a
pod¾a tohto zákona správna rada.

(2) Toto právo sa vykonáva spôsobom dohodnutým
v § 37 až 43 alebo spôsobom ustanoveným v § 44 až 53
tejto èasti.

Tretí oddiel

§ 36

Spoloèné ustanovenia
pre jednostupòový a dvojstupòový systém

(1) Úèas• zamestnancov európskej spoloènosti na
úèely tohto zákona je postup a mechanizmus, na základe ktorého môže výbor zamestnancov alebo zástupcovia zamestnancov európskej spoloènosti, alebo ak nie
je ustanovený výbor zamestnancov, zamestnanci európskej spoloènosti v súlade s dohodou o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti pod¾a § 42 ods. 2, pôsobi• na rozhodovanie orgánov
európskej spoloènosti. Úèas• zamestnancov európskej
spoloènosti zahàòa právo na informovanie a prerokovanie, a ak tak ustanoví dohoda o spôsobe a rozsahu
úèasti zamestnancov európskej spoloènosti pod¾a § 42
alebo tento zákon, aj právo voli• alebo by• volený, alebo
vymenova•, alebo odporúèa•, alebo nesúhlasi• s vo¾bou
alebo vymenovaním èlenov správnej rady európskej
spoloènosti alebo dozornej rady európskej spoloènosti.
Právo na informovanie a prerokovanie sa vz•ahuje len
na záležitosti, ktoré sa týkajú európskej spoloènosti
ako celku, jej dcérskych spoloèností alebo jej organizaèných zložiek na území iného èlenského štátu, alebo
ktoré presahujú právomoci rozhodovacích orgánov
v jednom èlenskom štáte.

§ 33
Valné zhromaždenie
(1) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu požadova• zvolanie valného zhro maždenia európskej spoloènosti pod¾a osobitného
predpisu 36) a navrhnú• jeho program. Stanovy európskej spoloènosti môžu urèi•, že toto právo má tiež akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota je menšia ako 5 % základného imania.
(2) Akcionár alebo akcionári uvedení v odseku 1
môžu požadova• zaradenie nimi urèenej záležitosti na
program valného zhromaždenia.
ŠIESTY DIEL
§ 34
Oznámenie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
oznámi Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoloèenstiev zápis alebo výmaz európskej
spoloènosti z obchodného registra a zápis alebo výmaz
sídla európskej spoloènosti z obchodného registra v prípade jeho premiestnenia pod¾a osobitného predpisu18)
do jedného mesiaca od ich zverejnenia, a to na náklady
európskej spoloènosti. Oznámenie musí obsahova•
údaje uvedené v osobitnom predpise.1)
35
36

) § 135a a 136 Obchodného zá konníka.
) Èl. 55 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.

(2) Výbor zamestnancov na úèely tohto zákona je or gán, ktorý zastupuje zamestnancov a je zriadený na základe dohody o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov
európskej spoloènosti na úèely informovania zamestnancov európskej spoloènosti a prerokovania so zamestnancami európskej spoloènosti, zamestnancami dcérskych
spoloèností a zamestnancami organizaèných zložiek vo
vz•ahu k predstavenstvu európskej spoloènosti alebo
správnej rade európskej spoloènosti v ustanovenom rozsahu, a tam, kde je to ustanovené, aj na spolurozhodovanie v európskej spoloènosti.
(3) Osobitný vyjednávací orgán na úèely tohto zákona
je orgán ustanovený na úèely vyjednávania s príslušnými orgánmi zúèastnených právnických osôb o dohode
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o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov európskej
spoloènosti.
(4) Informovanie na úèely tohto zákona je poskytovanie informácií predstavenstvom európskej spoloènosti
alebo správnou radou európskej spoloènosti osobitnému vyjednávaciemu orgánu, výboru zamestnancov alebo zástupcom zamestnancov, ktoré sa týkajú európskej spoloènosti ako celku a ktorejko¾vek jej dcérskej
spoloènosti alebo prevádzkárne v inom èlenskom štáte
alebo ktoré v danom èase presahujú právomoci rozhodovacích orgánov v jednom èlenskom štáte, prièom
spôsob a obsah informovania umožní zástupcom zamestnancov podrobne vyhodnoti• možný vplyv, a ak je
to vhodné, pripravi• prerokovanie s predstavenstvom
európskej spoloènosti alebo so správnou radou európskej spoloènosti. Informácie musia by• poskytnuté a
prerokované vo vhodnom èase, aby osobitný vyjednávací orgán, výbor zamestnancov, zástupcovia zamestnancov alebo zamestnanci mohli postupom dohodnutým pod¾a § 42 ods. 2 poskytnuté informácie riadne
posúdi• a vyjadri• svoje stanovisko pred plánovanými
opatreniami.
(5) Prerokovanie na úèely tohto zákona je dialóg a výmena názorov medzi osobitným vyjednávacím orgánom, výborom zamestnancov, zástupcami zamestnancov alebo zamestnancami a predstavenstvom
európskej spoloènosti alebo správnou radou európskej
spoloènosti a to vo vhodnom èase, zrozumite¾ným spôsobom a s primeraným obsahom, ktorý umožòuje osobitnému vyjednávaciemu orgánu, výboru zamestnancov, zástupcom zamestnancov alebo zamestnancom
vyjadri• na základe poskytnutých informácií stanovisko k plánovaným opatreniam predstavenstva európskej spoloènosti alebo správnej rady európskej spoloènosti, ktoré môžno zoh¾adni• v procese rozhodovania
európskej spoloènosti.
(6) Zamestnanec na úèely tohto zákona je fyzická
osoba v pracovnom pomere.
Osobitný vyjednávací orgán
§ 37
(1) Osobitný vyjednávací orgán zastupuje na rokovaniach o úèasti zamestnancov európskej spoloènosti zamestnancov právnických osôb priamo zúèastnených
na vzniku európskej spoloènosti (ïalej len „zúèastnené
právnické osoby“), zamestnancov spoloèností, ktoré sa
majú sta• dcérskymi spoloènos•ami európskej spoloènosti (ïalej len „príslušné dcérske spoloènosti“), a zamestnancov organizaèných zložiek podniku, ktoré sa
majú sta• organizaènými zložkami európskej spoloènosti (ïalej len „príslušné organizaèné zložky“). Osobitný vyjednávací orgán je zložený zo zástupcov zamestnancov zúèastnených právnických osôb, zo zástupcov
zamestnancov príslušných dcérskych spoloèností a zo
zástupcov zamestnancov príslušných organizaèných
zložiek.
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(2) Na rokovania o úèasti zamestnancov európskej
spoloènosti, ktorá má alebo bude ma• sídlo na území
Slovenskej republiky, sa vz•ahuje toto ustanovenie
a § 38 až 43, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Riadiace orgány zúèastnených právnických osôb
sú povinné èo najskôr po zverejnení návrhu podmienok
zlúèenia alebo splynutia alebo návrhu založenia hol dingovej európskej spoloènosti alebo po schválení návrhu založenia dcérskej európskej spoloènosti, alebo
po schválení zmeny akciovej spoloènosti na európsku
spoloènos• (ïalej len „návrh založenia európskej spo loènosti“) prija• nevyhnutné opatrenia na zaèatie rokovaní so zástupcami zamestnancov týchto spoloèností
o budúcej úèasti zamestnancov európskej spoloènosti.
Riadiace orgány zúèastnených právnických osôb sú
povinné bez zbytoèného odkladu poskytnú• zástupcom
zamestnancov, prípadne všetkým zamestnancom informácie o sídle a forme všetkých zúèastnených právnických osôb, príslušných dcérskych spoloèností a príslušných organizaèných zložiek, o poète všetkých
zamestnancov ku dòu zverejnenia alebo schválenia návrhu založenia európskej spoloènosti, o poète tých zamestnancov, ktorí majú právo ovplyvòova• zloženie orgánov zúèastnených právnických osôb a o spôsobe
a rozsahu tohto ovplyvòovania. Povinnosti uvedené
v prvej vete a v druhej vete sa vz•ahujú na riadiace orgány zúèastnených právnických osôb so sídlom na území
Slovenskej republiky aj v prípade, ak európska spoloènos• bude ma• sídlo na území iného èlenského štátu.
§ 38
Zloženie osobitného vyjednávacieho orgánu
(1) Poèet miest v osobitnom vyjednávacom orgáne sa
urèí tak, že na každých aj zaèatých 10 % zamestnancov
zúèastnených právnických osôb, zamestnancov príslušných dcérskych spoloèností a zamestnancov príslušných organizaèných zložiek, ktorí sú zamestnaní
v tom istom èlenskom štáte, poèítaných z celkového
poètu zamestnancov zúèastnených právnických osôb,
zamestnancov príslušných dcérskych spoloèností a zamestnancov príslušných organizaèných zložiek vo
všetkých èlenských štátoch pripadne jeden èlen osobitného vyjednávacieho orgánu. Vychádza sa z poètu zamestnancov ku dòu zverejnenia návrhu založenia európskej spoloènosti.
(2) Na vymenovanie alebo vo¾bu èlenov osobitného
vyjednávacieho orgánu zastupujúcich zamestnancov
zúèastnených právnických osôb, zamestnancov príslušných dcérskych spoloèností a zamestnancov príslušných organizaèných zložiek so sídlom na území
Slovenskej republiky sa vz•ahuje osobitný zákon37) bez
oh¾adu na to, v ktorom èlenskom štáte má alebo bude
ma• európska spoloènos• sídlo. Miesta v osobitnom vyjednávacom orgáne, ktoré patria zástupcom zamestnancov z iného èlenského štátu ako zo Slovenskej republiky, sa obsadia spôsobom, ktorý ustanovuje
právny poriadok tohto èlenského štátu.

) § 244 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení ne skorších predpisov.
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(3) Ak je európska spoloènos• založená zlúèením alebo splynutím a miesta v osobitnom vyjednávacom orgáne nebudú pod¾a tohto zákona alebo pod¾a právneho
poriadku príslušného èlenského štátu obsadené takým
spôsobom, aby zamestnancov každej zúèastnenej
právnickej osoby, ktorá má zlúèením alebo splynutím
zaniknú•, zastupoval v osobitnom vyjednávacom orgáne aspoò jeden èlen z týchto zamestnancov, prípadne
zamestnancov zvolených alebo vymenovaných priamo
alebo nepriamo týmito zamestnancami (ïalej len „priamy zástupca“), zvýši sa poèet èlenov osobitného vyjednávacieho orgánu tak, aby mohli by• v osobitnom vy jednávacom
orgáne
prostredníctvom
priameho
zástupcu zastúpení zamestnanci každej zúèastnenej
právnickej osoby.
(4) Ak poèet èlenov osobitného vyjednávacieho orgánu, doplnený pod¾a odseku 3, vo všetkých èlenských
štátoch prekroèí poèet èlenov osobitného vyjednávacieho orgánu ustanovený pod¾a odseku 1 o viac ako 20 %,
zvýši sa poèet èlenov osobitného vyjednávacieho orgánu len o 20 % s tým, že dodatoèné miesta sa rozdelia po
jednom mieste priamym zástupcom zamestnancov zúèastnených právnických osôb v poradí pod¾a poètu ich
zamestnancov v jednotlivých èlenských štátoch.
(5) Miesta v osobitnom vyjednávacom orgáne urèené
pre zástupcov zamestnancov zúèastnených právnických osôb, zamestnancov príslušných dcérskych spo loèností a zamestnancov príslušných organizaèných
zložiek so sídlom na území Slovenskej republiky sa obsadia tak, aby zamestnancov každej zúèastnenej právnickej osoby, zamestnancov príslušnej dcérskej spoloènosti a zamestnancov každej príslušnej organizaènej
zložky na území Slovenskej republiky zastupoval aspoò
jeden priamy zástupca.
(6) Ak je európska spoloènos• založená zlúèením alebo
splynutím a nemožno postupova• pod¾a odseku 5, obsadia sa miesta v osobitnom vyjednávacom orgáne tak,
aby zamestnancov každej zúèastnenej právnickej osoby
so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá má zlúèením alebo splynutím zaniknú•, zastupoval v osobitnom vyjednávacom orgáne jeden priamy zástupca. Zostávajúce miesta v osobitnom vyjednávacom orgáne sa
rozdelia medzi zástupcov ostatných zamestnancov zo
Slovenskej republiky primerane pod¾a zásad ustanovených v odseku 8; ak nezostanú takto urèené miesta,
budú èlenovia osobitného vyjednávacieho orgánu zvolení alebo vymenovaní pod¾a prvej vety zastupova• v osobitnom vyjednávacom orgáne aj ostatných zamestnancov zo Slovenskej republiky, a to každý rovnakým
podielom.
(7) Ak poèet miest v osobitnom vyjednávacom orgáne
urèených pre zástupcov zamestnancov zo Slovenskej
republiky nedosahuje poèet zúèastnených právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky,
ktoré majú zlúèením alebo splynutím zaniknú•, ani po
prípadnom zvýšení poètu èlenov osobitného vyjednávacieho orgánu pod¾a odsekov 3 a 4, prípadne pod¾a právneho poriadku štátu, v ktorom má ma• európska spoloènos• sídlo, rozdelia sa tieto miesta tak, aby priami
zástupcovia zastupovali zamestnancov zúèastnených
právnických osôb, ktoré majú zlúèením alebo splynu-
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tím zaniknú•, v poradí pod¾a poètu ich zamestnancov.
Títo zástupcovia budú v osobitnom vyjednávacom orgáne súèasne zastupova• aj ostatných zamestnancov
zo Slovenskej republiky, a to každý rovnakým podielom.
(8) Ak je európska spoloènos• založená iným spôsobom ako zlúèením alebo splynutím a poèet zúèastnených právnických osôb, príslušných dcérskych spoloèností a príslušných organizaèných zložiek so sídlom na
území Slovenskej republiky presahuje celkový poèet
miest v osobitnom vyjednávacom orgáne urèených pre
zástupcov zamestnancov zo Slovenskej republiky, obsadia sa tieto miesta tak, aby priamy zástupca zastupoval
v osobitnom vyjednávacom orgáne postupne zúèastnené právnické osoby, príslušné dcérske spoloènosti a príslušné organizaèné zložky, a to vždy v poradí pod¾a poètu ich zamestnancov na území Slovenskej republiky.
Èlenovia osobitného vyjednávacieho orgánu zvolení alebo vymenovaní pod¾a predchádzajúcej vety budú v osobitnom vyjednávacom orgáne zastupova• aj ostatných
zamestnancov zo Slovenskej republiky, a to každý rovnakým podielom.
(9) Zamestnancov zo Slovenskej republiky môže
v osobitnom vyjednávacom orgáne zastupova• aj fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom zúèastnenej
právnickej osoby, zamestnancom príslušnej dcérskej
spoloènosti alebo zamestnancom príslušnej organizaènej zložky, ak je splnomocnená alebo poverená zástupcami zamestnancov.
(10) Rozdelenie miest v osobitnom vyjednávacom or gáne sa vykoná spôsobom, aby bolo zrejmé, ko¾ko zamestnancov každý èlen osobitného vyjednávacieho orgánu zastupuje. Èlen osobitného vyjednávacieho
orgánu oznámi osobitnému vyjednávaciemu orgánu
bez zbytoèného odkladu po jeho ustanovení, ko¾ko zamestnancov zastupuje, v ktorom èlenskom štáte
a v ktorých zúèastnených právnických osobách, v príslušných dcérskych spoloènostiach alebo v príslušných organizaèných zložkách sú títo zamestnanci za mestnaní.
(11) Ak v priebehu rokovania o úèasti zamestnancov
európskej spoloènosti dôjde k zmene v zložení zúèastnených právnických osôb, príslušných dcérskych spoloèností alebo príslušných organizaèných zložiek, alebo v poète zamestnancov v nich, ktorá má za následok,
že sa zloženie osobitného vyjednávacieho orgánu podstatne odchýli od pravidiel uvedených v odsekoch 1
až 4, vykoná sa bez zbytoèného odkladu nové rozdelenie miest v osobitnom vyjednávacom orgáne. Nové rozdelenie miest v osobitnom vyjednávacom orgáne sa vykoná tak, aby bolo èo najmenej narušené zloženie
osobitného vyjednávacieho orgánu, najmä aby zostali
zachované mandáty èo najväèšieho poètu zostávajúcich èlenov osobitného vyjednávacieho orgánu.
§ 39
(1) Riadiace orgány zúèastnených právnických osôb
sú povinné oznámi• osobitnému vyjednávaciemu orgánu bez zbytoèného odkladu po jeho ustanovení návrh
založenia európskej spoloènosti, všetky informácie
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o procese jej založenia až do dòa zápisu do obchodného
registra, o poète zamestnancov zúèastnených právnických osôb, o poète zamestnancov príslušných dcérskych spoloèností, o poète zamestnancov príslušných
organizaèných zložiek a zaèa• rokovania s cie¾om do siahnu• dohodu o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti; to platí aj pre zúèastnené právnické osoby so sídlom na území Slovenskej
republiky, ak bude ma• európska spoloènos• sídlo na
území iného èlenského štátu.

platí, ak má právo ovplyvòova• zloženie orgánov v doterajších zúèastnených právnických osobách
a) menej ako 25 % z celkového poètu zamestnancov zúèastnených právnických osôb, ak je európska spo loènos• založená zlúèením alebo splynutím alebo
b) menej ako 50 % z celkového poètu zamestnancov zúèastnených právnických osôb, ak je založená holdingová európska spoloènos• alebo dcérska európska
spoloènos•.

(2) Osobitný vyjednávací orgán môže k rokovaniam
prizva• odborných poradcov. Bez oh¾adu na poèet prizvaných odborných poradcov zúèastnené právnické
osoby uhradia náklady len na jedného odborného poradcu pre príslušnú oblas•.

§ 41

(3) Zúèastnené právnické osoby sú povinné zabezpeèi• osobitnému vyjednávaciemu orgánu a jeho èlenom
dostatoèné finanèné zdroje, materiálne zdroje a organizaèné predpoklady na riadny výkon jeho èinnosti. Èlenovia osobitného vyjednávacieho orgánu majú nárok
najmä na náhradu úèelne vynaložených nákladov na
výkon èinnosti; odmena za výkon èinnosti v osobitnom
vyjednávacom orgáne im nepatrí. Zúèastnené právnické osoby sú povinné vopred vyèleni• v rámci urèeného
rozpoètu zodpovedajúci objem finanèných prostriedkov na náhradu nevyhnutných výdavkov, najmä na organizaèné zabezpeèenie rokovania osobitného vyjednávacieho orgánu, preklady a tlmoèenie, cestovné,
ubytovanie, stravné a náklady na odborných poradcov;
to platí aj pre zúèastnené právnické osoby so sídlom na
území Slovenskej republiky, ak bude ma• európska
spoloènos• sídlo na území iného èlenského štátu.
(4) Osobitný vyjednávací orgán môže rozhodnú•
o tom, že bude o zaèatí rokovania informova• iné organizácie a združenia. Povinnosti ustanovené v § 54 a 55
sa na iné organizácie a združenia vz•ahujú rovnako.
§ 40
Rozhodnutie osobitného vyjednávacieho orgánu
(1) Osobitný vyjednávací orgán rozhoduje uznesením
prijatým nadpoloviènou väèšinou hlasov všetkých èlenov, ak títo èlenovia súèasne zastupujú nadpoloviènú
väèšinu zamestnancov všetkých zúèastnených právnických osôb, zamestnancov príslušných dcérskych
spoloèností a zamestnancov príslušných organizaèných zložiek, ak tento zákon neustanovuje inak. Každý
èlen osobitného vyjednávacieho orgánu má jeden hlas.
(2) Dohoda o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov
európskej spoloènosti, ktorá by viedla k zníženiu práva
zamestnancov ovplyvòova• zloženie orgánov európskej
spoloènosti oproti stavu, ktorý by nastal, keby dohoda
o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov európskej
spoloènosti nebola uzavretá, musí by• schválená naj menej dvojtretinovou väèšinou hlasov všetkých èlenov,
ak títo èlenovia súèasne zastupujú najmenej dve tretiny všetkých zamestnancov zúèastnených právnických
osôb, zamestnancov príslušných dcérskych spoloèností a zamestnancov príslušných organizaèných zložiek,
a to najmenej z dvoch rôznych èlenských štátov; to ne-

Rozhodnutie o ukonèení rokovaní
(1) Osobitný vyjednávací orgán môže väèšinou hlasov
uvedenou v § 40 ods. 2 rozhodnú• uznesením o tom, že
nezaène rokovania o úèasti zamestnancov európskej
spoloènosti alebo, že tieto rokovania ukonèí a úèas• zamestnancov európskej spoloènosti sa tým obmedzí na
právo informovania a prerokovania v rozsahu ustanovenom právnym poriadkom v tom èlenskom štáte,
v ktorom má európska spoloènos• zamestnancov. Na
postup uvedený v prvej vete sa ustanovenia § 44 až 55
nevz•ahujú; v tomto prípade platí primerane právna
úprava prístupu k nadnárodným informáciám a prerokovaniu pod¾a Zákonníka práce, ak sú splnené ustanovené podmienky.
(2) Ak o to písomne požiada najmenej 10 % zamestnancov európskej spoloènosti, zamestnancov príslušných dcérskych spoloèností a zamestnancov príslušných organizaèných zložiek alebo ich zástupcov,
európska spoloènos• znovu ustanoví osobitný vyjednávací orgán, najskôr po uplynutí dvoch rokov od prijatia
uznesenia pod¾a odseku 1, ak sa nedohodnú na skoršom obnovení rokovania. Ak sa osobitný vyjednávací
orgán rozhodne obnovi• rokovania a dohoda o spôsobe
a rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti
nebola uzavretá, na postup uvedený v prvej vete sa
ustanovenia § 44 až 55 nevz•ahujú.
(3) Ak európska spoloènos• má by• alebo bola založená zmenou právnej formy z akciovej spoloènosti, ktorej
zamestnanci majú, prípadne ku dòu zmeny právnej
formy mali právo ovplyvòova• zloženie orgánov tejto
spoloènosti, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevz•ahujú
na túto európsku spoloènos•.
Dohoda o spôsobe a rozsahu úèasti
zamestnancov európskej spoloènosti
§ 42
(1) Dohodu o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti uzatvára osobitný vyjednávací orgán s príslušnými riadiacimi orgánmi zúèastnených spoloèností (ïalej len „strany“). Dohoda o spôsobe
a rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti
musí by• písomná a obsahuje najmä
a) rozsah pôsobnosti dohody o spôsobe a rozsahu
úèasti zamestnancov európskej spoloènosti,
b) zloženie výboru zamestnancov, poèet èlenov a rozdelenie miest vo výbore zamestnancov,
c) oprávnenie výboru zamestnancov k predstavenstvu
európskej spoloènosti alebo k správnej rade európ-
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d)
e)
f)
g)

skej spoloènosti a postup pri poskytovaní informácií
a prerokovanie predstavenstva európskej spoloènosti alebo správnej rady európskej spoloènosti s výborom zamestnancov,
poèet zasadnutí výboru zamestnancov za rok a spôsob zvolávania rokovaní výboru zamestnancov,
finanèné zdroje, materiálne zdroje a organizaèné
predpoklady, ktoré budú pridelené výboru zamestnancov na zabezpeèenie výkonu jeho èinnosti,
deò nadobudnutia úèinnosti dohody o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti
a jej trvania,
prípady, keï je nutné zaèa• nové rokovania o úèasti
zamestnancov európskej spoloènosti a postup pre
tieto rokovania.

(2) Ak sa strany dohodnú na pravidlách informovania
a prerokovania bez ustanovenia výboru zamestnancov,
musia by• tieto pravidlá v dohode o spôsobe a rozsahu
úèasti zamestnancov európskej spoloènosti podrobne
vymedzené; v tomto prípade neplatia ustanovenia odseku 1 písm. b) až e). Na osoby, prostredníctvom ktorých môžu na základe dohody o spôsobe a rozsahu
úèasti zamestnancov európskej spoloènosti pod¾a pr vej vety zamestnanci európskej spoloènosti vykonáva•
právo na informovanie a prerokovanie namiesto výboru
zamestnancov, ustanovenia § 39 ods. 3 a § 54 a 55 platia primerane.
(3) Ak sa strany dohodnú, že zamestnanci európskej
spoloènosti budú ma• právo ovplyvòova• zloženie orgánov európskej spoloènosti, musí dohoda o spôsobe a
rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti
podrobne vymedzi• spôsob a rozsah tohto ovplyvòovania, najmä urèi• poèet èlenov správnej rady európskej
spoloènosti alebo poèet èlenov dozornej rady európskej
spoloènosti, ktorých majú zamestnanci európskej spoloènosti alebo ich zástupcovia právo voli•, vymenova•
alebo odporúèa•, prípadne s ktorých vo¾bou alebo vymenovaním nemusia súhlasi• a spôsob, akým toto právo môžu vykonáva•.
(4) Ak v dohode o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti nie je ustanovené inak,
ustanovenia § 44 až 55 sa na dohodu nevz•ahujú.
(5) Dohoda o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov
európskej spoloènosti, ktorá má by• alebo bola založená zmenou právnej formy z akciovej spoloènosti, musí
zabezpeèova• minimálne rovnakú úroveò všetkých foriem úèasti zamestnancov európskej spoloènosti na
riadení európskej spoloènosti, aká existuje v akciovej
spoloènosti, v ktorej má by• alebo bola zmenená právna
forma.
§ 43
(1) Dåžka rokovaní o úèasti zamestnancov európskej
spoloènosti nesmie presiahnu• šes• mesiacov od ustanovenia osobitného vyjednávacieho orgánu. Strany sa
môžu dohodnú• na jednom predåžení lehoty o ïalších
šes• mesiacov.
(2) Ak strany neuzatvoria písomnú dohodu o spôsobe
a rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti
v lehote uvedenej v odseku 1, alebo ani v tejto lehote
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osobitný vyjednávací orgán neprijme uznesenie pod¾a
§ 41 ods. 1 a riadiaci orgán každej zúèastnenej právnickej osoby vysloví súhlas s použitím ustanovení § 44 až
55, vz•ahujú sa na úèas• zamestnancov európskej spoloènosti § 45 až 51 a ak sú splnené podmienky ustanovené v odsekoch 3 až 5, vz•ahuje sa na úèas• zamestnancov európskej spoloènosti § 53.
(3) Ak bola európska spoloènos• založená zmenou
právnej formy z akciovej spoloènosti, vz•ahuje sa na
úèas• zamestnancov európskej spoloènosti § 53 v prípade, ak mali zamestnanci akciovej spoloènosti ku dòu
zmeny právnej formy právo ovplyvòova• zloženie jej orgánov.
(4) Ak európska spoloènos• vznikla zlúèením alebo
splynutím, vz•ahuje sa na úèas• zamestnancov európskej spoloènosti § 53 v prípade, ak malo právo ovplyvòova• zloženie orgánov jednej alebo viacerých zúèastnených právnických osôb ku dòu vzniku európskej
spoloènosti aspoò 25 % z celkového poètu zamestnancov všetkých zúèastnených právnických osôb.
(5) Na holdingovú európsku spoloènos• alebo dcér sku európsku spoloènos• sa vz•ahuje § 53 v prípade, ak
malo právo ovplyvòova• zloženie orgánov jednej alebo
viacerých zúèastnených právnických osôb ku dòu
vzniku európskej spoloènosti aspoò 50 % z celkového
poètu zamestnancov všetkých zúèastnených právnických osôb.
(6) Osobitný vyjednávací orgán môže rozhodnú•, že
na podmienku uvedenú v odseku 4 sa na úèely odseku 2 neprihliada.
(7) Ak sa spôsob výkonu práva ovplyvòova• zloženie
orgánov jednotlivých zúèastnených právnických osôb
zamestnancami pod¾a odseku 4 alebo odseku 5 zásadným spôsobom líši, rozhodne osobitný vyjednávací orgán, aký spôsob sa uplatní v európskej spoloènosti;
rozhodnutie oznámi riadiacim orgánom zúèastnených
právnických osôb.
§ 44
Úèas• zamestnancov európskej spoloènosti
prostredníctvom výboru zamestnancov
(1) Na úèas• zamestnancov európskej spoloènosti sa
vz•ahuje toto ustanovenie a § 45 až 55, ak tak ustanoví
dohoda o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti alebo tento zákon.
(2) Zamestnanci európskej spoloènosti majú v rozsahu ustanoveným týmto zákonom právo na informovanie a právo na prerokovanie. Toto právo uplatòujú
prostredníctvom výboru zamestnancov alebo iným
spôsobom urèeným v dohode o spôsobe a rozsahu
úèasti zamestnancov európskej spoloènosti pod¾a § 42
ods. 2.
(3) Poèet èlenov výboru zamestnancov, spôsob ich
vo¾by a oprávnenie výboru zamestnancov vo vz•ahu
k predstavenstvu európskej spoloènosti alebo k správnej rade európskej spoloènosti upravia stanovy európskej spoloènosti na základe výsledku rokovania o úèasti zamestnancov európskej spoloènosti.
(4) Èlenov výboru zamestnancov, ktorí majú by• vole-
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ní alebo vymenovaní zo zamestnancov európskej spoloènosti, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
vymenujú zástupcovia zamestnancov na spoloènom
zasadnutí. Ak v európskej spoloènosti, v príslušnej
dcérskej spoloènosti alebo v príslušnej organizaènej
zložke nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môžu si
zamestnanci zvoli• zástupcu, ktorý sa za nich zúèastní
spoloèného zasadnutia. Rozdelenie hlasov na spoloènom zasadnutí sa urèí pomerne pod¾a poètu zastúpených zamestnancov. Postup pod¾a prvej vety až tretej
vety platí pre európsku spoloènos• aj vtedy, ak európska spoloènos• nemá sídlo na území Slovenskej republiky.
(5) Na èlenov výboru zamestnancov a jeho odborných
poradcov vo vz•ahu k európskej spoloènosti, ustanovenia § 39 ods. 2 a 3 a § 54 a 55 platia primerane.
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správnu radu európskej spoloènosti o svojom zložení
a o každej jeho zmene.
§ 46
Na spôsob vo¾by alebo vymenovanie èlenov výboru
zamestnancov, ktorí budú zastupova• zamestnancov
európskej spoloènosti z iných èlenských štátov ako zo
Slovenskej republiky, sa vz•ahuje právny poriadok tohto èlenského štátu, prípadne zvyklosti platné v tomto
èlenskom štáte; platí to aj na zastúpenie zamestnancov
zo Slovenskej republiky vo výbore zamestnancov európskej spoloènosti, ktorá má alebo bude ma• sídlo na
území iného èlenského štátu.
Rokovanie výboru zamestnancov

Podporné ustanovenia

§ 47

§ 45

(1) Výbor zamestnancov prijme na prvom zasadnutí
rokovací poriadok.

Zloženie výboru zamestnancov
(1) Výbor zamestnancov je zložený zo zamestnancov
európskej spoloènosti volených alebo vymenovaných
zástupcami zamestnancov európskej spoloènosti, prípadne všetkými zamestnancami európskej spoloènosti. Funkèné obdobie èlenov výboru zamestnancov je pä•
rokov.
(2) Poèet miest vo výbore zamestnancov sa urèí tak,
že na každých aj zaèatých 10 % zamestnancov európskej spoloènosti, ak sú zamestnaní v tom istom èlen skom štáte, poèítaných z celkového poètu zamestnancov európskej spoloènosti vo všetkých èlenských
štátoch pripadne jeden èlen výboru zamestnancov. Poèet èlenov výboru zamestnancov zodpovedá celkovému
poètu miest urèených spôsobom uvedeným v prvej
vete.
(3) Ak sa v priebehu funkèného obdobia výboru za mestnancov zvýši poèet zamestnancov európskej spoloènosti v niektorom èlenskom štáte tak, že na nich pripadne pod¾a odseku 2 viac miest, urèí sa pre zástupcov
zamestnancov z tohto èlenského štátu potrebný poèet
nových miest. Nové miesta vo výbore zamestnancov sa
obsadia tak, aby zvolený alebo vymenovaný èlen výboru zamestnancov zastupoval tých zamestnancov, o ktorých poèet sa zvýšil poèet zamestnancov európskej spoloènosti v príslušnom èlenskom štáte. Funkèné
obdobie dodatoène zvolených alebo vymenovaných èlenov výboru zamestnancov sa skonèí s funkèným obdobím výboru zamestnancov.
(4) Ak sa v priebehu funkèného obdobia výboru za mestnancov zníži poèet zamestnancov európskej spo loènosti v niektorom èlenskom štáte tak, že na nich pripadne pod¾a odseku 2 menej miest, zanikne mandát
príslušnému poètu èlenov výboru zamestnancov, ktorí
zastupujú zamestnancov z tohto èlenského štátu.
O tom, ktorému èlenovi výboru zamestnancov zvolenému alebo vymenovanému v príslušnom èlenskom štáte
mandát zanikne, rozhodne žreb.
(5) Výbor zamestnancov informuje bez zbytoèného
odkladu predstavenstvo európskej spoloènosti alebo

(2) Ak je to vzh¾adom na poèet èlenov výboru zamestnancov opodstatnené, výbor zamestnancov ustanoví
užší výbor a zvolí jeho èlenov. Užší výbor môže ma• najviac troch èlenov. Èlenovia užšieho výboru koordinujú
èinnos• výboru zamestnancov a konajú za výbor zamestnancov v súlade s jeho uzneseniami.
§ 48
(1) Do pôsobnosti výboru zamestnancov patria výluène záležitosti, ktoré sa týkajú európskej spoloènosti
ako celku, jej príslušných dcérskych spoloèností alebo
príslušných organizaèných zložiek na území iného
èlenského štátu, alebo ktoré presahujú právomoci rozhodovacích orgánov v jednom èlenskom štáte.
(2) Po uplynutí štyroch rokov od ustanovenia výboru
zamestnancov, rozhodne výbor zamestnancov, èi budú
znovu zaèaté rokovania o úèasti zamestnancov európskej
spoloènosti s cie¾om dosiahnu• dohodu o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti alebo èi
sa bude postupova• pod¾a ustanovení § 44 až 55.
(3) Ak výbor zamestnancov rozhodne o zaèatí rokovania o úèasti zamestnancov európskej spoloènosti,
ustanovenia § 41, § 42 a § 43 ods.1 platia primerane
s tým, že rokovanie vedie výbor zamestnancov s príslušným orgánom európskej spoloènosti. Ak sa v lehote
pod¾a § 43 ods. 1 neuzavrie dohoda o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov európskej spoloènosti, vz•a huje sa na úèas• zamestnancov právny poriadok prí slušného èlenského štátu.
§ 49
(1) Èlenovia výboru zamestnancov majú právo na pracovné vo¾no s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný
èas na úèas• na školení, ktoré je nevyhnutné na výkon
ich èinnosti vo výbore zamestnancov.
(2) Riadiace orgány európskej spoloènosti sú povinné
zabezpeèi•, aby sa výbor zamestnancov mohol kedyko¾vek zís• k uzavretému rokovaniu bez prítomnosti èle-
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nov riadiacich orgánov európskej spoloènosti. Na rokovanie s riadiacimi orgánmi európskej spoloènosti môže
výbor zamestnancov pozva• odborných poradcov. Bez
oh¾adu na poèet pozvaných odborných poradcov európska spoloènos• uhradí náklady spojené s úèas•ou
jedného odborného poradcu pre príslušnú oblas•.
(3) Európska spoloènos• je povinná zabezpeèi• výboru zamestnancov a jeho èlenom dostatoèné finanèné
zdroje, materiálne zdroje a organizaèné predpoklady na
riadny výkon èinnosti. Èlenovia výboru zamestnancov
majú nárok na náhradu úèelne vynaložených nákladov
vzniknutých pri výkone èinnosti; odmena za výkon èinnosti vo výbore zamestnancov im nepatrí. Európska
spoloènos• vopred vyèlení v rámci urèeného rozpoètu
zodpovedajúci objem finanèných prostriedkov na
úhradu nevyhnutných nákladov, najmä na organizaèné zabezpeèenie rokovaní výboru zamestnancov, pre klady a tlmoèenie, odmeny odborným poradcom, cestovné, ubytovanie a stravné.
§ 50
Právo na informovanie
(1) Predstavenstvo európskej spoloènosti alebo správna rada európskej spoloènosti sú povinné pravidelne,
najmenej raz za rok, predklada• výboru zamestnancov
správu o predpokladanom vývoji podnikate¾skej èinnosti európskej spoloènosti.
(2) Predstavenstvo európskej spoloènosti alebo správna rada európskej spoloènosti sú povinné bez zbytoèného odkladu vopred poskytnú• výboru zamestnancov návrh programu každého rokovania predstavenstva,
dozornej rady alebo správnej rady európskej spoloènosti
a kópie listín predložených valnému zhromaždeniu európskej spoloènosti.
(3) Predstavenstvo európskej spoloènosti alebo správna rada európskej spoloènosti sú povinné informova•
výbor zamestnancov bez zbytoèného odkladu o všetkých
výnimoèných skutoènostiach, ktoré môžu v znaènom
rozsahu ovplyvni• záujmy zamestnancov európskej spoloènosti, najmä o premiestnení alebo zániku prevádzkarní alebo príslušných organizaèných zložiek alebo
o hromadnom prepúš•aní.
(4) Výbor zamestnancov priebežne oboznamuje zástupcov zamestnancov, prípadne zamestnancov európskej spoloènosti s informáciami, ktoré pri výkone
pôsobnosti získal od predstavenstva európskej spoloènosti alebo správnej rady európskej spoloènosti a s výsledkami rokovania, ktoré viedol; ustanovenie § 44
ods. 5 tým nie je dotknuté.
§ 51
Právo na prerokovanie
(1) Predstavenstvo európskej spoloènosti alebo správna rada európskej spoloènosti sú povinné v primeranej
lehote prerokova• s výborom zamestnancov správu uvedenú v § 50 ods. 1, a to najmä z h¾adiska štruktúry eu-
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rópskej spoloènosti, jej hospodárskej a finanènej situácie, predpokladaného vývoja jej podnikate¾skej èinnosti,
výroby a odbytu, situácie a predpokladaného vývoja zamestnanosti a investícií, podstatných zmien týkajúcich
sa organizácie, zavádzania nových pracovných metód
alebo výrobných postupov, premiestnenia výroby, zlú èenia alebo splynutia, organizaèných zmien alebo zatvárania prevádzkarní, organizaèných zložiek alebo ich dôležitých èastí a hromadného prepúš•ania.
(2) Ak nastanú skutoènosti uvedené v § 50 ods. 3, sú
predstavenstvo európskej spoloènosti alebo správna
rada európskej spoloènosti, prípadne predseda správnej rady európskej spoloènosti povinní bez zbytoèného
odkladu vyhovie• žiadosti výboru zamestnancov alebo
v naliehavom prípade užšieho výboru zvola• spoloèné
rokovanie s cie¾om poskytnú• informácie a prerokova•
záležitosti, ktoré môžu v znaènom rozsahu ovplyvni•
záujmy zamestnancov európskej spoloènosti.
(3) Ak sa predstavenstvo európskej spoloènosti alebo
správna rada európskej spoloènosti, prípadne predseda správnej rady európskej spoloènosti rozhodnú ko na• v rozpore so stanoviskom výboru zamestnancov
alebo užšieho výboru oznámeným na spoloènom rokovaní pod¾a odseku 2, sú povinní pred uskutoènením
tohto rozhodnutia vyhovie• novej žiadosti výboru za mestnancov alebo užšieho výboru o ïalšie spoloèné rokovanie s cie¾om dosiahnu• dohodu.
(4) Ak za výbor zamestnancov v prípadoch uvedených
v odsekoch 2 a 3 koná užší výbor, majú právo úèasti na
spoloènom rokovaní aj èlenovia výboru zamestnancov,
ktorí zastupujú zamestnancov európskej spoloènosti,
ktorých sa predmet rokovania priamo týka; v tomto prípade majú títo èlenovia výboru zamestnancov právo
zúèastni• sa na všetkých uzavretých rokovaniach už šieho výboru.
Úèas• zamestnancov európskej spoloènosti
vo forme vplyvu na zloženie jej orgánov
§ 52
Zamestnanci európskej spoloènosti majú za podmienok ustanovených týmto zákonom právo ovplyvòova•
zloženie orgánov európskej spoloènosti, a to spôsobom
a v rozsahu ustanovenom v stanovách európskej spoloènosti na základe výsledku rokovaní o úèasti zamestnancov európskej spoloènosti. Ak tak ustanoví dohoda
o spôsobe a rozsahu úèasti zamestnancov európskej
spoloènosti alebo tento zákon, vz•ahuje sa na úèas• zamestnancov európskej spoloènosti § 53.
§ 53
(1) Ak bola európska spoloènos• založená zmenou
právnej formy z akciovej spoloènosti, majú zamestnanci európskej spoloènosti právo ovplyvòova• zloženie jej
orgánov rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu
ako v akciovej spoloènosti pod¾a právneho poriadku
platného ku dòu zmeny právnej formy.
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(2) Ak bola európska spoloènos• založená inak ako
zmenou právnej formy z akciovej spoloènosti, majú zamestnanci európskej spoloènosti právo ovplyvòova•
zloženie jej orgánov v takom rozsahu, ktorý zodpovedá
najpriaznivejšiemu rozsahu tohto ovplyvòovania v ktorejko¾vek zúèastnenej právnickej osobe ku dòu vzniku
európskej spoloènosti. Ak zamestnanci nemali právo
ovplyvòova• zloženie orgánov v žiadnej zo zúèastnených právnických osôb, nemajú toto právo ani zamestnanci európskej spoloènosti.
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orgánov zvolení alebo vymenovaní valným zhromaždením, ak tento zákon neustanoví inak.
Spoloèné ustanovenia
§ 54
Povinnos• zachováva• mlèanlivos•
a dôverné informácie
(1) Èlenovia osobitného vyjednávacieho orgánu, ich
odborní poradcovia a èlenovia výboru zamestnancov sú
povinní zachováva• mlèanlivos• o všetkých informáciách, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s rokovaním
a ktoré boli pri ich poskytnutí oznaèené za dôverné. Povinnos• pod¾a prvej vety trvá aj po skonèení funkèného
obdobia, rokovaní a platí pre všetkých bez oh¾adu na
to, z ktorého èlenského štátu sú nimi zastupovaní zamestnanci.

(3) Výbor zamestnancov rozhodne o rozdelení miest
v správnej rade európskej spoloènosti alebo dozornej
rade európskej spoloènosti, ktoré pripadnú zástupcom
zamestnancov európskej spoloènosti pod¾a odseku 1
alebo 2, medzi týchto zástupcov z jednotlivých èlenských štátov alebo o spôsobe, akým budú zamestnanci
európskej spoloènosti z jednotlivých èlenských štátov
alebo ich zástupcovia odporúèa• k vo¾be alebo vymenovaniu èlenov správnej rady európskej spoloènosti alebo
èlenov dozornej rady európskej spoloènosti alebo ne súhlasi• s ich vo¾bou alebo vymenovaním. Výbor zamestnancov rozhoduje na základe podielu zamestnancov európskej spoloènosti v jednotlivých èlenských
štátoch k celkovému poètu zamestnancov európskej
spoloènosti vo všetkých èlenských štátoch. Ak by tento
spôsob rozdelenia viedol k tomu, že v správnej rade európskej spoloènosti alebo dozornej rade európskej spoloènosti nebudú zastúpení zamestnanci európskej
spoloènosti z jedného alebo viacerých èlenských štá tov, vymenuje výbor zamestnancov jedného èlena
z týchto èlenských štátov, a to prednostne z toho èlenského štátu, v ktorom má európska spoloènos• sídlo.

(2) Riadiaci orgán zúèastnenej právnickej osoby môže
odoprie• poskytnutie informácie, ktorej charakter je
taký, že pod¾a objektívnych kritérií by to vážne ohrozilo
fungovanie európskej spoloènosti alebo jej príslušných
dcérskych spoloèností a príslušných prevádzkarní, alebo môže oznaèi• urèitú informáciu poskytnutú v súvislosti s rokovaním za dôvernú. Osobitný vyjednávací orgán a výbor zamestnancov sa môžu domáha•, aby
dozorný orgán tejto právnickej osoby alebo súd urèil, že
informácia bola za dôvernú oznaèená bez primeraného
dôvodu; pre zúèastnené právnické osoby so sídlom na
území Slovenskej republiky to platí aj v prípade, že európska spoloènos• bude ma• sídlo na území iného èlenského štátu.

(4) Na spôsob obsadzovania miest v správnej rade
európskej spoloènosti alebo dozornej rade európskej
spoloènosti, ktoré na základe rozhodnutia výboru zamestnancov pod¾a odseku 3 pripadli zástupcom za mestnancov európskej spoloènosti z iného èlenského
štátu ako zo Slovenskej republiky, sa vz•ahuje právny
poriadok tohto èlenského štátu.

(3) Osobitný vyjednávací orgán a výbor zamestnancov má spôsobilos• by• úèastníkom konania na úèely
uvedené v odseku 2, a to aj v prípade, že európska spoloènos• má sídlo v inom èlenskom štáte, ak zúèastnená
právnická osoba alebo príslušná organizaèná zložka,
o ktorej zástupcu ide, má sídlo na území Slovenskej republiky.

(5) Na vo¾bu alebo vymenovanie zástupcov zamestnancov európskej spoloènosti, ktorí sú zamestnaní na
území Slovenskej republiky, do správnej rady európskej spoloènosti alebo do dozornej rady európskej spoloènosti bez oh¾adu na to, v ktorom èlenskom štáte má
európska spoloènos• sídlo, sa vz•ahuje osobitný
zákon38) o vo¾be èlenov dozornej rady akciovej spoloènosti jej zamestnancami, iba ak právny poriadok èlenského štátu, v ktorom má európska spoloènos• sídlo,
vyluèuje použitie právneho poriadku Slovenskej republiky. Ak sa na vo¾be uvedenej v prvej vete podie¾ajú
zamestnanci viacerých zúèastnených právnických
osôb alebo príslušných organizaèných zložiek, na vo¾bu sa ustanovenie § 44 ods. 4 vz•ahuje primerane.

§ 55

(6) Èlenovia správnej rady európskej spoloènosti alebo dozornej rady európskej spoloènosti, ktorí boli do
funkcie vymenovaní, zvolení alebo odporuèení zamestnancami európskej spoloènosti alebo ich zástupcami,
majú rovnaké práva a povinnosti ako èlenovia týchto
38

) § 200 Obchodného zákonníka.

Ochrana zástupcov zamestnancov
(1) Èlenovia osobitného vyjednávacieho orgánu, èlenovia výboru zamestnancov, akíko¾vek zástupcovia zamestnancov, ktorí majú právo na úèas• v záležitostiach
európskej spoloènosti, a akíko¾vek zástupcovia zamestnancov v dozornom orgáne alebo správnom orgáne európskej spoloènosti, ktorí sú zamestnancami príslušných dcérskych spoloèností alebo príslušných
prevádzkarní, alebo zúèastnených právnických osôb,
majú pri vykonávaní svojich funkcií rovnakú ochranu
a záruky, aké platia pre zástupcov zamestnancov pod¾a
právneho poriadku èlenského štátu, v ktorom sú za mestnaní.
(2) Ochrana zástupcov zamestnancov sa vz•ahuje
najmä na úèas• na zasadnutiach osobitného vyjednávacieho orgánu, na zasadnutiach výboru zamestnancov, na akéko¾vek iné zasadnutie pod¾a § 42 ods. 2 a na
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akéko¾vek zasadnutie správneho orgánu alebo dozorného orgánu. Èlen osobitného vyjednávacieho orgánu
a èlen výboru zamestnancov má v rozsahu ustanovenom Zákonníkom práce právo na ochranu pred diskrimináciou a na pracovné vo¾no s náhradou mzdy. Pracovné vo¾no s náhradou mzdy poskytuje zúèastnená
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, aj keï európska spoloènos• má alebo bude ma•
sídlo na území iného èlenského štátu.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 6baa znie:

„6baa ) Napríklad nariadenie Rady (ES) è. 2157/2001 z 8. októbra
2001 o stanovách európskej spoloènosti (SE) (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 294 z 10. novembra 2001),
zákon è. 562/2004 Z. z. o európskej spoloènosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 40/1964 Zb. Ob èiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“.

Èl. III
Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 432/2004 Z. z. sa dopåòa takto:

§ 56
Závereèné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.
Èl. II
Zákon è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èin nosti (Notársky poriadok) v znení zákona è. 63/1993
Z. z., zákona è. 232/1995 Z. z., zákona è. 397/2000
Z. z., zákona è. 561/2001 Z. z., zákona è. 526/2002
Z. z., zákona è. 527/2002 Z. z., zákona è. 357/2003
Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z. a zákona è. 420/2004
Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 56 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno
h), ktoré znie:
„h) o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,“.

V § 7 sa vkladajú nové odseky 6, 7 a 8, ktoré znejú:
„(6) Pred zápisom európskej spoloènosti, ktorá vzniká v dôsledku splynutia, alebo pred zápisom európskej
spoloènosti, ktorá je pri zlúèení nadobúdajúcou spo loènos•ou, do obchodného registra registrový súd ok rem skutoèností pod¾a § 6 z predložených listín preverí
aj to, èi
a) splývajúce alebo zluèované spoloènosti schválili návrh podmienok splynutia alebo zlúèenia v rovnakom
znení,
b) sú splnené podmienky pod¾a osobitného predpisu.14c )
(7) Pred zápisom európskej spoloènosti, ktorá bola
založená ako holdingová európska spoloènos•, do ob chodného registra registrový súd okrem skutoèností
pod¾a § 6 z predložených listín preverí aj to, èi sú splnené podmienky pod¾a osobitného predpisu.14d)

„§ 63a

(8) Pred zápisom európskej spoloènosti, ktorá bola
založená ako dcérska spoloènos•, do obchodného re gistra registrový súd okrem skutoèností pod¾a § 6
z predložených listín preverí aj to, èi zakladatelia eu rópskej spoloènosti spåòajú podmienky pod¾a osobitného predpisu. 14e)“.

Osvedèenie o splnení podmienok
ustanovených osobitným predpisom

Doterajšie odseky 6 až 8 sa oznaèujú ako odseky 9 až
11.“.

Doterajšie písmeno h) sa oznaèuje ako písmeno i).
2. Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

Notár formou notárskej zápisnice na základe pred ložených listín osvedèí splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom; 6baa) v notárskej zápisnici
notár uvedie, splnenie ktorých podmienok osvedèoval
a akým spôsobom bolo ich splnenie preukázané a pripojí osvedèovaciu doložku o tom, že nezistil žiadne
prekážky na postup úèastníka pod¾a osobitného predpisu.6baa )“.

Poznámky pod èiarou k odkazom 14c až 14e znejú:

„14c ) Èl. 12 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001 z 8. októbra
2001 o stanovách európskej spoloènosti (SE) (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 294 z 10. novembra 2001).
„14d) Èl. 32 a 33 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.
„14e ) Èl. 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 2157/2001.“.

Èl. IV
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. novembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.







 


 
     
   

   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




