
Základný kapitál patrí medzi základné pojmy práva obchodných 
spoločností. Podstatou pochopenia tohto pojmu je uvedomenie si, že 
základný kapitál, tak ako to stanovuje Obchodný zákonník nepredstavuje 
konkrétny majetok, ale je to abstraktný číselný údaj, ktorý vyjadruje 
finančnú hodnotu vneseného majetku do spoločnosti jej spoločníkmi, 
akcionármi. 
Koncepcia reálnej tvorby a ochrany základného kapitálu, z ktorej vychádza 
Obchodný zákonník a ktorá sa presadila aj v ostatných európskych štátoch 
sa snaží dosiahnuť, aby hodnota základného kapitálu mala adekvátnu 
protihodnotu v reálnej majetkovej podobe kapitálovej spoločnosti a aby si 
kapitálová spoločnosť tento reálny majetok udržala po dobu trvania svojej 
činnosti. Takto chápaná koncepcia základného kapitálu je v praxi 
zrealizovateľná iba v širšom zmysle. V užšom zmysle, tak ako ju 
vypracovala francúzska právna veda 19. storočia nie je prakticky 
uskutočniteľná, pretože aj keby spoločnosť sama prostriedky 
nespotrebovala, nie je možné vylúčiť možnosť zníženia hodnoty majetku v 
dôsledku vis maior, alebo inej udalosti, ktorú prináša bežné podnikateľské 
riziko.71 Je zrejmé, že spoločnosť už bezprostredne po svojom vzniku 
nebude dosahovať rovnováhy medzi zapísaným základným kapitálom a 
skutočným kapitálom. Pri úspešnej spoločnosti sa, ale predpokladá, že v 
dôsledku svojej hospodárskej činnosti kapitálová spoločnosť vnesený 
majetok zhodnotí a aktíva budú prevyšovať pasíva a tiež hodnotu 
základného kapitálu uvedenú v zriaďovacích listinách spoločnosti. 
Z uvedeného vyplýva, že veritelia sa nemôžu spoliehať na základný kapitál 
ako zaisťovací nástroj. Práve garančná funkcia základného kapitálu a 
ochrana veriteľov je základným cieľom súčasnej právnej úpravy.  
Z pohľadu plnenia garančnej funkcie môže výška základného kapitálu 
uvedená v Obchodnom registri byť užitočná pre veriteľov ako jeden zo 
zdrojov informácii o dôverihodnosti potencionálneho obchodného partnera. 
Ak spoločnosť bude uskutočnovať obchodnú transakciu, ktorej hodnota 
niekoľkonásobne prevyšuje výšku splateného základného kapitálu, ktorého 
výška neprevyšuje zákonom stanovenú minimálnu hranicu pre tvorbu 
základného kapitálu, môže to byť prinajmenšom podnet k overeniu 
solventnosti spoločnosti z iného zdroju. 
O význame ďalšej z tradične uvádzaných funkcii kde základný kapitál 
funguje ako ukazovateľ zisku a straty možno tiež pochybovať. Základný 
kapitál tu vystupuje ako základný určovateľ, od ktorého sa nepriamo 
stanovuje či spoločnosť dosiahla zisk, alebo stratu. Na posúdenie 
ekonomickej a hospodárskej situácie, bilancia nie je objektívny nástroj, 
keďže v nej nie sú zohľadnené operácie, ktoré môžu mať vplyv na reálnu 
hodnotu majetku. Účtovné výkazy obsahujú len nominálne hodnoty aktív 
uvedené v obchodných zmluvách, peňažnom denníku a iných účtovných 
dokladoch, ktoré sa potom prenášajú do účtovných výkazov. Nie je z nich 
možné rozpoznať fiktívne aktíva, alebo nedobytné pohľadávky, ktoré 
významne môžu ovplyvniť finančnú situáciu obchodnej spoločnosti. 



Skutočný význam plní základný kapitál iba pri funkcii keď pomocou 
základného kapitálu je možné určiť podiel spoločníka na spoločnosti. 
Otázkou teda zostáva akú skutočnú úlohu plní základný kapitál pre 
obchodnú a právnu prax. Je zrejmé, že význam aký mu prikladá súčasná 
právna úprava je prekonaný. Treba hľadať nové úlohy základného kapitálu 
a právnu úpravu zmeniť tak, aby koncept základného kapitálu mal praktické 
využitie aj v obchodnej praxi a nebol iba prázdnym právnym inštitútom. 
V komunitárnej úprave práva obchodných spoločností v súčasnosti 
prebiehajú snahy o reformu práva spoločností a v pozornosti týchto 
reformných snáh je aj tradičný európsky koncept reálnej tvorby a udržania 
kapitálu. Pripravované zmeny budú najskôr viesť k uvoľneniu príliš 
rigidných pravidiel týkajúcich sa základného kapitálu a k postupnému 
vytvoreniu iných nástrojov, ktoré nahradia funkcie základného kapitálu. 
Zrušenie celého konceptu základného kapitálu v súčasných podmienkach 
zatiaľ nie je zrealizovateľné. Predpokladalo by to kompletnú reformu práva 
spoločnosti a na právna i obchodná prax ešte nie je pripravená. 
Významným novým krokom v práve spoločností bude keď sa presadí v 
právnej úprave test solventnosti kapitálovej spoločnosti miesto základného 
kapitálu ako základného určovateľa při distribúcii zisku a iných úkonoch. 
Ďalším krokom môže byť vytvorenie podmienok pre prijatie konceptu akcií 
bez nominálnej hodnoty, podobne jako to je v anglo-americkej právnej 
úprave. Veľký význam bude mať tiež výraznejšie presadenie inštitútu 
zodpovednosti spoločníkov a vedenia spoločnosti za nedostatočnú 
kapitalizáciu svojej spoločnosti. 
Tieto nové inštitúty v európskom práve spoločností budú výrazne oslabovať 
tradičný európsky koncept tvorby a ochrany základného kapitálu a odborná 
právna prax bude čoraz intenzívnejšie hľadať riešenia pre vyjadrenie 
reálného majetku kapitálových spoločností, podmienok pre distribúciu zisku 
a majetku spoločnosti, ochranu drobných akcionárov a veriteľov. 


