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ÚVOD  
 Snáď môžeme s istou mierou nadsázky konštatovať, bez toho aby sme sa púšťali 

do úvah o tom, kedy právo v jeho modernom chápaní vzniklo, že inštitút zastúpenia je 

starý ako právo samo. Je to celkom logické, ak akceptujeme ako základnú premisu 

skutočnosť, že právo s istým časovým oneskorením reflektuje spoločenský vývoj, 

reaguje na potreby spoločnosti a vzťahom, ktoré začali vznikať doposiaľ mimo rovinu 

práva, až následne poskytne istú právnu rovinu, istý právny rozmer.  

 Zastúpenie je obecnou kategóriu práva, s ktorou pracuje ako právo verejné, tak 

i právo súkromné. Je to kategória, s ktorou pracujú hmotneprávne predpisy, ustanovenia 

o zastúpení však nachádzame i v procesných predpisoch. Príčiny spoločenskej 

objednávky inštitútu zastúpenia ako inštitútu, ktorý má právny obsah, boli určite 

rôzneho charakteru. Ako príklad môžeme uviesť faktický stav, ktorý nastával 

u obchodníkov, ktorí z objektívnych príčin nemohli byť súčasne na rôznych miestach 

a uskutočňovať tak obchody. V neskorších dobách k týmto faktickým potrebám 

pristupujú záujmy zákonodarcu v rôznych sférach spoločenského života – napr. 

zákonodarca kreuje povinnosť nechať sa zastúpiť príslušníkom advokátskeho stavu pre 

prípad súdnych procesov u vyšších súdov a to z dôvodov ekonomických (menšie 

zaťažovanie súdov bagateľnými spormi) alebo z dôvodov odborných (typicky procesy 

u vrcholov súdnych sústav vyžadujú istú mieru právnej kvalifikácie a zákonodarca 

cestou povinného zastúpenia advokátom zaisťuje súdu „kvalifikovaného partnera“). 

Príčiny by sme našli i ďalšie. Faktom zostáva, že ide o univerzálny inštitút, ktorý má 

svoju dynamiku a myslím, že v budúcnosti môžeme s jeho úpravou môžeme naďalej 

počítať.  

 Cieľom diplomovej práce je podať rozbor platnej právnej úpravy týkajúcej sa 

zastúpenia podnikateľa v obchodných vzťahoch. Podstatná časť práce sa  zameriava na 

úpravu zastúpenia upravenú v obchodnom zákonníku. Vzhľadom nato, že obchodný 

zákonník isté aspekty zastúpenia neupravuje (predovšetkým zastúpenie zmluvné) 

a vzhľadom na subsidiaritu občianskeho zákonníku, venujem sa v príslušnej kapitole 

i zastúpeniu podľa kódexu občianskeho. Aspekty procesného zastúpenia ponechávam 

stranou, pretože svojou matériou presahujú tematické vymedzenie diplomovej práce. 

V jednotlivých podkapitolách sa snažím reflektovať súčasný, resp. i minulý judikatórny 
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vývoj v danej oblasti a v niektorých oblastiach stručne naznačujem i ďalšie roviny 

rozoberanej problematiky – napr. trestneprávne súvislosti.   

 Systematicky začínam prácu stručným výkladom pojmu podnikateľ, podnikanie 

a právne konanie podnikateľa. Nasleduje pasáž týkajúca sa zastúpenia ako obecného 

inštitútu súkromného práva, v ktorej sa venujem pojmu zastúpenie vo všeobecnej 

rovine, poukazujem na kategorizáciu tohto inštitútu. Na túto časť nadväzuje výklad 

venovaný zastúpeniu podľa občianskeho kódexu s obecnými poznámkami, stručný 

prehľad problematiky zákonného zastúpenia, nasledovaného detailnejším rozborom 

zmluvného zastúpenia. V ďalšej kapitole sa presúvam do oblasti upravenej obchodným 

kódexom, kde sa najskôr venujem úprave zákonného zastúpenia a rozoberám 

systematicky zákonné zastúpenie vedúceho organizačnej zložky podniku, zákonné 

zastúpenie osoby poverenej určitou činnosťou a podkapitolu zákonného zastúpenia 

uzatváram zastúpením nezmocnenej osoby v prevádzkarni podnikateľa. Nasleduje 

podkapitola venovaná zastúpeniu zmluvnému, v ktorej ústredným predmetom výkladu 

je tzv. zvláštne obchodné plnomocenstvo – prokúra. Prácu zakončujem kapitolou 

venovanou úprave de lege ferenda.  

 Bohaté judikatorné závery, s ktorými som pri príprave podkladov na diplomovú 

prácu pracoval, svedčia o užívaní inštitútu zastúpenia a o spornosti danej problematiky. 

Početnosť právnych sporov iba dokumentuje potrebu tohto inštitútu a to zvlášť vo 

vzťahoch obchodných.  

 

 

Motto práce:  

,,Prečo sa tam hovorí všetko tak zložito?“ spýtal sa jeden večer Angličana. Všimol si 

pritom, že Angličan je trochu mrzutý a iste mu už jeho knihy chýbajú.   

,,Aby to pochopili len tí, ktorí pochopenie spojujú so zodpovednosťou,“ povedal 

Angličan. ,,Predstavte si, že by všetci zrazu začali premieňať olovo na zlato. Za chvíľu 

by zlato nemalo žiadnu cenu. Len tí vytrvalí a neúnavní bádatelia dosiahnu Veľké dielo. 

Preto som tu uprostred púšte. Aby som sa stretol so skutočným alchymistom, ktorý mi 

k tomu pomôže nájsť kľúč.“1 

                                                 
1 Coehlo, Paulo. Alchymista. Praha: Argo, 2007, str. 98. 
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1 PODNIKATEĽ A PODNIKANIE  

Pojem podnikateľ je kľúčovým pojmom súčasného obchodného práva. Na prvý 

pohľad môžeme mať pocit, že je to pojem všeobecne známy, stretávame sa s ním 

dennodenne v médiách, možno nevedomky prichádzame do styku s podnikateľmi pri 

našich nákupoch. Zaujímavé informácie o pojme podnikateľ sa dozvieme i na sieti 

internet – napr. anglická verzia portálu wikipedia.org pri zadaní kľúčového slova, 

“businessman“ definuje podnikateľa ako osobu, ktorá je zamestnaná zvyčajne u ziskovo 

orientovaného podniku alebo ako niekoho, kto je zahrnutý v riadení spoločnosti.2 

V ďalšom odstavci sa dozvedáme, že typickým oblečením, ktoré sa spája 

s podnikateľom je oblek, košeľa a kravata.3 Pri iných jazykových verziách však 

nájdeme iné definície pojmu podnikateľ.4 

Ústredným pojmom obchodného práva, ktorý dovodíme už zo samotného názvu 

obchodné právo, je pojem obchodník, obchod. Moderné obchodné právo je chápané 

subjektívne, ide o právo obchodníkov, o zvláštny právny režim, ktorému podlieha určitá 

špecificky (profesionálne) vymedzená kategória osôb – obchodníci, profesionáli, 

podnikatelia.5 ObchZ pracuje s pojmom obchod resp. obchodne záväzkový vzťah; 

pojem obchodník resp. kupec však opúšťa. Obchodný zákonník z roku 1863 v čl. 4 

stanovil, že kupcom bol každý, kto vykonával po živnostensku obchody.6 Obchodníkom 

mohla byť osoba mužská i ženská, obchodníkom mohol byť každý právny podmet, ak 

                                                 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Businessman. 
3 Odkaz pri poznámke č. 2. 
4 Napr. česká verzia uvádza obecnú definíciu, že podnikateľom je fyzická alebo právnická osoba 

samostatne zárobkovo činná. Následne cituje § 2 ObchZ. Slovenská obecnú definíciu oproti českej jemne 

modifikuje – podnikateľ je všeobecne osoba venujúca sa sústavne samostatne ekonomickej činnosti, 

podnikaniu.  Nemecká verzia uvádza, že podnikateľ je vlastník podniku prípadne závodu, a zdôrazňuje 

skutočnosť, že podnikateľ podnik vedie samostatne a na vlastnú zodpovednosť. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel; http://sk.wikipedia.org/wiki/Podnikate%C4%BE; 

http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmer. 
5 Pelikánová, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: ASPI, a.s., 2005, str. 187. Obdobne tiež Eliáš v literatúre 

uvedenej v poznámke č. 6, str. 79. 
6 Eliáš, K., Outlá, A. InEliáš, K., Outlá, A. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs 

obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 80. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
http://sk.wikipedia.org/wiki/Podnikate%C4%BE
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmer


 9

bol spôsobilý obchody prevádzkovať.7 Bolo nepodstatné, či prevádzkovanie istého 

obchodu predstavovalo jediné a výhradné zamestnanie kupca, alebo to bolo len 

zamestnanie vedľajšie, obchodníkom mohla byť osoba fyzická alebo osoba právnická.8 

Dôvody, ktoré viedli zákonodarcu k opusteniu tradičného pojmu obchodník 

nenachádzame ani v dôvodovej správe k obchodnému zákonníku.9 Na prvý pohľad by 

sa mohlo zdať, že ide len o zmenu terminológie ústredného subjektu obchodne 

záväzkových vzťahov (treba však pripomenúť, že nie subjektu výlučného – pretože pri 

platnom poňatí obchodne záväzkových vzťahov môže byť ich subjektom i osoba, ktorá 

štatút podnikateľa nemá). Rozdiel medzi obchodníkom a podnikateľom je však 

koncepčný a hlboký.10 

V platnom práve nachádzame vymedzenie pojmu podnikateľ v ustanovení § 2 odst. 

2 ObchZ. V tomto ustanovení zákon rozoznáva 4 skupiny podnikateľov: a) osoba 

zapísaná v obchodnom registri;  b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského 

oprávnenia; c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia 

podľa zvláštnych predpisov; d) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je 

zapísaná do evidencie poľa zvláštneho predpisu. Jedine podnikateľ uvedený v skupine 

d) je charakterizovaný určitou podnikateľskou činnosťou, teda materiálne – výkonom 

poľnohospodárskej výroby. Avšak i táto kategória, ako i všetky ostatné sú doplnené 

o kritérium formálne – či sa už jedná o zápis v registri alebo o získanie oprávnenia 

k podnikaniu. U podnikateľa podľa skupiny a) kritériom jeho podnikateľského statusu 

nie je podnikateľská činnosť ako kritérium materiálne, ale zákonodarca stanoví 

kritérium čisto formálne – zápis do obchodného registra.11 V teórii sa o tejto skupine 

hovorí ako o podnikateľovi podľa formy – za podnikateľa sú takto vymedzené osoby 

považované len preto, že majú určitú právnu formu, bez toho aby záležalo na ich 

skutočnej činnosti.12 Zákonodarca tak nezaložil pojem podnikateľa len na skutočnej 

                                                 
7 Štěpina, J. Obchodníci a obchodní společnosti. Vydal Josef Svoboda, Praha: 1935, str. 128 a násl.  
8 Randa, A. Soukromé obchodní právo rakouské (1908), Praha: 2008, str. 64 a násl.  
9 Text dokumentu č. 513/1991, dôvodová správa zo dňa 23.5.1991, systém Lex Galaxy.  
10 Pelikánová, I. Subjekt v obchodním právu. Právo a podnikání č. 2/1993, str. 11. 
11 Faldyna, F. K problematice pojmu podnikatel a podnikání. Právo a podnikání č. 9/1993, str. 2. 
12 Pelikánová, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: ASPI, a.s., 2005, str. 194. Alebo článok u pozn. č. 10. 

Vyskytol sa však i názor opačný, ktorý systematickým výkladom uzatvára, že nie je možné, aby niekto 
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povahe jeho profesionálnej činnosti (na tom že reálne podniká v zmysle ustanovenia § 2 

odst. 1 ObchZ), ale za ďalšie kritérium prehlásil existenciu a druh jeho verejnoprávneho 

oprávnenia.13 

 K takto formálne vymedzenému podnikateľovi – s vyššie uvedenou výhradou – 

pristupuje ešte kritérium materiálne. Podnikateľ musí vykonávať určitú činnosť. Nebude 

to však činnosť akákoľvek, musí vykazovať isté vlastnosti. Túto činnosť nazývame 

podnikanie. Obecne si môžeme pod pojmom podnikanie predstaviť hospodársku 

činnosť subjektu práva, ktorý sa účastní hospodárskej súťaže a poskytuje výsledky 

svojej činnosti subjektom trhu. ObchZ v ustanovení § 2 odst. 1 za podnikanie prehlasuje 

činnosť, ktorá je sústavná, je vykonávaná samostatne podnikateľom, vo vlastnom mene, 

na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Sústavnosť podnikania chápeme 

ako pravidelné opakovanie istých aktivít, nemusí sa však jednať o nepretržitosť; pod 

takto vymedzenú sústavnosť spadnú i rôzne sezónne práce. Sústavnosť tak 

vymedzujeme a contrario k činnosti, ktorá by vykazovala známky náhodilosti, 

eventuality resp. činnosti, ktorej by chýbal určitý úmysel, plán. Samostatnosť môžeme 

vymedziť a contrario k závislej práci, v rámci ktorej je subjekt (zamestnanec) povinný 

rešpektovať a postupovať podľa príkazov subjektu druhého (zamestnávateľa). V inom 

svetle sa samostatnosť prejaví tým, že podnikateľ pri podnikaní vystupuje vlastným 

menom (ďalší pojmový znak podnikania) a contrario k práci závislej, kde zamestnanec 

reprezentuje svojho zamestnávateľa. Na to nadväzuje i ďalšia charakteristika podnikania 

– riziko vzniku zodpovednostného právneho vzťahu ako dôsledku protiprávneho 

konania resp. protiprávneho stavu stíha samotného podnikateľa, a nie zamestnávateľa 

ako je tomu v prípade závislej práce. Posledný znak je znakom, ktorý predurčuje 

podnikanie ako činnosť, ktorou sa účastní podnikateľ súťaže na trhu. Je to zároveň znak, 

ktorý v konkrétnom prípade nemusí byť reálne naplnený – podnikateľ tým, že 

v konkrétnom roku nedosiahol zisk a naopak, jeho činnosť bola stratová, ešte nestráca 

status podnikateľa. V niektorých prípadoch je možné uvažovať o tom, že podnikateľ 

bude úmyselne vytvárať stratu a poskytovať trhu svoje služby pod cenovú úroveň 

súťažiteľov – a to za účelom následného ovládnutia trhu. I v tomto prípade však bude 

                                                                                                                                               

bol podnikateľom podľa právnej formy, avšak podnikanie nielen nevykonával, ale dokonca ani 

vykonávať nemohol. Viď článok uvedený pri poznámke č. 11, str. 3.  
13 Pelikánová, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: ASPI, a.s., 2005, str. 190.  
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účelom takého konania snaha dosiahnuť zisk. Môžeme sa stretnúť i s ďalšími znakmi 

pojmu podnikanie, ktoré ObchZ výslovne neartikuluje – napr. dovolenosť (podnikanie 

nesmie byť činnosť, ktorá by bola právom výslovne zakázaná, i ak by spĺňala všetky 

ostatné znaky podnikania), alebo so zdôraznením skutočnosti, že sa jedná o činnosť pre 

trh (podnikateľská činnosť vykonávaná výlučne pre vlastné potreby stráca charakter 

podnikania).14 

Jednotlivé znaky podnikania sú formulované ako podmienky kumulatívne. 

Podnikať tak môže len podnikateľ a naopak – nato, aby sme mohli danú činnosť 

kvalifikovať ako podnikanie sa musí jednať o činnosť vykonávanú podnikateľom.15 

O opačnom prípade, teda ak bude istý subjekt vykonávať činnosť, ktorá napĺňa pojmové 

znaky podnikania a zároveň nebude mať status podnikateľa (napr. pre vady v ohlásení 

ohlasovacej živnosti) – budeme túto činnosť kvalifikovať ako neoprávnené podnikanie, 

ktorého dôsledky sú upravené v ustanovení § 3a ObchZ. Toto konanie však môže mať 

i verejnoprávne následky. Z toho môžeme dovodiť záver, že pojmy podnikateľ 

a podnikanie sú pojmy párové, ktoré nie je možné vykladať samostatne. 

Pre úplnosť dodám, že v zmysle ustanovenia § 23 ObchZ sa za podnikateľa 

považujú i zahraničné osoby, ktoré majú právo podnikať v zahraničí. Jedná sa o okruh 

osôb, ktoré z rôznych príčin nemajú oprávnenie podnikať na území Českej republiky, 

ich podnikateľský status však dovodzujeme z oprávnenia k podnikateľskej činnosti, 

ktoré získali v domovskom štáte.  

Na záver je potrebné ešte upozorniť na skutočnosť, že obsahovo vymedzuje 

pojem podnikanie ŽZ v ustanovení § 2 zhodne s úpravou v ObchZ. Rozdiely nájdeme 

v rozsahu úpravy uvedených zákonov – ObchZ je obecným predpisom, ktorý upravuje 

podnikanie obecne, zatiaľ čo ŽZ upravuje len jednu z foriem podnikania – a síce 

podnikanie živnostenské, teda podnikanie za podmienok stanovených ŽZ. Každá 

živnosť je podnikaním, nie každé podnikanie je živnosťou.16 

                                                 
14 Staša, J. Veřejnoprávní úprava podnikání. Konspekt přednášek, 15. verze. Praha: 2009, Právnická 

fakulta UK v Praze.  
15 Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2006, str. 5.  
16 Pelikánová, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: ASPI, a.s., 2005, str. 198. 
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2 KONANIE PODNIKATEĽA   

Z pohľadu teórie práva nie je podnikateľ nič iné než subjekt práva. Subjektom 

práva rozumieme subjekty právnych noriem. Sú nimi jednak subjekt právotvorný 

a jednak subjekty, ktorým je právo určené, t.j. adresáti a recipienti právnych noriem.17  

Recipientom t.j. tým, ku koho vôli a vedomiu sa právna norma obracia je človek, 

a nemôže ním byť nikto iný než človek. Adresátov si však právo samo vytvára, definuje 

– a to tým, že vymedzuje ich právnu subjektivitu (právnu osobnosť), t.j. ich spôsobilosť 

k právam a popr. i ich spôsobilosť k právnym úkonom. Právnu subjektivitu prepožičiava 

nielen človeku jednotlivcovi, ktorého nazýva fyzickou osobou, ale niekedy 

personifikuje i združenie ľudí a finguje tým právnu osobnosť subjektu od človeka 

jednotlivca odlišnú – takú osobu nazýva osobu právnickou.18 

Pod pojmom podnikateľ si musíme predstaviť nejakú osobu, entitu, ktorej právo 

priznáva práva a povinnosti resp. priznáva tejto osobe spôsobilosť vlastným právnym 

konaním vyvolávať právne relevantné následky. Teda podnikateľ z hľadiska teórie 

práva nie je ničím alebo nikým iným, než osobou fyzickou alebo osobou právnickou. 

Naopak podnikateľom nebude obchodná firma alebo podnik, ktoré sú predmetom 

právnych vzťahov, zatiaľ čo podnikateľ je, z hľadiska prvkom právneho vzťahu, 

subjektom.  

Fyzická osoba získava spôsobilosť mať práva a povinnosti narodením. Z tohto 

pohľadu je už malé dieťa subjektom ústavne zaručeného práva podnikať. Táto 

spôsobilosť trvá po celý život človeka a to bez možnosti zmeny – v priebehu času sa ani 

nezužuje, ani nerozširuje. Zánik spôsobilosti k právam spôsobuje udalosť – smrť 

človeka.19 Dosiahnutie spôsobilosti k právnym úkonom – teda schopnosti vlastnými 

prejavmi vôle pôsobiť právne následky – je konštruovaná odlišne. Plynie to zo 

skutočnosti, že fyzická osoba má v priebehu dospievania rôznu mieru intelektuálnej 

a ovládacej vyspelosti – z tohto dôvodu je spôsobilosť k právnym úkonom 

odstupňovaná podľa psychickej vyspelosti fyzickej osoby. Zákonodarca stanoví obecnú 

hranicu dosiahnutia 18. roku života, kedy priznáva plnú spôsobilosť k právnym úkonom 

                                                 
17 Knapp, V. Teorie práva. 1. vydaní. Praha: C.H.Beck 1995, str. 70 a násl.  
18 Viď. pozn. č. 17.  
19 Knappová, Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1., ASPI 2005, str. 187 a násl.  
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(zároveň stanoví možnosť nadobudnúť plnú spôsobilosť i po dosiahnutí 16. roku života 

uzavretím manželstva, bez ohľadu na jeho platnosť alebo prípadný rozvod). Zároveň 

spôsobilosť k právnym úkonom nadobúda neplnoletá osoba v závislosti na 

intelektuálnej vyspelosti jedinca postupne. Na rozdiel od spôsobilosti k právam je však 

spôsobilosť k právnym úkonom možné počas života fyzickej osoby obmedziť prípadne 

ju tejto spôsobilosti plne zbaviť. Tejto osobe je potom nutné stanoviť zákonného 

zástupcu – opatrovníka.20 Fyzická osoba sa teda narodením stáva subjektom ústavne 

zaručeného práva podnikať, zároveň je však toto ústavné právo možné zákonom 

obmedziť resp. pre jeho výkon stanoviť podmienky – a viaceré zákony túto možnosť 

využívajú, ako príklad uveďme právnu reguláciu podnikania bánk, ktorá stanoví, že 

bankou ako špecifickým druhom podnikateľa sa rozumie právnická osoba – a contrario 

osoba fyzická nemá vôbec spôsobilosť stať sa bankou21; iný príklad nájdeme v ŽZ, 

ktorý stanoví ako všeobecné predpoklady výkonu živnosti dosiahnutie veku 18 rokov 

(bez ohľadu na nadobudnutie plnej spôsobilosti k právnym úkonom uzavretím 

manželstva po 16. roku života), plnú spôsobilosť k právnym úkonom a bezúhonnosť22; 

nedostatok týchto predpokladov nie je možné zhojiť ustanovením zodpovedného 

zástupcu; zároveň ŽZ poskytuje možnosť fyzickým osobám, ktoré z dôvodu nedostatku 

veku alebo rozhodnutia súdu o obmedzení (resp. zbavení) spôsobilosti k právnym 

úkonom, aby so súhlasom súdu mohli živnosť prevádzkovať23; ŽZ dokonca pamätá i na 

situáciu, kedy dedič vyjadrí vôľu pokračovať v živnosti po smrti podnikateľa – 

nedostatok všeobecných predpokladov prevádzkovania živnosti môžu zhojiť 

ustanovením zodpovedného zástupcu.24 

Koncept spôsobilosti k právam a spôsobilosti k právnym úkonom u osôb 

právnických je do istej miery odlišný. Je to dané povahou právnickej osoby, ktorá je 

akousi fikciou, ktorá v reálnom svete neexistuje, právo si pre svoje potreby len vytvára  

akýsi organizačný útvar, ktorý za právnickú osobu za osobu práva prehlási a tejto entite 

prizná spôsobilosť k právam, v rôznej miere i spôsobilosť k právnym úkonom, deliktnú 

                                                 
20 Knappová, Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1., ASPI 2005, str. 189 a násl.  
21 Ustanovenie § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.  
22 Ustanovenie § 6 odst 1 ŽZ. 
23 Ustanovenie § 12 ŽZ.  
24 Ustanovenie § 13 ŽZ.  
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spôsobilosť, predpokladá istú organizačnú štruktúru a majetkovú autonómiu. 

Spôsobilosť mať práva a povinnosti právnická osoba nadobúda okamžikom vzniku 

právnickej osoby ako subjektu práva. Na rozdiel od osoby fyzickej, ObčZ stanoví, že 

spôsobilosť právnickej osoby nadobúdať práva a povinnosti môže byť obmedzená, a to 

právnym predpisom so silou zákona.25 Zákon tak činí napr. v regulácii postavenia bánk 

pričom stanoví taxatívny výpočet činností, v ktorých môže banka podnikať, a contrario 

dovodíme, že banka nemôže vykonávať činnosti iné a teda podnikať v iných oblastiach 

než v zákone vymedzených.26 Z povahy veci je právnická osoba v svojej spôsobilosti 

k právam a povinnostiam limitovaná – nemôže uzatvoriť manželstvo, osvojiť dieťa.27 

Spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu nadobúda, rovnako ako spôsobilosť 

k právam, dňom jej vzniku. Spôsobilosť k právam a k právnym úkonom tak spadá do 

jedného momentu. Zánik oboch druhov spôsobilosti je viazaný za zánik právnickej 

osoby ako subjektu práva, ktorý je v obecnej rovine spojený s výmazom z príslušného 

verejného registra.28 Spôsobilosť právnickej osoby k právnym úkonom na rozdiel od 

spôsobilosti osôb fyzických nie je možné počas existencie právnickej osoby obmedziť – 

i tak výrazný zásah do života banky ako je nútená správa v banke neznamená 

obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom, znamená len pozastavenie výkonu funkcie 

všetkých orgánov banky a ich nahradenie správcom dosadeným Českou národnou 

bankou.29 Zvláštny prípad zákonného obmedzenia možnosti právnických osôb 

nadobúdať práva a zaväzovať sa je stanovená v určitej fáze existencie právnickej osoby 

– likvidácie. V prípade obchodných spoločností platí, že likvidovaná spoločnosť 

(likvidátor) môže uskutočňovať len právne úkony v súlade s účelom likvidácie.30 

Práva a povinnosti subjektom práva vznikajú v zásade na základe nejakých 

skutočností. S určitou mierou zjednodušenia môžeme povedať, že touto skutočnosťou 

bude buď právna norma sama (za predpokladu, že z hypotézy právnej normy nevyplýva 

                                                 
25 Ustanovenie § 19a odst. 1 OZ.  
26 Ustanovenie § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.  
27 Knappová, Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1., ASPI 2005, str. 223.  
28 Ustanovenie § 20a OZ.  
29 Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 4 aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, str. 55.  
30 Eliáš, K., Nykodým, J. In Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 

1-459. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 227.  
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ďalšia podmienenosť), alebo právna skutočnosť, ktorá via facti predstavuje podmienku, 

ktorou právna norma vznik resp. zánik práva alebo povinnosti podmieňuje. Skutočnosť 

posledne uvedená bude pre súkromnoprávne vzťahy typická. Základným druhom tejto 

právnej skutočnosti bude právne relevantné konanie (ktoré právo buď aprobuje alebo 

reprobuje), spočívajúce v chovaní subjektu práva, ktoré je závislé na ich vedomí a vôli. 

ObchZ neprináša komplexnú úpravu konania podnikateľa, často musíme aplikovať 

príslušné ustanovenia ObčZ.31 Právne konanie je voľné konanie, ktoré je v súlade 

s právom a na ktoré právne normy viažu vznik, zmenu alebo zánik subjektívnych práv 

a povinností.32 Základným druhom právneho konania bude právny úkon, ako prejav 

vôle subjektu práva v rovine súkromného práva, s ktorým právo spojuje právne 

následky. Je zrejmé, že subjekt práva bude vyjadrovať svoju vôľu a zasahovať do 

svojho právneho stavu svojím vlastným konaním. Zároveň však právo prostredníctvom 

inštitútu zastúpenia vytvorilo konštrukciu, kedy právne následky budú pričítané 

subjektu odlišnému od subjektu, ktorý právne relevantným spôsobom konal. Z toho 

plynie záver, že subjekt v práve môže konať buď osobne – priamo, alebo v zastúpení – 

nepriamo.33 Vyššie som už uviedol, že podnikateľ nie je ničím alebo nikým iným, než 

osoba fyzická alebo právnická. Z hľadiska právneho konania môžeme alterovať: 

a) podnikateľ fyzická osoba koná priamo: fyzická osoba uskutočňuje právny 

úkon vlastným právne relevantným konaním s účinkami pre seba 

b) podnikateľ fyzická osoba koná prostredníctvom zástupcu: právny úkon 

uskutočňuje osoba od zastúpeného odlišná, zástupca prejavuje svoju vlastnú 

vôľu, ale menom a s účinkami pre zastúpeného podnikateľa.34 

Koncept právneho konania u osoby právnickej je zložitejší. Právnická osoba ako 

mechanizmus je právnou konštrukciou, právo priznáva osobnosť čomusi, čo osobou 

v psychofyzickom zmysle nie je.35  Právnická osoba nemôže mať sama vôľu, pretože 

vôľa je vnútorný psychický vzťah fyzickej osoby, je to určitá miera chcenia alebo 

zrozumenia. Preto môžu právnické osoby vytvárať vôľu a vytvorenú vôľu stanoveným 

                                                 
31 Zahradničková, M. Právní jednáni podnikatelů. Systém Aspi.  
32 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 126 a násl.  
33 Kol. autorů. Obchodní právo. Meritum. Praha: Aspi, 2005, str. 48.  
34 Plíva, S. Právní jednání podnikatele. Právo a podnikání č 8/1993, str. 7.  
35 Pelikánová, I. Subjekt v obchodním právu. Právo a podnikání č. 2/1993, str. 9.  
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spôsobom prejavovať jedine prostredníctvom osôb fyzických. Právnické osoby sa 

stávajú adresátmi právnych noriem, zo sociologického hľadiska však recipientom 

právnej normy zostáva naďalej osoba fyzická – ľudia, ktorí sú oprávnení menom 

právnickej osoby konať, teda tí, ktorých chovanie sa pričíta právnickej osobe.36 

Povinnosti a korešpondujúce práva je možno prisudzovať jedine fyzickej osobe či 

fyzickým osobám, ktoré predstavujú právnickú osobu, ktoré sú nielen jej personálnym 

(vnútorným) substrátom, ale sú predstaviteľmi právnickej osoby navonok, vo vzťahu 

k tretím osobám. Právnická osoba môže konať vo vzťahoch navonok len 

prostredníctvom fyzickej osoby, ktoré ju predstavujú. Právnická osoba sama, uvažované 

z hľadiska jej abstraktného pojmu, pre absenciu psychickej vôle konať nemôže.37 

Špecifiká platia i vo vzťahu k protiprávnemu konaniu – vo vzťahu k právnickej osobe je 

možné o právnej zodpovednosti uvažovať v prípade, že ide o zodpovednosť bez ohľadu 

na zavinenie. Ak však aplikujeme zavinenie ako psychickú zložku fyzickej osoby, je 

možno voči právnickej osobe zodpovednosť vztiahnuť jedine sprostredkovane – a to 

práve prostredníctvom tých fyzických osôb, ktoré predstavujú osobný substrát 

právnickej osoby pri jej právnom konaní.38 Praktickým aspektom konania právnickej 

osoby za zaoberal Najvyšší súd, keď uzavrel, že podmienkou platnosti písomného 

právneho úkonu nie je odtlačok pečiatky právnickej osoby, ale podpis konajúcej osoby, 

ktorá menom právnickej osoby právny úkon uskutočňuje; trestneprávne dôsledky 

konania menom právnickej osoby opísal napr. v rozhodnutí zo dňa 30.7.2008, sp. zn.: 8 

Tdo 633/2008.39  

                                                 
36 Knapp, V. Teorie práva. 1. vydaní. Praha: C.H.Beck 1995, str. 71.  
37 Faldyna, F. Právnická osoba a její právní jednání a odpovědnost. Právo a podnikání č. 2/2001, str. 2 

a násl. 
38 Viď. článok uvedený v poznámke č. 37, str. 3.  
39 Otázku nedostatku odtlačku pečiatky riešil v rozhodnutí zo dňa 15.11.2007, sp. zn.: 32 Odo 981/2006. 

V uvedenej trestnej veci uzavrel: Právnická osoba ako celok je určitou právnou konštrukciou, nemôže 

mať vlastnú predstavu; preto dispozície môže uskutočňovať jedine prostredníctvom určitých fyzických 

osôb; obdobne to platí i v obrátenom zmysle slova – vo vzťahu k prijímaniu informácii právnickou 

osobou, právnická osoba o nich nemôže mať predstavu, tieto informácie sú určené jej orgánom, 

pracovníkom, zástupcom – teda osobám fyzickým – ktorý už predstavu majú; objektom trestného činu 

vydierania môže byť právnická osoba a to práve prostredníctvom jej pracovníkov. 
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a) Podnikateľ právnická osoba koná priamo: právnická osoba koná priamo 

prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu – konanie štatutárneho orgánu nie je 

konaním v zastúpení, ale konaním štatutárneho orgánu právnická osoba vyjadruje 

svoju vôľu priamo.40 Štatutárny orgán to však nezbavuje povinnosti prejaviť, že 

koná menom právnickej osoby a nie menom vlastným, pretože ak by každé konanie 

štatutárneho orgánu zaväzovalo právnickú osobu a to i v prípade, že štatutárny orgán 

neprejavil, že koná menom právnickej osoby, nemohol by člen štatutárneho orgánu 

ako osoba fyzická uskutočňovať žiadne právne úkony.41 ObčZ v ustanovení § 32 

odst. 1 stanoví, že ak nevyplýva z právneho úkonu, že niekto koná za niekoho iného, 

platí, že koná vlastným menom. Konanie štatutárneho orgánu však nie je konaním 

za iného, ale je podľa ustanovení § 13 odst. 1 ObchZ konaním podnikateľa – z toho 

dovodíme, že sa na konanie štatutárneho orgánu ustanovenie § 32 odst. 1 ObčZ 

nevťahuje.42 Judikatúra správne dovodila, že konanie štatutárneho orgánu nie je 

podmienené napr. dodatočným schválením valnej hromady ako vrcholného orgánu 

spoločnosti; skutočnosť, že ide o právne konanie štatutárneho orgánu sa prejaví už 

tým, že podpisy konajúcich členov predstavenstva sú pripojené na zmluve 

k obchodnej firme podnikateľa.43 Štatutárny orgán je orgánom spoločnosti, nie je 

subjektom práva. Členom štatutárneho orgánu môže byť fyzická ale i právnická 

osoba – ako príklad uveďme spoločnosť s ručením obmedzeným A, ktorej štatutárny 

orgán je spoločnosť s ručením obmedzeným B; menom A s.r.o. bude konať konateľ 

B s.r.o. s tým, že prípad kedy konateľ koná menom A s.r.o. alebo B s.r.o. rozlíšime 

podľa toho, koho menom právny úkon uskutoční. Konateľské oprávnenie 

štatutárneho orgánu resp. jeho rozsah je stanovený priamo zákonom, úprava je 

kogentná - štatutárny orgán je oprávnený konať vo všetkých veciach právnickej 

osoby, oprávnenie je teda koncipované ako generálne – je neobmedzené 
                                                 
40 Ustanovenie § 13 ObchZ, § 20 ObčZ.  
41 Rozhodnutie NS zo dňa 11.11.2008, sp. zn.: 28 Cdo 3790/2008. K tomu porovnaj napr. rozhodnutie 

Váž. 14 620 (z r. 1935): Tajná plná moc: ak konal zmocnenec s treťou osobou menom vlastným, bez toho 

aby dal najavo, že koná menom zmocniteľovým, nevznikol tým nárok tretej osoby proti zmocniteľovi. 

Eliáš, K. In Eliáš, K. a kol. Obchodní zákonník. Praktické poznámkové vydání s výběrem z judikatury od 

roku 1900. Praha: Linde, 4. vydání, 2004, str. 82.  
42 Rozhodnutie NS zo dňa 7.5.2003, sp. zn.: 29 Odo 430/2002.  
43 Rozhodnutie NS zo dňa 21.2.2007, sp. zn.: 32 Odo 302/2004. 
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a neobmedziteľné s účinkami navonok, nie je obmedzené ani vo vzťahu 

k zapísanému predmetu činnosti právnickej osoby.44 Táto úprava reflektuje čl. 9 

odst. 1 Prvej smernice Rady EHS č. 68/151/EHS, ktorý stanoví požiadavku, aby 

spoločnosť bola viazaná i úkonmi, ktoré prekračujú rámec jej predmetu 

podnikania.45 Podľa ustanovenia § 13 odst. 4 ObchZ konanie uskutočnené 

štatutárnym orgánom alebo likvidátorom vybočujúce z predmetu podnikania 

právnickej osoby je platné a túto právnickú osobu zaväzuje, avšak len za 

predpokladu, že konanie neprekračuje pôsobnosť, ktorú zveruje alebo dovoľuje 

zveriť štatutárnemu orgánu zákon. Následky prekročenia tejto pôsobnosti ObchZ 

nestanoví. Právnická osoba nie je viazaná týmto konaním. Je možné uvažovať 

o neplatnosti právneho úkonu pre rozpor so zákonom podľa ustanovenia § 39 

ObčZ.46 Pôsobnosť štatutárneho orgánu je obmedzená zákonom napr. v dôsledku 

prechodu oprávnenia konať menom spoločnosti na likvidátora podľa ustanovenia § 

68 odst. 5 ObchZ alebo napr. v prípadoch kedy zo zákona vyžadujú rozhodnutia 

valnej hromady (nejedná sa teda o prípad kedy je pôsobnosť štatutárneho orgánu 

obmedzená stanovami alebo spoločenskou zmluvou); za prekročenie pôsobnosti nie 

je možné považovať prípad, kedy je štatutárny orgán tvorený viacerými osobami, 

ktoré musia konať spoločne, ale menom právnickej osoby konala len jedna z nich.47 

Je nutné poznamenať, že nie je vylúčená úprava vnútornými aktmi právnickej 

osoby, ktorá obmedzuje konateľské oprávnenie štatutárneho orgánu (napr. 

schválením valnou hromadou) - tieto obmedzenia však nie je možné uplatňovať voči 

                                                 
44 Knappová, Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1., ASPI 2005, str. 223. Generálne 

konateľské oprávnenie štatutárneho orgánu právnickej osoby nie je možné obmedziť; je atribútom 

štatutárneho orgánu, že je oprávnený konať vo všetkých veciach – viď. literatúru pri poznámke č. 33, str. 

49.  
45 Text smernice dostupný napr.: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm.  
46 Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 až § 92e. Praha: Polygon, 2002, str. 101. 

Autori dovodzujú, že povinným subjektom prípadných nárokov z titulu zodpovednosti za škodu bude 

právnická osoba, ktorej menom bolo konané, nie ten kto menom právnickej osoby konal. Argumentujú         

§ 420 odst. 2 ObčZ. Alebo Kol. autorů. Obchodní právo. Meritum. Praha: Aspi, 2005, str. 51.  
47 Viď pozn. č. 46, str. 102, alebo Patakyová, M. In Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 

2. aktualizované vydanie. Praha: C.H.Beck, 2008, str. 38.  

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
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tretím osobám, a to ani v prípade, že boli zverejnené.48 Konateľské oprávnenie 

štatutárneho orgánu je možné len obmedziť – z kogentnosti daného ustanovenia 

dovodíme, že modifikácie vnútornými aktmi, ktoré by konateľské oprávnenie 

štatutárneho orgánu vylučovali, by boli neplatné pre rozpor so zákonom. Vnútorné 

obmedzenia konateľského oprávnenia štatutárneho orgánu však môžu za istých 

okolností mať právny význam i vo vzťahu k tretím osobám – ak tretia osoba vedela 

o vnútornom obmedzení konateľského oprávnenia štatutárneho orgánu, mohli by 

sme v konkrétnom prípade dovodiť neplatnosť právneho úkonu pre rozpor 

s dobrými mravmi. Možnosť neplatnosti právneho úkonu je nutné považovať za 

určitú formu ochranu spoločnosti pred spiknutím členov štatutárneho orgánu 

s tretími osobami. Ochranu môžeme vidieť v tom, že vôľa spoločnosti, ktorú 

predstavuje obmedzenie konateľského oprávnenia štatutárneho orgánu vnútorným 

aktom je navonok neúčinná – teda i proti tejto vôli by mohol štatutárny orgán konať 

a svojím konaním výrazne poškodiť spoločnosť.49 Od obmedzení konateľského 

oprávnenia je nutné odlišovať určenie spôsobu, akým štatutárny orgán koná – ak má 

v konkrétnom prípade spoločnosť s ručením obmedzeným 2 konateľov, úprava 

v spoločenskej zmluve, ktorá stanoví, že menom spoločnosti konajú 2 konatelia 

spoločne, nie je vnútorným obmedzením, ale je stanovením spôsobu konania 

menom spoločnosti50 – prípadný nedostatok má závažné právne následky, pretože 

nebolo konané riadne, ergo vôľa spoločnosti nebola riadne vyjadrená. Isté 

obmedzenie konateľského oprávnenia štatutárneho orgánu nastáva vstupom 

právnickej osoby do likvidácie. Pôsobnosť štatutárneho orgánu konať menom 

obchodnej spoločnosti alebo družstva zaniká a prechádza na likvidátora51; zároveň 

však dochádza vstupom do likvidácie i k zúženiu rozsahu právnej subjektivity 

                                                 
48 Ustanovenie § 13 odst. 5 ObchZ. Znenie § 13 bolo legislatívne zmenené v dôsledku transpozície tzv. 

prvej európskej smernice č. 68/151/ES. Viď Pelikánová, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: ASPI, a.s., 

2005, str. 311, alebo Pelikánová, I., Černá, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a 

družstva. II. díl, Praha: ASPI, a.s., 2006, str. 184 a násl.  
49 Řeháček, O. Jednání členů představenstva akciové společnosti a obchodní vedení akciové společnosti. 

Bulletin advokacie č. 5/2008, str. 24. Autor cituje rozhodnutie NS zo dňa 26.10.2004, sp. zn. 29 Odo 

34/2004. Obdobne i literatúra v pozn. č. 46, str. 103.  
50 Rozhodnutie NS zo dňa 20.8.2002, sp. zn.: 29 Odo 198/2002.  
51 Plíva, S. Právní jednání podnikatele. Právo a podnikání č 8/1993, str. 10.  
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právnickej osoby52, ktorá je daná povahou likvidácie. Obdobne je i rozsah 

oprávnenia likvidátora konať menom spoločnosti alebo družstva užší.53 ObchZ 

stanoví u jednotlivých druhov obchodných spoločností kto je štatutárnym orgánom. 

Podľa súčasnej právnej úpravy je štatutárny orgán každej právnickej osoby 

oprávnený konať i keď nie je zapísaný v obchodnom registri, oprávnenie konať mu 

obecne vzniká okamžikom, kedy bol štatutárny orgán stanoveným spôsobom 

ustanovený.54 V opačnom prípade – v prípade odvolania osoby z funkcie 

štatutárneho orgánu sa v judikatúre vyskytol názor, podľa ktorého dochádza 

k negovaniu dobrej viery zmluvnej strany o existencii oprávnenia konať menom 

spoločnosti v prípade, že druhá zmluvná strana je informovaná o odvolaní konateľa 

prvej zmluvnej strany z funkcie, druhá zmluvná strana sa tak nemôže dovolávať 

negatívnej stránky materiálnej publicity obchodného registra pretože o tom, že zápis 

nezodpovedá skutočnosti vedela.55 Plne to zodpovedá deklaratórnej povahe zápisov 

týchto skutočností v obchodnom registri po 1.7.1996. Možným súbehom 

konateľského oprávnenia člena štatutárneho orgánu a zákonného zástupcu sa 

zaoberal podrobne veľký senát občianskoprávneho a obchodného kolégia NS so 

záverom, že osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu právnickej osoby nemôže 

byť súčasne i zákonným zástupcom tejto osoby.56 Judikatúra správne dovodila, že 

síce konanie štatutárneho orgánu nie je zastúpením, je treba i na toto konanie 

analogicky aplikovať ustanovenie § 22 odst. 2 ObčZ a teda nie je možné pripustiť, 

aby menom právnickej osoby ako jej štatutárny orgán konal ten, koho záujmy sú 

v rozpore so záujmami právnickej osoby.57 Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym 

orgánom právnickej osoby nemá právo konať menom tejto právnickej osoby – 

                                                 
52 Pelikánová, I., Černá, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, 

Praha: ASPI, a.s., 2006, str. 97 a násl.  
53 Knappová, Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1., ASPI 2005, str. 226.  
54 Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 36.  
55 Rozhodnutie NS zo dňa 22.2.2005, sp. zn.: 29 Odo 161/2004 a rozhodnutie NS zo dňa 24.5.2007, sp. 

zn.: 29 Odo 501/2006.  
56 Rozhodnutie NS zo dňa 15.10.2008, sp. zn.: 31 Odo 11/2006. Bližšie sa rozhodnutím zaoberám 

v kapitole venovanej zastúpeniu.  
57 Knappová, Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1., ASPI 2005, str. 224.  
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podnikateľa v spore, ktorý s ňou vedie; obecnú platnosť uvedenej zásady 

podčiarkuje okolnosť, že napr. v sporoch o neplatnosť uznesenia valnej hromady 

spoločnosti – ktoré je možno chápať ako typové spory, pri ktorých stojí proti sebe 

štatutárny orgán a spoločnosť, ktorú reprezentuje – stanoví ObchZ pre účely jej 

naplnenia zvláštne pravidlá pre zastúpenie spoločnosti. Ak právnická osoba nemá 

štatutárny orgán oprávnený jej menom konať, súd jej môže ustanoviť opatrovníka 

pre konanie.58 Síce sa jedná o rozhodnutie procesného charakteru, jeho závery vo 

vzťahu ku konateľskému oprávneniu pri hmotneprávnom úkone budú rovnaké.59 

Záujmy ostatných spoločníkov podľa judikatúry nehrajú rolu – zo skutočnosti, že 

štatutárny orgán nekoná v súlade so záujmami ostatných spoločníkov resp. 

obchodnej spoločnosti, nie je možné dovodiť, že zo strany obchodnej spoločnosti sa 

nejedná o vážne konanie alebo o konanie v rozpore s dobrými mravmi, ktoré by 

zakladalo absolútnu neplatnosť právneho úkonu takto uskutočneného.60 

b) Podnikateľ právnická osoba koná prostredníctvom zástupcu: v prípadoch kedy 

niekto iný než štatutárny orgán koná menom právnickej osoby je konaním 

prostredníctvom zástupcu.61 Aspekty zastúpenia ďalej rozoberiem v nasledujúcej 

kapitole.  

 

Na okraj poznamenávam, že právne konanie (ako právne relevantné prejavy vôle 

vo vzťahu k tretím osobám, ktorých cieľom je zasiahnuť do právneho stavu) je nutné 

odlišovať od rozhodovania (ako procesu vzniku vôle, ktorá je neskôr právne 

relevantnou formou vyjadrená) a obchodným vedením (pod ktorým si môžeme 

predstaviť organizáciu a riadenie podniku, riadenie zamestnancov, rozhodovania 

o prevádzkových záležitostiach – napr. zásobovanie, odbyt, reklama, vedenie 

účtovníctva ako aj rozhodovanie o obchodných zámeroch62). Podstatou právneho 

konania je vyvolanie účinkov vo vzťahu k tretím osobám, zatiaľ čo rozhodovanie resp. 

obchodné vedenie sú úkony, ktoré nesmerujú voči tretím osobám, naopak, sú 

                                                 
58 Rozhodnutie NS zo dňa 30.6.1999, sp. zn.: 2 Cdon 680/97, publikované ako R 37/2000.    
59 Štenglová, I. Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů. Praha: Aspi, 2005, str.18. 
60 Rozhodnutie NS zo dňa 20.10.2006, sp. zn.: 32 Odo 1090/2006.  
61 Pelikánová, I. Subjekt v obchodním právu. Právo a podnikání č. 2/1993, str. 10.  
62 Rozhodnutie NS zo dňa 5.4.2006, sp. zn.: 5 Tdo 94/2006.  
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nasmerované dovnútra obchodnej spoločnosti. Obchodným vedením je treba rozumieť 

tvorbu vôle vnútri spoločnosti. Ak je táto vôľa prejavená navonok voči tretím osobám, 

nejedná sa už o obchodné vedenie, ale o právny úkon.63 Rozdiely v úkone, ktorý spadá 

pod pojem obchodné vedenie a úkonom, ktorý je prejavený navonok, naznačila 

i judikatúra v tom, že nedodržanie postupu stanoveného spoločenskou zmluvou pre 

rozhodovanie o obchodnom vedení nemá za následok neplatnosť právneho úkonu za 

predpokladu, že boli splnené podmienky pre stanovený spôsob konania spoločnosti.64  

Zaujímavou sa môže javiť úvaha o vzájomnom prepojení priameho konania 

a zastúpenia, špecificky u právnických osôb. Mám na mysli prípady, kedy konanie 

štatutárneho orgánu je podmienené konaním napr. prokuristu – ktoré nám vytvára akúsi 

zvláštnu formu spoločného konania a zastupovania. Dôvodom takejto úpravy 

v stanovách spoločnosti sú zrejmé – obrana proti zneužitiu právomocí jednou 

osobou, vzájomná kontrola65 a čo možná najlepšie zaistenie presadzovania záujmov 

spoločnosti. V konkrétnom prípade však môže daná úprava dokonca spoločnosti 

poškodiť resp. môžu sa prejaviť i riziká tejto konštrukcie – fyzická neprítomnosť 

ktorejkoľvek zložky uvedenej konštrukcie v podstate vylučuje možnosť právnickej 

osoby účasti na hospodárskom živote cestou právne relevantného konania. Netreba 

zabúdať nato, že obchodný styk vyžaduje schopnosť reagovať rýchlo. Síce účel danej 

úpravy má nepochybne svoje opodstatnenie, fakticky však môže uvedená úprava 

znemožniť efektívne prejavovanie vôle u podnikateľa. Úprava expressis verbis v ObchZ 

chýba, v teórii sa vyskytol názor, ktorý za istých podmienok spoločné konanie 

a zastúpenie pripúšťa.66 Je pravdou, že v súkromnom práve platí obecná zásada, že čo 

zákon výslovne nezakazuje, je dovolené. Argumentom a contrario by sme mohli 

dovodiť, že daná konštrukcia nie je vylúčená. Tento argument je však často zradný 

a k správnej odpovedi nás neprivedie. Myslím si, že prípustnosť danej konštrukcie bude 

na hranici únosnosti. Ustanovenia o rozsahu konateľského oprávnenia štatutárneho 

orgánu sú kogentného charakteru, bez možnosti zmluvne sa odchýliť od zákonnej 

                                                 
63 Řeháček, O. Jednání členů představenstva akciové společnosti a obchodní vedení akciové společnosti. 

Bulletin advokacie č. 5/2008, str. 23.  
64 Rozhodnutie NS zo dňa 27.2.2007, sp. zn.: 29 Odo 1108/2005.  
65 Bělohlávek, A., Jašek, V. Jednání za obchodní společnost. Právní rádce č. 4/1996, str. 10 a násl.  
66 Viď. článok uvedený v pozn. č. 65, str. 12.  
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úpravy. Tento záver platí i u napr. prokúry, kde rozsah zmocnenia prokuristu konať 

menom podnikateľa je vymedzený zákonom kogentne. Uvedenou konštrukciou tak 

fakticky dochádza ako u štatutárneho orgánu, tak i u prokuristu k obmedzeniu ich 

oprávnenia konať menom podnikateľa a dochádza tak k popretiu povahy konateľského 

oprávnenia štatutárneho orgánu (neobmedzenosť a neobmedziteľnosť) a prokúry ako 

zvláštnej obchodnej plnej moci (relatívne široko koncipovanej). Netreba zabudnúť na 

fakt, že ustanovením prokuristu podnikateľ nestráca možnosť konať priamo – teda 

štatutárnym orgánom, k vyčerpaniu konateľského oprávnenia nedochádza, oprávnenie 

konať existuje paralelne a nezávisle na oprávnení prokuristu (obdobne to platí 

i v prípade zastúpenia na základe dohody o zastúpení).  ObchZ pozná cesty, ako 

dosiahnuť obdobný účel ako uvedená konštrukcia. Nič nebráni zakladateľom 

spoločnosti, aby v konkrétnom prípade zvolili variantu spoločnosti s ručením 

obmedzeným s 2 konateľmi a v stanovách stanovili, že konatelia konajú menom 

spoločnosti spoločne. Tento tzv. princíp štyroch očí prax pozná, judikatúra dokonca 

zakázala, aby túto formu kontroly členovia štatutárneho orgánu vylúčili tým, že si jeden 

druhému udelia plné moci.67 Ako som uviedol vyššie, i úprava vnútorného obmedzenia 

konateľského oprávnenia môže mať za istých okolností právne následky i vo vzťahu 

k tretím osobám. Vo vzťahu k uvedenému, považujem za danú konštrukciu 

prinajmenšom za spornú. Časť teórie uvádza, že ObchZ danú úpravu neumožňuje. 

Argumentuje tým, že upraviť spôsob konania štatutárneho orgánu alebo jeho členov 

môžu stanovy alebo spoločenská zmluva len vo vzťahu k týmto osobám.68 Vyskytol sa 

i názor, že v prípade, že by došlo k zápisu tejto konštrukcie do obchodného registra, 

môže byť chápaná len ako vnútorný pokyn pre postup, ale nemôže byť účinná navonok. 

Možnosť platne a záväzne uskutočňovať právne úkony vo vzťahoch voči tretím osobám 

ako štatutárny orgán nie je možné platne a s účinnosťou podmieňovať spolupodpisom 

niekoho, kto nie je štatutárnym orgánom resp. jeho členom.69   

                                                 
67 Napr. rozhodnutie NS zo dňa 24.4.2007, sp. zn.: 29 Odo 1082/2005.  
68 Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 36. 
69 Tomsa, M. Vázanost podnikatele jednáním zástupce v obchodních vztazích na základě zákonného 

zmocnění. Obchodní právo č. 1/1999, str. 3.  
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Pre úplnosť dodávam, že v ustanovení § 64 ObchZ upravuje zvláštny prípad 

konania menom spoločnosti ešte pred jej zápisom do obchodného registra – teda v dobe 

kedy právnická osoba v dôsledku dvojfázovosti procesu jej kreovania síce bola 

založená, ale ešte ako subjekt práva neexistuje. Takto konať môže ktokoľvek, 

spoločnosť sa stáva z uvedeného konania zaviazanou až následným schválením 

v zákonom stanovej lehote, účinky náležitého schválenia nastávajú ex tunc.  

 

Úplne na záver pár poznámok o konaní „businessmana“ v commnon law. S určitou 

rezervou (netreba zabudnúť, že koncept obchodného práva v common law je 

vybudovaný na iných právnych pojmoch, konštrukciách, inštitútoch – napr. pojem 

board bude podobný pojmu predstavenstvo akciovej spoločnosti, je však možné, že sa 

plne kryť nebudú) môžeme uviesť nasledovné70:  

Právo konať menom predstavenstva je koncipované obdobne ako konateľské 

oprávnenie štatutárneho orgánu na starom kontinente. Zákon o spoločnostiach z roku 

1989 stanoví, že zmocnenie predstavenstva zaväzovať spoločnosť sa považuje za 

neobmedzené a to i vo vzťahu k prípadným obmedzeniam stanovených v spoločenskej 

zmluve alebo v stanovách. Podobne ako v európskych úpravách však zákon vyžaduje 

dobrú vieru tretích osôb.  

Uvádzajú sa 2 druhy zmocnení: actual authority a ostensible authority. Rozdiely 

budú v mnohých prípadoch neostré. Ako príklad actual authority (skutočné zmocnenie) 

sa uvádza prípad, keď riaditeľ je výslovne menovaný do výkonnej funkcie, takýto 

riaditeľ bude mať implicitné zmocnenie zaväzovať spoločnosť v obvyklom rozsahu, 

ktorý je spojený s danou pozíciou (podobné črty vykazuje ustanovenie § 15 ObchZ). 

Toto zmocnenie však môže byť obmedzené samotným predstavenstvom alebo 

stanovami. V rozhodnutí Royal British Bank v Turquand (1856) bolo formulované tzv. 

indoor management rule, podľa ktorého tretia strana pri konaní so spoločnosťou nie je 

povinná uistiť sa, že všetky vnútorné pravidlá spoločnosti boli dodržané vo vzťahu 

k právomoci konať menom spoločnosti. V prípade, že sa v konkrétnom prípade bude 

aplikovať toto pravidlo, tretia strana sa môže odvolať na právo riaditeľa konať menom 

spoločnosti, ktoré je obvykle spojené s danou výkonnou pozíciou. V prípade Hely 

                                                 
70 Griffin, S., Company Law, Fundamental principles, 3. vydání, 2000, str. 113 a násl.  
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Hutchinson v Brayhead Ltd (1968) predseda predstavenstva nato aby mohol konať 

menom spoločnosti nezískal predošlý súhlas predstavenstva. Súd uzavrel, že 

v konkrétnom prípade predseda v minulosti často bez konzultácií s ostatnými členmi 

predstavenstva zaväzoval spoločnosť. Takéto úkony súd posúdil ako úkony podobné 

aktom de facto riaditeľa. Ostatní členovia predstavenstva nereagovali na predošlé 

konania jeho predsedu, nesnažili sa jeho konanie obmedziť. Súd dovodil, že predseda 

predstavenstva zaväzoval spoločnosť a to na základe pozície, ktorú zastával – de facto 

výkonný riaditeľ (managing director).  

Druhým typom zmocnenia je ostensible authority (domnelé oprávnenie, 

zmocnenie). Na rozdiel od actual authority, ktorá je založená na výslovnom alebo 

implicitnom delegovaní zmocnenia spoločnosťou (principálom) na zamestnanca 

spoločnosti (agenta), ostensible authority je chápaná ako dôsledok, kedy určitá osoba 

(agent) disponuje potrebnou právomocou zaväzovať spoločnosť, zamestnanec 

spoločnosti, ktorý disponuje ostensible authority nebude mať žiadnu právomoc vykonať 

právny úkon ku ktorému sa ostensible authority viaže. V prípade First Energy Ltd 

v Hungarian International Bank Ltd (1993) sa ukázala flexibilita konceptu ostensible 

authority. Senior manažér banky z pozície senior zamestnanca banky konal v medziach 

ostensible authority a udelil súhlas k navrhnutej transakcii. Súd uzavrel, že manažér 

spravidla nebude oprávnený k tomu, aby sám autorizoval transakcie bez toho aby ich 

schválilo vedenie. V konkrétnom prípade, ale vedenie banky (principál) doslova 

obliekla jej agenta s ozdobami zmocnenia v takej miere, že mohli vyvolať u tretej strany 

zdanie o existencii zastúpenia. Banka tak urobila napr. tým, že umožnila manažérovi 

v predošlých rokovaniach s treťou stranou začať vyjednávať ohľadom zmluvy menom 

banky (on behalf of the bank). Tretia strana tak spoliehala na ostensible authority 

manažéra na základe predošlého konania s bankou.  

 

Zdá sa, že obchodné právo je skutočne právom obchodníkov a povaha obchodníkov 

sa na kontinentoch nelíši. Samozrejme existujú rozdiely medzi jednotlivými úpravami, 

zároveň je ale zrejmé, že úprava medzi oceánmi nesie i mnohé spoločné rysy. 
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3 ZASTÚPENIE  V  SÚKROMNOM PRÁVE  

3.1 Obecné poznámky  

Zmyslom právnych úkonov je uspokojovanie potrieb a záujmov jednotlivých 

subjektov práva. Je zrejmé, že potom subjekt v práve spravidla koná priamo a spôsobuje 

právne následky pre seba samého – na právnom úkone má osobný záujem.71 V určitej 

fáze vývoja spoločnosti sa vytvára potreba konania za druhého. Je pochopiteľné, že 

obchodník pri prevádzkovaní svojej živnosti nemôže všetky konania a úkony vykonávať 

sám, keď jeho podnik dosiahne väčšieho rozsahu. Robí tak pomocou a prostredníctvom 

osôb iných, ktoré z tohto dôvodu stoja k nemu v rozličnom právnom pomere.72 

Štruktúrovaná spoločnosť tak formuluje požiadavku pre zákonodarcu, aby zakotvil 

v práve inštitút, ktorý bude umožňovať, aby právne účinky pre právny subjekt vznikli 

v dôsledku konania subjektu iného. Ide o prípady, kedy jedna osoba (zástupca, agent) 

koná za iného (zastúpeného, principála), ktorý síce zostáva pánom právneho úkonu, ale 

z rôznych dôvodov nechce či nemôže uskutočniť úkon sám priamym konaním. Zástupca 

uskutočňuje právny úkon, ale nie ako právny úkon vlastný, ale ako právny úkon 

zastúpeného. Konanie zástupcu tvoria prejavy vôle, ktoré sú buď uskutočňované, alebo 

prijímané. U reálnych úkonov nie je možné so zastúpením počítať. Zastúpením však 

nevylučuje spôsobilosť principála samostatne konať, ale len rozvíja možnosť právneho 

konania.73  Predpokladom zastúpenia je uznanie tohto inštitútu právnym poriadkom, tzn. 

že účinky právnych úkonov z konania zástupcu sú zo zákona pripisované zastúpenému. 

Zároveň je prijateľné, že právo uskutočňovanie právnych úkonov menom iného vylúči – 

typicky uzatváranie manželstva.74 Z hľadiska súčasného konceptu subjektívnej stránky 

trestného činu nie je možné spáchať trestný čin v zastúpení – teda tak, že následky 

konania zástupcu by boli pričítané zástúpenému. Nato, aby mohla byť realizovaná 

podstata zastúpenia – konanie agenta s účinkami pre principála – však právo musí 

                                                 
71 Rebro, K., Blaho, P. Rímske právo. Bratislava: Iura Edition, 2003, str. 210.  
72 Štěpina, J. Obchodníci a obchodní společnosti. Vydal Josef Svoboda, Praha: 1935, str. 140. 
73 Tichý, L. Základní otázky smluvního zastoupení, systém ASPI – Sborník statí z diskusních fór 

o rekodifikaci občanského práva.  
74 Viď pozn. č. 73.  
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požadovať istý titul, isté oprávnenie, plynúce zo zákona alebo z právneho úkonu – ináč 

by zastúpený nebol chránený pred nekontrolovateľným konaním cudzích osôb proti 

svojej vôli.75 

Súčasné chápanie zastúpenia prešlo dlhým historickým vývojom. Základ 

moderného súkromného práva, právo rímske, ponímalo zastúpenie odlišne než právo 

dnešné, zastúpenie dokonca neuznávalo, pripúšťalo len náhradníctvo. Priame zastúpenie 

bolo v rímskom práve úplne vylúčené, právne konanie, ktorým by niekto uskutočnil 

právny úkon menom iného, by bolo bývalo neplatné. Potrebe priameho zastúpenia, 

ktorú rímsky právny obchod pochopiteľne pociťoval, napomáhali opatrenia prétora.76 

Súvisí to zrejme s povahou úpravy práva osôb, ktorá zaznamenala diametrálne zmeny, 

na rozdiel od rímskeho práva obligačného alebo vecného, v ktorom i dnes nachádzame 

v mnohom inšpiráciu. Pater familias nadobúdal všetko, čo bolo nadobudnuté osobami 

nad ktorými vykonával moc (členovia rodiny, otroci).77 Zastúpenie tak predstavuje 

prípad, kedy podnikateľ koná nepriamo, prostredníctvom zástupcu.78 Zastúpenie je 

obecný inštitút práva, ktorý nachádzame ako v práve súkromnom, tak v práve verejnom. 

Tiež je možné delenie zastúpenia podľa toho, či úkony zástupca uskutočňuje v práve 

hmotnom alebo práve procesnom (v civilnom procese viď ustanovenie § 22 a násl. OSŘ 

v obecnej rovine, alebo napr. ustanovenie § 241 OSŘ v prípade dovolania; v trestnom 

procese viď napr. ustanovenie § 33 resp. § 36 TŘ). Zastupovanie štátu ako právnickej 

osoby sui generis upravuje samostatný zákon.79  

ŽZ pracuje vo viacerých ustanoveniach s pojmom “zodpovedný zástupca“ napr. 

v ustanovení § 11 ŽZ. Jazykové vyjadrenie tohto inštitútu je však klamlivé – 

zodpovedný zástupca nedisponuje oprávnením konať menom podnikateľa zo samotnej 

skutočnosti, že bol ustanovený živnostníkom ako zodpovedný zástupca (oprávnenie 

však môže vzniknúť napr. v zmysle ustanovenia § 15 ObchZ). Zmyslom inštitútu 

zodpovedného zástupcu je niečo iné než umožniť uskutočňovať právne úkony menom 

                                                 
75 Viď pozn. č. 73.  
76 Heyrovský, L. Dějiny a systém soukromého práva římského, 4. vydání 1910, Praha, str. 223 alebo 

pozn. č. 71.  
77 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 1995, str. 105 a násl.  
78 Plíva, S. Právní jednání podnikatele. Právo a podnikání č 9/1993, str. 5.  
79 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovnání v právních vztazích.  
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podnikateľa osobou od podnikateľa odlišnou – zmyslom je odstránenie tzv. zvláštnych 

predpokladov pre prevádzkovanie živnosti.80  

3.2 Klasifikácia zastúpenia  

„Zástupcom je ten, kto uskutočňuje právne konanie pre iného a na miesto iného, 

aby sa iný stal účastným následkov právneho konania. Toto zastúpenie môže mať 

príčinu v tom, že osoba, pre ktorú majú byť zriadené právne pomery, síce má 

spôsobilosť k právam, nie je spôsobilá k činom. Za osoby nespôsobilé k činom koná 

nutný, zákonný zástupca, poručník (tutor, curator). Ale i pre osobu spôsobilú k činom 

môže nastať potreba byť zastúpený, keď nie je možné, aby sama právne konala, pre 

prekážku faktickú napr. chorobu, neprítomnosť alebo zaneprázdnenosť inými vecami. 

Že tu jeden uskutočňuje právne konanie za druhého ako dobrovoľný zástupca, býva 

obyčajne odôvodnené prejavom vôle samotného zastúpeného (dominus negotii). 

Najčastejšie sa prejavuje táto vôľa zastúpeného príkazom (mandatum), ktorým on 

vyzýva druhého, aby predostrel právne konanie za neho, čomu sa tento (procurator) 

podvoľuje bezplatne.“81 

Kritériá pripadajúce v úvahu pre členenie zastúpenia sú rôzne. Takto môžeme 

deliť zastúpenie v oblasti súkromného alebo verejného práva. Podľa právnych 

následkov, ktoré právne úkony zástupcu spôsobujú, môže prichádzať v úvahu členenie 

na hmotneprávne alebo procesneprávne zastúpenie (kritériom je oblasť práva, v ktorej 

právny úkon vyvolá právny následok). Základným delením však zostáva delenie na 

zastúpenie zákonné alebo zmluvné; a delenie na zastúpenie priame a nepriame.  

 Zastúpenie zmluvné: je založené právnym úkonom – zmocnením, poverením. 

Pri zmluvnom zastúpení je nutné odlišovať zmluvu, ktorá zakladá právny vzťah 

zastúpenia (podľa ustanovenia § 23 ObčZ je to dohoda o plnej moci) od právneho 

vzťahu medzi zástupcom a zastúpeným (zastúpenie) založeného uvedenou zmluvou 

a plnou mocou, ako osvedčenia existencie právneho vzťahu zastúpenia.82 

                                                 
80 Viď pozn. č. 14.  
81 Heyrovský, L. Dějiny a systém soukromého práva římského, 4. vydání 1910, Praha, str. 221.  
82 Knappová, Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1., ASPI 2005, str. 246.  
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 Zákonné zastúpenie: je založené na základe zákona, rozhodnutia súdu alebo 

iného štátneho orgánu.83 Oprávnenie zastupovať je odvodené zo zákona (osoby 

s obmedzenou spôsobilosťou k právnym úkonom – napr. rodičia vo vzťahu k deťom) 

alebo z právneho aktu (rozhodnutia súdu).  

 Priame zastúpenie: zástupca koná s tým zjavným úmyslom, aby úspech 

právneho konania postihol priamo osobu zastúpenú a nie zástupcu. Zástupca prejavuje 

svoju vôľu, ale právny účinok nastáva bezprostredne a výlučne u zastúpeného. Zástupca 

koná sám – teda musí byť spôsobilý k danému právnemu konaniu. Nato aby mohlo 

konanie zástupcu pôsobiť bezprostredne pre zastúpeného, je potrebné, aby zástupca mal 

právnu moc konať s účinkom pre zastúpeného. Táto zástupná moc vychádza z úradu 

poručenského, zo zastupiteľstva osoby právnickej alebo z prejavu vôle zastúpenej osoby 

samej. V poslednom prípade hovoríme o plnej moci, plnomocenstve. Sama je 

jednostranným právnym konaním zastúpeného a jednostranne odvolateľnou. Ak niekto 

konal za iného, pričom nemal k tomu plnú moc, nahradzuje sa tento nedostatok tým, že 

zastúpený schváli neskôr ono konanie.84 

 Nepriame zastúpenie: zástupca uskutočňuje právne konanie, koná ale 

v cudzom prospechu a na cudzí účet v úmysle, aby zamýšľané účinky postihli najskôr 

jeho samého. Tým on sám nadobúda práv, alebo zaväzuje sám seba, následne je 

potrebný ešte zvláštny úkon, ktorým by sa práva alebo právne záväzky dodatočne 

previedli na zastúpeného. Nepriamy zástupca býva nazývaný náhradníkom, zatiaľ čo 

meno zástupca je vyhradené pre zástupcu priameho.85 Nepriamy zástupca tak 

uskutočňuje úkon svojím menom, ale na účet zastúpeného. Subjektom oprávnenia bude 

z právneho hľadiska nepriamy zástupca, ale ekonomické dôsledky postihnú 

zastúpeného. Táto konštrukcia oddeľuje právny účinok od účinku hospodárskeho.86 

Úpravu expressis verbis ObčZ neprináša, je možné ale uvažovať o zmluvnom zastúpení 

založeného inominátnou zmluvou podľa ustanovenia § 51 ObčZ resp. § 269 odst. 2 

ObchZ, ktoré bude mať charakter nepriameho zastúpenia. ObchZ však nepriame 

zastúpenie výslovne upravuje – ustanovením § 577 a násl., ktoré upravujú 

                                                 
83 Knappová, Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1., ASPI 2005, str. 245.  
84 Viď pozn. č. 81, str. 222 a násl.  
85 Viď pozn. č 81, str. 223.  
86 Viď pozn. č 10, str. 9.  
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komisionársku zmluvu.87 Práva a povinnosti z právnych úkonov nepriameho zástupcu 

vznikajú jemu a on je povinný následne ďalším právnym úkonom tieto práva 

a povinnosti previesť na toho, na koho účet právny úkon uskutočnil.88 

 

 Od prípadov zastúpenia je potrebné odlíšiť postavenie posla. Pojmovým rozdiel 

predstavuje skutočnosť, že zástupca uskutočňuje vlastné prejavy vôle, sám svojím 

konaním určuje obsah právneho úkonu, ktorý uskutočňuje za zastúpeného, zatiaľ čo 

posol je iba akýmsi nositeľom vôle iného, sám neformuje právny úkon, iba prenáša už 

vytvorený prejav vôle jeho adresátovi.  

 

3.3 Zastúpenie podľa občianskeho zákonníku   

Úprava zastúpenia podnikateľa nie je upravená výlučne v obchodnom kódexe. 

Musíme tak v mnohých prípadoch siahať po ustanoveniach ObčZ, niektoré formy 

zastúpenia dokonca ObchZ opomína a ObčZ bude tak úpravou výlučnou, a preto 

v zmysle ustanovenia § 1 odst. 2 ObchZ bude nutné aplikovať príslušné ustanovenia 

ObčZ; takto budeme musieť aplikovať i napr. ustanovenie § 32 odst. 1 ObčZ, ergo pre 

prípad, že z právneho úkonu neplynie, že ten, kto právny úkon uskutočňuje koná za 

iného, uplatní sa nevyvrátiteľná právna domnienka, že koná menom vlastným a že práva 

a záväzky vznikajú jemu, pričom uvedené platí ako pre prípad zastúpenia zákonného 

i zmluvného.89. Tento stav samozrejme nie je ideálny, svedčí o tom i početná judikatúra, 

na ktorú miestami odkazujem.  

ObčZ systematicky venuje zastúpeniu hlavu tretiu všeobecných ustanovení časti 

prvej. Na začiatku normuje 3 všeobecné paragrafy týkajúce sa obecne problematiky 

zastúpenia, nasledujú ustanovenia pod spoločným nadpisom Zastúpenie fyzických osôb 

a na záver ustanovenia pod spoločným nadpisom Zastúpenie na základe plnej moci.  

                                                 
87 Švestka, J. In Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 265 a násl.  
88 Viď pozn. č. 87, str. 267.  
89 Rozhodnutie NS zo dňa 19.5.2005, sp. zn.: 33 Odo 582/2004.  
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Z obecných ustanovení o zastúpení plynie, že ObčZ upravuje len priame 

zastúpenie,90 zastúpenie nepriame výslovnú úpravu nemá. Predpokladom, aby zástupca 

mohol uskutočniť platne menom zastúpeného právny úkon je okrem iného i skutočnosť, 

že zástupca musí mať spôsobilosť k právnym úkonom, ktoré má vykonávať menom 

zastúpeného. Neznamená to, že musí mať plnú spôsobilosť k právnym úkonom (na 

rozdiel od prokúry). Zástupcom i zastúpeným môže byť ako osoba fyzická, tak osoba 

právnická.91 Ďalším obmedzením vo vzťahu k prípadnej osobe zástupcu stanoví 

ustanovenie § 22 odst. 1 ObčZ, ktoré vylučuje ako možného zástupcu osobu, ktorej 

záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného (sama možnosť rozporu nepostačuje, 

rozpor musí reálne existovať).92 K danému ustanoveniu sa viaže judikatorný vývoj. 

Najvyšší súd dovodil ešte v roku 1998, že štatutárny orgán nemôže menom spoločnosti 

konať, ak sú jeho záujmy v rozpore so záujmami spoločnosti, ktorej menom koná.93 

Judikát vecne riešil problematiku pracovného práva, vtedajšie znenie ustanovenia § 14 

odst. 2 zákonníku práce bolo obsahovo rovnaké než znenie ustanovenia § 20 odst. 2 

ObčZ. Síce sa jedná o úpravu neprípustnosti zastúpenia, Najvyšší súd analógiou dané 

ustanovenia vztiahol i na konanie štatutárneho orgánu (ktoré ale zastúpením nie je). 

Rozhodnutie svoje závery obmedzuje na oblasť pracovného práva – rozdielnosť 

záujmov zmluvných strán pri zjednávaná pracovnej zmluvy spravidla vylučuje, aby za 

organizáciu–zamestnávateľa zmluvu dohodla a podpísala tá istá osoba - budúci 

pracovník, ktorý je zároveň druhým účastníkom pracovnej zmluvy. V oblasti 

pracovného práva sa tohto právneho názoru Najvyšší súd drží a judikuje konštantne.94 

V teórii sa vyskytol názor, že uvedené závery sa aplikujú i v obchodných vzťahoch 

obdobne.95 V tejto línii Najvyšší súd pokračoval i v rozhodnutí publikovaného pod R 

                                                 
90 Ustanovenie § 22 odst. 1 ObčZ: zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného jeho menom.  
91 Zástupcom však nemôže byť ktokoľvek. Môže ním byť len osoba, ktorá splňuje zákonom stanovené 

predpoklady pre zastúpenie – ako zmluvné, tak zákonné. Splnenie zákonných či zmluvných predpokladov 

zastúpenia nie je možné posúdiť bez identifikácie osoby zástupcu. Viď rozhodnutie NS zo dňa 

15.11.2007, sp. zn.: 32 Odo 981/2006.  
92 Knappová, Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1., ASPI 2005, str.  246.  
93 Rozhodnutie NS zo dňa 17.11.1998, sp. zn.: 21 Cdo 11/98, publikovaného ako R 63/1999.  
94 Napr. rozhodnutie NS 21 Cdo 963/2002, 21 Cdo 2708/2008, 21 Cdo 5313/2007, 21 Cdo 3834/2007, 21 

Cdo 3014/2007, 21 Cdo 1668/2008, 21 Cdo 313/2007, 21 Cdo 353/2007. 
95 Štenglová, I. Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů. Praha: Aspi, 2005, str. 10. 
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37/2000, v ktorom uzavrel, že nie je možné pripustiť, aby menom právnickej osoby ako 

jej štatutárny orgán konal ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami právnickej 

osoby.96 Istý prielom priniesol až ďalší vývoj, kedy Najvyšší súd došiel v jednom zo 

svojich rozhodnutí k záveru, že podpornú aplikáciu ustanovení ObčZ o zastúpení je 

možné využiť len v prípadoch nepriameho konania podnikateľa – ergo podporná 

aplikácia ustanovení ObčZ o zastúpení je v zásade vylúčená v prípadoch, kedy 

podnikateľ právnická osoba koná štatutárnym orgánom.97 Najvyšší súd odmietol 

argumentáciu odvolacieho súdu založenú na skutočnosti, že i keď je konanie 

štatutárneho orgánu konaním priamym, nesie toto konanie rysy konania zástupcu 

menom zastúpeného, svojou podstatou sa konanie štatutárneho orgánu konaniu 

v zastúpení blíži. Uvedený záver odvolací súd oprel o ustanovenie § 66 odst. 2 ObchZ, 

ktorý podriaďuje vzťah štatutárneho orgánu a spoločnosti ustanoveniam o mandátnej 

zmluve, ktorá je „typickou zmluvou o zastúpení“. Najvyšší súd uzatvára, že ak konal 

štatutárny orgán v rozpore so záujmami spoločnosti, porušil povinnosť vykonávať svoju 

pôsobnosť s náležitou starostlivosťou. Porušenie tejto povinnosti však nemá za následok 

neplatnosť právneho úkonu, ktorý spoločnosť prostredníctvom svojho štatutárneho 

orgánu uskutočnila, ale zakladá nárok spoločnosti voči štatutárnemu orgánu na náhradu 

prípadnej škody.98 Na uvedené rozhodnutie nadväzujú niektoré ďalšie s právnymi 

závermi: zo samotnej skutočnosti, že zmluva bola podpísaná za obe zmluvné strany 

rovnaké osoby, ešte nie je možné dovodiť neplatnosť takto uzatvorenej zmluvy.99 

V inom rozhodnutí uzavrel, že kúpna zmluva, ktorú menom oboch strán uzatvorila 

rovnaká fyzická osoba ako ich štatutárny orgán a v ktorej je dohodnutá kúpna cena 

výrazne nižšia než cena obvyklá, pritom môže byť, pri splnení zákonom stanovených 

podmienok, právnym úkonom uskutočneným v rozpore so zákonom a teda úkonom 

neplatným podľa ustanovenia § 39 ObčZ.100  

                                                 
96 O rozhodnutí som sa zmienil už vyššie v kapitole venovanej konaniu podnikateľa – viď pozn. č. 58.  
97 Rozhodnutie NS zo dňa 24.2.2009, sp. zn.: 29 Cdo 3864/2008.  
98 Viď pozn. č. 97.  
99 Rozhodnutie NS zo dňa 30.9.2009, sp. zn.: 29 Cdo 3418/2008.  
100 Rozhodnutie NS zo dňa 30.10.2008, sp. zn.: 29 Cdo 2531/2008. A tiež rozhodnutia v ňom uvedené, 

predovšetkým v súvislosti s úmyslom oboch zmluvných strán pri uzavretí zmluvy dosiahnuť výsledku, 

ktorý odporuje zákonu alebo ho obchádza.  
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 Zákon v ustanovení § 24 ObčZ stanoví požiadavku, aby zástupca konal osobne, 

možnosť aby si zástupca ustanovil ďalšieho zástupcu (substitúta) viaže na možnosť 

takého konania stanovenú v zákone alebo v dohode so zastúpeným. I v tomto prípade 

z konania ďalšieho zástupcu vznikajú účinky priamo zastúpenému. Substitút si však 

ďalšieho zástupcu ustanoviť nemôže.101 S tým súvisí otázka, kto môže menom 

právnickej osoby vystaviť plnú moc – nepochybne to je štatutárny orgán. Základom 

ďalších úvah musí byť fakt, že štatutárny orgán nie je zástupca. Všetky ďalšie osoby, 

ktoré oprávnene konajú menom právnickej osoby sú zástupcovia. Tým narážame na 

limit ustanovenia § 24 ObčZ, ktorý viaže udelenie plnej moci zástupcom na možnosť 

danú zákonom alebo dohodou.102 V zásade tak zástupca nebude oprávnený k udeleniu 

plnej moci menom právnickej osoby s vyššie uvedenou výnimkou. Zástupcom 

právnickej osoby nemôže byť ani osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho 

členom, pretože jej konanie je pričítateľné priamo právnickej osobe.103  

3.3.1 Zákonné zastúpenie podľa občianskeho zákonníku   

Úpravu zákonného zastúpenia nachádzame v oboch súkromnoprávnych 

kódexoch. Úvaha, na základe ktorej by sme dovodili záver, že v prípade 

obchodnezáväzkového vzťahu budeme aplikovať ustanovenia ObchZ a v prípade, že 

vznikol vzťah občianskoprávny použijeme ustanovenia ObčZ, nie je správna. Ak teda 

dvojstranným právnym úkonom uzavretým medzi podnikateľom a bežným 

konzumentom – kúpnou zmluvou – vznikne občianskoprávny záväzkový vzťah, na 

úpravu zastúpenia podnikateľa budeme aplikovať i príslušné ustanovenia ObchZ (napr. 

ustanovenie § 16 ObchZ).  

 

 

 

                                                 
101 Švestka, J. In Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 273.  
102 Pelikánová, I., Kobliha, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. I. Část § 1-55. Praha: Linde, 1994, str. 

66. Tiež Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2009, str. 38.  
103 Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 až § 92e. Praha: Polygon, 2002, str. 95.  
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A/ Zákonné zastúpenie fyzických osôb 

Podnikateľom môže byť i fyzická osoba – z tohto pohľadu prichádza v úvahu aplikácia 

ustanovení § 26 – 30 ObčZ, predovšetkým v prípade živnostenského podnikania. 

Obecne som o týchto otázkach, vrátane prípadov, kedy živnostník stráca spôsobilosť 

k právnym úkonom a jeho menom bude konať zákonný zástupca, pojednal v kapitole 2 

venovanej konaniu podnikateľa. Faktom zostáva, že pre podnikanie sa vyžaduje 

rozumová i mravná vyspelosť a preto osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť k právnym 

úkonom môžu byť podnikateľmi len výnimočne.104 Zákonné zastúpenie fyzickej osoby 

podnikateľa tak nebude javom častým.  

 

B/ Zákonné zastúpenie právnických osôb  

Systematicky nie je úprava zaradená v ustanoveniach o zastúpení, ale nájdeme ju 

v hlave druhej venovanej účastníkom občianskoprávnych vzťahov, v oddiele 

upravujúcom postavenie právnických osôb časti prvej občianskeho kódexu. Jazykovým 

výkladom ustanovenia § 20 odst. 2 ObčZ dovodíme, že sa jedná o prípad zastúpenia 

právnickej osoby. Z ustanovení o zákonnom zastúpení fyzických osôb pripadá v úvahu 

aplikácia ustanovenia § 29 ObčZ i pre právnické osoby. Časť teórie dovodzuje, že 

opatrovník môže byť ako zákonný zástupca ustanovený výnimočne i právnickej 

osobe.105  

 Ustanovenie § 20 odst. 2 ObčZ je úpravou lex generalis vo vzťahu k § 15 

ObchZ. Podstatný rozdiel záleží v tom, že úprava ObčZ sa použije na právnické osoby 

obecne (a contrario sa nepoužije na osoby fyzické), zatiaľ čo na špecifickú skupinu 

právnických osôb, ktoré majú štatút podnikateľa aplikujeme ObchZ (úpravu však 

použijeme i na zákonné zastúpenie podnikateľa fyzickej osoby). Rozsah konateľského 

oprávnenia zákonného zástupcu právnickej osoby podľa ustanovenia § 20 odst. 2 ObčZ 

je vymedzený alternatívne: buď je určený vnútornými predpismi, alebo je určený 

kritériom obvyklosti vo vzťahu k pracovnému zaradeniu pracovníka alebo člena 

                                                 
104 Viď pozn. č. 103, str. 93.  
105 Švestka, J. In Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 281.  
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právnickej osoby.106 V prípade excesu člena alebo pracovníka bude jeho konanie 

právnickú spoločnosť zaväzovať za splnenia 2 predpokladov – 1) právny úkon sa musí 

týkať predmetu činnosti právnickej osoby a zároveň kumulatívne 2) ide o prekročenie, 

o ktorom druhý účastník nemohol vedieť. Judikatúra závery teórie potvrdila, keď 

judikovala, že dôsledkom prekročenia zákonného zmocnenia podľa ustanovenia § 20 

odst. 2 ObčZ nie je neplatnosť právneho úkonu, ale len to, že úkonom právnická osoba 

nebude viazaná.107 Otázka druhej uvedenej podmienky bola tiež predmetom sporu pred 

Najvyšším súdom, ktorý uzavrel: splnenie podmienky, že druhý účastník nemohol 

o prekročení oprávnenia konať za podnikateľa vedieť, je nutné posudzovať vo väzbe na 

konkrétne okolnosti prípadu, predovšetkým s ohľadom na osobu, vo vzťahu ku ktorej 

bol právny úkon uskutočnený; nutné je rozlišovať či je úkon právnickej osoby úkonom 

občianskoprávnym alebo obchodným, či smeruje voči občanovi-nepodnikateľovi, alebo 

je určený subjektu podnikateľskému; ďalším kritériom je skutočnosť, či predmetný 

právny úkon je z pohľadu jeho adresáta (a jeho podnikateľskej činnosti) úkonom 

bežným; takto stanovené kritériá potom určujú úroveň nárokov, ktoré je možno klásť na 

konkrétne osoby v konkrétnych prípadoch pokiaľ ide o „nemožnosť vedieť“ 

o prekročení oprávnenia v zmysle ustanovenia § 20 odst. 2 vety druhej ObčZ; toto 

ustanovenie síce výslovne nevyžaduje aktívne konanie osoby, ktorej je právny úkon 

určený (vo vzťahu k zisteniu, či konajúca osoba prekročila svoje oprávnenie pri konaní 

za právnickú osobu) ale z požiadavku nemožnosti druhého účastníka vedieť, teda nielen 

z jeho nevedomosti, ale z požiadavku nemožnosti druhého účastníka vedieť, zároveň 

toto aktívne konanie ani nevylučuje.108 V inom rozhodnutí judikoval, že sa nestačí 

uspokojiť všeobecnými úvahami o tom, čo je obvyklé u združenia obdobného 

charakteru pre záver, že o excese zmocnenca vedela druhá strana.109 Je vhodné 

                                                 
106 Rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 7.3.2000, sp. zn.: 9 Cmo 1680/99. In Štenglová, I. Přehled 

judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů. Praha: Aspi, 2005, str. 17.  
107 Rozhodnutie NS zo dňa 30.l.2008, sp. zn.: 29 Odo 131/2006. Obdobne 32 Odo 766/2003, 29 Cdo 

4233/2007.  
108 Rozhodnutie NS zo dňa 17.2.2004, sp. zn.: 32 Odo 766/2003.  
109 Rozhodnutie NS zo dňa 28.11.2002, sp. zn.: 20 Cdo 1418/2002. Rozhodným pre záver o tom, že druhá 

strana o excese vedela, je konkrétny priebeh rokovaní druhej osoby s osobami, ktoré ako osoby konajúce 

vo veci kúpnej zmluvy v záujme právnickej osoby vystupovali. Záver je nutné založiť na konkrétnych 
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upozorniť na skutočnosť, že spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným nie je zo 

svojho postavenia spoločníka bez ďalšieho oprávnený konať za spoločnosť, i ak by bol 

spoločníkom jediným (samozrejme za predpokladu, že by mu oprávnenie konať za 

spoločnosť nevzniklo na základe inej skutočnosti – nič nevylučuje aby bol spoločník 

zároveň konateľom, alebo aby sme jeho oprávnenie konať dovodili z postavenia 

zákonného zástupcu). V judikatórne riešenom prípade zmluvu o predaji podniku za 

spoločnosť s ručením obmedzeným podpísal spoločník, ktorý nemal pracovneprávny 

vzťah k spoločnosti (zmluva o predaji podniku by zrejme vybočovala z rozsahu 

oprávnenia zákonného zástupcu podľa § 20 odst. 2 ObčZ). V zmluve nebolo uvedené, 

že konal na základe hmotneprávnej plnej moci. Najvyšší súd uzavrel, že dôsledkom 

takého konania spoločníka nie je neplatnosť právneho úkonu, ale skutočnosť, že 

zmocniteľ nie je viazaný takým právnym úkonom; je však možné pri splnení 

podmienok ustanovenia § 33 odst. 1 a 2 ObčZ aby toto konanie zmocniteľa zaväzovalo 

(a to i v prípade, že plná moc by vôbec nebola udelená); právo namietať prekročenie 

oprávnenia vyplývajúceho pre zmocnenca z plnej moci resp. právo schváliť konanie 

nezmocnenej osoby svedčí jedine tomu, za koho bol dotknutý úkon uskutočnený.110 

3.3.2 Zmluvné zastúpenie podľa občianskeho zákonníku   

Úprava zmluvného zastúpenia na rozdiel od úpravy zastúpenia zákonného nie je 

tak roztrieštená, ba naopak, jej úpravu nachádzame výlučne v občianskom kódexe 

v ustanoveniach pod spoločným názvom Zastúpenie na základe plnej moci § 31-33b 

ObčZ. Univerzálnosť občianskoprávnej úpravy v prípade zmluvného zastúpenia 

nachádzame ako v rovine, že sa uplatní pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty, 

tak i v rovine, že sa uplatní jednotne v prípade právnických i fyzických osôb (na rozdiel 

od zastúpenia zákonného, ktoré ObčZ normuje odlišne pre osoby právnické a osoby 

fyzické). 

„Pri zmocnenenckom pomere koná zástupca na základe zmocnenia, daného mu 

zastúpeným. Najčastejšie sa takéto zmocnenie udeľuje zmluvou príkaznou (mandátnou), 

ale môže sa to stať i zmluvou inou. Preto sa tento vnútorný pomer medzi zástupcom 

                                                                                                                                               

zisteniach o predmete činnosti právnickej osoby, včítane toho, aký je vzťah medzi týmto predmetom 

a právnym úkonom, ktorým právnická osoba nakladá so svojím majetkom. 
110 Rozhodnutie NS zo dňa 29.8.2007, sp. zn.: 29 Odo 1635/2005.  
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a zastúpeným nazýva spravidla príkazom, naproti tomu z toho vzišlý pomer vonkajší, to 

jest pomer k tretím osobám, plnou mocou. Zástupcovi totiž ide o to, aby pri styku 

s tretími osobami, s ktorými má práve v tejto svojej funkcii zastupiteľskej uzatvárať 

právne konania za osobu zastúpenú, bolo zjavné, že skutočne (v dôsledku príkazu) je 

k týmto konania zmocnený. To sa stane prehlásením, ktoré uskutoční zastúpený 

o udelení zmocnenia voči tretím osobám. Prehlásenie toto, či už formou písomnou alebo 

formou ústnou prejavené, nazýva sa plnou mocou. Prirodzene, najčastejšie je volená 

forma písomná a takýto písomný prejav má zástupca spravidla v ruke, aby sa ním voči 

tým, s ktorými má konať, legitimoval. Potom sa i táto listina nazýva plnou mocou.“111 

 Obchodný zákonník z roku 1863 výslovne upravoval obchodných zmocnencov 

v čl. 41 až 55. Obchodný plnomocník konal menom zastúpeného, pričom právne účinky 

tohto konania nastávajú v osobe zastúpeného. Zastúpeným v prípadoch, o ktorých 

pojednával čl. 41 a násl. musí byť obchodník, v prípade prokuristu musí byť 

zastúpeným obchodník plného práva. Podľa toho, ako rozsiahle zmocnenie bolo 

zástupcovi udelené, sa delili obchodné plné moci na: a) prokúru (čl. 41-46); b) 

obchodnú plnú moc generálnu (k prevádzkovaniu celej obchodnej živnosti, čl. 47-52); 

c) obchodnú plnú moc špeciálnu (k vykonaniu určitých druhov obchodov, čl. 47-52); d) 

jednoduchú obchodnú plnú moc k zjednaniu obchodov podľa čl. 297 a 298 (k 

vykonaniu jednotlivých konaní). Obchodná plná moc (a to ani generálna) nezahrňovala 

oprávnenie preberať zmenkové záväzky – k tomu sa vyžadovala zvláštna plná moc. Pre 

udelenie obchodnej plnej moci nebola predpísaná žiadna forma. Pri podpisovaní firmy 

sa mali obchodní plnomocníci podpisovať s dodatkom, ktorý ich plnomocenský pomer 

vyjadroval. Zvláštny prípad plnej moci definoval čl. 50, ktorý stanovil, že kto je 

ustanovený v kráme alebo otvorenom skladisku alebo sklade tovaru, pokladá sa za 

zmocneného predávať tovar a prijímať peniaze a tovar, ako sa obyčajne deje v krámoch, 

skladiskách a obchodoch tohto druhu. Ide o plnú moc miestne obmedzenú, to jest 

obmedzenú na miestnosť obchodnú určenú k priamemu obchodovaniu z ruky do ruky 

v drobnom. Plná moc, rovnako ako prokúra, nebola prenosná. To by sa mohlo stať len 

s povolením principálovým, povolenie mohlo byť i konkludentné. Zmocnenec 

s generálnou plnou mocou však nemohol udeliť generálnu plnú moc, mohol však udeliť 

                                                 
111 Štěpina, J. Obchodníci a obchodní společnosti. Vydal Josef Svoboda, Praha 1935, str. 141.  
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plnú moc užšieho rozsahu než sám má. Ak sa niekto vydával za obchodného 

plnomocníka neprávom a zjednal tak obchod, ručil za svoje konanie tretej osobe podľa 

obchodného práva. Tá ho mohla buď žalovať na náhradu škody, alebo na splnenie 

záväzku. Rovnaký dôsledok bol spojený i s prekročením medzí plnej moci. Nárok tretej 

osobe nevzniká, keď o nedostatku plnej moci alebo o jej prekročení vedela.112 

 

Platná právna úprava:  

Ustanovenie § 23 ObčZ stanoví, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe 

dohode o plnej moci.113 Oprávnenie zastupovať vzniká na základe dohody – 

dvojstranného právneho úkonu uzatvoreného medzi zmocniteľom a zmocnencom, 

ktorou sa zmocnenec zaväzuje zastupovať zmocniteľa v dohodnutom rozsahu (vnútorný 

vzťah).114 Táto dohoda môže byť uzatvorená buď ako samostatná, alebo môže byť 

súčasťou inej zmluvy, predovšetkým zmluvy príkaznej.115 Dohodu o plnej moci môže 

tvoriť každá dohoda – zmluva, ktorou sa zakladá vnútorný vzťah medzi zmocniteľom 

a zmocnencom zahrňujúca zmocnenie.116 Najčastejšie sa bude tento vnútorný právny 

vzťah zakladať na príkaznej zmluve podľa ustanovenia § 724 ObčZ popr. na mandátnej 

zmluve podľa ustanovenia § 566 ObchZ.117 Zástupcom môže byť na rozdiel od prokúry 

i právnická osoba; zastúpeným môže byť i podnikateľ, ktorý nie je zapísaný 

v obchodnom registri (u prokúry táto možnosť neprichádza v úvahu). V prípade, že je 

zástupcom právnická osoba, v súlade s koncepciou konateľského oprávnenia 

štatutárneho orgánu, vzniká právo konať za zmocniteľa štatutárnemu orgánu tejto 

osoby. Alternatívne však môže štatutárny orgán udeliť plnú moc inej osobe. Na 

                                                 
112 Viď pozn. 111, str. 142 a násl.  
113 Obrat dohoda o plnej moci nie je ideálny. Vyvoláva dojem, že plná moc je dvojstranné právne 

konanie. In Spáčil, J. Poznámky k problematice zastoupení na základě plné moci. Právo a podnikání č. 

1/1996, str. 8.  
114 Švestka, J. In Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 283 a násl.  
115 Plíva, S. Právní jednání podnikatele. Právo a podnikání č 9/1993, str. 9.  
116 Je možné uvažovať o prípadnej neplatnosti uvedenej dohody. Ak je však plná moc platne udelená, 

vyvolá zamýšľané právne účinky bez ohľadu na neplatnosť predošlej zmluvy. In Spáčil, J. Poznámky 

k problematice zastoupení na základě plné moci. Právo a podnikání č. 1/1996, str. 10. 
117 Viď pozn. č. 114, str. 272.  
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zástupcu však platia obmedzenia stanovené v obecných ustanoveniach o zastúpení, 

ktoré som rozpísal v odseku 3.3. venovanému zastúpeniu podľa občianskeho kódexu. 

Zároveň platí i to čo bolo uvedené vyššie v jednotlivých kapitolách – napr. i to, že ObčZ 

výslovnú úpravu o nepriamom zastúpení nemá, ale nič nebráni tomu, aby si zastúpený 

a zástupca dohodli v inominátnej zmluve nepriamu formu zastúpenia.  

Rozsah zástupcovho zmocnenia musí byť pod sankciou neplatnosti uvedený 

priamo v plnej moci.118 Ak má byť takto vymedzený rozsah oprávnenia konať nejakým 

spôsobom obmedzený, musí to byť výslovne vyjadrené v plnej moci (vyžaduje to 

princíp ochrany dobrej viery tretích osôb). Inak akékoľvek vnútorne stanovené 

obmedzenia nemajú voči tretím osobám žiadne právne účinky. Ak plná moc žiadne 

obmedzenia nevykazuje, ide o plnú moc neobmedzenú a zmocnenec koná voľne podľa 

svojho vedomia a svedomia. Zmocniteľa budú postihovať všetky prípadné riziká, ktoré 

z prekročenia pokynov daných zmocnencovi vyplývajú.119 Plná moc musí byť určitá (§ 

37 odst. 1 ObčZ), musí z nej byť jasné, kto a koho zmocňuje, rozsah zmocnencovho 

oprávnenia.120  K formulácii plnej moci sa vyjadrila i judikatúra, ktorá akceptovala              

i znenie plnej moci, ktoré oprávňovalo zmocnenca k zastupovaniu v plnom rozsahu 

oprávnenia konateľa. Z formulácie zmocnenia, že môže zastupovať spoločnosť vo 

všetkých veciach, je rozsah zmocnencovho oprávnenia je vymedzený tak, že za 

spoločnosť môže uskutočňovať všetky právne úkony, ktoré môže činiť konateľ 

spoločnosti – ide o generálnu plnú moc. Nižšie súdy dovodili neplatnosť takto udelenej 

plnej moci. Argumentovali zásahom do právomocí orgánov spoločnosti, pretože okrem 

iného je zmocnenec oprávnený zvolať valnú hromadu, podať žalobu na neplatnosť 

uznesenia valnej hromady – tento výklad Najvyšší súd odmietol, pretože v prípade 

zvolania valnej hromady nejde o konanie spoločnosti vo vzťahu k tretím osobám a teda 

k rozhodnutiu o ňom nie je možné udeliť zmocnenie.121 V prípade, že zastúpeným je 

právnická osoba, teória dovodzuje, že plnú moc môže udeliť nielen štatutárny orgán, ale 

i prokurista; zástupca len však za predpokladu, že splní predpoklady stanovené 

                                                 
118 Knappová, Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1., ASPI 2005, str. 250.  
119 Viď pozn. č. 116, str. 284.  
120 Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 38; alebo Plíva, S. Právní jednání podnikatele. Právo a podnikání č 9/1993, str. 9. 
121 Rozhodnutie NS zo dňa 29.11.2005  sp. zn.: 29 Odo 1061/2004.  
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ustanovením § 24 ObčZ.122 ObčZ výslovne zakotvuje možnosť udeliť plnú moc 

viacerým zmocnencom spoločne. Ak chce zastúpený stanoviť rozsah oprávnenia 

jednotlivých zástupcov, musí tak výslovne určiť v plnej moci, pretože ináč nastupuje 

zákonná úprava, podľa ktorej musia všetci zástupcovia konať spoločne (čo môže značne 

sťažiť konanie zmocnencov). Platí však, že spoločné konanie zmocnencov nemusí byť 

súčasné, stačia i ich následné, avšak obsahovo zhodné prejavy vôle.123 Plná moc ako 

jednostranný právny úkon adresovaný tretím osobám, ktorým sa osvedčuje existencia 

a rozsah zástupcovho (zmocnencovho) oprávnenia,124 môže byť všeobecná (generálna), 

ktorá oprávňuje zástupcu (zmocnenca) ku všetkým právnym úkonom, alebo zvláštna 

(špeciálna), obmedzujúca zmocnenie na niektoré právne úkony, popr. na niektorý druh 

právnych úkonov, či len na jediný právny úkon (individuálna plná moc).125 V záujme 

právnej istoty zákon predpisuje formu plnej moci a stanoví teda požiadavku písomnej 

plnej moci (na ktorej musí byť vlastnoručný podpis zmocniteľa126) v prípade 1) 

generálnej plnej moci (oprávňuje k všetkým právnym úkonom, neoprávňuje ale 

k úkonom, ktoré vyžadujú zvláštnu plnú moc127), 2) v prípade plnej moci, ktorá 

oprávňuje zástupcu k určitému druhu právnych úkonov, 3) v prípade, že právny predpis 

alebo dohoda strán vyžadujú pre platnosť právneho úkonu, ktorý má zástupca 

                                                 
122 Pelikánová, I., Kobliha, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. I. Část § 1-55. Praha: Linde, 1994, str. 

66. Tiež Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2009, str. 38. 
123 Viď pozn. č. 114, str. 285.  
124 Plná moc je jednostranný právny úkon zmocniteľa, ktorým prehlasuje voči tretej osobe, resp. voči 

tretím osobám (tzv. vonkajší vzťah), že zmocnil inú osobu ako oprávnenú, t.j. ako zmocnenca, aby ho 

v rozsahu uvedenom v tejto plnej moci zastupoval. Plná moc zároveň deklaruje navonok, že medzi 

zmocniteľom existuje vnútorný právny vzťah založený dohodou o zastúpení. Viď pozn. č. 114, str. 284. 

V tomto ohľade plní i legitimačnú funkciu. In Spáčil, J. Poznámky k problematice zastoupení na základě 

plné moci. Právo a podnikání č. 1/1996, str. 8. 
125 Kol. autorů. Obchodní právo. Meritum. Praha: Aspi, 2005, str. 52.  
126 V teórii sa objavil názor, že v prípadoch písomnej plnej moci musí písomná plná moc obsahovať 

nielen prejav vôle zmocniteľa vybavený jeho podpisom, ale tiež písomný súhlas zmocnenca, že 

zmocnenie na základe plnej moci prijíma, čo musí stvrdiť svojím podpisom. In Janků, O. Právní formy 

zastoupení. Ekonom č. 29/1994, str. 48.  
127 Viď pozn. č. 114, str. 284 alebo Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 až § 92e. 

Praha: Polygon, 2002, str. 97.  
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uskutočniť písomnú formu. Ergo ústna plná moc postačuje v prípade, že oprávňuje len 

k určitému právnemu úkonu, za predpokladu, že pre tento úkon nie je stanovená 

požiadavka písomnej formy. ObčZ neformuluje povinnosť zmocnenca predkladať tretej 

osobe, s ktorou koná, originál plnej moci. Súdna prax dovodzuje, že z konania 

zmocnenca vznikajú zmocniteľovi práva a povinnosti vždy, ak koná zmocnenec menom 

zmocniteľa a v medziach plnej moci, ktorá objektívne existuje.128 Judikatórny vývoj 

zaznamenala i otázka, či zo zmluvy musí byť jasné, že je uzatváraná zástupcom na 

základe plnej moci. Spočiatku bolo jednoznačne prijímané, že ak táto skutočnosť zo 

zmluvy nevyplýva, spôsobí tento nedostatok neplatnosť celej zmluvy.129 Následne tento 

názor Najvyšší súd vyvrátil a judikuje konštantne, že tento nedostatok nespôsobuje 

neplatnosť zmluvy, ale dôsledkom je skutočnosť, že zmocniteľ nie je viazaný takýmto 

právnym úkonom.130 V právnej úprave, ktorá ani nepožaduje, aby zmocnenec vôbec 

mal listinu obsahujúcu plnú moc v držbe, nemajú osoby, ktoré konajú so zmocnencom, 

ktorý sa nemôže preukázať plnou mocou istotu, či konajúci nie je falsus procurator.131 

Potvrdzuje to i judikatúra.132 Účinky plnej moci voči zmocnencovi nastávajú 

                                                 
128 Viď pozn. č. 114, str. 284. Alebo Spáčil, J. Poznámky k problematice zastoupení na základě plné 

moci. Právo a podnikání č. 1/1996, str. 10: Rozhodujúca je objektívna existencia plnej moci, nie je 

predloženie druhej strane. Ak zmocnenec prehlási, že uskutočňuje právny úkon menom zmocniteľa na 

základe plnej moci, bez toho aby plnú moc súčasne predložil, má jeho úkon účinky pre zmocniteľa, ak 

účinná plná moc v dobe dovŕšenia právneho úkonu existovala. Podobne tomu bude, ak zmocnenec 

predloží fotokópiu plnej moci.  
129 Rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 7.11.1997, sp. zn.: 11 Cmo 245/97. In Štenglová, I. 

Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů. Praha: Aspi, 2005, str. 9 a násl.  
130 Napr. rozhodnutie NS zo dňa 29.8.2007, sp. zn.: 29 Odo 1635/2005, alebo 21 Cdo 5409/2007, 33 Odo 

1586/2006, 33 Cdo 1507/2008. Pre posúdenie platnosti zmluvy je tak nevýznamné, či v nej bolo výslovne 

uvedené, že fyzická, ktorá zmluvu podpísala ako osoba konajúca za zmluvnú stranu, tak konala na 

základe hmotne právnej plnej moci.  
131 Spáčil, J. Poznámky k problematice zastoupení na základě plné moci. Právo a podnikání č. 1/1996, str. 

10.  
132 Rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 6.9.1999, sp. zn.: 9 Cmo 600/97. Plná moc opatrená 

overenými podpismi všetkých členov predstavenstva akciovej spoločnosti oprávňujúcu fyzickú osobu, 

aby menom spoločnosti uskutočnila všetky právne úkony, oprávňuje túto osobu i k podpísaniu zmenky za 

spoločnosť a nerozhoduje, že pri podpise zmenky nemal podpisujúci plnú moc u seba. In Štenglová, I. 

Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů. Praha: Aspi, 2005, str.12.  
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odovzdaním plnej moci zmocnencovi, do tej doby žiadne právne účinky i vyhotovenej 

plnej moci nenastávajú.133 Judikatúra konštantne vylučuje možnosť udeliť plnú moc 

členovi štatutárneho orgánu navzájom v prípade, že štatutárny orgán je zložený 

z viacerých členov a z úpravy stanov vyplýva (resp. zo samotného ObchZ), že menom 

predstavenstva konajú minimálne 2 členovia. Takýto postup by bol v rozpore so 

spôsobom konania spoločnosti stanoveného zákonom resp. stanovami.134 

Z právneho úkonu, ktorý uskutočňuje zmocnenec, musí vyplývať, že koná za 

iného.135 Nato, aby právne následky konania zmocnenca postihli zmocniteľa, musí  

zmocnenec konať v medziach jeho oprávnenia zastupovať. Vnútorné pokyny 

(obmedzenia, príkazy, zákazy) udelené zmocniteľom, ktoré majú charakter obmedzenia 

nevyplývajúcich z plnej moci samotnej, nemajú právne účinky voči tretím osobám za 

predpokladu dobrej viery o neexistencii týchto obmedzení u tretej osoby. V prípade 

vedomosti o existencii týchto obmedzení na strane tretích osôb tieto obmedzenia právne 

účinky i vo vzťahu k týmto tretím osobám vyvolávajú. Pre zúženie účinkov plnej moci 

tým, že osoby tretie sa dozvedia o obmedzujúcich pokynoch zmocniteľa zákon zvláštnu 

formu nestanoví, stačí i ústne obmedzenie a to i tam, kde plná moc musí byť ináč 

písomná.136 

V prípade prekročenia takto vymedzeného rozsahu oprávnenia konať menom 

zmocniteľa sa právne účinky viažu priamo k osobe zmocnenca. Právne postavenie 

zmocniteľa zostáva nedotknuté, zákon mu však dáva možnosť takto uskutočnený úkon 

následne schváliť. Schválenie prekročenia oprávnenia konať je právnym úkonom,137 

ktorého účinky nenastávajú momentom schválenia, ale ex tunc. Forma schválenia nie je 

predpísaná, je tak možné uvažovať i o ústnom schválení (zákonodarca dokonca 

                                                 
133 Viď pozn. č. 114, str. 285. Objavil sa i názor odlišný: Plná moc ako neadresovaný právny úkon je 

perfektný prejavom vôle zmocniteľa. Akonáhle je plná moc perfektná, sú právne úkony zmocnenca 

uskutočnené v rámci plnej moci uskutočnené pre zmocniteľa. In Spáčil, J. Poznámky k problematice 

zastoupení na základě plné moci. Právo a podnikání č. 1/1996, str. 9. 
134 Rozhodnutie NS zo dňa 24.4.2007, sp. zn.: 29 Odo 1082/2005, obdobne rozhodnutie NS zo dňa 

31.3.2009, sp. zn.:  29 Cdo 1227/2007.  
135 Viď pozn. č. 89 a pozn. č. 41.  
136 Spáčil, J. Poznámky k problematice zastoupení na základě plné moci. Právo a podnikání č. 1/1996, str. 

10.  
137 Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 až § 92e. Praha: Polygon, 2002, str. 97.  
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konštruuje za stanovených predpokladov súhlas vyjadrený konkludentne). Zákonodarca 

konštruuje nevyvrátiteľnú právnu domnienku, ktorá stanoví, že zmocniteľ takýto úkon 

schválil za predpokladu, že bez zbytočného odkladu potom, čo sa o prekročení 

oprávnenia dozvedel, neoznámil zmocniteľ svoj nesúhlas osobe, s ktorou zmocnenec 

konal. Dobu bez zbytočného odkladu bude nutné posúdiť podľa konkrétneho prípadu, 

platí však, že nezačína plynúť od momentu vadného konania, ale až od momentu, kedy 

sa o prekročení dozvedel zmocniteľ. Ak nedošlo k následnej ratihabícii právneho úkonu 

alebo v prípade, že niekto konal menom iného bez plnej moci (v tomto prípade je opäť 

výslovne stanovená možnosť dodatočne právny úkon schváliť, zákon však už nestanoví 

nevyvrátiteľnú právnu domnienku), budú právne dôsledky ťažiť takto konajúcu osobu. 

Osoba, s ktorou bolo takto konané, sa môže alternatívne domáhať buď splnenia záväzku 

alebo náhrady škody. Uvedené dôsledky zákonodarca vylučuje v prípade, že 

o nedostatku plnej moci osoba, s ktorou bolo konané, vedela. Potom čo došlo k zániku 

plnej moci, nemôžeme hovoriť o prekročení plnej moci, ale ide už o nezmocnené 

konateľstvo.138 Najvyšší súd judikoval, že možnosť dodatočného schválenia vadného 

konania nie je možné využiť v prípade, keď vadne konal štatutárny orgán. 

V konkrétnom prípade predseda predstavenstva podpísal zmluvu v rozpore so 

spôsobom konania menom právnickej osoby určeného v stanovách – dôsledkom je 

neplatnosť zmluvy. Takéto konanie predsedu predstavenstva nie je možné posúdiť ako 

konanie podľa ustanovení § 33 odst. 2 ObčZ, ide o osobné konanie právnickej osoby. 

Konanie štatutárneho orgánu právnickej osoby je upravené obecne v ustanovení § 20 

odst. 1 ObčZ a konkrétne pre jednotlivé typy spoločností a družstiev v príslušných 

ustanoveniach ObchZ. Ustanovenie § 22 ObčZ a násl., vrátane ustanovenia § 33 odst. 2 

ObčZ upravuje inštitút zastúpenia ako konanie za iného, či už na základe zákona alebo 

na základe plnej moci, nie je tu však upravené konanie štatutárnych orgánov právnickej 

osoby, ktoré je konaním tejto osoby.139 

Zmocnenec je oprávnený udeliť plnú moc inej osobe, aby namiesto zmocnenca 

konala za zmocniteľa. Právne úkony ďalšieho zmocnenca vznikajú priamo 

zmocniteľovi. Možnosť zmocnenca udeliť plnú moc inej osobe je však obmedzená. 

                                                 
138 Viď pozn. č. 114, str. 290.  
139 Rozhodnutie NS zo dňa 25.3.2009, sp. zn.: 32 Odo 1733/2006.  
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Taká možnosť musí buď vyplývať z plnej moci alebo zo zákona, alebo musí byť 

zmocnencom právnická osoba . 

Zánik plnej moci140 nastáva ako dôsledok rôznych udalostí: 1) vykonaním 

právneho úkonu, na ktorý bola obmedzená; 2) v dôsledku jednostranných právnych 

úkonov – jednak odvolaním zmocniteľom, jednak výpoveďou zmocnenca (zmocniteľ sa 

platne nemôže vzdať práva kedykoľvek plnú moc odvolať; u výpovede zmocnenca 

tento zákaz nie je výslovne stanovený); 3) smrťou – a to zmocnenca bez ďalšieho, 

zmocniteľa v zásade tiež (z plnej moci však môže vyplývať niečo iné; rovnako môže 

i zákon stanoviť niečo iné – napr. ustanovenie § 14 odst. ObchZ o prokúre; úpravu lex 

specialis predstavuje kogentné ustanovenie § 715a odst. 3 ObchZ, ktorý stanoví, že 

v prípade smrti zmocniteľa - majiteľa účtu plná moc ním udelená nezaniká, opak by 

musel vyplývať z obsahu plnej moci); 4) “právnou smrťou“ právnickej osoby – zánikom 

právnickej osoby – a to zmocnenca ako aj zmocniteľa, u oboch však za predpokladu, že 

zánik prebehol bez právneho nástupníctva; 5) tým, že plnú moc je možné viazať i na 

istú dobu – uplynutím tejto doby nepochybne dôjde k zániku plnej moci; 6) tak ako je 

pre súkromné právo charakteristické – nič nebráni tomu, aby sa zmocnenec a zmocniteľ 

na zániku plnej moci dohodli; 7) ustanovenie § 252 odst. 1 InsZ stanoví, že plná moc 

vrátane prokúry zaniká prehlásením konkurzu, za predpokladu, že sa ako jednostranný 

úkon týka majetkovej podstaty. V prípade smrti zmocniteľa alebo výpovede plnej moci 

zmocnencom dochádza síce k zániku plnej moci, zmocnenec však musí uskutočniť 

všetko čo nenesie odkladu v záujme ochrany práv zmocniteľa. Aby nastal zánik účinkov 

plnej moci, nestačí vypovedať len príkaznú zmluvu, ale je potrebné vypovedať i plnú 

moc. Ak príkazca plnú moc nevypovie, bude úkonmi bývalého príkazníka 

uskutočnenými na základe plnej moci viazaný, i keď príkazný pomer už zanikol. 

Odvolanie plnej moci je, na rozdiel od jej udelenia, právnym úkonom adresovaným, 

ktorý je perfektný v momente, kedy vôľa zmocnenca dôjde zmocniteľovi.141 Ak plnú 

                                                 
140 Zákonná terminológia nie je presná; plná moc (podobne ako iné právne úkony) nezaniká, ale stráca 

právne účinky. Je nutné hovoriť o zániku právnych účinkov plnej moci. Ten je nutné odlišovať od zániku 

právnych vzťahov zo zmluvy upravujúcej vnútorné vzťahy medzi zmocnencom a zmocniteľom. In Spáčil, 

J. Poznámky k problematice zastoupení na základě plné moci. Právo a podnikání č. 1/1996, str. 9.  
141 In Spáčil, J. Poznámky k problematice zastoupení na základě plné moci. Právo a podnikání č. 1/1996, 

str. 10 a násl. 
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moc udelí štatutárny orgán, ktorý bol následne odvolaný z funkcie a došlo k 

jeho výmazu z obchodného registra, plná moc bez ďalšieho týmto výmazom 

nezaniká.142 Je to prejavom skutočnosti, že štatutárny orgán neprejavuje svoju vôľu, ale 

vôľu právnickej osoby, ktorej menom koná. Jeho odvolaním takto prejavená vôľa 

nezaniká, pretože to bola vôľa právnickej osoby, ktorá existuje naďalej, bez ohľadu 

nato, že konkrétna fyzická osoba už nemôže konať ako štatutárny orgán. 

Účinky odvolania plnej moci voči zmocnencovi nastávajú momentom, kedy sa 

o odvolaní dozvedel (nie je podstatné ako sa o odvolaní dozvedel). Do tohto momentu 

je však oprávnený konať menom zmocniteľa. Tretia osoba sa však nemôže tohto 

ustanovenia dovolávať v prípade, že sa o odvolaní dozvedela (tiež nie je podstatné akým 

spôsobom). V prípade, že zmocniteľ oznámil inej osobe, že udelil plnú moc 

zmocnencovi na určité úkony, môže sa tohto odvolania dovolávať len za predpokladu, 

že stihol oznámiť toto odvolanie ešte pred konaním zmocnenca (resp. v prípade, že 

osoba v dobe konania zmocnenca už o odvolaní vedela).143 Forma oznámenia odvolania 

plnej moci nie je výslovne stanovená, bude stačiť i ústne oznámenie (i v prípade, že sa 

pre udelenie plnej moci vyžaduje forma písomná).144 Ak koná osoba, ktorej bola 

udelená plná moc potom, ako táto plná moc bola odvolaná, už nekoná v zastúpení, ale 

koná menom vlastným.145 

 

Úprava zmluvného zastúpenia podľa ObčZ bude konkurovať úprave tzv. 

zvláštnej obchodnej moci – prokúre. Medzi jednotlivými úpravami existujú podstatné 

koncepčné rozdiely, na niektoré som už upozornil, na niektoré ešte upozorním 

v poznámkach o prokúre. Na tomto mieste môžem konštatovať, že úprava zmluvného 

zastúpenia podľa ObčZ je menej rigidná a umožňuje teda podnikateľovi nastaviť 

oprávnenie konať jeho menom podľa individuálnych potrieb.  

 

                                                 
142 Rozhodnutie NS zo dňa 26.8.2008, sp. zn.: 25 Cdo 2260/2007.  
143 Tým sa sleduje zvýšenie právnej istoty tejto inej osoby, s ktorou zmocnenec zmocniteľa koná. Ide 

o jednu z výnimiek zo zásady, že po zániku plnej moci nemajú právne úkony bývalého zmocnenca právne 

účinky pre zmocniteľa. Viď pozn. č. 114, str. 293.  
144 Viď pozn. č. 114, str. 293.  
145 Rozhodnutie NS zo dňa 26.9.2006, sp. zn.: 32 Odo 1085/2004.  
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4 ZASTÚPENIE PODĽA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKU  

Obchodný kódex prináša samostatnú úpravu zákonného zastúpenia podnikateľa – 

ustanovenia kódexu občianskeho budú použiteľné len minimálne. ObchZ nečlení na 

rozdiel od ObčZ expressis verbis zastúpenie resp. jeho úpravu na zákonné a zmluvné. 

Z jednotlivých ustanovení plynie, že výslovne rozoznáva zákonné zastúpenie v 3 

prípadoch (ponechám stranou zvláštne prípady zákonného zastúpenia ako napr. actio 

pro socio): 1) zákonné zastúpenie vedúceho odštepného závodu podľa § 13 odst. 3 

ObchZ; 2) zákonné zastúpenie osôb, ktoré boli pri prevádzkovaní podniku poverené 

určitou činnosťou podľa § 15 ObchZ;146 3) zákonné zastúpenie nezmocnej osoby 

v prevádzkarni podnikateľa podľa § 16 ObchZ. Zároveň upravuje jednu formu 

zmluvného zastúpenia, tradičnú zvláštnu obchodnú plnú moc – prokúru.   

 

4.1 Vedúci odštepného závodu 

Systematicky ako prvé z druhov zákonného zastúpenia ObchZ uvádza zákonné 

zastúpenie vedúceho odštepného závodu. Úprava je obmedzená na ustanovenie 

jedeného odstavca § 13, ktorý stanoví, že vedúci organizačnej zložky podniku (odkaz na  

ustanovenie § 7 odst. 1 a 2 ObchZ), ktorý je zapísaný do obchodného registra, je 

zmocnený za podnikateľa uskutočňovať všetky právne úkony týkajúce sa tejto zložky.  

4.1.1 Organizačná zložka podniku obecne  

Zvlášť podniky veľkého rozsahu bude praktické nejakým spôsobom organizačne 

členiť. Obchodné právo rozoznáva 2 skupiny organizačných zložiek: 1) prevádzkareň, 

ktorou sa rozumie priestor, v ktorom je uskutočňovaná určitá podnikateľská činnosť a 2) 

závody a odštepné závody – ako autonómne organizované hospodárske jednotky 

(účtovne, majetkovo). Existencia takto vymedzených bežných závodov (filiálok) potom 

predpokladá existenciu ťažiskového – hlavného závodu (centrály). Zvláštnym druhom 

závodu je odštepný závod, naďalej zostáva súčasťou podniku, ale môže byť predmetom 

                                                 
146 Táto úprava je špeciálna a vylučuje preto použitie obecnej úpravy ustanovenia § 20 odst. 2 ObčZ. 

Outlá, A. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní 

právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 102 
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samostatných majetkových dispozícií. Zriadenie odštepného závodu patrí do okruhu 

otázok spadajúcich pod obchodné vedenie. Odštepný závod sa od bežnej filiálky 

odlišuje zápisom tejto organizačnej zložky do obchodného registra.147  

Obsah pojmu odštepný závod vymedzil i Najvyšší súd v jednom zo svojich 

stanovisiek: odštepný závod nemá právnu subjektivitu; i v záležitostiach týkajúcich sa 

odštepného závodu je nositeľom práv a povinností právnická osoba, ktorej organizačnou 

zložkou je tento odštepný závod;148 z procesného hľadiska je významné, že odštepný 

závod nemá spôsobilosť byť účastníkom konania; vedúci odštepného závodu môže pred 

súdom konať za právnickú osobu len osobne, nie je oprávnený poveriť iného 

zamestnanca, aby konal za právnickú osobu vo veci týkajúcej sa odštepného závodu 

pred súdom, a ani nemôže za právnickú osobu zmocniť zástupcu – napr. advokáta – 

mimo prípadov, kedy by k tomu bol výslovne zmocnený vnútornými organizačnými 

predpismi právnickej osoby.149 

Odštepný závod môžeme charakterizovať nasledovnými znakmi: 1) odštepný 

závod ako organizačnú zložku podniku, zapisovanú do obchodného registra, môže 

zriadiť len podnikateľ zapísaný v obchodnom registri a to ako podnikateľ fyzická, tak 

právnická osoba; 2) odštepný závod sa zapisuje do obchodného registra a odštepným 

závodom sa stáva až okamžikom zápisu do obchodného registra; 3) ako organizačná 

zložka podniku nemá právnu subjektivitu, nezískava ju ani zápisom do obchodného 

registra, subjektivitu má naďalej podnikateľ; 4) je vnútorná organizačná zložka podniku 

– musí teda existovať podnik ako taký; 5) musí v ňom prebiehať podnikateľská činnosť, 

táto činnosť je zároveň podnikateľskou činnosťou podnikateľa samotného (ktorá však 

môže byť širšia), organizačnú zložku môže zriadiť i podnikateľ podľa formy;150 6) pri 

prevádzkovaní odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, 

                                                 
147 Eliáš, K. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. 

Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 131 a násl.  
148 V rozhodnutí NS zo dňa 20.5.2003, sp. zn.: 32 Odo 119/2003-83 sa ale konštatuje, že nedostatky 

v označení zmluvnej strany – ako strana zmluvy bol označený odštepný závod – ešte nemusia vždy 

spôsobiť neplatnosť zmluvy takto uzavretej zmluvy.  
149 Stanovisko občianskoprávneho a obchodného kolégia Najvyššieho súdu zo dňa 3.9.1997, Cpjn 30/97. 

Obdobne i rozhodnutie NS zo dňa 31.11.2001, sp. zn.: 20 Cdo 2380/99.  
150 Bartošíková, M. O odštěpném závodu. Obchodní právo č. 3/1995, str. 3.  



 48

že ide o odštepný závod151; 7) odštepný závod môže byť umiestnený na rovnakej adrese, 

na ktorej má sídlo podnikateľ alebo mimo toto sídlo; 8) vedúci odštepného závodu, 

ktorý je zapísaný do obchodného registra, je zmocnený za podnikateľa (nie za odštepný 

závod, ktorý nemá subjektivitu) uskutočňovať všetky právne úkony týkajúce sa 

odštepného závodu.152  

4.1.2 Vedúci odštepného závodu  

Vedúci odštepného závodu ako fyzická osoba zastupuje zo zákona podnikateľa 

(nie organizačnú zložku, ktorá nie je subjektom práva a preto nemôže byť 

zastupovaná).153 Vedúci nie je štatutárnym orgánom podnikateľa ani odštepného 

závodu. Koho podnikateľ menuje vedúcim organizačnej zložky je na jeho uvážení. 

Menovať však môže len jedného vedúceho odštepného závodu.154 Na rozdiel od 

rozhodovania o zriadení organizačnej zložky podniku, ktorá spadá do záležitostí 

o ktorých podnikateľ rozhoduje v rámci obchodného vedenia, má menovanie vedúceho 

odštepného závodu iný charakter - je už konaním podnikateľa navonok, nespadá teda 

pod pojem obchodné vedenie.155 Ak vznikajú pochybnosti u samotného menovania 

vedúceho (v ktorom predsa isté právne účinky voči tretím osobám môžeme 

vypozorovať minimálne v tom, že menovanému vzniká zápisom do obchodného registra 

právo zastupovať podnikateľa vo vymedzenom rozsahu), je otázka procesu, ktorý 

samotnému menovaniu ešte predchádza - otázka procesu rozhodovania o menovaní 

vedúceho, ešte viac zahmlená. Je možné rozhodovanie o menovaní vykladať ako súčasť 
                                                 
151 K procesným súvislostiam označovania účastníka podnikateľa v spore, ktorý sa týka odštepného 

závodu viď napr. Fischer, R. K problematice odštěpných závodů. Právní rozhledy č. 1/1998, str. 22 a násl. 

Viď tiež rozhodnutie NS zo dňa 7.9.1999, sp. zn.: 20 Cdo 2380/98: odštepný závod nemôže byť 

účastníkom konania, pretože mu zákon nepriznáva procesnú spôsobilosť; je organizačnou zložkou 

právnickej osoby, ktorá je ako jediná vždy zaviazaná alebo oprávnená z práv a povinností, ktoré sa tohto 

odštepného závodu dotýkajú. Systém Codexis Acasdemia.  
152 Bartošíková, M. In Štenglová, I. (ed.) Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2006, str. 39 a násl.  
153 V texte používam pre účely prehľadnosti obrat vedúci odštepného závodu. V spojení ustanovení § 13 

odst. 3, § 7 odst. 1 a 2 ObchZ je možné uvažovať nielen o vedúcom odštepného závodu, ale i o vedúcom 

inej organizačnej zložky podniku za predpokladu, že je zapísaná v obchodnom registri.   
154 Rozhodnutie NS sp. zn.: 32 Cdo 505/99, systém ASPI.  
155 Viď pozn. 150, str. 5. Sama autorka ale pripúšťa iný výklad.  
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obchodného vedenia a rozhodovať o tejto otázke náleží orgánom, ktorým náleží 

rozhodovanie o obchodnom vedení; akt samotného menovania realizuje štatutárny 

orgán. Podľa iného názoru rozhodovanie o menovaní patrí do pôsobnosti štatutárneho 

orgánu, pretože ide o konanie menom spoločnosti navonok.156 Prikláňam sa k záveru, že 

výber budúceho vedúceho odštepného závodu je súčasťou rozhodovania o obchodnom 

vedení, zatiaľ čo jeho menovanie už to tohto okruhu nespadá. Domnievam sa, že 

menovanie nesie rysy konania, ktoré už má účinky voči tretím osobám.  

Rozsah konateľského oprávnenia stanoví ObchZ kogentne tak, že vedúci je 

zmocnený ku všetkým úkonom, ktorý sa týkajú odštepného závodu. Je tak koncipované 

ako generálne vo vzťahu k danej organizačnej zložke. A contrario k úkonom, ktoré sa 

odštepného závodu netýkajú nemá konateľské oprávnenie, pre také úkony by potreboval 

plnú moc.157 Vznik jeho konateľského oprávnenia je podmienený zápisom vedúceho do 

obchodného registru (zápis má konštitutívne účinky). Na druhú stranu však zánik jeho 

oprávnenia nie je viazaný na výmaz vedúceho odštepného závodu z obchodného 

registra. Právo odvolaného vedúceho konať za podnikateľa zaniká už jeho odvolaním 

z funkcie.158 Podnikateľ by mal mať preto záujem na odstránení nesúladu medzi 

skutočným a zapísaným stavom, pretože za predpokladu dobrej viery na strane tretej 

osoby bude podnikateľa zaväzovať konanie už odvolaného vedúceho, ktorý je však ešte 

stále zapísaný v obchodnom registri. Tieto následky by bolo možné vylúčiť napr. 

oznámením odvolania tretej osobe, vedomosť o jeho odvolaní by dobrú vieru tretej 

osoby negovala. Rozsah nie je možné zmluvne obmedziť. Je však možné uvažovať 

o jeho obmedzení internými pokynmi. Obmedzenia však nebudú mať účinky voči tretím 

osobám.159 Tieto závery teórie potvrdila i judikatúra so záverom, že ObchZ výslovne 

neupravuje možnosť obmedzenia vedúceho organizačnej zložky internými pokynmi 

podnikateľa, tieto pokyny však nie je možné vylúčiť. Prípadné obmedzenie má však 

internú povahu a vzhľadom ku kogentnosti úpravy ustanovenia § 13 ObchZ nemá toto 

obmedzenie v záujme právnej istoty tretích osôb navonok žiaden vplyv.160 Vnútorný 

                                                 
156 Viď pozn. č. 150., str. 8.  
157 Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 až § 92e. Praha: Polygon, 2002, str. 100.  
158 Plíva, S. Právní jednání podnikatele. Právo a podnikání č 9/1993, str. 6. 
159 Viď pozn. č. 159.  
160 Viď pozn. č. 154.  
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vzťah vedúceho a spoločnosti nemôže byť vzťahom obchodným, vedúci odštepného 

závodu nie je orgánom spoločnosti. Daný vzťah bude pracovneprávneho charakteru.161 

V prípade prekročenia zákonom stanoveného rozsahu zmocnenia, nebude podnikateľ 

z takého konania viazaný a právny úkon bude neplatný pre rozpor so zákonom..162  

Oprávnenie vedúceho je osobné – vedúci na rozdiel od podnikateľa nemôže 

poveriť zamestnanca určitou činnosťou a zmocniť tak zamestnanca k právnemu úkonu. 

Možnosť, aby vedúci odštepného závodu udelil plnú moc nie je jednoznačná. Pri 

úvahách musíme vychádzať zo skutočnosti, že sa jedná o zastúpenie, na ktoré dopadá 

ustanovenie § 24 ObčZ, ktoré ukladá povinnosť zmocnencom konať osobne. Možnosť 

ustanoviť substitúta je obmedzená na zákonnú úpravu resp. na dohodu účastníkov. 

V zásade teda zástupca (akýkoľvek, či už zmluvný alebo zákonný) nebude oprávnený 

k tomu, aby udelil plnú moc ďalšej osobe. Časť teórie a judikatúra nižších súdov 

dospela k záveru, že vedúci odštepného závodu je oprávnený k udeleniu plnej moci 

v rozsahu jeho konateľského oprávnenia menom podnikateľa.163 Vyskytol sa i názor 

opačný - daná možnosť by vznikla iba v prípade, ak by bol k tomu podnikateľom extra 

zmocnený nad rámec zákonného zmocnenia plynúceho z ustanovenia § 13 odst. 3 

ObchZ.164 Druhý uvedený názor je tiež podporený judikatórne rozhodnutím 

Najvyššieho súdu - zmocnenie vedúceho organizačnej zložky podniku je zákonným 

zmocnením, ktoré je neprenosné, vzťahuje sa výlučne k osobe vedúceho organizačnej 

zložky.165 Prípadných právnych sporov sa podnikateľ môže vyvarovať tým, že vo 

                                                 
161 Viď pozn. č. 150, str. 9.  
162 Viď pozn. č. 157. Možnosť prípadnej ratihabície neprichádza v úvahu. Alebo Plíva, S. In Štenglová, I., 

Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 39: 

Konanie vedúceho organizačnej zložky, pri ktorom prekročil obchodným zákonníkom vymedzený rozsah 

konateľského oprávnenia, nebude spravidla podnikateľa zaväzovať.  
163 Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 38. Judikatórne riešil danú otázku Mestský súd v Prahe rozhodnutím zo dňa 

24.11.2006, sp. zn.: 5 Ca 25/2005-83 so záverom: vedúci organizačnej zložky je oprávnený v rozsahu 

úkonov týkajúcich sa organizačnej zložky udeliť menom podnikateľa plnú moc k zastupovaniu 

v správnom konaní. Systém Codexis Academia.    
164 Tomsa, M. Vázanost podnikatele jednáním zástupce v obchodních vztazích na základě zákonného 

zmocnění. Obchodní právo č. 1/1999, str. 6. 
165 Rozhodnutie NS zo dňa 19.2.2008, sp. zn.: 32 Odo 1428/2006.  
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vnútorných predpisoch expressis verbis umožní, aby vedúci udelil plnú moc, alebo 

naopak, túto možnosť výslovne zakáže. Trestneprávne následky porušenia povinností 

vedúceho organizačnej zložky boli tiež predmetom rozhodovania Najvyššieho súdu.166 

 

4.2 Osoba poverená určitou činnosťou  

Systematicky druhý prípad zákonného zastúpenia podnikateľa.167 Významovo 

ďaleko presahuje iné druhy zákonného zastúpenia. Neobsiahle 3 odstavce ustanovenia § 

15 ObchZ však majú nejasný obsah, resp. ich skutočný obsah je po prvom prečítaní 

nejasný. Príčiny nejednoznačnosti úpravy môžu byť rôzne – od faktu, že ustanovenie 

používa pojmy neostrého charakteru (pri prevádzkovaní podniku, poverenie, úkony ku 

ktorým obvykle dochádza), až po možný súbeh s konateľským oprávnením štatutárneho 

orgánu (dôsledky z toho vyplývajúce) alebo obdobne znejúce ustanovenie § 20 odst. 2 

ObčZ, ktoré vychádza z obdobných základov a má rovnakú podstatu, ale úplné 

prekrytie medzi ustanoveniami nenastáva (úprava ObchZ je aplikovateľná na každého 

podnikateľa, úprava ObčZ len na právnické osoby; pre rozsah konateľského oprávnenia 

podľa ObchZ sú vnútorné predpisy irelevantné, podľa ObčZ je rozsah vymedzený práve 

v nich; zástupcom podľa ObchZ môže byť ktokoľvek, podľa ObčZ len zamestnanec 

alebo člen právnickej osoby). V dôsledku pravidla lex specialis ustanovenia § 15 ObchZ 

budú ustanovenia § 20 odst. 2 ObčZ pre prípad obchodných záväzkových vzťahov 

nepoužiteľné.168 Faktom zostáva, že úprava je špeciálna vo vzťahu k občianskemu 

kódexu ako i to, že úprava v ObchZ má obecný charakter – použije sa na každého 

podnikateľa, či zapísaného v obchodnom registri alebo nie, či podnikateľa právnickú 

osobu alebo fyzickú osobu. Početnosť judikatórných záverov svedčí o problematickosti 

                                                 
166 Rozhodnutie NS zo dňa , sp. zn.: 18.1.2006, sp. zn.: 5 Tz 140/2005.  
167 Vyskytol sa názor, že sa nejedná o prípad zákonného zastúpenia – ale že ide o tzv. obchodnú plnú 

moc. Argumentovalo sa tým, že ako poverenie, tak i vydanie vnútorného predpisu alebo zaradenie 

pracovníka v prípade zastúpenia podľa ustanovenia § 20 odst. 2 ObčZ sú prejavom vôle zastúpeného. 

Medzi právnou normou, ktorá umožňuje pričítať právne úkony zástupcu zastúpenému a medzi vznikom 

právnych účinkov konania zástupcu bol prejav vôle zastúpeného. To nasvedčuje tomu, že i obchodné plné 

moci sú plnými mocami a nejde o zákonné zastúpenie. Spáčil, J. Poznámky k problematice zastoupení na 

základě plné moci. Právo a podnikání č. 1/1996, str. 9.  
168 Kol. autorů. Obchodní právo. Meritum. Praha: Aspi, 2005, str. 54.  



 52

uvedeného ustanovenia. Relatívne čerstvé rozhodnutie veľkého senátu 

občianskoprávneho a obchodného kolégia NS prelomilo doterajšie závery judikatúry, 

naznačilo istý posun v tejto oblasti, zároveň však mnohé otázky implicitne položilo.  

4.2.1 Obecné poznámky   

Odstavec 1 ustanovenia § 15 ObchZ stanoví, že kto bol pri prevádzkovaní 

podniku poverený určitou činnosťou, je zmocnený ku všetkým úkonom, ku ktorým pri 

tejto činnosti obvykle dochádza. Účelom takto koncipovaného ustanovenia je vybaviť 

osoby poverené určitou činnosťou pri prevádzkovaní podniku základným rozsahom 

oprávnenia uskutočňovať právne úkony potrebné k uskutočneniu tejto činnosti. 

Rozhodujúce je preto poverenie činnosťou a zákonné zmocnenie k obvyklým právnym 

úkonom je len jeho dôsledkom.169 V úvode poznamenávam, že príslušná úprava je 

kogentná, ergo vylučuje úpravu odchylnú stanovenú napr. zmluvou. Poverenou osobu 

bude spravidla zamestnanec, môže to však byť i osoba bez akéhokoľvek vzťahu 

k podnikateľovi (napr. chodec na ulici, sused), spoločník (ktorý ako som uviedol vyššie, 

nie je štatutárnym orgánom a zo samotnej pozície spoločníka nemá oprávnenie konať 

menom podnikateľa). Preto, aby bol podnikateľ viazaný úkonom zákonného zástupcu 

podľa ustanovenia § 15 ObchZ zákon formuluje 3 predpoklady: 1) poverenie určitou 

činnosťou, 2) k povereniu určitou činnosťou musí dôjsť pri prevádzkovaní podniku, 3) 

dodržanie kritéria obvyklosti právnych úkonov pri poverenej činnosti.  

Čo sa rozumie pod pojmom poverenie ObchZ bližšie nestanoví, nevyžaduje aby 

bolo formalizované, rozhodujúci bude faktický stav. Na rozdiel od úpravy ustanovenia § 

20 odst. 2 ObčZ, úprava ObchZ vychádza z kritéria obvyklosti ako kritéria 

rozhodujúceho, ktoré zabezpečuje istotu a jednotnosť v oprávnení ku konaniu vo 

vzájomných vzťahoch.170 V praxi bude poverenie vyplývať najmä z vnútorných 

organizačných predpisov (napr. v banke je vedúci úverového oddelenia oprávnený 

podpisovať úverové zmluvy, podpisovať zmenky).171 Povahu poverenia určitou 

                                                 
169 Plíva, S. K některým otázkám § 14 a § 15 obchodního zákoníku. Právo a podnikání č. 9/2005, str. 5.  
170 Tomsa, M. Vázanost podnikatele jednáním zástupce v obchodních vztazích na základě zákonného 

zmocnění. Obchodní právo č. 1/1999, str. 4.  
171 Patakyová, M. In Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. 

Praha: C.H.Beck, 2008, str. 45.  
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činnosťou nemá vykonávanie činnosti na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy 

o obchodnom zastúpení, pretože oprávnenie mandatára a obchodného zástupcu vzniká 

na základe plnej moci udelenej v zmluve alebo mimo ňu.172 

Otázka rozsahu konateľského oprávnenia je vymedzená kritériom obvyklosti. 

Obvyklosť nie je možné posudzovať vo vzťahu k povahe podniku a jeho činnosti, ale 

výhradne k povahe činnosti, ktorou bola určitá osoba poverená.173 Pri posudzovaní 

rozsahu zákonného zmocnenia nie sú rozhodné vnútropodnikové predpisy ani obsah 

poverenia vydaný podnikateľom, rozhodujúce je len to, čo je obvyklé, teda či ide 

o úkon, ktorý obvykle v obchodnom styku uskutočňuje osoba s určitým postavením 

v podnikovej štruktúre. Rozhodujúce nie je ani to, či určité úkony táto osoba 

uskutočňovať nesmie, rozhoduje obvyklá obchodná prax.174 Častým sporom pred súdmi 

je práve otázka obvyklosti (viď nižšie). Oproti úprave ObčZ absentuje kritérium väzby 

na vnútorné predpisy. Rozsah je vymedzený kogentne, nie je možné rozsah zúžiť, ale 

ani rozšíriť (napr. vnútorné predpisy by stanovili, že rozsah konateľského oprávnenia by 

bol širší než úkony, ku ktorým obvykle dochádza pri vymedzenej činnosti; úkony nad 

rámec obvyklosti by mohla poverená osoba uskutočňovať len na základe plnej moci).175 

V odstavci 2 ustanovenia § 15 ObchZ od 1.1.2001 sú stanovené expressis verbis 

dôsledky prekročenia oprávnenia zástupcu konať menom podnikateľa. Týmto konaním 

bude podnikateľ viazaný len v prípade, že o prekročení tretia osoba nevedela 

a kumulatívne s prihliadnutím k všetkým okolnostiam prípadu ani vedieť nemohla. Teda 

v prípade, že tretia osoba o prekročení vedieť mohla (bez ohľadu nato, že objektívne 

o prekročení nevedela) nebude toto konanie podnikateľa zaväzovať. Konanie, pri 

ktorom došlo k prekročení bude podnikateľa zaväzovať až do momentu, kedy nebude 

zistené, že tretia osoba o prekročení vedela alebo pri náležitom profesionálnom postupe 

podnikateľa o prekročení vedieť mohla.176 Do uvedeného dátum bol nedostatok 

                                                 
172 Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 49. 
173 Plíva, S. K některým otázkám § 14 a § 15 obchodního zákoníku. Právo a podnikání č. 9/2005, str. 4. 
174 Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 až § 92e. Praha: Polygon, 2002, str. 114.  
175 Plíva, S. Právní jednání podnikatele. Právo a podnikání č 9/1993, str. 7.  
176 Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 50. 
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výslovnej úpravy riešený aplikáciou ustanovenia § 20 odst. 2 ObčZ.177 Obsahovo sa 

opäť jedná o úpravy podobné. Podľa úpravy ObčZ preto, aby bola prekročením 

právnická osoba viazaná, musia byť splnené kumulatívne podmienky, že právny úkon 

sa týka predmetu činnosti a o prekročení druhá strana nemohla vedieť. Účelom oboch 

ustanovení je chrániť tretie osoby. Úprava ObchZ nie je viazaná na to, aby bol úkon 

uskutočnený v rámci predmetu podnikania (úprava v ObčZ požaduje aby sa úkon týkal 

predmetu činnosti), k skutočnosti, že sa konanie vymykalo predmetu podnikania bude 

nutné prihliadnuť pri hodnotení, či mohla tretia osoba o prekročení vedieť.178 V teórii sa 

vyskytol názor, že dôsledkom prekročenia je neplatnosť právneho úkonu a možná 

zodpovednosť zástupcu za spôsobenú škodu.179 Závery judikatúry však neplatnosť 

vylúčili (viď nižšie). Možnosť následnej ratihabície úkonu podnikateľom na rozdiel od 

prípadov, kedy došlo k vadám konania štatutárneho orgánu (prekročil pôsobnosť 

stanovenú zákonom) nie je vylúčená.  

Od 1.1.2005 je ustanovenie § 15 doplnené o tretí odstavec, ktorý stanoví, že 

zmocnenie nezaniká smrťou podnikateľa. Zároveň však umožňuje aby podnikateľ 

stanovil, že má trvať len počas jeho života. Rozsah konateľského oprávnenia sa však ex 

lege po smrti podnikateľa zužuje na úkony spadajúce pod pojem obvyklé hospodárenie. 

Pre platnosť úkonov, ktoré presahujú rámec obvyklého hospodárenia je nutný súhlas 

dedičov a povolenie súdu. Uvedený odstavec stanoví odlišné kritérium – kritérium 

obvyklosti pri hospodárení – čim narúša koncept ustanovenia § 15 ObchZ. Vyskytol sa 

názor, že ide len o odlišnú terminológiu, obsahovo sú pojmy totožné. Pojmovo dané 

zmocnenie smrťou podnikateľa nezaniká. Zaniká až zánikom podmienok pre jeho vznik 

a trvanie – poverená osoba už prestala byť touto činnosťou poverená.180  

                                                 
177 Plíva, S. Právní jednání podnikatele. Právo a podnikání č 9/1993, str. 7 a násl.  
178 Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 50. 
179 Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 až § 92e. Praha: Polygon, 2002, str. 116. 
180 Na jednotlivé úskalia upozornil v teórii Stanislav Plíva. Viď pozn. č. 169. 
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4.2.2 Závery judikatúry  

Pre početnosť judikatúry, na ktorú som pri príprave práce narazil, som sa 

rozhodol venovať jej samostatnú podkapitolu, pretože niektoré závery sú dosť 

konkrétne, ťažko z nich dovodiť obecné závery.181  

Obecné závery:  

Zákonné zastúpenie má povahu kogentného ustanovenia, jeho aplikáciu nie je 

možné vylúčiť zmluvným ustanovením.182 

Obsluha benzínovej stanice nie je zmocnená podľa ustanovenia § 15 ObchZ 

k prevzatiu diela.183 

Účel ustanovenia § 15 odst. 2 ObchZ, ktorým je ochrana dobrej viery tretích 

osôb, by bol podlomený, ak by sa podnikateľ mohol vyhnúť splneniu zmluvy tvrdením, 

že právny úkon uskutočnila poverená osoba sama pre seba. Pri posudzovaní 

konkrétnych okolností konania musí súd prihliadnuť predovšetkým k tomu, či konanie 

zástupcu je možné považovať v danej situácii za štandardné a súčasne musí vychádzať 

z možnosti protistrany – v konkrétnom prípade spotrebiteľa, ktorý do realitnej 

kancelárie neprichádza často.184 

 Pracovníci banky poskytli garanciu za splnenie záväzku tretej spoločnosti. 

Druhá zmluvná strana vedela, že nie sú oprávnení poskytovať záruky, banka ich po 

zistení prepustila, podala na nich trestné oznámenie, druhú stranu informovali o daných 

skutočnostiach – banku toto konanie pracovníkov nezaväzuje.185 

 Dôsledkom prekročenia zákonného zmocnenia nie je neplatnosť právneho 

úkonu, ale skutočnosť, že právnická osoba nie je daným úkonom viazaná.. Pritom 

prekročenia zákonného zmocnenia konajúcej osoby sa môže dovolať jedine ten, ku 

koho ochrane je možnosť sprostiť sa povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy stanovená – 

                                                 
181 Možno odkázať i na prácu Petra Čecha. Čech, P. Zastoupení podnikatele osobami pověřenými při 

provozování podniku, Právní rádce č. 10/2007.  
182 Rozhodnutie NS zo dňa 23.6.2008, sp. zn.: 32 Cdo 1161/2008, systém Codexis Academia; zo dňa 

16.12.2003, sp. zn.: 32 Odo 631/2002. Alebo rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 

1.12.2000, sp. zn.: 5 Obo 17/2000.  
183 Rozhodnutie NS zo dňa 11.10.2000, sp. zn.: 29 Cdo 939/2000.  
184 Rozhodnutie NS zo dňa 12.11.2008, sp. zn.: 28 Cdo 2713/2008.  
185 Rozhodnutie NS zo dňa 31.10.2006, sp. zn.: 29 Odo 676/2005.  
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teda právnická osoba, za ktorú zákonný zástupca konal. Druhému účastníkovi zmluvy 

totiž z takého prekročenia žiadna ujma nehrozí, hrozí mu ale ujma z toho, že uzavrel 

zmluvu, z ktorej očakával určité plnenie. Dôsledkom špeciálnej úpravy právnych 

účinkov prekročenia zákonného zmocnenia je, že nie je možné aplikovať ustanovenie § 

267 odst 1 ObchZ.186 

 Nie je nutné, aby oprávnenie podpisovať zmluvy bolo uvedené vo vnútorných 

predpisoch alebo v náplni práce, pretože toto oprávnenie vyplýva priamo zo zákona.187 

 K tomu, aby právne úkony osôb uvedených v ustanovení § 15 odst. 1 ObchZ 

zaväzovali podnikateľa, je nutné, aby z nich vyplývalo, že tieto osoby konajú za 

podnikateľa.188 

 Ustanovenia § 15 ObchZ a § 20 ObčZ sa na oblasť pracovnoprávnych vzťahov, 

ktoré vznikajú zásadne medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, nevzťahujú. Môžu 

byť použité jedine vo vzťahoch občianskoprávnych alebo obchodných, vo vzťahoch 

pracovných však nie je možné z uvedených ustanovení dovodzovať pre účastníkov 

pracovnoprávnych vzťahov žiadne práva alebo povinnosti.189 

Otázka poverenia určitou činnosťou:  

Zmocnenie v zmysle ustanovenia § 15 ObchZ sa týka všetkých osôb, ktoré boli 

pri prevádzkovaní podniku poverené určitou činnosťou. V platnej úprave nie je žiadne 

obmedzenie týkajúce sa pomeru týchto osôb k podnikateľovi – pracovný, členský, 

spoločenský pomer. Tiež tu nie je ani obmedzenie týkajúce sa formy poverenia (nemusí 

mať písomnú formu), alebo obmedzenie obsahu poverenia. Musí sa jednať o určitú 

činnosť – čo bude zahrňovať vymedzenie ako druhové, tak individuálne.190  

Ekonómka, ktorá nebola ani zamestnankyňou spoločnosti s ručením 

obmedzeným, prevzala písomnosť obsahujúci prejav vôle smerujúci k jednostrannému 

započítaniu pohľadávky. Je nutné skúmať rozsah poverenia v konkrétnom prípade, nie 

je vylúčené, aby v konkrétnom prípade dané poverenie zahrňovalo i daný úkon. 

                                                 
186 Rozhodnutie NS zo dňa 25.10.2005, sp. zn.: 29 Odo 914/2004. Obdobne: 29 Odo 703/2006, 29 Odo 

1635/2005, 29 Odo 245/2006, 29 Odo 676/2005, 29 Odo 1595/2005, 29 Cdo 4557/2008.  
187 Rozhodnutie NS zo dňa 1.9.2008, sp. zn.: 32 Cdo 2004/2008.  
188 Rozhodnutie NS zo dňa 19.5.2005, sp. zn.: 33 Odo 582/2004.  
189 Rozhodnutie NS zo dňa 30.8.2000, sp. zn.: 21 Cdo 594/2000.  
190 Rozhodnutie NS zo dňa 18.4.2006, sp. zn.: 32 Odo 317/2005.  
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Oprávnenie zákonného zástupu v zmysle ustanovenia § 15 ObchZ prevziať 

kompenzačný úkon voči podnikateľovi nemusí byť založené výslovným poverením, 

môže plynúť zo samotnej dohody medzi podnikateľom a osobou poverenou k určitej 

činnosti.191 

Osoba poverená určitou činnosťou môže byť oprávnená podľa okolností 

k podpísaniu zmenky znejúcej na 10 miliónov Kč.192  

Zákon neurčuje obsah a formu poverenia – zvláštna plná moc sa nevyžaduje.193 

Konateľské oprávnenie vyplývajúce z ustanovenia § 15 nie je založené na určení 

príslušných úkonov vo vnútorných organizačných predpisoch, ale je založené na 

poverení určitou činnosťou pri prevádzke podniku a na obvyklosti právnych úkonov ku 

ktorým pri tejto činnosti dochádza.194 

Zmluvu za spoločnosť s ručením obmedzeným. podpísal otec konateľa, 

zúčastňoval sa predošlých rokovaní, nejedná sa o prípad ustanovenia § 33 ObčZ – 

konanie bez príkazu, ale bude to konanie, ktoré bude spoločnosť zaväzovať na základe 

ustanovenia  § 15 ObchZ.195 

Rozhodnutie valnej hromady spoločnosti s ručením obmedzeným o menovaní 

konateľa neznamená automatické poverenie k činnostiam v zmysle ustanovenia § 15 

ObchZ.196 

Zo samotnej skutočnosti členstva v štatutárnom orgáne neplynie poverenie 

podľa ustanovenia § 15 ObchZ.197 

Skutočnosť, že podnikateľ vystupuje spoločne pri obchodných rokovania so 

zmluvným partnerom ešte nezakladá jeho poverenie v zmysle ustanovenia § 15 ObchZ. 

Takáto osoba nie je oprávnená menom podnikateľa prevziať dielo.198 

 

                                                 
191 Rozhodnutie NS zo dňa 31.1. 2005, sp. zn.: 32 Odo 58/2004.  
192 Rozhodnutie NS zo dňa 31.8.2005, sp. zn.: 29 Odo 608/2004.  
193 Rozhodnutie NS zo dňa 28.7.2009, sp. zn.: 23 Cdo 2223/2009; zo dňa 26.5.2004, sp. zn.: 32 Odo 

845/2003; zo dňa 6.3.2007, sp. zn.: 32 Odo 1352/2005;  zo dňa 3.8.2005, sp. zn.: 32 Odo 328/2004.  
194 Rozhodnutie NS zo dňa 14.3.2002, sp. zn.: 29 Cdo 2074/2000, obdobne 28 Cdo 2713/2008.   
195 Rozhodnutie NS zo dňa 28.8.2008, sp. zn.: 29 Odo 703/2006.  
196 Rozhodnutie NS zo dňa 26.5.2004, sp. zn.: 32 Odo 845/2003. Obdobne 29 Odo 493/2004.  
197 Rozhodnutie NS zo dňa 29.5.2007, sp. zn.: 32 Odo 958/2005. 
198 Rozhodnutie NS zo dňa 14.2.2007, sp. zn.: 32 Odo 251/2005.  
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Kritérium obvyklosti:  

Kritérium obvyklosti nie je možné vykladať bez ďalšieho tak, že účtovníčka je 

zo zákona oprávnená za podnikateľa uskutočňovať akékoľvek úkony súvisiace 

s finančnými otázkami.199 

Je obvyklé aby syn podnikateľa prevzal hotovosť v prípade, že faktúra je splatná 

ihneď.200   

Nie je obvyklé, aby šofér uzatváral zmluvy.201 

Obvyklosť sa posudzuje objektívne.202 

U pracovníka, ktorý bol pri prevádzkovaní podniku poverený výkonom 

technického dozoru pri realizácii diela, je obvyklé aby tento pracovník dielo preberal.203 

Osoba podpísala dodatok k zmluve ako zástupca vo veciach technických. 

Obecne takáto osoba nebude mať oprávnenie meniť uzavretú zmluvu, súd ale musí 

posúdiť, či nie je obvyklé, aby s činnosťou vo veciach technických bolo spojené právo 

uzatvárať zmluvné dodatky, v ktorých by boli riešené technické otázky. Toto poverenie 

určitou činnosťou zároveň môže vychádzať napr. z poverenia výkonom funkcie 

stavbyvedúceho.204 

Pri činnosti stavbyvedúceho obvykle dochádza k uzatváraniu zmlúv potrebných 

k realizácii diela.205 

Je obvyklé, aby pracovník, ktorý bol poverený technickým dozorom pri 

realizácii diela, zhotovené dielo tiež preberal.206 

Rozsah zmocnenia:  

 Ak rozsah zmocnenia stavbyvedúceho zahrňuje oprávnenie uzatvárať zmluvy 

o nákupe materiálu, zahrňuje tiež oprávnenie prijímať od objednávateľa zálohy  určené 

na nákup materiálu. Stavbyvedúci je obvykle osobou, s ktorou sa objednávateľ pri 

                                                 
199 Rozhodnutie NS zo dňa 18.4.2006, sp. zn.: 32 Odo 317/2005.  
200 Rozhodnutie NS zo dňa 6.3. 2007, sp. zn.: 32 Odo 1352/2005.  
201 Rozhodnutie NS zo dňa 25.6.2007, sp. zn.: 32 Cdo 1878/2007.  
202 Rozhodnutie NS zo dňa 14.3.2002, sp. zn.: 29 Cdo 2074/2000.  
203 Rozhodnutie NS zo dňa 21.5.2008, sp. zn.: 32 Cdo 3986/2007.  
204 Rozhodnutie NS zo dňa 28.11.2007, sp. zn.: 32 Odo 1409/2005.  
205 Rozhodnutie NS zo dňa 23.11.2004, sp. zn.: 32 Odo 274/2004.  
206 Rozhodnutie NS zo dňa 15.11.2000, sp. zn.: 29 Cdo 2735/99.  
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kontrolách postupu stavby stretáva ako so zástupcom zhotoviteľa. Nie je rozhodujúce či 

zálohy prijíma v hotovosti alebo iným spôsobom.207  

 Zamestnanci v oblasti stavebníctva, ktorí boli poverení činnosťou 

stavbyvedúceho alebo majstra, sú zmocnení k uzatváraniu zmlúv o prepravných 

výkonoch nutných pre zhotovovanú stavbu ako menom podnikateľa zákonní 

zástupcovia podnikateľa podľa ustanovenia § 15 odst. 1 ObchZ.208 

 Podpis zmlúv o úvere riaditeľom oblastnej pobočky. Síce nie je štatutárny orgán, 

ale podnikateľa zaväzuje v dôsledku zákonného zmocnenia ustanovenia § 15.209 

Zamestnankyňa v pozícii marketingovej riaditeľky je oprávnená uzatvárať 

inominátne kontrakty, ktorých predmetom boli reklamné akcie.210 

Osoba poverená k určitým činnostiam podľa ustanovenia § 15 ObchZ nemohla 

bez špeciálneho poverenia či špeciálnej plnej moci, ktorú mohol udeliť len štatutárny 

orgán právnickej osoby, podpísať notársky zápis o uznaní záväzku, pretože sa nejedná 

o úkon obvyklý pri prevádzkovaní podniku.211 

Riaditeľ môže byť oprávnený podpísať ručiteľské prehlásenie na základe 

zákonného zastúpenia podnikateľa podľa ustanovenia § 15.212 

Možný súbeh konateľských oprávnení štatutárneho orgánu a zákonného zástupcu:  

Teória a súdna prax dlhú dobu pripúšťali možný súbeh konateľského oprávnenia 

štatutárneho orgánu a zákonného zástupcu podľa ustanovenia § 15 ObchZ. V prípade, 

že z rôznych príčin osoba ako člen štatutárneho orgánu nemohla podnikateľa zaväzovať 

(napr. bolo nutné aby spoločne konali 2 členovia) a za predpokladu, že existovalo určité 

napr. pracovné zaradenie tejto osoby (nutné bolo splniť podmienku poverenia v zmysle 

ustanovenia § 15 odst. 1 ObchZ), dovodzovalo sa oprávnenie zastupovať práve 

z ustanovenia § 15 ObchZ. Judikatúra sa k otázke vyjadrila vo viacerých 

rozhodnutiach.213 Samozrejme, že konateľské oprávnenie podľa ustanovenia § 15 
                                                 
207 Rozhodnutie NS zo dňa 15.7.2008, sp. zn.: 28 Cdo 2550/2008.  
208 Rozhodnutie NS zo dňa 26.1.2006, sp. zn.: 32 Odo 1419/2005.  
209 Rozhodnutie NS zo dňa 30.1.2008, sp. zn.: 29 Odo 131/2006.  
210 Rozhodnutie NS zo dňa 15.12.2009, sp. zn.: 23 Cdo 5519/2007.  
211 Rozhodnutie NS zo dňa 28.5.2008, sp. zn.: 20 Cdo 1430/2006.  
212 Rozhodnutie NS zo dňa 27.4.2006, sp. zn.: 29 Odo 974/2005, obdobne sp. zn.: 29 Cdo 2008/2007.  
213 Rozhodnutie NS zo dňa 28.3.2007, sp. zn.: 32 Odo 1455/2005, kde dokonca konštatoval, že 

oprávnenie plynúce zo zákona má prednosť pred oprávnením podpisovať zmluvy podľa stanov 
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ObchZ je pojmovo užšie než konateľské oprávnenia štatutárneho orgánu. Zároveň však 

predovšetkým u vrcholových manažérov bude rozsah oprávnenia zaväzovať 

podnikateľa relatívne široký a bude tak zahrňovať nap. oprávnenie k uzatváraniu zmlúv, 

ktoré spadnú pod rozsah obvyklosti právnych úkonov v danej pozícii. Mimo daný okruh 

však bude môcť konať len štatutárny orgán (v prípade, že oprávnenie nevznikne na 

základe dohody o plnej moci), preto napr. v prípade predaja podniku bude môcť konať 

jedine štatutárny orgán.  

Prielom vyvolalo nedávne rozhodnutie veľkého senátu Najvyššieho súdu.214 

Závery možno zhrnúť nasledovne: 1. Otázka či mohol predseda družstva uskutočniť 

právny úkon - šlo o sporný prípad kedy osoba spĺňa predpoklady pre zákonné 

zastúpenie podľa ustanovenia § 15, je ale zároveň i štatutárnym orgánom podnikateľa 

resp. jeho členom. Proti jazykovému výkladu veľký senát stavia výklad teleologický, 

logický a systematický a argumentuje: A) ak by sme pripustili výklad jazykový, tak by 

sme v podstate obišli právomoc najvyššieho orgánu právnickej osoby rozhodovať 

o spôsobe konania menom právnickej osoby. Ak takýto orgán rozhodol, že členovia 

jeho štatutárneho orgánu nemôžu uskutočňovať právne úkony samostatne, ale len 

spoločne, nie je možné toto rozhodnutie obchádzať tým, že štatutárny orgán poverí 

svojho člena určitou činnosťou, ktorá ho k samostatnému konaniu oprávňuje. B) člen 

štatutárneho orgánu podlieha režimu podstatne prísnejšej zodpovednosti než 

zamestnanec, člen alebo iná osoba poverená určitou činnosťou – podmienky vzniku 

zodpovednosti, nesenie dôkazného bremena pri porušení povinnosti. Člen štatutárneho 

orgánu nielen zodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti, ale i ručí zo zákona za 

záväzky spoločnosti za podmienok stanovených zákonom. 2. Z uvedeného plynie, že 

osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, nemôže byť 

súčasne zákonným zástupcom tejto osoby.215 Na uvedené rozhodnutie už reagovali malé 
                                                                                                                                               

spoločnosti (ako štatutárny orgán). Alebo rozhodnutia sp. zn.: 21 Cdo 948/2006, sp. zn.: 5 Tdo 

1096/2006. 
214 Rozhodnutie NS zo dňa 15.10.2008, sp. zn.: 31 Odo 11/2006.  
215 V teórii sa ešte pár mesiacov pred vyhlásením uvedeného rozhodnutia vyskytol názor podobný čo do 

dôsledkov záveru rozhodnutia. Ak by riaditeľ konal bez ohľadu na väčšinovú vôľu členov štatutárneho 

orgánu ohľadne obchodného vedenia spoločnosti vyjadrenej v uznesení (napr. valnej hromady), šlo by 

o konanie v rozpore s dobrými mravmi. Řeháček, O. Jednání členů představenstva akciové společnosti 

a obchodní vedení akciové společnosti. Bulletin advokacie č. 5/2008, str. 27.  
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senáty Najvyššieho súdu, ktoré jeho závery akceptujú.216 Teória predovšetkým 

reagovala na právny záver, že osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom 

nemôže byť súčasne zákonným zástupcom tejto osoby.217 Najviac problematická sa javí 

možnosť retrospektívneho spochybňovania platnosti právnych úkonov, ktoré boli 

v svetle predošlej judikatúry uskutočnené osobami, u ktorých nastal súbeh a uskutočnili 

tak z titulu zákonného zastúpenia.  

4.3 Nezmocnená osoba v prevádzkarni podnikateľa 

Systematicky posledný prípad zákonného zastúpenia podnikateľa upravuje 

ustanovenie § 16 ObchZ.218 Stanoví, že podnikateľa zaväzuje i konanie inej osoby 

v jeho prevádzkarni, za predpokladu, že tretia osoba nemohla vedieť, že konajúca osoba 

nie je k takému konaniu oprávnená. Obsahovo sa toto vymedzenie blíži čl. 50 

obchodného zákonníku 1863, ktoré však bolo chápané ako zvláštny prípad plnej moci. 

V praktickom živote nemusí ísť o situácie výnimočné – stáva sa často, že deti 

navštevujú rodičov v práci, časom pochopia náplň práce rodičov a môže sa stať, že  

napr. predavačka musí „odbehnúť niečo vybaviť“ a následne príde zásielka tovaru. Nič 

nebude brániť tomu, aby v dôsledku dikcie ustanovenia § 16 ObchZ tento tovar prebralo 

dieťa menom podnikateľa.  

Zmocnenie vzniká podľa dikcie zákona osobe, ktorá nie je zmocnená menom 

podnikateľa konať na základe inej skutočnosti – osoba tretia. Podľa judikatúry danou 

                                                 
216 Rozhodnutie NS zo dňa 26.11.2008, sp. zn.: 32 Odo 383/2006, alebo sp. zn.: 29 Cdo 2008/2007. 

V rozhodnutí sp. zn.: 23 Cdo 3894/2007 uzavrel: určenie v stanovách, že konať menom spoločnosti môžu 

len dvaja členovia predstavenstva, vyjadruje vôľu spoločnosti (resp. akcionárov) obmedziť dovoleným 

spôsobom členov predstavenstva pri konaní menom spoločnosti. Nie je možné na tomto mieste štiepiť 

funkcie jednej osoby – riaditeľa a zároveň člena štatutárneho orgánu – pretože tým by došlo 

k obchádzaniu zákona resp. vôle spoločnosti, akcionárov. Ak daná osoba nebola z titulu svojej funkcie 

člena predstavenstva oprávnená podpísať ručiteľské prehlásenie, tak k tomu istému úkonu nemohla byť 

oprávnená ani z titulu funkcie riaditeľa.  
217 Pozitívnejšie reakcie prezentoval Petr Čech: Čech, P. Statutární orgán, zaměstnanec, nebo od každého 

trochu? Právní rádce č. 2/2009. Kritickejšie vyznievajú závery v práci: Bejček, J., Kotásek, J., Pokorná, J. 

Soudně nezákonné „zákonné zastoupení“, aneb Curia locuta, causa finita? Systém Lex Data alebo 

Obchodněprávní revue č. 2/2009.  
218 Vyskytol sa názor, že v tomto prípade sa zastúpenie iba finguje. Eliáš, K. Etuda o prokuře. Právník č. 

5/1996, str. 428.  
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osobou nemusí byť zamestnanec.219 Konanie sa musí uskutočniť v prevádzkarni 

(definovanej v ustanovení § 7 odst. 3 ObchZ ako priestor, v ktorom je uskutočňovaná 

určitá podnikateľská činnosť) a k tomu kumulatívne tretia osoba o nedostatku 

oprávnenia nemohla vedieť vzhľadom na konkrétne okolnosti (nebude postačovať, že 

objektívne o tejto skutočnosti nevedela, ak dovodíme, že o nedostatku vedieť mohla; 

kritériom je objektívna nemožnosť vedieť, ktorú posúdime tým, že zvážime či by iné 

osoby o neoprávnenosti konania nemohli vedieť; subjektívna nevedomosť teda 

nepostačuje220). Otázka možnosti vedieť, že tretie osoby nie sú k prevzatiu diela 

oprávnené už bola predmetom rozhodovania Najvyššieho súdu.221 V súvislosti 

s pojmom prevádzkareň Najvyšší súd uzavrel: návrh na uzavretie zmluvy o dielo bol 

v danom prípade odoslaný faxom z kancelárie oferenta. V prípade, že nebola 

identifikovaná podpísaná osoba, ani nebolo zistené miesto, kde bola listina podpísaná, 

nebolo možné bez ďalšieho aplikovať ustanovenie § 16 ObchZ. Zo skutočnosti, že na 

listine je otlačená pečiatka podnikateľa ešte nie je možné dovodiť, že tento odtlačok (a 

neidentifikovaný podpis) bol pripojený práve v prevádzkarni. Prevádzkareň nie je 

akákoľvek miestnosť – musí to byť priestor, v ktorom dochádza k výkonu určitej 

podnikateľskej činnosti, nestačilo by napr. ak by v miestnosti boli vykonávané výlučne 

administratívne činnosti  podnikateľa.222 Účelom ustanovenia je chrániť predovšetkým 

spotrebiteľa, pretože konaním osoby, ktorá vystupuje menom podnikateľa (i 

neoprávnene) bude podnikateľ viazaný (oproti úprave nezmocneného konateľstva v 

ObčZ nestanoví podmienku následného schválenia daného konania).223 Platí však 

                                                 
219 Rozhodnutie NS zo dňa 12.11.2009, sp. zn.: 32 Cdo 439/2008.  
220 Patakyová, M. In Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. 

Praha: C.H.Beck, 2008, str. 46. 
221 Rozhodnutie NS zo dňa 1.9.2008, sp. zn.: 32 Cdo 669/2008, v ktorom uzavrel: Dielo preberali za 

podnikateľa zamestnanci – zdravotná sestra a lekár – pričom sestra za podnikateľa výrobky objednávala, 

preberala faktúry, zaisťovala ich preplácanie; nie je možné dospieť k záveru, že druhá zmluvná strana 

mala pochybovať resp. že mohla vedieť, že tieto osoby nie sú k prevzatiu diela oprávnené.  
222Rozhodnutie NS zo dňa 1.1.2004, sp. zn.: 32 Odo 1026/2004.  
223 Rozhodnutie NS zo dňa 31.5.2007, sp. zn.: 32 Cdo 81/2007, v ktorom uzavrel: konanie iných osôb 

v prevádzkarni zaväzuje podnikateľa za zákonom stanovených predpokladov, preto nie je rozhodné, či 

k pečiatke na dodacích listoch pripojil podpis sám podnikateľ, jeho zodpovedný zástupca alebo niektorí 

zo zamestnancov podnikateľa. Podstatná je skutočnosť, že dodávky tovaru sa uskutočňovali 
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i obmedzenie vecné – nie každé konanie súvisiace s prevádzkarňou bude podnikateľa 

zaväzovať.224 V prípade, že tretia osoba o nedostatku oprávnenia vedela alebo vedieť 

mohla, pôjde zrejme o absolútne neplatný právny úkon.225  

Výkladu ustanovenia § 16 sa dotklo i rozhodnutie veľkého senátu Najvyššieho 

súdu rozobrané vyššie. Vo vzťahu k ustanoveniu § 16 ObchZ uzavrel: obchodný 

zákonník zaisťuje i ochranu tretích osôb, ktoré uzatvoria zmluvu vo vzťahu k obchodnej 

činnosti spoločnosti alebo družstva v dobrej viere. Pre tento prípad sa uplatní pravidlo 

formulované v ustanovení § 16 ObchZ a obchodná spoločnosť alebo družstvo budú 

viazané právnym úkonom svojho štatutárneho orgánu alebo úkonom jeho člena 

konajúceho ako tzv. nezmocnený konateľ, t.j. právnym úkonom, ktorý uskutoční v ich 

prevádzkarni, v rámci činnosti realizovanej v tejto prevádzkarni, za podmienok 

ustanovenia § 16 ObchZ. Vo vzťahu k spoločnosti potom ponesie tento člen 

štatutárneho orgánu plnú zodpovednosť zato, že nekonal so starostlivosťou riadneho 

hospodára. Vytvára tak určitú záchrannú sieť pre osoby, v ktorých sa kumuluje funkcia 

štatutárneho orgánu a zároveň zastávajú čelnú pozíciu vo výkonnej štruktúre 

spoločnosti pre prípad, že nie sú oprávnené konať ako štatutárny orgán (nutnosť 

spoločného konania) a v svetle záverov veľkého senátu je zákonné zastúpenie podľa 

ustanovenia § 15 vylúčené. Riziko straty dobrej viery u tretích osôb je však vysoké.226 

4.4 Prokúra 

Jedná sa o zvláštny prípad zmluvného zastúpenia podnikateľa typického pre 

obchodné vzťahy.227 Podnikateľ sa môže nechať zastúpiť i na základe dohody o plnej 

moci podľa ObčZ (vzhľadom na to, že ObchZ nestanoví úpravu zvláštnu, uplatní sa 

                                                                                                                                               

v prevádzkarni podnikateľa. Šoféri ako osoby tretie nemohli vedieť, že osoba preberajúca tovar 

v prevádzkarni podnikateľa disponujúca pečiatkou nie je k prebraniu tovaru a k podpísaniu dodacích listín 

oprávnená.  
224 Tomsa, M. Vázanost podnikatele jednáním zástupce v obchodních vztazích na základě zákonného 

zmocnění. Obchodní právo č. 1/1999, str. 6. K tomu napr. rozhodnutie, sp. zn.: 29 Cdo 939/2000, 

v ktorom uzavrel: obsluha benzínovej stanice nie je zmocnená podľa § 16 ObchZ k prevzatiu diela.  
225 Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 až § 92e. Praha: Polygon, 2002, str. 117.  
226 Čech, P. Statutární orgán, zaměstnanec, nebo od každého trochu? Právní rádce č. 2/2009.  
227 Outlá, A. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. 

Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 104.  
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uvedená úprava v celom rozsahu i na podnikateľa). Uvedenej úprave som sa venoval 

v odseku 3.3.2., na ktorý odkazujem. Prokúra predstavuje najširšiu formu zastúpenia 

podnikateľa.228 

Inštitút prokúry poznal i obchodný zákonník z roku 1863. Prokúru mohol udeliť 

len kupec plného práva, ako prokurista mohla byť ustanovená len fyzická osoba. 

Prokúra zmocňovala prokuristu ku všetkým druhom súdnych i mimosúdnych úkonov 

a k právnym konaniam, ktoré so sebou prinášala prevádzka obchodnej živnosti, 

nahradzovala každé zvláštne zmocnenie. Prokuristu vymedzoval ako toho, komu bolo 

prikázané od vlastníka závodu (principála), aby jeho menom a na jeho účet obchodnú 

živnosť prevádzkoval a per procura podpisoval firmu. Taxatívne vypočítaval spôsoby 

možného udelenia prokúry: 1) udelenie plnej moci výslovne ako prokúra označenej, 2) 

výslovné označenie zmocnenca za prokuristu, 3) zmocnenie podpisovať firmu 

principála per prokura. Udelenie prokúry malo byť ohlásené principálom u registrového 

súdu, nemalo však konštitutívne účinky. Rozsah oprávnenia bol široký, obmedzenia 

plynuli z povahy prokúry (úkony, ktoré sú zákonom výslovne vyhradené majiteľovi 

živnosti – napr. podpísanie bilancie) a z platného práva (bez povolenia principála 

nebolo možné prokúru preniesť na inú osobu a nezahrňovala oprávnenie scudzovať 

a zaťažovať nehnuteľnosti – nato bola potrebná špeciálna plná moc). Vnútorné 

obmedzenia boli bez účinkov voči tretím osobám. Prokúra zanikala 1) odvolaním 

zmocniteľa, a to kedykoľvek, 2) výpoveďou prokuristu, 3) smrťou prokuristu, 4) 

upadnutím prokuristu alebo principála do konkurzu, 4) zánikom podniku. Ak sa niekto 

vydával za prokuristu neprávom a zjednal tak obchod, ručil za svoje konanie tretej 

osobe podľa obchodného práva.229 

Obecne sa k inštitútu prokúry vyjadril i Najvyšší súd, v ktorom vymedzil prokúru 

ako obchodneprávnu plnú moc, ktorá prepožičiava prokuristovi zákonom upravenú 

schopnosť zastupovať podnikateľa. Nejde o prípad zákonného zmocnenia. Na vzťah 

medzi podnikateľom a prokuristom vyjadril právny názor o podpornej aplikácii 

ustanovení o mandátnej zmluve, vrátene jej pojmového znaku – úplatnosti a vylúčil 

                                                 
228 Patakyová, M. In Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. 

Praha: C.H.Beck, 2008, str. 42. 
229 Štěpina, J. Obchodníci a obchodní společnosti. Vydal Josef Svoboda, Praha: 1935, str. 142 a násl. 



 65

analogickú aplikáciu postavenia štatutárneho orgánu na postavenie prokuristu.230 Je 

vhodné v úvode tiež poznamenať, že na úpravu prokúry sa subsidiárne použijú 

ustanovenia o zastúpení podľa ObčZ, pokiaľ ObchZ neupravuje niektoré otázky 

výslovne. Prokúra je tak zvláštna plná moc, ktorou podnikateľ zmocňuje prokuristu ku 

všetkým právnym úkonom, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, a to i v prípade, 

že sa k týmto úkonom ináč vyžaduje zvláštna plná moc. Rozsah zmocnenia tým pádom 

nie je možné vymedziť tak ako v plnej moci, ale je kogentne vymedzený v zákone a to 

väzbou na právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. A contrario 

úkony, ktoré s prevádzkou podniku nesúvisia, do rozsahu prokuristovho zmocnenia 

nespadnú (úkony ktoré prevádzku vylučujú alebo znemožňujú – napr. predaj, nájom 

podniku, vklad podniku ako nepeňažitého vkladu do inej obchodnej spoločnosti,231 do 

rámca prokúry by sa zrejme nevošla ani zmena predmetu podnikania232). Konkrétny 

rozsah zmocnenia bude nutné dovodzovať podľa jednotlivých prípadov.233 Konateľské 

oprávnenie môže byť v konkrétnom prípade relatívne široké (včítane práva prijímať 

alebo prepúšťať zamestnancov podnikateľa), samo však nezahrňuje právo udeliť 

prokúru ďalej osobe, previesť ju na inú osobu,234 alebo odvolať prokuristu menovaného. 

Prokurista ale bude oprávnený udeliť plnú moc.235 Plná moc však musí byť 

koncipovaná užšie ako je oprávnenie prokuristu konať menom podnikateľa. Prokúru nie 

je možné obmedziť len na určitú časť podniku – napr. na odštepný závod,236 ergo 

domnievam sa, že vedúci odštepného závodu nebude oprávnený udeliť alebo odvolať 

prokúru. Zároveň ObchZ obmedzuje osobu prokuristu – môže ňou byť len fyzická 

osoba s tým, že ňou nemôže byť osoba, ktorá je súčasne štatutárnym orgánom alebo 

                                                 
230 Rozhodnutie NS zo dňa 25.11.2009, sp. zn.: 23 Cdo 2713/2009.  
231 Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 až § 92e. Praha: Polygon, 2002, str. 110.  
232 Pelikánová, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: ASPI, a.s., 2005, str. 316. 
233 Rozhodnutie Krajského súdu v Hradci Králové zo dňa 27.3.2003, sp. zn.: 19 Cdo 495/2002: v prokúre 

spravidla nie je zahrnuté oprávnenie uzavrieť ručiteľský záväzok v súvislosti s poskytnutím úveru tretej 

osobe, t.j. osobe odlišnej od podnikateľa, ktorý prokuristovi prokúru udelil.  
234 Kol. autorů. Obchodní právo. Meritum. Praha: Aspi, 2005, str. 53.  
235 Pelikánová, I., Kobliha, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. I. Část § 1-55. Praha: Linde, 1994, str. 

66. 
236 Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 46. 
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jeho členom. Platia zároveň obecné ustanovenia o zastúpení, teda osoba prokuristu musí 

byť plne spôsobilá k právnym úkonom. K udeleniu prokúry sa vyžaduje súhlas 

prokuristu.237 Prokuristom nemusí byť zamestnanec alebo spoločník podnikateľa – 

môže ním byť akákoľvek fyzická osoba. Môžeme tak vypozorovať 2 základné pojmové 

znaky, ktoré prokúru od plnej moci odlišujú (rozsah prokúry je vymedzený zákonom, 

prokúru je možné udeliť len fyzickej osobe). Zmluvný charakter majú spoločný. 

Podobne ako u plnej moci je nutné odlišovať právny vzťah medzi prokuristom a 

podnikateľom (vnútorný) od právneho vzťahu medzi prokuristom a tretími osobami 

(vonkajší). Udeleniu prokúry predchádza dohoda o udelení prokúry – dohoda o plnej 

moci v zmysle ObčZ; táto dohoda sama o sebe písomnú formu nevyžaduje.238 Prípadné 

vnútorné vzťahy a obmedzenia sú podľa dikcie odst. 3 neúčinné voči tretím osobám (a 

to i v prípade, že o nich objektívne vedeli). Tak ako v prípade iných foriem zastúpenia 

budú tieto obmedzenia, pokyny, príkazy relevantné vo vzťahu prokurista - podnikateľ. 

Prokúru na rozdiel od obecnej plnej moci môže udeliť len podnikateľ, ktorý sa zapisuje 

od obchodného registra (bez ohľadu nato či je právnickou alebo fyzickou osobu, bez 

ohľadu nato či je zápis obligatórny alebo fakultatívny). Nič nebráni podnikateľovi, 

ktorý sa do registra nezapisuje, aby udelil plnú moc v rozsahu rovnakom ako prokúra, 

zároveň však takto udelená plná moc nebude bez ďalšieho obsahovať obmedzenia 

týkajúce sa scudzovania a zaťažovania nehnuteľností plynúce z ustanovenia § 14 odst. 2 

ObchZ. Prokúru udeľuje a odvoláva štatutárny orgán (ustanovenie § 125 odst. 2 ObchZ 

stanoví výnimku – u spoločnosti s ručením obmedzeným je to v pôsobnosti valnej 

hromady, spoločenská zmluva môže stanoviť ináč). Samotné rozhodovanie o menovaní 

alebo odvolaní prokuristu je v pôsobnosti spoločníkov (verejná obchodná spoločnosť, 

komanditná spoločnosť), alebo valnej hromady (spoločnosť s ručením obmedzeným), 

alebo štatutárneho orgánu (u akciovej spoločnosti).239 Síce na likvidátora prechádza 

pôsobnosť štatutárneho orgánu, právo udeliť prokúru mu však nevzniká. Teória 

dovodzuje uvedený záver zo skutočnosti, že rozsah oprávnení prokuristu je širší než 

rozsah oprávnení likvidátora.240 Štatutárny orgán však podľa niektorých názorov môže 

                                                 
237 Eliáš, K. Etuda o prokuře. Právník č. 5/1996, str. 429.  
238 Němec, J. Ke smíšené kolektivní prokuře. Obchodní právo č 7/2001, str. 13.  
239 Bartošíková, M. Několik úvah o prokuře. Obchodní právo č. 8/2000, str. 7.  
240 Viď pozn. č. 239, str. 5.  
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i v období po vstupe spoločnosti do likvidácie udeliť prokúru, ale rozsah prokúry by bol 

obmedzený rovnako ako rozsah konateľského oprávnenia štatutárneho orgánu.241 

S uvedeným názorom sa nestotožňujem. Domnievam sa, že rozsah konateľského 

oprávnenia prokuristu je vymedzený zákonom kogentne. Je pravda, že toto platí 

i o konateľskom oprávnení štatutárneho orgánu, to je však možné obmedziť zákonom. 

Práve ustanovenia o likvidácii sú zákonnými ustanoveniami, ktoré obmedzujú ináč 

neobmedzené konateľské oprávnenie štatutárneho orgánu. Obecne podľa mňa úvaha 

o udelení prokúry v dobe likvidácie neprichádza v úvahu, pretože prokúra zahrňuje 

oprávnenie k právnym úkonom ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Likvidácia 

je fáza života obchodnej spoločnosti, ktorá už nie je primárne spojená s prevádzkou 

podniku, i keď samozrejme zvlášť v prípade veľkých kolosov nebude možné ukončiť 

činnosť podniku zo dňa na deň. Udelenie prokúry by mohlo spadať pod konanie pred 

založením spoločnosti v zmysle ustanovenia § 64 ObchZ.  

Odstavec 2 implicitne rozoznáva 2 druhy prokúry – prokúra, ktorá nezahrňuje 

oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti a prokúra, ktoré toto oprávnenie 

zaťažuje. Nato, aby oprávnenie k prevodu, darovaniu, zmene, zmluve o kúpe najatej 

veci,242 zriadeniu zádržného práva bolo v prokúre obsiahnuté, musí byť výslovne 

v prokúre uvedené. Podnikateľ je oprávnený obmedziť oprávnenie zaťažovať 

nehnuteľnosti napr. určením určitého cenového stropu, alebo obmedziť oprávnenie len 

na prevod. Iné formy obmedzení oprávnenia nie sú prípustné.  Ak by ich prokúra 

obsahovala, buď by šlo o nespôsobilú prokúru, alebo plnú moc podľa predpisov ObčZ, 

alebo o platne udelenú prokúru (neplatnosť by sa týkala len uvedených obmedzení).243 

V prípade, že by prokúra výslovne neobsahovala oprávnenie scudzovať nehnuteľnosť a 

prokurista by napriek tomu nehnuteľnosť scudzil – nešlo by o prekročenie oprávnenia 

konať menom podnikateľa (§ 33 odst. 1 ObčZ), ale šlo by konanie, ktoré je v rozpore 

s kogentným ustanovením ObchZ a teda neplatné. Nie je možné chrániť dobrú vieru 

tretích osôb – tretia osoba musí požadovať preukázanie uvedeného oprávnenia 

                                                 
241 Viď pozn. č. 239.  
242 Plíva, S. Právní jednání podnikatele. Právo a podnikání č 9/1993, str. 8.  
243 Plíva, S. In Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 46.  
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v prokúre, pretože bez ďalšieho zo zákona toto oprávnenie nemá.244 Konanie prokuristu 

tak podnikateľa zaväzovať nebude, je však možné uvažovať o možnosti následného 

schválenia konania (ustanovenie § 33 odst. 3 ObčZ).245 

Zákon tak vymedzuje 2 limitujúce kritériá pre rozsah oprávnenia prokuristu – obe 

majú vecný charakter: 1) súvislosť s prevádzkou podniku, 2) prípadné obmedzenia vo 

vzťahu k nakladaniu s nehnuteľnosťami.  

Prokúru je podobne ako plnú moc možné udeliť i viacerým osobám (kolektívna 

prokúra). V tomto prípade musí podnikateľ v udelení prokúry vymedziť, akým 

spôsobom môžu zaväzovať podnikateľa – ak by tak neurobil, tak by udelenie prokúry 

bolo neplatné, pretože ObchZ na rozdiel od ObčZ nestanoví podporne pravidlá, ktoré 

stanovia ako majú jednotliví prokuristi konať.246 Je možné uvažovať o 3 spôsoboch 

(taxatívny výpočet): 1) k zastupovaniu je oprávnený každý prokurista samostatne, 2) 

oprávnení sú viacerí (minimálne dvaja) prokuristi spoločne, 3) oprávnení sú všetci ale 

spoločne (vyžaduje sa spoločný prejav vôle všetkých, nie je ale nutné aby tak bolo 

uskutočnené v jeden moment).247 

Prikláňam sa k názoru, že udelenie prokúry musí byť písomné (nejedná sa o plnú 

moc ktorá by sa týkala len určitého právneho úkonu, naopak prokúra zmocňuje 

k početným druhom právnych úkonov).248 Prokurista sa voči tretím osobám nebude 

legitimizovať plnou mocou, ale výpisom z obchodného registra. Podľa ustanovenia § 14 

                                                 
244 Závery judikatúry sú však opačné: pri prekročení konateľského oprávnenia prokuristu neuvažujeme 

hneď o neplatnosti, je nutné skúmať, či podnikateľ nedá súhlas resp. či vysloví bez zbytočného odkladu 

nesúhlas, teda aplikácia ustanovenia § 33 odst. 1 ObčZ i na prokúru. Rozhodnutie NS zo dňa 29.1.2004, 

sp. zn.: 21 Cdo 2207/2003. Podľa časti teórie nie je rozhodnutie správne, viď pozn. č. 243, str. 46.  
245 Viď pozn. č. 242. Vyskytol sa i názor podľa ktorého podnikateľ daným konaním nebude viazaný 

a tretia osoba môže po prokuristovi požadovať buď splnenie záväzku alebo náhradu škody, ktorú svojím 

konaním spôsobil. In Eliáš, K. Etuda o prokuře. Právník č. 5/1996, str. 436. 
246 Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 až § 92e. Praha: Polygon, 2002, str. 112. 
247 Karel Eliáš dospel k záveru, že platne nie je možné určiť spôsob konania viacerých prokuristov ako 

tzv. zmiešaná kolektívna prokúra. Ide o prípad, kedy je prokuristovi A udelená individuálna a súčasne 

prokuristom A a B prokúra kolektívna, ktorá prokuristu A oprávňuje k zastupovaniu podnikateľa 

samostatne alebo A spoločne s B, ale prokuristu B však len s A. In Eliáš, K. Etuda o prokuře. Právník č. 

5/1996, str. 432.    
248 Udelenie prokúry v inej než písomnej forme je neplatným právnym úkonom podľa § 40 ObčZ. In 

Eliáš, K. Prokura. Bulletin advokacie č. 3/1993, str. 23.  
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odst. 5 ObchZ sa prokurista podpisuje tak, že k firme podnikateľa pripojí dodatok 

označujúci prokúru (napr. per procuram, in procura, pp, ppa, prokurista) a svoj 

podpis.249  

Ustanovenie § 35 písm. g) ObchZ stanoví, že do obchodného registra sa zapisuje 

prokurista, jeho meno, bydlisko a spôsob akým koná. V náväznosti nato ustanovenie § 

14 odst. 6 ObchZ stanoví, že účinky udelenia prokúry (predovšetkým vo vzťahu 

k tretím osobám) sa viažu k momentu zápisu do obchodného registra (konštitutívny 

účinok zápisu). Následne formuluje požiadavku, aby v prípade, že bola prokúra udelená 

viacerým osobám návrh na zápis obsahoval i určenie, či každý prokurista môže konať 

samostatne, prípadne koľko prokuristov musí konať spoločne. Predmetom zápisu je 

i skutočnosť, či je prokurista oprávnený scudzovať alebo zaťažovať nehnuteľnosti. 

Výmaz však nie je podmienkou zániku udelenej prokúry, výmaz prokúry má účinky 

deklaratórne.250 Ak prokurista uskutoční právny úkon v medziobdobí jeho odvolania 

a výmazu prokúry z obchodného registra v medziach jeho oprávnenia, bude týmto 

úkonom podnikateľ viazaný za predpokladu dobrej viery na strane tretích osôb.  

Ustanovenie § 14 odst. 7 predstavuje odchýlku od obecnej úpravy zániku plnej 

moci (§ 33b ObčZ) keď stanoví, že prokúra smrťou podnikateľa nezaniká. Podnikateľ 

má však právo v udelení prokúry určiť, že prokúra má trvať len po dobu života 

                                                 
249 Otázkou podpisu prokuristu sa zaoberal Vrchný súd v Prahe. Existujú 2 rozhodnutia, ktoré si navzájom 

odporujú. V rozhodnutí Vrchného súdu v Prahe zo dňa 26.11.2001, sp. zn.: 9 Cmo 873/99 uzavrel: 

oprávnenie prokuristu konať na základe udelenej prokúry vzniká zápisom do obchodného registra a nie je 

viazané na uvedenie dodatku označujúceho prokúru. Naproti tomu v staršom rozhodnutí zo dňa 4.4.1996, 

sp. zn.: 5 Cmo 308/94 uzavrel: ak koná prokurista ako prokurista, musí to uviesť, musí pri podpise 

pripojiť doložku o prokúre. Jedine tak je možné odlíšiť kedy koná skutočne v tejto kvalifikovanej funkcii 

a kedy prípadne koná ako iný funkcionár na základe iného konateľského oprávnenia. Nejde len o otázku 

poriadkovú, ale o nutnú súčasť podpisu prokuristu. Oba rozhodnutie sú publikované v Štenglová, I. 

Přehled judikatury ve věcech obchodních závazkových vztahů. Praha: Aspi, 2005, str. 24 a násl. V teórii 

sa vyskytol názor, že v prípade chýbajúceho dodatku označujúceho prokúru pri podpise prokuristu stačí 

pre zachovanie platnosti právneho úkonu preukázať existenciu prokúry ako takej, tzn. preukázať, že 

prokúra bola zapísaná do obchodného registra. In Němec, J. Ke smíšené kolektivní prokuře. Obchodní 

právo č 7/2001, str. 17. Domnievam sa, že je treba uprednostniť neformálny výklad, tzn. uvedenie 

dodatku nie je podmienkou platnosti právneho úkonu uskutočneného prokuristom.  
250 Bartošíková, M. Několik úvah o prokuře. Obchodní právo č. 8/2000, str. 13.  
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podnikateľa.251 Po smrti dochádza k zúženiu rozsahu konateľského oprávnenia na 

úkony, ktoré spadnú pod pojem obvyklé hospodárenie (do ktorého by už zrejme 

nespadli úkony týkajúce sa scudzovania nehnuteľností, a to ani v prípade, že boli 

v prokúre výslovne zahrnuté) a zákon mu ukladá povinnosť podať návrh na zápis tohto 

obmedzenia do obchodného registra. V dobe do zápisu tejto skutočnosti do obchodného 

registra môže mať uvedené zúženie rozsahu oprávnenia účinky len voči osobám, ktoré 

o danej skutočnosti mali vedomosť. V prípade, že vedomosť tretích osôb o danej 

skutočnosti nedovodíme, bude konanie prokuristu podnikateľa zaväzovať a to vo 

vzťahu k jeho oprávneniu v pôvodnom (nezúženom) rozsahu. Pre úkony nad rámec 

obvyklého hospodárenia potrebuje prokurista súhlas dedičov a povolenie súdu. 

Nedostatok uvedených súhlasov spôsobuje neplatnosť právneho úkonu. V prípade 

nedostatku súhlasu na strane dedičov by bolo možné uvažovať o neplatnosti relatívnej 

(§ 267 odst. 1 ObchZ). Vo vzťahu k ustanoveniu § 33b ObčZ dovodíme okrem smrti 

podnikateľa i ďalšie dôvody zániku prokúry: 1) odvolaním prokúry podnikateľom, 2) 

výpoveďou prokuristu, 3) smrťou prokuristu, 4) smrťou podnikateľa fyzickej osoby, ak 

podnikateľ stanovil, že prokúra má trvať len počas života podnikateľa, 5) zánikom 

podnikateľa právnickej osoby bez právneho nástupníctva (a contrario § 14 odst. 7 

ObchZ),  6) zbavením či obmedzením spôsobilosti prokuristu k právnym úkonom, 7) 

dohodou medzi prokuristom a podnikateľom, 8) ustanovenie § 252 odst. 1 InsZ stanoví, 

že plná moc vrátane prokúry zaniká prehlásením konkurzu, za predpokladu, že sa ako 

jednostranný úkon týka majetkovej podstaty.252 

Ako som uviedol vyššie, teória vylučuje viazať konateľské oprávnenie prokuristu 

na konanie štatutárneho orgánu a obrátene.253 Úvaha o opačnom garde – teda 

konateľské oprávnenie prokuristu by bolo viazané na spoločné konanie štatutárneho 

orgánu – by zase obmedzovala konateľské oprávnenie prokuristu, ktoré je vymedzené 

kogentne a je možné ho viazať len na konanie ďalšieho prokuristu. Mám zato, že ani 

                                                 
251 Také prehlásenie môže podnikateľ uskutočniť kedykoľvek počas jeho života; zo skutočnosti, že 

prehlásenie je súčasťou udelenej prokúry, musí byť toto prehlásenie písomné. In Plíva, S. K některým 

otázkám § 14 a § 15 obchodního zákoníku. Právo a podnikání č. 9/2005, str. 2.  
252 Podľa časti teórie predaj podniku alebo zastavenie prevádzky automaticky nespôsobuje zánik prokúry. 

In Eliáš, K. Etuda o prokuře. Právník č. 5/1996, str. 438.  
253 Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 až § 92e. Praha: Polygon, 2002, str. 113.  
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jedna z uvedených konštrukcií nebude možná. Ako podporný argument sa uvádza, že 

dochádza k zmiešavaniu 2 odlišných inštitútov – právneho konania a zastúpenia.254   

V súvislosti s trestneprávnymi následkami konania prokuristu Najvyšší súd 

uzavrel, že zo samotného zákonného postavenia prokuristu obchodnej spoločnosti ešte 

nevyplýva jeho zákonná povinnosť, aby za podnikateľa zaistil riadne odvedenie 

poistného a iných zákonných platieb štátu. Táto povinnosť však môže vyplývať z iného 

postavenia osoby prokuristu v spoločnosti – v konkrétnom prípade fakticky 

o záležitostiach spoločnosti rozhodoval prokurista, mal podpisové právo, činnosť 

predsedu predstavenstva bola viac menej formálna.255 

V pracovneprávnych súvislostiach judikatúra konštantne judikuje, že pre 

posúdenie platnosti rozviazania pracovného pomeru okamžitým zrušením je 

nepodstatné, či zamestnanec porušil svoje povinnosti vyplývajúceho z iného než 

pracovnoprávneho vzťahu (napr. ako prokurista). Vzťah medzi prokuristom 

a podnikateľom – vo vzťahu k prokúre – nemôže byť vzťahom pracovneprávnym.256 

Povinnosťou prokuristu nie je podať insolvenčný návrh.257  

Zaujímavé závery priniesol rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 

v ktorom uzavrel: prokúra je zvláštnym druhom obchodného plnomocenstva 

upraveného ObchZ. Nejde o zastúpenie podľa ustanovenia § 31 a násl. ObčZ, preto 

prokurista je pri prevádzke podniku oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aj keď 

nejde o prípady uvedené v ustanovení § 33a odst. 1 ObčZ.258 

Prokúra tak prináša relatívne jasne vymedzenú formu zastúpenia podnikateľa 

(zápis do obchodného registra, zákonom stanovený rozsah zmocnenia). Nie je ju však 

možné nastaviť podľa potrieb podnikateľa, v prípade potreby takéhoto nastavenia sa 

ukážu výhody zastúpenia na základe dohody o plnej moci podľa ObčZ.  

 

 

                                                 
254 Jeřábkova, L. Plná moc anebo prokura? Systém ASPI. 
255 Rozhodnutie NS zo dňa 19.7.2006, sp. zn.: 5 Tdo 815/2006.  
256 Rozhodnutie NS zo dňa 17.1.2006, sp. zn.: 21 Cdo 894/2005. Obdobne sp. zn.: 21 Cdo 1269/2003, sp. 

zn.: 21 Cdo 525/2005.    
257 Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 5. vydání, 2008, str. 640. 
258 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29.9.2004, sp. zn.: M Obdo V 2/2002.  
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5 ÚPRAVA DE LEGE FERENDA  

Základ súčasného súkromného práva predstavuje kódex, ktorý bol prijatý pred 

viac ako 40 rokmi. Je prirodzené, že jeho koncepcia nemôže vyhovovať súčasným 

spoločenským potrebám, ktoré sa od tej doby diametrálne zmenili. Síce niektoré 

ustanovenia sa javia ako veľmi dobre normované, ba nadčasové (ustanovenie § 415-420 

ObčZ), potreba koncepčnej zmeny je nevyhnutná. Konkrétna podoba reformy, jej 

rýchlosť samozrejme výrazným spôsobom závisí na politickej vôli zákonodarcu. 

Začiatkom roku 2009 Ministerstvo spravodlivosti ČR predložilo vláde návrh 

občianskeho zákonníku spolu s návrhom zákona o obchodných korporáciách.259 

Z navrhovaných zmien je možné uviesť:  

Obecne možno konštatovať, že úprava občianskeho zákonníku bude v mnohom 

upravovať i oblasť dnes vyhradenú úprave ObchZ. Samotný pojem podnikateľ je 

vymedzený v návrhu v ustanovení § 394 a to tak, že podnikateľ je ten, kto samostatne 

vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo 

obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Pre 

účely ochrany spotrebiteľa za podnikateľa tiež ďalšie osoby (účelom tohto rozšírenia je 

podľa dôvodovej správy ochrana spotrebiteľa v prípadoch kedy sa dostáva do styku so 

subjektmi, ktoré poskytujú verejné služby, zároveň pre nich ale zisk nie je kľúčovým 

kritériom). Opúšťa sa tak koncept podnikateľa ako osoby s príslušným verejnoprávnym 

oprávnením.  

Úprava právnických osôb sa plne presunie do občianskeho zákonníku. Novo bude 

koncipované konateľské oprávnenie štatutárneho orgánu ako forma zastúpenia. Naďalej 

bude oprávnenie koncipované ako všeobecné. Úprava zákonného zastúpenia 

zamestnancami je obsahovo podobná – právnickú osobu zastupujú v rozsahu obvyklom 

vzhľadom k ich zaradeniu alebo funkcii, pritom rozhoduje stav, ako sa javí verejnosti; 

obmedzenie zastupiteľského oprávnenia vnútorným predpisom právnickej osoby má 

účinky voči tretej osobe, len ak jej muselo byť známe (§ 161 návrhu). Právnickú osobu 

bude zaväzovať protiprávny čin, ktorého sa pri plnení svojich úloh dopustil člen 

                                                 
259 http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/aktuality.html; text návrhu občianskeho zákonníku je dostupný na 

uvedenej internetovej adrese.  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/aktuality.html
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voleného orgánu, zamestnanec alebo iný jej zástupca voči tretej osobe (§ 162 návrhu). 

Výslovne je upravená možnosť ustanoviť právnickej osobe opatrovníka (§ 160 návrhu).  

V diele V. sú upravené ustanovenia týkajúce sa podnikateľov. V nich ustanovenie 

§ 404 návrhu stanoví, že ak poverí podnikateľ niekoho pri prevádzke závodu určitou 

činnosťou, zastupuje táto osoba podnikateľa vo všetkých konaniach, ku ktorým pri tejto 

činnosti obvykle dochádza. Podnikateľa zaväzuje i konanie inej osoby v jeho 

prevádzkarni, ak bola tretia osoba v dobrej viere, že konajúca osoba je oprávnená ku 

konaniu. Ak prekročí zástupca zástupné oprávnenie, podnikateľa právne konanie 

nezaväzuje; to neplatí, ak vedela tretia osoba o prekročení alebo ak musela o ňom 

vedieť vzhľadom k okolnostiam prípadu (§ 405 návrhu).  

V hlave III je vymedzená úprava zastúpenia, ako zákonného, tak zmluvného a do 

občianskeho zákonníku sa má presunúť i úprava prokúry. Úprava všeobecných 

ustanovení o zastúpení sa v zásadných veciach od platnej úpravy príliš neodlišuje. 

Novinkou je možnosť ustanoviť ďalšieho zástupcu v prípade nutnej potreby (§ 412 odst. 

1 návrhu). Diel 2. je venovaný zmluvnému zastúpeniu. Táto oblasť tiež nedostáva 

zásadných zmien oproti platnej právnej úprave. V tomto diele návrh upravuje i prokúru. 

Obsahovo je vymedzená obdobne, zachované je obmedzenie vo vzťahu k nakladaniu 

s nehnuteľnosťami. Rozšírenie predstavuje možnosť udeliť prokúru pre jednotlivé 

závody podnikateľa (§ 422 návrhu). Vyžaduje sa osobný výkon prokúry – preniesť 

prokúru alebo udeliť ďalšiu prokúru prokurista nie je oprávnený (§ 423 návrhu). 

Zachováva sa možnosť udeliť prokúru len právnickej osobe (§ 424 návrhu). Nóvum 

predstavuje povinnosť vykonávať prokúru so starostlivosťou riadneho hospodára (§ 

426). Prokúra výslovne zaniká prevodom podniku alebo pobočky, pre ktorú bola 

udelená (okrem spôsobov zániku obecného zmluvného zastúpenia). Diel 3. je venovaný 

zákonnému zastúpeniu a opatrovníctvu. Výslovne sa tak odlišuje zastúpenie na základe 

zákona a na základe súdneho rozhodnutia. Táto časť, zdá sa, prináša noviniek najviac 

(inštitút opatrovníckej rady, výslovne upravené opatrovníctvo právnickej osoby).  

Uvidíme akým smerom sa návrh bude uberať. Nie je mu možné uprieť to, že 

mení koncept súkromného práva. Podstata je v obrate paradigmát od sociálneho 

inžinierstva k úcte voči privátnej sfére jednotlivca.260  

                                                 
260 Eliáš, K. Návrh občanského zákoníku: Obrat paradigmat. Právní rádce č. 1/2010.  
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6 ZÁVER  

 

Inštitút zastúpenia v práve vzniká ako reakcia na objednávku spoločnosti, ktorá 

požaduje, aby právo vytvorilo inštitút, prostredníctvom ktorého by mohol subjekt práva 

konať menom iného subjektu, pričom právne následky tohto konania bude právo 

pričítavať subjektu, ktorý nekonal. Právo tak reflektuje skutočnosť, že subjekt práva 

z rôznych príčin, faktických, právnych, nemôže samostatne konať. Zastúpenie tak ako 

každý inštitút práva prešiel svojím vývojom. Na rozdiel od iných inštitútov súkromného 

práva nám rímske právo v problematike zastúpenia neposkytne zdroj inšpirácie pri 

riešení problematických otázok.  

Faktická potreba vytvoriť mechanizmus, ktorý sprostredkuje oprávnenie konať 

menom subjektu práva inému subjektu, môže byť ešte výraznejšia vo svete 

obchodníkov, kupcov, živnostníkov, podnikateľov. Plynie z ich účasti na hospodárskom 

živote, na trhu, kde platí, že lepší, silnejší alebo rýchlejší vyhráva. Právo tak musí 

vytvoriť efektívne konštrukcie, prostredníctvom ktorých môžu obrovské kolosy ale 

i jednoduchý remeselník, ktorý sa musí zúčastniť verejnoprávneho preskúšania jeho 

spôsobilosti, pričom ale nemôže jeho dielňu zatvoriť, pretože mu dodávateľ ohlásil 

dodávku tovaru. Bude tak vhodné, aby právo uznalo úkon jeho syna, ktorý ho v danej 

veci zastúpi a podpíše dodací list.  

Úprava zastúpenia nie je rozsiahla, naopak často používa vágne pojmy a má skôr 

všeobecný charakter. Duplicita úpravy zastúpenia v oboch súkromných kódexoch 

k právnej istote neprispieva. Problematické sú prípady možného súbehu jednotlivých 

oprávnení konať menom druhého. Obecná zásada súkromného práva – čo nie je 

zakázané je dovolené – nám nemusí dať v každej otázke odpoveď. Argument 

a contrario je často zradný a naráža na kogentnosť danej úpravy, ktorá často sleduje iné 

záujmy než možnosť upraviť si formu zastúpenia podľa svojho gusta. Početnosť 

judikatórných záverov svedči asi o 2 skutočnostiach – 1) o využívaní tohto inštitútu 

podnikateľskou praxou, 2) bude však i pravdepodobne dôkazom spornosti, nejasnosti 

zastúpenia ako inštitútu.  

V práci som sa snažil čo najkomplexnejšie reflektovať platnú právnu úpravu 

a judikatórny vývoj. V mnohých prípadoch upozorňujem na spornosť a nejasnosť istých 
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otázok. Úpravu zastúpenia vo vzťahoch procesných som nechal stranou, zaslúžila by si 

samostatnú diplomovú prácu.  

Uvidíme ako sa vývoj v úprave zastúpenia bude uberať po plánovanej reforme 

súkromného práva. Do tej doby by platnú právnu úpravu nemali postihnúť radikálne 

zmeny. Avšak podnikateľ, obchodník je špekulant, a preto netreba vylúčiť, že prax si 

vynúti reakciu zákonodarcu, resp. reakciu judikatúry. Po vyššie uvedenom rozhodnutí 

veľkého senátu občianskoprávneho a obchodného kolégia nie je možné vylúčiť ani 

zásadnejšie zásahy do judikatórných záverov dnes prijímaných ako samozrejmosť. 

Nezabúdajme na starú rímsku zásadu: Omnis definitio in iure civili periculosa est: 

parum est enim, ut non subverti possit.261    

 „Tradične kontroverzné záujmové strety v oblasti obchodného práva sa 

prejavujú ako tlak na obsahovú reštrikciu a inokedy na obsahovú expanziu právnych 

noriem tak, aby sa interpretáciou normy dosiahlo túženého výsledku.“262  

                                                 
261 V práve civilnom je každá definícia nebezpečná, pretože len málokedy sa stane, že by nemohla byť 

vyvrátená. 202 – Iavolenus, 356. In Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 1995, str. 356.  
262 In Bejček, J., Kotásek, J., Pokorná, J. Soudně nezákonné „zákonné zastoupení“, aneb Curia locuta, 

causa finita? Obchodněprávní revue č. 2/2009.  
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o rozhodnutie NS zo dňa 31.3.2009, sp. zn.: 29 Cdo 1227/2007 

o rozhodnutie NS zo dňa 23.6.2009, sp. zn.: 29 Cdo 2008/2007 

o rozhodnutie NS zo dňa 28.7.2009, sp. zn.: 23 Cdo 2223/2009 

o rozhodnutie NS zo dňa 30.9.2009, sp. zn.: 29 Cdo 3418/2008 

o rozhodnutie NS zo dňa 30.9.2009, sp. zn.: 33 Cdo 1507/2008 

o rozhodnutie NS zo dňa 30.10.2009, sp. zn.: 23 Cdo 3894/2007 

o rozhodnutie NS zo dňa 4.11.2009, sp. zn.: 21 Cdo 2708/2008 

o rozhodnutie NS zo dňa 12.11.2009, sp. zn.: 32 Cdo 439/2008 

o rozhodnutie NS zo dňa 20.11.2009, sp. zn.: 21 Cdo 5409/2007 

o rozhodnutie NS zo dňa 25.11.2009, sp. zn.: 23 Cdo 2713/2009 

o rozhodnutie NS zo dňa 15.12.2009, sp. zn.: 23 Cdo 5519/2007 

o stanovisko občianskoprávneho a obchodného kolégia Najvyššieho súdu zo dňa 

3.9.1997, Cpjn 30/97 
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o rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 1.12.2000, sp. zn.: 5 

Obo 17/2000; dostupné na stránke www.jaspi.justice.gov.sk 

o Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29.9.2004, sp. zn.: M 

Obdo V 2/2002; dostupné na stránke www.jaspi.justice.gov.sk  

 

7.4 Právne predpisy  

o zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v znení pozdejších predpisov 

o zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v znení pozdejších predpisov  

o zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

v znení pozdejších predpisov  

o zákon č. 140/1961, trestní zákon, v znení pozdejších predpisov  

o zákon č. 40/2009, trestní zákoník, v znení pozdejších predpisov  

o zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v znení pozdejších predpisov  

o zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízenmí soudním (trestní řád), v znení 

pozdejších predpisov 

o zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v znení pozdejších predpisov 

o zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), v znení pozdejších predpisov  

o zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovnání 

v právních vztazích, v znení pozdejších predpisov 

 

7.5 Internetové odkazy 

o http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm 

o http://en.wikipedia.org/wiki/Businessman 

o http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel 

o http://sk.wikipedia.org/wiki/Podnikate%C4%BE 

o http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmer 

o http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/aktuality.html 

 

http://www.jaspi.justice.gov.sk/
http://www.jaspi.justice.gov.sk/
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Businessman
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
http://sk.wikipedia.org/wiki/Podnikate%C4%BE
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmer
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/aktuality.html
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7.6 Právnické informačné systémy  

o dôvodová správa k obchodnému zákonníku, systém Lex Galaxy 

o Jeřábkova, L. Plná moc anebo prokura? Systém ASPI.  

o Zahradničková, M. Právní jednáni podnikatelů. Systém Aspi 

o Tichý, L. Základní otázky smluvního zastoupení, systém ASPI – Sborník statí 

z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva 
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8 SUMMARY  

The purpose of submitted thesis is to analyze current regulation of one of the key 

institutes of law – institute of representation. The institute is common for different 

branches of law. The core of representation is mutual for all branches, although several 

differences appear. Regulation of this institute can be found in substantial as well in 

procedural law. The thesis focuses at representation of an entrepreneur (also referred to 

as a businessman) in particular. Duplication of regulation in Civil and Commercial 

Code results in fact, that appropriate provision of both Codes must be applied for proper 

interpretation.  

 Institute of representation enables that under certain circumstances a legal 

person (proxy or authorized representative) can act for other legal person and in the 

name of other person (principal, mandator or donor of the power). Legal consequences 

– rights and duties – shall arise directly to the principal. Representation has long history, 

but contrary to other legal institutes, inspiration can not be found in Roman law, 

because Roman law did not recognize representation in modern understanding. The 

institute is very important especially in the world of entrepreneurs, since consequences 

of representation are crucial for legal status of entrepreneur himself, because the rights 

and duties arise directly to entrepreneur.  

 Thesis is divided into 5 chapters, each of them dealing with conceptual features 

of entrepreneurs´ representation.   

 Chapter 1 shortly highlights terms entrepreneur and entrepreneurial activity (also 

referred as a business enterprise).   

 Comments related to acting of entrepreneur follow in the second chapter. The 

difference between acting and acting in representation is explained. The chapter 

includes sections describing acting and acting in representation of natural persons and 

sections describing acting and acting in representation of artificial legal persons. 

Concept of statutory body (persons authorized to act on the behalf of the artificial legal 

persons) is commented. Passages contrast differences in concept of legal capacity and 

ability to enter into legal relationships of natural and artificial legal persons. 

 Following chapter 3 is subdivided into 3 subchapters: the first presenting general 

notes about the representation in general, the second differentiating between 
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categorization of representation, comparing them and outlining differences. Last 

subchapter is an analysis of current regulation of representation provided in Civil codex. 

Subchapter composes of two sections – the first is related to statutory representation, the 

second investigates contractual representation.  

 Chapter 4 examines types of representation provided in Commercial Code. 

Systematically begins with section related to authority (power) to act on the behalf on 

the entrepreneur of the head (manager, director) of an organizational component of an 

enterprise. Subsequently it discusses authority (power) of a person who has been 

entrusted with performance of a certain activity in the operation of an enterprise. 

Followed by next passage dealing with the authority (power) of a third person, who 

carried out a transaction in the entrepreneur’s establishment. Final section deals with 

special business power of attorney – procuration.  

 Last chapter points out proposed changes in future regulation. 

 

 

 

 

Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch: Representation of entrepreneur in 

commercial relations   
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