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ÚVOD

RÁMEC SPRÁVY A RIADENIA SPOLO�NOSTÍ MUSÍ OCHRA�OVA� 
A U�AH�OVA� VÝKON PRÁV AKCIONÁROV.

Slovensko prešlo po�as uplynulých rokov významnými zmenami. Transformácia hospodárstva z plánovaného 
na trhové, privatizácia štátnych spolo�ností a vznik množstva nových súkromných spolo�ností priniesli so sebou 
prvé skúsenosti so správou a s riadením súkromného majetku. Systém správy a riadenia spolo�ností (corporate 
governance), zameraný spo�iatku len na maximalizáciu zisku bez oh�adu na udržate�nos� takéhoto vývoja, sa 
postupne skvalit�uje. Vplyv má najmä rastúca konkurencia, nové skúsenosti z medzinárodného vývoja v správe 
a riadení spolo�ností, pri�om mnohé zmeny sa dejú aj zmenou legislatívneho prostredia. Kvalita správy a riade-
nia spolo�ností nie je len problémom slovenských spolo�ností. Naopak, táto téma patrí celosvetovo medzi naj-
diskutovanejšie otázky práva obchodných spolo�ností, pri�om slovenské spolo�nosti majú možnos� presko�i� 
historickú etapu vývoja v tejto oblasti a využi� skúsenosti z vyspelých ekonomík sveta. Pozitívne, ale najmä 
negatívne skúsenosti viedli na rôznych platformách k formulovaniu ur�itých zásad, ktorými by sa mali riadi� 
vz�ahy medzi majite�mi spolo�nosti, výkonným manažmentom a ostatnými zainteresovanými skupinami. 
V medzinárodnom meradle sa tejto problematiky najvýraznejšie zhostila Organizácia pre hospodársku spolu-
prácu a rozvoj, ktorá v roku 1999 vydala OECD princípy správy a riadenia spolo�ností (OECD Principles of 
Corporate Governance), ktoré následne v roku 2004 aktualizovala na základe skúseností z ú�tovných škandá-
lov v mnohých amerických a európskych spolo�nostiach na prelome milénia. Princípy OECD sa stali východis-
kom pre tvorbu národných kódexov dobrej správy a riadenia spolo�ností vo vä�šine vyspelých krajín sveta.

Rovnako ako v mnohých štátoch sveta, aj na Slovensku sa iniciatívy vytvorenia národného kódexu správy 
a riadenia spolo�ností ujala burza cenných papierov. V roku 2001 Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) 
s podporou FIRST Initiative Management Unit, London a v spolupráci s vtedajším Úradom pre  nan�ný trh, 
ekonomickým inštitútom INEKO, so zástupcami profesijných asociácií a kótovaných spolo�ností zorganizo-
vala „okrúhle stoly“, ktorých predmetom boli dva návrhy kódexu – jeden z dielne INEKO a druhý predložený 
BCPB. Výsledkom mnohých rokovaní a na základe širokého konsenzu zú�astnených strán vznikol v septembri 
2002 spolo�ný kódex pod názvom Zjednotený kódex správy a riadenia spolo�ností. V apríli 2003 sa Zjedno-
tený kódex stal sú�as�ou burzových pravidiel na prijatie akcií na kótovaný trh.

S cie�om uvies� zásady Zjednoteného kódexu správy a riadenia spolo�ností do každodennej praxe spolo�ností 
BCPB iniciovala vytvorenie asociácie, ktorej poslaním je monitorova� celosvetový vývoj v oblasti corporate 
governance, posilni� verejnú, odbornú aj politickú diskusiu na túto tému v spolo�nosti, zabezpe�i� odborný 
rast sú�asných, ako aj potenciálnych �lenov predstavenstiev a dozorných rád a vytvori� profesionálne zázemia 
na získavanie aktuálnych poznatkov z oblasti corporate governance. V októbri 2004 bola za podpory dvadsia-
tich zakladajúcich �lenov založená Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spolo�ností – Central European 
Corporate Governance Association (CECGA).

V súvislosti s vydaním revidovaných Princípov OECD v roku 2004, ako aj s vydaním odporú�aní Európskej 
komisie pre oblas� corporate governance v roku 2004 a 2005 a v nadväznosti na zmeny relevantnej legisla-
tívy na Slovensku vznikla potreba aktualizácie platného Zjednoteného kódexu správy a riadenia spolo�ností. 
Asociácia CECGA prizvala k spolupráci na aktualizácii kódexu zástupcov Národnej banky Slovenska, Minis-
terstva  nancií SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej bankovej aso-
ciácie, ktorí sa stali �lenmi tzv. „Riadiaceho výboru“. Spomedzi �lenov asociácie sa vytvorila pä��lenná „Pra-
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covná skupina“, ktorej poslaním bolo pripravi� návrh nového kódexu v súlade s medzinárodnými odporú�aniami 
a najlepšou praxou. Návrh nového kódexu bol v septembri 2007 umiestnený na internetovú stránku CECGA s 
cie�om podpori� širokú diskusiu s odbornou verejnos�ou, �o umožnilo zozbieranie a zapracovanie mnohých 
hodnotných pripomienok. Výsledkom spolupráce Riadiaceho výboru, Pracovnej skupiny a odbornej verejnosti 
je nový Kódex správy a riadenia spolo�ností na Slovensku.
 
Kódex správy a riadenia spolo�ností na Slovensku (�alej len „Kódex“) tvorí sú�as� Burzových pravidiel na 
prijímanie cenných papierov na regulovaný trh, ktoré schva�uje Predstavenstvo BCPB a Národná banka Slo-
venska. V súlade s novelou zákona �. 431/2002 Z. z. o ú�tovníctve v znení neskorších predpisov sa s ú�innos-
�ou od 1. 1. 2008 Kódex vz�ahuje na všetky spolo�nosti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu BCPB, t. j. na Kótovanom hlavnom a paralelnom trhu a Regulovanom vo�nom trhu. 
Menované spolo�nosti, po prvý raz už za rok 2007, zverejnia vo výro�nej správe vyhlásenie pod�a zásady 
„comply or explain“ (dodržiavaj alebo vysvetli), v ktorom uvedú, do akej miery dodržiavajú princípy dobrej 
správy a riadenia spolo�ností. Ak niektorý princíp spolo�nos� zatia� neuplat�uje, uvedie vo výro�nej správe 
zdôvodnenie.

Kódex však nie je ur�ený len pre spolo�nosti, ktorých cenné papiere sú obchodované na burze, aj ke� v týchto 
spolo�nostiach je jeho potreba najvypuklejšia. Obchodovaním na burze sa totiž �asto mení vlastníctvo cenných 
papierov, v dôsledku �oho majitelia spolo�nosti nie sú v priamom kontakte s výkonným manažmentom a strácajú 
dosah na správu svojho majetku. Prijatie ur�itých zásad, ktorými sa riadi vz�ah medzi majite�mi a manažmen-
tom, je však ve�mi užito�né vo všetkých spolo�nostiach, �i už súkromných, alebo štátnych. Kódex je otvorený 
pre všetky spolo�nosti, ktoré majú záujem prihlási� sa k nemu a postupne implementova� do systému správy 
a riadenia jeho zásady.

Kódex upravuje vz�ahy vnútri spolo�nosti a vz�ahy spolo�nosti s jej okolím na princípe otvorenosti, pocti-
vosti a zodpovednosti. Otvorený prístup k zverej�ovaniu informácií o spolo�nosti, v medziach daných jej 
postavením v rámci konkurencie, je základom dôvery, ktorá musí existova� medzi spolo�nos�ou a tými, ktorí 
sa na jej úspechu podie�ajú, �iže akcionármi, zamestnancami, verite�mi, dodávate�mi, odberate�mi a �alšími 
zainteresovanými skupinami. Poctivos� vyžaduje predkladanie pravdivých informácií o hospodárení a záme-
roch spolo�nosti a budovanie �asom prevereného pravdivého obrazu spolo�nosti. Princíp zodpovednosti má 
zásadný význam pre vytváranie dôveryhodných vz�ahov spolo�nosti a od �lenov predstavenstva a dozornej 
rady vyžaduje, aby prijali zodpovednos� za svoje rozhodnutia a vysvetlili svoje konanie akcionárom a ostatným 
zainteresovaným skupinám.

Princípy Kódexu by mali by� ur�itým vodidlom pre spolo�nosti bez toho, aby boli príliš reštriktívne. Mali by 
v spolo�nosti zabezpe�i� vyváženos� medzi kontrolou a podnikate�skou slobodou a povzbudzova� komuni-
káciu a transparentnos� pri správe a riadení spolo�nosti. Princípy a odporú�ania sú svojou povahou ve�mi 
 exibilné, �o umož�uje ich implementáciu v každej spolo�nosti bez oh�adu na jej ve�kos�, zameranie alebo 
vnútornú kultúru. Systém „dodržuj alebo vysvetli“ umož�uje spolo�nostiam ur�ité odchýlky od princípov, 
ak sú opodstatnené špeci ckými okolnos�ami a je poskytnuté primerané vysvetlenie. To, �i bude takéto vysvet-
lenie dostato�né, môžu posúdi� v kone�nom dôsledku napríklad potenciálni investori alebo veritelia, ktorí sa 
na základe informácií poskytnutých vo výro�nej správe môžu rozhodnú�, �i do spolo�nosti budú investova�, 
resp. �i a za akých podmienok jej poskytnú pôži�ku. 

Pri tvorbe Kódexu Pracovná skupina vychádzala najmä z Princípov OECD vydaných v roku 2004 a z odpo-
rú�aní Európskej komisie 2004/913/ES o zavedení vhodného systému odme�ovania riadiacich pracovníkov 
a 2005/162/ES o úlohe nezávislých �lenov správnych a dozorných rád a o výboroch týchto orgánov. Okrem toho 
boli, samozrejme, zoh�adnené platné právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj aktuálne iniciatívy Európ-
skej komisie, ktorými je nap��aný tzv. „Ak�ný plán – Modernizácia práva obchodných spolo�ností a zlepšenie 
správy a riadenia spolo�ností v Európskej únii“ z roku 2003. 

So zámerom dosiahn� maximálnu užívate�skú preh�adnos� je text Kódexu �lenený pod�a jednotlivých 
princípov kopírujúcich Princípy OECD, s tým, že ku každému princípu sú priradené „poznámky“, ktoré 
bližšie objas�ujú samotné princípy. Nezáväzné poznámky, ktoré majú iba vysvet�ujúci charakter, resp. ktoré 
sú iba ukážkou najlepšej praxe, sú od ostatného textu gra cky odlíšené kurzívou. Vzh�adom na skuto�nos�, že 
mnohé z princípov sú v sú�asnosti obsiahnuté aj v zákonoch, text dop��a aj príkladný výpo�et zákonných usta-
novení upravujúcich príslušnú problematiku. Úmyslom Pracovnej skupiny však nebolo obsiahnu� celý právny 
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rámec, �o by bola vzh�adom na neustále sa meniacu legislatívu neuskuto�nite�ná úloha. Rozsiahly zoznam 
zákonných ustanovení však napriek tomu pod�iarkuje dôležitos� dobrej správy a riadenia spolo�ností, ktorá 
sa �ím �alej, tým viac dostáva aj do „tvrdej“ regulácie. Kódex nemá za cie� nahrádza� právne predpisy zao-
berajúce sa �iastkovými otázkami tejto oblasti. Pri jeho vzniku dominovala snaha vytvori� komplexný poh�ad 
na všetky najdôležitejšie zásady, ktorých dodržiavanie môže napomôc� vytvori� vyvážené, transparentné 
a kvalitné podnikate�ské prostredie.
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lenovia Pracovnej skupiny pre prípravu Kódexu správy a riadenia spolo ností:

Rudolf Autner predseda predstavenstva Európska ratingová agentúra
predseda Pracovnej skupiny a výkonný riadite�

Michal Kotlárik sekcia medzinárodného Ministerstvo spravodlivosti SR
 a európskeho práva

Barbora Lazárová zástupky�a generálnej Burza cenných papierov v Bratislave
 riadite�ky

Radomír Mako Senior Partner Jenewein Group

Ondrej Patarák riadenie znalostí Slovnaft

�lenovia Pracovnej skupiny vyjadrujú po�akovanie za cenné rady a pomoc predsedovi Riadiaceho výboru 
a �estnému prezidentovi CECGA pánovi Vratkovi Kaššovicovi a �lenom Riadiaceho výboru pánovi Tiborovi 
Bôrikovi (�len Správnej rady CECGA, predseda predstavenstva a generálny riadite� Union pois�ovne, a. s.), 
pani Ive Pavlovi�ovej (Sekcia  nan�ného trhu, Ministerstvo  nancií SR), pánovi Slavomírovi Š�astnému 
(�len Rady Národnej banky Slovenska) a pánovi Ladislavovi Un�ovskému (výkonný riadite� Slovenskej bankovej 
asociácie).

Úprimné po�akovanie �lenov Pracovnej skupiny patrí aj všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie a pripomienko-
vania návrhu Kódexu správy a riadenia spolo�ností na Slovensku.
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ZÁKLADNÝ PRINCÍP

B. Právne a regula�né požiadavky 
ovplyv�ujúce prax v správe a ria-
dení spolo�ností v národnom záko-
nodarstve by mali by� v zhode so 

Ak vznikne potreba nových zákonov, ktorými je potrebné rieši� 
nedostatky vo fungovaní trhu, mali by by� navrhnuté tak, aby sa 
implementovali a vymáhali efektívne a rovnakou mierou vo�i 
všetkým spolo�nostiam. Najlepším prístupom štátu, ako dosiahnu� 

ZÁKLADNÝ PRINCÍP

ZABEZPE�ENIE EFEKTÍVNEHO RÁMCA SPRÁVY 
A RIADENIA SPOLO�NOSTÍ

ZÁKLADNÝ RÁMEC SPRÁVY A RIADENIA SPOLO�NOSTÍ BY MAL 
PODPOROVA� TRANSPARENTNÝ A EFEKTÍVNY TRH, BY� V SÚLADE 
SO ZÁKONMI A JASNE VYMEDZOVA� ROZDELENIE ZODPOVEDNOSTI 
MEDZI RÔZNYMI KONTROLNÝMI, REGULA�NÝMI A DONUCOVACÍMI 
INŠTITÚCIAMI.

Je potrebné, aby štát zabezpe�il efektívny základný rámec správy a riadenia spolo�ností, a to vytvorením pri-
meraného legislatívneho, regula�ného a inštitucionálneho prostredia, na ktorý sa všetci ú�astníci trhu môžu 
spo�ahnú� a na ktorom môžu zaklada� svoje zmluvné vz�ahy. Je potrebné, aby štát takto vytvorený rámec 
správy a riadenia spolo�ností aj priebežne monitoroval, vrátane požiadaviek regulátorov a podnikate�skej pra-
xe, s cie�om podporova� a posil�ova� integritu trhu a výkonnos� ekonomiky. Za najlepšiu prax sa považuje, 
ke� monitoring štátu prebieha na základe priebežných konzultácií s ú�astníkmi trhu. Navyše pri formovaní 
rámca správy a riadenia spolo�ností by tvorcovia legislatívy a inštitúcie regulujúce túto oblas� mali zváži� 
potrebu a využíva� výsledky úzkej medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti. Ak budú tieto podmienky spl-
nené, štát predíde prehnanej regulácii, podporí podnikate�ské prostredie a obmedzí riziko kon iktu záujmov 
medzi súkromným sektorom a verejnoprávnymi inštitúciami.

Princípy správy a riadenia Poznámky

A. Rámec správy a riadenia spolo�-
ností by mal by� vytvorený s oh�a-
dom na jeho dosah na celkovú eko-
nomickú výkonnos�, trhovú integ-
ritu a stimuly, ktoré vytvára pre 
ú�astníkov trhu a na podporu trans-
parentného a efektívneho trhu.

Hospodárske aktivity spolo�ností sú silným zdrojom rastu ekono-
miky štátu. Regula�ný a právny rámec, v rámci ktorého spolo�nosti 
pôsobia, má preto k�ú�ový význam a vplyv na celkové ekonomické 
výsledky štátu. Tvorcovia politík v oblasti správy a riadenia podni-
kov nesú zodpovednos� za vytvorenie dostato�ne  exibilného rámca, 
ktorý umožní rozvoj nových príležitostí pre spolo�nosti pôsobiace 
vo ve�mi odlišných podmienkach. Na dosiahnutie tohto cie�a je po-
trebné, aby politici sústredili svoju pozornos� na kone�né ekonomic-
ké výsledky a aby pri zvažovaní možných opatrení najprv zanaly-
zovali vplyv k�ú�ových premenných, ktoré pôsobia na fungovanie 
trhu, ako napríklad štruktúru stimulov pre spolo�nosti, efektívnos� 
samoregula�ných systémov alebo zaobchádzanie so systémovým 
kon iktom záujmov. Transparentný a efektívny trh slúži jeho dis-
ciplinovaným ú�astníkom a podporuje ich zodpovedné správanie.
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ZABEZPE�ENIE EFEKTÍVNEHO RÁMCA SPRÁVY A RIADENIA SPOLO�NOSTÍ

zákonnými pravidlami, transpa-
rentné a vynútite�né.

tento stav, je uskuto�nenie konzultácií vlády a ostatných reguláto-
rov so spolo�nos�ami, resp. inštitúciami, ktoré ich zastupujú, a �al-
šími záujmovými skupinami. S cie�om predís� prehnanej regulácii, 
prijatiu nevynútite�ných zákonov, ako aj nechceným dôsledkom, 
ktoré by mohli brzdi� a deformova� podnikate�skú dynamiku, mu-
sia by� nové zákony a opatrenia navrhnuté s oh�adom na celkové 
náklady a bene ty. Cie�om je prijatie vynútite�ných zákonov, ktoré 
odradia spolo�nosti od ne�estného správania a regulátorovi umož-
nia uplatnenie sankcií za ich porušenie.

Ciele dobrej správy a riadenia spolo�ností sú formulované aj v kó-
dexoch a štandardoch, ktoré nemajú štatút zákona alebo zákonného 
opatrenia. Zatia� �o tieto kódexy hrajú dôležitú úlohu pri zlepšovaní 
správy a riadenia spolo�ností, môžu necha� akcionárov a ostatné 
záujmové skupiny v neistote, �o sa týka ich statusu a implementácie. 
Ak sa tieto kódexy a princípy využívajú ako národné štandardy 
alebo nahrádzajú zákon alebo zákonné opatrenia, dôveryhodnos� 
trhu vyžaduje, aby ich status, �o sa týka ich implementácie, dodržia-
vania a sankcií, bol jasne špeci kovaný. 

C. Rozdelenie zodpovednosti medzi 
rôzne inštitúcie v národnom záko-
nodarstve by malo by� jasne for-
mulované a malo by zaisti�, aby 
slúžilo verejnému záujmu.

Požiadavky a najlepšia prax správy a riadenia spolo�ností je obvykle 
ovplyv�ovaná množstvom právnych oblastí – obchodné právo, 
 nan�né právo, da�ové právo, pracovné právo a �alšie. Za týchto 
okolností je ve�ké riziko, že táto rozmanitos� legislatívnych vplyvov 
môže spôsobi� neúmyselné prekrývanie až kon ikty, ktoré môžu 
zmari� možnos� dodržiava� princípy dobrej správy a riadenia spo-
lo�ností. Je dôležité, aby si politici boli vedomí tohto rizika a pri-
jali opatrenia na jeho obmedzenie. Ú�inná vynútite�nos� zákonov 
vyžaduje, aby rozdelenie zodpovedností za doh�ad, implementáciu 
a vynucovanie zákonných noriem medzi rôzne inštitúcie bolo jasne 
de nované, aby kompetencie príslušných inštitúcií boli rešpekto-
vané a ú�inné. Prekrývajúce sa a prípadne vzájomne si odporujúce 
ustanovenia v národnom zákonodarstve by mali by� predmetom 
monitoringu štátu, aby nemohlo narasta� regula�né vákuum a aby 
nenarastali náklady spolo�ností spojené s viacnásobným dodržiava-
ním rovnakých zákonných požiadaviek.

Ak sú regula�né právomoci alebo doh�ad delegované na neštátne 
inštitúcie, je potrebné explicitne zdôvodni�, pre�o a za akých okol-
ností je takéto delegovanie právomocí žiaduce. Je nevyhnutné, aby 
riadiaca štruktúra inštitúcie, na ktorú boli právomoci delegované, 
bola transparentná.

D. Dohliadajúce, regula�né a donu-
co vacie inštitúcie by mali ma� 
právomoci, integritu a zdroje, aby 
si mohli svoje povinnosti plni� 
odborným a objek   tívnym spôso-
bom. Okrem toho by ich opatrenia 
mali by� v�asné, transparentné 
a dokonale vysvetlené a zdôvod-
nené.

Regula�né právomoci by mali by� zverené inštitúciám, ktoré môžu 
vykonáva� svoje funkcie bez kon iktu záujmov a ktoré môžu by� 
predmetom súdnej previerky. Ke�že po�et spolo�ností a informa�-
ných povinností sústavne narastá, zdroje a kapacity dohliadajúcich, 
regula�ných a donucovacích inštitúcií sa dostávajú pod ve�ký nápor. 
V dôsledku toho bude v týchto inštitúciách ve�ký dopyt po plne 
kvali kovaných zamestnancoch s investigatívnymi schopnos�ami, 
ktorí budú schopní vykonáva� ú�inný doh�ad a budú aj primerane 
odme�ovaní. Schopnos� priláka� takýchto zamestnancov za konku-
ren�ných podmienok zvýši kvalitu a nezávislos� doh�adu a vynúti-
te�nos� jeho rozhodnutí.
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I. PRÁVA AKCIONÁROV A K�Ú�OVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA

Princípy správy a riadenia Poznámky
Zákonná 
úprava

A. Základné práva akcionárov by 
mali obsahova�:

1. Právo na bezpe�ný systém regis-
trácie vlastníctva.

2. Právo na prevod akcií.

3. Právo dostáva� pravidelne a v�as 
relevantné a podstatné informácie 
o spolo�nosti.

Registrácia akcií musí by� riadne a bezpe�ne vedená 
centrálnym depozitárom.

Spolo�nos� nesmie odmietnu� registráciu prevodu 
vlastníctva akcií bezdôvodne, ke�že by tým boli 
dotknuté vlastnícke práva akcionárov. Na druhej 
strane, spolo�nos� musí ma� právo odmietnu� prevod 
akcií, ke� má akcionár v úmysle previes� akcie na nie-
koho, kto sa preukázate�ne podie�a na nelegálnej �in-
nosti. Toto sa netýka akcií prijatých na obchodovanie 
na regulovanom trhu, ke�že podmienkou ich prijatia 
na obchodovanie je neobmedzená prevodite�nos�.

Spolo�nos� zabezpe�í poskytovanie pravidelných 
informácií akcionárom v rámci ro�ných, polro�ných 
správ a predbežných vyhlásení riadiaceho orgánu, 
ktoré spolo�nos� musí zo zákona spracováva�, ale je 
potrebné, aby spolo�nos� informovala akcionárov 
aj o všetkých významných zmenách v spolo�nosti 
a podnikate�ských aktivitách, ktoré môžu ma� vplyv 
na cenu akcií, ako napríklad o vývoji nového pro-
duktu, o plánovanej akvizícii alebo o za�atí kon-
kurzného konania. Informa�nú povinnos� si spolo�-

ZoCP – § 99 
a nasl. (najmä 
§ 107) 

ObZ – 
§ 156 (9) – 
všetky a. s.

ObZ – § 39, 
§ 178 (7), 
§ 180, § 193 
ZoÚ – § 4 
a nasl.
ZoBCP – 
§ 34 – 37d 
a § 41 – 50 
ZoCP – 
§ 130 

PRÁVA AKCIONÁROV A K�Ú�OVÉ FUNKCIE    
VLASTNÍCTVAI.

RÁMEC SPRÁVY A RIADENIA SPOLO�NOSTÍ MUSÍ OCHRA�OVA� 
A U�AH�OVA� VÝKON PRÁV AKCIONÁROV.

Akcionári majú vlastnícke práva, z ktorých vyplýva, že ich akcie sa môžu kupova�, predáva� alebo prevádza�. 
Okrem toho majú právo podie�a� sa na zisku spolo�nosti s mierou zodpovedajúcou ve�kosti investície. Tieto 
základné práva, právo participova� na zisku spolo�nosti a predáva� svoje akcie, sú prvkami vytvárajúcimi hod-
notu pre akcionárov. Akcionári pri zabezpe�ovaní dobrej správy spolo�nosti a zvyšovaní akcionárskej hodnoty 
majú aj ur�itú zodpovednos� a úlohu. Aby túto úlohu akcionári mohli plni�, musia ma� právo na informácie 
o spolo�nosti, ako aj právo ovplyvni� jej chod, najmä prostredníctvom svojej ú�asti a hlasovania na valných 
zhromaždeniach.
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B. Akcionári by mali ma� právo 
zú�ast�ova� sa na rozhodovaní 
o pod statných zmenách v spo-
lo�nosti a by� o nich dostato�ne 
informovaní. Ide hlavne o tieto 
zmeny:

1. Novelizácia stanov, zakladate�skej 
zmluvy alebo obdobných základ-
ných dokumentov spolo�nosti. 

2. Schválenie emisie nových akcií.

3. Mimoriadne transakcie vrátane 

Ke�že všetky uvedené rozhodnutia môžu ma� 
priamy dosah na práva akcionárov, je dôležité, aby 
akcionári mali možnos� na týchto rozhodnutiach 
participova�. Je taktiež dôležité, aby spolo�nos� v�as 
akcionárov informovala o vyššie uvedených návr-
hoch, ktoré sa budú prejednáva� na valnom zhro-
maždení, aby sa mohli na jednotlivé body programu 
valného zhromaždenia vopred pripravi�.

ObZ – § 182, 
§ 184 a § 187

I. PRÁVA AKCIONÁROV A K�Ú�OVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA

4. Právo zú�ast�ova� sa a hlasova� 
na valných zhromaždeniach. 

5. Právo voli� a odvoláva� �lenov 
orgánov spolo�nosti.

6. Právo podie�a� sa na zisku spolo�-
nosti.

nos� plní oznámením zákonom stanovených infor-
mácií regula�nému orgánu, avšak najlepšou praxou 
je komunikova� aj priamo s akcio nármi, ktorí musia 
by� dostato�ne informovaní o stave spolo�nosti 
a stave svojich investícií.

Je potrebné, aby predstavenstvo zabezpe�ilo zaslanie 
pozvánok na valné zhromaždenie všetkým akcio-
nárom, bez rozdielu ve�kosti ich podielu a v dosta-
to�nom �asovom predstihu, min. 30 dní pred jeho 
konaním. V súvislosti s prebiehajúcou globalizáciou 
 nan�ných trhov je potrebné, aby akcionári mohli 
participova� na valnom zhromaždení aj prostred-
níctvom nástrojov, ktoré ponúkajú moderné tech-
nológie (priamy prenos zo zasadnutia na internete, 
možnos� elektronického hlasovania). Kvôli transpa-
rentnosti hlasovania postup použitý pri hlasovaní 
na valnom zhromaždení musí zabezpe�i� správnu 
registráciu a s�ítanie hlasov, ako aj v�asné oznáme-
nie výsledkov. 

V súlade so stanovami spolo�nosti a v súlade s pra-
vidlami Výboru pre menovanie by �lenov dozornej 
rady a predstavenstva mali voli� akcionári na valnom 
zhromaždení, ktorému sa potom �lenovia dozornej 
rady a predstavenstva zodpovedajú za svoju �innos�. 
Na vo�be �lenov orgánov spolo�nosti by sa mali zú�ast-
�ova� všetci akcionári, ktorí sa rozhodli uplat�ova� 
svoje práva. To má ve�ký význam najmä v prípade 
nezávislých �lenov predstavenstva, ktorých autorita sa 
zakladá na ich zvolení aj minoritnými akcionármi. 
O všetkých uzneseniach týkajúcich sa menovania �le-
nov dozornej rady a predstavenstva, ako aj o každom 
novom �lenovi je potrebné hlasova� samostatne.

Je potrebné, aby predstavenstvo spolo�nosti riadne 
informovalo všetkých akcionárov o skuto�nej  nan-
�nej situácii spolo�nosti a jej schopnosti vypláca� 
dividendy. Na valnom zhromaždení by mal by� 
prítomný externý audítor spolo�nosti a �lenovia 
Výboru pre audit.

ZoOR – 
§ 2, 3
ZoDDS – 
§ 30

ObZ – § 180 
až § 189

ObZ – § 187, 
§ 194 
a § 200

ObZ – § 178, 
§ 191 a nasl.
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tran sferu všetkých alebo takmer všet -
kých aktív, ktoré majú v skuto�nosti 
za následok predaj spolo�nosti.

C. Akcionári by mali ma� mož-
nos� efektívne sa podie�a� na roz-
hodovaní o systémoch odme�ova-
nia �lenov orgánov spolo�nosti, 
ako aj vyššieho manažmentu.

1. Bez oh�adu na prerozdelenie moci 
v spolo�nosti by mala by� stratégia 
odme�ovania a akáko�vek jej zásad-
nejšia zmena samostatným bodom 
rokovania valného zhromaždenia.

2. Odme�ovanie vo forme akcií, 
opcií na akcie, alebo akýchko�vek 
iných práv na získanie akcií alebo 
odme�ovania na základe vývoja cien 
akcií a akéko�vek zmeny podstatne 
meniace tento systém odme�o-
va nia by mali podlieha� predchá-
dzajúcemu schváleniu valným zhro-
maždením akcionárov. Rovnako by 
schváleniu akcionárov mali podlie-
ha� aj akéko�vek �alšie dlhodobé 
motiva�né programy ur�ené �lenom 
orgánov a vyššieho manažmentu 
spolo�nosti.

3. Akcionári by mali dosta� dosta-
to�né informácie umož�ujúce im 
dôkladne zváži� rozhodnutie o odme-
�ovaní viazanom na akcie.

Bez oh�adu na skuto�nos�, že o jednotlivých odme-
nách konkrétnych �lenov orgánov spolo�ností môže 
rozhodova� predstavenstvo alebo dozorná rada, 
akcionári spolo�nosti by mali ma� vždy možnos� 
vyjadri� sa k celkovej stratégii odme�ovania. 

Rovnako by malo ma� valné zhromaždenie akcio-
nárov možnos� prerokova� aj výkaz o odme�ovaní, 
pri�om v prípade, ak nie je tento bod navrhnutý 
v programe valného zhromaždenia, predstavenstvo 
by malo akcionárov upozorni� na možnos� navrh-
nú� doplnenie tohto bodu.

Súhlas valného zhromaždenia by mal existova� vždy 
v prípadoch rozhodovania o schválení odme�ovania 
vo forme akcií, opcií na akcie alebo podobných dru-
hov odmien, nie je však nutný pri schva�ovaní odme-
�ovania jednotlivých �lenov orgánov alebo vyššieho 
manažmentu spolo�nosti, i ke� takéto schva�ovanie 
môže by� považované za dobrú prax. 
Valné zhromaždenie by malo schva�ova� najmä 
maximálny po�et akcií, ktoré je možné takto poskyt-
nú�, spôsob a podmienky, za akých je takéto odme-
�ovanie možné uskuto�ni�, podmienky, za ktorých 
je možná zmena týchto podmienok. 
Akéko�vek �alšie dlhodobé motiva�né programy 
ur�ené �lenom orgánov a vyššieho manažmentu, 
ktoré za rovnakých podmienok nie sú poskytované 
aj ostatným zamestnancom spolo�nosti, by mali tiež 
podlieha� schváleniu valným zhromaždením. Valné 
zhromaždenie by malo taktiež stanovi� termín, do 
ktorého by mal príslušný orgán rozhodnú� o pride-
lení takýchto odmien jednotlivým �lenom orgánov 
a vyššieho manažmentu.

Pozvánka na valné zhromaždenie schva�ujúce sys-
témy odme�ovania by mala obsahova� opis aspo� 
základných podmienok odme�ovania a menný 
zoznam bene cientov. Taktiež by mala obsahova� 
vz�ah tohto systému odme�ovania k celkovej poli-
tike spolo�nosti v oblasti odme�ovania.
Pozvánka by mala tiež informova� akcionárov 
o tom, ako chce spolo�nos� získa� akcie, ktoré 
majú by� poskytnuté ako odmena. Najmä by mala 
jednozna�ne ur�i�, �i ich zamýš�a kúpi� na trhu, 
�i ide o vlastné akcie, alebo �i pôjde o novú emisiu. 
Pozvánka by mala tiež uvádza� celkové náklady pre 
spolo�nos� spojené s odme�ovaním viazanom na 
akcie.

Za najlepšiu prax sa považuje, ak pozvánka obsa-

ObZ – § 187

ObZ – § 187

I. PRÁVA AKCIONÁROV A K�Ú�OVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA
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D. Akcionári by mali ma� príleži-
tos� efektívne sa zú�ast�ova� na val-
ných zhromaždeniach, hlasova� a mali 
by by� informovaní o pravidlách, 
vrátane hlasovacích procedúr, kto-
rými sa riadi valné zhromaždenie:

1. Akcionári by mali by� vybavení 
dostato�nými a v�asnými infor-
máciami o dátume, mieste konania 
a programe valného zhromaždenia, 
ako aj úplnými a v�asnými informá-
ciami o záležitos tiach, o ktorých sa má 
na valnom zhromaždení rozhodova�.

2. Akcionári by mali ma� príležitos� 
klás� orgánom spolo�nosti otázky, vrá-
tane otázok, ktoré sa vz�ahujú k ro�-
nému externému auditu a navrhova�, 
za rozumne obmedzujúcich podmie-
nok, �alšie body programu a návrhy 
uznesení valného zhromaždenia.

3. Akcionárom by mala by� u�ah-
�ená ú�as� na k�ú�ových rozhodnu-
tiach týkajúcich sa správy spolo�-
nosti, ako napríklad navrhovanie 
a vo�ba �lenov orgánov spolo�nosti. 
Akcionári by mali ma� možnos� 
vyjadri� svoj názor na politiku 
odme�ovania �lenov orgánov spo-
lo�nosti a k�ú�ových osôb exe-
kutívy. Akciovú zložku (opcie na 
akcie) schém odme�ovania �lenov 
orgánov spolo�nosti a zamestnan-
cov by mali schváli� akcionári.

4. Akcionári by mali ma� možnos� 
hlasova� osobne alebo v zastúpení 
(v neprítomnosti) a výsledky osob-
ného hlasovania a hlasovania 
v neprítomnosti by mali ma� rov-
nakú váhu.

Spolo�nos� musí umožni� akcionárom, aby na val-
nom zhromaždení mohli plne uplatni� svoje práva 
a mali možnos� vies� dialóg s predstavenstvom spo-
lo�nosti. Spolo�nos� by mala povzbudzova� akcio-
nárov k ú�asti na valnom zhromaždení.

Spolo�nos� by mala vytvori� špeciálnu sekciu na 
svojej internetovej stránke ur�enú na zverej�ova-
nie relevantných informácií pre akcionárov, vrátane 
opisu podmienok prístupu a opisu postupov pri hla-
sovaní na valnom zhromaždení. V tejto sekcii by 
mal by� umiestnený aj �asový harmonogram pra-
videlných správ predstavenstva, konania valných 
zhromaždení, ako aj podklady k jednotlivým bodom 
programu valných zhromaždení. Do tejto sekcie 
by mala spolo�nos� v najkratšom možnom �ase po 
konaní valného zhromaždenia umiestni� výsledky 
hlasovania a zápisnicu z valného zhromaždenia. 

Akcionári, ktorí sa nemôžu zú�astni� na valnom 
zhromaždení musia ma� možnos� hlasova� v neprí-
tomnosti alebo v zastúpení. Spolo�nos� musí bra� 
oh�ad aj na akcionárov, nerezidentov v krajine sídla 
emitenta, ktorí chcú uplatni� svoje práva na val-
nom zhromaždení. Spolo�nos� by mala s využitím 
moderných technológií umožni� aj zahrani�ným 

ObZ – § 180 
a nasl. 

ObZ – § 182 
a § 184 
ZoBCP 
§ 37c-37d, 
§ 45

ObZ – 
§ 180 – 182, 
§ 184

ObZ – § 187

ObZ – 
§ 184 – 186
ZoBCP § 37c

I. PRÁVA AKCIONÁROV A K�Ú�OVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA

huje návrh uznesenia s úplným opisom systému 
odme�ovania.

Všetky uvedené informácie by mali by� pre akcio-
nárov prístupné aj prostredníctvom internetovej 
stránky spolo�nosti.
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akcionárom ú�as� na valnom zhromaždení. Taktiež 
by mala zabezpe�i�, aby všetky dokumenty aj samot-
ný priebeh valného zhromaždenia bol interpreto-
vaný aj v iných jazykoch, zoh�ad�ujúcich štruktúru 
akcionárov.

E. Štruktúra kapitálu a jeho uspo-
riadanie, ktoré umož�uje niekto-
rým akcionárom získa� ur�itý stu-
pe� kontroly, ktorý nie je úmerný 
ich akciovému podielu, by sa mali 
zverejni�.

Aby sa posilnila dôvera medzi investormi a spo-
lo�nos�ami, do ktorých investujú, je dôležité, aby 
investori presne vedeli, aké práva sa k ich akciám 
viažu v �ase ich nákupu. Ak je štruktúra spolo�nosti 
taká, že ju kontroluje jeden akcionár, aj ke� to nie je 
na prvý poh�ad zrejmé, musí by� také usporiadanie 
transparentné pre všetkých investorov.
 
Vyskytne sa ve�a prípadov priamych investícií 
zahrani�ného kapitálu v rámci privatizácie alebo 
spolo�ných podnikov, kde dohody s akcionármi 
zahrani�nému akcionárovi umožnia vysokú úrove� 
kontroly prostredníctvom rôznych nástrojov, ako sú 
napríklad manažérske zmluvy. Tieto nemusia odpo-
rova� zásadám dobrej správy a riadenia spolo�nosti, 
akcionári však s nimi musia by� oboznámení. 
 
Akcionári by mali by� informovaní o všetkých 
nasledujúcich skuto�nostiach: 
 

Pyramídové štruktúry a vzájomná držba akcií • 
dvoch alebo viacerých spolo�ností, ktoré by 
mohli by� využité na obmedzenie možnosti 
akcionárov nevlastniacich kontrolný balík akcií 
ovplyv�ova� politiku spolo�nosti. 
Akcionárske dohody medzi skupinami akcioná-• 
rov, ktorí sami osebe môžu vlastni� len relatívne 
malé percento celkového po�tu akcií, s cie�om 
postupova� spolo�ne, a tak vytvori� faktickú 
vä�šinu alebo aspo� najvä�ší blok akcionárov. 
K tomuto �asto dochádza v prípade spolo�ností, 
ktoré boli vytvorené alebo privatizované na 
základe predaja akcií predchádzajúcemu vede-
niu. Dohody medzi akcionármi obvykle dávajú 
ich ú�astníkom predkupné právo na nákup akcií 
v prípade, že druhá strana dohody sa rozhodne 
svoje akcie preda�. Tieto dohody môžu takisto 
obsahova� ustanovenia, ktoré vyžadujú od 
ú�ast níkov dohody, aby svoje akcie po ur�itú 
lehotu nepredávali. Dohody medzi akcionármi 
môžu pokrýva� napríklad otázky týkajúce sa 
spôsobu vo�by dozornej rady alebo predstaven-
stva alebo ich predsedov. Tieto dohody môžu 
takisto zaväzova� zú�astnené strany k jednot-
nému hlasovaniu v rámci bloku.
Hlasovacie stropy obmedzujúce po�et hlasov, • 
ktoré by akcionári inak mali. Ur�ením najvyš -
šieho možného po�tu hlasov alebo odstup�o-
vaním po�tu hlasov v závislosti od ur�itých 

ZoBCP § 41 
a nasl.

ObZ – 
§ 186a

ZoBCP § 41 
a nasl.

ObZ – § 180

I. PRÁVA AKCIONÁROV A K�Ú�OVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA
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menovitých hodnôt akcií sa prerozde�uje kon-
trola, �o môže ma� vplyv na snahu motivova� 
akcionárov na ú�as� na valných zhromaždeniach.

F. Trhové prostredie má umož-
�ova� efektívne a transparentné 
možnosti získania kontroly nad 
spolo�nos�ou.

1. Pravidlá a postupy, ktoré riadia 
prevzatie spolo�nosti na kapitálo-
vom trhu a mimoriadne transak-
cie, ako fúzie a predaje podstatných 
�astí aktív spolo�nosti, by mali by� 
jasne formulované a zverejnené, aby 
investori rozumeli svojim právam 
a možnostiam obrany. Transakcie by 
sa mali uskuto��ova� za transpa-
rentné ceny a za spravodlivých pod-
mienok, ktoré chránia práva všetkých 
akcionárov, pod�a ich kategórie.

2. Nástroje obrany proti prevzatiu 
by sa nemali používa� tak, aby ochra-
�ovali manažment a správne orgány 
pred zodpovednos�ou.

Spolo�nos� by mala zabezpe�i� informovanos� svo-
jich akcionárov o pravidlách, postupoch a právach 
akcionárov v prípade mimoriadnych transakcií ich 
umiestnením v špeciálnej sekcii ur�enej na infor-
movanie akcionárov na svojej internetovej stránke. 
V prípade, že spolo�nos� pripravuje transakciu alebo 
je predmetom mimoriadnej transakcie, je potrebné, 
aby spolo�nos� individuálne informovala všetkých 
akcionárov o priebehu týchto transakcií a o ich prá-
vach.

ObZ – § 69 
– 69b, § 187 
(1)j, § 218a – 
218p, 
§ 476 – 488
ZoCP – 
§ 114 – 118m, 
§ 130 
(§ 125a)
ZoBCP – 
§ 34 – 37d

ZoCP – 
§ 118d

G. Všetkým akcionárom, vrátane 
inštitucionálnych investorov, by sa 
mal zjednoduši� výkon ich vlast-
níckych práv.

1. Inštitucionálni investori, ktorí 
konajú ako správcovia zverených 
prostriedkov, by mali zverej�ova� 
svoju politiku v oblasti správy spo-
lo�nosti a politiku svojho hlasova-
nia vo vz�ahu k svojim investíciám, 
vrátane rozhodovacích procedúr 
použitia hlasovacích práv.

2. Inštitucionálni investori, ktorí 
konajú ako správcovia zverených 
prostriedkov, by mali zverej�ova�, 
ako riešia významné kon ikty záuj-
mov, ktoré by mohli ma� vplyv na 
výkon ich k�ú�ových vlastníckych 
práv súvisiacich s ich investíciami.

Inštitucionálni investori by mali zohráva� aktívnu 
rolu pri doh�ade nad svojimi investíciami. Efektívne 
plnenie tejto úlohy vyžaduje bezproblémový prístup 
k všetkým dôležitým informáciám o dianí v spolo�-
nosti, ktoré môžu ma� vplyv na vývoj kurzu akcií 
spolo�nosti. Inštitucionálni investori/akcionári by 
mali by� pripravení nadviaza� so spolo�nos�ou dialóg 
založený na obojstrannom pochopení cie�ov. Spo-
lo�nos� by mala priebežne informova� inštitucio-
nálnych investorov/akcionárov o nap��aní zámerov 
prijatých na valnom zhromaždení spolo�nosti, aby 
oni ako správcovia zverených prostriedkov mohli 
informova� svojich klientov. Inštitucionálni investori 
by sa vo vlastnom záujme mali snaži�, aby spolo�-
nosti, do ktorých investovali, prijali a dodržiavali 
zásady kódexu.

ZoDDS – 
§ 65 a nasl.

ZoDDS – 
§ 27, § 32, 
§ 34, § 37
ZoKI – § 11, 
§ 16, § 20, 
§ 25
ZoB – § 23

H. Akcionárom, vrátane inštitu-
cionálnych investorov, by sa malo 
umožni� vzájomne konzultova� 
záležitosti týkajúce sa ich základ-

Inštitucionálni investori v súlade s pravidlami risk-
manažmentu rozkladajú svoje investície do množstva 
spolo�ností, a preto spravidla nemajú v spolo�nos-
tiach rozhodujúci vplyv. Aby však mohli ovplyvni� 

Ústava – 
�l. 2
ObZ – 
§ 66a a 66b, 

I. PRÁVA AKCIONÁROV A K�Ú�OVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA
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I. PRÁVA AKCIONÁROV A K�Ú�OVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA

ných akcionárskych práv, de no-
vaných vyššie, avšak predchádza� 
ich zneužitiu.

úrove� správy a riadenia v spolo�nostiach, do kto-
rých investovali, malo by im by� umožnené, aby spo-
lupracovali a koordinovali svoje aktivity pri nomi-
novaní a vo�be �lenov orgánov spolo�nosti a pri 
navrhovaní bodov programu valného zhromaždenia. 
O spolupráci medzi inštitucionálnymi investormi/
akcionármi by mala by� spolo�nos� informovaná, 
aby koordinácia medzi investormi nemohla by� zne-
užitá s cie�om prevzia� kontrolu nad spolo�nos�ou 
alebo manipulova� trh.

§ 180 a nasl., 
§ 186a 
§ 768c (20)
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A. So všetkými akcionármi toho 
istého druhu by sa malo rovnako 
zaobchádza�.

1. V rámci každého druhu akcií tej 
istej emisie (zastupite�né akcie rov-
nakej menovitej hodnoty) by mali 
ma� všetci akcionári rovnaké práva. 
Hlasovacie práva by mali by� bez 
výnimiek ur�ené iba pomerom 
menovitej hodnoty akcií k výške 
základného imania.

V prípade, ak zo stanov spolo�nosti 
vyplývajú výnimky narúšajúce princíp 
proporcionality vlastníctva a hlaso-
vacích práv, spolo�nos� musí aspo� 
raz za 5 rokov umožni� hlasovanie 
o zmene takéhoto ustanovenia. Pri 
hlasovaní o tejto zmene sa ustano-
venia narúšajúce princíp proporcio-
nality neuplatnia.

Všetci investori by mali ma� ešte pred 
kúpou akcií možnos� získa� informá-
cie o právach spojených so všetkými 
druhmi akcií. O všetkých zmenách 
v hlasovacích právach by mali 
negatívne dotknutí akcionári ma� 
možnos� hlasova�. 

Obchodný zákonník pripúš�a iba dve výnimky, ktoré 
môžu naruši� princíp proporcionality vlastníctva 
a hlasovacích práv. Ide o: 

hlasovacie stropy, ktoré umož�ujú ur�i� naj-• 
vyšší možný po�et hlasov bez oh�adu na balík 
akcií, ktorý akcionár vlastní, resp. odstup�ova-
nie po�tu hlasov narúšajúce proporcionalitu, 
prioritné akcie s hlasovacím právom a zárove� • 
nárokom na prioritnú dividendu. 

Verejne obchodované akcie by mali podlieha� prin-
cípu proporcionality. 

Je dôležité, aby sa investori  mohli spo�ahnú� na to, 
že budú plne informovaní o svojich hlasovacích prá-
vach skôr, než sa rozhodnú investova�. Po investo-
vaní sa ich práva už nemôžu meni�, iba ak by o tom 
mohli rozhodnú� aj oni. Návrhy na zmenu hlaso-
vacích práv viažucich sa k akciám s hlasovacím 
právom by mali predklada� na schválenie valnému 

ObZ – § 159, 
§ 180(1)

ObZ – § 186
ZoCP – 
§ 112, § 120
a nasl.
ZoBCP – 
§ 26 – 37d
ZoÚ – § 20 

SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE 
S AKCIONÁRMIII.

RÁMEC SPRÁVY A RIADENIA SPOLO�NOSTÍ BY MAL ZABEZPE�I� 
SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE SO VŠETKÝMI AKCIONÁRMI, VRÁ-
TANE MINORITNÝCH A ZAHRANI�NÝCH. VŠETCI AKCIONÁRI BY 
MALI MA� MOŽNOS� ZÍSKA� EFEKTÍVNE ODŠKODNENIE V PRÍPADE, 
ŽE ICH PRÁVA BOLI PORUŠENÉ.

Princípy správy a riadenia Poznámky
Zákonná 
úprava

II.  SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI
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II.  SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI

B. Obchodovanie na základe dôver-
ných informácií a poškodzovanie 
obcho dovaním na vlastný ú�et by 
mali by� zakázané.

Hoci sú súkromné transakcie s  remným majet-
kom a obchodovanie s akciami na základe dôver-
ných informácií zo strany zamestnancov zakázané, 
skúsenosti z rôznych krajín poukazujú na to, že by 
akcionári v tomto oh�ade mali by� ostražití. Mali by 
od predstavenstva požadova� oboznámenie s opat-

ObZ – § 191 
a nasl. 
ZoCP – 
§ 132 a nasl.

2. Minoritní akcionári by mali 
by� chránení pred priamym alebo 
nepriamym poškodzujúcim kona-
ním akcionárov, ktorí spolo�nos� 
ovládajú, alebo pred poškodzu-
júcim konaním, ktoré je v ich 
neprospech, a mali by ma� efek-
tívne prostriedky nápravy.

3. Správcovia by mali hlasova� spô-
sobom dohodnutým s akcionárom.

 

4. Prekážky spojené s cezhrani�ným 
hlasovaním by mali by� odstránené.

5. Procesné postupy a procedúry 
na valných zhromaždeniach by mali 
umožni� spravodlivé zaobchádzanie 
so všetkými akcionármi. Procedúry 
spo lo�ností súvisiace s uplat�ova-
ním hlasovacích práv by nemali by� 
prehnane zložité alebo nákladné.

zhromaždeniu držitelia akcií s hlasovacím právom 
predstavujúci minimálne 75 % celkového po�tu 
takýchto akcií. 

Ú�innými prostriedkami ochrany minoritných akcio-
nárov sú napríklad:

predkupné právo na kúpu novovydaných akcií • 
spolo�nosti,
požiadavka kvali kovanej vä�šiny pri niekto-• 
rých rozhodnutiach akcionárov,
možnos� využíva� kumulatívne hlasovanie pri • 
vo�be �lenov riadiacich orgánov spolo�nosti,
povinná ponuka – povinnos� majoritného ak-• 
cio nára, ktorý rozhodol o odchode spolo�nosti 
z regulovaného trhu, ponúknu� minoritným akcio-
nárom odkúpenie ich akcií za trhovú cenu,
súdna ochrana.• 

Správcovia cenných papierov, ktorými sú obvykle 
banky, obchodníci s cennými papiermi, ktorí majú 
v správe cenné papiere svojich klientov, by mali na 
valnom zhromaždení hlasova� v súlade s konkrét-
nymi pokynmi, ktoré dostali od klientov. V prípade, 
že správca nedostane od klienta žiadne konkrétne 
pokyny, mal by hlasova� spôsobom zodpovedajú-
cim záujmom klienta.

Komunikácia medzi spolo�nos�ou a jej akcio-
nármi nesmie by� ovplyvnená vzdialenos�ou sídla 
akcionára od sídla emitenta. Spolo�nos� pri komu-
nikácii s akcionármi musí bra� do úvahy odlišnú 
�asovú náro�nos� reagencie domácich a zahrani�-
ných akcionárov a tomu prispôsobi� lehoty sta-
novené na predloženie návrhov a pripomienok 
akcionárov. Najlepšou praxou by malo by�, že spo-
lo�nos� umožní využívanie moderných techno-
lógií ako prostriedkov rovnocenných s priamou 
ú�as�ou na valnom zhromaždení.

Právo ú�asti na valnom zhromaždení spolo�nosti 
je základné právo akcionára. Spolo�nosti by mali 
odstráni� všetky umelé prekážky, ktoré bránia 
akcionárom uplatni� svoje základné právo vhodnou 
vo�bou miesta a �asu konania valného zhromažde-
nia, ako aj vhodnou vo�bou procesných postupov pri 
hlasovaní, ktoré by nemali by� prehnane technicky 
alebo  nan�ne náro�né.

ObZ – 
§ 176b, 
§ 204a, 
§ 186, § 187, 
§ 202, § 211, 
§ 218c

ZoCP – 
§ 118g 
a nasl., § 119

Ústava – 
�l. 46 a nasl.

ZoCP – 
§ 41
ZoB – § 34

ObZ – § 180 
a nasl. 

ObZ – § 180 
a nasl.
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II.  SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI

reniami prijatými v tomto smere, ako aj príslušnú 
zodpovednos�. Spolo�nos� môže do zna�nej miery 
zníži� pravdepodobnos� nedovoleného obchodova-
nia s akciami zo strany zamestnancov tým, že vyho-
toví zoznam tých �lenov spolo�nosti, ktorí majú prí-
stup k dôverným informáciám, a dá ho k dispozícii 
burze cenných papierov, na ktorej sú akcie obcho-
dované. Existencia tohto zoznamu a to, že na �om 
 gurujú mená konkrétnych �udí, môže by� �asto 
demotivujúcim faktorom, obmedzujúcim tento druh 
nedovoleného obchodovania s akciami na základe 
dôverných informácií.

Obchodovanie na základe dôverných informácií sa 
�asto týka k�ú�ových vedúcich pracovníkov spo-
lo�ností, ktorí sa podie�ajú na vývoji a patentovaní 
nových a dôležitých produktov. Ke�že tento druh 
nedovoleného obchodovania s akciami zah��a mani-
puláciu kapitálových trhov, je zákonom zakázaný. 
Azda rovnako �astým javom v Slovenskej republike 
v sú�asnosti sú súkromné transakcie s  remným 
majetkom, ku ktorým dochádza vtedy, ke� osoby 
svoj úzky vz�ah k spolo�nosti zneužívajú na úkor 
spolo�nosti a investorov. Zmluvy o predaji aktív 
alebo produktov spolo�nosti manažmentu, k�ú�o-
vým vedúcim pracovníkom, �lenom dozornej rady, 
predstavenstva alebo akcionárom �i osobám s nimi 
spojeným by sa mali pripravova� s ve�kým �asovým 
predstihom a mali by by� vysvetlené akcionárom na 
valnom zhromaždení, ktorí by ich mali odsúhlasi�. 

C. Od �lenov orgánov spolo�nosti 
a od k�ú�ových manažérov by sa 
malo požadova�, aby orgánom 
spolo�nosti oznámili, �i majú 
priamy alebo nepriamy záujem, 
alebo záujem v prospech tretích 
osôb na transakciách alebo zále-
žitostiach, ktoré sa priamo dotý-
kajú spolo�nosti.

�lenovia dozornej rady a predstavenstva majú 
povinnos� informova� orgány, ktorých sú �lenmi, 
o svojich podnikate�ských, rodinných alebo iných 
vz�ahoch mimo spolo�nosti, ktoré by mohli ovplyv-
ni� ich rozhodovanie v súvislosti s konkrétnou 
transakciou. Ak �len dozornej rady alebo predsta-
venstva oznámi svoju potenciálnu zainteresovanos� 
v transakcii, je najlepšou praxou, aby sa táto osoba 
nezú�ast�ovala na rozhodovacom procese súvisia-
com s konkrétnou transakciou.

ObZ – § 194, 
§ 196, § 200 
ZoKI – 
§ 12 a 16
ZoDDS – 
§ 32 a 34 
ZoB – 
§ 23 a 25
ZoP – § 38, 
39, 40 a 41
ZoSDS – 
§ 55 a 58 
ZoZP – 
§ 3 a 4

ObZ – § 191
a nasl. 
ZoCP – 
§ 131a a nasl.
ZoBCP – 
§ 21
TZ – § 265
ZoKI – § 12 
a 16
ZoDDS – 
§ 32 a 34 
ZoB – § 23
a 25
ZoP – § 38,
39, 40 a 41
ZoSDS – 
§ 55 a 58 
ZoZP – § 3
a 4 
ZP – § 81
ZaKoR – 
§ 57
OZ – § 42a
a 42b
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B. V prípade, že práva záujmo-
vých skupín sú chránené záko-
nom, mali by ma� záujmové sku-
piny možnos� získa� odškodnenie 
za porušenie svojich práv.

Právny rámec a postupy pri odškod�ovaní v prípade 
porušenia zákonom garantovaných práv záujmových 
skupín by mali by� transparentné a mali by u�ah�o-
va� komunikáciu a možnosti vymáhania odškodne-
nia pre poškodené záujmové skupiny.

ZoZUSI

ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE 
A RIADENÍ SPOLO�NOSTÍIII.

RÁMEC SPRÁVY A RIADENIA SPOLO�NOSTÍ BY MAL UZNÁVA� PRÁVA 
ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN STANOVENÉ ZÁKONOM ALEBO PROSTRED-
NÍCTVOM ZMLÚV A PODPOROVA� AKTÍVNU SPOLUPRÁCU MEDZI 
SPOLO�NOS�OU A ZÁUJMOVÝMI SKUPINAMI PRI VYTVÁRANÍ DUŠEV-
NÝCH A MATERIÁLNYCH HODNÔT, PRACOVNÝCH MIEST A UDRŽA-
TE�NOSTI FINAN�NE ZDRAVÝCH SPOLO�NOSTÍ.

Dobrá správa a riadenie spolo�nosti majú ve�ký význam pre prísun externého kapitálu do spolo�nosti. Pod-
pora záujmových skupín, ako napríklad zamestnancov, je dôležitá napríklad z dôvodov, aby do spolo�nosti 
investovali svoj �udský a fyzický kapitál na ekonomicky optimálnej úrovni. Konkurencieschopnos� a kone�ný 
úspech spolo�nosti je výsledkom tímovej práce, na ktorej sa podie�ajú rôzne strany vrátane investorov, zamest-
nancov, verite�ov a dodávate�ov, pri�om prínos záujmových skupín predstavuje hodnotný zdroj budovania 
konkurencie schopných a ziskových spolo�ností. Ke�že je v dlhodobom záujme spolo�ností podporova� spolu-
prácu so záujmo vými skupinami, ktorá má kapitálotvorný charakter, ich správne alebo riadiace orgány by mali 
uzna�, že záujmom spolo�ností prospieva podporovanie požiadaviek záujmových skupín a že sú prínosom 
k dlhodobému úspechu spolo�nosti.

A. Práva záujmových skupín sta-
novené zákonmi alebo prostred-
níctvom zmlúv je potrebné re-
špektova�.

V Slovenskej republike, tak ako aj v iných štátoch, 
sú mnohé práva záujmových skupín stanovené 
zákonmi (napr. v rámci pracovného práva, konkurz-
ného práva, obchodného a ob�ianskeho práva at�.).
Avšak aj v oblastiach, v ktorých neexistuje zákonná 
úprava, alebo tam, kde existuje iba na nízkej úrovni, 
sa mnohé spolo�nosti dobrovo�ne zaväzujú rôznym 
záujmovým skupinám (napr. obec, susediace objekty, 
životné prostredie), �i už zmluvne, alebo aj jedno-
strannými záväzkami, a spoluprácou s nimi zlep š ujú 
tak poves�, ako aj  výkony spolo�nosti, �o sa pova-
žuje za dobrú prax.

ZoKV
ZP – 
§ 229 a nasl.
ZoIP

III. ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLO�NOSTÍ
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D. Ak sa záujmové skupiny zú�ast-
�ujú na procese správy a riadenia 
spolo�nosti, mali by ma� pravi-
delný a v�asný prístup k relevant-
ným, dostato�ným a spo�ahlivým 
informáciám.

V prípade, ak majú záujmové skupiny prispieva� 
pozitívnym spôsobom k rozvoju spolo�nosti, je 
nevyhnutné, aby mali prístup k informáciám potreb-
ným na ich efektívnu �innos�.

ObZ – § 39 
ZoÚ – § 4 
a nasl.
ZoBCP – 
§ 34 – 37d 
a § 41 – 50 
ZoCP – 
§ 130 
ZP – § 229
a nasl.

E. Záujmové skupiny, vrátane 
jednotlivých zamestnancov a ich 
zástupcov, by mali ma� možnos� 
slobodne oznamova� orgánom spo-
lo�nosti svoje obavy z nezákonných 
alebo neetic kých postupov v spo-
lo�nosti a ich práva by takýmto 
konaním nemali by� dotknuté.

Neetické a nezákonné postupy funkcionárov spo-
lo�nosti môžu poškodi� nielen práva záujmových 
skupín, ale následne aj spolo�nos� a jej akcioná-
rov, a to poškodením povesti a zvýšením rizikovosti 
budúcich  nan�ných záväzkov. 
Preto by spolo�nos� mala v súvislosti s nezákon-
ným a neetickým správaním vytvori� postupy na 
prijímanie s�ažností zamestnancov, �i už osobne, 
alebo prostredníctvom zastupujúcich orgánov, ako 
aj s�ažností iných záujmových skupín z  prostredia 
mimo spolo�nosti. 
Za dobrú prax sa považuje, ak spolo�nos� s cie-
�om ochra�ova� tieto osoby alebo ich zastupu-
júce orgány umožní ich dôverný a priamy prístup 
k nezávislej osobe, ktorou by mohol by� nezávislý 
�len dozornej rady alebo výboru pre audit �i etic-
kého výboru, alebo spolo�nos� môže vytvori� aj 
funkciu ombudsmana, ktorý by sa zaoberal takýmito 
s�ažnos�ami. Taktiež dôverná telefónna linka alebo 
e-mail na prijímanie s�ažností môžu vhodne doplni� 

ZP – § 229
a nasl.
ADZ –
najmä § 2

C. Mal by by� vytvorený priestor 
na pôsobenie mechanizmov pod-
porujú cich ú�as� zamestnancov 
v orgánoch spolo�nosti.

Miera ú�asti zamestnancov v orgánoch spolo�nosti 
sa odvíja od zákonnej úpravy a môže by� iná v kaž-
dej spolo�nosti. V kontexte správy a riadenia môžu 
mechanizmy zvyšujúce výkonnos� ú�as�ou zamest-
nancov na riadení prinies� spolo�nosti priamy aj ne-
priamy úžitok vo forme pripravenosti zamestnancov 
investova� do spolo�nosti svoje špeciálne zru�nosti. 
Ide nielen o zastúpenie zamestnancov v dozornej 
rade, ale aj v riadiacich procesoch, ako napríklad 
v rôznych pracovných radách, ktoré berú do úvahy 
názory zamestnancov na niektoré dôležité rozhod-
nutia. V záujme zefektívnenia pracovných postupov 
by sa malo vedenie spolo�nosti snaži� komunikova� 
so zamestnancami aj na individuálnej báze, pri�om 
iniciatíva zamestnancov môže by� podporovaná 
napríklad rôznymi formami odme�ovania.
�o sa týka mechanizmov zvyšujúcich výkonnos�, 
tak penzijné poistenie je tiež �astou sú�as�ou vz�ahu 
spolo�nosti a jej bývalých i sú�asných zamestnan-
cov. V prípade, ak je sú�as�ou podobných záväzkov 
spolo�nosti aj vytvorenie nezávislého fondu, jeho 
správcovia by mali by� nezávislí od manažmentu 
spolo�nosti a mali by spravova� takýto fond nezau-
jato v prospech všetkých zainteresovaných.

ObZ – § 200, 
§ 218la
a nasl.
ZoES – 
§ 35 a nasl., 
ZP – § 229
a nasl.
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F. Rámec správy a riadenia spo-
lo�ností by mal by� doplnený 
efektívnym a ú�inným postu-
pom pre prípady platobnej 
neschopnosti spolo�nosti a ú�in-
nou formou vymožite�nosti práv 
verite�ov.

Veritelia predstavujú významnú záujmovú skupinu. 
Podmienky, objem a typ úverov pre spolo�nosti vo 
ve�kej miere závisí od práv verite�ov a vymožite�-
nosti ich poh�adávok. Spolo�nosti s dobrou správou 
a riadením majú v zásade lepšiu schopnos� poži�ia-
va� si vyššie sumy a za výhodnejších podmienok ako 
spolo�nosti so slabou správou a riadením alebo ako 
spolo�nosti, ktoré majú v rámci svojej skupiny ovlá-
dajúcu materskú spolo�nos� alebo ovládané dcér-
ske spolo�nosti na netransparentných trhoch. 

Predstavenstvo spolo�nosti, ktorá je blízko  úpadku, 
by malo kona� aj v záujme verite�ov, ke�že títo majú 
právo odporova� právnym úkonom spolo�nosti, 
ktoré by ukracovali uspokojenie ich vymáhate�ných 
poh�adávok, a teda veritelia môžu v riadení spolo�-
nosti zohra� významnú úlohu. Vplyv verite�ov na 
správu a riadenie spolo�nosti je najvýznamnejší  
po za�atí konkurzného alebo reštrukturaliza�ného 
konania, pretože spolo�nos� je okrem iného povinná 
obmedzi� výkon �innosti len na bežné právne 
úkony, ktoré nemôžu ukracova� záujmy verite�ov 
na uspokojení ich poh�adávok. Ú�inné konkurzné 
právo je dôležitou podmienkou dobrej správy a ria-
denia podnikov.

ZoKaR –
celý zákon,
ale najmä § 4, 
§ 14, § 114
ObZ –  
§ 193, § 194
OZ – 
§ 42a – 42b

systém vnútornej kontroly v rámci spolo�nosti.
V prípade nedostato�nej odpovede na s�ažnos� 
týkajúcu sa porušenia zákona by mali s�ažovatelia 
postúpi� svoje dobromyse�né s�ažnosti príslušným 
verejným orgánom, pri�om spolo�nos� by sa mala 
vyhnú� diskrimina�nému alebo disciplinárnemu 
konaniu vo�i takýmto zamestnancom alebo ich 
zástupcom.
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ZVEREJ�OVANIE INFORMÁCIÍ 
A TRANSPARENTNOS�IV.

RÁMEC SPRÁVY A RIADENIA SPOLO�NOSTÍ BY MAL ZABEZPE�I�, 
ABY SA ZVEREJ�OVALI V�ASNÉ A PRESNÉ INFORMÁCIE VO VŠET-
KÝCH PODSTATNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH TÝKAJÚCICH SA SPOLO�-
NOSTI, VRÁTANE FINAN�NEJ SITUÁCIE, VÝKONNOSTI, VLASTNÍCTVA 
A SPRÁVY SPOLO�NOSTI. 

Silný režim zverej�ovania informácií podporujúci skuto�nú transparentnos� je základnou podmienkou trhovo 
riadeného monitorovania spolo�ností a je dôležitý pre schopnos� akcionárov vykonáva� svoje vlastnícke práva 
na informovanom základe. Skúsenosti z krajín s ve�kými a aktívnymi kapitálovými trhmi ukazujú, že zverej-
�ovanie môže by� významným nástrojom ovplyv�ovania správania spolo�ností a ochrany investorov. Dobrý 
systém zverej�ovania môže pritiahnu� kapitál a udržiava� dôveru v kapitálové trhy. 
Akcionári a potenciálni investori požadujú prístup k pravidelným, dôveryhodným, porovnate�ným a dosta-
to�ne podrobným informáciám tak, aby mohli zhodnoti� riadenie spolo�nosti a robi� informované rozhodnutia 
o ocenení akcií, ich vlastníctve a o uplat�ovaní svojich hlasovacích práv. Nedostato�né alebo nejasné informácie 
môžu obmedzi� schopnos� trhu fungova�, zvýši� cenu kapitálu a vies� k nedostato�nému rozdeleniu zdrojov.
Mnohé povinnosti týkajúce sa zverej�ovania údajov o spolo�nostiach sú uložené zákonmi, avšak za dobrú 
prax sa považuje, ak spolo�nos� zverej�uje informácie aj v súlade s nezáväznými odporú�aniami, akými sú 
napríklad Usmernenia OECD pre nadnárodné spolo�nosti.

A. Spolo�nosti by mali zverej�o-
va� aspo� nasledovné podstatné 
informácie:

1. Finan�né a prevádzkové výsledky 
spolo�nosti.

Auditovaná ú�tovná závierka objas�ujúca  nan�nú 
výkonnos� a situáciu v spolo�nosti je naj�astejším 
zdrojom informácií o spolo�nostiach. Medzi naj-
dôležitejšie ciele ú�tovnej závierky patrí umožni� 
monitorovanie spolo�nosti a poskytnú� základ na 
ocenenie cenných papierov. 
Zlá správa a riadenie sa �asto spája s neschopnos-
�ou zverejni� „celý obraz“ o spolo�nosti, a to najmä 
v prípade, ak sa podsúvahové položky použijú ako 
záruky medzi spriaznenými spolo�nos�ami. Preto 
je nevyhnutné, aby sa transakcie v rámci skupiny 
spolo�ností zverejnili v súlade s medzinárodne 
uznávanými štandardmi a aby obsahovali informá-
cie o problematických záväzkoch a podsúvahových 
transakciách.

ObZ – § 40 
ZoÚ 
ZoB – § 37
ZoDDS – 
§ 65

Princípy správy a riadenia Poznámky
Zákonná 
úprava
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2. Predmet podnikania (�innosti) 
spolo�nosti.

3. Ve�ké vlastnícke podiely na ak-
ciách a hlasovacích právach.

4. Stratégiu odme�ovania �lenov 
predstavenstva, dozornej rady a 
k�ú�ových manažérov, a to najmä 
prostredníctvom výkazu o odme-
�ovaní, ktorý by mal obsahova� 
aspo�:

a)  vysvetlenie relatívnej dôležitosti 
pohyblivých a nepohyblivých zlo-
žiek odmien,

b)  dostato�nú informáciu o tom, pod�a 
akých výkonnostných kritérií sa 

Spolo�nosti by okrem predmetu podnikania 
(�innosti) mali zverej�ova� aj svoje širšie ciele, 
svoju politiku týkajúcu sa obchodnej etiky, život-
ného prostredia a iných záväzkov vo�i verejnému 
poriadku. Takéto informácie môžu by� dôležité pre 
investorov a pre iných užívate�ov informácií, aby 
mohli lepšie ohodnoti� vz�ah medzi spolo�nos�ami 
a komunitami, v ktorých fungujú, ako aj kroky, 
ktoré spolo�nosti podnikli so zámerom dosiahnu� 
svoje ciele.

Jedným zo základných práv investorov je právo 
by� informovaný o vlastníckej štruktúre spolo�-
nosti a ich právach v porovnaní s právami ostatných 
vlastníkov. Toto právo by malo zah��a� aj informo-
vanie o štruktúre skupiny spolo�ností a vnútrosku-
pinových vz�ahoch. 
Zákon požaduje, aby akcionári informovali spo-
lo�nos� o svojom podiele na hlasovacích právach 
v prípade prekro�enia ur�itých prahových hodnôt. 
Spolo�nos� by mala zverej�ova� aspo� informácie 
o hlavných akcionároch a o �alších akcionároch, 
ktorí majú priamy alebo nepriamy vplyv na riadenie 
alebo by mohli ovláda� spolo�nos� prostredníctvom 
špeciálnych práv, akcionárskych dohôd, priameho 
alebo nepriameho vlastníctva kontrolného alebo ve�-
kého balíka akcií a významných krížových akcio-
nárskych vz�ahov.

Ak ide o potenciálne kon ikty záujmov, transakcie 
medzi spriaznenými stranami a obchodovanie na 
základe zneužitia dôverných informácií, informácie 
o registrovanom vlastníctve by mali by� doplnené 
informáciami o skuto�ných majite�och. Najmä ak 
ide o ve�ké balíky akcií držané prostredníctvom 
sprostredkovate�ských štruktúr alebo dohôd, malo 
by by� možné získa� informácie o skuto�ných maji-
te�och aspo� prostredníctvom regula�ných a vymá-
hacích orgánov, resp. prostredníctvom súdov. 
Príru�ka OECD „Možnosti získania informácií 
o skuto�nom vlastníctve a ovládaní“ môže poslúži� 
ako užito�ný nástroj.

Akcionárov zaujímajú informácie o odme�ovaní 
�lenov orgánov a vedenia spolo�nosti najmä ak ide 
o vz�ah medzi odmenou a výkonnos�ou spolo�nosti.
Každá spolo�nos� by mala zverejni� výkaz o odme-
�ovaní, a to bu� ako samostatný dokument, alebo ako 
sú�as� výro�nej správy �i poznámok k ú�tovnej 
závierke. Okrem iného by mal by� tento výkaz zve-
rejnený aj na internetovej stránke spolo�nosti.
Výkaz o odme�ovaní by sa mal zamera� na porovna-
nie posledného ú�tovného obdobia s nasledujúcim, 
prípadne aj �alšími ú�tovnými obdobiami a mali by 
by� z neho zrejmé akéko�vek významnejšie zmeny 

ZoOR – 
§ 2, 3

ZoBCP – 
§ 41 – 50 
ZoÚ – § 20 
ObZ – § 156
ZoDDS – 
§ 36
ZoKI – § 24
ZoZP – § 12
ZoB – § 28
ZoSDS – 
§ 66
ZoP – § 35

ZoCP – 
§ 107

ZoSDS – 
§ 109
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posudzuje nárok na odme�ovanie 
vo forme akcií, opcií na akcie a ná-
rok na pohyblivé zložky odmien,

c)  dostato�né informácie o prepoje-
nosti výkonnosti a odme�ovania,

d)  hlavné podmienky a zdôvodnenie 
získania ro�ných prémií a nepe-
�ažných výhod,

e)  základný opis doplnkového dô-
chodku alebo odmien v prípade 
pred�asného odchodu z funkcie,

f)   informáciu o prípravných prácach 
a o rozhodovacom procese týka-
júcom sa stratégie odme�ovania,

g)  informáciu o celkovej �iastke vy-
platených odmien a iných výhod 
poskytnutých �lenom predsta-
venstva, dozornej rady a prí-
padne �alším k�ú�ovým manažé-
rom za posledné ú�tovné obdobie 
s nasledovným �lenením:

 a.  súhrn základných platov,
 b.  súhrn odmien a výhod poskyt-

nutých od iných spolo�ností 
v rámci skupiny,

 c.  súhrn odmien vyplatených vo 
forme podielu na zisku alebo 
prémií, ako aj dôvody, pre�o 
boli vyplatené,

 d.  súhrn odmien poskytnutých 
za služby poskytnuté mimo 
rámca funkcie,

 e.  súhrn kompenzácií poskytnu-
tých za ukon�enie funkcie,

 f.  súhrn príspevkov do doplnko-
vého dôchodkového systému, 

 g.  odhadovaný súhrn nepe�ažných 
výhod poskytnutých v rámci 
odme�ovania, 

 h)  vo vz�ahu k odme�ovaniu vo for-
me opcií na akcie by mal výkaz 
o odme�ovaní obsahova� za po-
sledné ú�tovné obdobie najmä 
súhrnné informácie o:

 a.  po�te opcií ponúknutých ale-
bo poskytnutých spolo�nos�ou 
a pod mienky ich uplatnenia,

 b.  po�et uplatnených opcií, ako aj 
po�et akcií, ktorých sa tieto 
opcie týkali,

 c.  po�et neuplatnených opcií a pod-
mienky ich uplatnenia,

 d.  akéko�vek zmeny podmienok 
týkajúce sa tohto spôsobu odme-
�ovania.

v spôsobe odme�ovania v porovnaní s predchádza-
júcim ú�tovným obdobím.
Výkaz by mal tiež zhodnoti� stratégiu odme�ovania 
�lenov predstavenstva, prípadne �alšieho k�ú�ového 
manažmentu vo vz�ahu k d�žke funk�ného obdobia 
jednotlivých riadite�ov, výpovedných lehôt a platieb 
v prípade pred�asného ukon�enia funkcie. 
�o sa týka prípravného a rozhodovacieho procesu, 
tak tam, kde je to relevantné, výkaz by mal obsa-
hova� aj údaje o mandáte a zložení výboru pre 
odme�ovanie, prípadne mená externých poradcov 
a úlohu valného zhromaždenia pri schva�ovaní stra-
tégie odme�ovania.
Informácie vo výkaze o odme�ovaní by však nemali 
zah��a� obchodne citlivé informácie, ktoré by mohli 
poškodi� spolo�nos�.
Spolo�nos� by mala zverej�ova� aspo� súhrnnú 
informáciu o odmenách a iných výhodách poskyt-
nutých �lenom predstavenstva, dozornej rady a prí-
padne �alším k�ú�ovým manažérom ako celku, 
roz�lenenú pod�a uvádzaných minimálnych kritérií, 
aby mohli akcio nári a potenciálni investori zhodno-
ti� pomer nákladov a úžitku odme�ovacích stratégií 
a prínos stimula�ných programov pre výkonnos� 
spolo�nosti. 

Za dobrú prax sa považuje, ak spolo�nos� zverej�uje 
štruktúrované informácie o odme�ovaní každého 
�le na predstavenstva samostatne, za najlepšiu prax 
sa však považuje, ak takéto informácie spolo�nos� 
zverej�uje individuálne o všetkých �lenoch orgánov 
spolo�nosti a k�ú�ového manažmentu. V takomto 
prípade je vhodné zverejni� tieto informácie o kaž-
dom, kto pôsobil ako �len predstavenstva, dozornej 
rady alebo k�ú�ového manažmentu po�as ktorejko�-
vek �asti posledného ú�tovného obdobia. 

Ak sa akcionári spolo�nosti rozhodnú motivova� 
manažment systémom odme�ovania viazanom na 
akcie, je žiaduce, aby štruktúra systému odme�o-
vania bola transparentná a kontrolovaná, pretože 
práve podobné schémy odme�ovania viedli v minu-
losti vo viacerých spolo�nostiach k snahe manaž-
mentu nepresnými a nepravdivými informáciami 
manipulova� vývoj cien akcií spolo�nosti vo svoj 
prospech. Skres�ovanie výsledkov hospodárenia so 
zámerom manipulova� trh viedlo v mnohých prípa-
doch až ku krachu spolo�nosti, ako aj spriaznenej 
audítorskej spolo�nosti, resp. banky. 
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5. Informácie o �lenoch orgánov 
spolo�nosti vrátane ich kvali ká-
cie, procesu ich výberu, �i sa podie-
�ajú aj na riadení inej spolo�nosti 
a �i ich orgány spolo�nosti považujú 
za nezávislých.

6. Transakcie so spriaznenými stra-
nami.

7. Predvídate�né rizikové faktory.

V nadväznosti na 5. princíp, ktorý de nuje požia-
davky na kvali káciu, nezávislos� a výber �lenov 
orgánov spolo�nosti, je potrebné, aby spolo�nos� 
zverejnila aspo� základné údaje o �lenoch predsta-
venstva a dozornej rady, na základe ktorých bude 
možné posúdi� splnenie týchto požiadaviek.
V prípade, ak napr. nie sú splnené všetky požiadavky 
potrebné na jednozna�né preukázanie nezávislosti 
�lena dozornej rady, spolo�nos� by mala vysvetli� 
dôvody, pre�o je napriek tomu možné považova� 
�lena dozornej rady za nezávislého. Potom je už 
iba na rozhodnutí akcionárov, potenciálnych inves-
torov a záujmových skupín, �i uznajú tieto dôvody 
za legitímne.
Za dobrú prax sa považuje, ke� spolo�nos� zverej�uje 
aj detailnejšie informácie o výberovom procese, najmä 
jeho otvorenos� širokému spektru uchádza�ov. 
Pre trh je dôležité vedie�, �i je spolo�nos� riadená 
v záujme všetkých investorov. Preto je nevyhnutné, 
aby spolo�nos� zverej�ovala významné transakcie 
medzi spriaznenými stranami, a to bu� individu-
álne, alebo na skupinovej báze, vrátane toho, �i boli 
uskuto�nené za zvýhodnených alebo za bežných 
trhových podmienok. Spriaznenými stranami môžu 
by� osoby ovládajúce spolo�nos� alebo také, ktoré sú 
pod rovnakou ovládajúcou spolo�nos�ou, významní 
akcionári vrátane �lenov ich rodín a významní ria-
diaci pracovníci.
Transakcie priamo alebo nepriamo zapájajúce naj-
vä�ších akcionárov (alebo ich blízkych rodinných 
príslušníkov at�.) sú potenciálne najzložitejším typom 
transakcie. Ve�kí akcionári by mali informova� 
o povahe vz�ahu so spriaznenou stranou, o type 
a objeme transakcie. Ke�že takéto transakcie sú 
�asto neprieh�adné, príjemca musí informova� 
o takejto transakcii orgány spolo�nosti, ktoré by to 
následne mali zverejni�. Toto by však by spolo�-
nos� nemalo zbavova� povinnosti realizova� vlastné 
monitorovanie situácie, ktoré patrí medzi významné 
úlohy orgánov spolo�nosti. 

Užívatelia  nan�ných informácií a ú�astníci trhu 
potrebujú informácie o primerane predvídate�-
ných podstatných rizikách, ako napr. rizikách 
špeci ckých pre dané priemyselné odvetvie alebo 
zemepisnú oblas�, závislosti od komodít, rizikách 
z oblasti  nan�ného trhu, úrokov a kurzových rizík, 
rizík súvisiacich s derivatívmi cenných papierov 
a s podsúvahovými transakciami, rizík týkajúcich 
sa životného prostredia at�.
Zverej�ovanie informácií sta�í v takom rozsahu, 
aký je potrebný na úplné informovanie investorov 
o závažných a predvídate�ných rizikách súvisiacich 
so spolo�nos�ou. Zverejnenie rizika je najú�innejšie, 
ak sa týka priamo konkrétneho odvetvia. Za dobrú 

ZoÚ – § 19a

ZoBCP – 
§ 35
ZoCP – 
§ 132d 
ObZ – § 66a 
– 66b, § 194

ZoBCP – 
§ 34, § 35
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8. Záležitosti týkajúce sa zamestnan-
cov a �alších záujmových skupín.

9. Vnútorné usporiadanie orgánov 
a stratégiu v oblasti správy a riadenia 
spolo�nosti, najmä obsah Kódexu 
správy a riadenia spolo�ností, po-
stup pri jeho implementácii.

prax sa považuje zverej�ovanie informácií o sys-
téme monitorovania a riadenia rizík.

Spolo�nosti by mali poskytova� informácie o zále-
žitostiach dôležitých pre zamestnancov a �alšie 
záujmové skupiny, ktoré by mohli významným spô-
sobom ovplyvni� výkonnos� spolo�nosti. Zverejne-
nie sa môže týka� vz�ahov medzi vedením a zamest-
nancami, ako aj vz�ahov s ostatnými záujmovými 
skupinami, akými sú napr. veritelia, dodávatelia 
a miestne komunity.
Spolo�nosti by mali zverej�ova� plánovanú mieru 
zachovania zamestnaneckých miest a za dobrú prax 
sa považuje, ak spolo�nosti zverej�ujú aj svoje stra-
tégie v oblasti �udských zdrojov, ako napr. programy 
rozvoja a vzdelávania.

Povinnos� podáva� správy o prístupe spolo�nosti 
v oblasti správy a riadenia v podobe vyhlásenia vo 
výro�nej správe je uložená zákonom všetkým spo-
lo�nostiam, ktorých cenné papiere boli prijaté na 
regulovanom trhu. Podávanie správ na báze „dodr-
žuj alebo vysvetli“ je uložené aj v pravidlách burzy 
cenných papierov. Ak má spolo�nos� zriadené 
pomocné výbory, sú�as�ou správy by mali by� aj 
štatúty týchto výborov a stru�ný opis ich �innosti 
za posledný rok. Výbor pre audit by mal okrem 
toho vyjadri� svoje stanovisko k nezávislosti auditu 
v spolo�nosti.

Za dobrú prax sa považuje, ak spolo�nos� zverej�u-
je aj �alšie informácie, ktoré môžu prispie� k vytvo-
reniu komplexnejšieho obrazu o spolo�nosti. Medzi 
takéto informácie patrí napríklad sebahodnotenie 
dozornej rady a jej �lenov, ktoré zah��a zhodnote-
nie jej fungovania za posledné ú�tovné obdobie, ako 
aj zhodnotenie �innosti pomocných výborov (najmä 
výboru pre audit, ale ak existujú, tak aj výboru pre 
odme�ovanie, výboru pre menovanie a prípadne aj 
�alších výborov) a zhodnotenie toho, ako prispeli 
k zlepšeniu správy a riadenia v spolo�nosti.

ZP  – 
§ 73, § 229, 
§ 237 – 239, 
§ 241 – 250

ZoÚ – § 19a, 
§ 20

B. Informácie by mali by� pripra-
vené a zverejnené v súlade s vyso-
kou kvalitou štandardov ú�tov-
níctva a zverej�ovania  nan�ných 
aj ne nan�ných informácií.

Od využívania vysokých štandardov kvality sa o�a-
káva významné zlepšenie schopnosti investorov 
sledova� aktivity spolo�nosti. Kvalita informácií 
do zna�nej miery závisí od štandardov, pod�a kto-
rých sa zhromaž�ujú a zverej�ujú, pretože kvalitné 
štandardy môžu zabezpe�i� zvýšenú dôveryhodnos� 
a porovnate�nos� zverejnených správ a dôkladnejší 
preh�ad o chode spolo�nosti.

ZoÚ – 
§ 17 – 17b
ZoA – § 18

C. Každoro�ný audit by mal vy-
konáva� nezávislý, kompetentný 
a kvali kovaný audítor s cie�om 
poskytnú� orgánom spolo�nosti 
a akcionárom externé a objek-

Okrem potvrdenia, že ú�tovná závierka predstavuje 
skuto�ný  nan�ný stav spolo�nosti, by mal výrok 
audítora obsahova� aj názor na spôsob vypracova-
nia a predloženia ú�tovnej závierky, �o by malo pri-
spie� k lepšej kontrole v spolo�nosti.

ZoA – § 23 
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E. Informa�né kanály by mali 
zabezpe�i� ich používate�om rov-
naký, v�asný a cenovo dostupný 
prístup k relevantným informá-
ciám.

Spôsob šírenia informácií môže ma� rovnaký vý-
znam ako samotný obsah informácií. Informácie sa 
zvy�ajne zverej�ujú na základe zákona, avšak prí-
stup k informáciám môže by� zd�havý a  nan�ne 
náro�ný. Ukladanie a prístup k niektorým povin-
ným správam sa výrazne zjednodušilo prostred-
níctvom systémov elektronického vkladania a zís-
kavania údajov. Rozvoj služieb e-governmentu by 
mal prispie� k integrácii rôznych zdrojov informácií 
o spolo�nostiach vrátane informácií o akcionároch. 
Internet a iné informa�né technológie predstavujú 
v sú�asnosti najefektívnejší spôsob, ako zlepši� šíre-
nie informácií. Za dobrú prax sa považuje aj to, 
ak orgány a výbory spolo�nosti vymenujú spome-
dzi svojich �lenov osobu ur�enú na komunikáciu 
s akcionármi, verite�mi, so zamestnancami, ako aj 
s inými záujmovými skupinami. 

ObZ – § 3a, 
§ 21
ZoBCP – 
§ 45, § 47
ZoCP – 
§ 125a, 
§ 132b
ZoÚ – § 21
ZoB – § 37
ZoDDS – 
§ 65
ZoSDS – 
§ 77

tívne uistenie, že  nan�né výkazy 
verne vyjadrujú  nan�nú situá-
ciu a výkonnos� spolo�nosti vo 
všetkých podstatných súvislostiach.

Externých audítorov by mal odporú�a� nezávislý 
výbor pre audit a menova� by ich mal tiež tento výbor 
alebo priamo akcionári na valnom zhromaždení. 
Výbor pre audit by mal vykonáva� doh�ad aj nad 
interným auditom a mal by taktiež vykonáva� 
doh�ad nad vz�ahmi s externým audítorom, vrátane 
povahou neaudítorských �inností, poskytovaných 
audítorom spolo�nosti. Poskytovanie neaudítor-
ských �inností externým audítorom môže význam-
ným spôsobom naruši� ich nezávislos�, a tak môže 
nasta� situácia, že budú kontrolova� svoju vlastnú 
prácu. 
Spolo�nos� by mala zverejni� platby poskytnuté 
externým audítorom za neaudítorské �innosti, resp. 
takéto �innosti by externý audítor nemal spolo�-
nosti, ktorú audituje, vôbec poskytova�.
Za dobrú prax sa považuje, ak je zabezpe�ená rotá-
cia audítorov (�i už partnerov alebo audítorských 
spolo�ností), ktorí auditujú spolo�nos�. Rovnako 
sa za dobrú prax považuje, ak spolo�nos� do�asne 
nepovo�uje zamestnávanie audítora, ktorý v nej 
vykonával audit.
Nezávislos� audítorov zabezpe�uje aj zákaz pre audí-
torov a osoby od nich závislé ma� � finan�ný podiel 
alebo riadiace postavenie v spolo�nostiach, v kto-
rých vykonávajú audit, a za dobrú prax sa považuje, 
ak je tento zákaz rozšírený aj na nižšie postavených 
zamestnancov audítorských spolo�ností.

ZoÚ – § 19,
19a
ZoA – § 19, 
§ 24 a nasl.

D. Externí audítori by sa mali zod-
poveda� akcionárom a pri vykoná-
vaní auditu uplat�ova� vo�i spo-
lo�nosti povinnos� náležitej pro-
fesionálnej starostlivosti.

Požiadavka, že externých audítorov by mal odporú-
�a� nezávislý výbor pre audit a menova� by ich mal 
tiež tento výbor alebo priamo valné zhromaždenie 
akcionárov, objas�uje, že externý audítor sa zodpo-
vedá za svoju �innos� akcionárom. Taktiež to potvr-
dzuje, že externý audítor sa za svoju �innos� zod-
povedá spolo�nosti a nie jednému alebo viacerým 
osobám z vedenia spolo�nosti, ktorí môžu ich prácu 
ovplyv�ova�.

ZoÚ – § 19, 
19a
ZoA – § 19,  
§ 25 a nasl.

IV. ZVEREJ�OVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOS�
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Povinnos� priebežne zverej�ova� niektoré informá-
cie je niektorým spolo�nostiam uložená zákonom, 
pri�om zverejnenie informácií o závažných zme-
nách by mali spolo�nosti zverej�ova� bezodkladne.

F. Rámec správy a riadenia spo-
lo�nosti by mal by� doplnený 
o efektívny postup, ktorý ur�uje 
a podporuje obstarávanie analýz 
a poradenstva od analytikov, 
obchodníkov s cennými papiermi, 
ratingových agentúr a iných. Tieto 
analýzy a poradenstvo, relevantné 
pre rozhodovanie investorov, by 
nemali by� za�ažené kon iktom 
záujmov, ktorý by mohol znehod-
noti� ich integritu.

Okrem požiadavky nezávislých a kvali kovaných 
audítorov a zabezpe�enia v�asného šírenia informá-
cií je dôležitá nezávislos� profesií slúžiacich na spro-
stredkovanie trhovej analýzy a poradenstva. Ak títo 
sprostredkovatelia konajú �estne a bez osobných 
záujmov, môžu zohra� významnú úlohu pri stimu-
lovaní orgánov spolo�ností, aby sa riadili dobrou 
praxou  správy a riadenia spolo�ností.

Existujú však odôvodnené obavy, týkajúce sa najmä  
kon iktu záujmov, ktorý môže ovplyvni� rozhodova-
nie. Kon ikt záujmov môže vzniknú� napríklad vtedy, 
ke� poskytovate� poradenstva poskytuje tej istej 
 rme aj iné služby alebo ke� je tento poradca priamo 
zainteresovaný v podnikaní tejto spolo�nosti alebo 
v podnikaní konkuren�ných  riem. Tu je teda tak-
tiež potrebné dodržiava� požiadavky zverej�ovania 
a transparentnosti, ktoré sa zameriavajú na odborné 
štandardy trhových analytikov, ratingových agentúr, 
investi�ných bánk a pod.

ZoA – § 19
ZoDP – § 16
ZoAdv – 
§ 21
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V. ZODPOVEDNOS� ORGÁNOV SPOLO�NOSTI

ZODPOVEDNOS� ORGÁNOV 
SPOLO�NOSTIV.

RÁMEC SPRÁVY A RIADENIA SPOLO�NOSTÍ BY MAL ZABEZPE�I� 
STRATEGICKÉ VEDENIE SPOLO�NOSTI, EFEKTÍVNE MONITOROVANIE 
MANAŽMENTU ZO STRANY ORGÁNOV SPOLO�NOSTI A ZODPOVED-
NOS� ORGÁNOV SPOLO�NOSTI VO�I SPOLO�NOSTI A AKCIONÁROM.

V Slovenskej republike je dominantný dualistický systém riadenia, odde�ujúci riadiace a dozorné funkcie do 
dvoch rôznych orgánov. Je teda odôvodnené hovori� o predstavenstve ako orgáne, ktorý nesie hlavnú zodpo-
vednos� za obchodné stratégie a zabezpe�ovanie primeranej návratnosti investície akcionárom, a o dozornej 
rade ako o orgáne, ktorý nesie zodpovednos� za monitorovanie predstavenstva, ako aj �innosti �alších k�ú�o-
vých �lenov manažmentu spolo�nosti, ktorí nie sú �lenmi predstavenstva. �lenovia dozornej rady nemôžu by� 
zárove� �lenmi predstavenstva, prokuristami alebo osobami oprávnenými, pod�a zápisu v obchodnom registri, 
kona� v mene spolo�nosti. Dozorná rada teda pozostáva iba z �lenov nevykonávajúcich riadenie. Predstaven-
stvo, naopak, pozostáva iba z �lenov vykonávajúcich riadenie. 

Pri monistickom systéme riadenia, ktorý je u nás povolený iba v prípade európskych foriem obchodných spo-
lo�nosti je potrebné zmieni� sa najmä o tom, že v tomto systéme sú funkcie dozornej rady a predstavenstva 
spojené v jednom orgáne – správnej rade, ktorá takto spája aj riadiace aj kontrolné funkcie. Vzh�adom na 
koncentráciu mocí v jednom orgáne je preto potrebné, aby sa jeho �lenovia vykonávajúci kontrolu nemohli 
podie�a� na každodennom riadení spolo�nosti, a teda aby ich funkcia podliehala podobným požiadavkám ako 
funkcia �lenov dozornej rady v dualistickom systéme. Zárove� by funkcia predsedu správnej rady mala patri� 
�lenovi, ktorý nevykonáva riadenie spolo�nosti, a za žiadnych okolností by táto funkcia nemala by� spojená 
s funkciou generálneho riadite�a spolo�nosti (CEO). Zástupcovia zamestnancov by v monistickom systéme 
mali zastáva� iba funkcie �lenov správnej rady vykonávajúcich kontrolné funkcie. 
Orgány spolo�nosti nemajú len zodpovednos� vo�i spolo�nosti a jej akcionárom, ale musia kona� v ich najlepšom 
záujme. Okrem toho sa od orgánov spolo�nosti o�akáva, že budú bra� náležitý oh�ad a že budú spravodlivo zaobchá-
dza� aj s �alšími záujmovými skupinami, vrátane zamestnancov, verite�ov, zákazníkov, dodávate�ov a miestnych 
komunít. V tomto kontexte je relevantné aj sledovanie sociálnych štandardov a štandardov životného prostredia.
V nasledovných princípoch sa majú orgánmi v zásade na mysli predstavenstvo a dozorná rada (v rámci dualis-
tického modelu) alebo správna rada (v rámci monistického modelu). Pojem orgány spolo�nosti má teda za cie� 
pokry� anglický termín „board“, a teda v zásade by nemal pokrýva� valné zhromaždenie, napriek tomu, 
že toto neodškriepite�ne medzi orgány spolo�nosti patrí.

Princípy správy a riadenia Poznámky
Zákonná 
úprava

A. �lenovia orgánov spolo�nosti 
by mali kona� na základe úplných 
informácií, v dobrej viere, s nále-
žitou starostlivos�ou a v záujme 
spolo�nosti a akcionárov.

Povinnos� kona� s náležitou starostlivos�ou v súlade 
so záujmami spolo�nosti a všetkých jej akcionárov 
je uložená aj zákonom. Tento princíp ur�uje dve 
k�ú�ové zložky  duciárnej zodpovednosti �lenov 
orgánov spolo�nosti, a to povinnos� starostlivosti 
a povinnos� lojality.

ObZ – 
§ 194, § 200
TZ – § 237
ZoKI – § 12
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Z povinnosti starostlivosti vyplýva najmä povinnos� 
kona� v dobrej viere a s náležitou odbornou starost-
livos�ou a povinnos� zaobstara� si a zoh�adni� všetky 
dostupné informácie týkajúce sa predmetu podnika-
nia. Pod�a dobrej praxe to znamená, že by �lenovia 
orgánov mali by� presved�ení, že k�ú�ové infor-
ma�né a kontrolné  systémy spolo�nosti sú v zásade 
dôveryhodné.
Povinnos� lojality najmä zakazuje �lenom orgánov 
uprednost�ova� svoje záujmy, záujmy len niekto-
rých akcionárov alebo tretích osôb pred záujmami 
spolo�nosti. Táto povinnos� však aj ukladá povin-
nosti ako napr. povinnos� zachováva� ml�anlivos� 
o dôverných informáciách, ktorých prezradenie tre-
tím osobám by mohlo spolo�nosti spôsobi� škodu 
alebo ohrozi� jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov. 
Povinnos� lojality podporuje aj efektívnu implemen-
táciu �alších princípov týkajúcich sa napr. spra-
vodlivého zaobchádzania s akcionármi �i monito-
rovanie transakcií so spriaznenými stranami alebo 
odme�ovania �lenov orgánov a k�ú�ových �lenov 
manažmentu spolo�nosti. Ide taktiež o významný 
princíp pre �lenov orgánov pracujúcich v rámci sku-
piny spolo�ností: hoci by spolo�nos� bola ovládaná 
inou spolo�nos�ou, povinnos� lojality �lena orgánu 
uložená zákonom sa týka spolo�nosti a všetkých jej 
akcionárov a nie spolo�nosti, ktorá skupinu ovláda.

B. V prípade, ak rozhodnutia orgá-
nov spolo�nosti môžu ovplyvni� 
rôzne skupiny akcionárov rôznym 
spôsobom, by mali orgány spolo�-
nosti zaobchádza� so všetkými 
akcionármi poctivo.

C. Orgány spolo�nosti by mali 
uplat�ova� vysoké etické štandardy 
a mali by bra� do úvahy záujmy 
záujmových skupín.

Napriek tomu, že jednotliví �lenovia orgánov spo-
lo�nosti môžu by� dosadení niektorými akcionármi, 
orgány ako také by nemali by� vnímané alebo 
kona� ako zhromaždenie samostatných zástupcov 
volebných obvodov. Dôležitou �rtou práce orgánov 
spolo�nosti by malo by�, že ich �lenovia po pre-
vzatí svojich funkcií vykonávajú svoje povinnosti 
nestranne pre všetkých akcionárov. Tento princíp je 
dôležitý najmä v prípade majoritných akcionárov, 
ktorí môžu dosadi� všetkých �lenov orgánov vyko-
návajúcich riadenie a kontrolu v spolo�nosti.

Orgány spolo�nosti majú k�ú�ovú úlohu pri ur�o-
vaní etickej úrovne spolo�nosti, a to nielen svojou 
�innos�ou, ale aj menovaním k�ú�ových �lenov 
manažmentu a vykonávaním doh�adu nad ich �in-
nos�ou. Vysoké etické štandardy sú v dlhodobom 
záujme spolo�nosti, pretože majú význam pre zvýše-
nie dôveryhodnosti spolo�nosti nielen pri bežných 
operáciách, ale najmä pri dlhodobých záväzkoch. 
Za najlepšiu prax sa považuje, ak si spolo�nos� 
vytvorí vlastný kódex správy a riadenia založený 
na profesijných štandardoch a pravidlách sprá-
vania v širšom zmysle. Pravidlá správania môžu 
zah��a� napríklad dobrovo�ný záväzok spolo�-
nosti (vrátane jej dcérskych spolo�ností) kona� 
v súlade s Usmerneniami OECD pre nadnárodné 
spolo�nosti, ktoré zoh�ad�ujú všetky štyri princípy 

ObZ – § 56a, 
§ 66, § 176b, 
§ 194, § 200

ObZ –  
§ 194, § 200
ZoKI – § 12
ZoB – § 23
ZoSDS – 
§ 54
ZoP – § 38
ZoDDS – 
§ 28

36



obsiahnuté v Deklarácii Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO) o základných pracovných právach.
Kódexy spolo�ností by mali slúži� ako štandard 
správania tak pre orgány spolo�nosti, ako i pre k�ú-
�ových �lenov manažmentu, a to tým, že by mali 
stanovova� rámec prístupu k rôznym a �asto proti-
chodným záujmom. Etický kódex by mal ur�i� aspo� 
jednozna�né obmedzenia presadzovania súkrom-
ných záujmov vrátane narábania s akciami spo-
lo�nosti. Celkový rámec etického správania by mal 
presahova� hranice zákona, �o by malo by� jeho 
základnou požiadavkou.

D. Orgány spolo�nosti by mali vy-
konáva� ur�ité k�ú�ové funkcie, 
vrátane:

1. Usmer�ovanie a revidovanie stra-
tégií spolo�nosti, hlavných plánov 
jej aktivít, prístup spolo�nosti k ri-
zikám, ro�ný rozpo�et a obchodný 
plán, stanovenie výkonnostných cie-
�ov, monitorovanie ich implementá-
cie a výkonnosti spolo�nosti, dozor 
nad ve�kými kapitálovými výdav-
kami a rozhodnutiami v súvislosti 
s akvizíciami, s predajom �asti pod-
niku alebo �asti jeho majetku.

2. Monitorovanie efektívnosti po-
stupov spolo�nosti v oblasti správy 
a riadenia a v prípade potreby usku-
to�nenie zmeny.

3. Výber, odme�ovanie, monitoro-
vanie a v prípade potreby výmena 
k�ú�ových �lenov manažmentu 
a doh�ad nad plánovaním nástup-
níctva. 

�innos� orgánov spolo�nosti re ektuje okrem záko-
nov aj vnútornú legislatívu spolo�nosti (stanovy 
spolo�nosti, kompeten�ný model, štatút, rokovací 
poriadok, eticky kódex...), ktorá precizuje rozho-
dovacie mechanizmy, zodpovednosti jednotlivých 
�lenov, prípravu a priebeh zasadnutí orgánov spo-
lo�nosti. 

Orgány spolo�nosti by mali usmer�ova� a revidova� 
stratégie spolo�nosti. Oblas�ou zvýšeného významu 
orgánov spolo�nosti je riadenie rizík. Táto straté-
gia zah��a špeci kovanie druhov a stup�ov rizika, 
ktoré je spolo�nos� ochotná prija� pri plnení svojich 
cie�ov. Ide teda o k�ú�ové usmernenia pre vedenie, 
ktoré musí riadi� riziká, aby splnilo požadovaný 
rizikový pro l spolo�nosti.

Monitoring správy a riadenia orgánmi spolo�nosti 
zah��a taktiež sústavné kontrolovanie vnútornej 
štruktúry spolo�nosti, aby boli jednozna�ne vyme-
dzené hranice zodpovednosti manažmentu spolo�-
nosti. Dôležitou sú�as�ou kontroly je aj sebahodno-
tenie �innosti orgánmi spolo�nosti, ako aj kontrola 
�innosti jednotlivých �lenov týchto orgánov. Za dobrú 
prax sa považuje, ak orgány spolo�nosti minimálne 
raz ro�ne zhodnotia svoje fungovanie za uplynulé 
obdobie a prijmú opatrenia na jeho zlepšenie. 
Výstup takéhoto hodnotenia by mali zverejni� vo 
výro�nej správe spolo�nosti formou vyhlásenia. 
Za najlepšiu prax sa považuje, ak je sebahodnote-
nie orgánov spolo�nosti kontrolované aj nezávis-
lou entitou, respektíve ak je takéto sebahodnotenie 
posúdené výborom pre audit. 

Vo�bu a odvolanie �lenov predstavenstva síce zákon 
primárne ukladá valnému zhromaždeniu, avšak 
v záujme zabezpe�enia efektivity monitoringu dozor-
nou radou sa za dobrú prax považuje, ak stanovy 
touto právomocou poveria dozornú radu, ktorá 

ObZ – § 173

ObZ – § 191 
a nasl., § 197 
a nasl.
ZoKI – § 12
ZoB – § 23
ZoSDS – 
§ 54
ZoP – § 38
ZoDDS – 
§ 28

ObZ – § 182, 
§ 191 a nasl., 
§ 197 a nasl.

ObZ – § 66, 
§ 187, § 194
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4. Prepojenie odme�ovania �lenov 
orgánov spolo�nosti a k�ú�ových �le-
nov manažmentu v súlade s dlhodo-
bými záujmami spolo�nosti a akcio-
nárov.

5. Zabezpe�enie formálne správneho 
a transparentného procesu meno-
vania a vo�by �lenov orgánov spo-
lo�nosti.

6. Monitorovanie a riadenie poten-
ciálnych kon iktov záujmov manaž-
mentu, �lenov orgánov spolo�nosti 
a akcionárov, vrátane využívania 
majetku spolo�nosti v ich prospech 
a zneužívania transakcií so spriaz-
nenými stranami.

môže pružnejšie reagova� na pochybenia �lenov 
predstavenstva a potreby spolo�nosti. Takéto pove-
renie dozornej rady, samozrejme, nemôže ma� vplyv 
na možnos� valného zhromaždenia aktívne sa po-
die�a� na tomto procese, ke�že prípadné kone�né 
slovo musí vždy patri� akcionárom.
Odme�ovanie �lenov orgánov spolo�nosti a k�ú�o-
vého manažmentu by malo zdôraz�ova� dlhodobej-
šie záujmy spolo�nosti na úkor krátkodobých. 
Za dobrú prax sa považuje, ak sa otázkami stratégie 
odme�ovania a zmlúv pre �lenov orgánov a manaž-
mentu spolo�nosti zaoberá špeciálny výbor pre 
odme�ovanie. 

Akcionári by mali plni� aktívnu úlohu pri nomino-
vaní a volení �lenov orgánov spolo�nosti. Orgány 
spolo�nosti plnia najmä základnú úlohu, ktorou je 
podie�a� sa na zabezpe�ovaní rešpektovania trans-
parentných postupov pri nominovaní a vo�be. Kan-
didáti na �lenstvo v týchto orgánoch by mali dis-
ponova� dostato�nými znalos�ami, zru�nos�ami 
a odbornos�ou, ktoré sú potrebné na doplnenie exis-
tujúcej odbornej spôsobilosti orgánov, a tak zlepši� 
potenciál pridanej hodnoty pre spolo�nos�. 
Za dobrú prax sa považuje, ak orgány spolo�nosti 
vypracujú, monitorujú a v prípade potreby pri-
spôsobujú politiku nástupníctva v spolo�nosti na 
úrovni orgánov, ako aj výkonného manažmentu 
spolo�nosti. Spolo�nos� by mala školi� a vychová-
va� svojich riadiacich pracovníkov, aby bola zacho-
vaná kontinuita prostredníctvom �udí, ktorí spo-
lo�nos� a jej potreby najlepšie poznajú. Semináre 
a školenia pre budúcich riadiacich pracovníkov by 
mali ú�astníkov dôkladne pripravova� na ich úlohy. 
Orgány spolo�nosti by sa teda nemali stara� iba 
o prítomnos� spolo�nosti, ale aj o jej budúcnos�, 
a to aj investíciami do výchovy svojich elít.

Významnou úlohou orgánov spolo�nosti, najmä 
dozornej rady, je dohliada� na systémy vnútornej 
kontroly vrátane  nan�ného výkazníctva a vyu-
žívania majetku spolo�nosti s cie�om ochráni� ju 
pred nevhodnými transakciami so spriaznenými 
stranami. V prípade, ak tieto funkcie vykonáva aj 
interný audítor, mal by ma� priamy prístup k orgá-
nom spolo�nosti, aby mohol efektívne plni� svoje 
povinnosti. 
Na vykonávanie doh�adu je dôležité, aby orgány 
spolo�nosti podporovali anonymné ohlasovanie 
neetického/nezákonného konania, aby tí, �o na také-
to konanie upozornia, nemuseli ma� obavy z odvet-
ných opatrení. Existencia etického kódexu spolo�-
nosti by mala napomôc� tieto postupy, ktoré by mali 
by� podporované aj právnou ochranou dotknutých 
jednotlivcov. 

ObZ – § 66, 
§ 187

ObZ – § 66, 
§ 187, § 194, 
§ 200, § 466 
a nasl.
ZoKI – § 12
ZoB – § 23
ZoSDS – 
§ 54
ZoP – § 38
ZoDDS – 
§ 28

ObZ – § 65, 
§ 186a, 
§ 196 a nasl. 
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ZoKI – § 12
ZoB – § 23
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§ 54
ZoP – § 38
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7. Zabezpe�enie integrity systému 
ú�tovníctva a  nan�ných výkazov 
spolo�nosti vrátane nezávislého 
auditu a funk�nosti primeraných 
systémov kontroly, a to najmä sys-
tému riadenia rizika,  nan�nej a pre-
vádzkovej kontroly a dodržiavania 
zákonov a príslušných štandardov.

8. Doh�ad nad procesom zverej�o-
vania informácii a komunikáciou 
s okolím.

Na zabezpe�enie integrity základných systémov 
vykazovania a monitorovania sa vyžaduje, aby orgá-
ny spolo�nosti ur�ili a presadzovali jednozna�né 
rozdelenie povinností a zodpovednosti. Orgány spo-
lo�nosti (najmä dozorná rada) musia taktiež zabez-
pe�i� náležitý doh�ad nad vyšším manažmentom 
spolo�nosti. Jedným zo spôsobov môže by� napr. 
systém interného auditu, ktorý podáva správy 
priamo orgánom spolo�nosti. Za dobrú prax sa 
považuje, ke� interní audítori podávajú správy 
nezávislému výboru pre audit, ktorý je tiež zodpo-
vedný za vz�ahy s externým audítorom, �ím by sa 
malo zabezpe�i� objektívne posúdenie týchto sku-
to�ností. Napriek tomu však kone�nú zodpovednos� 
za zabezpe�enie integrity systémov ú�tovníctva 
a  nan�ných výkazov nesú vždy orgány spolo�nosti, 
�omu by mali zodpoveda� aj ich právomoci. 
Systém stimulov v spolo�nosti by mal by� v súlade 
nielen s právom, ale aj s etickými a odbornými štan-
dardmi tak, aby bolo dodržiavanie týchto hodnôt 
odme�ované a aby porušovanie zákona bolo posti-
hované. Tam, kde je to možné, tieto systémy by sa 
mali uplat�ova� aj na dcérske spolo�nosti.

Úlohy a povinnosti orgánov spolo�nosti a �alšieho 
manažmentu týkajúce sa zverej�ovania a komu-
nikácie by mali by� jasne ur�ené, aby bolo možné 
vykonáva� efektívny doh�ad v tejto oblasti.

ObZ – § 35 
a nasl., § 191 
a nasl., § 197 
a nasl. 
ZoÚ – § 19a
ZoKI – § 12
ZoB – § 23
ZoSDS – 
§ 54
ZoP – § 38
ZoDDS – 
§ 28

ObZ – § 27, 
§ 173, § 191 
a nasl., 
ZoOR – § 5 
a nasl.
ZoBCP – 
§ 34 a nasl., 
§ 42 a nasl.
at�.

E. Orgány spolo�nosti by mali vo 
veciach spolo�nosti rozhodova� 
objektívne a nezávisle.

1. Dozorná rada by mala pozostáva� 
aj z nezávislých �lenov, aby mohla 
kontrolu manažmentu vykonáva� 
efektívne. Predseda dozornej rady 
by mal by� vždy nezávislý.

Spôsob zachovávania objektivity orgánov spolo�-
nosti závisí najmä od vlastníckej štruktúry v spolo�-
nosti. Vä�šinový akcionár má zna�né právomoci pri 
menovaní �lenov orgánov a manažmentu spolo�-
nosti. Aj v takomto prípade však orgány spolo�nosti 
zodpovedajú celej spolo�nosti a všetkým jej akcio-
nárom, vrátane menšinových akcionárov.
Orgány spolo�nosti by mali so zámerom vykonáva� 
svoje povinnosti monitorovania konania manaž-
mentu, predchádzania kon iktom záujmov a vyva-
žovania konkuren�ných nárokov dokáza� robi� 
objektívne rozhodnutia.

Efektívna kontrola �innosti predstavenstva, ako aj 
šir šieho manažmentu spolo�nosti dozornou radou, 
si vyža duje úplnú nezávislos� a objektívnos� aspo� 
�asti jej �lenov, pri�om predseda dozornej rady by 
mal by� vždy nezávislý. Za dobrú prax sa považuje, 
ak je nezávislá vä�šina �lenov dozornej rady a za 
najlepšiu prax sa považuje, ak za nezávislých môžu 
by� považovaní všetci �lenovia dozornej rady.

ObZ – § 182, 
§ 194, § 200
ZoKI – § 12
ZoB – § 23
ZoSDS – § 54
ZoP – § 38
ZoDDS – 
§ 28

ObZ – § 173, 
§ 200
ZoÚ – § 19a
ZoDDS – 
§ 32
ZoZP – § 4
ZoB – § 23
ZoP – § 40
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2. Za nezávislého �lena môže by� po-
važovaný iba ten, kto nemal a nemá 
žiadne obchodné, rodinné alebo iné 
vz�ahy so spolo�nos�ou (alebo s jej 
manažmentom) alebo s akcionárom, 
ktorý ovláda spolo�nos� (alebo s jeho 
manažmentom), ktoré by mohli spô-
sobi� kon ikt záujmov, ktorý by 
mohol ovplyvni� jeho rozhodovanie. 

3. Informáciu o tom, ktorí �lenovia 
dozornej rady (alebo jej výborov) 
sú považovaní dozornou radou za 

Nie je možné taxatívne vymenova� všetky skuto�-
nosti, ktoré by mohli ohrozova� nezávislos� �lenov 
dozornej rady, existuje však viacero skuto�ností, 
ktoré môžu pomôc� pri rozhodovaní, �i niektorý 
�len môže by� považovaný za nezávislého. 
Nezávislý �len dozornej rady spolo�nosti by naprí-
klad nemal by� v posledných 5 rokoch �lenom 
manažmentu tejto spolo�nosti alebo spolo�nosti 
prepojenej s touto spolo�nos�ou. Taktiež by nemal 
by� v posledných 3 rokoch zamestnancom spolo�-
nosti (s výnimkou zástupcov zamestnancov v dozor-
nej rade, ktorí však zárove� nie sú �lenmi manaž-
mentu spolo�nosti). Nezávislý �len by nemal prija� 
žiadnu významnejšiu odmenu od spolo�nosti alebo 
spolo�nosti prepojenej s touto spolo�nos�ou okrem 
odmeny vyplývajúcej z funkcie �lena dozornej rady. 
Nezávislý �len by taktiež nemal žiadnym spôsobom 
zastupova� akcionára ovládajúceho spolo�nos� 
a nemal by ma� v poslednom roku žiaden význam-
nejší priamy alebo nepriamy obchodný vz�ah so spo-
lo�nos�ou alebo so spolo�nos�ou s �ou prepojenou 
(�i už ako akcionár, �len orgánu, vyššie postavený 
zamestnanec, zákazník, verite� at�.). Nezávislý �len 
dozornej rady by nemal by� v posledných 3 rokoch 
externým audítorom alebo partnerom, alebo zamest-
nancom audítorskej spolo�nosti, ktorá v spolo�-
nosti, v ktorej má by� �lenom dozornej rady, alebo 
v spolo�nosti s �ou prepojenou, vykonávala audit. 
Za nezávislého by nemal by� považovaný ani �len 
dozornej rady, ktorý je nejakým spôsobom prepo-
jený s �lenmi predstavenstva tej istej spolo�nosti 
v iných spolo�nostiach. Nezávislý �len by nemal 
pôsobi� v dozornej rade viac ako 15 rokov a za nezá-
vislého by nemal by� považovaný ani �len dozor-
nej rady, ktorý má blízky rodinný vz�ah s �lenom 
manažmentu alebo s ktorouko�vek osobou, ktorá by 
pod�a hore uvedených kritérií nemala by� považo-
vaná za nezávislého �lena. 
Nezávislý �len dozornej rady by sa mal za všetkých 
okolností snaži� zachova� si svoju nezávislos� 
a nemal by žiada� ani akceptova� žiadnu neprime-
ranú výhodu, ktorá by mohla spochybni� jeho nezá-
vislos�, a mal by vždy jednozna�ne vyjadri� svoj 
protichodný postoj, ak zistí, že rozhodnutie dozornej 
rady by mohlo poškodi� spolo�nos�. Ak by dozorná 
rada prijala rozhodnutie, s ktorým by jej nezávislý 
�len zásadne nesúhlasil, mal by z toho vyvodi� pat-
ri�né dôsledky, vrátane svojej rezignácie a infor-
movania výboru pre audit, valného zhromaždenia 
a prípadne aj orgánov mimo samotnej spolo�nosti 
o dôvodoch svojej rezignácie. 

Rozhodnutie o tom, ktorí �lenovia dozornej rady by 
mali by� považovaní za nezávislých, patrí v kone�-
nom dôsledku dozornej rade. Pre isté špeci cké 

ZoKI – § 16
ZoSDS – 
§ 58

ObZ – § 65 
a nasl., 
§ 186a, 
§ 196 a nasl., 
§ 200 
ZoÚ – § 19a

ZoÚ – § 19a
ObZ – § 184
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nezávislých, ako aj dôvody pre�o, 
musia by� náležite pravidelne zve-
rej�ované. Táto informácia musí 
by� zrejmá aj v prípade nominácií 
na vo�bu nových �lenov.

 

4. Orgány spolo�nosti by mali zvá-
ži� poverenie dostato�ného po�tu 
nevýkonných �lenov schopných 
nezávislého úsudku úlohami tam, 
kde existuje potenciál na vznik 
kon iktu záujmov. Ak sú pri orgá-
noch spolo�nosti zriadené osobitné 
výbory, orgány spolo�nosti by mali 
jasne ur�i� a následne aj zverejni� 
ich právomoci, zloženie a pracovné 
postupy. S cie�om eliminova� mož-
nosti vzniku kon iktu záujmov 
by mala spolo�nos� zriadi� aspo� 
výbor pre menovanie, výbor pre 
odme�ovanie a výbor pre audit, 
pri�om v odôvodnených prípadoch 
môže vytvori� aj menej výbo-
rov, resp. vo výnimo�nom prípade 
môže ich funkcie za splnenia istých 
podmienok vykonáva� aj samotná 
dozorná rada. Rozhodnutia týchto 
výborov by mali ma� odporú�ací 
charakter.

okolnosti nemusí by� osoba považovaná za nezá-
vislú, napriek tomu, že sp��a hore uvedené krité-
riá. Rovnako však môže dozorná rada rozhodnú� aj 
opa�ne. V takom prípade však musí uvies� dôvody, 
pre�o svojho �lena považuje za nezávislého napriek 
tomu, že nesp��a niektoré z kritérií podstatných na 
ur�enie nezávislosti. 
V prípade vo�by �lenov dozornej rady by informá-
cia o nezávislosti kandidátov mala by� obsiahnutá 
aj v pozvánke na valné zhromaždenie, aby mali 
akcionári dostato�ný �as na posúdenie vhodnosti 
kandidátov alebo prípadné vznesenie námietok proti 
nezávislosti navrhovaných �lenov.
Ak nie sú splnené niektoré z podmienok odporú-
�aných na posúdenie nezávislosti, musí spolo�nos� 
vysvetli�, pre�o ich napriek tejto skuto�nosti pova-
žuje za nezávislých, a túto informáciu zverejni�, 
aby mohli nezávislos� posúdi� všetci akcionári, ako 
aj prípadní investori, veritelia alebo iné záujmové 
skupiny. 
Pre akcionárov by mala by� táto informácia obsiah-
nutá v pozvánke na riadne valné zhromaždenie. 
Za náležité zverejnenie záujmovým skupinám sa 
považuje napr. informácia zverejnená na interneto-
vej stránke spolo�nosti.
V záujme zabezpe�enia pravdivosti údajov o nezá-
vislosti �lenov dozornej rady by mala by� nezávis-
los� aspo� na základe hore uvedených kritérií skú-
maná aspo� raz za rok. 

Zatia� �o za  nan�né výkazníctvo, odme�ovanie 
a nominácie nových �lenov zodpovedajú orgány 
spolo�nosti, nezávislí nevýkonní �lenovia môžu 
zabezpe�ova� �alšiu ochranu záujmov ú�astníkov 
trhu. Orgány spolo�nosti by mali vytvori� špeciálne 
výbory pre oblasti, kde hrozí najvä�šie riziko kon-
 iktu záujmov, pri�om tieto výbory by mali sp��a� 
prísne kritériá na nezávislos�, aby tak bola možnos� 
vzniku kon iktu záujmov v �o najvä�šej miere eli-
minovaná. 
Napriek tomu, že existencia výborov môže zlepši� 
fungovanie orgánov spolo�nosti, môžu vyvsta� otázky 
týkajúce sa zodpovednosti jednotlivých �lenov. Aby 
bolo možné ur�i� dôležitos� týchto výborov, je nutné, 
aby trh získal úplný a jasný obraz o ich ú�ele, povin-
nostiach a zložení, pri�om však zodpovednos� �lenov 
orgánov uložená zákonom nemôže by� dotknutá.
Rozhodnutia výboru pre menovanie, výboru pre 
odme�ovanie a výboru pre audit by mali ma� odpo-
rú�ací charakter a mali by slúži� ako podklad na 
rozhodovanie orgánov spolo�nosti. Ich hlavnou úlo-
hou by malo by� najmä zvýšenie efektivity dozornej 
rady, prípadne informovanosti valného zhromažde-
nia, a to najmä prípravou erudovaných podkladov 
neovplyvnených kon iktom záujmov. 

ZoÚ – § 19a
ObZ – § 173
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A. Výbor pre menovanie môže 
pozostáva� tak z �lenov dozornej 
rady, ako aj z �lenov predstavenstva, 
resp. manažmentu, avšak vä�šinu 
jeho �lenov by mali tvori� nezávislí 
�lenovia dozornej rady. 
Jeho hlavnou úlohou by malo by� 
dáva� odporú�ania týkajúce sa vo�by 
a odvolávania �lenov orgánov spo-
lo�nosti a hodnoti� celkové zloženia 

Výbory by mali ma� každý aspo� troch �lenov, avšak 
vo výnimo�ných situáciách môžu ma� výbory iba 
dvoch �lenov, resp. spolo�nos� môže zlú�i� funk-
cie výborov tak, ako považuje za vhodné, pri�om 
by však mali by� splnené podmienky na výkon ich 
�inností. V prípade malých spolo�ností sa môže 
spolo�nos� rozhodnú�, že úlohy výborov bude plni� 
dozorná rada, ktorá by však mala za takýchto okol-
ností sama sp��a� prísne podmienky na zloženie 
výborov. Spolo�nos� by mala v takýchto prípadoch 
uvies� jasné vysvetlenie, pre�o sa rozhodla zlú�i� 
funkcie niektorých výborov, resp. pre�o sa rozhodla 
tieto výbory nezriadi� a ich funkcie vykonáva� 
dozornou radou. Spolo�nos� by mala zárove� špe-
ci kova� aj to, ako bude v takomto prípade plni� 
funkcie, ktoré by mali vykonáva� tieto výbory. 

Zloženie výboru pre menovanie, výboru pre odme-
�ovanie a výboru pre audit by malo zoh�ad�ova� 
kvali káciu potrebnú na riadne plnenie ich funk-
cií, pri�om by nemala by� kladená prílišná dôvera 
v jednotlivca a zloženie by malo by� obmie�ané 
spôsobom, ktorý zaru�í kontinuitu ich fungova-
nia. Presné podmienky �lenstva v týchto výboroch 
a opis ich �innosti by mal by� ur�ený v štatútoch 
týchto výborov schválených bu� dozornou radou, 
alebo valným zhromaždením, v závislosti od toho, 
ktorý z týchto orgánov rozhoduje v oblasti, v ktorej 
vykonáva výbor svoje poradné funkcie. 
Okrem iného by štatúty výborov mali obsahova� aj 
ustanovenia, z ktorých je zrejmé, akým spôsobom je 
zabezpe�ená priama komunikácia predsedov výbo-
rov s akcionármi.
Výbory by mali ma� zabezpe�ené dostato�né zdroje 
potrebné na riadne plnenie svojich úloh, napríklad 
s cie�om využi� služby nezávislého odborného 
poradenstva. �lenovia ostatných orgánov a �leno-
via manažmentu spolo�nosti by mali �lenom týchto 
výborov poskytova� všetky informácie potrebné 
na ich rozhodovanie a na základe ich požiadania 
poda� vysvetlenie aj na zasadnutí výboru, avšak 
bez pozvania výboru by nemal ma� prístup na jeho 
rokovanie nikto okrem jeho �lenov, aby nemohla 
by� ovplyvnená objektivita jeho rozhodovania.

V prípade, ak �lenov predstavenstva volí a odvoláva 
dozorná rada, výbor pre menovanie by mal by� 
zriadený ako jej poradný orgán. Ak má túto funkciu 
vo svojej pôsobnosti valné zhromaždenie, výbor pre 
menovanie by mal by� zriadený ako stály poradný 
orgán, ktorý by dával odporú�ania valnému zhro-
maždeniu.
V prípade, ak výbor pre menovanie dáva odporú-
�ania valnému zhromaždeniu, odporú�ania by mali 
by� obsiahnuté v pozvánke na každé valné zhro-

ObZ – § 173, 
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orgánov, ako aj jednotlivých �lenov 
týchto orgánov. 

B. Výbor pre odme�ovanie by sa 
mal sklada� výlu�ne z �lenov dozor-
nej rady, z ktorých vä�šinu by mali 
tvori� nezávislí �lenovia dozornej 
rady. 
Jeho hlavnou úlohou by malo by� 
podávanie návrhov a odporú�aní 
týkajúcich sa pravidiel všetkých 
foriem odme�ovania �lenov pred-
stavenstva a prípadne aj �alšieho 
k�ú�ového manažmentu spolo�nosti, 
ako aj dohliada�, aby bolo odme�o-
vanie jednotlivcov v súlade s pra-
vidlami odme�ovania spolo�nosti. 

maždenie, ktoré má na programe rokovania vo�bu 
a odvolávanie �lenov orgánov spolo�nosti, resp. 
ktoré prerokúva výro�nú správu, ktorej sú�as�ou 
je aj správa o  prístupe spolo�nosti v oblasti správy 
a riadenia, ktorá obsahuje zhodnotenie zloženia 
a �innosti orgánov spolo�nosti. 
Ak spolo�nos� pokladá za vhodné, aby boli vo 
výbore pre menovanie aj �lenovia manažmentu 
spolo�nosti (vrátane napr. generálneho riadite�a), je 
to možné, avšak aby bol dosiahnutý cie�, kvôli kto-
rému je tento výbor vytvorený, vä�šinu jeho �lenov 
by mali tvori� �lenovia dozornej rady, ktorí môžu 
by� považovaní za nezávislých. Výbor pre meno-
vanie by mal dáva� odporú�ania najmä vo veciach 
vo�by alebo odvolania �lenov orgánov spolo�nosti. 
Výbor by mal najmä:

identi kova� a odporu�i� kandidátov na vo�né • 
miesta v orgánoch spolo�nosti, pri�om by mal 
zoh�adni� vyváženos� zru�ností, vedomostí 
a praxe �lenov orgánu spolo�nosti, na základe 
�oho by mal ur�i� charakteristiku osoby potreb-
nej na obsadenie vo�ného miesta;
pravidelne zhodnoti� ve�kos� a zloženie orgá-• 
nov spolo�nosti a da� odporú�ania a návrhy na 
prípadné zmeny;
pravidelne zhodnoti� zru�nosti, vedomosti a prax • 
jednotlivých �lenov orgánov;
pripravova� podklady týkajúce sa stratégie • 
nástupníctva vo funkciách; 
zhodnoti� stratégiu predstavenstva týkajúcu sa • 
menovania �lenov �alšieho vyššieho manaž-
mentu. 

Výbor pre menovanie by mal pri posudzovaní 
kandidátov na �lenstvo v orgánoch zváži� všetky 
návrhy, ktoré prišli. Ak ide o kandidátov na �lenstvo 
v predstavenstve alebo �alších �lenov manažmentu 
spolo�nosti, výbor by mal dôkladne konzultova� 
týchto kandidátov najmä s generálnym riadite�om 
spolo�nosti. 

V prípade, ak pravidlá odme�ovania �lenov pred-
stavenstva a �alšieho k�ú�ového manažmentu 
spolo�nosti schva�uje dozorná rada, výbor pre 
odme�ovanie by mal by� zriadený ako jej poradný 
orgán. Ak má túto funkciu vo svojej pôsobnosti valné 
zhromaždenie, výbor pre odme�ovanie by mal by� 
zriadený ako stály poradný orgán, ktorý by dával 
odporú�ania valnému zhromaždeniu.
V prípade, ak výbor pre odme�ovanie dáva odpo-
rú�ania valnému zhromaždeniu, odporú�ania by 
mali by� obsiahnuté v pozvánke na každé valné 
zhromaždenie, ktoré sa bude zaobera� pravidlami 
odme�ovania �lenov orgánov spolo�nosti.
Výbor by mal v rámci svojej �innosti konzultova� 

ObZ – § 173, 
§ 184, § 187, 
§ 191
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C. Výbor pre audit by sa mal skla-
da� výlu�ne z �lenov dozornej rady 
a z �lenov menovaných valným 
zhromaždením, z ktorých vä�šinu 
by mali tvori� nezávislí �lenovia 
dozornej rady. 
Jeho hlavnou úlohou by malo by� 
dávanie návrhov a odporú�aní týka-
júcich sa výkonu vnútornej kontroly 
a externého auditu a dohliadanie nad 
dodržiavaním právnych predpisov 
a odporú�aní týkajúcich sa  nan�-
ného výkazníctva a auditu v spolo�-
nosti. 
Výbor by mal o svojej �innosti 
a zisteniach podáva� dozornej rade 
správy aspo� raz za šes� mesiacov. 

aspo� s predsedami orgánov spolo�nosti a s gene-
rálnym riadite�om (ak nie je zárove� �lenom pred-
stavenstva). 

Výbor pre odme�ovanie by mal najmä:
dáva� návrhy týkajúce sa pravidiel všetkých • 
foriem odme�ovania; 
dáva� návrhy týkajúce sa odme�ovania jednot-• 
livých �lenov predstavenstva; 
dáva� odporú�ania týkajúce sa odme�ovania • 
�alšieho k�ú�ového manažmentu spolo�nosti; 
dohliada�, aby bolo odme�ovanie jednotlivcov • 
v súlade s pravidlami odme�ovania, a postupo-
va� svoje zistenia dozornej rade prípadne aj val-
nému zhromaždeniu.

Návrhy výboru týkajúce sa odme�ovania založe-
nom na výkone by mali okrem iného obsahova� aj 
odporú�ania týkajúce sa cie�ov a hodnotiacich kri-
térií tak, aby odme�ovanie zoh�ad�ovalo dlhodobé 
záujmy spolo�nosti a jej akcionárov. 
�o sa týka odme�ovania vo forme akcií alebo opcií 
na akcie, výbor by mal zhodnoti� stratégiu takejto 
formy odme�ovania a možnosti výberu medzi ude-
lením práva upísa� nové akcie a práva kúpi� akcie. 
Závery výboru by mali by� sú�as�ou výro�nej 
správy a informácia by mala by� predmetom disku-
sie valného zhromaždenia akcionárov. 

Spolo�nosti, ktorých cenné papiere boli prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu, majú povin-
nos� vytvori� si výbor pre audit uloženú zákonom. 
V záujme dobrej správy a riadenia by však mal 
výbor pre audit sp��a� prísnejšie kritériá ako sú 
tie, ktoré ukladá zákon. Najmä ak ide o nezávislých 
�lenov, je potrebné, aby vä�šina �lenov výboru bola 
nezávislá.

Ak ide o funkcie výboru, tento by mal najmä:
sledova� zostavovanie a integritu  nan�ných • 
informácií (najmä ú�tovných závierok), ktoré 
spolo�nos� poskytuje, a relevanciu ú�tovných 
postupov spolo�nosti, ako aj skupiny spolo�-
ností, v rámci ktorej spolo�nos� pôsobí (vrátane 
napr. konsolidovaných ú�tovných závierok);
preskúma� aspo� raz ro�ne systémy vnútornej • 
kontroly a riadenia rizík a zabezpe�i�, aby boli 
hlavné riziká dobre identi kované a zverej-
nené;
zabezpe�i� efektivitu vnútornej kontroly spolo�-• 
nosti odporú�aniami v otázkach personálneho 
obsadenia a  nan�ného zabezpe�enia oddelenia 
vnútornej kontroly spolo�nosti a sledovaním 
reakcií manažmentu spolo�nosti na zistenia 
vnútornej kontroly;

ZoÚ – § 19a
ObZ – § 173, 
§ 197, § 198, 
§ 201
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5. �lenovia orgánov spolo�nosti 
by mali ma� dostato�nú kvali káciu 
a skúsenosti a stava� sa k svojim 
povinnostiam zodpovedne.

dáva� odporú�ania týkajúce sa výberu, meno-• 
vania a odvolávania externého audítora;
monitorova� nezávislos� a objektivitu externého • 
audítora a kontrolova� dodržiavanie odporú�aní 
týkajúcich sa rotácie audítorov a ich odme�o-
vania;
dohliada� nad povahou a rozsahom služieb • 
nesúvisiacich s auditom poskytovaných spo-
lo�nosti externým audítorom, s cie�om predís� 
vzniku kon iktu záujmov;
skúma� efektivitu externého auditu a najmä • 
schopnos� manažmentu reagova� na zistenia 
a odporú�ania tohto auditu;
vyšetrova� akéko�vek podnety a skuto�nosti, • 
ktoré viedli k odstúpeniu externého audítora 
a dáva� odporú�ania týkajúce sa prípadného 
konania spolo�nosti v týchto otázkach;
monitorova� súlad postupov spolo�nosti s odpo-• 
rú�aniami týkajúcimi sa anonymného podá-
vania s�ažností zamestnancami o porušovaní 
pravidiel a predpisov v spolo�nosti a dohliada� 
na ú�innos� nezávislého preskúmavania týchto 
s�ažností.

Aby mohol výbor pre audit plni� svoje funkcie na 
požadovanej úrovni, spolo�nos� by mala zabezpe-
�i� školenia pri uvedení nových �lenov výboru pre 
audit do funkcie, ako aj �alšie pravidelné školenia, 
ktoré zabezpe�ia, aby �lenovia výboru pre audit 
mali primerané vzdelanie v oblasti auditu a aby 
mali dostato�né informácie týkajúce sa ú�tovných 
a  nan�ných špecifík spolo�nosti. 

Výbor pre audit by mal dostáva� pravidelné správy 
relevantné pre vnútornú kontrolu v spolo�nosti 
od jednotlivých �lenov orgánov, ako aj od �alších 
�lenov manažmentu a zamestnancov spolo�nosti 
zodpovedných za vnútornú kontrolu a taktiež by 
mal dostáva� všetky informácie relevantné pre 
kontrolu externého auditu. Externý audítor by mal 
výboru najmä poskytova� všetky zistenia vyplý-
vajúce z auditu, ako aj informácie o jeho vz�ahu 
k spolo�nosti a k �alším spolo�nostiam v rámci 
skupiny.

Na zlepšenie �innosti orgánov spolo�nosti a výkonu 
ich �lenov je potrebné, aby spolo�nos� zapájala 
�lenov orgánov do vzdelávania a aby sa títo v sú-
lade s potrebami spolo�nosti podria�ovali dobro-
vo�nému pravidelnému sebahodnoteniu. �lenovia 
orgánov spolo�nosti by mali pri menovaní do funkcie 
ma� alebo nadobudnú� príslušné znalosti a následne 
by mali prostredníctvom interných alebo externých 
školení drža� krok s novými právnymi predpismi 
a meniacimi sa obchodnými rizikami.

ObZ – 
§ 194, § 200
ZoÚ – § 19a
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Obzvláš� dozorná rada by mala pozostáva� z �le-
nov, ktorých kvali kácia a skúsenosti v súhrne 
zaru�ujú efektívnu kontrolu, zoh�ad�ujúc najmä 
štruktúru a �innos� spolo�nosti. Svoje zloženie by 
mala dozorná rada pravidelne kontrolova� a v prí-
pade identi kovaných nedostatkov by sa mala snaži� 
doplni� kvali káciu jej �lenov a tým aj kvali ká-
ciu dozornej rady ako celku, prípadne pre vybrané 
oblasti využíva� služby nezávislého odborného 
poradenstva. 

Vykonávanie funkcií �lena orgánu v nadmernom 
po�te spolo�ností môže narúša� výkonnos� takýchto 
�lenov. Spolo�nos� by mala zváži�, �i �lenstvo jed-
nej osoby v orgánoch nieko�kých spolo�ností je 
zlu�ite�né s efektívnym výkonom �innosti orgánov 
spolo�nosti a predstavenstvo by malo zverejni� 
informáciu o záväzkoch jednotlivých �lenov orgá-
nov spolo�nosti vo výro�nej správe. Informácia 
o záväzkoch v iných spolo�nostiach by mala by� 
poskytnutá aj v prípade nominácie nových �lenov 
orgánov spolo�nosti pred ich zvolením. 
Kontrola sa môže docieli� aj prostredníctvom zve-
rejnenia záznamov dochádzky jednotlivých �lenov 
orgánov.

F. Aby �lenovia orgánov spolo�-
nosti mohli plni� svoje povinnosti, 
majú právo na prístup k presným, 
relevantným a v�asným informá-
ciám.  

�lenovia orgánov potrebujú na svoje rozhodnutia 
príslušné informácie v pravom �ase. Presné, rele-
vantné a v�asné informácie majú ve�ký význam 
pre dôsledné plnenie ich povinností.
Najmä �lenovia dozornej rady zvy�ajne nedisponujú 
rovnakým prístupom k informáciám ako predsta-
venstvo alebo �alší �lenovia k�ú�ového manaž-
mentu spolo�nosti. Prínos �lenov dozornej rady pre 
spolo�nos� sa môže zvýši� poskytnutím prístupu 
k niektorým k�ú�ovým �lenom vedenia spolo�nosti, 
ako aj zabezpe�ením nezávislého externého pora-
denstva na náklady spolo�nosti.

ObZ – § 193, 
§ 195, § 197, 
§ 201
ZoKI – § 12
ZoB – § 23
ZoSDS – 
§ 54
ZoP – § 38
ZoDDS – 
§ 28
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POUŽITÉ SKRATKY

ADZ  – zákon �. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchá-
dzaní v niektorých oblastiach a o ochrane boja 
proti diskriminácii a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov (anti-
diskrimina�ný zákon)

ObZ  – zákon �. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov

OZ  – zákon �. 40/1964 Zb. – Ob�iansky zákonník 
v znení neskorších predpisov

TZ  – zákon �. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov

Ústava  – 460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov

ZoA  – zákon �. 540/2007 o audítoroch, audite a doh�ade 
nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona 
�. 431/2002 Z. z. o ú�tovníctve v znení neskorších 
predpisov

ZoAdv  – zákon �. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene 
a doplnení zákona �. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov

ZoB  – zákon �. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

ZoBCP  – zákon �. 429/2002 Z. z. o burze cenných papie-
rov v znení neskorších predpisov

ZoCP  – zákon �. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 
a investi�ných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 
v znení neskorších predpisov

ZoDDS  – zákon �. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchod-
kovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

ZoDP  – zákon �. 78/1992 Zb. o da�ových poradcoch 
a Slovenskej komore da�ových poradcov v znení 
neskorších predpisov

ZoES  – zákon �. 562/2004 Z. z. o európskej spolo�nosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

ZoIP  – zákon �. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce 
a o zmene a doplnení zákona �. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

ZoKaR  – zákon �. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktura-
lizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

ZoKI  – Zákon �. 594/2003 Z. z. o kolektívnom inves-
tovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

ZoKV  – zákon �. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 
v znení neskorších predpisov

ZoOR  – zákon �. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

ZoP  – zákon �. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

ZP  – zákon �. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov

ZoSDS  – zákon �. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchod-
kovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

ZoÚ  – zákon �. 431/2002 Z. z. o ú�tovníctve v znení 
neskorších predpisov

ZoVR  – zákon �. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmi-
sii a o zmene zákona �. 195/2000 o telekomuniká-
ciách v znení neskorších predpisov

ZoZP  – zákon �. 581/2004 Z. z. o zdravotných pois�ov-
niach, doh�ade nad zdravotnou starostlivos�ou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

ZoZUSI  – zákon o zhromaž�ovaní, uchovávaní a šírení infor-
mácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(všetky právne predpisy je možné nájs� bezplatne v aktuál-
nom znení napr. na stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
http://jaspi.justice.gov.sk)
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