
 

 

 

Pracovná skupina pre 
verejné obstarávanie   
 
Koncom septembra sa stretla 
pracovná skupina SNOPK pre 
verejné obstarávanie, aby 
prediskutovala novelu zákona 
o verejnom obstarávaní. 
Účastníci sa zhodli na tom, že 
novela neprispeje k zvýšeniu 
transparentnosti v obstarávaní, 
ale smeruje skôr opačným 
smerom. 
 
Jedným z kritických bodov je 
obstarávanie tzv. strategických 
zákaziek bez verejnej súťaže, 
najmä preto, že chýba 
jednoznačná definícia takýchto 
zákaziek, čo vytvára priestor 
na svojvoľný postup štátu pri 
ich prideľovaní. Novela 
v konečnom dôsledku nemusí 
byť ani konformná s právom 
EÚ. 
 
Na plánovanom portáli pre 
elektronické verejné 
obstarávanie účastníci kritizujú 
príliš krátku minimálnu 
zákonnú lehotu na podanie 
konkurenčnej ponuky. 
Požiadavku minimálne troch 
porovnateľných ponúk tak 
v praxi bude možné len sotva 
splniť. Okrem toho nie je 
jednoznačne jasné, kedy je 
ponuka zaradená medzi 
„porovnateľné“. 
 
Koncept iniciatívnych návrhov 
zo strany podnikov účastníci 
považujú v základe za 
zmysluplný, keďže sa tak na 
verejnosť dostanú nevyužité 
nápady z podnikateľského 
sektora. Povinnosť 
zverejňovania by však vylúčila 
akúkoľvek ochranu vlastníkov 
práv.   
 
Kontakt: halt@dsihk.sk 

Môže nemecká GmbH zmeniť právnu formu na slovenskú s.r.o. 
(alebo naopak)?     
 
Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie (ESD) neustále rozširuje priestor pre 
mobilitu obchodných spoločností v rámci Európskej únie. Za všetkým stojí sloboda 
usadzovania. 

Najnovšie rozhodnutie ESD z júla 2012 v prípade VALE (C 378/10) pod slobodu 
usadzovania zahŕňa aj cezhraničné premiestnenie sídla spojené s premenou na 
zahraničnú právnu formu. Rozhodnutie sa týkalo talianskej spoločnosti VALE 
Costruzioni Srl, ktorá v Taliansku rozhodla o svojom zrušení, premiestnení sídla do 
Maďarska a premene na maďarskú spoločnosť VALE Építési kft. Zatiaľ čo taliansky 
obchodný register zrušenie a „odchod“ do Maďarska zaregistroval, maďarský 
obchodný register zápis odmietol s odôvodnením, že maďarské právo pozná zmenu 
právnej formy len pri vnútroštátnych spoločnostiach a taliansku spoločnosť ako 
právneho predchodcu zaregistrovať nemožno. Podľa ESD bolo takéto odmietnutie 
v rozpore so zásadou rovnakého posudzovania vnútroštátnych a cezhraničných 
operácií. Predstavovalo teda nedovolené obmedzenie slobody usadzovania. 

Pre prax, aj z nemeckého pohľadu, môže byť cezhraničné premiestnenie sídla 
spoločnosti so zmenou právnej formy zaujímavé hlavne z daňových dôvodov, kvôli 
jednoduchšej právnej úprave (a to aj napriek nedávnej modernizácii nemeckého 
práva s.r.o.) alebo z hľadiska trhových podmienok v štáte nového sídla. Detailnejšia 
analýza však odhaľuje aj problémy. 

Svojim rozhodnutím ESD nie po prvýkrát predbehol európskeho zákonodarcu. 
O smernici o cezhraničnom premiestnení sídla sa síce diskutuje už desaťročia, 
doteraz však neexistujú normy, ktoré by vytvárali jasný právny rámec pre túto na 
základe rozhodnutia ESD výslovne pripustenú cezhraničnú transakciu. Zohľadniť 
preto treba tak právo štátu pôvodného ako aj nového sídla. Časová náročnosť, 
náklady a rizikový potenciál tejto transakcie môžu byť preto značne vysoké. 

Rovnako daňová regulácia zaostáva za tým, čo je z hľadiska práva obchodných 
spoločností prípustné. Daňová neutralita takejto transakcie totiž jasne nevyplýva 
z aktuálnej európskej úpravy. Daňové implikácie by preto museli byť posudzované 
osobitne v každom jednotlivom prípade. 

Rozhodnutie VALE sa nakoniec týka len tzv. „prípadu príchodu“, t.j. situácie 
z pohľadu štátu nového sídla. Ostáva nezodpovedaným, či cezhraničné 
premiestnenie sídla pri zachovaní právnej kontinuity musí nevyhnutne umožniť aj 
štát pôvodného sídla spoločnosti. Právo stanoviť podmienky existencie spoločnosti 
má totiž podľa aktuálnej judikatúry ESD vždy štát pôvodného sídla. 

Rozhodnutie VALE odobrilo zaujímavú cezhraničnú operáciu. Kým však naznačené 
otázky nebudú dostatočne objasnené, zostáva cezhraničné premiestnenie sídla so 
zmenou právnej formy skôr len dobrodružstvom než opatrením, ktoré možno bez 
výhrad odporúčať. Za niekoľko rokov však môže byť situácia úplne iná.      
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