
 

 

Tlačová správa 

 

Od nového roka si môžete založiť tzv. jednoeurovú eseročku. 

Pozor na prípadné riziká! 

 

Bratislava, 5.9.2014 – Plánovaná novela Obchodného zákonníka predstaví od 1. januára 2015 
dva základné typy spoločnosti s ručením obmedzením. Novinkou bude tzv. jednoeurová 
eseročka, ktorej výška minimálneho základného imania je na úrovni 1 eura. Druhý typ eseročky 
s nižším počtom obmedzení je spoločnosť s minimálnou výškou základného imania v hodnote 
25 000 eur. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania 
účtovníctva, miezd a daňového poradenstva, Vám prináša prehľad obmedzení a prípadných 
rizík, ktoré jednoeurová eseročka prináša podnikateľom. 

 

Od 1. januára 2015 by sa minimálna výška základného imania u spoločností s ručením obmedzeným 

mala znížiť na úroveň 1 eura. Spolu so znížením minimálnej výšky základného imania na 1 euro 

klesne aj minimálna výška vkladu spoločníka, a to zo súčasných 750 eur na 1 euro. Tieto zmeny boli 

predstavené v rámci novely Obchodného zákonníka a vláda si od zavedenia týchto zmien sľubuje 

najmä sprístupnenie podnikania začínajúcim podnikateľom, ktorých súčasná minimálna výška 

základného imania na úrovni 5 000 eur často odrádzala od založenia eseročky. 

 

Hlavné obmedzenia a riziká jednoeurových eseročiek 

Ako upozorňuje Peter Pašek Managing Director Accace k.s., „nevýhodou všetkých eseročiek, ktorých 

výška základného imania nedosahuje 25 000 eur, čo sa vťahuje aj na eseročky založené do konca 

roka 2014, bude povinnosť uvádzať na  všetkých  obchodných dokumentoch výšku základného imania 

a rozsah jeho splatenia“.  

 

Ďalšou nevýhodou určite je, že u jednoeurových eseročiek, ktorých základné imanie bude nižšie ako 5 

000 eur, bude možnosť vyplácať podiely na zisku, napríklad po splnení si zákonných požiadaviek 

na tvorbu rezervného fondu,  len v rozsahu 3/4 zisku. Okrem toho nebude v takýchto spoločnostiach 

možné rozdeľovať iné vlastné zdroje, ako sú napríklad rôzne vklady do vlastného imania mimo 

základného imania a iné.  

 

Od roku 2015 by sa mali zmeniť aj pravidlá pre výšku rezervného fondu, pričom u eseročiek so 

základným imaním nižším ako 25 000 eur bude požadovaná minimálna výška celkového rezervného 

fondu na úrovni 10% z 25 000 eur, t.j. vo výške 2 500 eur. V súčasnosti je minimálna hodnota 

rezervného fondu u spoločností s ručením obmedzeným upravená na úrovni 10% z hodnoty 

základného imania, t.j. u eseročiek so základným imaním vo výške 5 000 eur to činní 500 eur. Ako 

upozorňuje Pašek, „zmena požiadavky na minimálnu výšku rezervného fondu sa dotkne už aj 

vzniknutých eseročiek“. 

 

Od roku 2015 sa u eseročiek so základným imaním nižším ako 25 000 eur plánuje zaviesť povinnosť 

konateľa zvolať valné zhromaždenie, ak strata spoločnosti presiahne 2 500 eur alebo to možno 

predpokladať. Ako vysvetľuje Pašek, „zvýši sa tým povinnosť sústavného overovania priebežných 

výsledkov spoločnosti a byrokratického zvolávania valných zhromaždení.“ Okrem toho sa obmedzí 

maximálny možný počet spoločníkov, ktorí môžu založiť eseročku so základným imaním nižším 

ako 25 000 eur, a to v počte najviac piatich. 

 



 

  

                                                                                                                

 

Ak bude eseročka založená do 31.12.2014 a návrh na zápis do Obchodného registra sa podá do 

31.3.2015, budú sa ustanovenia o najvyššom počte spoločníkov a ich povinnostiach pri založení a 

vzniku riadiť predpismi platnými do 31.12.2014. Predpokladá sa teda, že do konca roka sa výrazne 

zvýši počet „novo“ zaregistrovaných eseročiek.  

 

Ako vysvetľuje Pašek „podľa nášho názoru sa od roku 2015 oplatí založiť spoločnosť s ručením 

obmedzeným vždy s čo najvyššou hodnotou základného imania, keďže napríklad pri základnom imaní 

nižšom ako  5 000 eur Obchodný zákonník nebude umožňovať spoločníkom vyplatiť celý zisk. 

 

Určite stojí za zmienku aj možnosť založenia eseročky so základným imaním 25 000 eur, následné 

„využitie“ možnosti jeho splatenia pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra 

vo výške 50%. V danom prípade nebude musieť spoločnosť uvádzať na obchodných dokumentoch 

výšku základného imania, výšku jeho splatenia a maximálny počet spoločníkov zostane zachovaný na 

úrovni 50.  

 

Okrem toho každým zvýšením základného imania sa zvyšuje súčasne aj hodnota vlastného imania, 

čo je dôležité, aby sa spoločnosť vyhla tzv. „krízového režimu“, ktorú bude od roku 2015 upravovať 

Obchodný zákonník.   

 

O spoločnosti Accace 

Spoločnosť Accace začala s poskytovaním služieb v oblasti outsourcingu účtovníctva, mzdovej 

agendy a daňového poradenstva v roku 2006 v krajinách strednej a východnej Európy. Počas 

uplynulých 8 rokov sa stala jednou z najdynamickejšie rastúcich poradenských firiem v danom 

regióne. V posledných rokoch sa rozrástla za hranice Európy a dnes je medzinárodnou spoločnosťou 

pôsobiacou na 4 kontinentoch s vyše 270 zamestnancami. 
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