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Hybridná forma kapitálovej obchodnej spoločnosti
Od nového roka majú podnikatelia k dispozícii nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá
spoločnosť na akcie (JSA). NRSR ho schválila ako riešenie pre rizikové investovanie do obchodných
spoločností. Z tohto dôvodu je JSA navrhnutá tak, aby v sebe spájala jednoduchú organizačnú štruktúru a
flexibilitu spoločností s ručením obmedzeným a nízku mieru rizika a ručenia akcionárov z akciovej
spoločnosti.
JSA môže založiť aj jediný zakladateľ bez ohľadu na to či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, pričom
základné imanie musí byť minimálne 1 euro. Spoločnosť môže vydávať rôzne druhy akcií, pri ktorých môže
určiť aj osobitné práva, no všetky akcie musia byť z dôvodu transparentnosti zaknihované a znieť na meno.
JSA musí povinne viesť register akcionárov, pričom údaje z neho budú verejne dostupné na internetovej
stránke centrálneho depozitára cenných papierov www.cdcp.sk.
Dozorná rada nie je povinne kreovaná, rezervný fond však áno – a to vo výške 10% základného
imania pri vzniku spoločnosti. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo, ktorého člen môže mať
neobmedzené funkčné obdobie a na členov predstavenstva sa nevzťahuje zákaz konkurencie.
Akcionárom sú dané k dispozícii široké možnosti týkajúce sa dispozície s akciami vrátane vstupov a
výstupov z investície do spoločnosti, možnosti úplne vylúčiť prevoditeľnosť akcií a tzv. akcionárskej zmluvy,
v ktorej si môžu dohodnúť ďalšie práva súvisiace s prevodom akcií.
Z charakteristiky JSA aj z dôvodovej správy novely Obchodného zákonníka môžeme vidieť, že táto
spoločnosť je vytvorená ako ideálna forma pre startupy, ktoré doteraz využívali najmä spoločnosti s ručením
obmedzeným avšak tie neposkytovali dostatočný priestor pre optimálnu úpravu vzťahov s investormi ani
zamestnancami. Vláda takto reaguje na skutočnosť, že podnikateľské prostredie na Slovensku pozostáva
hlavne z malých a stredných podnikov, ktoré majú najväčšie problémy pri vstupe na trh a získavaní kapitálu.
Jednoducho povedané, ide o akciovú spoločnosť so všetkými jej výhodami dostupnú pre každého.
JUDr. Soňa Šallai
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