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Organizačná zložka spoločnosti v SR
Organizačnou zložkou môže byť odštepný závod alebo iný organizačný útvar obchodnej
spoločnosti. Odštepný závod môže zriadiť iba slovenský podnikateľ, no inú organizačnú zložku
zapísanú do obchodného registra zriaďujú najmä zahraničné osoby (nie je to však pravidlom).
Pri organizačných zložkách je jednou z najpodstatnejších vecí, ktoré si treba uvedomiť jej
nedostatok právnej subjektivity (tú nezíska ani zápisom do obchodného registra). To znamená,
že po prvé vo svojom názve musí používať názov podnikateľa, ktorý ju zriadil a dodatok, že ide
o jeho organizačnú zložku a po druhé, nemôže vystupovať vo vlastnom mene (napr. ako
účastník súdneho konania – uznesenie Najvyššieho súdu SR 4 Obdo 54/2011). Jej vnútorné
pomery sa riadia právnym poriadkom štátu, ktorým sa riadi zahraničný podnikateľ – jej
zriaďovateľ.
Vedúci organizačnej zložky podniku alebo vedúci podniku zahraničnej osoby je zo
zákona limitovaný robiť len tie právne úkony, ktoré sa týkajú tejto organizačnej zložky a teda
podnikateľ sa nemusí báť, že ustanovením vedúceho by mu tento zasahoval do jeho vlastnej
obchodnej aktivity. Ide tu o tzv. zákonné zastúpenie, takže nie je potrebné vedúcemu
vystavovať plnomocenstvo.
Organizačná zložka má oproti obchodným spoločnostiam výhodu absencie základného
imania a pri jej zrušení nie je potrebná likvidácia (majetok organizačnej zložky je majetkom jej
zriaďovateľa).

Organizačná zložka zahraničnej osoby (OZZO) vs. prevádzkareň:
OZZO vzniká v momente, kedy sú splnené podmienky stanovené Obchodným
zákonníkom § 21 ods. 4: "oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej
republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do
obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri." Vznik
OZZO je vecou zápisu do obchodného registra, no vznik stále prevádzkarne je daňovou
záležitosťou. Stála prevádzkareň vzniká automaticky ak zahraničná osoba vykonáva sústavne
alebo opakovane činnosť na území SR, príp. ak doba výkonu činnosti presiahne 6 mesiacov a to
vrátane situácii, keď zahraničný podnikateľ vykonáva svoju činnosť na Slovensku
prostredníctvom agenta alebo zamestnancov oprávnených konať za neho. Z hľadiska DPH
musí zase prevádzkareň spĺňať znaky podľa § 4 zákona o DPH – samotný zápis OZZO do
obchodného registra z nej ešte nerobí prevádzkareň na účely DPH.
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