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umiestniť svoj produkt (tovar) na trhu Európskej únii, konkrétne 
vo Francúzsku, Belgicku a Luxembursku s využitím komisionárskeho vzťahu, 
a komisionárom má byť podnikateľ z niektorej z uvedených krajín. Úprava 
komisionárskej zmluvy podľa slovenského práva je porovnávaná s úpravou 
tohto inštitútu vo francúzskom, belgickom a luxemburskom práve.  V práci 
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i komitenta. 
 
Kľúčové slová: komisionárska zmluva, komisionár, komitent, distribúcia 
tovarov, Nariadenie Rím I 
 
Abstract: The work is based on the hypothesis that the Slovak entrepreneur 
wishes to place his products (goods) in the market of the European Union, 
namely in France, Belgium and Luxembourg using the commissionaire 
relationship and the commission agent shall be the entrepreneur of one 
of these countries. The commission contract under Slovak law is compared 
with the same legal institute in law in French, Belgian and Luxembourgish 
law. The paper describes the risks of commission relationship from the point 
of view of the commission agent and the principal. 
 
Keywords: Commission contract, commission agent, principal, distribution 
of goods, Regulation Rome I 
 
JEL klasifikace: K2 

37 



ACTA STING 

1 ÚVOD 
V práci vychádzame z hypotézy, že slovenský podnikateľ má záujem 
umiestniť svoj produkt (tovar) na trhu Európskej únii, konkrétne 
vo Francúzsku, Belgicku a Luxembursku, pretože v týchto krajinách platí 
podobné vnútroštátne právo, ktoré sa odvíja od francúzskeho práva. 
Na uvedené trhy hodlá slovenský podnikateľ preniknúť s využitím 
komisionárskeho vzťahu, pričom komisionárom má byť subjekt z niektorej  
z uvedených krajín 1.  

2 VYMEDZENIE KOMISIONÁRSKEHO VZŤAHU  
Komisionárska zmluva býva považovaná za osobitný druh mandátu 
a komisionár je považovaný za osobitného mandatára. Špecifickosť pozície 
komisára spočíva v tom, že na rozdiel od mandatára, ktorý koná v mene 
mandanta, koná komisionár vo svojom mene. Komitent je v obdobnej pozícii 
ako mandant 2 3 4 5 6. 

Tieto vymedzenia vychádzajú z normatívnych právnych úprav, ktoré zase 
preberajú staršie normatívne riešenia. Napríklad slovenský Obchodný 
zákonník vymedzuje v základnom ustanovení upravujúcom komisionársku 
zmluvu (§ 577) tento vzťah takto: „Komisionárskou zmluvou sa komisionár 
zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú 
obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.“7 

Nový český Občiansky zákonník, ktorý obsahuje jednotnú úpravu 
záväzkových vzťahov, vymedzuje komisionársku zmluvu ako „zmluvu, 

1 Využitie komisionárskeho vzťahu pri obchodovaní podľa francúzskeho práva je možné 
aj v obchodovaní s krajinami, ktorých právne poriadky sú ovplyvnené francúzskym právom. 

2 Pelikánová in Kol. Obchodní právo II. díl, Codex Praha, 1993, s. 209. 
3 Obdobne Večerková in Bejček, Šilhan a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání, 

1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2015, s. 409. 
4 Marek. K, Smlouvy, Masarykova univerzita, Brno 
5 P.-A. Foriers, „Le droit commun des intermédiaires commerciaux : courtiers, 

commissionnaires, agents“, in Les intermédiaires commerciaux, ed. du Jeune barreau 
de Bruxelles, Brusel, 1990, s. 32. 

6 P.-A. Foriers, „Le droit commun des intermédiaires commerciaux : courtiers, 
commissionnaires, agents“, in Les intermédiaires commerciaux, ed. du Jeune barreau 
de Bruxelles, Brusel, 1990, s. 32. 

7 Do roku 2012 obsahoval rovnakú úpravu aj Obchodný zákonník platný v Českej republike. 
Tento zákon prijatý v roku 1991 zákon č. 513/1991 Zb. predstavoval prakticky ostatný 
obchodný zákonník, ktorý bol konštruovaný na previazaní subjektov obchodných vzťahov, 
pre ktoré používal výraz podnikateľ a obchodných záväzkov. V záväzkovej časti, a týka 
sa to aj komisionárskej zmluvy, preberal v podstatnej miere úpravu zákona č. 101/1963 Zb., 
o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchode (Zákonník medzinárodného obchodu). 
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ktorou sa komisionár zaväzuje obstarať pre komitenta na jeho účet 
vo vlastnom mene určitú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť 
mu odmenu“. K. Marek vymedzuje podstatné náležitosti komisionárskej 
zmluvy takto: presné určenie zariaďovanej záležitosti, záväzok komisionára 
zariadiť vo vlastnom mene pre komitenta a na jeho účet záležitosť a záväzok 
komitenta zaplatiť odplatu.8 

Naproti tomu, francúzsky obchodný zákonník nevymedzuje komisionársku 
zmluvu, ale komisionársky vzťah cez vymedzenie komisionára a komitenta 
ako subjektov tohto vzťahu. Podľa čl. L-132-1 francúzskeho Code 
de commerce je komisionárom je ten, kto koná vo vlastnom mene 
alebo v pod svojím názvom na účet komitenta9 10. 

Súčasná právna úprava vo vyššie zmienených právnych poriadkoch 
predstavuje kontinuálne pokračovanie starších normatívnych riešení, ktoré 
majú vo Francúzsku približne 400-ročnú tradíciu a v slovenských 
podmienkach siahajúcu do druhej polovice 19. storočia. 11 

Zákon č. 1/1863, r.z., Všeobecný obchodný zákonník (rakúsky) upravoval 
komisionársku zmluvu v článkoch 360-378. Podľa základného vymedzenia 
v čl. 360 za komisionára bol považovaný ten, kto uzatváral obchody 
po živnostensky vo vlastnom mene na príkazcov (komitentov) účet. 
Zmluvami, ktoré komisionár uzavrel s tretími osobami, stal sa sám 
oprávneným a zaviazaným, medzi komitentom a treťou osobou nevznikali 
z toho ani práva ani záväzky. Ak komitent výslovne ustanovil, 
že sa má obchod uzavrieť v jeho mene, nepovažovalo sa to za kupeckú 
komisiu, ale za obyčajný príkaz na obchod. 

V uhorskom zákonnom čl. XXXVII/1875 Obchodný zákon bol tento typ 
zmluvy upravený v § 368 – 383, pričom ust. § 383 malo takéto znenie:  

8 Marek K., Problémy realizace nové úpravy smlouvy o zprostředkování a smlouvy 
komisionářské, Bulletin advokacie, 6/2014, s. 17. 

9 Doslovne „celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un 
commettant“. 

10 Obdobne čl. 12 belgického Loi portant révision des dispositions du Code de commerce 
relatives au gage et à la Commission z 5. mája 2012  vymedzuje komisionára ako toho, kto 
koná vo vlastnom mene alebo pod svojím názvom na účet komitentaRovnako aj čl. 91 
luxemburského Code de commerce. 

11 Podľa I. Pelikánovej história komisionárskej zmluvy nesiaha ďalej než do 16. storočia. 
Tento typ zmluvy nebol ešte upravený ani v Colbertovom nariadení z r. 1673 a prvý krát bol 
upravený až vo francúzskom obchodnom zákonníku Code de commerce z r. 1807, a to 
v článku 91-95. Pelikánová I., Komentář k obchodnému zákoníku, 5. díl, §§ 566-775, Linde 
Praha, 1999, s. 108. 
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„Uzavretie obchodného úkonu je úkonom komisionárskym, keď ho uzavrie 
niekto vo vlastnom mene z poverenia  pre iného (komitenta). 
Kto sa po živnostensky zamestnáva takýmto uzavieraním obchodov, 
je komisionárom.“ Podľa tohto ustanovenie § 368 bol z úkonov „ 
ktoré uzavrie komisionár s osobami tretími, bol oprávnený a zaviazaný; medzi 
komitentom a treťou osobou nevznikali ani práva ani záväzky.“ 

A napokon v tretej časti (odseku) § 368 uhorský Obchodný zákon 
ustanovoval, že „ak bol úkon na výslovnú žiadosť komitenta uzavretý v jeho 
mene, nie je to komisia, ale zmocnenie12.  

V Občianskom zákonníku č. 141/1950 Zb., nebola komisionárska zmluva 
upravená. Podľa dôvodovej správy vychádzal zákonodarca z predpokladu, 
že u bežných prípadov sa vystačí so zmluvou príkaznou. Toto riešenie 
kritizoval ako nevhodné najmä pre oblasť zahraničného obchodu E. Singer13. 

Zákon č. 101/1963 Zb., o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom 
styku (Zákonník medzinárodného obchodu) v  ust. § 505 a nasl. Podľa § 505 
sa „komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že obstará 
pre komitenta a na jeho účet určitú vec vo vlastnom mene, a komitent 
sa zaväzuje zaplatiť mu odmenu.“ Toto vymedzenie  korešponduje 
s vymedzením komisionárskej zmluvy v dnešnom Obchodnom zákonníku. 

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. komisionársku zmluvu taktiež 
neupravoval rovnako ako Občiansky zákonník z roku 1950. 

Ponímaniu komisionárskeho vzťahu ako osobitného mandátneho resp. 
príkazného vzťahu nasvedčuje aj normatívne riešenie obsiahnuté v § 589 
Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého sa na komisionársky vzťah použijú 
primerane ustanovenia § 574-575 upravujúce ukončenie mandátneho vzťahu 
výpoveďou zo strany komisionára alebo komitenta. Obdobne aj francúzska 
právna úprava uvádza že povinnosti a práva komisionára, ktorý koná v mene 
komitenta, sú určené odkazom na práva a povinnosti mandatára 
vo francúzskom Code civile.14  

12 Zmocnenie rovná sa splnomocnenie. 
13 Singer E., Právo v zahraničním obchodu, Orbis Praha 1966, s. 410. 
14 Doslovne „Les devoirs et les droits de la personne qui agit au nom d'un commettant sont 

déterminés par le code civil, livre III, titre XIII. (Názov livre III, titre XIII francúzskeho 
Code civil je „Du mandat“, teda „O mandáte“). 
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Belgická právna úprava uvedená v Code de commerce15 je totožná 
s francúzskou právnou úpravou a rovnako odkazuje na práva a povinnosti 
komisionára ako mandatára podľa belgického Code civile16.  

Z vyššie uvedeného možno vyvodiť, že právna úprava komisionárskeho 
vzťahu je v slovenskom práve ustálená, pričom táto právna úprava obsahovo 
konvenuje s úpravou v českom práve, ale tiež s úpravami vo francúzskom, 
belgickom a luxemburskom práve. Zhodne prevažuje dispozitívna úprava. 
Francúzska úprava má výrazný vplyv na úpravu belgickú a luxemburskú. 
Komisionársky vzťah sa ustálil ako osobitný mandátny (príkazný) vzťah 
založený na tom, že komisionár koná vo svojom mene a na účet komitenta.  

Z uvedeného ďalej vyplýva, že nie sú osobitné právne (súkromnoprávne) 
dôvody, pre ktoré by bol výber slovenskej právnej úpravy zreteľne výhodnejší 
alebo nevýhodnejší pre slovenského komitenta než výber českého resp. 
francúzskeho, belgického, či luxemburského práva. 

3 DÔVODY VYUŽITIA KOMISIONÁRSKEHO VZŤAHU 
PRI DISTRIBÚCII TOVAROV 

Dôvody využitia komisionárskeho vzťahu možno rozlišovať na dôvody 
ekonomické, marketingové, daňové, politické (hospodársko-politické), 
právne, súťažné, prípadne iné. 

V ekonomicky zameraných dielach o vstupe na zahraničný trh sa ako jedna 
z alternatív uvádza aj vstup s využitím komisionárskeho vzťahu. Napríklad 
Ferenčíková, S. zaraďuje využitie komisionárskeho vzťahu medzi nepriame 
obchodné metódy a za jeho výhodu považuje možnosť preniknutia 
na vzdialené a rozptýlené trhy, nižšie náklady spracovania trhu, nižšie 
náklady na budovanie vlastných obchodných útvarov v zahraničí a znižovanie 
úverového a inkasného rizika. Naopak za nevýhodu považuje izoláciu 
vývozcu od zahraničného trhu, dosahovanie nižších cien znížených o odmenu 
komisionára.17 Ekonómia odporúčajú túto formu vstupu na trh v rámci 
distribúcie tovarov ako jednu z vhodných foriem. Prednosťou využitia 
komisionárskeho vzťahu, ako uvádzajú ekonómia, je skutočnosť, 

15 Loi portant révision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la 
Commission z 5. mája 2012 

16 Benoit-Moury A, N. Thirion.: Droit de l´entreprise, Le contrat: Instument de collaboratin 
entre entreprises, Université de Liege, ed. 2009-2010, dostupné na https://orbi.ulg.ac.be  

 
17 Ferenčíková, S.: IN  Baláž, P. a kol., Medzinárodné podnikanie, SPRINT, Bratislava 2005, 

s.326 a nasl. 
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že komisionár vstupuje na zahraničný trh vo svojom mene, ale na účet 
komitenta, a teda komisionár nemusí mať dostatok vlastných zdrojov na to, 
aby nakúpil tovar a následne ho ako svoj predal kupujúcemu resp. konečnému 
spotrebiteľovi. Musí však mať kontakty na danom trhu, čo zase nemá subjekt, 
ktorý bude pôsobiť v pozícii komitenta. 

Slovenský komitent v tomto prípade „financuje“ obchod z vlastných 
prostriedkov, pričom odplatu – kúpnu cenu zníženú o odmenu komisionára 
dosiahne až po tom, čo komisionár predá produkty komitenta (ich časť) 
zákazníkovi, presnejšie s  krátkym časovým odstupom po tom, čo zákazník 
zaplatí za dodaný tovar. Slovenský obchodník – komitent - pravdepodobne 
pristúpi na tento model vtedy, ak na danom relevantnom trhu prevažuje 
(výrazne) ponuka nad dopytom. Alternatívou využitia komisionárskeho 
vzťahu by bolo, ak by slovenský podnikateľ predával svoje produkty priamo 
zahraničnému kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy s odkladom splatnosti 
(dodávateľský úver) o určitú dobu (napríklad 90 dní), počas ktorej 
by kupujúci (v alternatíve komisionárskeho vzťahu komisionár) predal tento 
tovar zákazníkovi. 

Ďalšou  alternatívou, ktorá  rovnako  ako predchádzajúca alternatíva, zdražuje 
obchod slovenského podnikateľa z jeho pohľadu, je alternatíva odpredaja 
pohľadávky slovenského podnikateľ voči kupujúcemu faktoringovej 
spoločnosti, ktorým sa preklenie časový rozdiel medzi splatnosťou 
pohľadávky za dodanie tovaru a nadobudnutím podstatnej časti (cca 90% 
kúpnej ceny) od faktoringovej spoločnosti. 

Slovenský podnikateľ v prípade využitia komisionárskeho vzťahu, by mal byť 
dostatočne kapitálovo vybavený tak, aby uniesol časový  rozdiel medzi 
dodaním tovaru komisionárovi  a úhradou kúpnej ceny zníženej o odmenu 
komisionára  od komisionára.  

Z pohľadu komisionára je  pri uplatnení komisionárskeho vzťahu výhodné, 
že komisionár nemusí vynaložiť takmer žiadne prostriedky na to, 
aby „nadobudol tovar“ a predal ho následne zákazníkovi či už spotrebiteľovi 
alebo inému podnikateľovi. 

Komisionárovi môžu vznikať náklady pri realizácii komisionárskeho   predaja 
najmä v prípade, ak sa komisionársky vzťah realizuje formou dodania tovaru 
(produktov) komitenta do prevádzkarne (predajne, veľkoskladu) komisionára. 
Tieto náklady môžu spočívať v nákladoch na umiestnenie dodaných 
produktov komitenta do regálov v predajni alebo do boxov vo  veľkosklade 
komisionára a budú sem patriť aj evidenčné náklady súvisiace s predajom 
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dodaných produktov. Takéto náklady nebudú vznikať, a to je ďalšia výhoda 
z pohľadu komisionára, ak komitent (slovenský podnikateľ) bude dodávať  
dohodnuté produkty alebo tovary priamo zákazníkovi komisionára. 

Ekonómami odporúčané využitie formy komisionárskeho vzťahu má popri 
ekonomických výhodách, ale i záludnostiach, aj právne osobitosti 
resp. úskalia. 

Marketingovým dôvodom môže byť napríklad skutočnosť, že komisionár 
nie je známy na danom trhu, a teda musel by sa zviditeľniť na danom trhu, 
čo si vyžaduje isté výdavky a čas. Naopak, komitent využije komisionárovu 
známosť v zákazníckych kruhoch, jeho dobrú povesť a tiež znalosť špecifík 
daného trhu. Z druhého pohľadu môže byť marketingovým dôvodom snaha 
komitenta utajiť svoju identitu pred zákazníkmi napríklad vzhľadom na jeho 
predchádzajúce zlyhanie vo vzťahu k zákazníkom.18 

Popri ekonomických a marketingových dôvodoch využitia komisionárskeho 
vzťahu môžu z  pohľadu slovenského podnikateľa – komitenta vznikať určité 
právne riziká, ktoré môžu spočívať napr. v tom, že slovenský podnikateľ dodá 
podľa komisionárskej zmluvy dohodnuté produkty (tovary) do predajne 
či veľkoskladu komisionára, alebo priamo zákazníkovi komisionára, avšak 
komisionár v rozpore s dojednaním v komisionárskej zmluve neuhradí 
dohodnutú odplatu zníženú o svoju odmenu v dohodnutom čase na účet 
komitenta. Problémom potom bude z pohľadu komitenta vymôcť 
od komisionára úhradu dohodnutej odplaty, čo môže byť ťažšie, ak ide 
o vymoženie pohľadávky od zákazníka, ktorý má sídlo v krajine, kde je nízka 
vymožiteľnosť práva. 

Ďalším rizikom z pohľadu komitenta môže byť, že komisionárovi sa nepodarí 
zrealizovať predaj produktov komitenta a komitentovi podľa komisionárskej 
zmluvy nevznikne nárok na odplatu za dodanie produktov.  

Z pohľadu komisionára bude možným rizikom, že tovary komitenta ponúkané 
komisionárom v súlade s komisionárskou zmluvou tretím osobám 
(zákazníkom, spotrebiteľom) „nebudú predajné“ (hoci predpokladal, 
že predajnosť produktov bude dobrá) a komisionárovi budú vznikať náklady 
vyplývajúce z vyhľadávania zákazníkov (reklama, inzercia, účasť 
na obchodných veľtrhoch a pod.). Ďalšie náklady môžu komisionárovi 
vznikať, ak bude komisionársky vzťah realizovaný formou dodávky tovarov 

18 D. Chaval a L. Van de Kerchove, „Quelques ventes particulières“, in Manuel de la vente, 
Kluwer, Waterloo, 2010, s. 487. 
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komitenta do prevádzkarne alebo predajne komisionára (vrátane nákladov 
na uchovávanie tovaru). 

Do úvahy prichádzajú aj ďalšie limity na strane  komisionára, 
napr., ak slovenský podnikateľ ako komitent nedodá včas do predajne 
alebo veľkoskladu komisionára svoj tovar a tomu vznikne ujma z výpadku 
tržieb alebo ak komitent nedodá tovar priamo zákazníkovi a komisionárovi 
vznikne povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá) z titulu 
omeškania s dodaním tovaru.    

Slovenský podnikateľ ako komitent z hľadiska ekonomických súvislostí 
realizácie slovenských  produktov vo vyššie vymedzených zahraničných 
oblastiach, bude z ekonomického hľadiska  zvažovať tiež výšku daňového 
zaťaženia komisionára, ktorá sa nepochybne premietne do výšky odplaty 
komisionára, ako aj výšku daňového zaťaženia pri predaji jeho produktu 
v zahraničí v závislosti na domicile komisionára ako predávajúceho. 

4 ZÁVER 
Porovnaním vymedzenia komisionárskeho vzťahu vo vybraných  právnych 
poriadkoch (vo francúzskom, belgickom, luxemburskom, českom 
a slovenskom) sme dospeli k čiastkovému záveru, že úpravy komisionárskeho 
vzťahu sú takmer identické z hľadisko konštrukcie tohto vzťahu a sú dlhšiu 
dobu stabilné. Nepredpokladá sa ani zmena právnej úpravy konštrukcie 
komisionárskeho vzťahu. Možnosti využitia komisionárskeho vzťahu 
při distribúcií tovaru od slovenského výrobcu k zákazníkovi v zahraničí 
(v uvedených frankofónnych krajinách) nie sú doposiaľ plne využité 
a to aj vzhľadom na existujúce aj právne riziká na strane komisionára 
i komitenta. Tieto riziká sú však  - vzhľadom na limitovaný rozsah príspevku 
len naznačené, bez návrhov ich riešení.   
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