PL č. 3c - Druhy podnikov
1 Tiché spoločenstvo
1. Zmluvu o tichom spoločenstve upravuje Obchodný zákonník, vyžaduje písomnú formu.
2. Uzavretím zmluvy o tichom spoločenstve nevzniká nový právny subjekt.
3. Podstata zmluvy o tichom spoločenstve spočíva v Zmluvou sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi
peňažný alebo nepeňažný vklad, ktorým sa podieľa na podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje vyplatiť tichému
spoločníkovi podiel na zisku
4. Tichý spoločník je oprávnený nahliadať do: všetkých dokladov a účtovných záznamov
5. Podnikateľ je povinný tichému spoločníkovi: vyplatiť podiel na zisku a poskytnúť informácie
6. Uveďte 3 výhody tichého spoločenstva:
- tichý spoločník nemusí byť podnikateľ,
- podieľa sa na zisku podnikateľa
- tichému spoločníkovi, nevyplývajú z podnikania žiadne záväzky a povinnosti voči tretím osobám.
7. Hlavná nevýhoda tichého spoločenstva → ak sa zverejní meno tichého spoločníka, potom ručí za záväzky
podnikateľa celý svojím majetkom
8. Obligatórne náležitosti zmluvy o tichom spoločenstve sú: určenie účastníkov, vklad tichého spoločníka, podiel na
zisku a strate
9. Vypočítajte, akú sumu vyplatil podnikateľ tichému spoločníkovi, ak tichý spoločník vložil do podnikania v roku 2016
peňažný vklad 23 000 € a výsledky hospodárenia boli v jednotlivých rokoch nasledovné: 2016... zisk 5 000 €, 2017...
strata 3 000 € a v roku 2018.... zisk 9 000 €. Podľa zmluvy o tichom spoločenstve sa má tichý spoločník na výsledku
hospodárenia firmy podieľať 30 %.
VH
podiel na VH
vklad TS
vyplatené
5000x0,30= 1 500
2016 +5 000
23 000
1500
-3000x0,30= 900
23000-900=22 100
2017 -3 000
0
9000x0,30= 2 700
23000+900=23 000
2700-900= 1800
2018 +9 000
10. Podnikateľ vyplatil tichému spoločníkovi za roky 2015 - 2018 podiel na zisku vo výške 1500 + 1800 = 3 300 €
2 – Združenia
1. Zmluvu o združení upravuje občiansky zákonník; Zmluva o združení musí mať písomnú podobu: ÁNO - NIE
2. Cieľ združovania podnikov: zvýšenie hospodárnosti a posilnenie konkurencieschopnosti a zníženie rizika
a obmedzenie konkurencie
3. Oblasti, v ktorých dochádza ku združovaniu podnikov: zásobovanie a výroba a odbyt a financovanie a výskum
4. Združenia majú spôsobilosť na práva a povinnosti, a ako celok sa nezdaňujú. ÁNO - NIE
5. Podľa územného kritéria sa združenia členia na: regionálne, národné, medzinárodné
6. Podľa dĺžky trvania sa združenia členia na: dočasné, trvalé
7. Podľa intenzity združenia členia na:

na báze

hlavná charakteristika

napríklad

kooperácie

dobrovoľná spolupráca podnikov na zmluvnom základe,
pričom podniky nestrácajú ani ekonomickú, ani právnu
samostatnosť

konzorcium
kartel
odborný zväz

koncentrácie

trvalé spojenie podnikov založené:
- na kapitálovej účasti (
- alebo zmluvne

koncern
holding

8. Konzorcium je dočasné zmluvné združenie podnikov za určitým účelom
o môže byť bankové a priemyselné
9. Kartel je dočasné zmluvné združenie podnikov s cieľom obmedziť hospodársku súťaž
o môže byť

výrobný a cenový
odbytový a kombinovaný

10. Odborný zväz je združenie vytvorené za účelom reprezentácie záujmov
11. Holding je kapitálové prepojenie minimálne dvoch podnikov, ekonomická samostatnosť je obmedzená
12. Materská spoločnosť Matama stojí na čele skupiny podnikov. Má 30 % podiel v spoločnosti Tomato, 40 % podiel
v spoločnosti Zameza a 30 % podiel v Minimi. Spoločnosť Zameza má 80 % v spoločnosti Katika a spoločnosť Tomato na
20 % podiel v spoločnosti Katika. Načrtnite kapitálové prepojenie holdingu.

Vypočítajte, akým podielom sa materská spoločnosť Matama podiela na zisku, prípadne strate spoločnosti Katika:
a) cez Tomato: 0,3x0,2=0,06 x 100

=6%

b) cez Zameza: 0,4x0,8= 0,32 x 100

= 32 %

Spoločnosť Matama sa na zisku alebo strate spoločnosti Katika podieľa 38 %.
13. Uveďte nežiaduce aspekty združovania podnikov, vylučovanie konkurentov z hospodárskej súťaže, vyváranie bariér
pre nových konkurentov, monopolné ceny
14. Uveďte zákony, ktoré obmedzujú združenia a nekalú hospodársku súťaž:
zákon o ochrane hospodárskej súťaže a obchodný zákonník
3 - Iné
1. Zahraničná osoba je FO s bydliskom, alebo PO so sídlom mimo územia SR
2. Zahraničná osoba môže na území SR podnikať: kúpou obchodného podielu a zriadenie organizačnej zložky
a premiestnenie sídla.
3. Európska spoločnosť je PO, ktorá pôsobí vo viacerých krajinách EÚ, bez potreby registrácie v každej krajine,
v ktorej pôsobí
4. Znaky európskej spoločnosti: ZI je minimálne 120 000 €, ZI je rozdelené na akcie, je zapísaná v OR len v štáte
svojho sídla

