PL č. 3b - Druhy podnikov
1 Spoločné podnikanie - obchodné spoločnosti
1. Základné pojmy:
-

§ 56 Obchodná spoločnosť je právnická osoba, ktorej cieľom je vykonávať podnikateľskú činnosť pod spoločným
názvom

-

Podnikanie obchodných spoločností upravuje najmä obchodný zákonník.

-

Obchodná spoločnosť vzniká § 62 dňom zápisu do obchodného registra

-

Obchodné meno je § 8 názov, pod ktorým podnikateľ podniká
o

FO ho tvorí: Meno Priezvisko (Dodatok)

o

PO ho tvorí: Názov, právna forma

o

v prípade, že je podnikateľ v reštrukturalizácii, v konkurze alebo v likvidácii je taktiež povinný to uvádzať
v obchodnom mene.

-

Spoločenská zmluva v. o. s., k. s. a s. r. o. má obsahovať: § 78, 94, 110,
o

základné náležitosti: názov a sídlo a predmet činnosti a spoločníci

o

podľa typu obchodnej spoločnosti môže ešte obsahovať: výšku vkladov spoločníkov a výšku základného
imania a rozdelenie zisku a straty a podiel na likvidačnom zostatku a štatutárov a dozornú radu a
prokuristov

o

§ 163 , 220u v a. s. a v j. s. a.  zakladateľská zmluva a § 57 v s. r. o. - 1 zakladateľ zakladateľská
listina

-

Obchodný register je: § 27 zoznam základných údajov o firmách
o

obsahuje záznamy o obchodných spoločnostiach a družstvách a
organizačných zložkách a dobrovoľne zapísaných fyzických osobách

-

Štatutárny orgán je § 13 orgán, ktorý môže konať v mene podniku, napr. konateľ, predseda

-

Prokurista je § 14 FO osoba splnomocnená podnikateľom na zastupovanie spoločnosti, nemôže scudzovať
a zaťažovať majetok

-

Základné imanie § 58 je peňažné vyjadrenie súhrnu vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti
o

-

§ 59 Skladá sa z peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov.

Dôvody na zrušenie obchodnej spoločnosti môžu byť: § 68 uplynutím času, na ktorý bola zriadená a
rozhodnutím spoločníkov a rozhodnutím súdu (po ukončení konkurzu)

-

Obchodná spoločnosť zaniká dňom § 68 výmazu z obchodného registra
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2.

Základné porovnanie obchodných spoločností

Obchodné spoločnosti

osobné (personálne)

kapitálové

patria sem obchodné
spoločnosti

v.o.s., k. s.

s. r. o., a. s., j. s. a.

charakteristický znak

spoločníci sa podieľajú na riadení

kapitálová účasť spoločníkov

orgány riadenia

spoločníci

štatutárny orgán

za firmu môžu konať

všetci spoločníci (výnimka komanditisti)

konateľ, predstavenstvo

určenie počtu
spoločníkov zo

s. r. o. 1 - 50
2

a. s., j. s. a. - nie je určené

zákona

ručenie zo zákona

minimálny vklad

základné imanie

s . r. o. - do výšky svojho upísaného
nesplateného vkladu

celým svojím majetkom (výnimka
komanditisti)

neručí (zakúpená akcia)

v. o . s. - X

s. r. o. - 750 €

k. s. - len komanditisti 250 €

j. s. a. - 1 akcia 0,01 €
s. r. o. - 5 000 €

X

a. s. - 25 000 € , j. s. a. - 1 €

2 Verejná obchodná spoločnosť
3. Materiál, v. o. s. založili štyria spoločníci: Drevený - výška vkladu 1 000 eur, Železný 2 000 eur Papierový 3 000 eur
a Plastový 2 700 eur.
Vypočítajte podiel každého spoločníka na zisku
ak spoločenská zmluva neobsahuje spôsob jeho rozdelenia,
ak je rozhodujúca výška ich splatených vkladov,
a dosiahnuté výnosy v minulom roku boli 48 000 eur, náklady boli 27 000 eur a hodnota ich majetku je približne rovnaká.

Výpočet hrubého zisku
Výnosy
48 000

VOS

Náklady

27 000

Hrubý zisk

21 000 48 000 - 27000 =

a) Rozdelenie zisku spoločníkom
5 250

21 000 : 4 =

= ) všetci spoločníci sa delia rovným dielom

b) Rozdelenie zisku spoločníkom
b)

Vklad

podiel na celkovom vklade

pridelený zisk

Drevený

1 000 1000:8700= 0,1149

0,1149x21000= 2 412,90

Železný

2 000 2000:8700= 0,2299

0,2299x21000= 4 827,90

Papierový

3 000 3000:8700= 0,3448

0,3448x21000= 7 240,80

Plastový

2 700 2700:8700= 0,3103

0,3103x21000= 6 516,30

8 700* 0,9999 (1) 
Spolu
*1000+2000+3000+2700=
 0,1149+0,2299+0,3448+0,3103=
2

20 997,90 (21 000) 
2 412,90+4 827,90+7 240,80+6 516,30=

3 Komanditná spoločnosť
4. Spoločnosť Reštaurácia, k.s. dosiahla v minulom roku výnosy 25 000, jej oprávnené náklady boli 5 000 eur. Rozdeľte zisk
medzi spoločníkov, podľa výšky splateného vkladu, ak viete, že:
•
podľa spoločenskej zmluvy pripadne 30 % zisku komanditistom
•
a výška splatených vkladov spoločníkov podľa spoločenskej zmluvy je:
o komanditista - Obrus 2 500 eur,
o komplementári - Čaša 4 000 eur, a Stolička 1 500 eur.

Výpočet hrubého zisku
Výnosy

KS
25 000

Náklady

5 000

Hrubý zisk

20 000

25000-5000=

rozdelenie hrubého zisku
Komandisti ...30...%

6 000

20000x0,30=

Komplementári ... (100%-30%)..70...%

14 000

20000x0,70=

základ dane

6 000

- daň ..21.... %

1 260

6000x0,21=

zisk pre komanditistov

4 740

6000-1260=

Rozdelenie zisku spoločníkom
spoločník

vklad

podiel na celkovom vklade

pridelený zisk

Obrus

2 500

2500:2500=1

4740x1= 4 740

Spolu

2 500

1

4 740

Čaša

4 000

4000:5500= 0,7273

14000x0,7273= 10 182,20

Stolička

1 500

1500:5500= 0,2727

14000x0,2727= 3 817,80

1

14 000
 10182,20+3817,80

Komandisti

Komplementári

Spolu

5 500*
* 4000+1500=

0,7273+0,2727

4 Spoločnosť s ručením obmedzeným
5. V s. r. o. je potrebné tvoriť ZRF a to:
o

je možné ho vytvoriť už pri založení

o

inak sa tvorí vo výške minimálne 5 % z čistého zisku, v súhrne nie však viac ako 10 % ZI

6. Šport, s.r.o., založili 3 spoločníci - Bežec, Plavec a Šachista. V minulom roku dosiahla spoločnosť náklady 105 430,
výnosy 202 000 eur. Spoločníci splatili vklady na 100 %.
Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku takto:
- prídel do rezervného fondu vo výške 5 % čistého zisku,
- prídel do fakultatívneho fondu 1 000 eur,
- na investície 2 000 eur,
- zvyšok sa rozdelí medzi spoločníkov podľa výšky splatených vkladov: Bežec 3 000 eur, Plavec 3 600 a Šachista 2 400 eur.
Vypočítajte pre každého spoločníka podiel na zisku z minulého roka.
3

Výpočet hrubého zisku
Výnosy
202 000
Náklady

105 430

Hrubý zisk

96 570

SRO

202000-105430=

výpočet čistého zisku
základ dane

96 570

- daň ....21...... %

20 279,70

96570x0,21

čistý zisk

76 290,30

96570-20279,70=

výpočet zisku na rozdelenie
Čistý zisk
76 290,30
- prídel do RF 5 %

3 814,52

- prídel do FF

1 000

- investície

2 000

Zisk na rozdelenie

69 475,78

76290,30x0,05=

76290,30-(3814,52+1000+2000)=

Rozdelenie čistého zisku
Spoločníci

splatený vklad

podiel na celkovom vklade

pridelený zisk

Bežec

3 000

3000:9000= 0,3333

69475,78x0,3333= 23 156,28

Plavec

3 600

3600:9000= 0,40

69475,78x0,40= 27 790,31

Šachista

2 400

2400:9000= 0,2667

69475,78x0,2667= 18 529,19

1
 0,3333+0,40+0,2667=

69 475,78
23156,28+27790,31+18529,19=

Spolu

9 000*
*3000+3600+2400=

5 Jednoduchá spoločnosť na akcie
7. Jednoduchá spoločnosť na akcie je kapitálová obchodná spoločnosť, ktorej ZI je minimálne 1 € a hodnota jednej akcie
minimálne 0,01 €
8. V a. s. JE – NIE JE možné neskôr zvýšiť ZI.
9. J. s. a. je možné transformovať len na a. s.
10.

Z inej obchodnej spoločnosti j. s. a. vytvoriť JE – NIE JE možné

11.

V j. s. a. je potrebné tvoriť ZRF rovnako ako v a.s. a s. r. o.

12.

Orgány spoločnosti: povinné predstavenstvo, valné zhromaždenie nepovinné dozorná rada
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6 Akciová spoločnosť
13.

Akciová spoločnosť je kapitálová obchodná spoločnosť, ktorej ZI je rozvrhnuté na akcie s určitou menovitou

hodnotou
14.

Akcia je cenný papier spojený s určitými právami v a. s. (j. s. a.)

15.

Charakterizujte akcie:

- prioritné: akcionári majú prednostné právo na vyplatenie dividendy, ale nemajú hlasovacie právo
- kmeňové: akcionári majú hlasovacie právo, ale dividendy sa im vyplácajú až po prioritných akciách
- zaknihované: sú vedené vo forme účtovných zápisov v účtovných knihách (v PC)
- listinné: fyzické akcie, skladajú sa z plášťa akcie a kupónového hárku s talónom
- na meno: majiteľ je uvedený na akcii - prevod sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaní akcie. Prevoditeľnosť môže
byť obmedzená stanovami
- na doručiteľa: prevod sa robí odovzdaní akcie. Práva s ňou spojené má držiteľ

16.

V a. s. je potrebné tvoriť ZRF
o

a to pri vzniku spoločnosti najmenej vo výške 10 % základného imania,

o

a potom ho každoročne dopĺňať minimálne vo výške 10 % vyčísleného čistého zisku, v súhrne nie však viac
ako 20 % ZI.

17.

V a. s. je možné
o

zvýšiť ZI: s výzvou alebo bez výzvy na upísanie nových akcií

o

znížiť ZI: znížením menovitej hodnoty akcie, znížením počtu akcií v obehu

18. Základné imanie akciovej spoločnosti Káčerov, a. s., je 6 000 000 €. Je rozdelené na 60 000 akcií. Valné
zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku pre akcionárov tak, že dividenda predstavuje 15 % jej menovitej hodnoty akcie.
Vypočítajte
a) hodnotu jednej akcie,
b) výšku dividendy na 1 akciu
c) výšku dividendy akcionára Ing. Strýka Držgroša, ak vlastní 1 000 akcií.

ZI

6 000 000

počet akcií

60 000

na 1 akciu pripadne

15 %

z hodnoty akcie

a) Menovitá hodnota 1 akcie

100

6000000:60000=

b) 15 % z hodnoty akcie

15

100x0,15=

c) Počet vlastnených akcií

1000

ks

Výška dividendy

15 000

1000x15=
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19. Lienka, a.s., vyrábajúca aranžérske výrobky, bola založená v roku 2017. Základné imanie spoločnosti je vo výške
25 000 eur. Spoločnosť v súlade so stanovami vydala akcie v menovitej hodnote 200 eur na akciu. Z celkového počtu akcií
bolo 40 % prioritných a zvyšok kmeňových. V stanovách si spoločnosť určila, že rezervný fond sa bude dopĺňať ročne o
sumu vo výške 10 % z čistého zisku.
V roku 2017 dosiahla spoločnosť zisk pred zdanením 230 000 eur a valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku
takto:
- prídel do rezervného fondu (podľa stanov),
- odmeny štatutárnym orgánom (tantiémy) 15 000 eur,
- tvorba fakultatívnych fondov 1 000 eur,
- investície 40 000 eur,
- dividendy na prioritnú akciu 40 %,
- dividendy na kmeňovú akciu.
Vypočítajte výšku dividendy pripadajúcu na jednu kmeňovú akciu a jednu prioritnú akciu.
.

výpočet čistého zisku
základ dane

AS
230 000

- daň ....21... %

48 300

230000x0,21=

čistý zisk

181 700

230000-48300=

výpočet zisku na rozdelenie
Čistý zisk

181 700

- prídel do RF 10 % z čistého zisku

18 170

- tantiémy

15 000

- tvorba fakultatívnych fondov

1 000

- investície

40 000

181700x0,10=

Zisk na rozdelenie

107 530

181700-(18170+15000+1000+40000)=

Zvyšný zisk rozdelíme na dividendy pre akcionárov
Dividendy prioritné akcie ....40.... % 43 012

107530x0,40=

Dividendy kmeňové akcie ...60....%

64 518

107530x0,60=

Počet akcií
Základné imanie

25 000

Nominálna hodnota 1 akcie

200

Počet akcií

125

25000:200=

- prioritné ....40.... %

50

125x0,40=

- kmeňové ...60....% (100%-40%)

75

125x0,60=

Dividenda na 1 prioritnú akciu

860,24

43012:50=

Dividenda na 1 kmeňovú akciu

860,24

64518:75=
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7 Porovnajte obchodné spoločnosti

Výhody

Nevýhody

v. o. s.
dôveryhodnosť firmy

neobmedzené ručenie

nie je zákonom určené ZI

k. s.
nie je zákonom určené ZI

konflikty pri rozhodovaní medzi komanditistami a
komplementármi

spojenie kapitálovej a osobnej obchodnej spoločnosti

neobmedzené ručenie komplementárov

s. r. o.
spoločníci ručia len do výšky svojho vkladu

zákonom určené ZI

min 1 zakladateľ

j. s. a.
ZI 1 €

ZI nemožno ďalej zvyšovať
administratívna náročnosť

a. s.
vysoký počiatočný kapitál na začiatku podnikania

zákonom určené ZI

profesionálne vedenie spoločnosti

administratívna náročnosť

8 Spoločné podnikanie - družstvá
20.

Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založené za účelom podnikania, alebo zabezpečenia iných

potrieb svojich členov.
21.

Minimálny počet členov: 2 právnické osoby alebo 5 fyzických osôb

22.

Nedeliteľný fond sa tvorí v družstve: ÁNO - NIE

23.

Nedeliteľný fond sa tvorí už pri založení vo výške najmenej 10 % základného imania a potom sa každoročne dopĺňa

o minimálne 10 % z čistého zisku, do polovice základného imania.
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Hľadiská

verejná
obchodná
spoločnosť

komanditná
spoločnosť

špecifikácia

osobná ob. s.

osobná ob. s.

9 Prehľad právnych foriem podnikania
spoločnosť s
jednoduchá
ručením
spoločnosť na akcie
obmedzeným
kapitálová ob. s.

kapitálová ob. s.

akciová spoločnosť

družstvo

združenia

kapitálová ob. s.

družstvo

iná právna
forma

právna
subjektivita

majú - právnická osoba

nemá

právna úprava

obchodný zákonník

občiansky
zákonník

zápis do OR

áno

nie

povolenie živnosti
dokumenty
potrebné
k založeniu
a vzniku firmy

orgány
spoločnosti

počet
spoločníkov

a podpísanie spoločenskej zmluvy

a podpísanie
spoločenskej zmluvy
alebo zakladateľskej
listiny

notárom overená
zakladateľská zmluva
alebo zakladateľská
listina, ktorej súčasťou
sú stanovy

a podpísanie
spoločenskej zmluvy
alebo zakladateľskej
listiny + stanovy

a prijatie
zakladateľskej zmluvy
+ stanovy

všetci
spoločníci
(poverení)

komplementári

Vrcholový - valné
zhromaždenie
Štatutárny - konateľ
Kontrolný dozorná rada

Vrcholový - valné
zhromaždenie
Štatutárny predstavenstvo

Vrcholový - valné
zhromaždenie
Štatutárny predstavenstvo
Kontrolný dozorná rada

Vrcholový - členská
schôdza
Štatutárny predstavenstvo
Kontrolný kontrolná komisia

min 2

min 2

min 1 max 50

-

-

a
podpísanie
zmluvy o
združení

všetci
účastníci
(poverení)

min 2 PO alebo
min 5 FO

minimálna
výška vkladov

komanditista min.
250 €

spoločník min. 750 €

1 akcia min 1 cent

-

-

-

základné
imanie

-

-,

5 000 €

1 €, nesmie sa ďalej
zvyšovať

25 000 €

1 250 €

-

ručenie

spoločníci
ručia celým
svojim
majetkom

komplementári ručia
celým svojim
majetkom,
komanditisti len do
výšky vkladu

spoločníci len do
výšky nesplateného
vkladu, spoločnosť
celým svojim
majetkom

akcionári neručia,
spoločnosť celým
svojim majetkom

akcionári neručia,
spoločnosť celým
svojim majetkom

členovia družstva len
do výšky vkladu,
spoločnosť celým
svojim majetkom

účastníci
združenia
celým
svojim
majetkom

názov firmy
musí
obsahovať

„v.o.s.“
za priezviskom
„a spol.“

„k.s.“
„kom. spol.“
vypísať

„s.r.o.“
„spol. s r.o.“
vypísať

„j. s. a.“
vypísať

„a.s.“
„akc. spol.“
vypísať

„družstvo“

-

