
        24. Podnikanie        v       obchodných 
                          spoločnostiach 
 
            Obchodná spolo čnos ť, vznik a členenie  
     Podnikaním rozumieme ur čitú činnos ť, /  výrobnú, obchodnú /, pri ktorej 
     musia podniky hospodári ť tak aby  so svojich výnosov uhradili náklady a 
     dosiahli ešte aj zisk. 
     PODNIKATE Ľ je  osoba, ktorá podnik zakladá,  uskuto čňuje ur čitú činnos ť 
                za ú čelom dosiahnutia podnikate ľského zisku. 
     Podnikate ľom môže by ť: 1. fyzická osoba / jednotlivý ob čan / 
                            2. právnická osoba / sk upina ľudí / 
     Podnikate ľskú činnos ť vymedzuje zákon: 
     1. Obchodný zákoník / vymedzuje právne vz ťahy medzi podnikate ľmi / 
     2. Živnostenský zákoník  / vymedzuje  podnikan ie v  oblasti živnosti a 
        koncesii/ 
     3. Ob čiansky  zákonník  /   vymedzuje  ob čiansko-právne  vz ťahy  medzi 
        podnikate ľmi a ob čanmi / 
     Právne  formy podnikania  sú  ur čované  obchodným zákoníkom.  Podniky v 
     rámci národného hospodárstva rozde ľujeme na: 
     1. štátne podniky 
     2. súkromné podniky       •—————————————————• 
                               |SÚKROMNÉ PODNIKY | 
                               •—————————•———————• 
             •———————————————————————————•—————————————————————• 
    •————————•—————•                                   •———————•———————————• 
    |JEDNOTLIVCOV  |                                   |  SPOLO ČNOSTI      | 
    •——————————————•                                   •———————•———————————• 
                                              •———— ————————————•————————• 
                                        •—————•———•                 •————•————• 
                                        |OBCHODNÉ |                 |DRUŽSTVÁ | 
                                        •—————•———•                 •—————————• 
                                    •—————————•———— ——————————————• 
                          •—————————•——————————•    •————————————•———————————• 
                          | OSOBNÉ SPOLO ČNOSTI |    | KAPITÁLOVÉ SPOLO ČNOSTI | 
                          •—————•——————————————•    •—————•——————————————————• 
               •————————————————•————•               •————•————————————• 
       •———————•—————————•  •————————•———•   •———————•———————————• •———•———————• 
       |VEREJNÉ OBCHODNÉ |  |KOMANDITNÉ  |   |SPOLO ČNOSŤ S       | |AKCIOVÉ    | 
       | SPOLO ČNOSTI     |  |SPOLO ČNOSTI |   |RU ČENÍM OBMEDZENÝM | |SPOLOČNOSTI| 
       •—————————————————•  •————————————•   •———————————————————• •———————————• 
 
     Organiza čné  a  právne  formy  podnikania  a  podnikov  u  n ás upravuje 
     Obchodný zákonník a Živnostenský zákonní. Podn ikanie, ktoré si vyžaduje 
     vä čšiu  kapitálovú  ú časť,  upravuje  Obchodný  zákonník.  Živnostenský 
     zákonník zabezpe čuje rozvoj a fungovanie malého a stredného podnikan ia. 
     Spolo čnos ť je právne založená zapísaním do Obchodného registr a. 
     PODNIK JEDNOTLIVCA 
     - je  najjednoduchšou   právnou  formou  podni ku.   Je  vo  vlastníctve 
     jednotlivca, výhodou  je samostatné rozhodovan ie,  nevýhodou je pomerne 
     malý kapitál, ťažšie získavanie úveru. 
     Vlastník  podniku rozhoduje  sám o  jeho činnosti  a sám  nesie aj celé 
     riziko spojené s podnikaním. 
     Za  záväzky firmy  zodpovedá majite ľ  vlastným majetkom  ide vä čšinou o 
     firmy miestneho významu. / menší objem výroby /. Ru čí neobmedzene. 
     Výhodou tejto  formy podniku je, že  celý zisk  z podnikania  zostáva po 
     zdanení podnikate ľovi a on sám rozhoduje o jeho použítí. 
     Individuálnym podnikate ľom  sa môže sta ť ktorýko ľvek  ob čan SR,ktorý má 
     záujem  o podnikanie  a sp ĺňa  všeobecné podmienky  prípadne i zvláštne 
     podmienky, pre uskuto čňovanie podnikate ľskej činnosti. 
     Všeobecné podmienky:  - dosiahnutie veku 18  r okov, spôsobilos ť právnym 
     úkonom, bezphonnos ť/nemôže  by ť trestaný v  obore, v ktorom  podniká /. 
     Zvláštnou podmienkou môže by ť odborná prípadne iná spôsobilos ť ak si je 
     predmet podnikania vyžaduje. 
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     SPOLOČNOSŤ 
     - je združenie  dvoch alebo viacerých  podnika te ľov - spolo čníkov  / aj 
     právnických osôb /,  ktoré vzniká na základe z mluvy  s cie ľom vykonáva ť 
     podnikate ľskú  činnos ť  pod  spolo čným  názvom  firmou.  Spolo čníci  sa 
     spolo čne  podie ľajú  na  dosiahnutom  zisku,  ale  aj  prípadne  st raty 
     uhrázajú spolo čne. Spolo čnosti sa z právneho h ľadiska členia na: 
     1. osobné spolo čnosti 
     2. kapitálové spolo čnosti 
     Spolo čnos ť je právne založená zapísaním do Obchodného registr a. 
     1. OSOBNÉ SPOLOČNOSTI 
     - k  charakteristickým  znakom  osobných  spol očností patrí neobmedzené 
     ru čenie  všetkých   spolo čníkov  a  ich  osobná   ú časť  na  riadení  a 
     zastupovaní spolo čnosti navonok. Neobmedzené osobné ru čenie spolo čníkov 
     nahradzuje povinnos ť vytvára ť základné imanie. 
     2. KAPITÁLOVÉ SPOLO ČNOSTI 
     - spolo čníci  kapitálových spolo čností  neru čia za  záväzky spolo čnosti 
     bu ď vôbec / akciové spolo čnosti / , alebo iba obmedzene do výšky svojho 
     kapitálového vkladu  / spolo čnos ť s  ru čením obmedzeným /,  preto musia 
     povinne pri zakladaní spolo čnosti vytvára ť základné imanie. 
     Spolo čníci ovplyv ňujú činnos ť  kapitálových spolo čností prostredníctvom 
     orgánov, ktoré  musia tieto spolo čnosti povinne  vytvára ť. O základných 
     otázkach  spolo čnosti  rozhoduje  vrcholový   orgán ,  ktorým  je  valné 
     zhromaždenie alebo zhromaždenie  spolo čníkov. Činnos ť spolo čnosti riadi 
     a spolo čnos ť  navonok zastupuje  riadiaci  orgán  / správna  rada alebo 
     predstavenstvo  /.  Kontrolným  orgánom,  ktorý kontroluje hospodárenie 
     spolo čnosti a dodržiavanie povinností  vo či iným ekonomickým subjektom, 
     je dozorná rada. 
     DRUŽSTVO 
     - osobitnou formou súkromného podniku je družs tvo. 
     Družstvá   vznikajú   na   základe   dobrovo ľného  združovania  majetku 
     súkromných  vlastníkov  s  cie ľom  jeho  spolo čného  využívania. Členmi 
     družstva  môžu  by ť  fyzické  aj  právnické  osoby. Majetok družstva j e 
     spolo čným majetkom družstevníkov. 
            Osobné spolo čnosti, charakteristika  
     OBCHODNé SPOLOČNOSTI 
     - sú  sppolo čnosti /  právnické osoby   /, ktoré  sa založili  s  cie ľom 
     podnika ť. Založi ť ich môžu fyzické  aj právnické osoby, ktoré však m ôžu 
     by ť spolo ťäčníkmi s neobmedzeným ru čením len v jednej spolo čnosti. 
            Pod ľa Obchodného zákonníka možno na Slovensku založi ť štyri typy 
     obchodných spolo čností, ktorými sú: 
     - verejná obchodná spolo čnos ť 
     - komanditná spolo čnos ť 
     - spolo čnos ť s ru čením obmedzeným 
     - akciová spolo čnos ť 
 
                           VEREJNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ 
 
     CHARAKTERISTIKA: 
     - v  obchodnom zákonníku  sa  charakterizuje  ako spolo čnos ť,  v ktorej 
     aspo ň  dve osoby  podnikajú pod  spolo čným obchodným  názvom a ru čia za 
     záväzky spolo čnosti spolo čne a nerozdielne celým svojím majetkom. 
     ZALOŽENIE: 
     - verejnú obchodnú spolo čnos ť môžu  založi ť fyzické aj právnické osoby. 
     Založením  sa rozumie  podpísanie spolo čenskej  zmluvy, ktorá  obsahuje 
     všetky práva  a povinnosti spolo čníkov.  Spolo čenská zmluva okrem  toho 
     musí obsahova ť: 
     a, obchodný názov a sídlo spolo čností 
     b, meno  a bydlisko spolo čníkov  ak ide o  fyzické osoby alebo  názov a 
        sídlo ak ide o právnické osoby 
     c, predmet podnikania 
            Pravos ť  podpisov  zakladate ľov   spolo čnosti  musí  by ť  úradne 
     overená. Založenie spolo čnosti je len prvým krokom k jej vzniku. 
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     VZNIK: 
     - spolo čnos ť je pránickou osobou, preto vzniká až zápisom do obchodného 
     registra.  Návrh  na  zápis  do  obchodného  registra  podpisu jú všetci 
     spolo čníci, pri čom ich podpisy musia  by ť notársky overené. K návrhu je 
     potrebné priloži ť spolo čenskú zmluvu. 
            Zákon obmedzuje d ĺžku časového obdobia medzi založením a vznikom 
     spolo čnosti. 
     PRÁVA A POVINNOSTI: 
     - práva a  povinnosti spolo čníkov vo  vz ťahuk spolo čnosti a  k ostatným 
     spolo čníkom upravuje spolo čenská zmluva, ktorú podpisujú spolo čníci pri 
     zakladaní spolo čnosti. Spolo čenskú zmluvu  možno zmeni ť len so súhlasom 
     všetkých  spolo čníkov. Riadi ť  a  zastupova ť  spolo čnos ť môže  každý zo 
     spolo čníkov  alebo  sa  hohodnú,  koho  zo  spolo čníkov poveria vedením 
     spolo čnosti.  Ostatní spolo čníci  potom ovplyv ňujú  vedenie spolo čnosti 
     hlasovaním, pri čom  všeobecne platí, že každý  spolo čník má jeden hlas. 
     Táto  zásada môže  by ť v  spolo čenskej zmluve  upravená aj  inak- po čet 
     hlasov  pripadajúcich na  jedného  spolo čníka  môže napri.  závisie ť od 
     výšky majetkového vkladu. Poverený spolo čník je oby čajne aj štatutárnym 
     orgánom spolo čnosti  / zastupuje ju  navonok /. Pri  svojej činnosti je 
     však  povinný  riadi ť  sa  rozhodnutím  spolo čníkov,  ak  za ň hlasovali 
     vä čšinou hlasov.  Je tiež povinný  na požiadavnie info rmova ť  ostatných 
     spolo čníkov o  všetkých záležitostiach spolo čnosti.  Každý spolo čník má 
     právo nahliada ť do všetkcýh dokladov spolo čnosti. 
     KAPITÁL: 
     - vytváranie základného  imania nie je v  prípade osobných spolo čností, 
     ku ktorým verejná obchodná  spolo čnos ť patrí, podmienkou. Spolo čníci sa 
     však v spolo čenskej zmluve môžu  dohodnú ť, že vytvoria základné imanie. 
     Kapitál spolo čnosti  v takom prípade tvoria  pe ňažné a nepe ňažné vklady 
     jednotlivých spolo čníkov, pod ľa ve ľkosti  ktorých sa delí aj dosiahnutý 
     zisk. Ak v spolo čnosti nevytvorili  základné imanie, delí sa zisk me dzi 
     spolo čníkov rovnakým dielom. Ak je hospodárskym výsledkom  strata, aj na 
     tej sa podie ľajú rovnakým dielom. 
     RUČENIE: 
     - verejná obchodná spolo čnos ť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím 
     majetkom.Spolo čníci ru čia za záväzky spolo čnosti neobmedzene,spolo čne 
     a nerozdielne. Spolo čník,ktorý do spolo čnosti pristúpil,ru čí aj za zá- 
     väzky vzniknuté pred jeho pristúpením.Pri záni ku ú časti niektorého spo 
     lo čníka ru čí tento len za záväzky,ktoré vznikli pred zánikom j eho ú časti 
     ZÁNIK: 
     - verejná obchodná  spolo čnos ť zaniká vymazaním  z obchodného registra. 
     Zániku  spolo čnosti  predchádza  jej  zrušenie  likvidáciou  aleb o  bez 
     likvidácie. 
     ZRUŠENIE: 
     - dôvodov na zrušenie spolo čnosti je nieko ľko. 
     - Ak  sa  dôvod  zrušenia  týka  iba  niektoré ho  zo spolo čníkov, môžu sa 
     ostatní spolo čníci  dohodnú ť, že spolo čnos ť  bude trva ť aj  na ďalej bez 
     uvedeného spolo čníka. 
     - Pri zrušení  spolo čnosti likvidáciou majú spolo čníci  nárok na podiel 
     na   likvida čnom  zostatku.   Likvida čný  zostatok   sa  rozdelí  medzi 
     spolo čníkov  najskôr  do  výšky  ich  splatených  vkladov .  Zostatok sa 
     rozdelí medzi spolo čníkov rovnakým dielom. 
 
                              KOMANDITNÁ SPOLOČNOSŤ 
     CHARAKTERISTIKA: 
     - komanditná spolo čnos ť /  k. s. / je osobnou  spolo čnos ťou. Zakladá sa 
     na ú čely podnikania a združuje dva druhyspolo čníkov s rozdielnm právnym 
     postavením: komplementárov a komandistov.  Spo lo čníkmi môžu by ť fyzické 
     aj právnické osoby. 
     RUČENIE: 
     - komplementári  ru čia za  záväzky spolo čnosti  neobmedzene, t.j. celým 
     svojím majetkom. Komandisti ru čia za záväzky spolo čnosti obmedzene. len 
     do výšky svojho nesplateného kapitálového vkla du zapísaného v obchodnom 
     registri. 
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     VZNIK: 
     - pre  vznik komanditnej  spolo čnosti platia  tie isté  podmienky ako pre 
     verejnú  obchodnú spolo čnos ť.  Spolo čenská zmluva,  na ktorej  základe sa 
     spol čonos ť zakladá, musí obsahova ť: 
     a, obchodný názov a sídlo spolo čnosti 
     b,  meno a  bydlisko spolo čníkov,  ak ide  o fyzické  osby, alebo názov a 
         sídli, ak ide o právnické osoby 
     c, predmet podnikania 
     d, ur čenie, ktorí zo spolo čníkov sú komplementári a ktorí komandisti 
     e, výšku vkladu každého komandistu. 
            Návrh na zápis do  obchodného registra podpisujú všetci spolo čníci 
     a prikladá sa k nemu aj spolo čenská zmluva. 
     PRÁVA A POVINNOSTI: 
     - základom  na  ur čenie  práv  a  povinností  spolo čníkov  je spolo čenská 
     zmluva.  Riadi ť  a  zastupova ť   spolo čnos ť  môžu  iba  komplementári,  o 
     ostatných záležitostiach  rozhodujú komplement ári aj  komandisti vä čšinou 
     hlasov. Pri hlasovaní má každý spolo čnik jeden hlas, ak sa v spolo čenskej 
     zmluve  neuvádza inak.  Na zmenu  spolo čenskej zmluvy  je potrebný súhlas 
     všetkých  členov.  Komandisti  sa  nezú čast ňujú  na  riadení spolo čnosti, 
     spolo čnos ť však  podniká aj s  ich vkladmi, preto  majú právo  kontrolova ť 
     hospodárenie   spolo čnosti   a   činnos ť   komplementárov,  ktorí  riadia 
     spolo čnos ť. Dosiahnutý zisk spolo čnosti sa na základe spolo čenskej zmluvy 
     delí  na  dve  časti.  Komplementári  si  delia  svoju časť zisku rovnaým 
     dielim, komandisti  pod ľa výšky splatených  podielov vkladov. Štatutárnym 
     orgánom spolo čnosti sú komplementári. 
     ZÁNIK: 
     - o zrušení a zániku komanditnej spolo čnosti platia rovnaké podmienky ako 
     o zrušení   a  zániku   verejnej  obchodnej   spolo čnosti.  Pri   zrušení 
     spolo čnosti  likviddáciou  majú  všetci  spolo čníci  nárok  na  podiel na 
     likvida čnom zostatku.  Každý zo spolo čníkov má  nárok na vrátenie hodnoty 
     splateného vkladu.  Ak likvida čný zostatok  nesta čí na vrátenie  všetkých 
     vkladov, prednostné  právo majú komandisti.  Z vyšok likvida čného zostatku 
     po splatení  vkladov sa rozdelí  medzi spolo čníkov pod ľa  rovnakých zásad 
     ako zisk. 
     - Ak v komankitnej spolo čnosti  zaniknú komandisti, môžu sa komplementári 
     dohodnú ť, že zmenia komanditnú spolo čnos ť na verejnú obchodnú spolo čnos ť. 
 
                          SPOLOČNOSŤ S RU ČENÍM OBMEDZENÝM / s. r. o. / 
     CHARAKTERISTIKA: 
     - patrí medzi  kapitálové spolo čnosti, preto  povinnos ťou spolo čníkov nie 
     je osobná ú časť na podnikaní spolo čnosti, ale musia do spolo čnosti vloži ť 
     ru čitý   kapitálový  vklad.   Môže  ju   založi ť  jeden   alebo  nieko ľko 
     spolo čníkov. 
     RUČENIE: 
     - spolo čnos ť  zodpovedá  za  porušenie   svojich  záväzkov  cel ým  svojím 
     majetkom. Spolo čníci ru čia za záväzky  spolo čnosti obmedzene, t.j. iba do 
     výšky svojho nesplateného kapitálového vkladu.  
     ZALOŽENIE: 
     - spolo čnos ť  sa zakladá  podpísaním spolo čenskej  zmluvy alebo  spísaním 
     zakladate ľskej   listiny,  ak   spolo čnos ť  zakladá   jeden  zakladaate ľ. 
     Spolo čenská zmluva / zakladate ľská listina / musí obsahova ť: 
     a, obchodný názov a sídlo spolo čnosti 
     b, ur čenie  spolo čníkov s uvedením  názvu a sídla  právnickej osoby a lebo 
        mena a bydliska fyzickej osoby 
     c, predmet podnikania 
     d, výšku základného imania a výšku vkladu každ ého spolo čníka pri založení 
        spolo čnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu 
     e, mená a bydliská konate ľov spolo čnosti a spôsob, akým títo konajú menom 
        spolo čnosti 
     f, mená a bydllisko členov dozornej rady, ak sa v spolo čnosti zria ďuje. 
 
 
 



                                       - 5 - 
     VZNIK: 
     - spolo čnos ť s  ru čením obmedzeným je právnickou  osobou, preto vzniká  až 
     zápisom do  obchodného registra. Pred  zápisom  do obchodného  registra sú 
     zakladatelia  povinní splati ť  najmenej 30  % svojich  pe ňažných vkladov, 
     pri čom celková hodnota všetkých vkladov  / pe ňažných i nepe ňažných / musí 
     by ť minimálne 50 000,- korún.  Ak zakladá spolo čnos ť jeden zakladate ľ, je 
     povinný pred zápisom do obchodného registra sp lati ť celý vklad. 
            Návrh na zápis do obchodného  registra podpisujú všetci koatelia a 
     je potrebné k nemu priloži ť  spolo čnskú zmluvu / zakladate ľskú listinu /, 
     doklad o splnení vkladovej povinnosti spolo čníkov, prípadne stanovy. 
     KAPITÁL: 
     - základné   imanie   spolo čnosti   tvorí   súhrn   kapitálových  vkladov 
     jednotlivých spolo čníkov. Minimálna hodnota základného imania spolo čnosti 
     je 100 000 korún a minimálny vklad každého zo spolo čníkov je 20 000 korún 
     Každý  zo   spolo čníkov  sa  mže  podie ľať   na  spolo čnosti  iba  jedným 
     kapitálovým  vkladom.  Výška  vkadov  jednotli vých  spolo čníkov  môže by ť 
     rozdielna,  musí  však  by ť  delite ľná  tisícom.  Môže  ís ť  o pe ňažné aj 
     nepe ňažné  vklady.  Hodnota  imania  spolo čnosti  aj  vklady jednotlivých 
     spolo čníkov  sa   zapisujú  do  obchodného   registra  a  sú   uvedené  v 
     spolo čenskej  zmluve. Ke ďže  spolo čníci ru čia  za záväzky  spolo čnosti do 
     výšky  nesplateného  kapitálového  vkladu,   z apisuje  sa  do  obchodného 
     registra nielen  výška vkladu každého  spolo čníka, ale aj  suma, ktorú už 
     splatil. 
            O zvýšení a znížení  základného imania spolo čnosti rozhoduje valné 
     zhromaždenie. Základné  imanie možno zvýši ť  z majetku spolo čnos ť,  ktorý 
     prevyšuje  základné  imanie.  V  takom  prípad e  sa zvyšuje vklad každého 
     spolo čníka,  pri čom  sa  zachováva  pôvodný  pomer  ich vkladov. Zvý šenie 
     základného imania novými pe ňažnými vkladmi  je prípustné len vtedy, ak sa 
     už pôvodné pe ňažné vklady úplne splatili. Zvýšenie nepe ňažných vkladov je 
     možné aj pred ich splatením.  Pri znižovaní zá kladného imania nemôže jeho 
     hodnota / ani hodnota jednotlivého vkladu / kl esnú ť pod minimálnu úrove ň, 
     ktorú vyžaduje zákon. 
            Každá spolo čnos ť s ru čením obmedzeným  je povinná pri svojom zvniu 
     vytvori ť rezervný fond vo výške a spôsobom ur čeným v spolo čenskej zmluve, 
     najmenej však vo výške 5 %  základného imania,  ktorý sa každoro čne dop ĺňa 
     o časť  zisku  /  najmenej  5  %  ú  ,  až  kým nedosiahn e výšku ur čenú v 
     spolo čenskej zmluve / Najmenej 10 % základného imania /. 
     PRÁVA A POVINNOSTI: 
     - práva a  povinnosti spolo čníkov upravuje  spolo čenská zmluva. Základnou 
     povinnos ťou každého  spolo čníka je splati ť  vklad v lehote  / maximálne 5 
     rokov  od vzniku  spolo čnosti alebo  od vstupu  do spolo čnosti  / a výške 
     ur čenej spolo čenskou  zmluvou. Každý zo spolo čníkov  má právo zú čast ňova ť 
     sa riadenia  spolo čnosti a kontroly  jej činnosti na  valnom zhromaždení. 
     Spolo čníci majú nárok  na podiel na zisku, ktorý  ur čí valné zhromaždenie 
     na rozdelenie medzi spolo čníkov. Zisk  sa delí medzi spolo čníkov v pomere 
     zodpovedajúcom  ich  splateným  vkladom.  Na  výplatu  zisku nie je možné 
     použi ť  základné  imanie  a  rezervný  fond,  ani  prostr iedky  ur čené na 
     doplnenie  rezervného  fondu.  V  priebehu  ex itencie  spolo čnosti nemôžu 
     spolo čníci žiada ť o vrátenie vkladu. 
     ORGÁNY SPOLOČNOSTI: 
     - štatutárnym orgánom  spolo čnosti je jeden alebo  viac konate ľov. Ak ich 
     je viacej, je každý z nich oprávnený kona ť v mene spolo čnosti samostatne, 
     ak   spolo čenská  zmluva   nestanovuje  inak.   Konate ľov  menuje   valné 
     zhromaždenie zo spolo čníkov alebo z  iných fyzických osôb. Nemôže ním by ť 
     člen dozornej rady spolo čnosti. 
     - najvyšším orgánom spolo čnosti je  valné zhromaždenie spolo čníkov, ktoré 
     rozhoduje o najdôležitejších otázkach týkajúci ch sa činnosti spolo čnosti. 
     - spolo čníci sa zú čast ňujú valného  zhromaždenia osobne alebo v zastúpení 
     / na základe písomnej plnej moci /.  Zástupcom  môže by ť aj iný spolo čník. 
     Na  valnom   zhromaždení  sa  rozhoduje   hlas ovaním,  pri čom  každý   zo 
     spolo čníkov má za  každých 1 000,- korún svojho  vkladu j eden hlad. Valné 
     zhromaždenie zvolávajú konatelia najmenej jede nkrát za rok. 
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     - kontrolným  orgánom   spolo čnosti  je  dozorná   rada,  ktorá  vykonáva 
     kontrolnú  činnos ť  vo  vz ťahu  ku   konate ľom  spolo čnosti  a  na  úseku 
     ú čtovníctva. Zria ďuje sa len v prípade, že tak ur čila spolo čenská zmluva. 
     Jej  zriadenie  je  dôležité  najmä  vo  vä čších  spolo čnostiach,  kde je 
     problematické zabezpe či ť osobnú kontrolu  zo strany všetkých spolo čníkov. 
     Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. Dozorn á rada musí ma ť aspo ň 
     troch členov, členom nemôže by ť konate ľ spolo čnosti. 
     ZÁNIK: 
     - podmienky zrušenia a zániku spolo čnosti s ru čením obmedzeným sú rovnaké 
     ako  v prípade  verejnej obchodnej  spolo čnosti. Pri  zrušení spolo čnosti 
     likvidáciou, ak skon čí likvidácia spolo čnosti likvida čným prebytkom, majú 
     spolo čníci nárok  na likvida čný zostatok, ktorý  sa delí pod ľa splatených 
     vkladov. Spolo čnos ť zaniká vymazaním z obchodného registra. 
 
                          AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ / a. s. / - ú častinná spolo čnos ť 
     CHARAKTERISTIKA: 
     - je spolo čnos ť,  ktorá získava kapitál vydaním  a predajom akcií veľkému 
     množstvu ľudí  - akcionárom, ktorí  sa tak stanú  vlastníkmi spolo čnosti. 
     Akciová spolo čnos ť  je kapitálová spolo čnos ť, jej  spolo čníci - akcionári 
     preto nie  sú povinní osobne sa  podie ľať na zabezpe čovaní podnikate ľskej 
     činnosti spolo čnosti. 
     RUČENIE: 
     - akciová spolo čnos ť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svoj ím 
     majetkom,   jednotliví  akcionári   za  záväzky   spolo čnosti  neru čia  a 
     nezodpovedajú. 
     ZALOŽENIE: 
     - akciovú spolo čnos ť môže založi ť aj jeden zakladate ľ, ak je to právnická 
     osoba,  inak  sa  vyžadujú  minimálne  dvaja  zakladatelia.  Ak zakladajú 
     spolo čnos ť  viacerí  zakladatelia,  uzatvoria  medzi  sebou z akladate ľskú 
     zmluvu. Jeden zakladate ľ podpíše zakladate ľskú listinu. Ich sú časťou musí 
     by ť  návrh   stanov  spolo čnosti.  Hodnota   základného  imania  akciovej 
     spolo čnosti musí by ť minimálne  l  milión korún. 
            Zakladate ľská zmluva alebo zakladate ľská listina musí obsahova ť: 
     a, obchodný názov, sídlo a predmet podnikania 
     b, navrhované základné imanie 
     c, po čet  akcií a ich nominálnu  hodnotu, ak sa majú  vyd ať akcie rôznych 
        druhov, tak aj ich názov a popis práv s nim i spojených 
     d, upisované vklady jednotlivých zakladate ľov 
     e,  ak sú  vkladmi do  základného kapitálu  ne peňažné vklady,  tak aj ich 
         popis a vyjadrenie hodnoty 
     Ak sa má  spolo čnos ť zaklada ť na základe výzvy  na upisovanie akcií, musí 
     zakladate ľská zmluva / listina / obsahova ť: 
     f, čas a miesto upisovania akcií 
     g, postup pri upisovaní akcií prevyšujúcich zá kladný kapitál 
     h, miesto a čas splatenia časti upísaných akcií 
     i, spôsob zvolania ustanovujúceho valného zhro maždenia 

     akciovú spoločnosť možno založiť dvoma spôsobmi: 
     1. na základe výzvy na upisovanie akcií a 
     2. bez výzvy na upisovanie akcií. 
     VZNIK: 
     - akciová spolo čnos ť vzniká zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis 
     akciovej  spolo čnosti  do  obchodného   registra  musia  podpísa ť  všetci 
     členovia predstavenstva a ich podpisy sa musia úradn e overi ť. Návrh treba 
     poda ť  do  90  dní  od  založenia  spolo čnosti.  Akciová  spolo čnos ť môže 
     vzniknú ť len  vtedy, ak sa  konalo ustanovujúce valné  zhro maždenie / pri 
     upisovaní akcií /, schválili sa  stanovy spolo čnosti a zvolili jej orgány 
     a ak sa upísalo celé základné imanie a z neho sa splatilo 30 %. 
     STANOVY: 
     - každá  akciová  spolo čnos ť  musí   povinne  vypracova ť  stanovy,  ktoré 
     podrobne upravujú práva a povinnosti akcionáro v, ako aj právomoci orgánov 
     spolo čnosti. Minimálny obsah stanov ur čuje zákon. 
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     ORGÁNY AKCOVEJ SPOLOČNOSTI: 
     - najvyšším   orgánom   akciovej   spolo čnosti   je   valné  zhromaždenie 
     akcionárov,  ktoré  sa  koná  najmenje  jedenkrát  za  rok  a  z voláva ho 
     predstavenstvo.  Valné  zhromaždenie   rozhodu je  o  všetkých  dôležitých 
     skuto čnostiach, ktoré sa týkajú činnosti akciovej spolo čnosti. 
     - na  valnom zhromaždení  sa  rozhoduje  hlaso vaním, pri čom  po čet hlasov 
     jednotlivého akcionára závisí od hodnoty  akci í, ktoré vlastní. O vä čšine 
     otázok,  ktoré  prerokúva  valné   zhromaždeni e,  rozhoduje  sa  vä čšinou 
     prítomných  hlasov.  Rozhodovanie  o  zmene  s tanov,zvýšení alebo znížení 
     základného imania a zrušení spolo čnosti si vyžaduje súhlas dvojtretinovej 
     vä čšiny prítomných akcionárov. 
     - ke ďže sa  v akciovej spolo čnosti rozhoduje  hlasovaním, rozhoduje v nej 
     ten,  kto vlastní  kontrolný balík  akcií. Teoreticky  je to  51 % akcií, 
     prakticky však  sta čí na ovládanie  spolo čnosti aj ove ľa  menšie množstvo 
     akcií /  20%, 10% /,  a to  vtedy,  ak je vä čšina  akcií rozptýlená medzi 
     ve ľký po čet drobných akcionárov, ktorí  sa často ani nezú čast ňujú valných 
     zhromaždení.  Preto  o  každej  akciovej  spol očnosti  oby čajne rozhoduje 
     majite ľ  najvä čšieho  množstva  akcií,  pretože  pri hlasovaní pre hlasuje 
     ostatných. 
     PREDSTAVENSTVO: 
     - štatutárnym orgánom spolo čnosti je  predstavenstvo, ktoré riadi činnos ť 
     spolo čnosti  a  koná  v  jej  mene.  Predstavenstvo  zabe zpe čuje  vedenie 
     ú čtovníctva  spolo čnosti a  predkladá valnému  zhromaždeniu na schvále nie 
     ro čnú ú čtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku,  ako aj správu 
     o podnikate ľskej činnosti spolo čnosti a o stave jej majetku. 
     - členov  predstavenstva  volí  a  odvoláva  valné zhr omaždenie. Členovia 
     predstavenstva,  ktoré   má  ma ť  minimálne  3   členov,  volia  predseda 
     predstavenstva  a o  všetkých  otázkach  rozho dujú vä čšinou  hlasov. Majú 
     nárok  na podiel  na zisku  / tantiému   /, ak   sa na  tom uznesie  valné 
     zhromaždenie a platí pre nich zákaz konkurenci e. 
     DOZORNÁ RADA: 
     - kontrolným orgánom spolo čnosti je dozorná rada , ktorá dohliada na výkon 
     pôsobnosti   predstavenstva  a   uskuto čňovanie  podnikate ľskej  činnosti 
     spolo čnosti. Členovia  dozornej rady sú  oprávnení nahliada ť do  všetkých 
     dokladov  spolo čnosti  a  kontrolova ť  ú čtovné  záznamy. Skúmajú dôsledne 
     ro čnú  ú čtovnú  závierku  a  návrh  na  rozdelenie  zisku.  O  vykonaných 
     kontrolách  informujú  valné  zhromaždenie.  D ozorná  rada  je  oprávnená 
     zvoláva ť valné zhromaždenie a na ňom navrhova ť potrebné opatrenia.Dozorná 
     rada musí ma ť minimálne 3 členov, ktorí sa volia maximálne na 5 rokov. 
     KAPITÁL: 
     - valné zhromaždenie  môže rozhodnú ť o  zvýšení alebo znížení  základného 
     imania. Zvýšenie základného imania možno uskuto čni ť dvoma spôsobmi: 
     1. upísaním nových akcií alebo 
     2.  z majetku  spolo čnosti, ktorý   prevyšuje základné  imanie, a  to bu ď 
     vydaním nových akcií a ich  bezplatným rozdele ním medzi akcionárov, alebo 
     zvýšením nominálnej hodnoty doterajších akcií.  
     Zníženie základného imania sa môže uskuto čni ť tiež dvoma spôsobmi: 
     1. znížením nominálnej hodnoty akcií alebo 
     2. tým, že sa vezme z obehu / vykúpi / ur čitý po čet akcií. 
           Uvedené zmeny základného imania sa zapis ujú do obchodného registra. 
     REZERVNÝ FOND: 
     - pri  svojom  založení  vytvára   akciová  sp olo čnos ť  rezervný  fond  v 
     minimálnej  výške  10%  základného  imania.  T ento  fond  sa ro čne dop ĺňa 
     minimálne  o 5%  z čistého  zisku, až  kým dosiahne  výšku minimálne  2 0% 
     základného imania. 
     ZRUŠENIE: 
     - o  zrušení  spolo čnosti  rozhoduje  valné  zhromaždenie  dvojtretinov ou 
     vä čšinou  prítomných  hlasov.  Menuje   aj  likvidátor a  spolo čnosti.  Po 
     uspokojení  všetkých  verite ľov  sa  likvida čný  zostatok  rozdelí  medzi 
     akcionárov v pomere, ktorý zodpovedá hodnote i ch akcií. 
     ZÁNIK: 
     - akciová spolo čnos ť zaniká vymazaním z obchodného registra. 
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            Akcia, dividenda, kapitálový výnos  
     AKCIA: / ú častina / 
     - je  cenný papier,  ktorý potvrdzuje  kapitál ovú ú časť  jej vlastníka na 
     akciovej  spolo čnosti. Z  vlastníctva akcií  vyplývajú práva  akcionárov. 
     Akcionári  majú právo  podie ľať sa  na riadení  spolo čnosti / hlasova ť na 
     valnom zhromaždení,voli ť a by ť volení do riadiacich orgánov spolo čnosti/, 
     podie ľať  sa  na  zisku  a  na  likvida čnom  zostatku  v  prípade  zániku 
     spolo čnosti. 
     DIVIDENDA: 
     - je podiel na  zisku, ktorý pripadá na jednu akciu.  Jej výška závisí od 
     dosiahnutého zisku spolo čnosi a od výšky vloženého kapitálu. 
     KURZ AKCIE, KAPITÁLOVÝ VÝNOS: 
     - každá akcia  má nominálnu hodnotu, ktorá  je na nej vytla čená  a trhovú 
     cenu, za ktorú sa kupuje a predáva na burze - kurz akcie. Kurz akcie môže 
     by ť  vyšší alebo  nižší, ako  je jej  nominálna hodnot a.  Závisí od výšky 
     dividendy / čím  je dividenda vyššia, tým je  aj kurz vyšší / a  od výšky 
     úrokovej  miery /  čím je  úroková miera  vyššia, tým  je menší  záujem  o 
     akcie, lebo je výhodnejšie vloži ť peniaze do banky a pobera ť úrok /. 
     k a p i t á l o v ý v ý n o s predstavuje zisk  zo stúpajúceho kurzu akcie 
     Kurz akcie vypo čítame pod ľa vzorca: 
                                                      dividenda . 100 
                                         kurz akcie  = ----------------- 
                                                      úroková miera 
     r e n d i t a je výnos ú častín = dividenda / kurz ú častiny x 100 /. 
     DRUHY AKCIÍ: 
     - akcie môžu znie ť na meno a na majite ľa. 
     1. akcie na meno 
     - obsahujú  meno majite ľa  akcie a  ich prevod  / napr.  pri predaji/  sa 
     uskuto čňuje  písomným záznamom  na  rube  akcie. akcová  sp olo čnos ť vedie 
     zoznam majite ľov akcií na meno, preto je treba zmenu vlastníka oz námi ť. 
     2. akcie na majite ľa 
     - neobsahujú údaj o tom, kto je vlastníkom a s ú prevodite ľné na inú osobu 
     jednoduchým odovzdaním  novému majite ľovi. Takéto  akcie nie sú  chránené 
     proti  odcudzeniu,  pretože  za  majite ľa  sa  považuje  ten,  kto je ich 
     držite ľom. 
 
           Kmeňové akcie 
     - sú akcie, z ktorých vlastníctva vyplývajú zá kladné práva akcionárov. 
 
     Stanovy  akciovej spolo čnosti  môžu  ur či ť  aj vydanie  bezplatných alebo 
     cenovo zvýhodnených zamestnaneckých akcií / v SR maximálne 5% zo ZI /. 
     Zamestnanecké  akcie   znejú  na  meno   a  sú  prevodite ľné   len  medzi 
     zamestnancami   a  dôôchodcami   spolo čnosti.  Ich   úlohou  je  pripúta ť 
     pracovníkov k podniku a podnieti ť ich osobný záujem na prosperite podniu. 
 
     Stanovy môžu ur či ť aj vydanie prioritných akcií / v SR maximálne do výšky 
     polovice ZI /. Majitelia takýchto akcií majú p evne stanovenú a prednostne 
     vyplácanú dividendu  bez oh ľadu na výšku  zisku spolo čnosti, ale oby čajne 
     nemajú hlasovacie právo. 
 
     Akcia môže  ma ť listinnú alebo dematerializovanú  podobu. /pláš ť, hárok a 
     talón /. 
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            Upísanie akcií a ich ú čtovanie  
     - u  akciovej spolo čnosti  sa ZI  získava upisovaním  akcií. Upisovatel ia 
     poskytujú  pe ňažné vklady  za upísané  akcie. No  hne ď pri  upísaní akcií 
     musia uhradi ť min. 10% upisovanej nomunálnej hodnoty akcií. 
     ú čtovanie: 1. upísanie akcií 353 / 411-2 
                2. splatenie upísaných akcií na BÚ 221 / 353 
     Upisovaním  akcií  získavajú  zakladatelia  ZI  spolo čnosti,  ak  na jeho 
     vytvorenie nesta čia ich vlastné vklady. 
     /napr. ak a. s. vydá 5000 akcií v nom. hodnote  1000,- získa ZI 5 000 000/ 
     Výzva na upisovanie akcií sa musí vopred zvere jni ť napr. v tla či. 
     Upisovanie   akcií  predstavuje   záväzok  upi sovate ľa   splati ť  hodnotu 
     upísaných,  akcií v  peniazoch alebo  prinies ť v  tejto hodnote nepe ňažný 
     vklad. Upisovanie  sa uskuto čňuje zápisom do  listiny upisovate ľov. Zápis 
     musí  obsahova ť:  po čet  a  druh  upisovaných  akcií,  hodnotu  vkladu  s 
     uvedením, či  ide o vklad  pe ňažný alebno nepe ňažný,  lehoty na splácanie 
     upísaných  akcií, názov  a sídlo  právnickej o soby  alebo meno a bydlisko 
     fyzickej osoby, ktorá je upisovate ľom a jej podpis. Minimálne 10% hodnoty 
     akcií treba splati ť hne ď pri  upisovaní, ďalších 30% najneskôr do konania 
     ustanovujúceho valného zhromaždenia a zvyšok n ajneskôr do jedného roka od 
     vzniku  spolo čnosti.  Akcie  možno  vydáva ť  akcionárom  až po ich úplnom 
     splatení. Dovtedy je dokladom o  splatenom vkl ade akcionára do časný list. 
     Pri  upisovaní akcií  musí by ť  k dispozícii  k nahlidnutiu  návrh stanov 
     spolo čnosti. 
            Do  60  dní  od  upísania  akcií  sú  z akladatelia  povinní zvola ť 
     ustanovujúce  valné zhromaždenie  akcionárov,  na  ktorom sa  rozhoduje o 
     nasledujúcich skuto čnostiach: 
     a, či bude spolo čnos ť založená, alebo nie 
     b, schva ľujú sa stanovy spolo čnosti 
     c, volia sa orgány spolo čnosti. 
        Základné imanie  akciovej spolo čnosti je rozvrhnuté  na istý po čet akcií, 
     ktoré majú ur čitú  menovitú hodnotu. Upísaná hodnota ZI  sa v ú čtovníctve 
     vedie v analytickej evidencii k ú čtu 411 - ZI. 
       411-2 ZI upísané       353 Poh ľadávky za upísané     221 Bankové ú čty 
     ——————————•——————————        vlastné imanie          ———————————•—————————— 
               |             —————————————•———————— —————             | 
               |           1.             |              2.          | 
               |  ——————————————————————  |  —————————————————————   | 
               |      upísanie akcií      |splateni e upísaných akcií | 
               |                          |na banko vý ú čet           | 
     ZHRNUTIE: 
     - práva   a  povinnosti   spolo čníkov  obchodných   spolo čností  upravuje 
     spolo čenská zmluva. 
     - verejná obchodná  spolo čnos ť je osobná  spolo čnos ť, v ktorej  aspo ň dve 
     osoby spolo čne podnikajú a ru čia za záväzky spolo čnosti celým majetkom. 
     - komanditná spolo čnos ť  je osobná spolo čnos ť,  ktorá združuje dva  druhy 
     spolo čníkov s rozdielnym právnym postavením: komplementár ov a komandistov 
     - s.  r. o.  môže založi ť  jeden alebo  maximálne 50  spolo čníkov. Je  to 
     kapitálová  spolo čnos ť,  spolo čníci  sú  preto  povinní  svojimi  vkladmi 
     vytvori ť základné imanie a tiež orgány spolo čnosti. 
     - a. s.  je kapitálová spolo čnos ť,  ktorá získava kapitál  predajom akcií 
     akcionárom 
     - akcia  je  cenný  papier,  ktorý  je  doklad om  o  kapitálovej ú časti v 
     spolo čnosti 
     - akcionár  má právo  podi ľať sa  na riadení  spolo čnosti, na  zisku a na 
     likvida čnom zostatku 
     - dividenda  je podiel  na zisku  akciovej spo lo čnosti,  ktorý pripadá na 
     jednu akciu 
     - kurz akcie je cena, za ktorú sa akcia kupuje  a predáva na burze 
     - akciová spolo čnos ť môže vyda ť kme ňové, zamestnanecké a prioritné akcie. 
     - akciovú spolo čnos ť možno založi ť na  základe upisovania akcií alebo bez 
     upisovania akcií. 
     - orgánmi  akciovej spolo čnosti  sú valné  zhromaždenie, predstavenstvo a 
     dozorná rada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      16. CENY A KALKULÁCIE 
            Cena, kalkulácia - pojem, podstata  
     CENA: 
     - predstavuje  sumu,  za  ktorú  sa  nadobúdaj ú  tovary  a služby. Ceny v 
     trhovom mechanizme plnia základnú úlohu. Každý  tovar či služba má na trhu 
     cenu.  Svoju cenu  majú aj  výrobné faktory,  ktoré nadobúdajú  špeciálne 
     formy: práca - mzda, pôda - renta, kapitál - ú rok. 
     - cena je  pe ňažné ocenenie spotrebovanej živej  a zhmotnenej prá ce. Cena 
     vyjadruje  hodnotu statku.  Je  výsledkom  vzá jomného pôsobenia  ponuky a 
     dopytu na trhu. 
     FUNKCIE CENY:  cena plní 3 funkcie: 
     1. poskytuje a prenáša informácie o: 
     - potrebách 
     - záujmoch, 
     - disponibilných zdrojoch 



     - výrobných možnostiach 
     2. podnecuje výrobcov i spotrebite ľov, aby: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


