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Personálne spoločnosti
Komanditná spoločnosť
Charakteristika
(§ 93)
Komanditná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania, ktorá sa zaraďuje
medzi osobné spoločnosti, nakoľko úprava spoločnosti ako právnickej spoločnosti sa podriaďuje
úprave verejnej obchodnej spoločnosti. Znakom tejto spoločnosti je, že ju vytvárajú dva druhy
spoločníkov – komplementári ako osobne ručiaci spoločníci (všetkým svojím majetkom),
a komanditisti ako spoločníci, ktorí sa na spoločnosti podieľajú svojím vkladom. Je to zmiešaná
spoločnosť, má znaky osobnej i kapitálovej spoločnosti, ktoré vyplývajú z rôzneho právneho
postavenia dvoch skupín spoločníkov. Na právne postavenie komanditistov sa použijú ustanovenia
o spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom niektoré z nich sa budú aplikovať pomerne obtiažne,
napr. vylúčenie spoločníka zo spoločnosti pre nesplnenie vkladovej povinnosti v minimálnej výške
10 000 Sk, nakoľko inštitút valného zhromaždenia nie je v tejto spoločnosti použiteľný.
Komplementári ako aj komanditisti ručia za záväzky spoločnosti spoločne, pričom
komplementári ručia celým svojím majetkom a komanditisti do výšky svojho
nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. V prípade posudzovania rozsahu
ručenia komanditistov je teda určujúci údaj o splatení vkladu spoločníka zapísaný v obchodnom
registri, ktorý nemusí byť vždy totožný so skutočným stavom. Výška vkladu každého komanditistu
a rozsah jeho splatenia je povinne zapisovaným údajom v obchodnom registri. Fyzické osoby
oprávnené konať v mene zapísanej komanditnej spoločnosti sú povinné podať návrh na zápis
každej zmeny zapísaných údajov do obchodného registra v lehote 30 dní od vykonania zmeny, to
znamená aj každú zmenu týkajúcu sa rozsahu splatenia vkladu komanditistu. Ak návrh spĺňa
všetky zákonom požadované náležitosti, vykoná registrový súd zápis zmeny zapisovaných údajov
v lehote 5 pracovných dní od podania návrhu. Vzhľadom na túto skrátenú lehotu by v praxi už
nemalo dochádzať k nesúladu medzi skutočným rozsahom splatenia vkladu komanditistu a
zápisom v obchodnom registri.
Pri podaní návrhu na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra sa rozsah splatenia
vkladu komanditistu preukazuje vyhlásením správcu vkladu, ktoré sa povinne prikladá k návrhu
na prvý zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra. Po zápise spoločnosti
do obchodného registra sa zmena rozsahu splatenia vkladu spoločníka preukazuje písomným
vyhlásením štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia vkladu komanditistu a zmena rozsahu
splatenia základného imania písomným vyhlásením štatutárneho orgánu o zmene rozsahu
splatenia celkových vkladov komanditistov. Obchodný zákonník upravuje dve situácie, kedy aj
komanditista ručí neobmedzene, a to v prípade, ak obchodné meno spoločnosti obsahuje meno
komanditistu, alebo ak komanditista koná v mene spoločnosti bez splnomocnenia.
Zákon nerozlišuje medzi fyzickými a právnickými osobami ako možnými spoločníkmi spoločnosti.
Obmedzuje len účasť s neobmedzeným ručením na jednu spoločnosť. Platí to pre fyzické
i právnické osoby, pričom porušenie tohto zákazu má za následok zrušenie spoločnosti a jej vstup
do likvidácie. Pri založení, ako aj počas celej existencie spoločnosti v právnej forme
komanditnej spoločnosti sa vyžaduje účasť aspoň jedného zástupcu komplementára
ako i komanditistu.
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Založenie a vznik
(§ 94)
Spoločenská zmluva musí obsahovať:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska
fyzickej osoby,
c) predmet podnikania,
d) určenie, ktorí zo spoločníkov sú komplementári a ktorí komanditisti; pri osobách, ktoré sú
komplementármi, sa uvádza aj rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo
právnickej osoby, ak bolo pridelené; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum
narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
e) výšku vkladu každého komanditistu.
V tomto ustanovení sú vymedzené podstatné časti spoločenskej zmluvy. Dohoda o týchto je
minimálnou požiadavkou zákona v súvislosti s vytvorením novej právnickej osoby.
Zákon vyžaduje určenie spoločníkov podľa druhu – komplementári a komanditisti, ako aj určenie
výšky vkladu každého komanditistu. Zákonná úprava vyžaduje od 1. 1. 2002 minimálnu výšku
vkladu 10 000 Sk a jeho splatenie, ak je to vklad peňažný podľa ustanovení spoločenskej zmluvy, ak
niet takýchto ustanovení, potom bez zbytočného odkladu. Pri nepeňažných vkladoch sa uplatňuje
všeobecná úprava § 59, vzhľadom na potrebu vytvorenia a zachovania základného imania aj v tejto
spoločnosti.
Pri určení výšky vkladu v spojitosti s návrhom na zápis spoločnosti do obchodného registra sa
vyžaduje zapísať aj rozsah splatenia tohto vkladu, ktorý určuje výšku do ktorej komanditista ručí za
záväzky spoločnosti, pričom sa zapisuje tento rozsah splatenia do registra. V obchodnom registri sa
bude zapisovať aj výška základného imania a rozsah jeho splatenia.
Obdobne ako pri verejnej obchodnej spoločnosti, je potrebné zvážiť, čo všetko bude spoločenská
zmluva upravovať a akým spôsobom. V prípade komanditnej spoločnosti je to osobitne umocnené
aj tou skutočnosťou, že na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých
spoločníkov, s výnimkou zmeny zo zákona, ktorá nastane v prípade, ak sa na prevod obchodného
podielu komanditistu nevyžaduje súhlas ostatných spoločníkov.
Zákon umožňuje v nasledovných ustanoveniach odchylnú úpravu od dispozitívnych ustanovení –
rozhodovanie v ostatných záležitostiach, určenie počtu hlasov na spoločníkov, určenie, že na prevod
podielu komanditistu nie je potrebný súhlas ostatných spoločníkov, úprava zákazu konkurencie aj
pre komanditistu, rozdelenie zisku, spôsob konania komplementárov ako štatutárnych orgánov,
rozdelenie likvidačného zostatku.
Napriek minimálnym zákonným požiadavkám na obsah spoločenskej zmluvy, by mali spoločníci
vo vlastnom záujme zvážiť riešenie nasledovných skutočností v spoločenskej zmluve:
•

Určenie počtu hlasov na spoločníkov. Ak táto problematika nie je riešená v spoločenskej
zmluve, tak v záležitostiach okrem obchodného vedenia rozhodujú komplementári spoločne
s komanditistami väčšinou hlasov.

•

Určenie, že na prevod podielu komanditistu nie je potrebný súhlas ostatných spoločníkov.

•

Zákaz konkurencie. Úprava zákazu konkurencie pre komanditistu.

•

Delenie zisku. Ak v spoločenskej zmluve nebude upravená deľba zisku, zisk sa delí rovným
dielom na polovicu, na časť pripadajúcu komanditistom a časť pripadajúcu
komplementárom. Ďalej si rozdelia komplementári časť zisku na nich pripadajúcu rovným
dielom a komanditisti podľa výšky splatených vkladov.
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•

Konanie komplementárov ako štatutárnych orgánov.

•

Rozdelenie likvidačného zostatku.

Zákon vyžaduje pre platnosť spoločenskej zmluvy písomnú formu, úradne overené podpisy
zakladateľov, ich spôsobilosť na právne úkony, resp. oprávnenie takto konať v mene spoločníka –
právnickej osoby.
Komanditná spoločnosť vzniká zápisom do Obchodného registra. Návrh na zápis komanditnej
spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci spoločníci a ich podpisy musia byť
úradne overené.

Obchodné meno
(§ 95)
Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „komanditná spoločnosť“, postačí však
skratka „kom. spol.“ alebo „k. s.“. Ak obchodné meno spoločnosti obsahuje meno komanditistu,
ručí tento komanditista za záväzky spoločnosti ako komplementár.
Právna úprava obchodného mena špecifikuje, že obchodné meno obchodnej spoločnosti v právnej
forme komanditnej spoločnosti musí obsahovať plné označenie tejto právnej formy alebo skratky
„kom. spol.“ alebo „k. s.“ S účinnosťou od 1. 1. 2002 treba aj pri komanditnej spoločnosti zobrať
do úvahy, že zákon požaduje pri tvorbe obchodného mena zachovať pravidlá nezameniteľnosti
a pravdivosti.
Ak sa obchodné meno vytvorí ako osobné obchodné meno, príp. jeho kombinácia, pričom je v ňom
obsiahnuté meno komanditistu, ručí tento spoločník za záväzky spoločnosti ako komplementár.

(§ 96)
Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci
spoločníci.
Vzhľadom na to, že odlišné postavenie spoločníkov sa prejaví až momentom vzniku spoločnosti,
t. j. zápisom do obchodného registra, návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, príp.
splnomocnenie niektorého zo spoločníkov alebo tretej osoby na podanie návrhu podpisujú všetci
spoločníci.
K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa povinne prikladá spoločenská zmluva,
listina preukazujúca oprávnenie na podnikanie, vyhlásenie správcu vkladov o rozsahu splatenia
vkladov komanditistov, prípadne písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom
splnomocniteľa, ak návrh podáva splnomocnenec navrhovateľa. Návrh musí byť ďalej opatrený
kolkovými známkami v hodnote 10 000 Sk, resp. k nemu musí byť priložený doklad o zaplatení
súdneho poplatku v tejto výške. Spoločníci sú povinní podať návrh na zápis spoločnosti
do obchodného registra v lehote 90 dní od podpísania spoločenskej zmluvy alebo
od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské
oprávnenie.

Riadenie
(§ 97)
(1) Na obchodné vedenie spoločnosti sú oprávnení iba komplementári.
(2) V ostatných záležitostiach rozhodujú komplementári spoločne a komanditistami väčšinou
hlasov, pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje inak.
Pojem obchodné vedenie zákon zavádza bez ďalšej špecifikácie. Vo väzbe na „ostatné záležitosti“ sa
spoločníkom komanditnej spoločnosti vytvára možnosť vymedzením týchto pojmov v spoločenskej
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zmluve rozšíriť priestor pre spoločné rozhodovanie komplementárov i komanditistov tým, že
rozhodovanie v ostatných záležitostiach rozšíria na úkor obchodného vedenia.
Na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov. Táto úprava
neumožňuje odchylnú úpravu v spoločenskej zmluve. Preto je potrebné využiť možnosti dané
zákonom (napr. vyššie zmienené „rozhodovanie o ostatných záležitostiach“, prípadne udelenie
prokúry komanditistovi, aby mohol zastupovať spoločnosť, širšie vymedzenie predmetu podnikania
vzhľadom na zamýšľaný predmet činnosti a pod.) v záujme predchádzania neriešiteľných situácií
pri snahe o zmenu spoločenskej zmluvy.
Spoločenská zmluva môže upraviť problematiku prevodu podielu komanditistu na inú osobu tak, že
nebude potrebný súhlas spoločníkov. Ak spoločenská zmluva nevyužije túto možnosť, k prevodu sa
bude vyžadovať súhlas všetkých spoločníkov, keďže pôjde o zmenu spoločenskej zmluvy. Osoby
oprávnené konať v mene komanditnej spoločnosti sú povinné v prípade zmeny spoločenskej
zmluvy v lehote 30 dní od vyhotovenia jej úplného znenia toto úplné znenie spoločenskej zmluvy
spolu s listinou, z ktorej vyplýva samotná zmena spoločenskej zmluvy (rozhodnutie spoločníkov),
predložiť registrovému súdu na uloženie do zbierky listín. Nesplnenie tejto povinnosti zákon
sankcionuje uložením pokuty do výšky 100 000 Sk.
Právna úprava s účinnosťou od 1. 1. 2002 zavádza aj do úpravy komanditnej spoločnosti nový
inštitút, ktorým je žaloba spoločníka. Spoločník (komplementár i komanditista) je oprávnený
v mene spoločnosti uplatniť práva na splatenie vkladu alebo náhrady škody, ak tak neurobia tí, čo
konajú v mene spoločnosti.

(§ 98)
Zo zákona má komanditista slabú pozíciu pri ovplyvňovaní chodu spoločnosti, čo súvisí s jeho
kapitálovou a nie osobnou účasťou. Ak sa v spoločenskej zmluve neuplatnia možnosti dané
zákonom na jeho výraznejšiu zainteresovanosť, tak ustanovenie § 98 dáva komanditistovi tie
možnosti, ktoré vyplývajú pre spoločníkov v kapitálových spoločnostiach, resp. tichému
spoločníkovi zo zmluvy o tichom spoločenstve. Komanditista je oprávnený nahliadať do účtovných
kníh a účtovných dokladov spoločnosti a má právo na vydanie rovnopisu ročnej účtovnej závierky.

(§ 99)
Pri vymedzení zákazu konkurencie pre komplementárov sa uplatňuje úprava z verejnej obchodnej
spoločnosti (§ 84) a zo zákona sa zákaz konkurencie nevzťahuje na komanditistov, nakoľko sú to
spoločníci zúčastňujúci sa vkladom na podnikaní spoločnosti. Moderovanie tohto ustanovenia bude
závisieť od miery angažovanosti komanditistu v spoločnosti, ako aj jeho prípadných ďalších aktivít
u iných subjektov, resp. samostatnej zárobkovej činnosti. Zákaz podnikať v predmete podnikania
spoločnosti možno rozšíriť aj iné predmety podnikania, resp. spoločenská zmluva môže
komplementárov od zákazu konkurencie úplne oslobodiť.

Rozdelenie zisku a znášanie straty
(§ 100)
Ak spoločenská zmluva neupraví rozdelenie zisku inak, platí nasledovné:
•

pomer medzi komplementármi a komanditistami je rovnaký, zisk sa delí na polovicu medzi
komplementárov a komanditistov,

•

polovica zisku určená komplementárom sa medzi nich delí rovným dielom,

•

polovica zisku určená komanditistom sa delí podľa výšky ich splatených vkladov.

Spoločenská zmluva umožňuje odchylné riešenie bez ohľadu na mieru ručenia spoločníkov, výšku
ich vkladov, rozsahu ich splatenia a podobne.
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Ručenie
(§ 101)
(1) Štatutárnym orgánom spoločnosti sú komplementári. Pokiaľ zo spoločenskej zmluvy
nevyplýva niečo iné, je každý komplementár oprávnený konať za spoločnosť
samostatne.
(2) Komanditista ručí za záväzky zo zmlúv, ktoré v mene spoločnosti uzavrel bez
splnomocnenia, v rovnakom rozsahu ako komplementár.
Štatutárne orgány komanditnej spoločnosti (ako všetkých právnických osôb) vykonávajú navonok
jej vôľu, ich úkony sú úkonmi tejto právnickej osoby. Zo zákona sa každému komplementárovi dáva
samostatné oprávnenie konať v mene spoločnosti, ktoré môže byť zmenené na konanie spoločné
rukou dvoch alebo viacerých komplementárov.
Komanditisti nie sú štatutárnym orgánom, z tohto dôvodu sú oprávnení konať v mene spoločnosti,
len ak im bola udelená prokúra (§ 14) alebo ak konajú ako zástupcovia spoločnosti na základe
písomného plnomocenstva. V prípade, ak komanditista uzavrie v mene spoločnosti zmluvy bez
udelenia prokúry, resp. bez osobitného splnomocnenia, ručí za záväzky z týchto zmlúv
neobmedzene, celým svojím majetkom.

Zrušenie a zánik
Zrušenie komanditnej spoločnosti nastáva:
1. rozhodnutím komplementárov,
2. rozhodnutím súdu,
3. premenou na verejnú obchodnú spoločnosť.

(§ 102)
Smrť komanditistu alebo strata alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony nie je
dôvodom zrušenia spoločnosti. Pri zrušení, obdobne ako pri zakladaní, sa prejavuje zmiešaný
charakter komanditnej spoločnosti. V tomto procese sa uplatnia tak všeobecné ustanovenia § 68 až
§ 69, ako aj ustanovenia o zrušení verejnej obchodnej spoločnosti § 88 a nasledujúcich, na ktoré
priamo nadväzuje osobitná úprava komanditnej spoločnosti. Táto úprava vylučuje tie následky
u komanditistov, ktoré vyvolávajú proces zrušenia v prípade komplementárov, nakoľko „osud“
spoločnosti nie je zviazaný s „osudom“ komanditistu tak, ako je tomu v prípade osobne ručiaceho
spoločníka.
V prípade smrti komanditistu spoločenská zmluva môže vylúčiť prechod podielu na dediča, inak sa
obchodný podiel komanditistu dedí. Dedič môže požiadať o zrušenie svojej účasti súdom, ak
nie je spravodlivé od neho požadovať, aby v spoločnosti zotrval.
V prípade zániku komanditistu – právnickej osoby s právnym nástupcom sa spoločnosť takisto
nezrušuje a obchodný podiel prechádza na právneho nástupcu.
V prípade vyhlásenia konkurzu alebo zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu
zaniká účasť komanditistu v spoločnosti a jeho vyporiadací podiel sa stáva súčasťou
konkurznej podstaty.
Účasť komanditistu v spoločnosti ďalej zaniká aj v dôsledku exekúcie na podiel komanditistu
v spoločnosti, ktorá má rovnaké následky ako exekúcia na obchodný podiel spoločníka spoločnosti
s ručením obmedzeným. V prípade, ak spoločenská zmluva nepripúšťa prevod podielu bez súhlasu
ostatných spoločníkov, k zániku účasti komanditistu v spoločnosti dochádza doručením
exekučného príkazu na podiel komanditistu.
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(§ 103)
Zákon so zánikom účasti všetkých komanditistov v spoločnosti nespája automaticky zrušenie
spoločnosti. Ak majú zostávajúci komplementári (v prípade, že sú aspoň dvaja) záujem pokračovať
v podnikateľskej činnosti spoločnosti, môžu sa dohodnúť na jej premene na verejnú obchodnú
spoločnosť. Ak by takéto rozhodnutie neučinili, spoločnosť by prestala spĺňať zákonné predpoklady
stanovené pre komanditnú spoločnosť (diferenciácia spoločníkov na komanditistov a
komplementárov) a naplnil by sa tým dôvod pre rozhodnutie súdu o zrušení takejto spoločnosti.
V praxi sa problematickou javí skutočnosť, že zákon neupravuje lehotu, v ktorej by mali zostávajúci
komplementári rozhodnúť o premene spoločnosti na verejnú obchodnú spoločnosť.
Predpokladom pre zrušenie spoločnosti s likvidáciou či bez, ako aj akúkoľvek transformáciu je
súhlas všetkých spoločníkov.

(§ 104)
Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku.
Každý zo spoločníkov má nárok na vrátenie hodnoty splateného vkladu.
Obdobne ako pri delení zisku, aj delenie likvidačného zostatku sa umožňuje úprava v spoločenskej
zmluve.
Deľba likvidačného zostatku v zmysle ustanovení zákona bude nasledovná:
a) ak likvidačný zostatok postačuje na vrátenie splatených vkladov vložených
komplementármi i komanditistami, hodnota týchto sa vráti spoločníkom (hodnota a nie
predmet vkladu), prebytok sa rozdeľuje ako zisk,
b) ak likvidačný zostatok nepostačuje na vrátenie splatených vkladov vložených
komplementármi i komanditistami, hodnota týchto sa vráti prednostne komanditistom,
c) ak likvidačný zostatok nepostačuje ani na vrátenie splatených vkladov komanditistov,
rozdelí sa ako zisk, t. j. na polovicu medzi komplementárov a komanditistov, spoločníci
komplementári sa uspokoja pomerne (t. j. nie úplne, keďže likvidačný zostatok nepostačuje
na úplné vyplatenie) rovnakým dielom, spoločníci komanditisti sa uspokoja pomerne
v závislosti od výšky splatených vkladov.

Daň z príjmu
(§ 6)
(1) Príjmami z podnikania sú
d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej
spoločnosti
(8) Základom dane (čiastkovým základom dane) komplementára komanditnej spoločnosti je časť
základu dane komanditnej spoločnosti zisteného podľa § 17 až 29 pripadajúca
na komplementára. Táto časť základu dane sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje časť
zisku pripadajúca na komplementára podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom. Ak vykáže
komanditná spoločnosť podľa § 17 až 29 daňovú stratu, rozdeľuje sa na komplementára časť tejto
straty rovnako ako základ dane. Do základu dane sa zahrnie aj podiel komplementára
komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnávací podiel
pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti.

(§ 14)
(5) Základ dane daňovníka, ktorý je komanditnou spoločnosťou, sa zisťuje za spoločnosť ako celok
podľa § 17 až 29. Od takto zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci
na komplementárov, ktorý sa určí v rovnakom pomere, v akom sa delí zisk pred zdanením medzi
komanditistov a komplementárov. Zostávajúci základ dane je základom dane komanditnej
spoločnosti. Daňová strata sa delí rovnako ako základ dane vypočítaný podľa § 17 až 29.
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Od ručenia spoločníkov sa odvíja aj spôsob zdanenia. Zistí sa základ dane za spoločnosť ako celok
(najskôr sa výsledok hospodárenia z podvojného účtovníctva musí pretransformovať na základ
dane), oddelí sa časť pripadajúca komplementárom (zdania ju, ak sú fyzickými osobami, v zmysle §
6 ods. 1 písm. d) ZDP vo svojich daňových priznaniach podobne ako spoločníci v. o. s.) a zvyšok sa
podrobí zdaneniu daňou z príjmov právnických osôb. Zo zisku po zdanení sa vyplácajú podiely
jednotlivým komanditistom.

Príklad
Komanditná spoločnosť nadobudla zisk 200 000 Sk. Spoločníkmi sú fyzické osoby: traja
komplementári (súkromný majetok: 1 mil. Sk; 1,5 mil. Sk; 2,5 mil. Sk) a traja komanditisti
(splatené kapitálové vklady: 10 000 Sk, 20 000 Sk, 30 000 Sk).
A. Spoločenská zmluva neupravuje delenie zisku.
Zisk pripadajúci komplementárom: 200 000 / 2 = 100 000 Sk
Jednotliví komplementári si rozdelia polovicu z celkového zisku rovným dielom:
100 000 / 3 = 33 333,33 Sk
Daň z príjmu PO: 100 000 * 0,19 = 19 000 Sk
Suma pripadajúca komanditistom: 100 000 – 19 000 = 81 000 Sk
Komanditisti si rozdelia zisk v pomere splatených kapitálových vkladov:
81 000 * 1/6 = 13 500 Sk; 81 000 * 2/6 = 27 000 Sk; 81 000 * 3/6 = 40 500 Sk

Komanditista A
Komplementár C
Komanditista B

Komplementár B

Komanditista C

Komplementár A
Daň z príjmu PO
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B. Spoločenská zmluva upravuje delenie zisku. Zisk spoločnosti je rozdelený medzi
komplementárov a komanditistov v pomere 75:25. Zisk sa medzi komplementárov delí v pomere
ručenia súkromným majetkom, medzi komanditistov v pomere splatených kapitálových vkladov.
Zisk pripadajúci komplementárom: 200 000 * (75/100) = 150 000 Sk
Zisky komplementárov:
150 000 * 1/5 = 30 000 Sk; 150 000 * 1,5/5 = 45 000 Sk; 150 000 * 2,5/5 = 75 000 Sk
Daň z príjmu PO: 50 000 * 0,19 = 9 500 Sk
Suma pripadajúca komanditistom: 50 000 – 9 500 = 40 500 Sk
Komanditisti si rozdelia zisk v pomere splatených kapitálových vkladov:
40 500 * 1/6 = 6 750 Sk; 40 500 * 2/6 = 13 500Sk; 40 500 * 3/6 = 20 250Sk

Komanditista A
Komanditista B

Komanditista C
Komplementár C
Daň z príjmu PO

Komplementár A

Komplementár B

Výhody a nevýhody komanditnej spoločnosti
Výhody:
•

zákon nepredpisuje výšku základného imania vkladov, s výnimkou komanditistov

•

spojenie prvkov kapitálovej a personálnej spoločnosti, čo umožňuje spoločníkom vybrať si
medzi osobnou účasťou na riadení a účasťou len prostredníctvom vkladu

•

lepšia úverová prispôsobilosť spoločnosti

•

obmedzené ručenie komanditistov

•

rozšírenie základného imania vkladmi komanditistov, pričom vedenie zostáva v rukách
komplementárov
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Nevýhody:
•

zložité delenie zisku

•

neobmedzené ručenie komplementárov

•

deľba právomocí medzi skupinami spoločníkov musí byť veľmi presná, aby sa predišlo
konfliktom

•

komanditisti sa nemôžu podieľať na vedení a zastupovaní spoločnosti, obmedzená možnosť
kontroly

Slovník
Prokúra je špeciálny typ zastúpenia na základe plnej moci.
Prokurista (t. j. splnomocnený na základe plnej moci) je oprávnený konať za podnikateľa
vo všetkých úkonoch týkajúcich sa prevádzky podniku. Dokonca aj v takých právnych úkonoch,
pri ktorých sa vyžaduje zvláštna plná moc (napríklad na zastupovanie pred súdom). Prokúra je
obmedzená do tej miery, že prokurista môže robiť právne úkony týkajúce sa len prevádzky podniku.
Úkon, ako je predaj samotného podniku, určite nie je úkonom týkajúcim sa prevádzky podniku, išlo
by o prekročenie plnomocenstva vyplývajúceho z prokúry. Prokúra tiež nezahŕňa oprávnenie na
scudzovanie (napríklad predaj nehnuteľnosti) a zaťažovanie nehnuteľností (napríklad založenie
nehnuteľnosti), pokiaľ v nej nie je toto oprávnenie výslovne uvedené.
Prokuristom môže byť len fyzická osoba. Prokúru je možné udeliť aj viacerým osobám. Priamo
v prokúre je potrebné vymedziť, či každý prokurista koná samostatne, alebo či je potrebný súhlas
všetkých (resp. súhlas aspoň dvoch z nich). Prokurista sa pri vykonávaní písomných úkonov,
podpisuje tak, že k obchodnému menu podnikateľa pripojí dodatok, ktorý označuje prokúru
(napríklad „prokurista“) a svoj podpis.

Kontrolné otázky
Aké druhy spoločníkov figurujú v komanditnej spoločnosti? Akým spôsobom ručia za záväzky
spoločnosti?
Kto sa zúčastňuje obchodného vedenia spoločnosti?
Kto je štatutárnym orgánom?
Ako je delený zisk medzi jednotlivých spoločníkov?
Kedy sa môže komanditná spoločnosť pretransformovať na verejnú obchodnú spoločnosť?

Použitá literatúra
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.: Podnikové hospodárstvo, 2007, ISBN 978-80-89085-79-8
Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník č. (§ 93 - § 104)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
www.zbierka.sk
www.podnikajte.sk
www.epi.sk
sk.wikipedia.org

11/11

