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Verejná obchodnná spoločnosť
1. Základné ustanovenia
1.1Verejná obchodná spoločnosť je osobnou spoločnosťou. Môže byť založená len za
účelom podnikania a nemôže byť založená jedinou osobou. Vo verejnej obchodnej
spoločnosti musia byť minimálne dve osoby, fyzické alebo právnické. Takáto spoločnosť
zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom a spoločníci ručia za záväzky
spoločnosti všetkým svojim majetkom spoločne a nerozdielne
1.2 Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „verejná obchodná
spoločnosť“, ktoré môže byť nahradené skratkou „ver. obch. spol.“ alebo „v.o.s.“. Ak
spoločnosť obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, vtedy postačí dodatok „a
spol.“.
V spoločenskej zmluve sú upravené povinné obsahové náležitosti, ktorou sa zakladá
v.o.s.. Táto zmluva musí byť podpísaná všetkými zakladateľmi a právnosť ich podpisov
musí byť právne overená.
1.3 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 spoločnosti

2. Práva a povinnosti spoločníkov
Úprava práv a povinností spoločníkov nie je povinnou obsahovou náležitosťou
spoločenskej zmluvy. Na zmenu spoločenskej zmluvy je zásadne potrebný súhlas
všetkých spoločníkov, avšak spoločenská zmluva alebo ObchZ môžu obsahovať odlišnú
úpravu.
a, Peňažné a nepeňažné vklady spoločníkov sa stávajú majetkom spoločnosti.
Spoločník je povinný splatiť svoj vklad v lehote určenej v spoločenskej zmluve,
inak bez zbytočného odkladu po vzniku spoločnosti
b, Pri oneskorenom splatení peňažného vkladu je spoločník povinný platiť úroky
z omeškania vo výške 20% z dlžnej sumy, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
c, Spoločník nie je povinný zvýšiť svoj vklad nad hodnotu určenú v spoločenskej
zmluve ani doplniť túto hodnotu v prípade strát, ak spoločenská zmluva neurčuje
inak
- na obchodné vedenie spoločnosti je oprávnený každý spoločník v rámci dohody medzi
nimi
- ak spoločníci v spoločenskej zmluve poveria vedením spoločnosti sčasti alebo úplne
jedného alebo viacerých spoločníkov, ostatní spoločníci toto oprávnenie v tomto rozsahu
strácajú.
- spoločník poverený obchodným vedením spoločnosti je povinný na požiadanie
informovať ostatných spoločníkov o všetkých záležitostiach spoločnosti. Každý
spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti
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- ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné, môže sa poverenie spoločníka odvolať, ak sa
na tom dohodnutú ostatní spoločníci
- každý spoločník je oprávnený uplatniť v mene spoločnosti nárok na splatenie vkladu
alebo právo na náhradu škody, ktoré má spoločnosť voči spoločníkovi alebo spoločníkom
2.1 Rozdelenie zisku
-spôsob delenia zisku a znášanie podielu na strate by mali byť ustanovené v spoločenskej
zmluve
Ak v spoločenská zmluva neurčuje inak tak delenie zisku je nasledovné:
- zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov rovným dielom. Podiel na
zisku určený na základe ročnej účtovnej závierky je splatný do troch mesiacov
od jej schválenia
- ak sa delí zisk medzi spoločníkov rovným dielom, majú spoločníci nárok na
úroky z hodnoty svojho splateného vkladu v dohodnutej výške
- stratu zistenú ročnou účtovnou závierkou znášajú spoločníci rovným dielom
Pri pristúpenie ďalšieho spoločníka alebo vystúpenie spoločníka zo spoločnosti je
potrebná zmena spoločenskej zmluvy formou písomného dodatku. Na zmenu
spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov ak spoločenská zmluva
neustanovuje inak
2.2 Zákaz konkurencie
Bez dovolenia ostatných spoločníkov nesmie spoločník podnikať v predmete podnikania
spoločnosti, a to ani v prospech iných osôb. Spoločenská zmluva môže upraviť zákaz
konkurencie inak.

2.3 Príklad delenia zisku
Spoločník
A
B
C
Spolu

Súkromný majetok
230 000
500 000
750 000
1 480 000

Kapitálové vklady
120 000
250 000
300 000
670 000

Celkové náklady za kalendárny rok predstavujú čiastku 1 500 000 SK a celkové výnosy
5 000 000 SK. Kapitálové vklady sú už splatené a v predošlom roku nedošlo k strate.
Spoločenská zmluva ustanovuje :
1. 8% úročenie splatených kapitálových vkladov
2. delenie zisku podľa majetkových pomerov spoločníkov- tzn. podľa ručenia
spoločníkov súkromným majetkom
3. delenie likvidačného majetku podľa ručenia spoločníkov súkromným majetkom
Úroky zo splatených kapitálových vkladov vo výške 8% je 53 600. Tieto príjimi tvoria
čiastkový základ dane a po sčítaní sa zdaňujú 19% daňou.
Ročný zisk = výnosy – náklady
Zisk = 5000000 – 1553600 = 3 446400
Percento ručenia = ((Súkromný majetok + kapitálové vklady)/ručenie spoločníkov)*100
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Spoločník
Súkromný majetok Kapitálové vklady Percento ručenia
230 000
120 000
16,27
A
500
000
250
000
34,88
B
750 000
300 000
48,83
C
Ručenie spoločníkov = ∑SM + ∑KV = 2150 000
VOS nie je platiteľom 19 %-tnej dane z príjmu právnickych osôb.
V prípade likvidácie spoločnosti je delenie zisku nasledovné. Všetky hodnoty sú ako
v predchádzajúcom príklade. Likvidačný zostatok je 3 500000.
Likvidačný zostatok – SKV = 3500000 – 670 000 = 2830 000
Spoločník
A
B
C

Súkromný majetok
230 000
500 000
750 000

Kapitálové vklady
120 000
250 000
300 000

Spoločník

Podiel na
zisku

Likvidačný
zostatok

Príjem
z KM

A
B
C
Spolu

560 729
1202104
1682877
3445710

460 441
987 104
1381889
2829434

9600
20000
24000
53600

Percento ručenia
16,27
34,88
48,83

Vrátené KV Po zdanení
19 %
daňnou
120 000
932124
250 000
2355474
300 000
2744901
670 000
6032499

3. Právne vzťahy k tretím osobám
Štatutárnym orgánom t.j. tým, kto je oprávnený robiť v mene verejnej obchodnej
spoločnosti právne úkony vo všetkých veciach, je každý zo spoločníkov. Ak sú na
konanie v mene spoločnosti vo všetkých jej záležitostiach spoločenskou zmluvou
poverení len niektorí spoločníci, sú len títo spoločníci jej štatutárnym orgánom.
3.1 Ručenie spoločníka
Verejná obchodná spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.
Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti všetkým svojim majetkom spoločne
a nerozdielne (to znamená že veriteľ môže požadovať, ak záväzok veriteľa neuspokojila
spoločnosť, od ktoréhokoľvek z nich.) Fyzická alebo právnická osoba môže byť
spoločníkom s neobmedzeným ručením iba v jednej spoločnosti. Pohľadávka veriteľa
len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť uspokojená aj
z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
- spoločník, ktorý do spoločnosti pristúpil, ručí za záväzky spoločnosti
vzniknuté pred jeho pristúpením. Môže však požadovať od ostatných
spoločníkov, aby mu poskytli náhradu za poskytnutie tohto plnenia a nahradili
náklady s tým spojené
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-

zánik účasti spoločníka za trvania spoločnosti neznamená aj zánik jeho
zákonného ručenia za záväzky spoločnosti. Ručí však už len za záväzky, ktoré
vznikli pred zánikom jeho účasti

4. Zrušenie a likvidácia spoločnosti
Zákon stanovuje, že zániku obchodnej spoločnosti predchádza jej zrušenie. ObchZ
v ustanovení §68 vymenúva dôvody, na základe ktorých dochádza k zrušeniu obchodnej
spoločnosti. Pri v.o.s. zákon vychádza z jej osobného charakteru. V tejto spoločnosti sa
totiž naplno prejavuje osobná účasť spoločníka na podnikaní. Z uvedenej skutočnosti
potom zákon vychádza aj pri úprave ďalších dôvodov zrušenia spoločnosti, ktoré súvisia
s existenciou osoby spoločníka (smrť, zánik spoločníka) a inými okolnosťami, ktoré majú
dopad na postavenie spoločníka (vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, začatie
exekučného konania na jeho obchodný podiel).
(1) Okrem prípadov uvedených v § 68 sa spoločnosť zrušuje:
- a) v prípade, že bola verejná obchodná spoločnosť uzavretá na dobu neurčitú,
môže spoločník podať výpoveď spoločenskej zmluvy v zákonom stanovenej
dobe a dosiahnuť tým zrušenie spoločnosti. Uplynutím výpovednej doby
(uplynutím kalendárneho roka) dochádza k zrušenia spoločnosti.
- b) k zrušeniu dochádza aj na základe súdu o zrušení spoločnosti. Súd tak
rozhodne podľa § 90 ObchZ na návrh spoločníka z dôvodu, že niektorý zo
spoločníkov poruší spoločenskú zmluvu podstatným spôsobom. Pri danom
dôvode zrušenia obchodnej spoločnosti nemajú spoločníci možnosť dohodnúť
sa, že bude spoločnosť naďalej trvať
- c) smrťou jedného zo spoločníkov, ibaže spoločenská zmluva pripúšťa, aby sa
spoločníkom stal dedič, ten sa o svoju účasť prihlási a v spoločnosti zostávajú
aspoň dvaja ďalší spoločníci
- d) zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom
- e)vyhlásením konkurzu na majetok niektorého zo spoločníkov alebo
zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
- f) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony niektorého zo
spoločníkov (k pozbaveniu alebo obmedzeniu spoločnosti na právne úkony
dochádza na základe rozhodnutia súdu v občianskom súdnom konaní)
- g) doručením exekučného príkazu na podiel spoločníka
- f) zákon stanovuje, že k zrušeniu spoločnosti môže dôjsť aj na základe ďalších
dôvodov určených v spoločenskej zmluve
(2) Pri dôvodoch zrušenia spoločnosti uvedených v odseku 1 v prvých 7 bodoch sa môžu
zostávajúci spoločníci zmenou spoločenskej zmluvy dohodnúť, že spoločnosť trvá aj
naďalej bez spoločníka, ktorého sa dôvod zániku týka. Takúto dohodu o zmene
spoločenskej zmluvy je potrebné urobiť v lehote troch mesiacov od zrušenia spoločnosti,
inak toto právo zaniká a spoločnosť vstupuje do likvidácie.
(3) Ak bol konkurz na majetok spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla (podľa §
88 ods. 1 písm. e) ObchZ, právoplatným rozhodnutím súdu zrušený z iných dôvodov ako
po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku, účasť spoločníka
v spoločnosti sa obnovuje
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- ak bola právoplatným rozhodnutím súdu zastavená exekúcia podľa osobitných zákonov
V týchto prípadoch dochádza zo zákona k obnoveniu účasti spoločníka v spoločnosti.
Zároveň zákon zakotvuje, že ak by už spoločnosť vyplatila spoločníkovi vyrovnávací
podiel, má spoločnosť v prípade obnovenia jeho účasti v spoločnosti nárok na jeho
vrátenie
(4) V prípade zrušenia verejnej obchodnej spoločnosti z dôvodov stanovených zákonom
a súčasne za naplnenie podmienky, že spoločnosť dosiaľ nezanikla (nedošlo k jej výmazu
z obchodného registra) a splnenia podmienok uvedených v odseku 3, môžu sa spoločníci
dohodnúť na tom, že spoločnosť naďalej trvá. Spoločníci môžu dosiahnuť navrátenie do
stavu, ktorý bol pred zrušením.
Ak nastanú dôvody zrušenia spoločnosti podľa odseku §88 ods. 1 písmená a), c), d), e),
f) a g) pri jednom spoločníkovi alebo pri viacerých spoločníkoch a ak v spoločnosti
zostáva iba jeden spoločník, môže sa tento spoločník rozhodnúť, že prevezme ako právny
nástupca imanie zrušenej spol. bez jej likvidácie.
Rozhodnutie musí spoločník urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď nastal dôvod podľa
predchádzajúceho odseku, inak toto právo zaniká a zrušená spol. vstupuje do likvidácie.
Ak je spoločníkom s.r.o. alebo a.s., vyžaduje sa na rozhodnutie súhlas valného
zhromaždenia
Účinky prevzatia imania spol. spoločníkom nastávajú zápisom do obchodného registra.
Zápisom do obchodného registra prechádzajú na spoločníka aj práva a povinnosti
zaniknutej spol. vyplývajúce z pracovných vzťahov
Do obchodného registra sa zapisuje
- pri zanikajúcej spol. údaj o tom, že imanie spol. prevzal spoločník,
s uvedením jeho obchodného mena, sídla a identifikačného čísla alebo mena,
bydliska a rodného čísla
- pri spoločníkovi, ktorý prevzal imanie spoločnosti, údaj o tom, že prevzal
imanie spol., s uvedením jej obchodného mena, sídla a identifikačného čísla,
iba ak je zapísaný v obchodnom registri.
Návrh na zápis do obchodného registra podáva spoločník. Ak je spoločník, ktorý prevzal
imanie spol., zapísaný v obchodnom registri, vykonávajú sa zápisy podľa odseku 5
k tomu istému dňu.
V prípadoch uvedených v § 88 ods. 2 a § 88a vzniká bývalému spoločníkovi alebo jeho
dedičovi, prípadne právnemu nástupcovi voči spol. nárok na vyrovnávací podiel.
Ak niektorý zo spoločníkov poruší podstatným spôsobom spoločenskú zmluvu, môže súd
na návrh iného spoločníka spoločnosť zrušiť.

5. Smrť spoločníka
Ak smrťou spoločníka nezaniká spol., môže sa dedič prihlásiť o svoju účasť v spol. do
jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Prihlásením vstupuje dedič do práv
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a povinností zomretého spoločníka ku dňu jeho smrti. Prihlásenie musí byť písomné
a podpis dediča musí byť úradne overený.
Dedič, ktorý sa neprihlásil o účasť v spol., má právo na vyplatenie vyrovnávacieho
podielu podľa § 89
Ak podiel zomretého spoločníka zdedí viac dedičov, platia primerane ustanovenia
odsekov 1 a 2 s tým, že práva tam uvedené má každý z dedičov a týkajú sa iba jeho
účasti. Podiel zomretého spoločníka sa rozdelí medzi dedičov v pomere, v akom sa
podieľajú na dedičstve. Tým dedičom, ktorí sa neprihlásia o účasť v spol., sa vyplatí časť
vyrovnávacieho podielu zomretého spoločníka, ktorá im pripadla. Dedičia ktorí sa
prihlásia, stávajú sa spoločníkmi. Ich podiel je určený výškou časti vyrovnávacieho
podielu zomretého spoločníka, ktorý im pripadol v rámci dedičstva.
5.1 Vyrovnanie spoločníkov
Ak sa verejná obchodná spoločnosť zrušuje likvidáciou, spoločníkom vzniká nárok na
podiel na likvidačnom zostatku. Likvidačným zostatkom je majetkový zostatok, ktorý
vyplynie z likvidácie. Rozdelenie likvidačného zostatku sa spravidla spravuje
spoločenskou zmluvou. Aplikácia zákonných ustanovení sa uplatní len ak spoločenská
zmluva neobsahuje odlišnú úpravu. V takom prípade sa likvidačný zostatok rozdelí medzi
spoločníkov najprv do výšky hodnoty ich splatených vkladov. Ak zostane ešte zvyšok,
tento sa rozdelí medzi spoločníkov rovným dielom. Môže sa stať situácia, že likvidačný
zostatok nestačí na vrátenie splatených vkladov, potom sa na výške likvidačného zostatku
podieľajú spoločníci v pomere k ich výške.
Na Slovensku je momentálne 1252 verejných obchodných spoločností. Zdroj zo
štatistického úradu SR z dňa 18.10.2007. Zaujímavá tabuľka je na stránke
http://www.infostat.sk/ELIS/RES/tabulky/vos_kom.html kde sa nachádza v akých
sektoroch sa vyskytujú a v akom množstve verejné obchodné a komanditné
Kontrolné otázky:
1) Definuj verejnú obchodnú spoločnosť.
2) Vymenuj aspoň 5 dôvodov kedy sa spoločnosť môže zrušiť
3) Ručí spoločník ktorý pristúpil do spoločnosti aj za záväzky ktoré vznikli pred jeho
vstúpením do spoločnosti?

6. Použitá literatúra:
Poradca 10/2007, Obchodný zákonník
www.butkaj.sk
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