Spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o.
sro je v SR najpopulárnejšia forma obchodnej spoločnosti;
ZI 5000,- €/200 000,-Sk = súhrn kapitálových – peňažných i nepeňažných vkladov;
min. 1 zakladateľ; max. 50 spoločníkov;
min. vklad 1 spoločníka = 750,-€/30 000,-Sk; vklady jednotlivých spoločníkov musia byť
do zápisu do OR splatené do výšky 30%.
ak 1 zakladateľ, musí zaplatiť do zápisu do OR min. 5000,- €/200 000,- Sk, ak viac tak
stačí 50% = 2500,-€/100 000,- Sk v súbehu s predošlou podmienkou, týkajúcou sa
povinnosti splatenia vkladov jednotlivými spoločníkmi. vklady, ku ktorým sa spoločníci
zaviazali v spoločenskej zmluve SZ sa musia splatiť najneskôr do 5 rokov.
Spoločnosť ručí za záväzky celým majetkom; spoločníci ručia len do výšky nesplatenej
časti svojho kapitálového vkladu.
Spoločníci sa zúčastňujú na riadení – hlasujú na VZ.
Majú právo na podiel na zisku, na riadení, na LZ (likvidačnom zostatku).
OZ hovorí, že zisk sa medzi spoločníkov delí podľa SZ, inak podľa pomeru splatených
kapitálových vkladov. Stratu možno odpísať najdlhšie do 5 rokov;
Spoločníci pri odchode zo spoločnosti nemajú nárok na vrátenie vkladov počas
existencie spoločnosti.
SRO platí DPrO 19%;
Orgány sro:
Valné zhromaždenie VZ – vrcholný orgán; hlasuje sa napr.:1hlas na 25,-€/1000,-Sk
SKV;
štatutárny orgán = konatelia – riadia spoločnosť;
dozorná rada = kontrolný orgán;
zakladá sa podpísaním spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny, ak je len 1
zakladateľ;
vzniká zápisom do OR
Obchodný podiel súhrn všetkých práv a povinností spoločníka, podiel spoločníka na
čistom obchodnom imaní; mení sa v závislosti od výsledkov hospodárenia;
O zvyšovaní, resp. znižovaní ZI rozhoduje VZ.
ZI možno zvýšiť z majetku spoločnosti, ktorý prevyšuje ZI; zachová sa pôvodný pomer
vložených vkladov
SRO musí tvoriť rezervný fond – viď graf;
REZERVNÝ FOND ak nie pri vzniku, tak keď 1*dosiahne sro zisk, 5% čistého zisku =
ČZ nie však viac ako 10% ZI.
V ďalších rokoch, vždy keď sro dosiahne ČZ dáva do RF 5% ČZ, až kým nedosiahne
sumu rovnajúcu sa min 10% ZI.
O použití prostriedkov z RF rozhodujú konatelia.(§ 67odst.1.) Konatelia môžu konať
samostatne ak SZ neupravuje niečo iné, menuje ich VZ – jedného, resp. viacerých, môže
to byť niekto zo spoločníkov, alebo iná FyO. Konateľom nemôže byť člen dozornej rady.
DR.
Kontrola: DR kontroluje spoločníkov, konateľov, účtovníctvo; musí mať min. 3členov.
LZ sa medzi spoločníkov delí podľa spoločenskej zmluvy, resp. podľa OZ, t.j. podľa
pomeru splatených kapitálových vkladov.
VÝHODY SRO:
- malý štartovací kapitál, -výhodné ručenie,
- málo spoločníkov, ľahká komunikácia,
- pružnosť;
NEVÝHODY SRO: - nízka úverová schopnosť; - nízka schopnosť získať ďalší
dodatočný kapitál.

