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Rozdelenie obchodných spoločností
Obchodná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania.
Obchodné spoločnosti rozdeľujeme na:
-

Personálne spoločnosti
o Verejná obchodná spoločnosť (ver. obch. spol. alebo v. o. s.)
o Komanditná spoločnosť (kom. spol. alebo k. s.)
o Tichá spoločnosť

-

Kapitálové spoločnosti
o

Spoločnosť s ručením obmedzeným (spol. s r. o. alebo s. r. o)

o

Akciová spoločnosť (akc. spol. alebo a. s.)

- špeciálna forma - družstvo

Kapitálová spoločnosť sa dá jednoducho charakterizovať ako spoločnosť, na ktorej
základnom imaní sa spoločníci zúčastňujú svojím kapitálovým vkladom.
Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník upravuje postavenie podnikateľov,
obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.

1.1 Obchodný register
Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého
súčasťou

je

zbierka

zákonom

ustanovených

listín.

Spoločnosť

s ručením

obmedzeným a akciová spoločnosť musia byť zapísané v obchodnom registri.
Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného
účtovníctva

o stave

a pohybe

obchodného

majetku

a záväzkov,

čistého

obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku. Akciové
spoločnosti musia mať riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku overenú audítorom
podľa osobitného predpisu.

1.2 Založenie spoločnosti
Spoločnosť

sa

zakladá

spoločenskou

zmluvou

podpísanou

všetkými

zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená. V prípade

založenia

spoločnosti

jediným zakladateľom,

spoločenskú

zmluvu

nahrádza

zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí obsahovať rovnaké podstatné časti
ako spoločenská zmluva alebo zakladateľská zmluva.

1.2.1 Základné imanie
Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i
nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti a povinne sa vytvára
v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti. Jeho výška sa
zapisuje do obchodného registra. Vkladom spoločníka je súhrn peňažných
prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré spoločník vkladá do
spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti. Nepeňažným
vkladom môže byť len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť. Časti
vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý je
tým poverený v spoločenskej zmluve.
Podiel je miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti. Pri zániku
účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi právo na
vyplatenie podielu. Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe riadnej
individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému
obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka v spoločnosti, ak spoločenská zmluva
neurčuje niečo iné. Vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch, ak zákon neustanovuje
alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú iný spôsob vyrovnania podielu. Ak
je so zrušením spoločnosti spojená likvidácia, má spoločník právo na podiel na
majetkovom zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie.

1.3 Vznik spoločnosti
Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.
Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia
spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné
podnikateľské oprávnenie. Ak pri založení obchodnej spoločnosti nie je výslovne
určené, že sa zakladá na dobu určitú, platí, že bola založená na dobu neurčitú.
Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť vytvára rezervný fond
povinne zo zisku bežného účtovného obdobia vykázaného v schválenej riadnej

individuálnej účtovnej závierke. Rezervný fond možno vytvoriť už pri vzniku
spoločnosti alebo pri zvyšovaní základného imania.

1.4 Zánik spoločnosti
Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Pri dobrovoľnom
zrušení spoločnosti sa môže rozhodnúť, že sa zlúči alebo splynie s inou
spoločnosťou, prípadne sa rozdelí.

2 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM
Spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria
vopred určené vklady spoločníkov.
Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie “spoločnosť s ručením
obmedzeným“, postačí však skratka “spol. s r. o.“ alebo “s. r. o.“.
Hodnota základného imania spoločnosti musí byť minimálne 200 000 Sk.
Hodnota vkladu spoločníka musí byť minimálne 30 000 Sk. Spoločnosť zodpovedá
za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za
záväzky spoločnosti

do

výšky svojho

nesplateného

vkladu zapísaného

v obchodnom registri.
Spoločnosť môže založiť jeden až 50 spoločníkov. Spoločnosť s jedným
spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej
spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch
spoločnostiach.
Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci
konatelia spoločnosti.
Spoločnosť

sa

zakladá

spoločenskou

zmluvou

zakladateľmi. Spoločenská zmluva musí obsahovať:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,

podpísanou

všetkými

b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena
a bydliska fyzickej osoby,
c) predmet podnikania (činnosti),
d) výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku
splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty
splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie
peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku
ktorému sa zaviazal,
e) mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým
konajú v mene spoločnosti,
f) mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje,
g) určenie správcu vkladov,
h) výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku,
a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
i) výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na
činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,
j) predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
k) ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.
Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí sa na
každý peňažný vklad splatiť najmenej 30 %. Celková hodnota splatených
peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však
byť minimálne 100 000 Sk. Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať
do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie.
Spoločník je povinný splatiť vklad určený v spoločenskej zmluve najneskôr do piatich
rokov od vzniku spoločnosti.

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu
účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka
k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich
splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
Spoločnosť vytvára rezervný fond v čase a vo výške, ktorú určuje spoločenská
zmluva; ak sa rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť
povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok,
v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku,
nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne
dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však vo
výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia
výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej
však do výšky 10 % základného imania.

2.1 Orgány spoločnosti
2.1.1 Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho
pôsobnosti patrí:
a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej
vznikom,
b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej
účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
c) schvaľovanie stanov a ich zmien,
d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, ak je zákonom alebo spoločenskou
zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia,

e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie
o nepeňažnom vklade,
f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
h) vylúčenie spoločníka
i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to
spoločenská zmluva pripúšťa,
j) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti
podniku,
k) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon,
spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti.
Pokiaľ spoločenská zmluva, prípadne stanovy neurčujú inak, rozhoduje valné
zhromaždenie aj o vymenovaní a odvolaní prokuristu. Valné zhromaždenie si môže
vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov
spoločnosti.
Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú
aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Každý
spoločník má jeden hlas na každých 1000 Sk svojho vkladu, pokiaľ spoločenská
zmluva neurčuje iný počet hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou
hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje
vyšší počet hlasov. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa.
Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti
valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon
neustanovuje inak.

2.2 Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov
viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak
spoločenská zmluva neurčuje inak. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická
osoba. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo
iných fyzických osôb.
Dozorná rada sa zriaďuje, ak tak určuje spoločenská zmluva.
Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, alebo ktorý bol vylúčený, vzniká
právo na vyrovnací podiel. Rovnaké právo má dedič alebo právny nástupca
spoločníka, pokiaľ naňho neprešiel obchodný podiel.
Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého
účasť v spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak
spoločenská zmluva neurčuje inak.

3 AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ
Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na
určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za
porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky
spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie “akciová
spoločnosť“ alebo skratku “akc. spol.“ alebo skratku “a. s.“.
Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou,
inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí
zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu.

Ak

spoločnosť

zakladá

jeden

zakladateľ, nahrádza zakladateľskú zmluvu zakladateľská listina.
Hodnota základného imania spoločnosti musí byť minimálne 1 000 000 Sk alebo
minimálne 25 000 eur, ak je menovitá hodnota akcií vyjadrená v eurách.

Akciová spoločnosť môže byť súkromnou akciovou spoločnosťou alebo verejnou
akciovou spoločnosťou. Za verejnú akciovú spoločnosť sa považuje spoločnosť,
ktorá vydala všetky akcie alebo časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie
akcií alebo ktorej akcie prijala burza na obchodovanie na trhu cenných papierov.

3.1 Akcie
Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona
a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení
spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak
zákon neustanovuje inak.

3.1.1 Druhy akcií:
akcia bez hlasovacieho práva – akcia, ktorá jej majiteľovi nedáva právo hlasovať
na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti. Príkladom takejto akcie je prioritná
(privilegovaná) akcia, na ktorú sa vypláca pevná dividenda.
akcia kmeňová – druh akcie, poskytujúci jej vlastníkovi také základné práva, ako je
právo podieľať sa na zisku – akciovej spoločnosti, zúčastňovať sa na jej riadení a
mať účasť na likvidačnom zostatku pri zániku akciovej spoločnosti. Jej protikladom je
akcia prioritná.
akcia na majiteľa – druh akcie, ktorú možno previesť z osoby na osobu. Neuvádza
sa na nej meno vlastníka. Právami s ňou spojenými disponuje jej držiteľ. Protikladom
akcie na majiteľa je akcia na meno.
akcia na meno – akcia, na ktorej sa uvádza meno jedného alebo viacerých
vlastníkov. Jej vlastníctvo možno previesť z osoby na osobu prostredníctvom –
idosamentu (rubopisu). v rubopise akcie na meno sa v prípade, že ide o
nadobúdajúcu fyzickú osobu uvádza jej meno, bydlisko a deň účinnosti prevodu, v
prípade, že ide o právnickú osobu, jej obchodné meno, sídlo a taktiež deň účinnosti
prevodu. Týmito formalitami sa akcia na meno odlišuje od iných prevoditeľných –
cenných papierov tu sa pri prevode uvádza len doložka na rad a meno nového
nadobúdateľa, resp. nadobúdateľov.
akcia prioritná – (tiež preferenčná, resp. privilegovaná) – druh akcie, ktorý jej
vlastníkovi (vlastníkom), ktoré sa neposkytujú vlastníkom iných druhov akcií. Môže
ísť o právo na prednostný podiel na zisku (prioritná dividenda), právo na –

superdividendu, predkupné právo na akcie v prípade ďalších emisií, právo na
prednostný podiel z likvidačného zostatku pri zániku akciovej spoločnosti a pod.
Právo na získanie prioritnej dividendy z prioritných akcií môže byť spojené s
rozhodnutím zakotveným v stanovách akciovej spoločnosti, na základe ktorého
majiteľom prioritných akcií nenáleží právo hlasovať na valnom zhromaždení akciovej
spoločnosti, resp. sa im obmedzuje alebo dokonca vylučuje právo na upisovanie
novovydaných akcií
akcia zamestnanecká – akcie na meno, ktoré akciová spoločnosť vydáva výhradne
pre svojich zamestnancov v snahe zainteresovať ich na činnosti akciovej spoločnosti.
Prevod zamestnaneckých akcií je možný len medzi zamestnancami, a to vrátane
tých , ktorí odišli do dôchodku. Smrť majiteľa zamestnaneckej akcie alebo ukončenie
pracovného pomeru v akciovej spoločnosti je spojené so zánikom práv spojených s
jej vlastníctvom. Akciu v takom prípade treba vrátiť akciovej spoločnosti, tá za ňu
zaplatí splatenú časť jej nominálnej hodnoty alebo pomernú časť jej trhovej
(kurzovej) ceny, prípadne celú jej hodnotu. Stanovy musia určiť menovitú hodnotu
všetkých druhov akcií, ktoré sa majú vydať. Súčet menovitých hodnôt týchto akcií
musí zodpovedať výške základného imania.
Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí obsahovať:
a) obchodné meno, sídlo a predmet podnikania (činnosti),
b) navrhované základné imanie,
c) počet akcií, ich menovitú hodnotu, formu a podobu; ak sa majú vydať akcie
rôznych druhov, ich názov a opis práv s nimi spojených; údaj o obmedzení
prevoditeľnosti

akcií,

ak

majú

byť

vydané

akcie

na

meno,

ktorých

prevoditeľnosť je obmedzená,
d) emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva,
e) počet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia,
f) určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa
nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií, ktoré zakladateľ
upísal, ak sa zakladateľ zaväzuje vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad,

g) určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1,
h) predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom.
(2) Ak sa má spoločnosť založiť na základe výzvy na upisovanie akcií, musí
zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina ďalej obsahovať:
a) čas a miesto upisovania akcií,
b) postup pri upísaní akcií prevyšujúcich navrhované základné imanie, najmä
určenie, či zakladatelia po upísaní navrhovaného základného imania umožnia
upisovanie ďalších akcií; ak sa pripúšťa upisovanie akcií prevyšujúcich navrhované
základné imanie, určenie, či sa o upísané akcie prevyšujúce navrhované základné
imanie zvýši výška navrhovaného základného imania alebo či sa bude krátiť počet
upísaných akcií jednotlivým upisovateľom v pomere, v akom upísali akcie pri
zachovaní navrhovanej výšky základného imania, prípadne čiastočnom zvýšení
navrhovaného základného imania; zakladateľská zmluva môže určiť aj iný postup pri
upísaní akcií prevyšujúcich navrhované základné imanie,
c) miesto a čas na splatenie časti upísaných akcií a jej výšky,
d) spôsob zvolania ustanovujúceho valného zhromaždenia upisovateľov.

3.2 Založenie spoločnosti na základe výzvy na upisovanie akcií
K upísaniu akcie dochádza zápisom do listiny upisovateľov alebo doručením
písomného prejavu vôle upisovateľa.
Zakladatelia zvolajú ustanovujúce valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 60 dní
odo dňa, keď sa dosiahlo upísanie navrhovaného základného imania.
Ak sa upisovateľ zaviazal k peňažnému vkladu, je povinný splatiť časť menovitej
hodnoty ním upísaných akcií v lehote a vo výške určenej uznesením valného
zhromaždenia, najmenej však vo výške 30 % menovitej hodnoty akcií na účet
v banke, ktorý určí upisovateľom predstavenstvo. Pri spoločnostiach, ktorých akcie
burza prijala na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov, vyžaduje sa
v tejto lehote splatenie celého emisného kurzu akcií.

3.3 Založenie spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií
Ak sa zakladatelia v zakladateľskej zmluve dohodnú, že v určitom pomere splatia
celé základné imanie spoločnosti, nevyžaduje sa výzva na upisovanie akcií
a konanie ustanovujúceho valného zhromaždenia.

3.4 Vznik spoločnosti
Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania
a splatených najmenej 30 % z peňažných vkladov. Návrh na zápis do obchodného
registra podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva.
Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné
zhromaždenie

podľa

výsledku

hospodárenia

určilo

na

rozdelenie.

Pokiaľ

z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku
nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií
k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Podiel členov predstavenstva
a členov dozornej rady na zisku (tantiému) môže určiť valné zhromaždenie zo
zisku určeného na rozdelenie.

3.5 Orgány spoločnosti
3.5.1 Valné zhromaždenie
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa
koná najmenej raz za rok v lehote určenej stanovami a zvoláva ho predstavenstvo.
Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tento
zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov
zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.

3.5.2 Predstavenstvo
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť
spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach

spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti
valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Pokiaľ stanovy neurčia inak, je
oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Členovia
predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti, a spôsob, ktorým tak robia, sa
zapisujú do obchodného registra. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné
zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb na dobu určenú v stanovách, ktorá
nesmie presiahnuť päť rokov.

3.5.3 Dozorná rada
Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie
podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada musí mať najmenej troch členov.
Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu
zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom
pracovnom pomere v čase voľby. Členom dozornej rady môže byť len fyzická
osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom
alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene
spoločnosti.

3.5.4 Rezervný fond
Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 %
základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú
v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej
účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách,
najmenej však do výšky 20 % základného imania.
Zrušenie

akciovej

spoločnosti

–

spoločnosť

zaniká

dňom

vymazania

z obchodného registra, rozhoduje o ňom valné zhromaždenie v súlade s Obchodným
zákonníkom.

4 PRÍLOHA:
4.1 Príklad rozdelenia zisku v s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným má troch spoločníkov, ktorých kapitálové vklady
(KV) do spoločnosti a splatené kapitálové vklady (SKV) sú v tabuľke. Hrubý zisk (HZ)
spoločnosti v minulom roku bol 930 000 Sk. Valné zhromaždenie spoločnosti
rozhodlo, že do rezervného fondu (RF) bude minimálny možný vklad podľa
Obchodného zákonníka (OZ), reinvestuje sa 180 000 Sk, zvyšok zisku sa rozdelí
medzi spoločníkov podľa Obchodného zákonníka. Vypočítajte príjem každého
spoločníka a a povedzte ako bude zisk s.r.o. zdanený.
Tabuľka vkladov:
príjem

spoločník

KV [Sk]

SKV [Sk]

SKV [%]

A

800 000

400 000

29,63

158 709

B

600 000

600 000

44,44

238 036

C

600 000

350 000

24,93

133 534

∑

2 000 000

1 350 000

100

535 635

spoločníkov [Sk]

Riešenie:
HZ – 19% DPrO = ČZ (Čistý zisk)
DPrO – daň z príjmu právnických osôb
930 000,- 176 700,753 300,- 37 665,- 180 000,535 635,-

19% DPrO
5% RF
reinvestícia
zisk na rozdelenie podľa OZ

Zvyšok zisku sa rozdelí podľa pomeru SKV a bude tvoriť príjem oslobodený od
ďalšieho platenia daní z príjmu fyzických osôb.

4.1.1 Delenie zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným
V–N=Z
Z – DPrO = ČZ

Delenie zisku v s.r.o podľa OZ

spoločník C
12%

DPrO 19%
19%
RF 5% z ČZ
4%

spoločník B
30%

DPrO 19%
RF 5% z ČZ
spoločník A
spoločník B
spoločník C

spoločník A
35%

1. Daň z príjmu PrO = 19%
2. Tvorba rezervného fondu, prvýkrát keď dosiahne zisk min. 5%, max. 10% zo
základného imania
3. Rozdelenie zisku medzi spoločníkov podľa OZ – tieto podiely sú od platenia
dane oslobodení

4.2 Príklad rozdelenia zisku v a.s.
Akciová spoločnosť má základné imanie (ZI) 50 000 000 Sk, ktoré je rozdelené na
akcie v nominálnej hodnote (NHA) 1000 Sk. 20% akcií je prioritných, ostatné sú
obyčajné – kmeňové. Akciová spoločnosť dosiahla zisk 8 600 000 Sk. Valné
zhromaždenie rozhodlo rozdeliť zisk nasledovne:
-

minimálne prídel do rezervného fondu (RF)

-

investovanie do rozvoja 900 000 Sk

-

tantiémy 500 000 Sk

-

dividendy na prioritné akcie 10%

-

dividendy na kmeňové akcie

Vypočítajte čistý zisk akciovej spoločnosti, vypočítajte výšku dividendy kmeňových
akcií, vypočítajte kurzovú hodnotu akcie, ak ú = 10% (ú = úroková miera)

Riešenie:
1.

V–N=Z
Z – DPrO = ČZ

-

2.

8 600 000,1 368 000,6 966 000,696 600,500 000,900 000,4 869 400,-

19% DPrO
ČZ
10% RF
tantiemy
rozvoj
rozdelenie na akcie

počet akcií = ZI/NHA = 50 000 ks
z toho 20% prioritné akcie = 10 000 ks
80% kmeňové akcie = 40 000 ks

4 869 400,- 1 000 000,- dividendy prioritných akcií 100*1 000
3 869 400,- na kmeňové akcie
Dividenda na jednu kmeňovú akciu 3 869 400/40 000 = 96,74,- Sk
% dividendy = dividenda/NHA*100 = 96,74/1000*100 = 9,674

3. kurzová hodnota akcie: KHA =

NHA * % D 1000 * 9,674
=
= 967,4 Sk
ú
10

4.2.1 Delenie zisku v akciovej spoločnosti
V–N=Z
Z – DPrO = ČZ

Delenie zisku v a.s. podľa OZ

spoločník C
20%

DPrO 19%
19%
RF 10% z ČZ
8%

spoločník B
28%

DPrO 19%
RF 10% z ČZ
spoločník A
spoločník B
spoločník C

spoločník A
25%

1. Daň z príjmu PrO = 19
2. Tvorba rezervného fondu, prvýkrát keď dosiahne zisk min. 10%, max. 20% zo
základného imania
3. Rozdelenie zisku medzi akcionárov podľa OZ

5 Kontrolné otázky
1. Vymenuj rozdelenie obchodných spoločností?
2. Čo je to obchodný register a ktoré kapitálové spoločností musia byť zapísané
v obchodnom registri?
3. Akým spôsobom musia účtovať s.r.o. a a.s.?
4. Aká je minimálna hodnota základného imania v s.r.o.?
5. Aká je minimálna hodnota základného imania v a.s.?
6. Akým spôsobom ručí spoločník za záväzky v s.r.o.?
7. Kedy sa musí vytvoriť rezervný fond a aké minimálne percento z čistého zisku
sa musí do neho odvádzať a dokedy?
8. Vymenujte povinné orgány s.r.o.?
9. Vymenujte povinné orgány a.s.?
10. Vymenujte druhy akcií a opíšte ich?
11. Opíšte rozdelenie zisku v s.r.o. podľa obchodného zákonníka?
12. Aké sú to akcie na meno?
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