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Podnikanie 

(§2 ObZ)  -
znaky

2

▪ Sústavná činnosť

▪ Vykonávaná samostatne podnikateľom

▪ Vo vlastnom mene 

▪ Na vlastnú zodpovednosť 

▪ Za účelom dosiahnutia zisku



Podnikateľ 

(§2 odst.2 ObZ)
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▪ Osoba zapísaná v obchodnom registri

▪ Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského 
oprávnenia

▪ Osoba, ktorá podniká na základe iného než 
živnostenského oprávnenia podľa osobitných 
predpisov

▪ Fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku 
výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného 
predpisu

▪ Fyzická osoba (slovenská/zahraničná)

▪ Právnická osoba (slovenská/zahraničná)



Sídlo 
právnickej 
osoby

(§2 ods. 3 ObZ)
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Sídlom právnickej osoby a miestom 
podnikania fyzickej osoby je:  

▪ adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto 
podnikania zapísaná:

- v obchodnom registri 

- alebo živnostenskom registri, 

- alebo v inej evidencii ustanovenej 
osobitným zákonom



“
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Povinnosť podnikateľa uvádzať relevantné údaje na 
obchodných dokumentoch (§ 3a)

▪Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach
vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme uvádzať:

▪ obchodné meno, 

▪ sídlo alebo miesto podnikania, 

▪ právnu formu a IČO

▪ označenie registra, číslo zápisu

▪ ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného 
imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.



Podnik a 
obchodné 
imanie

(§ 5 - § 6)
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Podnik:   

▪ súbor hmotných, osobných a nehmotných 
zložiek podnikania

▪ k podniku patria: 

- veci 
- práva 
- iné majetkové hodnoty (napr. 

vynálezy, know-how, obchodné 
meno, logo),

ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku a patria
podnikateľovi



Obchodné 
meno

(§ 8 - § 12)
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Obchodné meno - názov 

▪ pod ktorým podnikateľ vykonáva 
právne úkony pri svojej podnikateľskej 
činnosti

▪ identifikuje podnikateľa

▪ uvádza sa v takom znení, v akom je 
zapísané v príslušnej evidencii

- v Obchodnom registri
- v Živnostenskom registri 



Obchodné 
meno

(§ 8 - § 12)
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Obchodné meno fyzickej 
osoby

▪tvorí ho meno a priezvisko

▪dodatok odlišujúci osobu 
podnikateľa alebo druh 
podnikania



Obchodné 
meno

(§ 8 - § 12)
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Obchodné meno obchodných 
spoločností a družstva

▪názov,  pod ktorým sú 
zapísané v obchodnom 
registri

▪dodatok označujúci právnu 
formu



Obchodné 
meno

(§ 8 - § 12)
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Právo na obchodné meno

▪ právom absolútnym, pôsobí proti všetkým ostatným 
subjektom 

▪ ochrana obchodného mena, nie je časovo obmedzená

▪ nesmie byť zameniteľné 

▪ prevod obchodného mena bez súčasného prevodu 
podniku je neprípustný

▪ súčasťou obchodného mena meno spoločníka, ktorý 
prestal byť spoločníkom, môže PO používať jeho meno len 
s jeho súhlasom.



Podnik 
jednotlivca
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Fyzické osoby - najčastejšie na základe 
živnostenského oprávnenia

Členenie

▪ Ohlasovacie živnosti (remeselné, 
viazané, voľné) 

▪ Osvedčenie o živnostenskom 
oprávnení



Podnik 
jednotlivca
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Podmienky

Všeobecné podmienky: 

▪ dosiahnutie veku 18 rokov

▪ spôsobilosť na právne úkony

▪ bezúhonnosť

Osobitné podmienky, odborná alebo iná 
spôsobilosť:

▪ pri remeselných živnostiach – vyučenie v odbore

▪ pri viazaných živnostiach – odborná spôsobilosť získaná 
inak ako vyučením v odbore

+ miesto podnikania – trvalé bydlisko, nájomná zmluva, virtuálne miesto
podnikania



Rozdiel 
medzi 
s.r.o. a
živnosťou
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▪ rýchlejší začiatok podnikania

▪ výber uplatňovania výdavkov /jednoduché, 
podvojné účtovníctvo, daňová evidencia, 
uplatňovanie paušálnych výdavkov/

▪ ručenie celým svojim majetkom

▪ lacnejšie



Obchodné 
spoločnosti 
a družstvo
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Obchodné spoločnosti 

▪ zriaďujú sa na spoločné podnikanie vlastníkov 
(spoločníkov) – v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., j.s.a

Družstvo
▪ môže byť založené za účelom podnikania 

alebo zabezpečovania hospodárskych, 
sociálnych alebo iných potrieb jeho vlastníkov 
(členov) 



Verejná 
obchodná 
spoločnosť 
(v. o. s.)
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▪ aspoň dve osoby (PO, FO) podnikajú pod spoločným 
obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a 
nerozdielne všetkým svojím majetkom /solidárnosť/

▪ riziko podnikania malé a kontrolovateľné (remeselná činnosť, 
maloobchod, rodinné podniky)

▪ maximálny počet spoločníkov nie je obmedzený

▪ zisk v. o. s. sa delí medzi spoločníkov rovným dielom (vzhľadom 
na ich spoločné a nerozdielne ručenie), ak sa v spoločenskej 
zmluve nedohodnú inak 

▪ neurčené minimálne základné imanie

▪ veľmi blízko združeniu, má však právnu subjektivitu

▪ štatutárny orgán každý zo spoločníkov, ak je niekto poverený, 
ostatní toto oprávnenie strácajú



Verejná 
obchodná 
spoločnosť 
(v. o. s.)
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Právna úprava umožňuje nasledovné varianty:

▪ všetci spoločníci sú zároveň štatutármi a konajú spoločne,

▪ všetci spoločníci sú zároveň štatutármi a konajú 
samostatne,

▪ niektorí spoločníci sú zároveň štatutármi a konajú 
spoločne,

▪ niektorí spoločníci sú zároveň štatutármi a konajú 
samostatne,

▪ konateľom je osoba stojaca mimo spoločnosti - ak 
spoločníci prejavia takúto vôľu, môžu ustanoviť prokuristu 
na všetky právne úkony spojené s prevádzkou podniku.



Výhody
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▪ nie je potrebné základné imanie

▪ jednoduché založenie 
spoločnosti

▪ zákaz konkurencie platí pre 
všetkých spoločníkov

▪ jednoduché  riadenie - orgány 
spoločnosti sa tvoria len na 
základe dohody, zo zákona sa 
nevytvárajú

▪ príležitosť špecializovať sa

Nevýhody

▪ minimálne dvaja 
spoločníci

▪ neobmedzené ručenie

▪ zisk aj stratu znášajú 
všetci rovnakým dielom



Komanditná 
spoločnosť 
(k. s.)
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▪ jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky 
spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu 
zapísaného v obchodnom registri komanditisti –
min. vklad každého z nich je 250 €

▪ a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím 
majetkom komplementári, zmiešané ručenie

▪ komplementári (nemajú vkladovú povinnosť) sú 
štatutárnym orgánom, t. j. sú oprávnení na 
obchodné vedenie spoločnosti –postavenie ako 
spoločníci v. o. s. a  s.r.o.- konateľ

▪ komanditisti majú iba právo kontroly – ich 
postavenie je podobné ako u spoločníkov s. r. o.



Výhody
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▪ ak jeden spoločník chce mať 
postavenie SZČO a druhý 
sa zase nechce aktívne 
podieľať a vyhovuje mu 
profit vo forme vyplatených 
podielov na zisku

▪ nízka kapitálová náročnosť

▪ obmedzené ručenie 
komanditistov

Nevýhody

▪ založiť minimálne 2 
osoby

▪ neobmedzené 
ručenie 
komplementárov



Spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným 
(s. r. o.)
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▪ spoločnosť, ktorej základné imanie (min. 5 000 €) tvoria 
vopred určené vklady spoločníkov (minimálna hodnota 
vkladu každého spoločníka je 750 €) 

▪ môže založiť 1 osoba

▪ môže mať najviac 50 spoločníkov

▪ spoločníci ručia za záväzky s. r. o. len do výšky svojich 
nesplatených vkladov, jej obchodným vedením môžu 
poveriť úplne iné osoby – konateľov

▪ spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov 
celým svojím majetkom

▪ zisk sa delí podľa pomeru ich splatených vkladov, ak sa 
nedohodnú inak



Spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným 
(s. r. o.)
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Orgány s. r. o.:

▪valné zhromaždenie spoločníkov 
– najvyšší orgán

▪ konatelia – štatutárny orgán

▪dozorná rada – kontrolný orgán -
dispozitívne



Spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným 
(s. r. o.)
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Špecifiká

▪ FO – jediným spoločníkom najviac v 3 spoločnostiach

▪ spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným 
zakladateľom inej spoločnosti

▪ 1 spoločník = 1 obchodný podiel

▪ OP – viacerým osobám, spoločný zástupca, splácanie 
vkladu spoločne  a nerozdielne

▪ rezervný fond – dispozitívne, 5% z čistého zisku do výšky 
10% základného imania, krytie strát spoločnosti



Spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným 
(s. r. o.)
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Orgány – Valné zhromaždenie schvaľovanie:

▪ konaní pred vznikom spoločnosti

▪ riadnej, mimoriadnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení 
zisku alebo úhrade strát

▪ stanov a zmien

▪ zmien spoločenskej zmluvy

▪ zvýšenie a zníženie ZI

▪ vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, členov 
dozornej rady, prokuristu

▪ vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti

▪ je uznášania schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 
polovicu všetkých hlasov



Spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným 
(s. r. o.)
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Orgány – Konatelia:

▪ samostatne, spoločne konať

▪ len FO

▪ konajú za spoločnosť

▪ obmedziť len spoločenská zmluva

▪ povinní zabezpečiť riadne vedenie 
účtovníctva, informovať spoločníkov

Najrozšírenejšia forma PO  na Slovensku.



Akciová 
spoločnosť  
(a. s.)
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▪ spoločnosť, ktorej základné imanie (min. 
25.000 €) pozostáva z určitého počtu akcií s 
určitou menovitou hodnotou

▪ akcionári (= vlastníci a. s.) neručia za záväzky 
a. s. ani nemajú povinnosť priamo sa podieľať 
na jej obchodnom vedení – musia len splatiť 
akcie, ktoré upísali

▪ Súkromná 

▪ Verejná – výzva na upisovanie akcií



Akciová 
spoločnosť  
(a. s.)
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▪ Akcia = cenný papier, ktorý predstavuje práva 
akcionára    podieľať sa na riadení a. s. (hlasovaním 
na VZ), na jej zisku a likvidačnom zostatku

▪ znie buď na meno/ listinná alebo zaknihovaná/ 
alebo na doručiteľa / zaknihovaná/

▪ podľa druhu akcií existujú kmeňové akcie /žiadne 
špeciálne práva/, prioritné akcie /prednostné právo 
na dividendu, podiel na zisku/ alebo 
zamestnanecké akcie

▪ akcionár môže mať napríklad kmeňové akcie, ktoré 
znejú na meno a sú v listinnej podobe alebo môže 
mať napríklad prioritné akcie, ktoré znejú na meno 
a sú v zaknihovanej podobe.



Akciová 
spoločnosť  
(a. s.)
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Orgány a. s.:

▪ valné zhromaždenie,  najvyšší orgán

▪ predstavenstvo, štatutárny orgán , 
volení na obdobie maximálne 5 rokov

▪ dozorná rada, kontrolný orgán, volení 
na obdobie maximálne 5 rokov



Akciová 
spoločnosť  
(a. s.)
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Výhody

▪ Získanie kapitálu - emisiou akcií, na základe verejnej 
výzvy na upisovanie akcií

▪ “Image” spoľahlivého partnera,  najsilnejšia právna forma 
podnikania

▪ Relatívna anonymita akcionárov v a.s., jeden akcionár -
výnimka

▪ Počet akcionárov, ktorí sa môžu podieľať na základnom 
imaní akciovej spoločnosti, nie je obmedzený /s.r.o. max 
50/

▪ Akcionár neručí za záväzky spoločnosti vôbec  /s.r.o. 
spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho 
nesplateného vkladu/



Akciová 
spoločnosť  
(a. s.)
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Nevýhody

▪ Kapitálová náročnosť 

▪ Ľudské zdroje - môže založiť jeden zakladateľ len v 
prípade, že zakladateľom je právnická osoba, povinnosť 
DR

▪ Pri svojom vzniku musí mať vytvorený rezervný fond 
minimálne vo výške 10% zo základného imania

▪ Náklady- súdny poplatok 750 /375/ eur, + notárska 
zápisnica

- za zápis iných PO sa platí 300 /150/    eur



Družstvo
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▪ spoločenstvo neuzavretého počtu osôb (FO 5 
alebo PO 2) založené za účelom podnikania 
alebo zabezpečovania hospodárskych, 
sociálnych alebo iných potrieb svojich členov

▪ členovia družstva (= vlastníci) neručia za jeho 
záväzky (majú podobné postavenie ako 
spoločníci v kapitálových spoločnostiach)

▪ základné imanie družstva = súhrn členských 
vkladov (spolu min. 1 250 EUR)



Družstvo
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Orgány družstva:

▪ členská schôdza (schôdza 
členov družstva) – najvyšší 
orgán

▪predstavenstvo – štatutárny 
orgán, na 5 rokov

▪kontrolná komisia – kontrolný 
orgán, na 5 rokov



Družstvo
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Ustanovujúca členská schôdza musí 
prerokovať a schváliť: 

▪ určuje zapisované základné imanie 
najmenej 1 250 EUR,

▪ schvaľuje stanovy,

▪ volí predstavenstvo a kontrolnú 
komisiu,

▪ osvedčený notárskou zápisnicou.



Družstvo
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Orgány malého družstva: 

▪ menej ako 50 členov, pôsobnosť 
predstavenstva a kontrolnej komisie 
plní členská schôdza, 

▪ štatutárnym orgánom je predseda, 
prípadne ďalší člen poverený členskou 
schôdzou. 



Družstvo
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Výhody

▪ základné imanie len 1 250 EUR,

▪ družstvo zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým 
svojím majetkom, členovia družstva za záväzky družstva 
neručia,

▪ veľkou výhodou je anonymita vlastníctva,  majitelia družstva 
(jeho členovia) sa nezapisujú do obchodného registra,

▪ „otvorenosť“ družstva – členstvo (majetkový podiel 
v družstve) možno prevádzať bez právneho formalizmu, 
nepodlieha schváleniu dokonca žiadnych orgánov družstva, 
ani ich členov. Netreba meniť spoločenskú zmluvu, ani 
stanovy. Netreba žiaden zápis v registroch. Zo dňa na 
deň môže byť osoba členom družstva, resp. môže z neho 
vystúpiť.



Družstvo
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Nevýhody

▪ počet členov

▪ image, predsudky v ponímaní názvu družstva



Jednoduchá 
spoločnosť 
na akcie
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V dôvodovej správe k novele Obchodného 
zákonníka zákonodarca uvádza, že nejde o 
podtyp akciovej spoločnosti, ale ide o úplne 
novú formu obchodnej spoločnosti, ktorá 
kombinuje prvky akciovej spoločnosti a 

spoločnosti s ručením obmedzeným.

▪ z  s.r.o. - jednoduchá organizačná štruktúra a 
nenáročnosť na vstupný kapitál

▪ z a.s.  sú do j. s. a. prevzaté výhody pre investorov 
(akcionárov), efektívny vstup, zotrvanie a výstup 
z investície



Jednoduchá 
spoločnosť 
na akcie
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▪ môže založiť 1 a viac FO alebo PO 

▪ hodnota minimálnej výšky základného imania j. s. a. 

1 EURO

▪ podmienkou pri založení jednoduchej spoločnosti na akcie 
je, že nemôže byť založená na základe výzvy na 
upisovanie akcií, čo znamená, že celé jej základné imanie 
musia splatiť jej zakladatelia pri jej založení. Rovnako 
nie je možné zvyšovať základné imanie j. s. a. na základe 
výzvy na upisovanie akcií ani v priebehu jej činnosti. 
Jednoduchá spoločnosť na akcie nie je verejnou 
spoločnosťou.

▪ Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina - vo 
forme notárskej zápisnice.

▪ orgány – a.s., nemá povinnosť zriaďovať dozornú radu.



Jednoduchá 
spoločnosť 
na akcie
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Akcie

▪ na meno (nie na doručiteľa) a vydávané len ako 
zaknihované (nie listinné), teda vo forme zápisu v 
Národnom centrálnom depozitári CP

▪ údaje zapísané v registri akcionárov - verejne dostupné 
na internetovej stránke Národného centrálneho 
depozitára cenných papierov www.ncdcp.sk.

▪ okrem kmeňových akcií môže vydávať navyše aj akcie s 
akýmikoľvek osobitnými právami - garantovať pevný 
podiel na zisku, vyšší nárok podielu zo zisku alebo vyšší 
počet hlasov ako stanovený pomerom menovitej hodnoty 
akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. 

http://www.ncdcp.sk/


Jednoduchá 
spoločnosť 
na akcie
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Výhody

▪ variabilita  práv a povinností  jednotlivých  
akcií - môže byť obmedzená alebo zakázaná 
prevoditeľnosť akcií

▪ nemusí zriaďovať dozornú radu

▪ na rozdiel od iných foriem spoločností si 
jednoduchá spoločnosť na akcie môže v 
stanovách stanoviť dôvody vlastného zrušenia 
/ napr. zlý výsledok hospodárenia/, a to 
akékoľvek podľa uváženia zakladateľov. 



Jednoduchá 
spoločnosť 
na akcie
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Nevýhody

▪ náklady,  zakladateľská listina formou NZ, poplatok cca 
200+DPH

▪ zoznam akcionárov je verejne prístupný , emitent akcií, 
len v zaknihovanej podobe, elektronicky evidované, 
pridelený ISIN /identifikačný kód emisie cenných 
papierov/– žiadosť Národnému centrálnemu depozitárovi 
cenných papierov SR, poplatok 130+DPH

▪ Národný centrálny depozitár cenných papierov - Zmluvu 
o vedení evidencie emisie zaknihovaných cenných 
papierov a Dodatok k Zmluve o vedení evidencie emisie 
zaknihovaných cenných papierov – registrácia emisie JSA, 
poplatok za registráciu je 150 EUR bez DPH



Jednoduchá 
spoločnosť 
na akcie

41

Nevýhody

▪ posledným krokom emitenta je zadanie príkazu na vydanie 
zaknihovaného cenného papiera, na základe ktorého Národný 
centrálny depozitár cenných papierov zapíše konkrétnu akciu na 
účet majiteľa - akcionára. Poplatok vo výške 2 EUR bez DPH sa 
platí za zápis na jeden účet akcionára, bez ohľadu na počet 
zapisovaných akcií. Každý akcionár musí mať vytvorený vlastný 
účet, na ktorom má akcie evidované. Jeho údaje, vrátane 
konkrétnych vlastnených akcií, budú dostupné vo verejnom 
registri.

▪ celkové počiatočné náklady - minimálne 600 EUR 

▪ riziko, že rozhodovacia právomoc sa rozdelí medzi mnoho 
subjektov a celý proces rozhodovania môže byť komplikovaný, 
menej pružný



Jednoduchá 
spoločnosť 
na akcie
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Nízke základné imanie jednoduchej akciovej spoločnosti a 
spoločnosť v kríze

▪ Potrebné zohľadniť aj ustanovenia o spoločnosti v kríze (§ 67a až 
67k Obchodného zákonníka), ktoré boli do Obchodného 
zákonníka zavedené novelou č. 87/2015 Z. z. a sú účinné od 01. 
01. 2016.

▪ Povinnosti a obmedzenia pre štatutárov a osobitné pravidlá 
fungovania pre spoločnosť v kríze. Na určenie, či sa na spoločnosť 
– jednoeurovú a.s. tieto ustanovenia vzťahujú, je nutné posúdiť, či 
sa spoločnosť v kríze už nachádza, resp. či jej kríza hrozí.

▪ Dôležitý je pomer vlastného imania a záväzkov.

▪ Podľa § 67a Obchodného zákonníka spoločnosť je v kríze, ak je v 
úpadku alebo jej úpadok hrozí. 



Jednoduchá 
spoločnosť 
na akcie

43

Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo
predĺžený. Platobne neschopný je ten, kto nie je
schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň
dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.

▪ j.s.a. sa môže do krízy dostať veľmi jednoducho. 

▪ základné imanie 1 euro je však minimálnym 
základným imaním čo nevylučuje založenie 
jednoduchej spoločnosti na akcie s vyšším 
základným imaním – zníži sa riziko krízy za 
súčasného zachovania možnosti využívať výhody 
jednoeurovej a.s..



Európska 
spoločnosť 
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▪ harmonizovaná alternatíva podnikania v 
členských štátoch EÚ

▪ modifikácia akciovej spoločnosti, 

▪ minimálnym základným imaním vo výške

120 000 EUR 

▪ pre stredné a veľké spoločnosti, vyššia prestíž

▪ možnosť presídľovania v rámci členských 
štátov EÚ a EHS 



Zmluva      
o združení
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▪ Občiansky zákonník (§ 829)

▪ cieľom - dosiahnuť dohodnutý účel – spoločné 
podnikanie

▪ účastníkmi združenia - zmluvy na spoločné vykonávanie 
podnikateľskej činnosti môžu byť len osoby, ktoré sú 
podnikateľmi 

▪ podnikateľské činnosti, ktoré sa v rámci združenia 
vykonávajú, sa nemôžu vykonávať v mene združenia, 
nemá právnu subjektivitu (nie je právnickou osobou), 

▪ nemôže byť subjektom záväzkových vzťahov

▪ činnosti sa preto môžu vykonávať iba v mene konkrétnych 
účastníkov združenia



Náklady na 
založenie
spoločností –
správny 
poplatok

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

- platí pre všetky typy spoločností aj pre FO
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V listinnej podobe      5 EUR/1 voľný predmet podnikania
15 EUR/ 1 remeselnú alebo viazanú živnosť

V elektronickej podobe   
0 EUR/ voľné predmety podnikania

7,50 EUR/ 1 remeselnú alebo viazanú 
živnosť



Náklady na 
založenie
spoločností –
súdny 
poplatok

Zápis do obchodného registra
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▪v.o.s., k.s., s.r.o., družstvo, j.s.a.

▪ – 300 EUR v listinnej podobe
▪ - 150 EUR v elektronickej podobe

▪a.s.

▪ - 750 EUR v listinnej podobe
▪ - 375 EUR v elektronickej podobe

▪+ notárska zápisnica – a.s., j.s.a, družstvo



Založenie 
s.r.o. 

▪Potrebujeme:
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- názov spoločnosti /unikátny/
- sídlo spoločnosti /adresa/
- predmety podnikania
- určenie spoločníka/spoločníkov
a ich výšku vkladov

- výšku základného imania
- určenie konateľov, spôsob konania



“Ďakujem za pozornosť

JUDr. Zuzana Otáhalová

LexLing s.r.o.

otahalova@gmail.com

tel. 0902/376230

mailto:otahalova@gmail.com

