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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma “Komanditná spoločnosť”  – uvedomenie si pojmu komanditná spoločnosť, čo je potrebné na jej 

založenie, ako sa takýto typ spoločnosti riadi, ako sa prerozdeľuje zisk, rovnako ako aj to, kto znáša 

straty.  

 

kľúčové slová:  
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Krátka anotácia: Téma klubu zamerala diskusiu na otázku komanditnej spoločnosti, spôsob vzniku 

takejto spoločnosti, jej riadenie, rozdeľovanie zisku a znášanie strát, rovnako ako aj spôsob akým táto 

spoločnosť môže zaniknúť. Členovia klubu už na predchádzajúcich stretnutiach rozoberali formy 

podnikania na Slovensku, aj to, aký typ spoločnosti je verejná obchodná spoločnosť. Pre väčšinu 

členov klubu FG je veľmi ťažké diskutovať na túto tému, vzhľadom na to, že takýmto témam sa bežne 

nevenujú ani v osobnom ani v profesionálnom živote pred katedrou. Preto hlavné slovo patrilo 

vyučujúcej občianskej náuky, ktorá sa zvyšných členov snažila čo najzrozumiteľnejšie uviesť do danej 

problematiky. 

 



 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Komanditná spoločnosť, komandista, komplementár 

2. Riadenia a zánik komanditnej spoločnosti 

 

 

Na stretnutí klubu FG sa členovia oboznámili s tému komanditnej spoločnosti, pričom zistili, že ide 

o spoločnosť, ktorá je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Je to spoločnosť, v ktorej 

jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu - 

komanditisti a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom - komplementári. Musí mať 

minimálne dvoch spoločníkov. Zakladá sa spoločenskou zmluvou, ktorá musí obsahovať obchodné 

meno a sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a 

bydliska fyzickej osoby, predmet podnikania, určenie, ktorí zo spoločníkov sú komplementári a ktorí 

komanditisti a výšku vkladu každého komanditistu, ďalej je potrebné, aby spoločenská zmluva 

obsahovala určenie počtu hlasov na spoločníkov, určenie, že na prevod podielu komanditistu nie je 

potrebný súhlas ostatných spoločníkov. Spoločenská zmluva zároveň upravuje aj zákaz konkurencie 

pre komanditistu a ak v spoločenskej zmluve nebude upravená deľba zisku, zisk sa delí rovným 

dielom na polovicu, na časť pripadajúcu komanditistom a časť pripadajúcu komplementárom.  

Členovia klubu FG sa na stretnutí klubu zaoberali aj tým, akým spôsobom môže takýto typ spoločnosti 

zaniknúť a počas diskusie došli k záveru, že zrušenie je možné trojakým spôsobom a to rozhodnutím 

komplementárov, rozhodnutím súdu alebo premenou na verejnú obchodnú spoločnosť. 

Členovia klubu FG navrhli možnosť aplikovania tejto témy výlučne na hodinách OBN, keďže táto 

téma je dosť náročná na pochopenie a diskusiu.  

 

1. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu FG dospeli k nasledujúcim záverom - komanditná spoločnosť je druh obchodnej 

spoločnosti, ktorá združuje dva druhy spoločníkov – komplementárov a komanditistov. 

Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene – celým svojím majetkom, komanditisti 

ručia obmedzene, len do výšky svojho kapitálového vkladu. Členovia klubu FG sa zhodli na tom, že 

v dnešnej dobe vstupovať do oblasti podnikania ako komplementár je jednoznačne rizikovým 

podnikaním. 

Členovia klubu jednohlasne súhlasili, že táto téma má veľmi dobré využitie len na hodinách OBN 

kvôli náročnosti danej témy. 
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