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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma “Verejná obchodná spoločnosť”  – uvedomenie si pojmu verejná obchodná spoločnosť, ako 

vzniká, kto ju riadi a zastupuje 
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Krátka anotácia: Téma klubu zamerala diskusiu na definíciu pojmu verejnej obchodnej spoločnosti, jej 

vzniku, spôsobu riadenia a prerozdeľovania zisku. 

Členovia klubu porovnávali jednotlivé typy podnikov, s ktorými sa v rámci klubov už oboznámili 

a prediskutovali a jednotlivé typy podnikov medzi sebou porovnávali, pričom rozoberali ich klady 

a zápory.  

Členovia klubu analyzovali možnosti založenia takéhoto druhu podniku (V.O.S) zároveň sa znovu 

zaoberali termínmi ako sú fyzické a právnické osoby, či obchodný register. Keďže so zápisom do 

obchodného registra sa prikladá aj spoločenská zmluva, členovia klubu FG si zadefinovali aj tento 

pojem, 

 

 



 

 

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

1.    Vznik verejnej obchodnej spoločnosti 

2.    Spoločenská zmluva 

 

Na stretnutí klubu FG sa členovia oboznámili s témou verejnej obchodnej spoločnosti, jej vznikom, 

spôsobom riadenia a prerozdeľovaním ziskov. 

Členovia klubu analyzovali tento typ podniku a prišli k záveru, že ide o spoločnosť, v ktorej aspoň dve 

osoby (fyzická ako aj právnická) podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky 

spoločnosti celým svojím majetkom. Členovia klubu sa zhodli na tom, že ručenie celým svojím 

majetkom je v dnešnej dobe veľmi riskantné, no počas diskusie zistili, že táto forma podnikania sa 

využíva v malom súkromnom podnikaní, kde riziko neobmedzeného ručenia je pomerne malé a 

kontrolovateľné (remeselná činnosť, maloobchod, rodinné podniky). 

Členovia klubu rozoberali aj to, že takýto podnik môže založiť fyzická aj právnická osoba a zakladá sa 

spoločenskou zmluvou. Diskusiou skonštatovali, že spoločenská zmluva musí obsahovať obchodné 

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

bydliska fyzickej osoby a v neposlednom rade aj predmet podnikania tejto spoločnosti. 

Členovia klubu FG navrhli možnosť aplikovania tejto témy na hodinách OBN . 

 

 

1. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu FG dospeli k nasledujúcim záverom – téma verejnej obchodnej spoločnosti je síce 

zaujímavá, no zároveň komplikovaná, keďže je diskutovaná v rámci učiteľských klubov, ktorí 

k podnikaniu majú ďaleko.  

Členovia klubu sa zhodli, že táto téma má veľmi dobré využitie na  hodinách OBN. 
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