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Vzorová zmluva                    č. 8 
 
 

Zmluva o tichom spoločenstve 
uzavretá v zmysle § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,  Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov medzi 
 

Čl. I Zmluvné strany 
 
1. Tichý spoločník: 
 
Meno a priezvisko: 
Bydlisko: 
Rodné číslo: 
Číslo OP: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
 
(ďalej len „Tichý spoločník“) 
 
 
2. Podnikateľ: 
 
Obchodné meno/Názov: 
Miesto podnikania/Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v _________, Oddiel: ____, Vložka 
č._____ 
 
(ďalej len „Podnikateľ“) 
 
Tichý spoločník a Podnikateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“. 
 

 
Čl. II  

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy o tichom spoločenstve (ďalej len „Zmluva“) je záväzok 
Tichého spoločníka poskytnúť Podnikateľovi vklad, a tým sa podieľať na jeho 
podnikaní a záväzok  Podnikateľa spočívajúci vo vyplácaní časti zisku vyplývajúceho 
z podielu Tichého spoločníka na výsledku podnikania. 

 
 

Čl. III  
Vklad 

 
1. Tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi peňažný vklad vo výške 

______ Eur (slovom: _________ eur), ktorý bude Podnikateľovi prevedený na 
jeho bankový účet z bankového účtu Tichého spoločníka v deň podpísania tejto 
Zmluvy. 

2. V prípade, že Zmluva zanikne, je Podnikateľ povinný vrátiť peňažný vklad Tichému 
spoločníkovi do 30 dní od zániku Zmluvy na jeho bankový účet. 
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Čl. IV 
Podiel Tichého spoločníka na zisku Podnikateľa 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že podiel Tichého spoločníka na čistom zisku 

Podnikateľa je ____ %. 
2. Podnikateľ sa zaväzuje vyplatiť podiel na zisku Tichému spoločníkovi výlučne 

v peniazoch. 
3. Pre určenie podielu Tichého spoločníka na výsledku podnikania je rozhodná ročná 

účtovná závierka a pre začiatok plynutia  doby, od ktorej sa Tichý spoločník 
podieľal  na podnikaní, je rozhodujúci deň podpísania tejto Zmluvy. 

4. V prípade, že táto Zmluva zanikne v priebehu kalendárneho roka, Tichému 
spoločníkovi patrí podiel na zisku zodpovedajúci obdobiu roka dokedy Zmluva 
platila.  

5. Tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku  do 1 mesiaca po vyhotovení 
ročnej účtovnej závierky a Podnikateľ sa zaväzuje v tejto lehote podiel Tichého 
spoločníka na zisku Podnikateľ vyplatiť na prevodom na bankový účet Tichého 
spoločníka. 

6. Podiel na zisku sa vyplatí po určení hospodárskeho výsledku Podnikateľa znížený 
o daňovú povinnosť Podnikateľa. 

7. V prípade omeškania Podnikateľa s vyplatením podielu na zisku je Tichý spoločník 
oprávnený požadovať od Podnikateľa úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý 
aj začatý deň omeškania. 

 
 

Čl. V 
Úprava práv k vkladu Tichého spoločníka a podiel na strate 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Podnikateľ prevzatím vkladu od Tichého spoločníka 

nestáva jeho vlastníkom. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Tichý spoločník sa podieľa na strate Podnikateľa do 

výšky svojho vkladu. Vklad Tichého spoločníka sa znižuje o stratu. O podiel na 
zisku v ďalších rokoch sa znížený vklad zvyšuje  a nárok na podiel na zisku vzniká 
Tichému spoločníkovi po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu.  

3. Tichý spoločník nie je povinný na strate z podnikania svoj vklad dopĺňať a na 
strate sa zúčastňuje len do výšky svojho vkladu.  

 
 

Čl. VI 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Tichý spoločník má právo kedykoľvek nahliadať do všetkých obchodných 

dokumentov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa 
podieľa svojim vkladom podľa tejto Zmluvy. Podnikateľ je povinný bezodkladne na 
požiadanie poskytnúť Tichému spoločníkovi originály všetkých dokladov 
a dokumentov týkajúcich sa podnikania. 

2. Podnikateľ sa zaväzuje, že bude včas informovať Tichého spoločníka o budúcich 
podnikateľských zámeroch a v čo najväčšej možnej miere ich konzultovať 
s Tichým spoločníkom. 

3. Obe zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach tvoriacich obsah  podnikateľských aktivít, ktorých je Podnikateľ 
zúčastnený a na ktorých sa Tichý spoločník podieľa svojím vkladom. 

4. Podnikateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Tichého spoločníka neuzavrie zmluvu 
o tichom spoločenstve s inou osobou. Na podpísanie zmluvy o tichom 
spoločenstve v čase trvania tejto Zmluvy je potrebný písomný súhlas Tichého 
spoločníka. 

5. Podnikateľ sa zaväzuje, že použije vklad Tichého spoločníka výlučne na 
__________ podnikateľské aktivity. 
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Čl. VII 
Zmluvná pokuta 

 
1. V prípade, že Podnikateľ poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy 

(príp. z konkrétnych ustanovení tejto Zmluvy, pozn. autora) zaväzuje sa Tichému 
spoločníkovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške _________Eur. 

2. V prípade, že Tichý spoločník poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy 
(príp. z konkrétnych ustanovení tejto Zmluvy, pozn. autora) zaväzuje sa 
Podnikateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške________ Eur. 

 

 
Čl. VIII 

Výpoveď 
 

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo vypovedať túto Zmluvu v prípade, že 
druhá zmluvná strana poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v tejto 
Zmluve. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, 
inak je neplatná. Náhradné doručovanie je možné. 

2. Výpovedná doba je 3 mesiace od doručenia výpovede. 
3. Výpoveď sa považuje za doručenú 5. deň po jej odovzdaní na poštovú prepravu. 

Rozhodujúci je dátum pečiatky na prepravovanej zásielke. 
 
 

Čl. IX 
Zánik Zmluvy 

 
1. Účasť Tichého spoločníka na podnikaní Podnikateľa zaniká 

a) uplynutím výpovednej doby podľa tejto Zmluvy 
b) vyhlásením konkurzu na majetok Podnikateľa, príp. zamietnutím 

vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku Podnikateľa 
c) dohodou Zmluvných strán 
d) ukončením podnikania na ktorú sa táto Zmluvy vzťahuje 

 
 

Čl. X 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov Slovenskej 
republiky. 

2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom jej 
podpísania Zmluvnými stranami. 

3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 
Zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými 
stranami. 

4. Účastníci podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená a sú plne spôsobilí na právne úkony. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, 
táto bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným 
vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni 
ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje 
podpisy. 

6. Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu. 
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V  .........................dňa......................... 
 
 
 
 
 
_____________________                                                 ____________________ 
          Podnikateľ                                                                      Tichý spoločník 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 


