
Otázky na skúšku z Obchodného práva II 

 
 
Pojem a predmet obchodného práva, jeho pramene, vzťah Obchodného a Občianskeho 
zákonníka 
 
Pôsobnosť Obchodného zákonníka všeobecne a v záväzkových vzťahoch (relatívne obchody, 
absolútne obchody, kombinované obchody, fakultatívne obchody) 
 
Kogentné a dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka, charakteristika a význam 
obchodných zvyklostí v obchodnom práve 
 
Vymedzenie sídla obchodnej spoločnosti a jeho premiestnenie v rámci európskeho 
spoločenstva 
 
Pojem podnikanie, kritériá pre tento druh činnosti určené príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, podnikateľské subjekty v zmysle úpravy Obchodného zákonníka  
 
Neoprávnené podnikanie a jeho dôsledky  
 
Spôsob konania podnikateľských subjektov 
 
Prokúra  
 
Pojem obchodný majetok, obchodné imanie, základné imanie, čisté obchodné imanie, vlastné 
imanie 
 
Obchodný register, registrové konanie 
 
Právna úprava nekalej súťaže v Obchodnom zákonníku, význam generálnej klauzuly, jej 
vzťah k jednotlivým druhom nekalosúťažných konaní, ochrana pred nekalosúťažným 
konaním 
 
Pojem a význam  obchodného mena právnických a fyzických osôb, zákonné možnosti jeho 
ochrany pred zneužitím 
 
Charakteristika podniku, odštepného závodu a prevádzkarne 
 
Obchodné tajomstvo, jeho predmet, význam, jeho právna ochrana v ustanoveniach 
Obchodného zákonníka 
 
Právna úprava podnikania zahraničných osôb v ustanoveniach Obchodného zákonníka 
 
Pojem obchodná spoločnosť, založenie a vznik obchodných spoločností (postup, jednotlivé 
dokumenty) 
 
Pojem a charakteristika osobnej spoločnosti, porovnanie s kapitálovou spoločnosťou, dôvody 
pre ich uplatnenie v podnikateľskej praxi, porovnanie základných povinností a práv 
spoločníkov osobných a kapitálových spoločností 
 



Konanie v mene spoločnosti v období pred jej vznikom  
 
Charakteristika vkladu spoločníka, druhy vkladov, spôsob splatenia 
 
Správca vkladu, význam, úlohy, zodpovednosť  
 
Zodpovednosť spoločnosti a ručenie spoločníkov za záväzky v jednotlivých formách 
obchodných spoločností 
 
Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach, rozdiely v subjektoch, ktorých sa týka, 
dôsledky, postih osôb, ktoré zákaz porušia 
 
Deľba zisku medzi spoločníkov v jednotlivých formách obchodných spoločností 
 
Vyrovnací podiel, výpočet výšky v obchodných spoločnostiach a v družstve 
 
Tvorba rezervného a nedeliteľného fondu v obchodných spoločnostiach a v družstve, 
povinnosť tvorby, rozdiely, možnosti ich využitia 
 
Zrušenie obchodnej spoločnosti, dôvody, spôsoby a právne následky 
 
Splynutie, zlúčenie, rozdelenie obchodnej spoločnosti 
 
Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti, postup a právne účinky 
 
Zrušenie spoločnosti s likvidáciou, funkcia likvidátora, jeho kompetencie, práva a povinnosti 
vo vzťahu k veriteľom, k obchodnému registru a spoločníkom 
 
Neplatnosť spoločnosti  
 
Verejná obchodná spoločnosť 
 
Komanditná spoločnosť 
 
Pojem, založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným 
 
Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným, právna úprava ich kompetencie  
 
Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným 
 
Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, možnosti jeho prevodu 
 
Právna úprava prechodu, založenia a rozdelenia obchodného podielu, spoločný obchodný 
podiel 
 
Zvýšenie a zníženie základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným, porovnanie s 
akciovou spoločnosťou 
 
Zánik účasti spoločníka v spoločnosti  s ručením obmedzeným a následky s tým spojené 
 



Akciová spoločnosť, pojmové znaky, charakteristika verejnej a súkromnej akciovej 
spoločnosti 
 
Zákonné podmienky pre právne relevantné založenie (s výzvou, bez výzvy na upisovanie 
akcií) akciovej spoločnosti a jej vznik 
 
Právna úprava kompetencií orgánov akciovej spoločnosti 
 
Dočasný list a dlhopisy emitované akciovou spoločnosťou 
 
Práva a povinnosti akcionára v akciovej spoločnosti 
 
Pojem akcia, druhy akcií, podoba, forma akcií, prevod, prechod akcie v zaknihovanej a v 
listinnej podobe 
 
Zvýšenie a zníženie základného imania akciovej spoločnosti 
 
Základná charakteristika družstva, základné rozdiely medzi družstvom a obchodnou 
spoločnosťou 
 
Založenie, vznik družstva a členstva v ňom 
 
Orgány družstva, vymedzenie ich kompetencie, vzájomných vzťahov 
 
Zrušenie, zánik družstva, zánik členstva v družstve 
 
Zodpovednosť štatutárnych orgánov kapitálových spoločností a družstva, povaha 
zodpovednosti, možnosť zbavenia 
 
Nepomenované zmluvy, ich význam a náležitosti 
 
Postup pri uzavieraní zmlúv, dohoda o nepodstatných častiach, nahradenie časti obsahu 
zmluvy 
 
Výklad prejavu vôle v právnych úkonoch, neplatnosť právneho úkonu 
 
Odstúpenie od zmluvy, účinky 
 
Miesto a čas splnenia záväzku 
 
Zánik nesplneného záväzku, druhy, charakteristika 
 
Omeškanie dlžníka, právne dôsledky 
 
Omeškanie veriteľa 
 
Započítanie pohľadávok 
 
Zánik záväzku splnením, spôsob, miesto plnenia, čas plnenia 
 



Zánik nesplneného záväzku, jednotlivé spôsoby 
 
Náhrada škody, vznik, spôsoby náhrady, zbavenie sa zodpovednosti 
 
Premlčanie a preklúzia 
 
Ručenie 
 
Uznanie záväzku 
 
Banková záruka 
 
Zmluvná pokuta, charakteristika, porovnanie s úpravou v Občianskom zákonníku 
 
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, záväznosť, účinky, zánik 
 
Obchodná verejná súťaž, porovnanie účinkov s verejným návrhom na uzavretie zmluvy 
 
Verejný návrh na uzavretie zmluvy, význam, náležitosti, možnosť jeho odvolania 
 
Kúpna zmluva, podstatné časti, práva a povinnosti zmluvných strán 
 
Právne a faktické vady tovaru pri kúpnej zmluve, nároky, uplatnenie 
 
Kúpa na skúšku, cenová doložka, výhrada vlastníckeho práva 
 
Zmluva o dielo, dohoda o cene pri zmluve o dielo, možnosť jej zmeny, vzťah k cene podľa 
rozpočtu 
   
Zodpovednosť za vady pri zmluve o dielo, nároky, uplatnenie 
 
Pojem, obligatórne a fakultatívne časti zmluvy o predaji podniku, jej subjekty, ich práva a 
povinnosti, ručiteľský záväzok voči tretím osobám, odpor proti predaju podniku 
 
Pojem, obligatórne a fakultatívne časti mandátnej zmluvy 
 
Komisionárska zmluva, charakteristika, porovnanie s mandátnou zmluvou 
 
Zmluva o obchodnom zastúpení 
 
Zmluva o sprostredkovaní, subjekty, práva a povinnosti, zodpovednosť sprostredkovateľa 
 
Zmluva o kontrolnej činnosti, význam, použitie 
 
Zmluva o kúpe prenajatej veci 
 
Zmluva o skladovaní 
 
Zmluva o uložení veci 
 



Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva 
 
Zmluva o úvere 
 
Zmluva o otvorení akreditívu 
 
Zmluva o inkase 
 
Zmluva o vkladovom účte 
 
Zmluva o bežnom účte 
 
Zmluva o bankovom uložení veci 
 
Zasielateľská zmluva 
 
Zmluva o preprave veci, predmet, charakteristika subjektov, zodpovednosť dopravcu 
 
Zmluva o nájme dopravného prostriedku 
 
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 
 
Zmluva o tichom spoločenstve, subjekty, podiel na zisku a strate 
 
Právna úprava konkurzného konania a zákonné dôvody pre jeho vyhlásenie 
 
Spôsob ustanovenia do funkcie predbežného správcu a správcu konkurznej podstaty a ich 
úloha v konkurznom konaní, spôsob ich odmeňovania a ich vzťah k výboru veriteľov, ku 
konkurznému sudcovi 
 
Význam a špecifiká konkurzného konania a  ich porovnanie so súdnym konaním 
 
Prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, náležitosti prihlášok, popieranie 
pohľadávok správcom konkurznej podstaty 
 
Postavenie zabezpečených veriteľov, prihlasovanie pohľadávok, ich uspokojovanie v 
konkurznom konaní 
 
Účastníci konkurzného konania 
 
Právne účinky vyhlásenia konkurzu 
 
Reštrukturalizačné konanie, význam  
 
Pojem a druhy živnosti, pozitívne a negatívne vymedzenie  predmetu živnosti 
 
Všeobecné a osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti 
 
Úloha zodpovedného zástupcu pri prevádzkovaní živnosti 
 



Európske právo obchodných spoločností 
 
Charakteristika nadnárodných obchodných spoločností 
 
Pojem, druhy cenných papierov v zmysle platnej legislatívnej úpravy 
 
Emitovanie, prevod, prechod a zánik zaknihovaného a listinného cenného papiera 
 
Význam Centrálneho depozitára, funkcia obchodníkov s cennými papiermi 
    
Pojem zmenka, druhy a funkcie zmeniek 
 
Subjekty zmenkových vzťahov 
 
Pojem, náležitosti a uplatnenie vlastnej zmenky  
 
Pojem, náležitosti a uplatnenie cudzej zmenky 
 
Blankozmenka, charakteristika, vyplňovacie právo  
 
Pojem protest zmenky, jeho realizácia, význam pre uplatnenie zmenkových práv 
 
 
 
 
  
 
     
  
 
 
  
 
  
  
 
  


