
Problematika, ktorá je predmetom otázok na test z Obchodného práva I 

 

Pojem a predmet obchodného práva, jeho pramene, vzťah Obchodného a Občianskeho 
zákonníka 
 
Pôsobnosť Obchodného zákonníka všeobecne a v záväzkových vzťahoch (relatívne obchody, 
absolútne obchody, absolútne neobchody, fakultatívne obchody) 
 
Vymedzenie pojmu sídlo a miesto podnikania 
 
Pojem podnikanie a podnikateľ, neoprávnené podnikanie a jeho dôsledky,  
 
Spôsob konania podnikateľských subjektov, osobné konanie, zastúpenie (zákonné, zmluvné -  
prokúra) 
 
Pojem obchodný majetok, obchodné imanie, základné imanie, čisté obchodné imanie, vlastné 
imanie 
 
Obchodný register, registrové konanie 
 
Nekalá súťaž 
 
Obchodné meno a jeho právna ochrana 
 
Charakteristika podniku, odštepného závodu a prevádzkarne 
 
Obchodné tajomstvo a jeho právna ochrana  
 
Podnikanie zahraničných osôb  
 
Pojem obchodná spoločnosť, formy obchodných spoločností 
 
Pojem a charakteristika osobnej spoločnosti, porovnanie s kapitálovou spoločnosťou, 
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 (s likvidáciou, bez likvidácie) a právne 
následky 
 
Splynutie, zlúčenie a rozdelenie obchodných spoločností 
 
Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti, postup a právne účinky 
 
Neplatnosť spoločnosti  
 
Verejná obchodná spoločnosť 
 
Komanditná spoločnosť 
 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
 
Akciová spoločnosť 
 
Družstvo 
 
Základné rozdiely medzi obchodnou spoločnosťou a družstvom 
 
Konkurzné konanie, význam a špecifiká konkurzného konania, prihlasovanie pohľadávok v 
konkurznom konaní, náležitosti prihlášok, popieranie pohľadávok správcom konkurznej 
podstaty, postavenie zabezpečených veriteľov, účastníci konkurzného konania, právne účinky 
vyhlásenia konkurzu  
 
Reštrukturalizácia 
 
Rozhodcovské konanie, pozitívne a negatívne vymedzenie okruhu sporov v rozhodcovskom 
konaní, význam rozhodcovskej doložky a rozhodcovskej zmluvy v rozhodcovskom konaní, 
uznávanie tuzemských a zahraničných rozhodnutí rozhodcovských súdov, rozhodovanie 
sporov v rozhodcovskom konaní rozhodcami ad hoc a stálymi rozhodcovskými súdmi 
 
Živnostenské podnikanie, 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 
 
Základná charakteristika nadnárodných obchodných spoločností 
 
 
 
 
 


