
Otázky na štátnu skúšku z predmetu 
 

OBCHODNÉ PRÁVO 
 

 

1. Rozsah pôsobnosti Obchodného zákonníka so zreteľom na jeho pôsobnosť 

v obchodných záväzkových vzťahoch (relatívne obchody, absolútne obchody, 

kombinované obchody, fakultatívne obchody). 

2. Pramene obchodného práva a ich vzájomné vzťahy. 

3. Pojem podnikanie, kritéria pre tento druh činnosti určené príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

4. Podnikateľské subjekty v zmysle úpravy Obchodného zákonníka a spôsob ich konania. 

5. Podnik a organizačná zložka podniku (porovnaj odštepný závod a prevádzkareň). 

6. Pojem obchodný majetok, obchodné imanie, základné imanie, čisté obchodné imanie, 

vlastné imanie. 

7. Prokúra ako forma konania. 

8. Význam obchodného mena právnických a fyzických osôb, zákonné možnosti jeho 

ochrany pred zneužitím. 

9. Obchodné tajomstvo, jeho predmet, význam a právna ochrana v ustanoveniach 

Obchodného zákonníka.  

10. Právna úprava podnikania zahraničných osôb v ustanoveniach Obchodného zákonníka. 

11. Obchodný register, registrácia obchodných spoločností. 

12. Právna úprava nekalej súťaže a ochrana proti nej v Obchodnom zákonníku, význam 

generálnej klauzuly, jej vzťah k jednotlivým druhom nekalosúťažných konaní. 

13. „Dobrovoľná“ a „zákonná“ vkladová povinnosť spoločníka determinovaná formou 

obchodnej spoločnosti a tvorba základného imania spoločnosti. 

14. Pojem a charakteristika osobnej spoločnosti, porovnanie s kapitálovou spoločnosťou, 

dôvody pre uplatnenie osobných spoločností v podnikateľskej praxi. 

15. Porovnanie základných práv a povinností spoločníkov osobných a kapitálových 

spoločností. 

16. Miera zodpovednosti spoločníkov za záväzky v jednotlivých formách obchodných 

spoločností. 

17. Založenie a vznik obchodnej spoločnosti, konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom. 

18. Vklad spoločníka (formy vkladu), správa vkladu do času vzniku obchodnej spoločnosti. 

19. Okolnosti umožňujúce uplatňovať právo spoločníka na vyrovnací podiel a na podiel na 

likvidačnom zostatku v obchodnej spoločnosti. 

20. Deľba zisku medzi spoločníkov v jednotlivých obchodných spoločnostiach. 

21. Všeobecne o rezervnom fonde spoločnosti (miera závažnosti jeho vytvorenia pre 

jednotlivé obchodné spoločnosti, účel, pre ktorý sa vytvára, subjekty, ktoré sú 

oprávnené disponovať s prostriedkami fondu). 

22. Zákaz konkurencie, osoby, ktorých sa, vzhľadom na formu spoločnosti, týka, následky 

porušenia zákazu konkurencie. 

23. Zrušenie a zánik obchodnej spoločnosti, obsah týchto skutočností, vzájomná kontinuita. 

24. Právna úprava splynutia, zlúčenia a rozdelenia obchodnej spoločnosti. 

25. Právna úprava likvidácie spoločnosti, základný predpoklad pre jej aplikáciu pri zrušení 

spoločnosti. 

26. Právna úprava ustanovenia do funkcie likvidátora, jeho kompetencie a funkcie, ktoré 

plní v priebehu likvidácie, jeho práva a povinnosti vo vzťahu k veriteľom, obchodnému 

registru a k spoločníkom. 

27. Verejná obchodná spoločnosť, forma účasti spoločníka na spoločnosti, jeho práva 



a povinnosti. 

28. Komanditná spoločnosť, práva a povinnosti jej spoločníkov. 

29. Pojem, založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným. 

30. Vklad, základné imanie, rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným. 

31. Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, jeho prevod, prechod, 

rozdelenie, založenie. 

32. Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. 

33. Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným, právna úprava ich kompetencií, 

vzájomných vzťahov. 

34. Vznik a zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. 

35. Zvýšenie a zníženie základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným, 

porovnanie s akciovou spoločnosťou. 

36. Podmienky založenia akciovej spoločnosti verejným upisovaním akcií, bez upisovania 

akcií. 

37. Právne dokumenty nevyhnutné pre založenie a fungovanie akciovej spoločnosti. 

38. Práva a povinnosti akcionára. 

39. Pojem, druhy, forma, podoba akcií v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

40. Cenné papiere emitované akciovou spoločnosťou (druhy, význam). 

41. Orgány akciovej spoločnosti, právna úprava ich kompetencií, vzájomných vzťahov. 

42. Zvýšenie a zníženie základného imania v akciovej spoločnosti. 

43. Založenie a vznik družstva, vznik členstva v družstve. 

44. Orgány družstva, vymedzenie ich kompetencií, vzájomných vzťahov. 

45. Zrušenie, zánik družstva, zánik členstva v družstve.  

46. Európske právo obchodných spoločností. 

47. Nadnárodné obchodné spoločnosti, ich charakteristika, právna úprava, význam. 

48. Aplikácia nominátnych zmlúv (možnosti ich modifikovania v zmysle príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka) a inominátnych zmlúv v obchodných záväzkových 

vzťahoch. 

49. Aplikácia obchodných zvyklostí pri úprave práv a povinností účastníkov záväzkového 

vzťahu v súlade s ustanovením § 264 Obchodného zákonníka. 

50. Omeškanie (veriteľa, dlžníka) a jeho následky vyplývajúce z príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka. 

51. Vady tovaru, zodpovednosť a nároky vyplývajúce z vád tovaru. 

52. Zánik nesplneného záväzku (odstúpenie od zmluvy, nemožnosť plnenia, odstupné, 

zmarenie účelu zmluvy). 

53. Zánik obchodného záväzku splnením (spôsob, miesto, čas plnenia). 

54. Význam pojmu škoda, jej náhrada a okolnosti vylučujúce jej uplatnenie v záväzkových 

vzťahoch. 

55. Premlčanie a jeho dôsledky v ustanoveniach Obchodného zákonníka, porovnanie 

s preklúziou. 

56. Formy zabezpečenia záväzkov v ustanoveniach Obchodného zákonníka a ich význam. 

57. Zmluvná pokuta a jej osobitosti v obchodných záväzkových vzťahoch. 

58. Záložné právo, možnosť jeho uplatnenia k cenným papierom, k obchodnému podielu. 

59. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy. 

60. Verejný návrh na uzavretie zmluvy. 

61. Obchodná verejná súťaž. 

62. Kúpna zmluva a jej náležitosti. 

63. Povinnosti a práva kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy. 

64. Povinnosti predávajúceho pri kúpe tovaru, možnosť vzniku vedľajšieho záväzku 

v dôsledku ich nesplnenia. 



65. Prevod vlastníckeho práva pri kúpe tovaru v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

66. Cenová doložka v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

67. Zmluva o dielo, jej náležitosti, miera aplikácie vôle účastníkov upraviť si vzájomné 

práva a povinnosti v závislosti na ustanovení § 263 Obchodného zákonníka. 

68. Zmluva o predaji podniku. 

69. Mandátna zmluva. 

70. Komisionárska zmluva. 

71. Zmluva o uložení veci. 

72. Zmluva o skladovaní. 

73. Zmluva o kúpe prenajatej veci. 

74. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva. 

75. Zmluva o sprostredkovaní. 

76. Zmluva o obchodnom zastúpení. 

77. Zasielateľská zmluva. 

78. Zmluva o preprave veci. 

79. Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku. 

80. Zmluva o nájme dopravného prostriedku. 

81. Zmluva o kontrolnej činnosti. 

82. Zmluva o tichom spoločenstve. 

83. Bankové zmluvy upravené ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

84. Právna úprava konkurzného konania a zákonné dôvody pre jeho vyhlásenie. 

85. Význam a špecifiká konkurzného konania. 

86. Spôsob ustanovenia predbežného správcu a správcu konkurznej podstaty do funkcie, 

účel ich ustanovenia, kompetencie predbežného správcu a správcu konkurznej podstaty, 

spôsob ich odmeňovania a ich vzťah k výboru veriteľov, ku konkurznému sudcovi. 

87. Pojem, druh, podoba, forma cenného papiera v zmysle platného znenia zákona 

o cenných papieroch. 

88. Prevod, prechod zaknihovaného a listinného cenného papiera, možnosti obmedzenia 

prevodu cenného papiera. 

89. Centrálny depozitár, forma tejto obchodnej spoločnosti, právna úprava jej postavenia, 

kompetencie vo vzťahu k cenným papierom. 

90. Funkcia zmenky (možnosť ich využitia aj v obchodných záväzkových vzťahoch). 

91. Charakteristika a náležitosti vlastnej zmenky. 

92. Charakteristika a náležitosti cudzej zmenky. 

93. Obeh zmenky od jej vydania po zaplatenie zmenkového dlhu. 

94. Zmenkové prevody pred a po vykonaní protestu. 

95. Zmenkový dlh, význam protestu pre jeho úspešné vymáhanie. 

96. Právna úprava živnostenského podnikania. 

 


