
Otázky na rigoróznu skúšku – Obchodné právo 

 

1. Pojem a predmet obchodného práva, jeho pramene, vzťah Obchodného a Občianskeho 

zákonníka 

2. Pôsobnosť Obchodného zákonníka všeobecne a v záväzkových vzťahoch 

3. Kogentné a dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka, charakteristika a význam 

obchodných zvyklostí v obchodnom práve 

4. Pojem podnikanie a podnikateľ, neoprávnené podnikanie a jeho dôsledky 

5. Spôsob konania podnikateľských subjektov, osobné konanie, zastúpenie (zákonné, zmluvné 

-  prokúra) 

6. Obchodné meno a jeho právna ochrana  

7. Obchodný register, registrové konanie 

8. Nekalá súťaž 

9. Podnikanie zahraničných osôb 

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

porovnanie základných povinností a práv spoločníkov osobných a kapitálových spoločností 

11. Charakteristika vkladu spoločníka, druhy vkladov, spôsob splatenia, správca vkladu, jeho 

úlohy a zodpovednosť  

12. Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach, rozdiely v subjektoch, ktorých sa týka, 

dôsledky, postih osôb, ktoré zákaz porušia 

13. Zrušenie obchodnej spoločnosti, dôvody, spôsoby (s likvidáciou, bez likvidácie) a právne 

následky 

14. Verejná obchodná spoločnosť 

15. Komanditná spoločnosť 

16. Pojem, založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným 

17. Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným 

18. Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným 

19. Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným 

20. Zánik účasti spoločníka v spoločnosti  s ručením obmedzeným a následky s tým spojené 



21. Akciová spoločnosť, pojmové znaky, charakteristika verejnej a súkromnej akciovej 

spoločnosti 

22.Založenie a vznik akciovej spoločnosti 

23. Orgány akciovej spoločnosti 

24. Jednoduchá spoločnosť na akcie 

25. Základná charakteristika družstva, základné rozdiely medzi družstvom a obchodnou 

spoločnosťou 

26. Založenie a vznik družstva 

27. Orgány družstva 

28. Zodpovednosť štatutárnych orgánov kapitálových spoločností a družstva, povaha 

zodpovednosti, možnosť zbavenia 

29. Uzavieranie obchodných zmlúv 

30. Zabezpečenie obchodných záväzkov 

31. Omeškanie so splnením záväzku a jeho dôsledky 

32. Náhrada škody v obchodnom práve 

33. Premlčanie a preklúzia 

34. Zánik obchodných záväzkov 

35. Kúpna zmluva 

36. Zmluva o dielo 

37. Zmluva o predaji podniku 

38. Mandátna zmluva 

39. Komisionárska zmluva 

40. Zmluva o obchodnom zastúpení 

41. Zmluva o sprostredkovaní  

42. Zmluva o uložení veci a zmluva o skladovaní 

43. Zmluva o kúpe prenajatej veci 

44. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva 

45. Zmluva o úvere 



46. Zmluva o otvorení akreditívu, porovnanie so zmluvou o inkase 

47. Zmluva o tichom spoločenstve 

48. Zmluvy uzavierané v preprave  


