
Otázky na štátnu skúšku z predmetu 

 

OBCHODNÉ PRÁVO 

 

A. Všeobecná časť a obchodné spoločnosti 

 

1. Rozsah pôsobnosti Obchodného zákonníka so zreteľom na jeho pôsobnosť 

v obchodných záväzkových vzťahoch (relatívne obchody, absolútne obchody, kombino-

vané obchody, fakultatívne obchody), Pramene obchodného práva a ich vzájomné vzťa-

hy. 

2. Podnikanie v porovnaní s inými činnosťami, neoprávnené podnikanie a jeho právne ná-

sledky. 

3. Oprávnenie na podnikanie, živnostenské podnikanie. 

4. Konanie podnikateľských subjektov: osobné konanie, zastúpenie podnikateľa, konanie 

obchodných spoločností, osobitosti pri kolektívnych orgánoch. 

5. Podnik ako predmet právnych vzťahov: vzťah podnikateľa k podniku, podnik 

a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, prevod, založenie, dedenie a exekúcia pod-

niku. 

6. Organizačná štruktúra podniku: dôvody a spôsoby vytvárania organizačnej štruktúry 

podniku, právny význam organizačnej štruktúry, organizačná zložka verzus časť podni-

ku. 

7. Obchodné meno právnických a fyzických osôb, zákonné možnosti jeho ochrany. 

8. Obchodné tajomstvo a dôverné informácie: ochrana, využitie a dispozícia s obchodným 

tajomstvom. 

9. Registrácia podnikateľov: Obchodný register, živnostenský register, ďalšie osobitné re-

gistre, publicita registrov. 

10. Právna úprava nekalej súťaže a ochrana proti nej v Obchodnom zákonníku, význam ge-

nerálnej klauzuly, jej vzťah k jednotlivým druhom nekalosúťažných konaní. 

11. Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže: skutkové podstaty, verejnoprávne a 

súkromnoprávne prostriedky ochrany. 

12. Dôvody výberu právnej formy a rozdiely medzi jednotlivými obchodnými spoločnos-

ťami a družstvom. 

13. Založenie a vznik obchodnej spoločnosti, zakladateľské dokumenty, rozdiely medzi za-

kladateľským právnym úkonom, stanovami a dohodou medzi spoločníkmi.   

14. Vznik postavenia spoločníka v obchodných spoločnostiach. 

15. Rozdiely medzi právnym postavením spoločníka v osobnej a kapitálovej spoločnosti. 

16. Právne postavenie člena družstva a jeho odlišnosti od postavenia spoločníka v obchod-

ných spoločnostiach. 

17. Právo spoločníka na účasť na riadení (vrátane práva na informácie) obchodnej spoloč-

nosti a člena družstva, zákonný rámec a možnosti jeho úpravy, uplatnenie práva. 

18. Vlastnosti a obsah obchodného podielu a akcií. 

19. Účasť na spoločnosti a členstvo v družstve ako predmet právnych vzťahov – spoločný 

obchodný podiel, spoluvlastníctvo akcie, vzťah k bezpodielovému spoluvlastníctvu 

manželov, dobrovoľné a nútené dispozície s účasťou na spoločnosti a členstvom v druž-

stve (prevoditeľnosť a prevod, založenie, dedenie a exekúcia). 

20. Nútený zánik postavenia spoločníka v obchodnej spoločnosti a členstva v družstve 



a ochrana proti nemu. 

21. Postavenie člena orgánu v obchodnej spoločnosti: právny vzťah medzi spoločnosťou 

a členom orgánu, povinnosti člena orgánu, zodpovednostný režim, uplatňovanie náro-

kov. 

22. Uznesenia valných zhromaždení obchodných spoločností a členských schôdzí družstiev, 

prijímanie, obsah uznesení a ich súdny prieskum (hmotnoprávne a procesnoprávne as-

pekty). 

23. Zákaz konkurencie v práve obchodných spoločností, priebežný a po skončení právneho 

vzťahu, osobný, vecný a časový rozsah, následky porušenia, vzťah k zodpovednosti za 

škodu, uplatňovanie. 

24. Financovanie obchodnej spoločnosti: spôsoby vytvárania majetku spoločnosti jej spo-

ločníkmi a tretími osobami, vklady do základného imania, rozdiel medzi vlastnými 

a cudzími zdrojmi financovania, bežné a krízové financovanie. 

25. Majetkové plnenia spoločnosti v prospech spoločníkov: podiel na zisku, vyrovnací po-

diel, podiel na likvidačnom zostatku a vrátenie vkladu. 

26. Likvidácia obchodnej spoločnosti, podobnosti a rozdiely oproti konkurzu, dodatočná 

likvidácia jej majetku. 

27. Európske právo obchodných spoločností. Nadnárodné obchodné spoločnosti, ich cha-

rakteristika, právna úprava, význam. Vplyv smerníc na slovenské právo obchodných 

spoločností. 

 

 

B. Obchodné zmluvy 

 

28. Pôsobnosť Obchodného zákonníka v záväzkovom práve, pomenované a nepomenované 

obchodné zmluvy, dispozitívne a kogentné normy obchodného práva, základné zásady 

obchodných záväzkových vzťahov, použitie Občianskeho zákonníka na obchodné 

zmluvy. 

29. Obchodnoprávny úkon, výklad právnych úkonov v obchodnom práve, neplatnosť práv-

nych úkonov v obchodnom práve (a osobitosti oproti občianskemu právu). 

30. Uzavieranie obchodných zmlúv, všeobecné obchodné podmienky, rámcová zmluva. 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy. 

31. Verejný návrh na uzavretie zmluvy. Obchodná verejná súťaž. 

32. Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve: vlastnosti zabezpečovacích prostriedkov, 

aplikácia Obchodného zákonníka na zabezpečovací prostriedok, výber zabezpečovacie-

ho prostriedku a jeho osud v konkurze dlžníka. 

33. Ručenie a banková záruka v obchodnom práve. 

34. Zmluvná pokuta v obchodnom práve. 

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

36. Zánik nesplneného záväzku (odstúpenie od zmluvy, nemožnosť plnenia, odstupné, za-

počítanie, zmarenie účelu zmluvy). 

37. Právne následky omeškania veriteľa a dlžníka podľa Obchodného zákonníka. 

38. Náhrada škody v obchodnom práve. Vzťah náhrady škody, zmluvnej pokuty, paušálnej 

náhrady nákladov a úrokov z omeškania. 

39. Premlčanie v obchodnom práve. 

40. Kúpna zmluva a jej porovnanie so zmluvou o dielo. 

41. Práva a povinnosti kupujúceho. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim. 



42. Povinnosti predávajúceho pri kúpe tovaru. 

43. Zmluva o dielo. 

44. Mandátna zmluva, komisionárska zmluva a ich porovnanie. 

45. Zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení a ich porovnanie. 

46. Zmluva o uložení veci, zmluva o skladovaní a ich porovnanie. 

47. Zmluva o úvere, zmluva o tichom spoločenstve a ich porovnanie. 

48. Lízing a zmluva o kúpe prenajatej veci. 

49. Zasielateľská zmluva, zmluva o preprave veci a ich porovnanie. 

50. Zmluva o otvorení akreditívu (a porovnanie s bankovou zárukou) a zmluva o inkase. 

51. Zmluva o predaji podniku v porovnaní so zmluvou o prevode účasti na obchodnej spo-

ločnosti. 

52. Hroziaci úpadok a úpadok a ich právne následky (osobitne na povinnosti členov orgá-

nov obchodnej spoločnosti), povinnosť a právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu, 

hroziaci úpadok a preventívna reštrukturalizácia. 

53. Vplyv vyhlásenia konkurzu na postavenie úpadcu, postavenie veriteľov pohľadávky 

proti podstate, zabezpečenej pohľadávky, pohľadávky a podriadenej pohľadávky. 

54. Cenné papiere: pojem, druh, podoba, forma, prevod cenného papiera. Centrálny depozi-

tár cenných papierov a jeho úlohy. 

55. Funkcia zmenky a možnosti jej využitia. Druhy zmeniek a ich charakteristika. Význam 

protestu pre úspešné vymáhanie zmenkového dlhu. 

 

 


