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*Osobitné súkromné právo upravujúce obchod a 

obchodníkov (resp. kupcov, podnikateľov)

*Obchod: živnostenské vykonávanie výmeny vecí 

v podstatne nezmenenej forme

*Základná forma: špekulatívna kúpa a predaj 

vecí
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*V rímskom práve netvorí obchodné právo osobitné 

odvetvie

*S rozvíjajúcim sa obchodom:

*Hranica medzi vecnými a záväzkovými právami

*Actio institoria, actio exercitoria

*Pod helenistickým vplyvom lex Rhodia de iactu a 

foenus nauticum (usurae maritimae)

*Aj depositum irregulare a societas
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*V stredoveku má obchodné právo statusový

charakter – právo kupcov (lex mercatoria)

*Prameň: obchodné zvyklosti (vplyv rímskeho a 

germánskeho práva)

*Vplyv: rozvoj bankovníctva v severnom 

Taliansku a hanzy

*Kodifikácia: Code Savary (ordonnance pour la 

commerce/code marchand, 1673)
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* Unitárny alebo dualistický model

* Francúzsko: Code de commerce (01.01.1808)

* Prvýkrát zákonná úprava akciovej spoločnosti a komanditnej 
akciovej spoločnosti

* Nemecký spolok: Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch
(ADHGB, 31.05.1861)

* Nemecko: nahradený Handelsgesetzbuch (10.05.1897, 
účinnosť 1.1.1900)

* Rakúsko: do 1938

* Lichtenštajnsko: čiastočne dodnes   
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*Absolútne obchody (271 ADHGB) – zmluvy, ktoré 

sa spravujú obchodným právom bez ohľadu na 

to, či ich uzatvára obchodník alebo 

neobchodník alebo živnostensky či nie

*Relatívne obchody (272 a 273 ADHGB) – zmluvy, 

ktoré sa riadia obchodným právom, len ak ich 

uzatvára kupec pri prevádzkovaní živnosti 

alebo zmluvy, ktoré súvisia s prevádzkovaním 

živnosti
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*Obchody vykonáva obchodník jednotlivo alebo v 
združení s inými obchodníkmi

*Základy:

*Rímske právo (námorná pôžička, societas
publicanorum)

*stredoveká commenda (commendare= zveriť, 
uložiť; špekulatívny vklad na spoločný zisk a stratu s 
obmedzenám ručením do výšky vkladu)

*Od 12. storočia compagnia – spoločníci sa 
zúčastňujú v spoločnosti rovnoprávne s kapitálom 
alebo prácou alebo s obidvoma, vystupujú navonok 
pod spoločným menom
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*Osobná obchodná spoločnosť

*Verejná obchodná spoločnosť (offene H.-G.) –

združenie viacerých osôb k prevádzkovaniu 

obchodnej živnosti pod spoločnou formou 

(obchodným menom) spôsobom, že všetci 

spoločníci ručia za všetky dlhy spoločnosti 

všetkým svojím majetkom
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*Osobná obchodná spoločnosť

*Združenie jedného alebo viacej neobmedzene 

zaviazaných spoločníkov (komplementárov) a 

jedného alebo viacej komanditistov, ktorí solidárne 

ručia len časťou svojho majetku – vkladom

*Zvláštna forma: komanditná spoločnosť s podielmi 

komanditistov vyjadrenými v akciách

*Veľmi podobná tichá spoločnosť
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*Kapitálová obchodná spoločnosť

*Združenie jednej alebo viacerých osôb k 

prevádzkovaniu živnosti spôsobom, že žiaden 

spoločník (t.j. akcionár) veriteľom spoločnosti 

osobne neručí, ale len do výšky svojho vkladu 

(hodnoty vlastných akcií)
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*Kapitálová obchodná spoločnosť

*Najmladšia (New York 1811, Spojené kráľovstvo 

1844-1856, Nemecko 1892, Rakúsko 1906, SR 

1920)

*Združenie jednej alebo viacerých osôb k 

prevádzkovaniu živnosti spôsobom, že ručenie 

spoločníkov je obmedzené do výšky vkladu
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