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Okruhy tém 

 

1. Úvod do medzinárodného práva obchodného (Schéma ekonomických vzťahov a ich právna 

regulácia, pojem právo medzinárodného obchodu, predmet jeho úpravy, pramene) 

2. Subjekty právnych vzťahov v medzinárodnom obchode (FO, PO, štáty, medz. organizácie - WTO)  

3.  Spoločná obchodná politika EÚ (právomoc EÚ, nástroje – clá, kvóty, dovozy do EÚ, vývozy z EÚ, 

oblasti zvláštnej regulácie, ochranné opatrenia, zmluvné nástroje spoločnej obchodnej politiky) 

4. Súťažné právo a jeho súdna ochrana  (zneužitie dominantného postavenia, kartelového dohody, 

štátna pomoc, regulácia v práve EÚ, žaloby o náhradu škody) 

5. Základné spôsoby právnej úpravy vzťahov v medzinárodnom obchode (Právny režim  

medzinárodných obchodných transakcií, osobitné ustanovenia obchodného zákonníka pre záväzkové 

vzťahy v medzinárodnom obchode, kolízna úprava, CISG)  

6. Medzinárodné obchodné podmienky (rozbor INCOTERMS 2010, základný obsah, zmeny, dodatky, 

jednotlivé skupiny podmienok)  

7. Zásady medzinárodných obchodných zmlúv UNIDROIT  

8. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (predmet úpravy, všeobecné ustanovenia, 

vznik zmluvy, práva a povinnosti zmluvných strán, proces vytýkania vád, následky porušenia 

záväzkov, nebezpečenstvo náhodnej skazy, ďalšie otázky ako premlčanie)  

9. Medzinárodná preprava tovaru (železničná, letecká, cestná, námorná a riečna, kontajnerová) 

10. Medzinárodná výmena tovaru za tovar (jednotlivé typy obchodov – barter, kvazibarter, counter-

purchase, buy-back, off-set, právny režim, zmluvy a ich typické doložky)  

11. Obchodné zastúpenie (medzinárodná distribúcia, medzinárodný franchising)  

12. Riešenie sporov v medzinárodnom obchode (súdne riešenie sporov, rozhodcovské konanie, 

mediácia)  

 

Podmienky absolvovania predmetu 

Priebežné hodnotenie 40% bodov (minimálne jedna semestrálna písomka, hodnotenie aktivity), 

Záverečné hodnotenie – písomný test 60% 
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