
Obchodné právo – otázky na štátnu skúšku  

Časť 1 

 

1) Pojem a predmet obchodného práva, subjekty obchodnoprávnych vzťahov. 

Podnikateľ. Podnikanie. Publicita údajov o spoločnostiach, predbežná spoločnosť, 

neplatnosť spoločnosti, doktrína ultra vires, tendencie vývoja (elektronizácia). 

 

2) Vymedzenie sídla a miesta podnikania, podnik, odštepný závod, organizačná zložka. 

Vymedzenie sídla z pohľadu medzinárodného práva súkromného - teória (skutočného) 

sídla, inkorporačná teória, kolíznoprávna úprava sídla v SR. 

 

3) Základné imanie a jeho funkcia v obchodných spoločnostiach versus obchodný 

majetok, obchodné imanie, čisté obchodné imanie, vlastné imanie, vlastné a cudzie 

zdroje financovania obchodnej spoločnosti. Rezervný fond. Nedeliteľný fond a iné 

fondy. 

 

4) Obchodné meno fyzických a právnických osôb a jeho právna ochrana. Ochrana 

neformálnych označení, ochrannej známky. Nekalosúťažné konanie. 

 

5) Charakteristika právnych úkonov vykonávaných podnikateľom. Štatutárny orgán 

(štatutárna pôsobnosť a obchodné vedenie), prokurista, poverená osoba pri 

prevádzkovaní podniku, osoba v prevádzkarni, zastúpenie na základe plnomocenstva. 

 

6) Podnikanie zahraničných osôb, ochrana majetku zahraničných osôb. Sloboda 

usadzovania v judikatúre SD EÚ, prípady: Daily Mail, Centros, Überseering, Inspire Art 

 

7) Obchodný register. Registračné konanie podľa zákona č. 530/2004 Z. z. Formálne 

a materiálne preskúmavanie zapisovaných údajov do obchodného registra. Opravné 

prostriedky (námietky, odvolanie). 

 

8) Obchodný register. Obchodný vestník. Princípy formálnej publicity. Princípy 



materiálnej publicity (pozitívnej, negatívnej a negujúcej). Konštitutívnosť 

a deklaratórnosť zápisov do obchodného registra. 

 

9) Proces založenia a vzniku obchodných spoločností. „Predbežná“ spoločnosť 

(podstata konania v mene spoločnosti pred jej vznikom). Základné korporačné 

dokumenty v osobných a kapitálových spoločnostiach a družstve. 

 

10) Vklad spoločníka, správa vkladu, podiel spoločníka, obchodný podiel, akcia, členský 

podiel, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku v obchodných 

spoločnostiach a družstve. 

 

11) Zrušenie obchodných spoločností bez právneho nástupcu, likvidácia spoločnosti 

versus konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie. Spoločnosť v kríze. 

 

12) Zrušenie obchodných spoločností s právnym nástupcom (rozdelenie, zlúčenie, 

splynutie). Ochrana veriteľov. Zmena právnej formy. Cezhraničné zlúčenie 

a splynutie. 

 

13) Verejná obchodná spoločnosť, základná charakteristika. Založenie a vznik v.o.s. 

Obchodné vedie vo v.o.s., konanie v mene v.o.s., zrušenie a zánik v.o.s. 

 

14) Komanditná spoločnosť. Základná charakteristika a porovnanie s v.o.s. a s.r.o. 

 

15) Založenie a vznik s.r.o. a a.s. korporačné dokumenty v s.r.o. a a.s., princíp zákazu 

reťazenia v jednoosobových s.r.o. 

 

16) Práva a povinnosti spoločníka s.r.o. Majetkové a nemajetkové práva. Podstata 

obmedzeného ručenia spoločníkov. 

 

17) Obchodný podiel v s.r.o.. Prechod a prevod obchodného podielu. Vlastný obchodný 

podiel s.r.o., voľný obchodný podiel. 



18) Valné zhromaždenie v s.r.o. a a.s. hlasovanie, rozhodovanie „per rollam“. Súdna 

ochrana – žaloba o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Ochrana 

minority. 

 

19) Postavenie konateľov v s.r.o. a a.s. výkon funkcie konateľa. Zodpovednosť 

konateľov za škodu pri výkone ich funkcie. Dozorná rada v s.r.o. a a.s. 

 

20) Formy zániku účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. Kadučné 

konanie, zrušenie účasti súdom, vylúčenie spoločníka. 

 

21) Základné imanie v s.r.o., a.s. a družstvo – podstata. Podstata zvýšenia a zníženia 

základného imania. 

 

22) Základná charakteristika a.s., verejná a súkromná a.s. Základné rozdiely medzi 

simultánnym (jednorazovým) a sukcesívnym (postupným) založením a. s. 

 

23) Základné korporačné dokumenty v a.s. a družstve ich vzájomný vzťah a význam pre 

spoločnosť a družstvo 

 

24) Akcia v a.s. versus obchodný podiel v s.r.o. Základné druhy akcií. Druh akcií 

z hľadiska podoby a formy. Prevod akcií. Nominálna a trhová hodnota akcie. 

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií – jeho význam. Dočasný list. Vlastné akcie. 

 

25) Postavenie predstavenstva v a. s., výkon funkcie člena predstavenstva. Zodpovednosť 

člena predstavenstva za škodu pri výkone jeho funkcie. Zodpovednosť dozornej rady 

v a.s. 

 

26) Práva a povinnosti akcionárov. Ochrana menšinových akcionárov a menšinových 

spoločníkov v s.r.o. Vysvetlenie princípu „squeeze out“, „sell out“. 

 

27) Základná charakteristika družstva v porovnaní s obchodnými spoločnosťami. 



Družstevná samospráva. Voľnosť vstupu. Založenie a vznik družstva. 

 

28) Členské práva a povinnosti. Členský podiel. Vstupný vklad. Vznik a zánik členstva 

v družstve. 

 

29) Členská schôdza v družstve, hlasovanie. Zhromaždenie delegátov. Čiastková členská 

schôdza. Súdna ochrana – žaloba o určenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze. 

 

30) Postavenie predstavenstva v družstve, výkon funkcie člena predstavenstva. 

Zodpovednosť člena predstavenstva za škodu pri výkone jeho funkcie. 

Zodpovednosť kontrolnej komisie v družstve. 

 

Časť 2 

 

1) Obchodné záväzkové vzťahy, druhy obchodných záväzkových vzťahov, hraničné 

kritériá obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy. Zmluvná autonómia. 

 

2) Právny úkon, vznik, zmena a zánik záväzkových vzťahov v obchodnoprávnej 

úprave, výklad právnych úkonov. Poctivý obchodný styk v prirodzeno-právnom 

poňatí. 

 

3) Pacta de contrahendo, podstata a vynútiteľnosť zmluvy. Zabezpečenie záväzkov, 

princípy uplatňujúce sa pri zabezpečení. 

 

4) Spoločné záväzky a spoločné práva. Porovnanie obchodnoprávnej 

a občianskoprávnej úpravy 

 

5) Zmluvná pokuta versus náhrada škody versus príslušenstvo pohľadávky. 

Porovnanie obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy 

 

6) Ručenie – porovnanie obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy. Banková 



záruka. Princíp akcesority, subsidiarity a špecifiká abstraktnosti bankovej záruky. 

 

7) Uznanie záväzku / dlhu, porovnanie obchodnoprávnej a občianskoprávnej 

úpravy. Zánik záväzku splnením. 

 

8) Odstúpenie od zmluvy versus odstupné versus výpoveď. Porovnanie 

obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy. 

 

9) Započítanie pohľadávok porovnanie obchodnoprávnej a občianskoprávnej 

úpravy. Kompenzačná námietka versus protinávrh. Omeškanie dlžníka 

a omeškanie veriteľa. 

 

10)Zodpovednosť za škodu. Porovnanie obchodnoprávnej a občianskoprávnej 

úpravy. Osobitné druhy zodpovednosti v súkromnoprávnej úprave. 

 

11)Bezdôvodné obohatenie v obchodných vzťahoch. Premlčanie versus preklúzia. 

 

12)Kúpna zmluva, jej vymedzenie a porovnanie so zmluvou o dielo. 

 

13)Právne a skutkové vady tovaru a diela. Cenová a menová doložka. 

 

14)Záruka za akosť. Zodpovednosťou za vady tovaru a diela. 

 

15) Nároky z vád tovaru / diela versus nárok na náhradu škody. Nebezpečenstvo 

škody na tovare / diele 

 

16) Spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva pri scudzovacích zmluvách. 

 

17)Spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva na základe zmluvy o dielo. 

Originárnosť versus derivatívnosť pri nadobudnutí vlastníckeho práva. 

 



18)Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho versus objednávateľa 

a zhotoviteľa 

 

19)Zmluva o predaji podniku versus zmluva o prevode obchodného podielu versus 

zmluva o kúpe cenných papierov. 

 

20)Zmluva o kúpe prenajatej veci verus leasingová zmluva (finančný a operatívny 

leasing) 

 

21) Zmluva o úvere, zmluva o pôžičke, spotrebiteľské úvery, hypotekárne úvery, 

úvery na bývanie. Zmluva o bežnom účte versus Zmluva o vkladovom účte. 

 

22)Licencia k predmetom duševného vlastníctva podľa Obchodného zákonníka 

a Autorského zákona. 

 

23) Zmluva o uložení veci versus zmluva o skladovaní. 

 

24)Kontrahovanie kúpnej ceny versus ceny diela. Kontrahovanie ceny diela – stavby. 

 

25) Mandátna zmluva so zameraním na zmluvu o poskytovaní právnych služieb 

podľa zákona o advokácii versus komisionárska zmluva. Povinnosť mlčanlivosti 

pri licencovaných slobodných povolaniach advokátov, daňových poradcov 

a notárov. 

 

26)Zasielateľská zmluva versus zmluva o preprave veci. 

 

27) Nájomná zmluva a jej špecifická podoba – zmluva o nájme dopravného 

prostriedku versus zmluva o prevádzke dopravného prostriedku. 

 

28)Zmluva o sprostredkovaní so zameraním na reality versus zmluva o obchodnom 

zastúpení. 



29)Postavenie „tichého spoločníka“ v spoločnosti s ručením obmedzeným versus 

postavenie klasického spoločníka. 

 

30) Akreditív versus notárska úschova versus zmluva o inkase. 


