
Obchodné právo 1 – otázky na postupovú skúšku  

 

1) Pojem a predmet obchodného práva, subjekty obchodnoprávnych vzťahov, zásady Obchodného 

zákonníka,  

2) Podnikateľ, podnikanie, podnik, odštepný závod, organizačná zložka 

3) Sídlo a miesto podnikania, vymedzenie sídla z pohľadu medzinárodného práva súkromného – t. j. 

teória skutočného sídla, inkorporačná teória, kolízno-právna úprava sídla v SR,  

4) Základné imanie a jeho funkcia v obchodných spoločnostiach versus obchodný majetok, správa 

vkladu, obchodné imanie, čisté obchodné imanie, vlastné imanie, vlastné a cudzie zdroje financovania 

obchodnej spoločnosti rezervný fond, nedeliteľný fond a iné fondy. 

5) Obchodné meno fyzických a právnických osôb a jeho právna ochrana, ochrana neformálnych 

označení, ochrannej známky, normatíve a aplikačné súvislosti týchto inštitútov s právnou úpravou  

nekalej súťaže.  

6) Ochrana informácií v obchodno-právnych vzťahoch s dôrazom na právnu úpravu obchodného 

tajomstva a dôvernej informácie  

7) Konanie podnikateľa -  priame konanie a konanie v zastúpení (zákonné, zmluvné). Register 

diskvalifikovaných osôb. 

8) Charakteristické črty nadnárodných obchodných spoločností (SE, SCE, EZHZ) 

9) Podnikanie zahraničných osôb, ochrana majetku zahraničných osôb sloboda usadzovania v 

judikatúre SD EÚ s dôrazom na prípady Daily Mail (Rozsudok vo veci C-81/87), Cartesio (Rozsudok vo 

veci C-210/06), VALE Építési (Rozsudok vo veci C-378/10), POLBUD - WYKONAWSTWO (Rozsudok vo 

veci C-106/06)  

10) Obchodný register, obchodný vestník  (formálne a materiálne preskúmavanie zapisovaných údajov 

do obchodného registra, opravné prostriedky, konštitutívnosť a deklaratórnosť zápisov do 

obchodného registra, súdne poplatky)  

11) Princípy publicity obchodného registra (formálna, materiálna publicita a jej druhy) 

12) Založenie a vznik obchodných spoločností, „predbežná“ spoločnosť (podstata konania v mene 

spoločnosti pred jej vznikom),  základné korporačné dokumenty v osobných a kapitálových 

spoločnostiach a v družstve, neplatnosť spoločnosti. 

13) Obchodný podiel, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku v obchodných spoločnostiach a 

družstve.  

14) Zrušenie obchodných spoločností bez právneho nástupcu, likvidácia spoločnosti versus konkurz, 

reštrukturalizácia a oddlženie, spoločnosť v kríze.  

15) Zrušenie obchodných spoločností s právnym nástupcom (rozdelenie, zlúčenie, splynutie), 

cezhraničné zlúčenie a splynutie, zmena právnej formy obchodnej spoločnosti. 

16) Verejná obchodná spoločnosť (obsahové náležitosti spoločenskej zmluvy, vkladová povinnosť 

spoločníkov, rozsah ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti, konanie v mene spoločnosti, 

rozdelenie zisku). 



17) Komanditná spoločnosť (obsahové náležitosti spoločenskej zmluvy, vkladová povinnosť 

spoločníkov, rozsah ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti, konanie v mene spoločnosti, 

rozdelenie zisku). 

18) Výklad základných ustanovení spoločnosti s ručením obmedzeným,  reštrikcie v jej zakladaní 

v zmysle § 105a a § 105b OBZ,  vysvetlenie rozsahu ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti 

19) Práva spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (právo podieľať sa na zisku spoločnosti, 

právo na informácie atď.), vybrané aspekty ochrany práv minoritného spoločníka. 

20) Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, prechod a prevod obchodného podielu, 

vlastný obchodný podiel, voľný obchodný podiel.  

21) Valné zhromaždenie v spoločnosti s ručením obmedzeným (zvolávanie, hlasovanie, rozhodovanie 

„per rollam“, určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ). 

22) Konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným (vymedzenie právneho vzťahu medzi spoločnosťou 

a konateľom , zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone  funkcie, vymedzenie 

odbornej starostlivosti) 

23) Zániku účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (kadučné konanie, zrušenie účasti 

spoločníka súdom, vylúčenie spoločníka). 

24) Výklad základných ustanovení akciovej spoločnosti,  rozdiely medzi súkromnou a verejnou 

akciovou spoločnosťou, rozdiely medzi simultánnym (jednorazovým) a sukcesívnym (postupným) 

založením akciovej spoločnosti 

25) Akcia v akciovej spoločnosti (druhy akcií podľa podoby a formy, nominálna a trhová hodnota akcie, 

prevod akcií, obmedzenie prevoditeľnosti akcií, dočasný list, vlastné akcie).  

26) Valné zhromaždenie v akciovej spoločnosti (zvolávanie, hlasovanie, rozhodovanie, určenie 

neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ). 

27) Predstavenstva v akciovej spoločnosti (vymedzenie právneho vzťahu medzi spoločnosťou a členom 

predstavenstva , zodpovednosť člena predstavenstva za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone  

funkcie, vymedzenie náležitej starostlivosti a jej porovnanie s odbornou starostlivosťou) 

28) Dozorná rada v akciovej spoločnosti (pôsobnosť dozornej rady, participácia na voľbe členov 

dozornej rady zo strany zamestnancov spoločnosti, vymedzenie tzv. ,,silnej dozornej rady“ atď.) 

29) Práva akcionára v akciovej spoločnosti (právo podieľať sa na zisku spoločnosti, právo na informácie 

atď.), vybrané aspekty ochrany práv minoritného akcionára, vysvetlenie princípu „squeeze out“, „sell 

out“.  

30) Výklad základných ustanovení družstva a ich  porovnanie s obchodnými spoločnosťami, družstevná 

samospráva, voľnosť vstupu do členskej štruktúry družstva, založenie a vznik družstva.  

31) Členská schôdza v družstve (zvolávanie hlasovanie, zhromaždenie delegátov, čiastková členská 

schôdza, náhradná členská schôdza)  

32) Výber ťažiskových aspektov právnej úpravy predstavenstva družstva a kontrolnej komisie družstva 

a ich porovnanie so štatutárnym orgánom a dozorným orgánom v kapitálových obchodných 

spoločnostiach 



33) Výklad základných ustanovení, založenia a vzniku jednoduchej spoločnosti na akcie a ich 

porovnanie s právnou úpravou spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. 

34) Orgány jednoduchej spoločnosti na akcie, výklad ťažiskových rozdielov s právnou úpravou 

spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou. 


