
Obchodného práva 2 – otázky na postupovú skúšku 

 

1. Obchodné záväzkové vzťahy, druhy obchodných záväzkových vzťahov,  (relatívne, absolútne, 

fakultatívne, zmiešané, spotrebiteľské obchody). 

2. Hraničné kritériá obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy, kogentné a dispozitívne ustanovenia 

obchodného zákonníka. 

3.Právny úkon, vznik, zmena a zánik záväzkových vzťahov v obchodnoprávnej úprave, výklad právnych 

úkonov, výklad zásady poctivého obchodného styku. 

4. Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy a obchodná verejná súťaž. 

5. Pactum de contrahendo. Porovnanie s Občianskym zákonníkom. 

6. Zmluvná pokuta,  vzťah medzi zmluvnou pokutou a náhradou škody. 

7. Ručenie (porovnanie obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy), a banková záruka (princíp 

akcesority, subsidiarity a špecifiká abstraktnosti bankovej záruky). 

8. Uznanie záväzku/dlhu, porovnanie obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy, zánik záväzku 

splnením. 

9. Spôsoby zániku záväzku. Zánik záväzku jeho splnením. 

10. Odstúpenie od zmluvy versus odstupné versus výpoveď, porovnanie obchodnoprávnej a 

občianskoprávnej úpravy. 

11. Započítanie pohľadávok (porovnanie obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy), Kompenzačná 

námietka versus protinávrh, omeškanie dlžníka a omeškanie veriteľa. 

12. Zodpovednosť za škodu (porovnanie obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy). 

13. Osobitné druhy zodpovednosti v súkromnoprávnej úprave. 

14. Bezdôvodné obohatenie v obchodných vzťahoch. Premlčanie versus preklúzia.  

15. Porovnanie základných ustanovení medzi kúpnou zmluvou a zmluvou o dielo. Hraničné kritéria 

medzi kúpnou zmluvou a zmluvou. 

16. Kontrahovanie kúpnej ceny versus ceny diela. Kontrahovanie ceny diela – stavby.  

17. Právne a skutkové vady tovaru resp. diela, cenová a menová doložka.  

18. Nároky z vád tovaru resp. diela versus nárok na náhradu škody, nebezpečenstvo škody na tovare 

resp. diele, uchovanie tovaru v zmysle § 462 a nasl. OBZ  

19. Spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva pri scudzovacích zmluvách.  

20. Zmluva o predaji podniku versus zmluva o prevode obchodného podielu versus zmluva o kúpe 

cenných papierov.  

21. Zmluva o kúpe prenajatej veci verus leasingová zmluva (finančný a operatívny leasing)  

22. Zmluva o úvere, zmluva o pôžičke, spotrebiteľské úvery, hypotekárne úvery, úvery na bývanie. 

Zmluva o bežnom účte versus Zmluva o vkladovom účte.  



23. Licencia k predmetom duševného vlastníctva podľa OBZ a Autorského zákona.  

24. Zmluva o uložení veci versus zmluva o skladovaní.  

25. Mandátna zmluva a jej využitie v práve obchodných spoločností. 

26. Mandátna zmluva so zameraním na zmluvu o poskytovaní právnych služieb podľa zákona o 

advokácii Povinnosť mlčanlivosti pri licencovaných slobodných povolaniach advokátov, daňových 

poradcov a notárov.  

27. Komisionárska zmluva. 

28. Zasielateľská zmluva versus zmluva o preprave veci. 

29. Nájomná zmluva a jej špecifická podoba – zmluva o nájme dopravného prostriedku versus zmluva 

o prevádzke dopravného prostriedku.  

30. Zmluva o sprostredkovaní so zameraním na reality versus zmluva o obchodnom zastúpení.  

31. Postavenie „tichého spoločníka“ v spoločnosti s ručením obmedzeným versus postavenie 

klasického spoločníka.  

32. Akreditív versus notárska úschova versus zmluva o inkase. 


