
Okruhy otázok k rigoróznym skúškam – Obchodné právo 

 
1. Vzťah Obchodného a Občianskeho zákonníka a ich aplikácia z hľadiska právnej 

úpravy podnikateľskej činnosti. Rozsah pôsobnosti Obchodného zákonníka. 

2. Označenia podnikateľov a ich právna ochrana 

3. Konanie podnikateľa v právnych vzťahoch. 

4. Podnikanie zahraničných osôb 

5. Publicita v práve obchodných spoločností. 

6. Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nej. 

7. Právna subjektivita obchodných spoločností. 

8. Zrušenie a zánik obchodnej spoločnosti s likvidáciou. 

9. Zrušenie a zánik obchodnej spoločnosti s právnym nástupcom. 

10. Cezhraničné zlúčenie obchodných spoločností. 

11. Základné imanie, rezervný fond, vlastné imanie – význam a funkcie v obchodných 

spoločnostiach. 

12. Obchodný podiel a dispozície s ním. 

13. Povinnosti členov orgánov obchodných spoločností. 

14. Charakteristické znaky osobných obchodných spoločností. 

15. Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností. 

16. Práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. Právna podstata 

obmedzeného ručenia. Ručenie spoločníka za záväzky spoločnosti po jej zániku. 

17. Formy zániku účasti spoločníka spoločnosti. 

18. Riadenie a kontrola spoločnosti s ručením obmedzeným. 

19. Formálne a materiálne predpoklady založenia a vzniku akciovej spoločnosti. 

20. Riadenie a kontrola v akciovej spoločnosti. 

21. Ochrana menšinových akcionárov. 

22. Nároky akcionárov v procese zlúčenia. 

23. Akcia – pojem a druhy. Dočasný list a práva s ním spojené. Dlhopisy. 

24. Spôsoby zvýšenia a zníženia základného imania v akciovej spoločnosti. 

25. Supranacionálne formy obchodných spoločností. 

26. Riadenie a kontrola družstva. 

27. Charakteristika družstva ako právnickej osoby. 

28. Členský podiel v družstve a dispozícia s ním. 

29. Obchodné záväzkové vzťahy – základné princípy záväzkových vzťahov. 

30. Vzťah Obchodného a Občianskeho zákonníka a ich aplikácia z hľadiska obchodných záväzkových  

vzťahov 

31. Rozhodcovské konanie v obchodných záväzkových vzťahoch 



32. Právna úprava zodpovednosti za škodu v obchodných - záväzkových vzťahoch. 

33. Zodpovednosť za vady v obchodných-záväzkových vzťahoch. 

34. Splnenie záväzku. 

35. Zánik nesplneného záväzku. 

36. Nesubjektívne formy podnikania. 

37. Dispozície s podnikom. 

38. Plynutie času v obchodnom práve. 

39. Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve – zmenky, ručenie, banková záruka, akreditív, 

zmluvná pokuta. 

40. Tvorba inominátnych zmlúv v obchodnom práve. 

41. Platnosť a účinnosť zmlúv v obchodnom práve. 

42. Autonómia vôle v obchodnom práve. 

43. Obchodné záväzkové vzťahy s cudzím prvkom. 

44. Osobitosti jednoduchej spoločnosti na akcie. 

45. Dohody spoločníkov v obchodných spoločnostiach. 

46. Obstarávateľské zmluvy v obchodných záväzkových vzťahoch. 

47. Kúpna zmluva a zmluva o dielo – ich spoločné znaky a odlišnosti. 

48. Právna ochrana spotrebiteľa v obchodných záväzkových vzťahoch. 

49. Ochrana poctivého obchodného styku a dobrých mravov v obchodných záväzkových vzťahov. 

50.  Spoločnosť v kríze. 

 

   

 


