
HOSPODÁRSKE PRÁVO – LS 2018/2019 

Okruhy otázok  

2. ročník bakalárskeho štúdia, denná forma  

 
Záverečná skúška bude ústna a bude pozostávať z prípadovej štúdie a doplňujúcich 
teoretických otázok. Počas skúšky môže študent používať nekomentované právne predpisy 

(predovšetkým Ústava, zákon č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/ 1991 Zb. 
Obchodný zákonník, zákon č. 343/ 2015 o verejnom obstarávaní, zákon č. 136/ 2001 

o ochrane hospodárskej súťaže, všetky v  aktuálnom znení) 
 
 

1. Pojem a predmet hospodárskeho práva 

2. Ústavnoprávne základy  hospodárstva Slovenskej republiky 

3. Systém a vzťah hospodárskeho práva k iným právnym odvetviam, pramene 

hospodárskeho práva, verejné obstarávanie a hospodárska súťaž    

4. Subjekty hospodárskeho práva (subjekty v oblasti verejného obstarávania, subjekty 

v oblasti ochrany hospodárskej súťaže) 

5. Podnikateľ, podnikanie, verejný obstarávateľ, obstarávateľ, tzv. dotovaný subjekt, 

záujemca, uchádzač, súťažiteľ 

6. Pojem, účel, vplyv členstva EÚ na právnu úpravu verejného obstarávania 

7. Princípy verejného obstarávania  

8. Prípravná fáza verejného obstarávania, príprava ponuky a účasť na verejnom 

obstarávaní 

9. Opis predmetu zákazky, druhy zákaziek a predpokladaná hodnota zákazky, koncesia 

10. Realizačná fáza verejného obstarávania, vyhodnocovanie ponúk 

11. Elektronické obstarávanie, komunikácia, informačné povinnosti  

(zoznam hospodárskych subjektov, register partnerov verejného sektora a ďalšie 

registre) 

12. Postupy verejného obstarávania  

13. Zadávanie  nadlimitných zákaziek 

14. Zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou 

(bežne dostupné tovary a služby, elektronické trhovisko) 

15. Úrad pre verejné obstarávanie, dohľad nad verejným obstarávaním 

16. Zrušenie verejného obstarávania  

17. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, uzatváranie dodatkov k zmluvám, ktoré 

sú výsledkom verejného obstarávania   

18. Ochrana pred nesprávnym a nezákonným postupom (verejného) obstarávateľa  

19. Ochrana hospodárskej súťaže – všeobecný prehľad právnej úpravy, princípy ochrany 

hospodárskej súťaže (pramene súťažného práva, nekalosúťažné konanie/ nedovolené 

obmedzovanie hospodárskej súťaže, základné pojmy – súťažiteľ a relevantný trh,  

verejnoprávna a súkromná právna ochrana proti nekalej súťaži) 

20. Zakázané dohody – dohody horizontálne, vertikálne, výnimky zo zákazu (pravidlo de 

minimis, blokové výnimky, výnimky ex lege) 

21. Zneužívanie dominantného postavenia, kontrola koncentrácií  

22. Konanie vo veciach hospodárskej súťaže (ÚVO, Komisia, súdy) 


