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Termíny konania:  
podľa akt. verzie rozvrhu na: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/student_bc_mgr/rozvrh__harmonogram_ak._r/Rozvrh_ZS_2021-
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Zameranie seminárov: 
 
1. sústredenie 
 
Tématické zameranie je nasledovné:  

• hodnotenie predmetu 
• úvod do ObP (pojem, pramene, normy, zásady, vzťah ObP k iným odvetviam) 
• výklad pojmov podnikanie, podnikateľ, podnik a jeho organizačná štruktúra, konanie podnikateľa 
• publicita podnikateľských subjektov (obchodný register a osobitné platformy publicity) 
• hospodárska súťaž (právo na ochranu HS vs. právo proti nekalej súťaži) 

2. sústredenie 
 
Tématické zameranie je nasledovné:  

• formovanie spoločnosti  
• financovanie spoločnosti 
• štatutárne orgány spoločnosti 

3. sústredenie 
 
Tématické zameranie je nasledovné:  

• typy obchodných spoločností, 
• personálny substrát spoločnosti - spoločník/akcionár/člen družstva,  
• zodpovednosť v práve obchodných spoločností a vymáhanie nárokov. 

Repetitórium z matérie sústredenia č.1 a č. 2.:  

- Bazálne pojmy (podnikateľ, podnikanie, štatutárne sídlo, inkorporačná teória, tvorba obch. mena, obch. tajomstvo, tuzemská a 
zahraničná FO a PO podnikateľ) 

- Konanie podnikateľa (prostredníctvom štatutára, register diskvalifikácií § 13 ObZ vs. zastúpenie § 14, 15, 16 ObZ) 

- Identifikujte a heslovite vymenujte dokumenty, ktoré je potrebné vyhotoviť pre založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzením 
(predpokladajme, že spoločnosť bude zakladaná 2 fyzickými osobami, ktoré majú štátnu príslušnosť a miesto bydliska v SR). Príslušné 
dokumenty prepojte s odkazom na ustanovenie Obchodného zákonníka, Zákona o obchodnom registri a Vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z.? Aká zmena nastane v pripravovaných dokumentoch v prípade, že jedna z osôb 
bude fyzická osoba, ktorá má štátnu príslušnosť a miesto bydliska v Českej republike? 

- Popíšte význam základného imania v obchodnej spoločnosti.  

- Vysvetlite úlohu a postavenie správcu vkladov? 

- Definujte krízu obchodnej spoločnosti.  

- Vysvetlite účinky zápisov do Obchodného registra.  
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- Definujte pojmy materiálna (pozit. a negat.) a formálna publicita OR. Čo je Zbierka listín a Obchodný vestník? 

- Dvostupňová prezentácia OR, význam ochrany tretích osôb a druhy konania vo veciach OR. 

Do MS teams skupiny nahrám aj sprievodné materiály s prípadmi. 

4. sústredenie 
 
Tématické zameranie je nasledovné:  
 
• transformácie obchodných spoločností 
• zrušenie a zánik obchodných spoločností s právnym nástupcom a bez právneho nástupcu 
• význam a účel procesu likvidácie obchodných spoločností (s akcentom na úpravu od 01. 10. 2020) 
• riešenie prípadových štúdií 

Repetitórium z matérie sústredenia č.3:  

1. Ako delíme obchodné spoločnosti? Uveďte, ktoré z nich sa vyznačujú organizačnou štruktúrou a ktoré z nich naopak orgány 
nevytvárajú.  

2. V akom rozsahu ručia spoločníci/akcionári za záväzky spoločnosti pri jednotlivých formách spoločností? 

3. Akým spôsobom zaniká účasť spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti? Aké sú práva a povinnosti komanditistu a 
komplementára v komanditnej spoločnosti? 

4. Identifikujte pojmy obchodný podiel a akcia, menovitá a trhová hodnota akcie, emisné ážio, dočasný list, dlhopis ako aj osobitné 
práva minoritných spoločníkov/akcionárov v OBZ.  

5. Akou väčšinou rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným v prípade zvýšenia základného imania?  

6. Má štatutárny orgán povinnosť vykonať rozhodnutie valného zhromaždenia? Vyvetlite pojem odborná starostlivosť a pravidlo 
podnikateľského úsudku. 

7. Je možné sa domáhať určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti? Aké podmienky musia byť splnené na 
podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia? Sú tieto podmienky identické tak pri s.r.o. ako aj pri a.s.? 

8. Definujte pojem kadučné konanie, žaloba actio pro socio a pojem reflexná škoda. 

9. O čom rozhoduje valné zhromaždenie v spoločnosti s ručením obmedzeným a akou väčšinou?  

10. Aká je základné podmienka uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti? 

11. Kto vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v prípade jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným a akým spôsobom? 

12. Ktoré orgány môžu menovať a odvolávať členov predstavenstva v akciovej spoločnosti?  

13. Vysvetlite pojmy družstevná samospráva, členský podiel, zhromaždenie delegátov a "malé družstvo". 

Do MS teams skupiny nahrám aj sprievodné materiály s prípadmi. 

Spôsob hodnotenia predmetu ObP I: PH -(priebežné hodnotenie) je 51b záverečná ústna skúška je 49b /PH sa skladá z max. 4 
sústredenia x 1 b za aktivitu, čiže aktivita spolu max 4b plus test (po poslednom sústredení na platforme MOODLE) je za max. 6b a 
záverečná prípadová štúdia/e (začiatkom decembra 2021 na platforme MOODLE) je za max 41 b/  


