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1. cvičenie 
Úvod do problematiky obchodných záväzkových vzťahov - pojem, systém a druhy (vzťahy 
B2B, B2G, B2C, dispozitívnosť právnej úpravy v 3. časti OBZ, voľba OBZ, obchodné 
zvyklosti, výklad právnych úkonov, tvorba inominátnych úkonov, uzavieranie zmlúv. 
Zabezpečenie v rámci obchodných záväzkových vzťahov - interpretácia právnej úpravy 
zabezpečovacích inštitútov. Funkcie zabezpečenia obchodných záväzkov. 
 

2. cvičenie 
Neplatnosť právnych úkonov v obchodnom práve. Obsah obchodných záväzkov. Zmena 
obchodných záväzkov. Spôsoby a právne formy zabezpečenia obchodných záväzkov. Spôsob, 
miesto a čas splnenia záväzku. Omeškanie zo splnením záväzku a jeho dôsledky. 
Zodpovednosť za omeškanie. Omeškanie veriteľa. Omeškanie dlžníka. Zodpovednosť za vadné 
plnenie. Zánik nesplnených záväzkov. Nemožnosť plnenia. Odstúpenie od zmluvy. Zánik 
záväzkov započítaním.  Odstupné. Zmarenie účelu zmluvy. ukončenie obchodných 
záväzkových vzťahov, porušenie zmluvných povinností, kúpna zmluva.  
 

3. cvičenie 
 
Právne následky porušenia obchodných vzťahov. Náhrada škody v obchodnom práve. Zmluvná 
a mimozmluvná zodpovednosť za škodu. Vzťah občianskoprávnej a obchodnoprávnej 
zodpovednosti za škodu. Predvídateľnosť škody. Zmluvná modifikácia  úpravy náhrady škody. 
Rozsah  náhrady škody. Vzťah náhrady škody zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania. Záruka. 
Vzťah zodpovednosti za vady a zodpovednosti za omeškanie. Premlčanie v obchodnom práve 
Podstata premlčania. Rozdiely medzi obchodnoprávnym a občianskoprávnym režimom 
premlčania. Premlčanie akcesorických a subsidiárnych záväzkových vzťahov v obchodnom 
práve. Rozdiely oproti občianskoprávnemu režimu. Premlčanie judikovaných pohľadávok. 
Predĺženie a obmedzenie premlčacej doby 
 

4. cvičenie 
 
Zmluva o predaji podniku, kúpa prenajatej veci, zmluva o dielo - teoreticko-aplikačný výklad 
ťažiskových ustanovení, zmluva o uložení veci a skladovaní - vybrané doktrinálne a aplikačné 
otázky pri uvedených zmluvných typoch. Mandátna zmluva. Komisionárska zmluva. Zmluva 
o sprostredkovaní. Obchodné zastúpenie. Obstarávateľské zmluvné typy, prepravné zmluvy, 
bankové zmluvy, zmluva o úvere, licenčná zmluva, zmluva o tichom spoločenstve - vybrané 
doktrinálne a aplikačné otázky pri uvedených zmluvných typoch.  
 


