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Úvod do predmetu
• Obchodné právo – súčasť súkromného 

práva (§1 ods. 2 OBZ) s prienikmi 
verejnoprávnej úpravy – Obchodný 
register, účtovníctvo

• Upravuje – postavenie podnikateľov, 
OBZV a niektoré iné vzťahy súvisiace 
s podnikaním



OZ/OBZ
Lex generalis/lex specialis

• Viacvrstevnatosť vzťahov:

- „tzv. komplexná alebo výlučná“ banková záruka 
ALE Náležitosti právneho úkonu (okrem osobitostí 
vykonaných Obchodným zákonníkom), prípady 
absolútnej neplatnosti (ak nebola neplatnosť 
ustanovená len na ochranu niektorého účastníka), 
bezdôvodné obohatenie a pod. sa budú, v prípade 
potreby, aplikovať aj v týchto prípadoch.

- previazaná úprava – zmluvná pokuta



Dominancia OZ
• základné pojmy (štatutárny orgán, 

splnomocnenie a pod.), vecné práva 
(vlastnícke právo, spoluvlastníctvo, 
vecné bremená, záložné právo a pod.), 
bezdôvodné obohatenie (s výnimkou 
osobitnej úpravy pri nárokoch z 
neplatnej zmluvy). 



Inominátne kontrakty
• Osobitný význam majú zmluvné typy, 

ktoré sú upravené len v Občianskom 
zákonníku (zmluva o prevode 
nehnuteľností, nájomná zmluva, 
pôžička, výpožička, darovanie, 
združenie, poistná zmluva, zmluva o 
ubytovaní)



Lex specialis k OBZ
• Nariadenia ERaEP o 

supranacionálnych formách (SE,SCE, 
EEIG)

• Zákon o cenných papieroch a i.s.

• Zákon zmenkový a šekový

• Zákon o bankách ...



Súvisiace právne 
predpisy

• Zákon o obchodnom registri

• Zákon o KaR

• Zákon o verejnom obstarávaní

• CSP, CMP, SSP

• Zákon o účtovníctve

• Zák. o ochrane hospodárskej súťaže



• Namiesto úpravy Obchodného 
zákonníka sa uplatnia ustanovenia 
tých medzinárodných zmlúv, ktoré sú 
pre Slovenskú republiku záväzné, ak 
boli publikované v Zbierke zákonov (§
756). 

• ZoEÚ + ZoFEÚ (čl. 7/1 Ústavy SR)



Dispozitívna úprava
• OBZ upravuje zásadne právne vzťahy 

medzi stranami s autonómiou vôle v 
navzájom rovnom postavení. 

• --) ustanovenia OBZ riešenie PV 
odporúčajú dispozitívnou úpravou



Kogentná úprava
• v prípadoch predpokladaného 

kontroverzného záujmu účastníkov, 
resp. pre potreby dosiahnutia a 
udržania rovnováhy v spoločenských 
vzťahoch ustanovenia OBZ nariaďujú 
riešenie PV kogentnou úpravou



Priestor pre autonómnu 
úpravu

• Heteronómne právo ako právo pôsobiace erga
omnes vo sfére súkromného práva explicitne 
nerieši (riešiť nemusí, resp. nemôže) všetky 
prípady, ktoré sa v spoločenských vzťahoch môžu 
vyskytnúť v dôsledku prejavu vôle účastníkov 
súkromnoprávnych vzťahov. Preto aj vo sfére 
vecnej pôsobnosti Obchodného zákonníka sa dáva 
významný priestor pre úpravu autonómnu, ktorá 
nemôže byť contra legem kogentnej právnej 
úprave.



Vymedzenie?
• Riešenie otázky, nakoľko môžu títo 

účastníci svojimi prejavmi vôle upraviť 
právne vzťahy odchylne od ustanovení 
Obchodného zákonníka, teda vytvoriť a 
riadiť sa právom autonómnym na rozdiel od 
práva štátom daného, nie je ako všeobecné 
pravidlo v Obchodnom zákonníku upravené.



§263OBZ + §2 ods.3OZ
• § 2 ods. 3 OZ--) ust. 2. časti OBZ sú 

z väčšej časti imperatívne, a to s 
prihliadnutím na ich povahu. Len tie z 
nich, ktoré umožňujú odchylnú úpravu 
formuláciou „ak spoločenská zmluva 
neurčuje inak“ a pod., sú dispozitívne. 



Vacuum legis?
Nakoľko donucujúce ustanovenia heteronómneho
práva ovplyvňujú možnosť tvorby autonómneho práva 
ustanovením zákazu takejto úpravy???

Vo sfére súkromného práva je aj v týchto 
súvislostiach adekvátne požadovať zákaz, a nie 
hľadať dovolenie pre autonómnu úpravu, nakoľko v 
prípade neexistencie zákazu je dovolenie implicitne 
právom dané a účastníci právnych vzťahov môžu 
prejaviť relevantnú vôľu praeter legem. 



ZNUÚS SR č. 10/2007: Ústavne
konformný výklad a ochrana
základných práv a slobôd:

• Zo zásady Ústavne konformného výkladu vyplýva tiež 
požiadavka, aby v prípadoch, ak pri uplatnení štandardných 
metôd výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady 
súvisiacich právnych noriem, bol uprednostnený ten, ktorý 
zabezpečí plnohodnotnú, resp. plnohodnotnejšiu realizáciu 
Ústavou SR garantovaných práv fyzických alebo právnických 
osôb. Inak povedané, všetky orgány verejnej moci sú povinné 
v pochybnostiach vykladať právne normy v prospech 
realizácie Ústavou SR (a tiež medzinárodnými zmluvami) 
garantovaných základných práv a slobôd. 



ZNUÚS SR č. 36/2008: K 
výkladu zákona a viazanosti súdu
(sudcu) textom právneho predpisu:

• Súd môže, ba dokonca sa musí od doslovného 
znenia právneho textu odchýliť v prípade, keď to 
zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, 
systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne 
súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 
Ústavy SR). V takýchto prípadoch sa musí zároveň 
vyvarovať svojvôle (arbitrárnosti) a svoju 
interpretáciu právnej normy musí založiť na 

racionálnej argumentácii.
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