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1. Teoretická a aplikačná korelácia medzi Občianskym zákonníkom (zák. č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, ďalej len ,,OZ“) a Obchodným zákonníkom (zák. č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov, ďalej len ,,ObchZ“) v nadväznosti na textáciu dobrých mravov 

(§ 39 OZ) a poctivého obchodného styku (§ 265 ObchZ). Výklad princípov obchodnoprávnych 
vzťahov (minimálny obsah zmluvy, neformálnosť právnych úkonov, dispozitívnosť ustanovení 

ObchZ atd.). 
 

 

2. Výklad vybraných všeobecných inštitútov obchodného práva: 

 

- tvorba obchodného mena obchodnej spoločnosti, t. z. napr. rozsudok Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky sp. zn. 5 Obdo 8/1997, resp. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky sp. zn. 5 Obo 358/98, resp. rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 
22 Cdo 2480/2000, 

 
- konanie podnikateľa – aplikačné polemiky nad obmedzením konania štatutárneho orgánu, 

resp. nad spôsobom určenia konania štatutárneho orgánu, t. z. napr. rozsudok 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. M Cdo 76/2002, resp. rozsudok Najvyššieho 
súdu Českej republiky, sp. zn. 29 Odo 198/2002, 

 
- ochrana informácií v obchodno-právnych vzťahoch: obchodné tajomstvo (§ 17 až § 20 

ObchZ), dôverná informácia (§ 271 ObchZ), záväzok zachovať mlčanlivosť v kontexte 

zmluvy o obchodnom zastúpení a jeho využiteľnosť v iných zmluvných typoch (§ 657 
ObchZ), 

 

- obchodný register v zmysle príslušných textácií ObchZ a ZOR (zák. č. 530/2003 Z. z. 

o obchodnom registri v znení neskorších predpisov) s dôrazom na posúdenie 

dôveryhodnosti zverejňovaných údajov (konštitutívne a deklaratórne zápisy, interpretácia 
polemických obsahových prvkov vo vzťahu k prvozápisom, resp. k návrhom na zmenu 

zapísaných údajov v obchodnom registri a pod.), registračno-kreačné úkony nevyhnutné 
pre založenie a vznik obchodných spoločností (§ 57 ObchZ a § 62 ObchZ), konanie 

v mene tzv. tvoriacej sa spoločnosti (§ 64 ObchZ). 


