
Obchodné právo 

Otázky na štátnu skúšku v AR 2017/18 

 

1. časť: 

 

1) Pojem, predmet a systém obchodného práva. 

 

2) Subjekty obchodnoprávnych vzťahov. 

 

3) Vymedzenie pojmu podnikateľ. 

 

4) Vymedzenie pojmu podnikanie. 

 

5) Podnikanie zahraničných osôb, ochrana majetku zahraničných osôb.  

 

6) Základné imanie a jeho funkcia v obchodných spoločnostiach. 

 

7) Vklad spoločníka, správa vkladu. 

 

8) Podiel spoločníka, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku.  

 

9) Obchodné meno fyzických a právnických osôb. Jeho tvorba a právna ochrana.  

 

10) Právne úkony podnikateľov. Štatutárny orgán, prokurista, poverená osoba pri 

prevádzkovaní podniku. 

 

11) Obchodný register a registračné konanie. 

 

12) Nekalá súťaž a ochrana proti nekalej súťaži.  

 

13) Založenie a vznik obchodných spoločností. 

 

14) Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach. Postavenie správcu v konkurze. 

 

15) Zrušenie obchodných spoločností bez právneho nástupcu 

 

16) Zrušenie obchodných spoločností s právnym nástupcom (rozdelenie, zlúčenie, 

splynutie). 

 

17) Verejná obchodná spoločnosť, základná charakteristika. Založenie a vznik v.o.s. 

 

18) Obchodné vedenie vo v.o.s., konanie v mene v.o.s., zrušenie a zánik v.o.s. 

 

19) Základná charakteristika komanditnej spoločnosti. 



 

20) Založenie a vznik s.r.o. 

 

21) Valné zhromaždenie v s.r.o. 

 

22) Postavenie konateľov v s.r.o. 

 

23) Formy zániku účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným.  

 

24) Základná charakteristika a.s., verejná a súkromná a.s. 

 

25) Základné korporačné dokumenty v a.s. ich vzájomný vzťah a význam pre spoločnosť. 

 

26) Akcia – pojem a základné druhy akcií. Prevod akcií. Nominálna a trhová hodnota 

akcie. 

 

27) Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti. 

 

28) Postavenie predstavenstva v a. s., výkon funkcie člena predstavenstva.  

 

29) Základné imanie a.s. Vzťah medzi z. i. a obchodným majetkom a.s. 

 

30) Práva a povinnosti akcionárov.  

 

31) Založenie a vznik družstva. 

 

32) Vznik a zánik členstva v družstve. 

 

33) Členská schôdza v družstve. 

 

34) Postavenie predstavenstva v družstve, výkon funkcie člena predstavenstva.  

 

 

2. časť: 

 

1) Obchodné záväzkové vzťahy – definícia, základné druhy obchodných záväzkových 

vzťahov, zmluvná autonómia. 

 

2) Vznik záväzku v obchodnoprávnej úprave. 

 

3) Zánik záväzku v obchodnoprávnej úprave. 

 

4) Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve. 

 

5) Zánik záväzku splnením v obchodnoprávnej úprave.  

 



6) Započítanie pohľadávok. Uznanie záväzku v obchodnoprávnej úprave. 

 

7) Omeškanie dlžníka a omeškanie veriteľa v obchodnom práve. 

 

8) Zodpovednosť za škodu v obchodnoprávnej úprave. 

 

9) Premlčanie v obchodnom práve. 

 

10) Kúpna zmluva v obchodnom práve. 

 

11) Faktické a právne vady tovaru pri kúpnej zmluve. 

 

12) Zodpovednosť za vady pri kúpnej zmluve. 

 

13) Nadobudnutie vlastníckeho práva pri kúpnej zmluve. 

 

14) Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.  

 

15) Zmluva o predaji podniku. 

 

16) Zmluva o kúpe prenajatej veci. 

 

17)  Zmluva o úvere. 

 

18) Zmluva o uložení veci, zmluva o skladovaní. 

 

19) Zmluva o dielo v obchodnom práve, základná charakteristika. 

 

20) Cena za dielo. Spôsob určenia ceny diela.  

 

21) Mandátna zmluva. 

 

22) Komisionárska zmluva. 

 

23) Zmluva o obchodnom zastúpení. 

 

24) Zasielateľská zmluva. 

 

25) Zmluva o preprave veci. 

 

26) Zmluva o nájme dopravného prostriedku a zmluva o prevádzke dopravného 

prostriedku. 

 

27) Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva. 

 

28) Zmluva o otvorení akreditívu. 

 

29) Rozhodcovské konanie v obchodných veciach. 


