OTÁZKY na postupovú skúšku
z predmetu
OBCHODNÉ PRÁVO
na Akadémii Policajného zboru v Bratislave
Skratky právnych predpisov:
zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) – ďalej len ,,ObchZ“
zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) – ďalej len ,,OZ“
zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – ďalej len ,,ŽZ“
zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len ,,ZoOR“
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len ,,ZoKaR“

A) Bazálne právne inštitúty upravené v ObchZ, OZ, ŽZ, ZoOR a ZoKaR:
1.

Pojem a predmet obchodného práva, predmet úpravy ObchZ, Podnikanie, Podnikateľ

2.

Subsidiárny vzťah medzi ObchZ a OZ, Zásady ObchZ (zásada poctivého obchodného styku,
zásada zmluvnej slobody, zásada neformálnosti právnych úkonov, zásada minimálneho obsahu
zmluvy, zásada dispozitívnosti)

3.

Obchodné meno, zásady tvorby obchodného mena, právna ochrana obchodného mena

4.

Obchodné tajomstvo, právne prostriedky ochrany obchodného tajomstva vrátane ustanovení
o porušení obchodného tajomstva v reglementácii nekalej súťaže, Dôverná informácia

5.

Konanie podnikateľa, Prokúra

6.

Podnikanie zahraničných osôb v Slovenskej republike a ochrana ich majetkových záujmov

7.

Obchodný register (§ 27 ObchZ + ZoOR)

8.

Generálna klauzula nekalej súťaže, Klamlivá reklama, Klamlivé označenie tovaru a služieb,
Vyvolanie nebezpečenstva zámeny

9.

Parazitovanie na povesti, Podplácanie, Zľahčovanie, Právne prostriedky ochrany proti nekalej
súťaži

10.

Všeobecné vymedzenie obchodných spoločností, Založenie a vznik obchodných spoločností

11.

Základné imanie, Správa vkladu, Konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom, Zákaz
konkurencie

12.

Rezervný fond v zmysle všeobecnej právnej úpravy, Rezervný fond v spoločnosti s ručením
obmedzeným, Rezervný fond v akciovej spoločnosti, Nedeliteľný fond v družstve

13.

Likvidácia obchodnej spoločnosti

14.

Predmet úpravy ŽZ, Pozitívne a negatívne vymedzenie živností v zmysle § 2, § 3 a § 4 ŽZ,
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

15.

Druhy živností, Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, Zánik živnostenského
oprávnenia, Živnostenský register, Živnostenská kontrola, Neoprávnené podnikanie

16.

Predmet úpravy ZoKaR, Vymedzenie pojmov úpadok, platobná neschopnosť, predlženie

17.

Návrh na vyhlásenie konkurzu, Náležitosti návrhu, Začatie konkurzného konania, Správca
v konkurznom konaní

B) Právo obchodných spoločností a družstiev:
1.

Verejná obchodná spoločnosť

2.

Komanditná spoločnosť

3.

Vymedzenie spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle základných ustanovení, Zodpovednosť
spoločnosti s ručením obmedzeným, Rozsah ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti s ručením
obmedzeným, Spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným

4.

Vylúčene spoločníka z dôvodu nesplatenia hodnoty peňažného vkladu do základného imania
v plnej výške (tzv. kadučné konanie v zmysle § 113 ObchZ), Zrušenie účasti spoločníka
v spoločnosti zo strany súdu (§ 148 ObchZ), Vylúčenia spoločníka zo spoločnosti (§ 149 ObchZ)

5.

Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným

6.

Príplatková povinnosť spoločníka, Právo spoločníka na informácie, Právo spoločníka uplatňovať
nároky v mene spoločnosti (všetky práva v kontexte úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným)

7.

Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným, Účasť na zasadnutí valného
zhromaždenia v zmysle § 126 ObchZ, Zvolávanie, uznášaniaschopnosť a vnútorná štruktúra
valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným

8.

Rozhodovanie valného zhromaždenia per rollam (§ 130 ObchZ), Neplatnosť uznesenia valného
zhromaždenia, Výkon pôsobnosti valného zhromaždenia v jednoosobovej spoločnosti s ručením
obmedzeným

9.

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, Predstavenstvo akciovej spoločnosti

10.

Dozorná rada spoločnosti s ručením obmedzeným, Dozorná rada akciovej spoločnosti

11.

Vymedzenie akciovej spoločnosti v zmysle základných ustanovení, Vymedzenie pojmu akcia
(nominálna hodnota akcie, emisný kurz akcie, emisné ážio), Vymedzenie pojmu dočasný list

12.

Podstatné časti zakladateľskej zmluvy akciovej spoločnosti, Simultánne (jednorazové) založenie
akciovej spoločnosti, t. z. založenie spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií, Sukcesívne
(postupné) založenie akciovej spoločnosti, t. z. založenie spoločnosti na základe výzvy na upísanie
akcií

13.

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti – bazálne vymedzenie (§ 184, § 185, § 186, § 187 a
§ 188 ObchZ)

14.

Vymedzenie družstva v zmysle základných ustanovení, Orgány družstva, Malé družstvo, Zákaz
konkurencie v družstve

15.

Jednoduchá spoločnosť na akcie – základná charakteristika

C) Obchodné záväzkové vzťahy:
1.

Relatívne obchodné záväzkové vzťahy, Absolútne obchodné záväzkové vzťahy, Absolútne
neobchodné záväzkové vzťahy (t. z. tzv. kombinované obchodné záväzkové vzťahy), Fakultatívne
obchodné záväzkové vzťahy

2.

Zmluvná pokuta, Uznanie záväzku

3.

Ručenie, Banková záruka

4.

Odstúpenie od zmluvy, Dodatočná nemožnosť plnenia, Odstupné, Zmarenie účelu zmluvy

5.

Premlčanie

6.

Kúpna zmluva – všeobecné vymedzenie, práva a povinnosti zmluvných strán

7.

Spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva v kúpnej zmluve, Kúpa na skúšku, Cenová doložka

8.

Zmluva o predaji podniku

9.

Zmluva o úvere, porovnanie s právnou úpravou Zmluvy o pôžičke podľa OZ

10.

Zmluva o dielo – všeobecné vymedzenie, práva a povinnosti zmluvných strán

11.

Mandátna zmluva, Komisionárska zmluva

12.

Zmluva o sprostredkovaní, Zmluva o obchodnom zastúpení

13.

Zmluva o tichom spoločenstve

14.

Zmluva o otvorení akreditívu, Zmluva o bežnom účte, Zmluva o vkladovom účte
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