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Obchodné právo I 

 

Vec: náhradná výučba / SAMOŠTÚDIUM - letný semester akad. rok 2019/2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V dôsledku vyhlásenia núdzového stavu vládou Slovenskej republiky dňom 16. 3. 2020 

odporúčam až do odvolania všetkým študentom študijného predmetu obchodné právo I 

individuálnu prípravu na postupovú skúšku z tohto predmetu v uvedenom semestri formou 

SAMOŠTÚDIA. 

Tematické okruhy, ktoré je nevyhnutné touto formou naštudovať na základe použitia 

odporučenej literatúry: 

1. Nekalá súťaž – definícia, generálna klauzula 

- §41  - §55 Obchodného zákonníka. V rámci tejto otázky je potrebné sa zamerať na 

Generálnu klauzulu nekalej súťaže a definovanie hospodárskej súťaže   

2. Klamlivá reklama  

- §45 Obchodného zákonníka. Definícia Klamlivej reklamy a následne jej aplikácia 

na praktický príklad 

3. Klamlivé označenie tovarov a služieb 

- §46 Obchodného zákonníka. Definícia tejto skutkovej podstaty a jej aplikácia na 

praktický príklad 

4. Vyvolanie nebezpečenstva zámeny 

- §47 Obchodného zákonníka. Definícia tejto skutkovej podstaty a jej aplikácia na 

praktický príklad 

5. Parazitovanie na povesti, podplácanie, zľahčovanie 

- §48 Obchodného zákonníka. Definícia tejto skutkovej podstaty a jej aplikácia na 

praktický príklad 

6. Porušenie obchodného tajomstva, ohrozovanie zdravia a životného prostredia 

- §51 Obchodného zákonníka. V rámci tejto otázky sa zamerať na jednotlivé možné 

právne prostriedky v prípade nekalosúťažného konania v rámci súťaže. V rámci 

tejto otázky je potrebné sa zamerať na aktuálnu judikatúru. 

7. Rozdelenie obchodných spoločností (osobné, kapitálové) 

- Charakterizovať jednotlivé právne formy obchodných spoločností s rozdelením na 

osobné obchodné spoločnosti a kapitálové obchodné spoločnosti  

- Čo je charakteristické pre osobné obchodné spoločnosti? 

- Prečo osobné obchodné spoločnosti nemusia povinne zo zákona vytvárať 

základné imanie? 



- Prečo kapitálové obchodné spoločnosti sú povinné zo zákona vytvárať základné 

imanie? 

- Aký je rozdiel v ručení spoločníkov/akcionárov za záväzky osobných 

a kapitálových obchodných spločností 

 

 

8. Založenie a vznik spoločností 

- §56 - §57 Obchodného zákonníka.  

- Treba sa zamerať na formu ako aj obsah zakladateľských dokumentov 

jednotlivých právnych foriem obchodných spoločností 

- Aký je rozdiel medzi založením a vznikom spoločnosti 

- Kedy vzniká právna subjektivita obchodných spoločností. Čo je to právna 

subjektivita?  

9. Základné imanie, vklad spoločníka 

- § 58 Obchodného zákonníka 

- Definícia základného imania 

- Čo je to vklad. Čo môže byť predmetom vkladu. Rozdiel medzi peňažným 

a nepeňažným vkladom. Podmienky ,,vloženia“ nepeňažného vkladu do 

základného imania spoločnosti 

10. Správa vkladu 

- §60 Obchodného zákonníka 

- Definovať správu vkladu. Kto môže byť správcom vkladu a kto nemôže byť 

správcom vkladu 

- Účel správy vkladu a jej praktické využitie v súčasnosti  

11. Podiel 

- §61 Obchodného zákonníka 

- Čo to je podiel 

- Ako sa podiel vypočíta 

- Vysvetliť pojmy podiel na strate, podiel na zisku a podiel na likvidačnom zostatku 

12. Zákaz konkurencie 

- §65 Obchodného zákonníka 

- Definícia zákazu konkurencie 

- Následky porušenia zákazu konkurencie 

- Praktické príklady porušenia zákazu konkurencie. Aký je rozsah zákazu 

konkurencie v komanditnej a verejnej obchodnej spoločnosti 

- V prípade porušenia zákazu konkurencie aké má oprávnená strana nároky? V akej 

lehote sa tieto nároky prekludujú? 

13. Rezervný fond 

- §67 obchodného zákonníka 

- Čo je to rezervný fond 



- Ktoré obchodné spoločnosti povinne vytvárajú rezervný fond a v akom rozsahu. 

14. Zrušenie spoločnosti všeobecné dôvody a zrušenie spoločnosti s likvidáciou a bez 

likvidácie 

-  §68 až §75 Obchodného zákonníka 

15. Verejná obchodná spoločnosť (náležitosti spoločenskej zmluvy, práva a povinnosti 

spoločníkov atd.) 

- §76 – § 92 obchodného zákonníka 

- Definícia verejnej obchodnej spoločnosti 

- Náležitosti spoločenskej zmluvy, pravidlá pre rozdelenie zisku 

- Konanie v mene spoločnosti 

- Náležitosti spoločenskej zmluvy 

- Konanie v mene spoločnosti 

- Zrušenie spoločnosti 

 

16. Komanditná spoločnosť (založenie a vznik, práva a povinnosti spoločníkov) 

17. §93 – §104 obchodného zákonníka 

- Definícia komanditnej spoločnosti 

- Náležitosti spoločenskej zmluvy, pravidlá pre rozdelenie zisku 

- Konanie v mene spoločnosti 

- Náležitosti spoločenskej zmluvy 

- Konanie v mene spoločnosti 

- Zrušenie spoločnosti 

 

 
 

Na individuálnu prípravu je potrebné využiť odbornú študijnú literatúru, najmä sa jedná 

o Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov a relevantné 

komentáre k tomuto zákonu. 
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