FAKULTA PRÁVA
PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Názov: Obchodné právo II.
Kód: BPPX10040
Študijný odbor: Právo
Zaradenie predmetu : povinný predmet
Zabezpečuje:
Garantuje:
doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.
prof. Oľga Ovečková, DrSc.
JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
JUDr. Ivana Palová
Forma výučby: prednášky a semináre
Obdobie štúdia
Počet
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 24/24
predmetu:
kreditov:
Týždenný: 2/2
Za obdobie štúdia: 48
5 ECTS
Bc. stupeň
5. semester
Podmieňujúce predmety:
Obchodné právo I. – s BPPX10032
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: overovanie znalostí formou písomného testu, hodnotenie prípravy, riešenie praktických
prípadov
Záverečné hodnotenie: záverečná skúška
Cieľ predmetu:
Cieľmi výučby predmetov Obchodné právo II je:
1. zvládnutie systematickej právnej úpravy obchodných záväzkových vzťahov, vrátane subsidiárneho
použitia noriem občianskeho práva
2. zvládnutie aplikácie zásad obchodného práva pri interpretácii noriem upravujúcich obchodné záväzkové
vzťahy
3. nadobudnutie základných vedomostí o jednotlivých inštitútoch III. Časti obchodného zákonníka
s dôrazom na schopnosť aplikovať takto získané vedomosti v praxi
Stručná osnova predmetu:
1. 01. 10. Úvod do problematiky obchodných záväzkových vzťahov (§ 261, voľba Obchodného
zákonníka, charakter právnej úpravy obchodných záväzkových vzťahov, zásady obchodných
záväzkových vzťahov)
2. 09. 10. Uzatváranie obchodno-právnych zmlúv (základy právnej úpravy uzatvárania zmlúv, osobitná
právna úprava Obchodného zákonníka vo vzťahu k uzatváraniu zmlúv, zmluva o uzatvorení budúcej
zmluvy, verejný návrh zmluvy, obchodná verejná súťaž)
3. 15. 10. Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve (katalóg právnych nástrojov zabezpečenia
obchodno-právnych nástrojov, jednotlivé zabezpečovacie inštitúty)
4. 22. 10. Zánik záväzku, premlčanie, preklúzia (zánik záväzku splnením, zánik nesplneného záväzku)
5. 29. 10. Porušenie povinností a jeho následky (zodpovednosť za omeškanie, zodpovednosť za škodu)
6. 05. 11. Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka
7. 12. 11. Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka
8. 19. 11. Leasing, zmluva o kúpe prenajatej veci, zmluva o úvere, zmluva o tichom spoločenstve
(financovanie podnikateľskej činnosti)
9. 26. 11. Predaj podniku, spájanie podnikateľských subjektov, typy akcizícií, verejnoprávna ochrana
hospodárskej súťaže a ochrana kapitálového trhu
10. 03. 12. Obstarávateľské typy zmlúv (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, odvodené
obstarávateľské typy zmlúv, obchodné zastúpenie)
11. 10. 12. Licenčná zmluva (licenčná zmluva v právnom poriadku SR, licenčná zmluva podľa
obchodného zákonníka), franšíza, platobné nástroje – bankové typy zmlúv
12. 17. 12. Repetitórium
Literatúra:
• Ovečková, O.: Obchodný zákonník, komentár, Iura Edition, Bratislava 2006
• Lazar, J. a kol.: Občianske právo, Iura Edition, Bratislava 2006
• Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník, komentár, Beck, Bratislava 2006
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

