Obchodné právo 1 – otázky na skúšku
1) Pojem a predmet obchodného práva, subjekty obchodnoprávnych vzťahov.
2) Vymedzenie pojmov podnikateľ, podnikanie, sídlo a miesto podnikania, podnik, odštepný závod,
organizačná zložka
3) Základné imanie a jeho funkcia v obchodných spoločnostiach versus obchodný majetok, obchodné
imanie, čisté obchodné imanie, vlastné imanie.
4) Obchodné meno fyzických a právnických osôb a jeho právna ochrana.
5) Konanie podnikateľa. Štatutárny orgán, prokurista, poverená osoba pri prevádzkovaní podniku, osoba
v prevádzkarni, zastúpenie na základe plnomocenstva.
6) Podnikanie zahraničných osôb, inkorporačný princíp (§ 22), ochrana majetku zahraničných osôb
7) Obchodný register. Registračné konanie podľa zákona č. 530/2004 Z. z. Vysvetlenie pojmov formálne
a materiálne preskúmavanie zapisovaných údajov do obchodného registra
8) Obchodný register a obchodný vestník. Princípy formálnej publicity. Princípy materiálnej publicity
(pozitívnej, negatívnej a negujúcej).
9) Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nej. Generálna klauzula a individuálne skutkové
podstaty so zameraním na klamlivú reklamu.
10) Proces založenia a vzniku obchodných spoločností. „Predbežná“ spoločnosť (podstata konania v mene
spoločnosti pred jej vznikom). Základné korporačné dokumenty v osobných a kapitálových
spoločnostiach.
11) Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach vo všeobecnosti a zákaz konkurencie vo v.o.s., k.s.,
s.r.o., a.s., družstve
12) Vklad spoločníka, správa vkladu, podiel spoločníka, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku
13) Zrušenie obchodných spoločností bez právneho nástupcu, likvidácia spoločnosti
14) Zrušenie obchodných spoločností s právnym nástupcom (rozdelenie, zlúčenie, splynutie). Ochrana
veriteľov. Zmena právnej formy.
15) Podstata vytvárania rezervného fondu, rezervný fond v kapitálových spoločnostiach, nedeliteľný fond
v družstve. Vzťah rezervného fondu k základnému imaniu a jeho vytváraniu v spoločnostiach.

16) Verejná obchodná spoločnosť, základná charakteristika. Založenie a vznik v.o.s.
17) Obchodné vedie vo v.o.s., konanie v mene v.o.s., zrušenie a zánik v.o.s.
18) Komanditná spoločnosť. Základná charakteristika a porovnanie s v.o.s. a s.r.o.
19) Založenie a vznik s.r.o., korporačné dokumenty v s.r.o., princíp zákazu reťazenia v jednoosobových s.r.o.

20) Práva a povinnosti spoločníka s.r.o. Majetkové a nemajetkové práva. Podstata obmedzeného ručenia
spoločníkov.
21) Obchodný podiel v s.r.o.. Prechod a prevod obchodného podielu. Vlastný obchodný podiel s.r.o., voľný
obchodný podiel.
22) Valné zhromaždenie v s.r.o., hlasovanie, rozhodovanie „per rollam“. Súdna ochrana – žaloba o určenie
neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia.
23) Postavenie konateľov v s.r.o., výkon funkcie konateľa. Zodpovednosť konateľov za škodu pri výkone ich
funkcie. Dozorná rada v s.r.o.
24) Formy zániku účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. Kadučné konanie, zrušenie účasti
súdom, vylúčenie spoločníka.
25) Základné imanie v s.r.o. – podstata. Zvýšenie a zníženie základného imania.
26) Základná charakteristika a.s., verejná a súkromná a.s. Základné rozdiely medzi simultánnym
(jednorazovým) a sukcesívnym (postupným) založením a. s.
27) Základné korporačné dokumenty v a.s. ich vzájomný vzťah a význam pre spoločnosť.
28) Akcia – pojem. Základné druhy akcií. Druh akcií z hľadiska podoby a formy. Prevod akcií. Nominálna a
trhová hodnota akcie. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií – jeho význam. Dočasný list. Vlastné akcie.
29) Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, hlasovanie. Súdna ochrana – žaloba o určenie neplatnosti
uznesenia valného zhromaždenia.
30) Postavenie predstavenstva v a. s., výkon funkcie člena predstavenstva. Zodpovednosť člena
predstavenstva za škodu pri výkone jeho funkcie. Dozorná rada v a.s.
31) Základné imanie a.s. Vzťah medzi z. i. a majetkom a.s. Rezervný fond a.s.
32) Práva a povinnosti akcionárov. Ochrana menšinových akcionárov. Vysvetlenie princípu „squeeze out“,
„sell out“.
33) Základná charakteristika jednotlivých spôsobov zvýšenia základného imania v a.s.
34) Základná charakteristika družstva v porovnaní s obchodnými spoločnosťami. Družstevná samospráva.
Voľnosť vstupu. Založenie a vznik družstva.
35) Členské práva a povinnosti. Členský podiel. Vstupný vklad. Vznik a zánik členstva v družstve.
36) Členská schôdza v družstve, hlasovanie. Zhromaždenie delegátov. Čiastková členská schôdza. Súdna
ochrana – žaloba o určenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze.
37) Postavenie predstavenstva v družstve, výkon funkcie člena predstavenstva. Zodpovednosť člena
predstavenstva za škodu pri výkone jeho funkcie. Kontrolná komisia v družstve.

