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OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ ODBORNEJ JUSTIČNEJ SKÚŠKY 
(ÚČINNÉ OD 15.05.2015) 

 

Z OBCHODNÉHO PRÁVA, MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A EURÓPSKEHO PRÁVA 
 
1. 
a) Konanie podnikateľa, podnik ako predmet právnych vzťahov     
b) Kúpna zmluva s akcentom na zodpovednosť za vady tovaru  
c) Účinky vyhlásenia konkurzu, prihlasovanie a popieranie pohľadávok   
 
2. 
a) Obchodné meno, podnikanie zahraničných osôb     
b) Zmluva o predaji podniku so zameraním na právnu ochranu veriteľov 
c) Právna úprava cenných papierov a dispozície s nimi 
 
3. 
a) Zánik záväzku splnením, odstúpením od zmluvy a započítaním pohľadávok    
b) Vznik a zánik členstva v družstve 
c) Osobitné ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode 
 
4. 
a) Generálna klauzula a jednotlivé skutkové podstaty nekalej súťaže, právna ochrana proti 

nekalej súťaži  
b) Zmluva o úvere, zmluva o bežnom účte a zmluva o vkladovom účte     
c) Zrušenie konkurzu a účinky zrušenia konkurzu   
 
5. 
a) Právny režim obchodnej spoločnosti v kríze 
b) Zasielateľská zmluva a zmluva o sprostredkovaní  
c) Účinky začatia konkurzného konania, podmienky vyhlásenia konkurzu    
 
6. 
a) Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia 
b) Zmluva o obchodnom zastúpení 
c) Konanie o porušení práva EÚ, neplatnosť aktov inštitúcií EÚ a zodpovednosť za 

porušenie úniového práva 
 
7. 
a) Dôvody zrušenia obchodných spoločností, zrušenie obchodných spoločností bez 

likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie), zmena právnej formy     
b) Zmluva o preprave veci 
c) Cudzia zmenka, vlastná zmenka a šek 
 
8. 
a) Zvýšenie základného imania v akciovej spoločnosti 
b) Náhrada škody podľa Obchodného zákonníka 
c) Obchodná verejná súťaž, verejný návrh na uzavretie zmluvy 
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9. 
a) Konanie menom družstva 
b) Zmluva o dielo, charakteristika, zodpovednosť za vady 
c) Primárne právo Európskej únie, jeho aplikácia a účinky; Úradný vestník Európskej únie 
 
10. 
a) Založenie, vznik družstva, zrušenie a likvidácia     
b) Omeškanie dlžníka podľa Obchodného zákonníka 
c) Charta základných práv Európskej únie, všeobecné zásady práva EÚ  

 
11. 
a) Ručenie a banková záruka 
b) Právne dôsledky zrušenia obchodných spoločností na začaté súdne konania 
c) Nariadenia a rozhodnutia Európskej únie, ich aplikácia a účinky   
 
12. 
a) Orgány akciovej spoločnosti 
b) Zodpovednosť obchodných spoločností za záväzky a ručenie spoločníkov za tieto 

záväzky 
c) Smernice Európskej únie, ich aplikácia a účinky 
 
13. 
a) Spoločnosť s ručením obmedzeným, všeobecná charakteristika s akcentom na orgány 

s.r.o. 
b) Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy, zmluva o kúpe prenajatej veci    
c) Prednosť, priamy účinok a nepriamy účinok práva Európskej únie  
 
14. 
a) Právna subjektivita  a  procesná spôsobilosť obchodnej spoločnosti (jej vznik a zánik), 

vznik právnej subjektivity a spôsobilosti na právne úkony Európskej spoločnosti  
b) Účinky potvrdenia reštrukturalizačného plánu a skončenia reštrukturalizácie 
c) Prejudiciálne konanie o výklade a platnosti práva Európskej únie  

 
15. 
a) Obchodné zvyklosti a princípy  v Obchodnom zákonníku 
b) Reštrukturalizácia, účinky povolenia reštrukturalizácie, uplatňovanie pohľadávok 

veriteľov 
c) Účinky rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie. Úloha vnútroštátneho súdu pri 

aplikácii práva EÚ  
 
16. 
a) Princíp minimálneho zákonného obsahu zmluvy a relatívna neplatnosť právnych 

úkonov 
b) Zmluvná pokuta a úrok z omeškania 
c) Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, účinky rozhodnutí Európskeho 

súdu pre ľudské práva 
 
 
 



 

3 

 

17. 
a) Zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným 
b) Mandátna zmluva 
c) Kolízne normy, priame normy, remisia, transmisia a reciprocita v MPS. Osobný štatút v 

MPS  
 
18. 
a) Obchodný register, zbierka listín     
b) Zmluva o kúpe cenných papierov, zmluva o darovaní cenných papierov 
c) Určovanie právomoci a príslušnosti súdov podľa úniových a slovenských predpisov 

(Brusel Ibis, Brusel IIa, Európske osvedčenie o dedičstve-EOD, 4/2009, ZMPS, 
dohovory) 

 
19. 
a) Všeobecná úprava zákazu konkurencie a úprava zákazu konkurencie v kapitálových 

obchodných spoločnostiach 
b) Súbeh konkurzného, reštrukturalizačného a exekučného konania 
c) Uznávanie a výkon cudzích (súdnych, rozhodcovských) rozhodnutí a verejných listín 

podľa úniových a slovenských predpisov (Brusel Ibis, Brusel IIa, EET, Európske 
osvedčenie o dedičstve-EOD, 606/2013, 4/2009, ZMPS, dohovory)   

 
20. 
a) Likvidácia obchodnej spoločnosti, ustanovenie likvidátora do funkcie, zánik tejto 

funkcie a pôsobnosť likvidátora     
b) Prevod akcií 
c) Medzinárodná súdna spolupráca, zisťovanie cudzieho práva, overovanie cudzích listín, 

doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností a vykonávanie dôkazov podľa 
úniových a slovenských predpisov   

 
21. 
a) Premlčanie všeobecne, spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby 
b) Zrušenie a zánik obchodnej spoločnosti s právnym nástupcom 
c) Rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa úniových a slovenských 

predpisov (Rím I, Rím II, ZMPS, dohovory) 
 
22.  
a) Druhy obchodných spoločností (spoločné znaky obchodných spoločností, špecifické 

znaky osobných a kapitálových spoločností). Založenie a vznik obchodnej spoločnosti 
(všeobecne) 

b) Právne dôsledky zapísania majetku do súpisu majetku,  vylučovacia žaloba 
c) Rozhodné právo v rodinných a dedičských veciach podľa úniových a slovenských 

predpisov (Rím III, Európske osvedčenie o dedičstve-EOD, 4/2009, ZMPS, dohovory)  
 

23. 
a) Základné imanie, jeho tvorba, správca vkladu 
b) Zrušenie konkurzu, cezhraničné konkurzy 
c) Európske konanie s nízkou hodnotou sporu, Európsky platobný rozkaz, Európsky príkaz 

na zablokovanie účtov 


