
 

 

právo v podnikateľskej praxi 
voliteľný predmet 

  
  
Okruhy otázok na štátnu skúšku  
  
1. Charakterizujte pojem právny systém, popíšte základné rozdiely medzi súkromným a  
    verejným právom    
Pojem právny systém - vymedzenie a základná charakteristika. Verejný a súkromný záujem v 
právnom poriadku. Popis právnych odvetví patriacich do súkromného alebo verejného práva.   
  
2. Charakterizujte pojem právny vzťah a popíšte jeho základné prvky  
Objasnenie pojmu realizácia práva ako predpoklad vzniku právneho vzťahu. Popis prvkov právneho 
vzťahu. Pojem právny úkon a jeho náležitosti. Spôsobilosť na práva a povinnosti, spôsobilosť na 
právne úkony. Objekt právneho vzťahu.  
  
3. Charakterizujte právo na výkon podnikateľskej činnosti.  
Vymedzenie práva na výkon podnikateľskej činnosti ako ľudského práva. Základný právny rámec 
jeho úpravy v Slovenskej republike. Definícia pojmu podnikanie. Pojmové znaky podnikania. Kto 
môže byť podnikateľom v právnom poriadku Slovenskej republiky.  
  
4. Obchodné meno  
Pojem obchodné meno v zmysle Obchodného zákonníka. Obchodné meno fyzických a právnických 
osôb. Zásady tvorby obchodného mena. Ochrana obchodného mena. Formy právnej ochrany 
obchodného mena.  
  
5. Označenie podnikateľského subjektu, sídlo a IČO  
Pojem sídlo podnikateľského subjektu. Sídlo právnickej osoby a miesto podnikania fyzickej osoby. 
Pojem adresa a bydlisko, trvalý pobyt fyzickej osoby. Preukazovanie vlastníckeho práva k sídlu 
podnikateľského subjektu. Význam označenia IČO a proces jeho pridelenia príslušným orgánom.  
  
6. Charakterizujte zložky podniku a obchodné imanie  
Pojem podnik a jeho obsah. Popíšte tri zložky podniku (hmotné, nehmotné a osobné zložky). 
Obchodný majetok a obchodné imanie podniku.  Záväzok podnikateľa. Čisté obchodné imanie.  
  
7. Konanie za zamestnávateľa  
Oprávnené subjekty pre konanie za zamestnávateľa, odlíšenie fyzickej a právnickej osoby. 
Obmedzenie oprávnenia konať štatutárneho orgánu. Zmluvné a zákonné zastúpenie podľa 
Obchodného zákonníku. Prokúra.  
  
8. Obchodné tajomstvo  
Pojem obchodné tajomstvo. Predmet obchodného tajomstva. Vymedzenie skutočností, ktoré 
nemôžu byť predmetom obchodného tajomstva. Nakladanie s predmetom obchodného tajomstva. 
Povinnosti podnikateľa pri vzniku predmetu obchodného tajomstva.  
  
9. Živnostenské podnikanie  
Pojem živnostenské podnikanie/živnosť. Negatívne vymedzenie pojmu živnosť. Zriadenie živnosti -
  všeobecné a osobitné podmienky a predpoklady. Rozdelenie živností podľa odbornej spôsobilosti 
a predmetu podnikania. Živnostenské oprávnenie.  
 
10. Pojem obchodná spoločnosť a jej formy  



 

 

Pojem obchodná spoločnosť a účel jej založenia. Formy obchodných spoločností. Dispozitívnosť 
úpravy vnútorných pomerov v obchodnej spoločnosti. Právna úprava vzniku obchodných 
spoločností.  
  
11. Založenie obchodnej spoločnosti a základné imanie  
Zakladateľ obchodnej spoločnosti a pojem spoločenská zmluva. Zakladateľská listina obchodnej 
spoločnosti. Forma listiny zakladajúcej obchodnú spoločnosť. Vznik obchodnej spoločnosti. 
Verejný register obchodných spoločností. Pojem základné imanie a jeho tvorba. Výška základného 
imania . Vklad a podiel spoločníka.  
  
12. Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Pojem kapitálová spoločnosť. Obmedzenie počtu spoločníkov. Zodpovednosť za záväzky 
spoločnosti. Postup pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Orgány spoločnosti s ručením 
obmedzeným.  
  
13. Akciová spoločnosť  
Pojem kapitálová spoločnosť. Základné imanie akciovej spoločnosti a ručenie za záväzky akciovej 
spoločnosti. Pojem akcia a ich rozlíšenie. Hodnota základného imania. Orgány akciovej 
spoločnosti.  
  
14. Verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, družstvo  
Pojem osobná spoločnosť. Postavenie spoločníkov vo verejnej obchodnej spoločnosti. Založenie 
verejnej obchodnej spoločnosti a zásady na určenie výšky rozdelenia zisku vo verejnej obchodnej 
spoločnosti. Komanditisti a komplementári. Zásady na určenie rozdelenia výšky zisku v 
komanditnej spoločnosti. Účel založenia družstva, minimálna výška základného imania. Orgány 
družstva.  
  
15. Vznik, zmena a skončenie pracovnoprávneho vzťahu  
Predzmluvné vzťahy v pracovnom práve. Realizácia výberového konania. Založenie 
pracovnoprávneho vzťahu a jeho vznik. Obsah pracovnej zmluvy. Pracovná cesta. Dohoda o zmene 
pracovných podmienok a jednostranné preradenie na inú prácu. Spôsoby skončenia 
pracovnoprávneho vzťahu.   
  
16. Pracovný čas a dovolenka  
Pojem pracovný čas, doba odpočinku a dovolenka. Prípustný rozsah pracovného času a práca 
nadčas. Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. Pružný pracovný čas. 
Prestávky v práci. Nepretržitý denný odpočinok a nepretržitý odpočinok v týždni. Druhy dovolenky 
a ich rozsah.  
  
17. Odmeňovanie zamestnancov a prekážky v práci  
Pojem mzda a odmena zamestnanca. Zásada rovnakého odmeňovania. Mzdové zvýhodnenia pri 
výkone práce. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky. Priemerný zárobok. Prekážky v práci 
na strane zamestnanca a prípustný rozsah pracovného voľna. Prekážky v práci na strane 
zamestnávateľa.   
  
18. Sociálna politika zamestnávateľa  
Pracovné a životné podmienky zamestnancov. Stravovanie zamestnancov. Vzdelávanie 
zamestnancov. Osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov, mužov a žien starajúcich 
sa o deti.  
  
19. Zodpovednostné vzťahy v pracovnoprávnom vzťahu  



 

 

Predpoklady vzniku zodpovednostného vzťahu. Škoda, skutočná škoda a iná škoda, ušlý zisk. 
Zodpovednosť na strane zamestnanca. Zodpovednosť na strane zamestnávateľa. Možnosti 
vyvinenia sa zo zodpovednosti na strane zamestnanca a na strane zamestnávateľa. Objektívna 
zodpovednosť zamestnávateľa.  
  
20. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy  
Zástupcovia zamestnancov a ich druhy. Kompetencie zástupcov zamestnancov. Právo na kolektívne 
vyjednávanie a kolektívna zmluva. Obsah kolektívnej zmluvy a pracovné podmienky 
zamestnancov.     
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