
Okruhy pro přijímací zkoušku 

z odborného předmětu do navazujícího magisterského studia 

studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT 

specializace EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ 

 
 

1. Základní pojmy obchodního práva, prameny obchodního práva, obchodněprávní normy, 

obchodní rejstřík. 

2. Podnikatel, podnikání, jednání podnikatele. Obchodněprávní úkony. Právní jednání v  

podnikatelském styku. 

3. Obchodní korporace - definiční znaky, základní pojmy, osobní a kapitálové prvky, základní 

členění. 

4. Obchodní korporace - vnitřní vztahy, orgány, postavení společníků, ochranné mechanismy, 

podíly a nakládání s nimi. 

5. Obchodní korporace - jednotlivé druhy obchodních korporací (zejména v.o.s., k.s., s.r.o., 

a.s., základní přehled právní úpravy, shody a rozdíly, specifika). 

6. Obchodní korporace - založení a vznik, zrušení a zánik obchodních korporací, likvidace. 

7. Obchodní závazkové vztahy - uzavírání smluv, obchodní podmínky, adhezní smlouvy, 

ochrana slabší strany. 

8. Obchodní závazkové vztahy - zajištění a utvrzení závazků, změny závazků, vliv změny 

okolností na obsah a trvání závazku. 

9. Obchodní závazkové vztahy - zánik závazků, jednotlivé způsoby zániku závazků. 

10. Obchodní závazkové vztahy - důsledky nesplnění smlouvy, prodlení, náhrada škody, vadné 

plnění. 

11. Obchodní závazkové vztahy - smlouva kupní a o dílo, obchodní zastoupení, příkaz a 

komise, akreditiv, inkaso, podnikatelský nájem, úvěr. 

12. Soutěžní právo - kartelové právo, ochrana proti zneužití dominantního postavení, kontrola 

spojování soutěžitelů, postavení ÚOHS. 

13. Právo proti nekalé soutěži - vymezení, generální klauzule, pojmenované a nepojmenované 

skutkové podstaty, právní nástroje ochrany proti nekalé soutěži. 

14. Základy práva cenných papírů - pojem a klasifikace cenných papírů, vybrané typy cenných 

papírů, základy směnečného práva. 

15. Řešení obchodních sporů - základy procesního práva v obchodních věcech, vymáhání 

pohledávek, alternativní řešení obchodních sporů. 

16. Základy insolvenčního práva. 
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UKÁZKA TESTU Z ODBORNÉHO PŘEDMĚTU 
 
I. Vyberte jednu správnou odpověď z nabízených:  

 

1. Insolvenční návrh může podat 

a. dlužník nebo věřitel  

b. vždy jenom dlužník sám 

c. kterákoliv libovolná osoba 

 
2. Mezi subjekty právních vztahů nepatří: 

a.  obchodní společnost 

b.  obchodní závod 

c.  družstvo 

 
 

II. Rozhodněte, zda je uvedené tvrzení pravdivé, nebo ne. Pravdivé tvrzení označte písmenem A, 

nepravdivé tvrzení písmenem N. 

 

Tvrzení 
A – je 

pravdivé 

N - není 

pravdivé 

3. Společníkem společnosti s ručením omezeným může být i fyzická 

osoba. 

  

4. Není-li určitá osoba zapsaná do obchodního rejstříku, nemůže nikdy jít 

o podnikatele. 

  

5. Mezi znaky generální klauzule nekalé soutěže patří i způsobení škody 

vyšší než 10 mil Kč. 

  

 

 
III. Odpovězte stručně (zpravidla jedním slovem, příp. krátkým slovním spojením). Je třeba 

použít odborné termíny, které se vyskytují v obchodněprávní úpravě, případně se užívají 

v rámci obchodněprávní doktríny. 

 

6. Jak se nazývá smluvní obchodní zmocnění, kterým podnikatel zmocňuje určitou fyzickou osobu 

(nikoliv právnickou) ke všem úkonům, ke kterým dochází při provozu závodu? 

7. Jak se z hlediska typologie nazývá zakázaná kartelová dohoda soutěžitelů z různých úrovní trhu? 

8. Jak se nazývá společník komanditní společnosti, který není jejím statutárním orgánem a který ze 

zákona neručí za její dluhy neomezeně?   

 

IV. Vypište co nejpřesněji a co nejúplněji odpověď na položené otázky: 

9. Uveďte alespoň tři skutkové podstaty nekalé soutěže výslovně upravené v zákoně. 

 

V.  Vyřešte jednoduchý příklad a stručně odůvodněte, o co své řešení opíráte. 

10. Z porušení určité smluvní povinnosti (v obchodní smlouvě) vznikla škoda ve výši 100 000 Kč. 

K utvrzení této povinnosti je ve smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 70 000 Kč. Nic více k této 

smluvní pokutě ujednáno není. Jakou souhrnnou částku z obou nároků dohromady může poškozený 

maximálně vysoudit? Jak se v daném případě projevuje zvláštní vylučovací vztah smluvní pokuty 

k náhradě škody? 


