OTÁZKY  NA  OBCHODNÉ  PRÁVO

1. Obchodné právo, pojem, predmet, pramene
Obchodné právo je právne odvetvie, ktoré sa viaže s obchodnými kódexmi po vzore
napoleonovho CODE DE COMMERCE. Ako súčasť súkromného práva upravuje vzťahy,
ktoré vznikajú medzi súkromnými osobami fyzickými i právnickými. Zároveň obsahuje veľa
právnych noriem verejnoprávnej povahy. 

Kľúčovými pojmami v OP sú obchodník, obchody.
OP upravuje teda právne postavenie obchodníka - ako subjektu, ktorý sa podriaďuje
obchodnému zákonníku. Za obchodníka sa považuje ten, kto sa zaoberá činnosťou
„obchody". Určité druhy obchodov sú podmienené skutočnosťou, že ich uskutočňujú
obchodníci.

Obchodné právo je aj súhrn právnych noriem upravujúcich postavenie podnikateľov.
Predmetom sú spoločenské vzťahy, ktorých predmetom je obchodná činnosť. V obchodnom
registri sa zapisujú zákonom stanovené údaje o podnikateľovi.

Slovenské obchodné právo sa charakterizuje takto: „súbor právnych noriem upravujúcich
spoločensko-ekonomické vzťahy". V normách OP sa upravuje podnikanie domácich
i zahraničných subjektov, podnik a obchodné imanie, obchodné meno, konanie podnikateľa,
obchodný register, účtovníctvo podnikateľov a hospodárska súťaž. Ďalej upravuje pojmy ako
obchodná spoločnosť, družstvo, ich vznik a fungovanie i zánik. Veľký priestor OP venuje
vzťahom medzi podnikateľskými subjektami - obchodné záväzkové vzťahy. Nie všetky
právne poriadky v Európe pokladajú OP za samostatné právne odvetvie, ale pokladajú ho za
disciplínu občianskeho práva v širšom slova zmysle.

Ku skutočnostiam, ktoré ovplyvňujú vzťah občianskeho a obchodného práva patria najmä
tieto 2 skutočnosti:
1.   skutočnosť, že právna úprava obchodných zákonníkov sa rýchlejšie prekonáva a tým zastaráva,
2.   skutočnosť, že obchodné zvyklosti v oblasti obchodného práva zohrávajú významné postavenie a to tým, že v obchodnoprávnych vzťahoch sú aplikovateľné, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Právna sankcia tak chráni pravidlá, ktoré živelne vznikli v obchodnom svete a vlastne sa pokladajú za prameň obchodného práva, na ktorom spočíva obchodný zákonník.

Pramene OP:
1.   formálne     - ústava, ústavné zákony, zákony, vyhlášky, opatrenia, výnosy, oznámenia.
- všeobecne-záväzné nariadenia samospráv
- vyhlášky vydáva NBS a ministerstvá - sú publikované
- výnosy vydávajú ministerstvá alebo iné orgány statnej správy, sú publikované
- len vo vestníkoch = všeobecne záväzný právny predpis
- právny predpis obsahuje právne normy, právna norma je pravidlo
2.   materiálne   - spoločenské vzťahy, ktoré ešte nie sú upravené

právny vzťah - vzťah upravený právnymi normami (vzťah = väzba, vzájomná prepojenosť
minimálne medzi dvomi osobami), (norma = všeobecne záväzné pravidlo správania sa)
súkromné právo - subjekty sú vždy rovnocenné a disponujú rovnocenným obsahom práv
a povinností
verejné právo - vždy je jeden zo subjektov štát

- právna kultúra na Slovensku je rímsko-právna kultúra, typ práva na Slovensku je kontinuálny-anglosaský


2. Podnik a podnikanie
Podnik – súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Patria k nemu veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Upravuje obchodný zákonník.

Podnikanie – sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri alebo v inej evidencii.

Podnikanie zahraničných osôb – zahr. osoby môžu podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné; môžu mať podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území SR. Oprávnenie zahraničných osôb podnikať na území SR vzniká ku dňu zápisu tejto osoby, prípadne jej organizačnej zložky, podniku v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva zahr. osoba. Právnym poriadkom, podľa ktorého bola zahr. osoba založená, sa spravujú aj jej vnútorné právne pomery a ručenie členov alebo spoločníkov za jej záväzky. Zahraničné osoby sa môžu podieľať aj na založení slovenskej právnickej osoby, alebo sa zúčastňovať ako spoločník alebo člen v už založenej slovenskej právnickej osobe. Obchodný zákonník upravuje aj ochranu majetku  ochrana majetkových záujmov zahr. osôb pri podnikaní, ako aj možnosť premiestnenia sídla zahr. právnickej osoby do tuzemska.


3. Obchodný register
Obchodný register – verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov (fyzických osôb, obch. spoločností, družstiev), príp. iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zák.; napr. banky, poisťovne, záložne, Slovenské železnice, FNM, Slovenský pozemkový fond, investičné spoločnosti, komoditné burzy, štátne podniky, zahr. osoby a pod. Organizačné zložky podniku sa do registra zapisujú,, ak ide o tzv. odštepný závod alebo o inú organizačnú zložku podniku, ak to výslovne predpisuje zákon, a organizačné zložky zahr. osôb. Obchodný register vedie súd. Skutočnosti zapísané v obch. registri sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do obch. registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti. Zápisom do obch. registra je podmienený vznik spoločností a družstiev. Do obch. registra je každému dovolené nazrieť, robiť si z neho výpisy, resp. požiadať o vyhotovenie úradných odpisov.


4. Obchodný majetok, obchodné imanie, čisté obchodné imanie
Obchodný majetok – súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie. Rozumejú sa ním predovšetkým aktíva vedené v účtovnej evidencii podnikateľa (hmotné veci, pohľadávky a iné majetkové práva), ako aj hodnota nehmotných práv, i keď nie je účtovne evidovaná. U fyzických osôb – podnikateľov je obchodný majetok účtovne oddelený od osobného majetku podnikateľa, právne však ide o jednotný majetok a podnikateľ 
za svoje záväzky z podnikania zodpovedá celým svojím majetkom. Obch. spoločnosti a družstvá za svoje záväzky zodpovedajú svojím obch. majetkom. U niektorých obch. spoločností subsidiárne za ich záväzky ručia plne alebo obmedzene ich spoločníci. Akciové spoločnosti a družstvá zodpovedajú za svoje záväzky svojím obch. majetkom, ktorého súčasť tvoria pohľadávky na úhradu nesplatenej časti vkladov akcionárov alebo členov družstva. Tento pojem ako súhrn aktív sa používa aj v účtovníctve podnikateľských subjektov. Pojem inak zahŕňa to, čo sa v staršej obchodnoprávnej literatúre označovalo ako obch. imanie, resp. hrubé obch. imanie.

Imanie – súbor všetkých súkromných práv oceniteľných v peniazoch, ktoré patria určitej osobe (definícia tohto pojmu v staršej literatúre obch. práva). Za imanie sa považoval len súbor aktív (brutto imanie, hrubé imanie) a pasíva sa považovali za bremená viaznuce na hrubom imaní. Osobitným druhom, resp. časťou takto chápaného imania vôbec bolo obch. imanie ako súbor peniazmi oceniteľných súkromných práv (aktív), ktoré slúžia na prevádzku obch. činnosti. Obch. zákonník pre svoje účely uzákonil iný spôsob chápania týchto pojmov. To, čo staršia teória definovala ako obch. imanie, označuje sa pre účely obch. zákonníka ako obch. majetok a ako obch. imanie sa podľa obch. zákonníka označuje súbor majetku, teda aktív, ale aj pasív, vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním.

Čisté obchodné imanie – hodnotové vyjadrenie obch. majetku podnikateľa po odpočítaní jeho záväzkov vzniknutých v súvislosti s podnikaním. Vyjadruje teda aktíva podnikateľského subjektu zmenšené o jeho pasíva (záväzky). Má osobitný význam pre určenie výšky podielu spoločníka v obch. spoločnosti. Pojem sa v rovnakom zmysle používa aj v účtovníctve podnikateľských subjektov. Pochopenie tohto pojmu vyžaduje jasnú predstavu o podnikateľskej súvahe (bilancii). V súvahe obidve jej strany – aktíva a pasíva – musia vždy byť vyrovnané. Vyrovnanosť sa docieľuje vyrovnávacími položkami, ktorými sú v prípade vyšších aktív zisk, v prípade vyšších pasív strata. Na strane pasív v súvahe stoja u podnikateľských subjektov, ktoré ich vytvárajú, vždy základné imanie, rezervný fond (a iné fondy) ako tzv. vnútorný dlh voči spoločníkom alebo členom.

Obchodné imanie – súbor obch. majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. Rozumie sa ním celý súbor aktív, teda obch. majetku, ale aj záväzkov (pasív, dlhov) podnikateľa, ktorý vznikol v súvislosti s podnikaním. Obdobný termín v účtovníctve podnikateľov je „stav a pohyb obch. majetku a záväzkov“. Obch. imanie ako súbor aktív, ale i pasív podnikateľského subjektu má osobitný význam najmä pri zrušení spoločnosti bez likvidácie, kde dochádza k univerzálnej sukcesii tohto imania na iný právny subjekt.


5. Obchodná spoločnosť, druhy
Obchodná spoločnosť – právnická osoba založená za účelom podnikania. Podľa obch. zákonníka sú obch. spoločnosťami: 1. verejná obch. spoločnosť (v.o.s.),
                         2. komanditná spoločnosť (k.s.),
                         3. spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).
                         4. akciová spoločnosť (a.s.).
S.r.o. a  a.s.  môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje. Obch. spoločnosti sa zakladajú spravidla spoločenskou zmluvou. Ak obch. zákonník pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina, spravidla vyhotovená vo forme notárskej zápisnice. Spoločnosť vzniká zápisom do obch. registra. Ak zákon neustanovuje inak, môžu byť zakladateľmi spoločnosti a zúčastniť sa na jej podnikaní fyzické osoby a právnické osoby. FO alebo PO môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením iba v jednej spoločnosti. Zakladatelia spoločnosti spravidla pri založení spoločnosti a družstva vkladajú do spoločnosti vklad a vytvárajú základné imanie. Spoločnosť sa spravidla zakladá na dobu neurčitú, ak pri jej založení nie je výslovne stanovené, že sa zakladá na dobu určitú. Obch. zákonník upravuje možnosti zrušenia a zániku spoločnosti a výmaz z obch. registra. Obch. zákonník ďalej u obch. spoločností upravuje správu vkladu, podiel, zákaz konkurencie, rezervný fond, obchodné meno, zrušenie spoločnosti bez likvidácie, likvidácia spoločnosti.


6. Obchod, medzinárodný obchod
Obchod – špecifická ekonomická činnosť, prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje predaj a kúpa tovaru, služieb a i., prostredníctvom peňazí. Obchod uskutočňujúci výmenu vnútri štátu sa označuje ako obchod vnútorný, výmena medzi subjektami rôznych štátov, ale aj jej nositelia, sa označujú ako obchod zahraničný, medzinárodný. Rozvojom obchodu a jeho funkcií ako výsledku deľby práce sa obchod člení na maloobchod, ktorý predáva tovar konečným spotrebiteľom a tak zabezpečuje konečnú realizáciu tovaru, a veľkoobchod, ktorý nakupuje tovar z výroby a predáva ho maloobchodu alebo zásobuje ďalších výrobcov a veľkospotrebiteľov. V medzištátnych vzťahoch uskutočňovanie výmeny vyžaduje celý rad obch. operácií, ktoré sa premietajú zvyčajne do obch. dohôd, zmlúv. Medzinárodný obchod je hospodárska činnosť, v rámci ktorej tovar pri jeho výmene za peniaze (kúpna zmluva) alebo za iný tovar (zámenná zmluva) opúšťa vnútrozemie, teda prechádza cez štátnu hranicu; môže ísť o dovozný obchod (import), ak je predávajúci v cudzine, alebo vývozný obchod (export), ak je v cudzine kupujúci. Okrem týchto dvoch základných foriem obchodovania poznáme tranzitný obchod – jeho podstatou je prevoz tovaru cez územie určitého štátu. Pod pojem medzinárodný obchod patria aj vzťahy súvisiace s medzinárodnou dopravou, platobný styk, poistenie a ďalšie pomocné operácie. Tieto operácie pôvodne do vzniku komplexnej úpravy zakotvoval osobitný právny predpis Zákonník medzinárodného obchodu.

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) – všeobecná dohoda o clách a obchode, mnohostranná medzinárodná zmluva, medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v r. 1947 v Ženeve a svoju činnosť začala 1.1.1948. Jedným z 23 zakladajúcich členov bolo aj Československo (dnes má 90 účastníkov vrátane SR). Jej cieľom je napomáhať celkovej liberalizácii svetového obchodu prostredníctvom trvale prijímaných opatrení členských štátov, najmä v oblasti colnej politiky (colných sadzieb). Okrem týchto prostriedkov sa tento účel dosahuje najmä odstraňovaním diskriminácie v medzinárodnom obchode na podklade – doložky najvyšších výhod. 

7. Komunitárne právo, unijné právo, lex mercatoria


8. Obchodné zvyklosti
Obchodné zvyklosti (uzancie) – pravidlá konania medzi stranami záväzkového vzťahu, určujúce práva a povinnosti, ktoré sú vžité a všeobecne zachovávané v príslušnom obchodnom odvetví, najmä v medzinárodnom obchode použijú sa, pokiaľ nie sú v rozpore s obsahom zmluvy alebo so zákonom. Ak sa má na ne prihliadať podľa zmluvy, použijú sa pred tými ustanoveniami obchodného zákonníka, ktoré nemajú kogentnú povahu, a strany sa môžu od nich odchýliť, s výnimkou ustanovení uvedených v obchodnom zákonníku.


9. Osoby oprávnené podnikať
- osoba zapísaná v obchodnom registri
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov
- FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitého predpisu


10. Obchodné meno
Obchodné meno – názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obch. zákonník používa tento termín na označenie názvu podnikateľského subjektu v podstate v tom zmysle, ako sa v minulosti v obch. práve u nás používal pojem firma. Obchodným menom FO je vždy jej meno a priezvisko. Obch. menom obchodných spoločností, družstiev a iných PO, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, je názov, pod ktorým sú zapísané v obch. registri. Pokiaľ ide o PO, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, je obch. menom názov, pod ktorým je zriadená. V obchodnom mene treba rozoznávať jeho kmeň (základný názov) a dodatky, ktoré základný názov spresňujú alebo dopĺňajú, a sú buď obligatórne alebo fakultatívne. Obch. meno obch. spoločností musí obsahovať dodatok označujúci ich právnu formu; u verejnej obchodnej spoločnosti musí obsahovať označenie „verejná obchodná spoločnosť“, alebo skratku „ver. obch. spol.“ alebo „v.o.s.“, ak obch, meno obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, postačí dodatok „a spol.“; obch. meno komanditnej spoločnosti označenie „komanditná spoločnosť“ alebo skratku „kom. spol.“ alebo skratku „k.s.“, spoločnosti s ručením obmedzeným okrem zvoleného názvu musí obsahovať dodatok „spoločnosť s ručením obmedzeným“ alebo skratku „spol. s.r.o.“ alebo „s.r.o.“, akciovej spoločnosti dodatok „akciová spoločnosť“ alebo skratku „akc. spol.“ alebo „a.s.“, družstva musí obsahovať označenie „družstvo“. Právna úprava obch. mena je založená na zásade pravdivosti a nezameniteľnosti obch. mena. Na odlíšenie a odstránenie jeho zameniteľnosti s obch. menom iného podnikateľského subjektu sa môžu použiť ako jeho súčasť vhodné dodatky. Okrem toho v ňom možno použiť aj iné dodatky, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Pravidlá zmeny, prevodu a prechodu obchodného mena ustanovuje zákon.


11. Obchodné tajomstvo
Obchodné tajomstvo – predmet práv patriacich k podniku; tvoria ho všetky skutočnosti (údaje a informácie) obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu či nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje. Podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa obch. tajomstvo vzťahuje, má výlučné právo, ak osobitný zákon neustanovuje niečo iné s týmto tajomstvom nakladať. Proti porušeniu alebo ohrozeniu práva na obchodné tajomstvo prislúcha podnikateľovi právna ochrana ako pri nekalej súťaži.


12. Účtovníctvo podnikateľov
Účtovníctvo podnikateľov – podnikatelia zapísaní v obch. registri sú povinní viesť účtovníctvo a účtujú v účtovnej sústave podvojného účtovníctva. Vedú presnú účtovnú evidenciu o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate. Tí podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, ak osobitný zákon neustanovuje inak, účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovným obdobím je kalendárny rok. A.s. musí mať riadnu i mimoriadnu účtovnú závierku overenú audítorom, ktorú zverejňuje. Ostatné obchodné spoločnosti a družstvá majú túto povinnosť, len pokiaľ tak ustanovuje osobitný zákon.


13. Hospodárska súťaž a jej podmienky
Hospodárska súťaž – vzťah (súperenie) medzi podnikateľmi s určitým druhom tovaru na určitom území, kde každý z nich sa usiluje o dosiahnutie čo najlepších hospodárskych výsledkov pri čo najnižších nákladoch s tým, že o efektívnosti tohto úsilia rozhoduje spotrebiteľ. Znamená nezávislú rivalitu súťažiteľov, ktorá vytvára a udržiava konkurenčné prostredie, čím bráni získaniu rozhodujúcej moci na trhu a v konečnom dôsledku vytváraniu monopolu. Pre hospodársku súťaž je ideálny stav, keď nikto nemá kontrolu nad ponukou, teda keď je na trhu veľa dodávateľov (polypol), z ktorých ani jeden nemá výrazne silnejšie postavenie a nemôže zneužívať svoju moc na trhu. Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže upravuje právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže (označované aj ako protimonopolné právo alebo antitrustové právo), právo nekalej súťaže a právo na ochranu spotrebiteľa.

14. Nekalá súťaž a jej formy
Nekalá súťaž – konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom; Obch. zákonník ju zakazuje. V súlade s týmto všeobecným pojmovým vymedzením Obch. zákonník príkladmo uvádza jednotlivé prípady nekalej súťaže: klamlivú reklamu, klamlivé označenie tovaru a služieb, vyvolanie nebezpečenstva zámeny, parazitovanie na povesti, podplácanie, zľahčovanie, porušenie obchodného tajomstva a ohrozovanie zdravia a životného prostredia. Z civilnoprávnych prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži daných osobám, ktorých práva boli ňou ohrozené alebo porušené, zákon upravuje žalobu proti rušiteľovi na zdržanie sa konania a odstránenie závadného stavu s uplatnením požiadaviek na primerané zadosťučinenie, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Osobitosťami procesného konania sú: vecná príslušnosť krajského alebo jemu na roveň postaveného súdu, senátne rozhodovanie, neprípustnosť objektívnej kumulácie žalôb pre tie isté nároky z toho istého konania (vyvážená možnosťou využitia vedľajšej intervencie ďalšími oprávnenými osobami a rozšírením účinnosti právoplatných rozsudkov o žalobe hoci len jedného oprávneného na ďalších oprávnených), možnosť ex offo vylúčiť verejnosť z účasti na pojednávaní z dôvodu ohrozenia obchodného tajomstva alebo verejného záujmu, právo súdu priznať úspešnému účastníkovi v rozsudku oprávnenie uverejniť ho na náklady neúspešného účastníka, a podľa okolností určiť aj obsah, formu a spôsob uverejnenia.


15. Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže
Ďalším spôsobom zneužitia účasti na hospodárskej súťaži je nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže. Táto forma nezákonného ovplyvňovania hospodárskej súťaže je veľmi nebezpečná najmä preto, že pôsobí spravidla v skrytej podobe a neľahko sa odhaľuje i potiera.
Prijatím zákona č. 63/1991 Zb. O ochrane hospodárskej súťaže sa vymedzili tri základné skutkové podstaty obmedzovania hospodárskej súťaže a to:
	vytváranie kartelov (združení podnikateľov na riadenie výroby, predaja a cien)
	fúzie hospodárskych subjektov
	zneužívanie dominantného alebo monopolného postavenia na trhu


Hoci kartelové dohody boli zo zákona zakázané, za určitých podmienok mohol dozorujúci Úrad pre hospodársku súťaž výnimku zo zákazu povoliť.
Fúzie zákon všeobecne nezakazoval, pokiaľ však podiel fúzovaných podnikov presahoval 30% celkového obratu na relevantnom trhu, musela byť fúzia schválená Úradom pre hospodársku súťaž. Neboli však presne stanovené podmienky, za ktorých sa tak dialo, a tak mohlo ľahko prísť k znefunkčneniu tohto nástroja ochrany hospodárskej súťaže.
Taktiež dominantné postavenie na trhu znamenalo neoprávnenú výhodu, už tým, že handicapoval ostatných účastníkov konkurenčného boja. V prípade monopolného postavenia dokonca monopolné subjekty do žiadnej súťaže ani nevstupovali. Zákon síce zakazoval zneužívanie monopolného postavenia na trhu, ale samotný relevantný trh nevymedzoval a dotknuté subjekty iba zaviazal bližšie neurčenou povinnosťou toto postavenie oznámiť Úradu pre hospodársku súťaž.

Snaha o skvalitnenie právnej ochrany hospodárskej súťaže viedla k prijatiu zákona č.188/1994 Z.z. v ktorom sa odrazili už aj predpisy Európskej únie v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. Presnejšie boli vymedzené dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, zneužívanie dominantného postavenia i posudzovanie koncentrácií.
Avšak dynamizácia hospodárskej súťaže a potreba posilnenia nezávislosti Protimonopolného úradu SR si vyžiadali novú právnu úpravu, ktorou sa stal zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže. Aktuálny zákon je postavený na rešpektovaní princípu efektívnej súťaže, čo znamená, že ochrana hospodárskej súťaže a konkurenčného prostredia má jeden jednotiaci cieľ - rozvoj ekonomiky štátu. Zákon vymedzuje obsah samotného obmedzovania hospodárskej súťaže tak, že v zmysle § 3 ods. 1 je to „každé obmedzenie voľnosti konania podnikateľa na relevantnom trhu, najmä vylučovanie existujúcich alebo možných súťažných aktivít, skutočné alebo možné zníženie rozsahu konkurenčnej aktivity alebo skresľovanie konkurenčných podmienok". Významná je i tá skutočnosť, že  zákon vymedzil pojem relevantný trh, čím sa odstránili rôznorodé interpretácie podnikateľského prostredia a nezákonných aktivít smerujúcich k obmedzovaniu hospodárskej súťaže. V zmysle § 3 ods. 3 je relevantným trhom „... priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých tovarov, ktoré sú na uspokojenie určitých potrieb z hľadiska užívateľa zhodné alebo vzájomne zastupiteľné".
Zákon kvalifikuje tri základné formy nedovoleného obmedzovania súťaže a to:
dohoda obmedzujúca súťaž
zneužívanie dominantného postavenia
koncentrácia



Dohoda obmedzujúca súťaž
predstavuje zosúladený postup podnikateľov, ale aj rozhodnutie združenia podnikateľov smerujúce k obmedzovaniu súťaže alebo majúce uvedený možný následok. Ide napr. o dohody o určení cien tovarov, dohody o rozdelení trhu alebo zdrojov zásobovania, záväzok zmluvných strán, že voči jednotlivým podnikateľom budú uplatňovať rozdielne podmienky, ktoré ich budú alebo môžu znevýhodňovať a pod. Zákon však pozná aj tzv. pravidlo „de minimis" na základe ktorého sú určité obmedzujúce dohady vyňaté zo všeobecného zákazu a to pokiaľ spoločný podiel signatárov dohody alebo podiel ani jedného z nich nepresiahne 10% celkového podielu tovarov na relevantnom trhu.
Zákaz sa nevzťahuje ani na dohodu, ktorá síce obmedzuje súťaž, avšak prispieva k zlepšeniu výroby, distribúcie tovaru i podpore technického a hospodárskeho rozvoja a poskytuje spotrebiteľom primeraný diel prospechu. Neukladá signatárom dohody také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov dohody a neumožňuje signatárom dohody vylúčiť súťaž u podstatnej časti príslušného tovaru na relevantnom trhu.
Zákaz dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž sa taktiež nevzťahuje na skupinové výnimky, ktorých dohody obmedzujúce hospodársku súťaž spĺňajú presne stanovené podmienky. Tieto sú vyňaté spod zákazu bez oznamovacej povinnosti protimonopolnému úradu SR.

Zneužívanie dominantného postavenia
Dominantné postavenie subjektov na trhu náš právny poriadok neodmieta. Koniec koncov je výsledkom fungujúceho konkurenčného prostredia a cieľom súťažiteľov v záujme vlastnej prosperity a dosahovania zisku. V zmysle § 8 zákona č. 136/2061 Z.z. „dominantné postavenie na relevantnom trhu má podnikateľ alebo niekoľko podnikateľov, ktorí nie sú vystavení podstatnej súťaži, a ktorí sa vzhľadom na svoju ekonomickú silu môžu správať nezávisle". Dominantné postavenie je teda viazané na ekonomickú potenciu súťažiteľa, ktorá mu umožňuje autonómne rozhodovanie a uplatňovanie dominantného vplyvu na trhu.

Formy zneužívania dominantného postavenia sú rozmanité, predovšetkým ide o:
priame alebo nepriame vynucovanie nerovnakých resp. neprimeraných obchodných podmienok
hrozbu obmedzenia výroby, odbytu alebo technického vývoja na úkor užívateľov
uplatňovanie rozdielnych podmienok pri rovnakom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom
podmieňovanie súhlasu s uzavretím zmluvy aj ďalšími záväzkami, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí s predmetom zmluvy nesúvisia
zneužitie ekonomickej dominancie na vylúčenie súťaže (tzv. predátorské správanie)

Všetky tieto a mnoho ďalších foriem majú spoločného menovateľa v cieli ich uplatňovania a tým je získanie neprimeraných výhod v konkurenčnom prostredí a tým aj získanie, resp. upevnenie dominancie na relevantných trhoch za účelom minimalizácie konkurencie a kvantifikácie zisku.


Koncentrácia
Koncentráciu kvalifikuje § 9 zákona o ochrane hospodárskej súťaže ako proces ekonomického spájania podnikateľov a to na horizontálnej, vertikálnej alebo konglomerátnej úrovni. Cieľ je identický ako u ostatných foriem nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže, a tým je rozhodujúci, dominantný vplyv na trhu. 


Tieto ekonomické fúzie možno uskutočňovať nasledujúcimi spôsobmi:
zlúčením alebo splynutím dvoch alebo viacerých ekonomických subjektov
získaním kontroly (priamej alebo nepriamej) jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi nad podnikom alebo jeho časťou, iného podnikateľa, resp. podnikateľov
založením spoločného podniku spoločne kontrolovaného dvoma alebo viacerými podnikateľmi, čiže majúcich rozhodujúci vplyv na činnosť iného podnikateľa.

 Zákon obsahuje aj negatívne vymedzenie koncentrácie, t.j. kedy predmetný proces nebude posudzovaný ako koncentrácia. Ide o prípady ak:
	banky, iné finančné inštitúcie alebo poisťovne dočasne získajú cenné papiere s cieľom ich ďalšieho predaja v takom množstve, že im umožňujú získať kontrolu nad podnikom, resp. emitentom cenných papierov, avšak nevykonávajú činnosť smerujúcu k ovplyvňovaniu súťažného správania podnikateľa alebo ak takúto činnosť vykonávajú iba s cieľom pripraviť predaj predmetného podniku alebo jeho časti alebo dočasne získaných cenných papierov a to do jedného roka od nadobudnutia cenných papierov
	dôjde k dočasnému získaniu kontroly nad podnikom iného podnikateľa na základe osobitného predpisu, napr. ak takúto kontrolu dočasne nadobudne likvidátor pri rušení spoločnosti likvidáciou podľa § 70 a nasl. Obchodného zákonníka alebo správca konkurznej podstaty podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov


Taktiež zákon predvída aj možnosti etapovitej koncentrácie, aby nedochádzalo k obchádzaniu limitov a podmienok pre povinné oznamovanie koncentrácie. V zmysle § 10 ods. 7 zákona č.136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže, dve alebo viac koncentrácií, ktoré jednotlivo nepodliehajú oznamovacej povinnosti a kontrole Protimonopolného úradu SR, ale uskutočnia sa do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi a spoločne by podliehali kontrole, má sa za to, že ide o jednu koncentráciu.

Ďalším významným nástrojom zabraňujúcim nežiadúcej koncentrácii je suspenzia koncentrácie, zmyslom ktorej je zákaz realizovať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie jej účastníkom, až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nej.

Výsledkom posudzovania koncentrácie je rozhodnutie o koncentrácii, ktoré vydáva Protimonopolný úrad SR. Tento orgán vydá súhlas s koncentráciou, pokiaľ nebude vytvárať dominantné postavenie žiadateľa na trhu alebo koncentráciu zakáže, ak sa preukáže opak.


16. Družstvo
Družstvo – spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Obchodné meno družstva musí obsahovať označenie „družstvo“. Družstvo musí mať najmenej päť členov; to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve PO. Družstvo je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia neručia za záväzky družstva. Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného stanovami (základný členský vklad) alebo v stanovách určenej časti základného členského vkladu (vstupný vklad). Stanovy určujú výšku základného imania družstva, ktoré tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva. Na založenie družstva sa vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdze družstva, na ktorej sa určuje zapisované základné imanie, schvaľujú stanovy, volí predstavenstvo a kontrolná komisia. Stanovy družstva majú obdobnú funkciu ako spoločenská zmluva u obchodnej spoločnosti; obch. zákonník ustanovuje ich obligatórne náležitosti. Priebeh ustanovujúcej schôdze družstva sa musí osvedčiť notárskou zápisnicou. Zakladajúci členovia si musia zvoliť predmet podnikania (činnosti), ktorý budú vykonávať buď sami, alebo prostredníctvom iných FO (ktoré môžu byť členmi družstva alebo jeho pracovníkmi). Družstvo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Pri svojom vzniku je povinné zriadiť nedeliteľný fond (obdoba rezervného fondu u obch. spoločnosti), prípadne ďalšie fondy. Členstvo v družstve zaniká na základe rôznych právnych skutočností; treba rozlišovať medzi zánikom členstva fyzických osôb (dohoda, vystúpenie, smrť) a u právnických osôb (vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu, zánik). Družstvo zaniká dvoma spôsobmi: likvidáciou (nemá právneho nástupcu, členstvo tiež zaniká), alebo bez likvidácie (má právneho nástupcu, na ktorého prechádza aj členstvo členov zrušeného družstva, ak však je právnym nástupcom družstvo). Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnávací podiel.


17. Spoločnosť s ručením obmedzeným
S.r.o. – forma obchodnej spoločnosti; PO založená za účelom podnikania, ale aj na iný účel, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje. Jej základné imanie tvorí súhrn vopred určených vkladov jej spoločníkov. Za svoje záväzky zodpovedá celým svojím majetkom, jej spoločníci však za ne ručia len do výšky svojich nesplatených vkladov, zapísaných v obchodnom registri. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“ alebo jeho skratku „spol. s  r. o.“ alebo „s.r.o.“. S.r.o. je medzistupňom medzi obchodnou spoločnosťou osobnou a kapitálovou. Umožňuje aj osobnú účasť spoločníkov na podnikateľskej, resp. inej činnosti spoločnosti, ale aj len účasť kapitálovú. Uplatňuje sa prevažne v malom a strednom podnikaní, jej formu však niekedy volia veľké podniky a tiež koncerny. Vzhľadom na striktné vymedzenie majetkovej účasti spoločníkov na spoločnosti výškou ich vkladov a súčasne vzhľadom na obmedzenie ich zodpovednosti za záväzky spoločnosti neuhradenou časťou vkladu, využíva sa tento druh obchodnej spoločnosti v podnikateľskej činnosti pomerne široko. Maximálny počet spoločníkov s.r.o. Obchodný zákonník obmedzuje na päťdesiat. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 100.000,- Sk, pričom hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 20.000,- Sk.


18. Akciová spoločnosť
Akciová spoločnosť – forma kapitálovej obchodnej spoločnosti; PO, ktorá môže byť založená za účelom podnikania, ale aj na iný účel, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje. Podstatou a.s. je základné imanie rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 1.000.000,- Sk. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, akcionár neručí za záväzky spoločnosti. Vklady spoločníkov (akcionárov) sa splatením stávajú vlastníctvom spoločnosti dňom jej vzniku. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda spoločnosť vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. ATS. vzniká dňom zápisu do obch. registra. Obchodnémeno spoločnosti musí obsahovať označenie „akciová spoločnosť“, alebo skratku „akc. Spol.“ alebo skratku „a.s.“. Vznik spoločnosti je nutné odlišovať od založenia spoločnosti, na ktoré obch. zákonník vyžaduje uzavretie zakladateľskej zmluvy či zakladateľskej listiny (spoločenská zmluva), upisovanie akcií (dočasný list) a konanie ustanovujúceho valného zhromaždenia. Pri založení a.s. bez výzvy na upisovanie akcií sa vyžaduje splatenie celého základného imania zakladateľmi, schválenie stanov spoločnosti a zvolenie orgánov (predstavenstva, dozornej rady) jej zakladateľmi. Z obch. zákonníka vyplýva, že a.s. môže byť založená dvoma spôsobmi – na základe výzvy na upisovanie akcií alebo bez výzvy na upisovanie akcií. 


19. Verejná obchodná spoločnosť
V.o.s. – obchodná spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Obchodné meno musí obsahovať označenie „verejná obchodná spoločnosť“ (skratku „ver. obch. spol.“ alebo „v.o.s.“; ak obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, stačí dodatok „a spol.“). Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou, ktorá musí obsahovať: -obchodné meno a sídlo spoločnosti,
                            -určenie spoločníkov,
                            -uvedenie názvu a sídla PO alebo mena a bydliska FO,
                            -predmet podnikania.
Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva, na ktorej zmenu treba súhlas všetkých spoločníkov, ak zákon alebo táto zmluva nestanoví inak. Spoločenská zmluva môže tiež stanoviť povinnosť spoločníkov vložiť vklad do spoločnosti. Na rozdiel od ostatných spoločností, kde vkladová povinnosť vyplýva zo zákona. Spoločnosť vznikne zápisom do obchodného registra. Peňažné a nepeňažné vklady spoločníkov sa stávajú majetkom spoločnosti. Na obchodné vedenie je oprávnený každý spoločník podľa zásad dohodnutých medzi nimi. Ak je ním poverený jeden zo spoločníkov, ostatní toto oprávnenie strácajú. Každý spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti. Zisk určený na rozdelenie sa delí rovným dielom; stratu znášajú spoločníci tiež rovnakým dielom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. V tejto spoločnosti platí zákaz konkurencie v predmete podnikania, ale spoločenská zmluva môže túto otázku upraviť inak. V.o.s. zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Spoločníci ručia za záväzky všetkým svojím majetkom spoločne a nerozdielne takto ručí aj spoločník, ktorý pristúpil neskôr, môže však požadovať od ostatných náhradu. Bývalému spoločníkovi alebo jeho dedičovi, príp. právnemu nástupcovi vzniká voči spoločnosti nárok na vyrovnací podiel. Pri zrušení spoločnosti likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Zrušenie a zánik spoločnosti ako aj iné otázky upravuje Obchodný zákonník.

20. Komanditná spoločnosť
Komanditná spoločnosť – forma obch. spoločnosti; PO založená za účelom podnikania, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov (komanditistov) ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojich nesplatených vkladov, zapísaných v obch. registri, zatiaľ čo jeden alebo viac spoločníkov (komplementárov) ručia za tieto záväzky celým svojím majetkom; je zmiešaným typom osobnej a kapitálovej obchodnej spoločnosti. Komplementári majú obdobné postavenie ako spoločníci vo v.o.s.. Sú povinní osobne sa zúčastňovať na podnikateľskej činnosti spoločnosti, sú oprávnení na jej obchodné vedenie, v jej mene vystupujú navonok. Ak sa k tomu nezaviažu v spoločenskej zmluve, nemusia vniesť do spoločnosti vklad, svoj podiel na spoločnosti však nemôžu previesť na iného. Naproti tomu komandisti sú povinní vniesť do spoločnosti peňažný alebo nepeňažný vklad, osobne sa na podnikaní nezúčastňujú, nemajú právo účasti na obchodnom vedení spoločnosti ani právo vystupovať za spoločnosť.Môžu iba kontrolovať podnikanie spoločnosti. Pokiaľ ide o vkladovú povinnosť, ručenie a disponovanie svojím podielom, o ich postavení platia primerane ustanovenia o s.r.o. Zisk psoločnosti sa orzdeľuje na čaasť pripadajúcu komandistom a časť patriacu komplementárom. (Ak spoločenská zmluva neustanoví inak, zisk sa rozdeľuje medzi tieto dve skupiny na polovicu.) Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „komanditná spoločnosť“ alebo skratku „kom. spol.“ alebo „k.s.“. 




21. Nesubjektívne formy podnikania
V obchodnom práve rozoznávame okrem uvedených subjektívnych foriem podnikania aj také formy, pri ktorých subjekty nemajú vlastnú právnu subjektivitu a preto ich nazývame nesubjektívne formy podnikania. Ide o špecifický a jedinečný obchodno-právny inštitút osobitnej formy podielníctva na podnikaní FO a PO. 
Rozoznávame tri formy nesubjektívneho podnikania: 
1. Tichá spoločnosť 
2. Združenie (konzorcium) 
3. Holdingová spoločnosť (koncern) 
1. Tichá spoločnosť
Najfrekventovanejšou formou je tiché spoločenstvo, ktoré vzniká na zmluvnom základe, pričom zákon vyžaduje písomnú formu. Obchodný zákonník upravuje zmluvu o tichom spoločenstve v ustanoveniach 673 až 681.
 Zmluva o tichom spoločenstve umožňuje zmluvným stranám, t.j. podnikateľovi a navŕšiť finančný potenciál podnikateľa za účelom rozvoja jeho podnikateľských aktivít a zvyšovania zisku. Zmluvou o tichom spoločenstve sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania.
Zo strany tichého spoločníka ide o zákonnú formu nepriameho (sprostredkovaného) podnikania, pretože aj práva a povinnosti voči tretím osobám vyplývajúce z podnikania vznikajú iba podnikateľovi. To však neplatí, ak tichý spoločník má meno v obchodnom  mene podnikateľa alebo vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne. 
Predmetom vkladu tichého spoločníka môže byť určitá peňažná suma, určitá vec slúžiaca podnikaniu, právo alebo má majetková hodnota využiteľná pri podnikaní. Tichý spoločník je povinný predmet vkladu odovzdať podnikateľovi na jeho využívanie. Ak nie je v zmluve uvedené inak, podnikateľ sa prevzatím veci stáva jej vlastníkom, s výnimkou nehnuteľných vecí, u ktorých je podnikateľ oprávnený iba na ich užívanie po dobu trvania zmluvy. 
Tichý spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania a podnikateľ je povinný poskytnúť tichému spoločníkovi všetky informácie týkajúce sa budúcnosti podnikania. Taktiež je povinný na požiadanie poskytnúť tichému spoločníkovi kópiu účtovnej závierky, ktorá je rozhodujúca aj pre určenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. 
Účasť tichého spoločníka na podnikaní zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá, 
b) výpoveďou, 
c) ak dosiahne podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho vkladu, 
d) ukončením podnikania na ktoré sa zmluva vzťahuje, 
e) vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľa alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 
Po zániku zmluvy je podnikateľ povinný do 30 dní vrátiť tichému spoločníkovi jeho vklad zvýšený alebo znížený o jeho podiel na výsledku podnikania, avšak tichý spoločník nie je oprávnený požadovať vrátenie svojho vkladu pred zánikom zmluvy. 
2. Združenie (konzorcium)
Nesubjektívnou formou podnikania je združenie fyzických alebo právnických osôb v zmysle ustanovení 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré vzniká za účelom spoločného pričinenia sa na dosiahnutie dohodnutého cieľa. Zákon nevyžaduje u tejto zmluvy obligatórne písomnú formu. 
Združením nevzniká nový subjekt, ktorý má právnu subjektivitu a teda ani nemôže vlastniť majetok, vstupovať do právnych vzťahov pod obchodným menom, ide len o zmluvný záväzok osôb, ktoré sú subjektami práv a povinností. Združenie nezodpovedá teda ani za záväzky vzniknuté z konania jeho členov, resp. účastníkov, ktorí zodpovedajú za záväzky spoločne a nerozdielne a to celým svojím majetkom. Členovia združenia sú zároveň aj spoluvlastníkmi združených majetkových hodnôt a teda aj spoluvlastníkmi spoločnou činnosťou získaného majetku. 
Účastníci sú povinní vyvíjať činnosť smerujúcu k dosiahnutiu zmluvne dohodnutého účelu, poskytnúť tomu zodpovedajúce majetkové hodnoty a nakladať s nimi tak, aby účel zmluvy bol dosiahnutý. O obstarávaní spoločných vecí sa v združení rozhoduje jednomyseľne. 
Každý účastník má právo zo združenia vystúpiť jednostranným právnym úkonom. Aj tento prejav vôle nevyžaduje písomnú formu, ale vystupujúci člen solidárne zodpovedá za záväzky spolu s ostatnými členmi až do doby jeho vystúpenia zo združenia. Takýto účastník má nárok na vrátenie vnesených vecí a vyplatenie podielu na majetku získaného spoločnou činnosťou združených osôb. Právo na vyplatenie podielu sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, avšak právo na vydanie vnesených vecí, resp. hodnôt sa nepremlčuje.
Členstvo môže zaniknúť účastníkovi aj jeho vylúčením z dôvodov porušenia zmluvných povinností.Uznesenie o vylúčení musí byť jednomyseľné a dotknutá osoba sa môže proti tomu odvolať na súd. Oprávnenia vylúčeného účastníka na vyrovnanie sú však rovnaké ako u účastníka, ktorého členstvo v združení zaniká dohodou. 
Združenie zaniká rozpustením na základe dohody účastníkov ukončením doby na ktorú bob združenie vytvorené alebo dosiahnutím účelu, ktorý zmluvné strany jeho vytvorením sledovali. 

3. Holdingová spoločnosť (koncern) 
Ide o formu špecifického zoskupenia podnikateľských subjektov v ktorej jeden subjekt ovláda, kontroluje a usmerňuje druhý subjekt prostredníctvom dominantnej účasti na jeho majetku a ostatných podnikateľských aktívach, pričom obidva subjekty si zachovávajú vlastnú právnu subjektivitu a zostávajú autonómnymi právnickými osobami. 
Tento vzťah upravuje Obchodný zákonník vo svojom ustanovení 66a. 
Ovládaná osoba je obchodná spoločnosť, v ktorej má ovládajúca osoba väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má dominantný majetkový podiel na ovládanej spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv alebo preto, že na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv. 
Ovládajúca osoba je teda dominantom osoby ovládanej. Z uvedeného vyplýva, že do úvahy prichádza holdingové zoskupenie predovšetkým u akciových spoločností, v ktorých holder (ovládajúca osoba), vlastní kontrolné balíky akcií iných, ovládaných spoločností alebo napr. u spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá založí dcérsku spoločnosť.
Z hľadiska spôsobu ovládania rozoznávame v ekonomickej praxi dva druhy holdingu: 
1) finančný holding, ktorý generuje svoj záujem výnosnosťou akciového kapitálu uloženého v ovládanom podniku, 
2) manažérsky holding, ktorý uprednostňuje riadiaci vplyv ovládajúcej osoby. 

Z hľadiska vnútorného členenia a organizácie holdingovej spoločnosti rozoznávame: 
1) pyramidálny holding, v ktorom materská spoločnosť založí dcérske a tie založia ďalšie dcérske 
2) radiálny holding, v ktorom je v centre umiestnená materská spoločnosť a obklopená je dcérskymi spoločnosťami, 
3) cirkulačný holding, v ktorom vzájomné účasti spoločností na svojom podnikaní predstavujú uzatvorený kruh. 


22. Živnosť – pojem, právna úprava
Vymedzenie živnosti
Podnikanie podľa živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, predstavuje jednu z najrozšírenejších a najvyhľadávanejších foriem podnikania v podmienkach trhového hospodárstva a slobodnej hospodárskej súťaže. Umožňuje širokému okruhu osôb realizovať svoje ústavné právo podnikať v širokom okruhu spoločenských činností za nenáročných formálne-právnych i materiálnych podmienok.
Živnostenský zákon nahradil jeden z prvých hospodárskych zákonov prijatých v ČSFR po roku 1989 a to zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a to predovšetkým preto, že tento upravoval živnostenské podnikanie iba fyzických osôb, čo v podmienkach nastupujúceho trhového mechanizmu nezodpovedalo požiadavkám rozvoja podnikateľských aktivít.
To, že ide o jednu z foriem podnikania potvrdzuje aj zákonom ustanovený predmet úpravy, ktorý ma takmer identickú dikciu § 2 ods.1 Obchodného zákonníka. V § 2 Živnostenského zákona sa uvádza, že „živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom," Z uvedeného, vyplýva, že pojmové znaky podnikania a živnosti sú úplne zhodné, pričom prevádzkovanie živnosti je užším pojmom, vzhľadom k tomu, že predstavuje iba tie podnikateľské činnosti, ktoré sú upravené živnostenským zákonom.
Živnostenský zákon však na rozdiel od Obchodného zákonníka vymedzuje predmet úpravy aj negatívne v § 3 a to tak, že živnosťou nie je:
a)	prevádzkovanie takých činností, ktoré si zákonom vyhradil štát alebo, ktorých
výkon je zverený právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,
b)	využívanie výsledkov duševnej tvorivej činností ich autormi,
c)	činnosť pri výkone taxatívne vymedzených povolaní napr. lekárov, lekárnikov,
psychológov, veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, znalcov, tlmočníkov,
daňových poradcov, burzových maklérov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok a pod.
d)	činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými
papiermi, usporadúvanie lotérií, banská činnosť, výroba elektriny, prevádzkovanie dráhy, verejnej telekomunikačnej siete, výroba humánnych liekov, rozhlasové a televízne vysielanie, výroba liehu, prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb, letecká doprava a množstvo ďalších činností uvedených v § 3 a 4 Živnostenského zákona.


23. Druhy živností
Živnosti členíme na dve veľké skupiny, pričom rozlišovacím prvkom je predmet činnosti        a s ním spojené zákonom stanovené podmienky. 
Rozoznávame živnosti:
	ohlasovacie

koncesované

Ohlasovacie živnosti

Oprávnenie prevádzkovať ohlasovaciu živnosť vzniká dňom ohlásenia alebo dňom, ktorý je    v ohlásení uvedený ako deň začatia živnosti. Preukazom živnostenského oprávnenia je živnostenský list, ktorý osvedčuje splnenie podmienok ustanovených zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích živností. 

Rozoznávame tri druhy ohlasovacích živností:
a) remeselné (podmienkou je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore),
b) viazané (podmienkou je inak získaná odborná spôsobilosť) 
c) voľné (bez podmienky odbornej spôsobilosti).
Zoznam remeselných živností je uvedený v Živnostenskom zákone, medzí ktoré zákon zaraďuje napr. zámočníctvo, opravy cestných motorových vozidiel, hodinárstvo, mäsiarstvo a údenárstvo, stolárstvo, kozmetické služby a pod. 
Odborná spôsobilosť sa preukazuje:
a) výučným listom a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore,
b) výučným listom o ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore alebo príbuznom odbore,
c) vysvedčením o maturitnej skúške a dokladom o vykonaní najmenej dvojročnej praxe,
d) dokladom o ukončení strednej školy a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o najmenej trojročnej praxi v odbore,
e) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní najmenej jednoročnej praxe,
	vyššie uvedenými dokladmi alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou.                                                                                         


Zoznam viazaných živností je uvedený v Živnostenskom zákone, pričom odborná spôsobilosť pre tento druh živností je upravená osobitnými predpismi. Medzi viazané živnosti zákon zaraďuje napr. výrobu kovov a kovových výrobkov, výrobu zdravotníckych výrobkov, chemických výrobkov, vyučovania v odbore; cudzích jazykov i v odbore umenia, prevádzkovanie cestovnej agentúry a pod.

Voľné živnosti sú všetky živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 až 3 Živnostenského zákona, pričom na ich prevádzkovanie musia byť splnené iba všeobecné podmienky.

Koncesované živnosti

Koncesované živnosti sú také živnosti, ktoré sa môžu prevádzkovať iba na základe koncesie a ktorých oprávnenie prevádzkovať vzniká dňom doručenia koncesnej listiny.  Koncesná listina je preukazom živnostenského oprávnenia. Koncesované živnosti sú uvedené v prílohe č. 3 Živnostenského zákona, medzi ktoré patrí napr. vývoj a výroba zbraní a streliva, prevádzkovanie strelnice, prevádzkovanie pohrebísk, zmenárne, poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb a pod. Odborná spôsobilosť, ktorá sa vyžaduje u koncesovaných živností je upravená osobitnými predpismi pričom osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej živnosti je aj požiadavka spoľahlivosti osoby, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania.              

*******************************INFORMAČNE*******************************

Rozsah živnostenského oprávnenia
Rozsah živnostenského oprávnenia je posudzovaný podľa obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny. Jeho imanentnou súčasťou je určenie povinností podnikateľa (živnostníka). Podnikateľ je povinný:
a)   prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne, čo znamená, že nesmie opakovane dochádzať k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb, neplneniu si daňových, poplatkových a odvodových povinností alebo zabezpečovať prevádzku živnosti fyzickými osobami s ktorými nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah,
b)   označiť svoju prevádzkáreň,
c)   hodnoverne preukazovať spôsob nadobúdania tovaru a materiálu príslušnými dokladmi,
d)  zabezpečiť, aby jeho zamestnanci zodpovedali požiadavkám odbornej spôsobilosti, ako aj znalosti hygienických a bezpečnostných predpisov,
e)   používať pri prevádzkovaní živnosti obchodné meno, ktoré je zapísané v živnostenskom registri,
t)  v prevádzkárni a na trhovom mieste mať inšpekčnú knihu autorizovanú živnostenským úradom, do ktorej kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány vykonávajú záznamy.

Z hľadiska predmetu podnikania rozlišujeme tri druhy živností:
1) obchodné
2) výrobné  
3) poskytujúce služby
 
1) Obchodné živnosti
Živnostenský zákon medzi obchodné živnosti zaraduje najmä dva druhy a to:
a)   kúpa tovaru
b)  pohostinská činnosť

a) Kúpa tovaru je ustanovená na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). Okrem toho rozsah oprávnenia živnostníka rozširuje § 34 Živnostenského zákona aj na prenájom tovaru, sprostredkúvanie kúpy a predaja, vykonanie drobných zmien na tovare, vykonávanie jeho montáže, výmeny vadných súčiastok, prijímanie objednávok vzťahujúcich sa k tovaru, predaj tovaru aj v pojazdných predajniach, predaj tovaru pomocou automatov, uskutočňovať podomový a zásielkový predaj.
b) Pohostinská činnosť predstavuje prípravu a predaj jedál i nápojov na priamu konzumáciu, ale aj predaj polotovarov alebo doplnkového tovaru. Na druhej strane zákon negatívne vymedzuje predmet pohostinskej činnosti tak, že ňou nie je predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov, zmrzliny, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, jedál a nápojov ubytovaným hosťom v malokapacitných ubytovacích zariadeniach, ani predaj domáceho vína, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku.


3)Výrobné živnosti
Predstavujú široké spektrum činností, ktorí v rámci živnostenského oprávnenia umožňujú podnikateľovi (živnostníkovi):
a)   vykonávať činnosti súvisiace s výrobou finálneho produktu,
b)   vyrábať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu
c)    predávať a opravovať výrobky
d)  nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov ak sú rovnakého druhu ako vlastné výrobky,
e)    vyrábať obaly a etikety,
f)    prenajímať výrobky vlastnej výroby,
g)   vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov

3) Živnosti poskytujúce služby
Rozumie sa nimi oprávnenie poskytovať opravy a údržby veci, prepravu osôb a tovaru a iné práce a výkony slúžiaca na uspokojovanie ďalších potrieb. Takýto podnikateľ je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie (nealkoholické nápoje), ak je určené na priamu konzumáciu na mieste poskytovania služby. Podnikateľ, ktorý prevádzkuje prepravu osôb a tovaru môže vykonávať aj činnosti súvisiace s bezpečnosťou a pohodlím cestujúcich i poskytovať pohostinstvo v dopravných prostriedkoch, ktoré prevádzkuje. Podnikateľ, ktorý má oprávnenie na prevádzku garáží a odstavných plôch môže zase predávať za určitých  podmienok pohonné látky, mastivá, súčiastky pre vozidlá a to isté môže aj podnikateľ, ktorý prevádzkuje opravy motorových vozidiel.


24. Podmienky prevádzkovania živnosti
Prevádzkovanie živnosti
Zákon stanovuje, ktoré subjekty môžu a za akých podmienok, prevádzkovať živnosť. Podľa ustanovenia § 5 môže živnosť prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) i právnická osoba, ktorá splní podmienky ustanovené zákonom Toto v plnej miere platí pre slovenské osoby ako aj pre zahraničné osoby, pokiaľ z právnych predpisov nevyplýva niečo iné. Základným hľadiskom pre určenie slovenskej osoby a zahraničnej osoby je jej domicil (bydlisko u fyzickej osoby a sídlo u osoby právnickej).
Podmienky prevádzkovania živnosti rozoznávame:
1.	všeobecné
2.	osobitné
1.	Medzi všeobecné podmienky zaraďujeme tie, ktoré musí spĺňať každá fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať živnosť a sú to:
a)	dosiahnutie veku 18 rokov,
b)	spôsobilosť na právne úkony,
c)	bezúhonnosť
Bezúhonnosť fyzickej osoby znamená to, že nesmela byť právoplatne odsúdená za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne u ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Preukazuje sa odpisom z registra trestov. Túto verejnú listinu vystavuje na požiadanie fyzickej osoby za príslušný poplatok pracovisko registra trestov Generálnej prokuratúry SR.
U právnickej osoby sú všeobecné podmienky rovnaké, musí ich však spĺňať fyzická osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom
2.	Osobitnou podmienkou je odborná alebo iná spôsobilosť fyzickej osoby, pokiaľ ju Živnostenský zákon vyžaduje a u právnickej osoby musí túto podmienku
spĺňať jej zodpovedný zástupca. Osobitná odborná spôsobilosť pritom predstavuje akýsi súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a návykov, ktoré
musí spĺňať každý, kto vykonáva Živnosť s ktorou zákon takúto podmienku viaže.
Pre prevádzkovanie živnosti je veľmi dôležité, najmä z aspektu podnikateľských aktivít právnických osôb, že zákon umožňuje výkon živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Ide o fyzickú osobu ustanovenú podnikateľom, ktorá nesie zodpovednosť za odborné prevádzkovanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k podnikateľovi, ibaže by ním bol manžel (manželka) podnikateľa alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen. Tento zástupca podnikateľa musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky, ktoré zákon viaže s prevádzkovaním konkrétneho druhu živností. Zodpovedný zástupca musí mať trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Právnická osoba je povinná ho ustanoviť vždy ak prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť, teda živností u ktorých sa vyžaduje aj odborná spôsobilosť. U právnickej osoby to nemôže byť cien dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu a činnosť zodpovedného orgánu možno vykonávať iba v jednej prevádzkárni, ibaže by živnostenský úrad povolil výnimku. V prípade, že zodpovedný zástupca prestal vykonávať túto funkciu musí podnikateľ do 15 dní ustanoviť nového. Zodpovedného zástupcu netreba určiť iba vtedy, ak podľa osobitného predpisu možno odbornú alebo inú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na meno podnikateľa.
******************************INFORMAČNE*******************************
Zánik živnostenského oprávnenia

Živnostenské oprávneniu zaniká podľa ustanovenia § 57 živnostenského zákona
a)  	smrťou fyzickej osoby, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva,
b) 	zánikom právnickej osoby,
c) 	uplynutím doby na ktorú bolo živnostenské oprávnenie vydané,
d) 	rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia alebo o jeho  pozastavení,
e)  	ak to ustanoví osobitný zákon,
f)  uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľ alebo jeho zrušením (u zahraničnej osoby),
g) 	pri ohlasovacích živnostiach dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania.
V prípade, že fyzická osoba zomrie, jej živnostenská oprávnenie nezaniká, ak v podnikaní pokračuje pozostalý manžel. Živnostenské oprávnenie zaniká spravidla dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu, pričom toto ohlásenie nemožno vziať späť.

Správa živnostenského podnikania

Štátnu správu v tejto oblasti vykonávajú:
a)  	živnostenské úrady, ktorými sú obvodné úrady a krajské úrady,
b) 	Ministerstvo vnútra SR
Obvodný úrad vykonáva svoju pôsobnosť ako živnostenský úrad v prvom stupni, to znamená, že vedie v informačnom systéme evidenciu všetkých živnostníkov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.
Krajský úrad má za úlohu spolupracovať so Slovenskou živnostenskou komorou a vedie v informačnom systéme evidenciu podnikateľov, ktorým obvodné úrady v jeho územnej pôsobnosti vydali živnostenské oprávnenie.
Ministerstvo vnútra je ústredným orgánom štátnej správy pre živnostenské podnikanie a preto plní nasledujúce úlohy:
	riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania,

spolupracuje s ústrednými orgánmi i inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania,
zabezpečuje jednotný informačný systém v živnostenskom podnikaní,
realizuje zvyšovanie odbornosti pracovníkov obvodných a krajských úradov v živnostenskom podnikaní.


25. Živnostenský list, koncesná listina, živnostenský register
1. Živnostenský list
	
	Ide o verejnú listinu, ktorú vydá miestne príslušný živnostenský úrad na základe ohlásenia fyzickej alebo právnickej osoby, že chce prevádzkovať niektorú z ohlasovacích živností.                                                                                                                                   

	Ohlásenie fyzickej osoby musí podľa ustanovenia § 45 Živnostenského zákona obsahovať:
a) 	meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo (osobné údaje)
b) 	obchodné meno,                                                                                                                           
c) 	predmet podnikania,
d) 	identifikačné číslo,
e) 	miesto podnikania,
f)  	prevádzkárne (ak sú zriadené),
g) 	dobu ukončenia podnikania (ak ide o dobu určitú),
h) 	deň začatia živnosti (ak sa nezačne živnosť prevádzkovať dňom ohlásenia).
	Fyzická osoba okrem toho predkladá všetky relevantné a zákonom požadované, doklady, ak je potrebné napr. o odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti či spoľahlivosti, v zmysle ustanovenia § 46 Živnostenského zákona.
Ohlásenie právnickej osoby musí obsahovať v zásade tie isté údaje, okrem toho, že uvádza sídlo, právnu formu a osobné údaje osoby, ktorá je štatutárnym orgánom.
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky zákonom požadované náležitosti a podnikateľ teda spĺňa podmienky ustanovené zákonom, vydá najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia ohlásenia, živnostenský list, ktorý u fyzickej osoby obsahuje:
a) 	osobné údaje živnostníka a ak je ustanovený zodpovedný zástupca aj jeho
osobné údaje,
b) 	obchodné meno,
c) 	identifikačné číslo,
d)	predmet podnikania,
e) 	miesto podnikania,
f) 	dobu na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
g) 	deň začatia živnosti,
h) 	dátum vydania živnostenského listu.
U právnickej osoby je to zhodné až na to, že sa prirodzene nezapisujú osobné údaje, ale obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené ešte pred podaním ohlásenia. Živnostenský list môže obsahovať viac živností.

2. Koncesná listina

Ten kto chce prevádzkovať koncesovanú živnosť musí požiadať o vydanie koncesie miestne príslušný živnostenský úrad, pričom náležitosti žiadosti sa primerane riadia ustanoveniami, ktoré upravujú náležitosti ohlásenia živnosti podľa § 45 a 46 Živnostenského zákona.
Pri rozhodovaní koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné aj osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, pričom na posúdenie podmienky spoľahlivosti si vyžiadajú vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. Živnostenský úrad je povinný o žiadosti rozhodnúť do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
Koncesná listina vydaná fyzickej osobe obsahuje:
a) 	osobné údaje podnikateľa a ak je ustanovený zodpovedný zástupca aj jeho osobné údaje,
b) 	obchodné meno,
c) 	identifikačné číslo,
d) 	predmet podnikania,
e) 	miesto podnikania,
f) 	podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3, 
g) 	dobu na ktorú sa oprávnenie vydáva,
h) 	dátum vydania koncesnej listiny.
U právnickej osoby sa okrem vyššie uvedených údajov uvádza sídlo namiesto osobných údajov podnikateľa. Ak koncesná listina môže obsahovať viac koncesovaných živností.

3. Živnostenský register

Tento register vedú živnostenské úrady, ktoré do neho zapisujú podnikateľov, ktorí majú živnosť v územnom obvode ich pôsobnosti. Zapisujú sa do neho nasledujúce údaje:
a)	u fyzickej osoby obchodné meno, identifikačné číslo, osobné údaje zodpovedného zástupcu a miesto podnikania, u právnickej osoby obchodné meno, sídlo, mená a bydliská osôb, ktoré sú jej 'Štatutárnymi zástupcami,
b) 	predmet podnikania,
c) 	prevádzkárne (ak sú uriadené).
d) 	dátum vzniku živnostenského oprávnenia,
e)  doba na ktorú sa oprávnenie vydáva,
f)	pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia.,
g) 	vrátenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
h) 	adresa podniku alebo organizačnej zložky ak ide o zahraničnú osobu, 
i) 	iné skutočnosti podľa osobitných predpisov.
Register má dve časti, verejnú a neverejnú, pričom neverejnú časť tvoria osobné údaje živnostníka a zodpovedného zástupcu. Do verejnej časti registra môže každý nahliadať i požadovať z neho výpis.


26. Uzatváranie obchodných zmlúv
Zmluva je nielen akýmsi právnym dôvodom vzniku obchodných záväzkových vzťahov, ale predovšetkým ich nosičom. Zmluva je prejavom dvoch jednostranných právnych úkonov, z ktorých jeden je návrhom zmluvy (oferta) a druhý jej prijatím (akceptácia). Návrh na uzavretie zmluvy podľa OZ je prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený jednej alebo viacerým určitým osobám, aj je dostatočne určitý a vyplýva z neho vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia.
Tento návrh možno zrušiť i odvolať. Zrušiť ho možno vtedy, ak oznámenie o zrušení dostane adresát vôle skôr alebo najneskôr súčasne s návrhom na uzavretie zmluvy. Odvolať návrh na uzavretie zmluvy možno do doby, než je samotná zmluva uzatvorená. Podmienkou platnosti odvolania však je skutočnosť, že osobe ktorej je určené príde skôr, ako ona odoslala oznámenie o prijatí návrhu na uzavretie zmluvy. 
Návrh na uzavretie zmluvy zaniká, ak: 
a) ide o ústny návrh, ktorý nebol bezprostredne po prednesení prijatý a z jeho obsahu nevyplýva časovo dlhšie pôsobenie, 
b) navrhovateľ obdržal zamietavé stanovisko k návrhu, 
c) uplynula lehota, ktorá bola v návrhu stanovená na jeho prijatie. 
V prípade, že adresát návrhu na uzavretie zmluvy ho neakceptuje v navrhovateľom predloženej podobe a navrhuje zmeny, resp. doplnky či dodatky k návrhu, tento sa nepokladá za prijatý. Takáto odpoveď je vlastne novým návrhom na uzavretie zmluvy a pozície navrhovateľa a akceptovateľa sa vymenia. Návrh sa pokladá za prijatý okamihom doručenia súhlasu akceptovateľa s návrhom navrhovateľovi. 
Forma obchodných zmlúv. Obchodný zákonník pre obchodné zmluvy nestanovuje všeobecnú podmienku písomnej formy. Takúto formu musí mat‘ obchodná zmluva obligatórne iba v týchto prípadoch: 
a) ak tak ustanoví zákon (napr. zmluva o budúcej zmluve ( 289), zmluva o nájme dopravného prostriedku ( 630) a pod.) 
b) ak je to výsledok dohody osôb, ktoré zmluvu uzatvárajú, 
c) ak jedna zo strán prejaví vôľu, aby bola zmluva uzavretá písomne, pričom druhá strana je povinná túto vôľu akceptovať. 
Z hľadiska formálno — právneho i materiálneho je však vhodné uplatňovať písomnú formu aj v prípadoch, kedy to zákon výslovne neustanovuje. Táto forma totiž zabezpečuje oveľa väčšiu právnu istotu účastníkov a v spore zásadným spôsobom 
objektivizuje dôkaznú situáciu. 
Platnosť zmluvy môže napadnúť len účastník zmluvy, Dôvodom relatívnej neplatnosti je predovšetkým podstatný omyl, neurčitosť, nezrozumiteľnosť, absencia vážnosti prejavu vôle, či jeho slobody. 
Ďalšou skutočnosťou je zákonná požiadavka, aby dohoda o celom obsahu zmluvy obsahovala aspoň podstatné časti, s ktorými Obchodný zákonník viaže uzavretie zmluvy. Východiskom pre posúdenie tejto požiadavky je tzv. minimálny obsah zmluvy, čo znamená, že zmluvné strany sú povinné dohodnúť aspoň tie náležitosti, ktoré s konkrétnym zmluvným typom viaže Obchodný zákonník. 
Účelom je nielen rozlíšenie jednotlivých typov obchodných zmlúv, ale aj vymedzenie ich základnej, resp. podstatnej časti, ktorá tvorí ich minimálny obsah. Variabilnosť obchodných vzťahov si však vyžaduje aj možnosť uzavretia tzv. nepomenovanej (inominátnej) zmluvy. 
Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je typovo upravená, ale musia dostatočne určiť aspoň predmet svojich záväzkov V prípade, že zmluvný typ je upravený Obchodným aj Občianskym zákonníkom, budú sa zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. Vôľová dispozitívnosť účastníkov je dokumentovaná aj ustanovením , podľa ktorého si môžu zmluvné strany dohodnúť, že určitá, nepodstatná časť zmluvy bude medzi stranami dohodnutá až dodatočne po jej uzavretí. Je plne na vôli účastníkov či s takouto časťou budú viazať aj neplatnosť zmluvy alebo sa dohodnú na opaku a zmluva bude platiť v pôvodnom, dohodnutom rozsahu. 
Významným faktorom pri prijímaní obchodných zmlúv je možnosť určiť časť zmluvy odkazom na obchodné podmienky. Zmluvné strany nemusia určiť celý obsah zmluvy výslovne, ale môžu podriadiť časť zmluvy obchodným podmienkam, čím sa ony stávajú imanentnou časťou celej zmluvy. Obchodný zákonník rozlišuje medzi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vypracovávajú odborné alebo záujmové organizácie a inými obchodnými podmienkami. Kým u všeobecných obchodných podmienok postačuje odvolanie sa na ne v zmluve, u iných obchodných podmienok nemajúcich všeobecný charakter je potrebné, aby boli zmluvným stranám známe alebo k zmluve priložené. 
Determinantom uzatvárania obchodných zmlúv je ochrana dôverných informácií, ktoré si pri rokovaniach zmluvné strany navzájom vymenia. Podmienkou ich ochrany je ich dôvernosť. Strana, ktorej boli takéto informácie poskytnuté ich nesmie prezradiť tretej osobe bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy alebo nie. Ten kto povinnosť mlčanlivosti poruší je povinný škodu tým spôsobenú nahradiť podľa ustanovení o náhrade škody. 
Pri uzatváraní obchodných zmlúv umožňuje Obchodný zákonník aj iné formy ako dva navzájom sa podmieňujúce jednostranné právne úkony. Ide o dve významné formy: 
1. verejný návrh na uzavretie zmluvy 
2. obchodná verejná súťaž 
1.Verejný návrh na uzavretie zmluvy je rýdzo obchodno-právnym inštitútom majúcim kogentnú povahu. Je to typický jednostranný prejav vôle, ktorým sa navrhovateľ obracia na neurčité osoby za účelom uzavretia zmluvy a to verejným spôsobom, napr. publikovaním v prostriedkoch masovej komunikácie. Uzavretie zmluvy je navrhovateľ povinný oznámiť akceptantovi bez zbytočného odkladu. Platí zásada, že zmluva sa uzatvára s osobou, ktorá prijme návrh ako prvá a v prípade, že navrhovateľovi príde prijatie návrhu od viacerých akceptantov, má právo rozhodnúť, ktorú akceptáciu prijme. Obchodný zákonník umožňuje však aj uzavretie zmluvy zo všetkými akceptantmi, ak to verejný návrh výslovne určuje. Verejný návrh na uzavretie zmluvy je možné aj odvolať, avšak iba vtedy, ak navrhovateľ oznámi túto skutočnosť ešte pred prijatím verejného návrhu a spôsobom ktorým sa návrh zverejnil. 
2. Obchodná verejná súťaž je ďalším špecifickým inštitútom obchodného práva, ktorej účelom je vyhľadanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy. Vyhlasovateľ vyhlási súťaž neurčitým osobám a to tak, že sa písomnou formou všeobecným spôsobom vymedzí predmet požadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu predpokladanej zmluvy, určí spôsob podávania návrhov, lehota do ktorej možno návrhy podávať a lehota na oznámenie vybraného (víťazného) návrhu. Obsah týchto podmienok je vyhlasovateľ povinný vhodným spôsobom zverejniť, pričom ich nemôže meniť, ani súťaž zrušiť, iba ak si toto právo v uverejnených podmienkach súťaže vyhradil a zmenu, resp. zrušenie súťaže uverejní identickým spôsobom, ako vyhlasovanie jej podmienok. 
Návrhy na uzavretie zmluvy možno zahrnúť do súťaže iba ak ich obsah korešponduje s uverejnenými podmienkami súťaže, avšak iba tie, ktoré boli predložené v stanovene lehote. Taktiež nemožno predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty určenej v podmienkach súťaže na predkladanie návrhov, iba ak by to podmienky súťaže výslovne pripúšťali. Po ukončení lehoty na predkladanie návrhov vyhlasovateľ vyberie spomedzi  nich najvhodnejší a oznámi jeho prijatie spôsobom a v lehote, ktoré určujú podmienky súťaže. Spravidla si vyhlasovateľ vyberie návrh, ktorý najlepšie vyhovuje jeho predstavám. Vyhlasovateľ je povinný návrh prijať, pokiaľ zodpovedá podmienkam súťaže, avšak je oprávnený odmietnuť všetky súťažné návrhy, ak si to vyhradil v podmienkach súťaže. Taktiež má povinnosť bez zbytočného odkladu oznámiť tým účastníkom súťaže, ktorí neuspeli, že ich návrhy boli odmietnuté. 

3. Zmluva o budúcej zmluve (pactum de contrahendo), ktorú Obchodný zákonník upravuje v ustanoveniach 289 až 292. Napriek tomu, že ide o konkrétny zmluvný typ, je z hľadiska svojej funkcie zaradená aj zákonodarcom do všeobecných ustanovení obchodných záväzkov, resp. obchodných záväzkových vzťahov. 
Jej účelom je pripraviť čo najkvalitnejšie podmienky pre uzavretie aj typovo nešpecifikovanej zmluvy pre futuro. Tento typ zmluvy zakladá kontraktačnú povinnosť pre zmluvné strany, ktorá znamená záväzok uzatvoriť v dohodnutej dobe budúcu zmluvu, ktorá musí však maž aspoň všeobecne vymedzený predmet plnenia. 
Zákon u tejto zmluvy vyžaduje písomnú formu, najmä z dôvodu právnej istoty kontrahentov. Obsah zmluvy sa stanoví predovšetkým v závislosti na jej účel, ktorý zmluvné strany sledovali jej uzavretím, pričom sa prihliada aj na okolnosti za ktorých sa zmluva o budúcej zmluve dojednala, ako aj na zásadu poctivého obchodného styku. Ak zaviazaná strana nesplní svoj záväzok uzavrieť v dohodnutej dobe budúcu zmluvu, má oprávnená strana nárok na náhradu škody alebo na určenie obsahu zmluvy súdom, avšak iba vtedy, ak zaviazaná strana neoprávnene odmietne rokovať po uzavretí zmluvy.
Tento nárok sa premlčuje uplynutím jedného roka odo dňa, kedy oprávnená strana vyzvala zaviazanú stranu na uzavretie zmluvy, pokiaľ nebola v zmluve o budúcej zmluve dohodnutá iná lehota. 
Záväzok uzavrieť túto zmluvu zaniká vtedy, ak oprávnená strana nevyzve stranu zaviazanú splniť svoj záväzok v čase, ktorý bol dohodnutý v zmluve o budúcej zmluve. To isté platí aj pre zánik záväzku doplnenia chýbajúceho obsahu zmluvy alebo inak zaniká do jedného roka od uzavretia dohody o doplnení obsahu zmluvy. Okrem toho predmetné záväzky zanikajú a vtedy, ak okolnosti, z ktorých strany vychádzali pri ich vzniku sa natoľko zmenili, že nemožno od zaviazanej strany rozumne požadovať, aby zmluvu uzavrela. Zaviazaná strana však musí túto zmenu okolností oznámiť bez zbytočného odkladu oprávnenej strane, inak k zániku záväzku nedochádza.
Pri obchodných záväzkových vzťahoch je dôležité rešpektovať aj možnosť vzniku spoločných záväzkov a spoločných práv viacerých účastníkov. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. Veriteľ pritom môže požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich, ale plnenie ponúknuté iným spoločným dlžníkom je povinný prijať. 
Množstvo situácií, resp. obligačných vzťahov pri ktorých zo zmluvy, resp. povahy záväzku vyplýva, že dlžníci nie sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. V takých prípadoch je každý spoludlžník zaviazaný v rozsahu svojho podielu na záväzku a v prípade pochybností o ich podiele sú zaviazaní rovným dielom. V prípade, že niekoľko osôb má záväzok, ktorý možno splniť iba súčinnosťou všetkých spoludlžníkov, sú títo povinní plniť záväzok spoločne. Ak je dlžník zaviazaný súčasne viacerým veriteľom na nedeliteľné plnenie, môže plnenie požadovať ktorýkoľvek z veriteľov, pokiaľ zákon alebo zmluva neustanovujú inak. 

27. Zánik obchodných záväzkových vzťahov


28. Porušenie zmluvných povinností a jeho následky


29. Zmluva o dielo
Zmluva o dielo – obchodný záväzkový vzťah upravený obchodným zákonníkom, ktorého účelom je vyhotoviť dielo za odplatu; je to zmluva, ktorou sa zhotoviteľ diela zaväzuje vykonať určité dielo pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zhotoviteľovi zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Dielo ako predmet zmluvy predstavuje určutý pracovný výsledok, má hmotnú povahu, resp. povahu prác a výkonov, ale môže mať aj nehmotný charakter ako výsledok duševnej pracovnej činnosti, pokiaľ je hmotne zachytený. Dielom sa vždy rozumie zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. Ako odplatná zmluva musí vždy obsahovať cenu za vykonanie diela, pričom cena má byť v nej dohodnutá, alebo aspoň musí byť stanovený spôsob jej určenia, ibaže strany prejavia v zmluve vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia. V takom prípade smerodajná je cena, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Občiansky zákonník ustanovuje, že cena za dielo môže byť určená pevnou sumou alebo odhadom. Pri zložitejších dielach vykonávaných po častiach sa cena zvykne určiť podľa rozpočtu. Práce a náklady nezahrnuté do rozpočtu, pokiaľ zmluva nezaručuje jeho úplnosť, možno určovať do výšky primeraného zvýšenia ceny, ak v priebehu vykonávania diela vznikne potreba činností nezahrnutých do rozpočtu a ak také činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. Obch. zákonník dáva objednávateľovi právo od zmluvy odstúpiť, ak zvýšenie presiahne o viac ako 10% cenu určenú podľa rozpočtu. Medzi povinnosti zhotoviteľa patrí: vykonať dielo na svoj náklad a svoje nebezpečenstvo, vykonať ho riadne a včas, čo znamená v čase určenom v zmluve, resp. v čase primeranom so zreteľom na povahu diela, ale môže dielo vykonať aj pred dojednaným časom. Objednávateľ môže vykonávať kontrolu zhotovovaného diela; dielo má zhotoviteľ vykonať osobne, ale môže tým poveriť aj inú osobu, pokiaľ zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva niečo iné; musí sa riadiť pokynmi objednávateľa, ale tiež upozorniť objednávateľa, ak ním dodaná vec je neupotrebiteľná, nevhodná, alebo ak dal nesprávne pokyny. Objednávateľ má povinnosť v určenom čase odovzdať zhotoviteľovi veci potrebné na vykonanie diela, vykonané dielo – zhotovenú vec prevziať, vykonať prehliadku diela po jeho odovzdaní a zaplatiť cenu za vykonanie diela. Pokiaľ ide o nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela a zostáva ich vlastníkom, znáša ho objednávateľ do tých čias, kým sa nestanú súčasťou predmetu diela. Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý uaobstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom, ak sa zmluvné strany v zmluve nedohodnú na niečom inom. Ak sa zhotovuje vec inde než u objednávateľa, znáša nebezpečenstvo škody a vlastníkom veci je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci prechádza od zhotoviteľa na objednávateľa obdobne ako pri kúpnej zmluve v čase, keď objednávateľ prevezme zhotovené dielo od zhotoviteľa, ak tak neurobí včas a v dobe, keď mu zhotoviteľ umožní s dielom nakladať. Na zhotoviteľa neprechádza nebezpečenstvo škody na veci, ktorá je predmetom údržby, opravy, ani vlastnícke právo k nej. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom stanoveným v zmluve. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť riadnym ukončením diela a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste. Ak zmluva neurčuje miesto odovzdania ani povinnosť zhotoviteľa odoslať predmet diela, uskutočňuje sa odovzdanie v mieste, v ktorom sa podľa zmluvy malo vykonávať. Zmluvu o dielo je potrebné odlišovaťod zmluvy o vytvorení diela ako jednej z autorských zmlúv.

→ popri kúpnej zmluve patrí k azda najfrekventovanejším zmluvným typom, ktorý je komplexne upravený Obchodným zákonníkom
→ patrí medzi relatívne obchodné záväzkové vzťahy, čo znamená, že zákon si vyžaduje, aby zmluvnými stranami boli podnikatelia
→ touto zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje za toto vykonanie zaplatiť cenu
→ z hľadiska charakteru zmluvy je veľmi dôležité vymedzenie samotného predmetu zmluvy → v zmysle § 536 ods. 2 „dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti"
→ navyše zákon vždy považuje za dielo montáž, údržbu, opravy alebo úpravy stavby alebo jej časti
→ táto zmluva je konsenzuálnym typom zmluvy, pričom nemusí byť vypracovaná len v písomnej forme, ale pri zmluvách väčšieho významu, obsahovo komplikovanejšie (napr. stavebné,...), písomná podoba je minimálne k určitosti predmetu záväzku nevyhnutnosťou.
→ Zhotoviteľ diele je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom alebo primeranom čase
→ Objednávateľ je na druhej strane povinný vykonané dielo prevziať
→ zhotoviteľ postupuje pri vykonávaní diela samostatne a pokynmi objednávateľa je viazaný iba ak sa výslovne tieto pokyny zaviazal plniť
→ zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela aj inú osobu, pokiaľ sa k tomu zmluvne nezaviazal sám, avšak zodpovednosť nesie, ako by zhotoviteľom diela bol sám
→ objednávateľ má zo zákona oprávnenie vykonávať kontrolu zhotovovaného diela, ďalej je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným konaním, ak tak zhotoviteľ neurobí, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy
→ zhotoviteľ je na druhej strane povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo nevhodnosť jeho pokynov
→ zhotoviteľ, ktorý si túto povinnosť splnil nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela, spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použití písomne trval; V opačnom prípade zhotoviteľ za vady plne zodpovedá
→ zhotoviteľ splnil svoju povinnosť riadne vykonať dielo, vtedy keď ho riadne ukončí a odovzdá predmet diela objednávateľovi na dohodnutom mieste alebo mieste, ktoré je určené zákonom
→ ak toto miesto nie je dohodnuté a v zmluve, je ustanovená povinnosť zhotoviteľa dielo odoslať objednávateľovi, teda odovzdá dielo prvému dopravcovi, ktorý má uskutočniť prepravu diela na miesto určenia
→ dostatočná miera právnej istoty zmluvných strán si spravidla vyžaduje zápis o odovzdaní diela (vypovedá aj o stave odovzdaného diela a má formu zápisnice o odovzdaní predmetu diela, ktorú podpíšu obidve zmluvné strany)
→ objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k zhotovenej veci jej prevzatím, ak ho dovtedy mal zhotoviteľ
→ zhotoviteľ je vlastníkom veci pokiaľ sa zhotovuje inde ako u objednávateľa a nie je nikdy vlastníkom veci, na ktorej sa vykonáva údržba, oprava alebo úpravy
→ zmluvné strany si môžu nakoniec dohodnúť v zmluve, či vlastnícke právo prechádza na objednávateľa ešte pred splnením predmetu záväzku alebo až po jeho splnení
→ základnou povinnosťou objednávateľa je nesporne zaplatiť za riadne vykonané dielo a to cenu dohodnutú v zmluve alebo spôsobom, ktorý je v zmluve určený (ak nie je určená cena obvykle sa platí cena za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za podobných obchod. podmienok)
→  cena diela väčšieho rozsahu sa spravidla určuje podľa rozpočtu
→ zhotoviteľ sa môže domáhať primeraného zvýšenia ceny, ak sa pri zhotovovaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, ibaže by tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy
→ objednávateľ podľa zákona môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10 % cenu určenú na základe rozpočtu
→ objednávateľ je povinný zaplatiť cenu v čase, ktorý bol dohodnutý v zmluve a nárok na cenu vzniká vykonaním diela
→ dôležité sú aj ustanovenia o vadách na diele, ktoré sú spravidla najvážnejším problémom konfrontácie zmluvných strán
→ podľa ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka má dielo vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá výsledku určenému v zmluve
→ za vady v čase odovzdania zodpovedá zhotoviteľ; za vady na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá v rozsahu tejto záruky
→ za vady diela po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinností
→ zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady boli spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal na spracovanie objednávateľ, v prípade, že ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zhotoviteľ nemohol nevhodnosť týchto vecí zistiť a taktiež pri dodržaní nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých on trval
→ objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť čo najskôr po jeho odovzdaní zhotoviteľom a ak chce uplatniť právo z vád diela musí ich oznámiť:
a) bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistil
b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke
c) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do 2 rokov a pri stavbách do 5 rokov od odovzdania predmetu diela, pokiaľ sa na vady vzťahuje záruka, túto lehotu nahrádza záručná doba, ktorá začína plynúť odovzdaním diela


30. Obstarávateľské zmluvy
→ ide o viacero zmlúv, kde jedna zmluvná strana je len akýmsi medzičlánkom smerujúcim k zabezpečovaniu určitých obchodných záležitostí pre druhú stranu
→ tieto zmluvy umožňujú bez aplikácie pracovnoprávneho vzťahu zapájať významným spôsobom do podnikateľského vzťahu tretie osoby (sprostredkovateľov riešenia)
→ majú veľmi široké uplatnenie, najmä mandátna a komisionárska zmluva aj v medzinárodnom obchode
→ Obchodný zákonník upravuje predovšetkým tieto obstarávateľské zmluvy:
1. mandátna zmluva
2. komisionárska zmluva
3. zmluva o sprostredkovaní
4. zmluva o obchodnom zastúpení

1. Mandátna zmluva
→ Obchodný zákonník upravuje tento typ zmluvy v ustanoveniach § 566 až 576
→ mandátnou zmluvou sa jedna strana - mandatár zaväzuje, že pre druhú stranu -mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti, za ktorú sa mandant zaviaže zaplatiť odplatu
→ mandatár je povinný postupovať pri riešení obchodnej záležitosti s odbornou starostlivosťou, pričom túto činnosť je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami
→ mandatár zodpovedá za škodu na veciach, ktoré dostal od mandanta, resp. tretích osôb na zariadenie záležitostí, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti
→ odplata mandantovi za jeho činnosť býva spravidla určená v zmluve, ak tomu tak nie je, mandant musí zaplatiť mandatárovi odplatu, ktorá je obvyklá v čase uzavretia zmluvy za obdobnú činnosť, ktorú mandatár vykonával
→ nárok na odplatu vznikne aj vtedy, ak riadne vykonaná činnosť mandatára nepriniesla očakávaný výsledok, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva niečo iné
→ mandatár môže od mandanta žiadať po uzavretí zmluvy aj primeraný preddavok na náklady súvisiace s vybavovaním záležitosti (mandant je povinný uhradiť mandatárovi aj všetky náklady, ktoré boli nevyhnutne, resp. účelne vynaložené pri plnení jeho záväzku)
→ mandátna zmluva zaniká spravidla vybavením záležitosti, ktorá je predmetom zmluvy alebo uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá alebo výpoveďou, ak bola zmluva uzavretá na dobu neurčitú
→ mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek, čiastočne alebo v celom rozsahu, mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi
→ záväzok mandatára, pokiaľ bol FO zaniká jeho smrťou a pokiaľ bol PO, tak jej zánikom.

2. Komisionárska zmluva
→ táto zmluva je upravená v ustanoveniach § 577 až 590 Obchodného zákonníka
→ podľa § 577 sa touto zmluvou „komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu"
→ zásadný rozdiel medzi mandátnou a komisionárskou zmluvou je v spôsobe konania povinných subjektov, kým mandatár koná v mene mandanta, komisionár koná vo vlastnom mene
→ komisionár je povinný konať s potrebnou odbornou starostlivosťou podľa pokynov komitenta
→ veľmi dôležité je ustanovenie § 581 Obchodného zákonníka, ktoré zakotvuje, že z konania komisionára nevznikajú komitentovi vo vzťahu k tretím osobám žiadne práva ani povinnosti (komitent však môže od tretej osoby žiadať vydanie veci alebo splnenie záväzku, ktoré pre neho obstaral komisionár, pokiaľ tak z určitých dôvodov nemôže urobiť on sám) 
→ taktiež môže požadovať od komisionára splnenie záväzku tretej osoby a to bez toho, aby táto splnila svoj záväzok voči komisionárovi, len pokiaľ komisionár tento záväzok písomne prevzal alebo ak porušil príkazy komitenta
→ vlastnícke právo k hnuteľným veciam, ktoré sú predmetom zmluvy má podľa ustanovenia § 583 komitent aj vtedy, keď ich zveril komisionárovi na predaj, až dokiaľ ho nenadobudne tretia osoba (pri hnuteľných veciach získané pre komitenta, tento nadobudne vlastnícke právo k nim ich odovzdaním komisionárovi)
→ odplata za činnosť komisionára sa spravidla dohodne v samotnej zmluve (ak nie, tak prináleží komisionárovi odplata primeraná vykonanej činnosti a dosiahnutému výsledku s prihliadnutím na odplatu obvykle poskytovanú za podobnú činnosť v čase uzavretia zmluvy) → komitent je taktiež povinný uhradiť komisionárovi náklady nevyhnutne alebo užitočne vynaložené v súvislosti s plnením jeho záväzku
→ výpoveď komisionára i komitenta je upravená podobne ako u mandátnej zmluvy a pokiaľ je predmetom záväzku komisionára trvalá činnosť v prospech komitenta, použijú sa na vzťah medzi nimi primerane aj ustanovenia upravujúce zmluvu o obchodnom zastúpení

3. Zmluva o sprostredkovaní
→ zmluva o sprostredkovaní patrí do skupiny obstarávateľských zmlúv odvodených od mandátnej zmluvy a rozširuje variabilitu zmluvného zabezpečenia obchodných záväzkových vzťahov za podmienok ustanovených v § 642 až 651 Obchodného zákonníka
→ jej určujúcim špecifikom je skutočnosť, že činnosť sprostredkovateľa je obmedzená len na vytvorenie príležitosti uzavretia záväzku a jej význam iste porastie napr. so stabilizáciou a rozšírením činnosti búrz cenných papierov, komoditných búrz i realitných kancelárií, ktorých predmet činnosti spočíva predovšetkým v sprostredkovávaní uzatvárania obchodných záväzkových vzťahov
→ podstatou tejto zmluvy je záväzok sprostredkovateľa, „že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu)"
→ sprostredkovateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi skutočnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej zmluvy
→ záujemca je povinný sprostredkovateľovi oznamovať všetky relevantné skutočnosti, ktoré majú rozhodujúci význam pre uzavretie zmluvy
→ nárok na províziu sprostredkovateľa vznikne vtedy, ak je uzavretá zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania
→ avšak ak zo zmluvy vyplýva, že sprostredkovateľ je povinný iba zaobstarať pre záujemcu príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu, vzniká mu nárok na províziu už zaobstaraním tejto príležitosti
→ ak podľa zmluvy vznikne sprostredkovateľovi nárok na províziu až splnením záväzku tretej osoby, vzniká mu tento nárok aj keď záväzok tretej osoby voči záujemcovi zanikol alebo oddialenie jeho splnenia zapríčinil záujemca
→ výška provízie býva spravidla podstatnou náležitosťou zmluvy o sprostredkovaní, ak nie je, tak výška provízie vychádza z provízie obvyklej za sprostredkovanie obdobných zmlúv v čase uzavretia zmluvy o sprostredkovaní
→ nárok na províziu sprostredkovateľ však nemá, ak bola zmluva medzi záujemcom a treťou osobou uzavretá bez jeho súčinnosti alebo svoje sprostredkovacie aktivity v rozpore so zmluvou vykonával v jednej a tej istej veci, aj pre tretiu osobu
→ nárok na náhradu nákladov spojených so sprostredkovaním má sprostredkovateľ iba vtedy, ak to bolo v zmluve o sprostredkovaní výslovne dojednané
→ sprostredkovateľ síce neručí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými uzavretie zmluvy sprostredkoval, avšak nesmie navrhovať záujemcovi uzavretie zmluva s osobou o ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť o riadnom a včasnom splnení jej zmluvných záväzkov voči záujemcovi
→ sprostredkovateľ je povinný na požiadanie záujemcu oznámiť mu všetky jemu známe údaje, potrebné na posúdenie dôveryhodnosti tretej osoby
→ zmluva o sprostredkovaní zaniká, ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania nie je uzavretá v čase, ktorý bol stanovený v zmluve o sprostredkovaní
→ môžu ju ukončiť obidve zmluvné strany tým, že to oznámia druhej strane, právo sprostredkovateľa na províziu však nezaniká ak je s treťou osobou až po zániku zmluvy o sprostredkovaní uzavretá zmluva, prípadne zmluva je splnená, pokiaľ sa na ňu vzťahovala jeho sprostredkovateľská činnosť

4. Zmluva o obchodnom zastúpení
→ úprava tohto typu zmluvy je upravená výlučne v Obchodnom zákonníku v § 652 až 672a
→ táto zmluva je určená na úpravu obchodných záväzkových vzťahov iba medzi podnikateľmi a jej charakteristickým rysom je, že ide o činnosť sústavnú a dlhodobú
→ vyjadrené je to v § 652 ods. 1 tak, že touto zmluvou sa obchodný zástupca ako podnikateľ zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv alebo dojednať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet. Zastúpený sa za túto činnosť zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu
→ táto zmluva si vyžaduje písomnú formu.
→ Obchodný zákonník vymedzuje aj negatívne obchodného zástupcu a to tak, že ním nie je:
a) osoba, ktorá môže zaväzovať zastúpeného ako jeho nadriadený orgán,
b) spoločník alebo člen družstva, ktorý je zo zákona splnomocnený zaväzovať ostatných spoločníkov alebo členov družstva, v prípade, že zastúpeným je družstvo,
c) likvidátor, správca na výkon nútenej správy, správca konkurznej podstaty osobitný správca alebo vyrovnávací správca zastúpeného. Okrem toho sa predmetné ustanovenia nevzťahujú na osoby, ktoré pôsobia na burze cenných papierov alebo na komoditnej burze.
→ predmetom záväzku je vyhľadávanie záujemcov o uzavretie obchodov, ktoré sú vymedzené v zmluve, avšak oprávnenie v mene zastúpeného uzavierať obchody alebo robiť iné právne úkony si vyžaduje plnomocenstvo od zastúpeného
→ povinnosťou obchodného zástupcu je predovšetkým potreba vyvíjať s odbornou starostlivosťou činnosť, ktorá je predmetom jeho záväzku a to v určenej územnej oblasti (ak v zmluve nie je určené, tak sa predpokladá Slovenská republika)
→ obchodný zástupca v prípade, že sa k tomu písomne zaviazal, ručí aj za splnenie povinnosti treťou osobou, s ktorou navrhol zastúpenému uzavretie obchodu alebo s ktorou v mene zastúpeného obchod sám uzavrel
→ obchodný zástupca je viazaný mlčanlivosťou o údajoch získaných od zastúpeného a nesmie ich oznámiť iným osobám bez jeho súhlasu, ani ich využiť pre seba, či iné osoby, pričom táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvy o obchodnom zastúpení
→ zastúpený je povinný konať vo vzťahu k obchodnému zástupcovi poctivo a v dobrej viere, predovšetkým je povinný:
a) poskytovať obchodnému zástupcovi nevyhnutné údaje vzťahujúce sa k predmetu obchodov,
b) obstarať obchodnému zástupcovi informácie nevyhnutné na plnenie jeho záväzku.
→ tiež je povinný informovať obchodného zástupcu o tom, že prijal, odmietol alebo neuskutočnil obchod, ktorý obchodný zástupca obstaral
→ za svoju činnosť prináleží obchodnému zástupcovi provízia, ktorá je spravidla súčasťou zmluvy o obchodnom zastúpení alebo, ktorá zodpovedá zvyklostiam
→ nárok na náhradu nákladov, má iba vtedy, ak to bolo dojednané v zmluve a keď mu vznikol nárok na províziu z obchodu s ktorým sú náklady viazané
→ ak nebolo v zmluve dohodnuté inak, nárok na províziu vzniká okamihom splnenia záväzku zastúpeného vyplývajúceho z obchodu, vzniku povinnosti zastúpeného splniť záväzok vyplývajúci z obchodu uskutočneného s treťou osobou alebo splnenia záväzku vyplývajúceho z obchodu treťou osobou
→ ak je obchodný zástupca zo zmluvy povinný iba obstarať pre zastúpeného príležitosť, aby mohol uzatvoriť obchod, vzniká mu nárok na províziu už zaobstaraním tejto príležitosti. → nárok na províziu zaniká vtedy, ak je zrejmé, že obchod medzi zastúpeným a treťou osobou sa nebude realizovať a ak za jeho neuskutočnenie nezodpovedá zastúpený
→ Obchodný zákonník rozoznáva dva druhy obchodných zastúpení: nevýhradné a výhradné 
→ pri nevýhradnom obchodnom zastúpení môže zastúpený poveriť i ďalšie osoby obchodným zastúpením v identickom predmete zmluvy
→ vo výhradnom obchodnom zastúpení je zastúpený povinný v určenej územnej oblasti a pre stanovený okruh obchodov nevyužívať služby iného obchodného zástupcu a ten nie je oprávnený vykonávať obchodné zastúpenie pre iné osoby v tomto rozsahu
→ záväzok obchodného zástupcu zaniká uplynutím času, na ktorý bola zmluva uzavretá
→ ak sa po uplynutí tohto času, aj naďalej zmluvné strany riadia touto zmluvou má sa za to, že platnosť zmluvy sa predĺžila bez obmedzenia.
→ v prípade, že zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú záväzok môže ukončiť ktorákoľvek zo strán výpoveďou.
→ obchodný zástupca má nárok na náhradu škody a to v prípade, že nebola vyplatená provízia, hoci zastúpenému výkonom svojho obchodného zastúpenia priniesol podstatné výhody alebo neboli uhradené náklady spojené s jeho obchodným zastúpením, ktoré boli dojednané v zmluve
→ obchodný zástupca má v prípade skončenia zmluvy nárok aj na odstupné ak pre zastúpeného získal nových aktívnych zákazníkov alebo ak vyplatenie odstupného, s prihliadnutím na okolnosti, najmä na províziu, ktorú obchodný zástupca stráca, je spravodlivé → súčasťou týchto okolností je aj použitie, resp. nepoužitie konkurenčnej doložky 
→ konkurenčná doložka znamená, že obchodný zástupca nesmie najviac dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na danom území vykonávať činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia
→ konkurenčná doložka môže platiť však najviac dva roky po skončení zmluvy o obchodnom zastúpení


31. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
Túto zmluvu upravuje Obchodný zákonník v ustanoveniach 508 až 515 ako zmluvu, ktorej predmetom sú výlučne nehmotné statky s ktorými je spojený aj určitý výkon práv. 
Zmluva môže byť uzatvorená iba na výkon týchto práv inou osobou, ako je ich poskytovateľ. Všeobecne sa označujú ako priemyselné práva a zaraďujeme medzi ne napr. patentové práva, práva k vynálezom, zlepšovacím návrhom, k úžitkovým vzorom, k obchodnému tajomstvu, ochrannej známke (Trademark) a pod. Licenčnou zmluvou si poskytovateľ tieto práva ponecháva, ale inej osobe umožňuje ich výkon podľa dohodnutých zmluvných podmienok. 
Obsah licenčnej zmluvy má tzv. nepravý konštitutívny prevod. Prevod sa na základe práva a v jeho rámci zriaďuje pre nadobúdateľa nové právo, dáva súhlas na výkon konkrétneho práva pričom však svoje právo na rozdiel od iných zmlúv o prevode iných práv nestráca.
Preto zánikom práva nadobúdateľ dochádza ku konsolidácii práva poskytovateľa čím odpadáva obmedzenie jeho práv v dôsledku poskytovania licencie a jeho právo sa potom obnovuje v pôvodnom rozsahu. 
Touto zmluvou oprávňuje poskytovateľ nadobúdateľa v dohodnutom rozsahu a na dohodnutom území na výkon práv z priemyselného vlastníctva. Nadobúdateľ na druhej strane sa zaväzuje na poskytovanie odplaty alebo inej majetkovej hodnoty. Aj táto zmluva si vyžaduje zo zákona písomnú formu. (OZ §508). Ide teda o formálny právny vzťah.
Poskytovateľ je povinný po dobu trvania zmluvy udržiavať právo z priemyselného vlastníctva, pokiaľ to povaha tohto práva vyžaduje. Taktiež je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy poskytnúť nadobúdateľovi všetky podklady a informácie, ktoré sú nevyhnutné na výkon práva priemyselného vlastníctva. Avšak poskytovateľ je naďalej oprávnený na výkon práva priemyselného vlastníctva i na umožnenie jeho výkonu tretím osobám, pričom nadobúdateľ toto právo nemá. 
Obchodný zákonník, ktorý upravuje povinnosť mlčanlivosti nadobúdateľa a teda utajovať poskytnuté podklady a informácie, pred tretími osobami, ibaže poskytovateľ by záujem na ich utajovaní nemal. Aj po zániku zmluvy je nadobúdateľ povinný utajovať poskytnuté informácie až dovtedy, kým sa nestanú všeobecne známymi. 
Dôležitá súčinnosť zmluvných strán pri výkone príslušného práva priemyselného vlastníctva. Nadobúdateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi, že je obmedzovaný vo výkone práva inou osobou alebo ak zistí, že iná osoba toto právo porušuje. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu urobiť potrebné právne opatrenia na ochranu výkonu poskytnutého práva nadobúdateľom a ten je povinný poskytnúť potrebné spolupôsobenie. 
Zmluvu možno vypovedať ak bola dohodnutá na dobu určitú. Ak neurčuje zmluva inú výpovednú lehotu, nadobúda výpoveď účinnosť uplynutím jedného roka od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 
Z hľadiska existencie dôvodu záväzku (kauza) prienikom vlastníctva je licenčná zmluva tzv. kauzálna zmluva. Treba ju odlišovať od zmlúv uzatvorených v rámci autorského práva (autorská zmluva), ale aj od zmlúv ktorých predmetom je prevod- transfer (predaj)  samého výlučného práva (zmluva o prevode práv na predmety priemyselného vlastníctva). Nemožno ju použiť ani na zmluvu o know-how.
Ochranná známka                                                                                                                                                               Majiteľ ochrannej známky- PO alebo  FO, ktorá prihlásila ochrannú známku na zápis do registra ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva SR v BB. Stáva sa ním dňom zápisu do tohto registra. Má výlučné práva označovať svojou známkou výrobky alebo služby, pre ktoré je zapísaná a možno ju používať v spojení s týmto výrobkom alebo službou. Existuje povinnosť používať ochrannú známku v takej forme ako je zapísaná v registri. Bez súhlasu majiteľa nesmie nikto používať jeho ochrannú známku alebo označenie, ktoré je s ňou zhodné alebo zameniteľné pre výrobky a služby toho istého druhu, pre ktoré je zapísaná alebo ju používa v spojení s výrobkom ale službou. Pri tzv. preslávených ochranných známkach to platí bez ohľadu na druh výrobkov alebo služieb.      
Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať, aby bolo porušenie: zakázané, závadný stav odstrániť, aby mu bola nahradená spôsobená škoda.                                                                                                                                                                   Majiteľ ochrannej známky môže poskytnúť: PO alebo FO, ktorá je spôsobilá byť majiteľom ochrannej známky právo na použitie svojej ochrannej známky (licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva).                                                 
Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok- Madridská únia (medzinárodná dohoda, ktorá vytvorila inštitucionalizáciu medzinárodného zápisu ochrannej známky)    
Cieľ: - príslušník unijného štátu si môže zabezpečiť ochranu svojej ochrannej známky vo všetkých unijných štátoch za predpokladu, že je zapísaná v krajine pôvodu ( tým, že  známku prihlási v krajine pôvodu na zápis v medzinárodnom registri ochranných známok, ktorý vedie Medzinárodný úrad na ochranu priemyselného vlastníctva sídliaci v Ženeve)                                           - odo dňa zápisu v medzinárodnom registri je známka chránená vo všetkých unijných štátoch, ako keby v každom z nich bola prihlásená priamo                                                                                                                                                                               - ochrana trvá 20 rokov a možno je obnoviť na ďalších 20 rokov                                                                                                          – priorita sa upravuje ustanoveniami Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva	
Národný úrad unijného štátu môže odmietnuť ochranu medzinárodného zápisu známky z dôvodov pre ktoré by podľa jeho zákonodarstva známka nemohla byť zapísaná a chránená. Medzinárodný zápis ochrannej známky sa po 5 rokoch osamostatňuje od národnostného zápisu v krajine pôvodu a jeho ďalšia existencia je nezávislá od národného zápisu.                                                                                                                                         







