Otázky na test z predmetu: Obchodné právo
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A.s. vytvára rezervný fond
Absolútny obchodný záväzkový vzťah je záväzkový vzťah medzi
Absolútny obchodný záväzkový vzťah je záväzkový vzťah medzi
Ak čas plnenia nie je v zmluve spravujúcej sa Obchodným zákonníkom určený,
Ak indosament znie na doručiteľa,
Ak je na zmenke sfalšovaný vlastnoručný podpis vystaviteľa,
Ak je na zmenke uvedený čiastočný indosament,
Ak je zmenková suma vyjadrená slovami ako aj číslami, pričom tieto údaje sa nezhodujú,
Ak likvidátor zistí predlženie likvidovanej spoločnosti,
Ak má a.s. viac ako 50 zamestnancov v hlavom pracovnom pomere, zamestnanci a.s. volia ex lege,
ak stanovy neurčujú inak,
Ak na indosamente nie je uvedený indosatár,
Ak nie je ustanovený likvidátor spoločnosti, do jeho ustanovenia vykonáva likvidáciu spoločnosti
Ak predstavenstvo nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie v zákonom stanovenej lehote na návrh
minoritných akcionárov,
Ak príslušný orgán spoločnosti s ručením obmedzeným neschváli riadnu individuálnu účtovnú
závierku do 3 mesiacov od jej predloženia na schválenie,
Ak s.r.o. založil jeden zakladateľ,
Ak sa štatutár obchodnej spoločnosti vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia,
Ak sa zabezpečovacie právo neuplatní v prihláške v základnej 45 dňovej lehote od vyhlásenia
konkurzu,
Ak sa zhotovuje stavba na pozemku, ktorý obstaral objednávateľ v súvislosti so zmluvou o dielo v
režime Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak,
Ak si zmluvné strany dohodnú pevnú cenu diela v zmluve o dielo uzavretej podľa Obchodného
zákonníka
Ak si zmluvné strany v zmluve o dielo uzavretej podľa Obchodného zákonníka dohodli na určení
ceny diela ako záväzný a neúplný rozpočet,
Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, počet hlasov každého spoločníka sa určuje
Ak spoločenská zmluva neurčuje vyšší počet hlasov na prijatie rozhodnutia o schválení stanov s.r.o.
sa vyžaduje
Ak spoločenská zmluva neurčuje vyšší počet hlasov, na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného
imania v s.r.o. je potrebná
Ak stanovy neurčujú inak, je ex lege oprávnený konať v mene a.s.
Ak upisovateľ nesplatil pred zápisom do obchodného registra celý emisný kurz akcií, spoločnosť mu
bezodkladne vydá po zápise spoločnosti do obchodného registra
Ak určité otázky nie sú upravené pre k.s. v ustanoveniach o k.s., použijú sa na k.s. primerane
Ak určité otázky nie sú upravené pre postavenie komandistu v ustanoveniach o k.s., použijú sa na
postavenie komanditistu primerane ustanovenia
Ak valné zhromaždenie v s.r.o. rozhoduje o vymenovaní konateľa,
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Ak výška úrokov z omeškania v obchodnom záväzkovom vzťahu nebola dohodnutá, dlžník je
povinný platiť úroky z omeškania
Ak zákon, alebo spoločenská zmluva neustanovujú inak, na zmenu spoločenskej zmluvy vo v.o.s.
Ak zanikne účasť spoločníka za trvania v.o.s.,
Akceptant je
Akcesorita pri ručení znamená, že
Akcesorita pri ručení znamená, že
Akcia na meno môže znieť
Akcionár je povinný ex lege splatiť emisný kurz
Akciovú spoločnosť môže založiť
Aval je
Aval nie je
Avalát je
Avalista je
Čiastková členská schôdza je inštitút typický pre
Člen družstva je povinný splatiť členský vklad presahujúci vstupný vklad, ak stanovy neurčujú inak,
Člen predstavenstva v družstve je povinný vykonávať svoju funkciu
Členom dozornej rady v a.s. môže byť
Členom družstva môže byť
Členom predstavenstva v a.s. môže byť
Členov predstavenstva je možné ex lege zvoliť na dobu
Členov predstavenstva v a.s. volí ex lege, ak stanovy neurčujú inak,
Členovia dozornej rady sa volia ex lege, ak stanovy neurčujú inak, na obdobie
Členovia družstva za záväzky družstva
Členovia predstavenstva a.s. sú povinní vykonávať svoju funkciu
Členská schôdza sa schádza ex lege
Dedenie obchodného podielu
Doložka "nie na rad"
Doložka "nie na rad" na zmenke znamená
Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov zo zmluvy o preprave
Družstvo je povinné pri vzniku vytvárať
Družstvo musí mať najmenej
Fakultatívny obchodný vzťah je záväzkový vzťah
Formálna publicita obchodného registra znamená, že
Funkcia štatutárneho orgánu v s.r.o. vzniká
Fyzická osoba môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením iba
Generálny riaditeľ obchodnej spoločnosti ako osoba poverená určitou činnosťou pri prevádzkovaní
podniku je oprávnený
Hodnota vkladu spoločníka v s.r.o. musí byť
Kadučné konanie je
Komandistista v k.s. ručí za záväzky k.s.
Komplementári zodpovedajú za záväzky k.s.
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Konatelia sú povinní v s.r.o. vykonávať svoju pôsobnosť
Konatelia v s.r.o. sú povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku v Obchodnom
vestníku
Konateľom v s.r.o. môže byť
Konkurz sa podľa slovenského úpadkového práva začína
Kontrolná komisia v družstve má
Kúpna zmluva patrí medzi zmluvy
Kúpna zmluva uzavretá na základe uplatnenia práva kúpy nájomcom, v súvislosti so zmluvou o kúpe
prenajatej veci, vzniká
Kúpna zmluva v režime Obchodného zákonníka patrí medzi
Kúpna zmluva v režime Obchodného zákonníka patrí medzi
Kúpna zmluva v režime Obchodného zákonníka patrí medzi
Kupujúci v režime Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo
Lehotová vistazmenka je splatná
Len za účelom podnikania môže byť založená podľa Obchodného zákonníka
Likvidácia sa nevyžaduje, ak
Likvidácia sa nevyžaduje, ak
Likvidátor je oprávnený v mene spoločnosti vykonávať
Majiteľ zmenky môže postihom žiadať
Malé družstvo je typ družstva,
Medzi nepriamych dlžníkov na zmenke patrí
Medzi pohľadávku proti podstate patrí
Medzi priamych dlžníkov na zmenke patrí
Medzi scudzovacie zmluvy patrí
Moderačné oprávnenie súdu v súvislosti s moderáciou zmluvnej pokuty podľa Obchodného
zákonníka znamená, že
Na obchodné vedenie vo v.o.s. vykonávajú
Na podnik ako predmet občianskoprávnych vzťahov možno aplikovať ustanovenia o
Na prijatie rozhodnutia na valnom zhromaždení v a.s. o zmene stanov sa vyžaduje, ak stanovy
neurčujú vyšší počet hlasov,
Na schôdzi veriteľov v konkurznom konaní má právo zúčastniť sa
Na schválenie zmluvy o predaji podniku, ak podnik predáva a.s.
Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje
Na uznášania schopnosť členskej schôdzi v družstve sa vyžaduje
Na vypracovanie reštrukturalizačného posudku je možné poveriť
Na zabezpečenie nárokov zo zmluvy o skladovaní Obchodný zákonník skladovateľovi priznáva
Na založení s.r.o. sa môže každý spoločník
Na zmenke je možné uviesť dátum vystavenia takto:
Na zmenke je možné uviesť miesto vystavenia takto:
Na zmenke môže byť uvedený dátum splatnosti
Na zmenu spoločenskej zmluvy v k.s. je potrebný súhlas
Na zmenu spoločenskej zmluvy, ktorou sa rozširujú povinnosti uložené spoločenskou zmluvou
spoločníkom,
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Na zmenu spoločenskej zmluvy, ktorou sa zužujú práva priznané priznané spoločníkom
spoločenskou zmluvou,
Náložný list je cenný papier, ktorý
Náložný list na doručiteľa sa prevádza
Náložný list na meno sa prevádza
Nariadenie Rady ES č. 2157/2001 o stanovách Societas Europea umožňuje v súvislosti so sídlom
spoločnosti
Návrh na povolenie reštrukturalizácie je oprávnený podať
Návrh na zápis do obchodného registra v.o.s. podpisuje / podpisujú
Návrh na zápis k.s. do obchodného registra podpisujú
Nedeliteľné záväzky sú charakteristické tým, že
Nekalá súťaž je
O použití rezervného fondu v a.s., ak stanovy neurčujú inak, rozhoduje
O znížení základného imania v a.s. rozhoduje valné zhromaždenie
O znížení základného imania v s.r.o. rozhoduje
O zvolanie valného zhromaždenia môžu požiadať akcionári, ktorí
O zvýšení základného imania v a.s. rozhoduje valné zhromaždenia
O zvýšení základného imania v s.r.o. rozhoduje
Obchodná spoločnosť vzniká
Obchodné vedenie v k.s. vykonávajú
Obchodným menom fyzickej osoby podľa Obchodného zákonníka sa rozumie
Obchodným menom obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka sa rozumie
Obmedzenia členov predstavenstva určené stanovami a.s.
obmedzenie konateľského oprávnenia spoločenskou zmluvou
Odstúpením od zmluvy podľa Obchodného zákonníka zmluva, ak strany nedohodli inak, zaniká
Odstúpením od zmluvy uzavretej podľa Obchodného zákonníka, ak strany nedohodli inak,
Odstúpiť od zmluvy uzavretej podľa Obchodného zákonníka je možné, ak strany nedohodli inak,
Osobný status zahraničnej právnickej osoby v zmysle slovenskej právnej úpravy posudzuje
osoby konajúce v mene založenej spoločnosti pred jej vznikom
Personálny štatút Societas Europea založenej podľa Nariadenia Rady ES č. 2157/2001 o stanovách
Societas Europe
Podiel v obchodnej spoločnosti je
Podľa Obchodného zákonníka možno od zmluvy odstúpiť, ak strany nedohodli inak,
Podľa slovenského právneho poriadku je neprípustné emitovať
Podľa slovenského úpadkového práva je insolventný ten,
Podľa slovenského úpadkového práva je predlžený ten,
Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je
Pohľadávku do reštrukturalizácie je potrebné doručiť správcovi
Povolenie reštrukturalizácie má účinky:
Povolenie reštrukturalizácie má účinky:
Požiadať o zvolanie valného zhromaždenia v s.r.o. má právo
Pozitívna materiálna publicita v súvislosti so zápisom údajov do obchodného regsitra znamená, že
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Právne úkony dlžníka počas skúšobného obdobia v rámci oddlženia
Právne úkony týkajúce sa založenia spoločnosti musia mať
Právny úkon predstavenstva družstva v písomnej forme
Právny vzťah medzi spoločnosťou a štatutárom spoločnosti pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti
popri zmluve o výkone funkcie primerane spravuje
Právnym dôsledkom preklúzie je, že
Právnym dôsledkom premlčania je, že
Právnymi vadami sú
Právo hlasovať na schôdzi veriteľov v konkurznom konaní má, ak súd nerozhodol inak,
Pred podaním návrhu na zápis družstva do obchodného registra musí byť
Pred podaním návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra musí sa
Pred vznikom a.s. musí byť splatených aspoň
Predbežný správca v rámci konkurzného konania:
Predstavenstvo v a.s. je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak
Pretrhnutie premlčania znamená, že
Prevádzkarňou sa podľa Obchodného zákonníka rozumie
Prevod členských práv a povinností v bytovom družstve na základe dohody
Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje
Prevod obchodného podielu extra nea znamená,
Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje na základe
Prevoditeľnosť akcií na meno je možné
Prevoditeľnosť akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
Pri hlasovaní v družstve, ak stanovy neurčujú inak,
Pri vyhlásení konkurzu správcu
Pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi
Prijímanie rozhodnutí per rollam je prípustné
Prioritné akcie je možné emitovať,
Prípad, ktorý sa v práve obchodných spoločností zaoberal otázkou "neplatnosti spoločnosti"
prejednávaný Súdnym dvorom EÚ, sa nazýva
Príslušný orgán spoločnosti s ručením obmedzeným je povinný predložiť riadnu individuálnu
účtovnú závierku do zbierky listín na jej schválenie
Príspevkovú povinnosť môže spoločníkom uložiť
Príspevkovú povinnosť na úhradu strát spoločnosti môže valné zhromaždenie spoločníkom uložiť
Prokúra nadobúda účinky
Prokúraindosament má účinok
Prokurista je zo zákona oprávnený
Protestný orgán je
Reálna zmluva vzniká
Relatívny obchodno-záväzkový vzťah je
Relatívny obchodný záväzkový vzťah je záväzkový právny vzťah
Remitent je
Reštrukturalizácia sa začína
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Reštrukturalizačné konanie sa začína
Rezervný fond sa povinne zriaďuje pri vzniku spoločnosti v
Rozhodnutie schôdze veriteľov v reštrukturalizácii sa považuje za prijaté,
s podaním návrhu spoločnosti na vylúčenie spoločníka z s.r.o. za podmienok stanovených zákonom
S.r.o. je povinná vytvoriť rezervný fond
S.r.o. môže mať
S.r.o. môže založiť
S.r.o. zodpovedá za svoje záväzky
Schôdza veriteľov v konkurznom konaní je uznášaniaschopná, ak
Schôdza veriteľov v konkurznom konaní sa uznáša
Schôdza veriteľov v reštrukturalizácii je uznášania schopná
Sídlo je v obchodnej slovenskej právnej úprave postavené na princípe
Sídlom právnickej osoby podľa Obchodného zákonníka sa rozumie
Skladištný list
Skladištný list môže byť vydaný
Skladištný list na doručiteľa sa prevádza
Skladištný list na meno sa prevádza
Škrtanie údajov na zmenke
Societas Europea založená podľa Nariadenia Rady ES č. 2157/2001 o stanovách Societas Europe
môže byť riadená štruktúrou
Solidárne záväzky sú charakteristické tým, že
Splnomocnencom spoločníka na valnom zhromaždení môže byť
Spočívanie premlčania znamená, že
Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku
Spoločníci vo v.o.s. ručia za záväzky spoločnosti
Spoločník v s.r.o. ručí za záväzky spoločnosti
Spoločník, ktorý do v.o.s. pristúpil,
Spoločníkovi v s.r.o. môže zaniknúť účasť
Spoločnosť zaniká
Spôsob konania štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti znamená,
Spôsob založenia Societas Europea založenej podľa Nariadenia Rady ES č. 2157/2001 môže byť
Správcom vkladov spoločníkov splatených pred vznikom obchodnej spoločnosti môže byť
Stanovy obligatórne vytvára podľa slovenského právneho poriadku
Štatutárom s.r.o. je
Štatutárom v k.s. sú
Subjektom oddlženia podľa úpadkového práva môže byť
Subsidiarita ručiteľského záväzku znamená, že
Súčasťou vlastného imania je / sú aj
Súd je povinný zverejniť oznámenie v Obchodnom vestníku, že sa vedie konanie o zrušení
spoločnosti bez likvidácie, predtým než rozhodne o zrušení spoločnosti
Súd môže rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti, ak
Tantiéma je
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Tantiéma je
Účinky splynutia obchodných spoločností nastávajú
Upisovateľ akcií zápisom a.s. do obchodného registra
Určenie všetkých práv a povinností, ktoré majú vzniknúť, zmeniť sa, alebo zaniknúť účastníkom
reštrukturalizačného plánu obsahuje
Úročenie na zmenke
Uznanie záväzku
V a.s. je ex lege minimálny počet členov dozornej rady
V a.s. je minimálny počet členov predstavenstva ex lege
V družstve je minimálne zapisované základné imanie
V mene právnickej osoby vo všetkých veciach koná
V obchodných záväzkových vzťahoch platí v súvislosti so spoločnými záväzkami
V prípade ak v súvislosti so zmluvou o dielo uzavretou v režime Obchodného zákonníka veci na
zhotovenie diela obstaral objednávateľ, ak nie je dohodnuté inak,
V prípade, ak advokát uzavrie so spotrebiteľom mandátnu zmluvu na poskytovanie právnych služieb
a ak v zmluve nie je dohodnutá odmena,
V prípade, ak advokát uzavrie so spotrebiteľom mandátnu zmluvu na poskytovanie právnych služieb
a ak v zmluve nie je dohodnutá odmena,
V prípade, ak si veriteľ neprihlási svoju pohľadávku u likvidátora v lehote oznámenej likvidátorom v
Obchodnom vestníku,
V prípade, že advokát uzavrie s podnikateľom mandátnu zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie
právnych služieb, a otázka odmeny nie je zmluve dojednaná,
V s.r.o. môže patriť obchodný podiel
V s.r.o. zabezpečuje vedenie účtovníctva
V záväzkovej časti Obchodného zákonníka sú dispozitívne ustanovenia
V záväzkovej časti Obchodného zákonníka sú kogentné ustanovenia
V.o.s. zodpovedá za svoje záväzky
Valné zhromaždenie môže spoločníka z s.r.o. vylúčiť
Valné zhromaždenie s.r.o. je uznášania schopné, ak
Valné zhromaždenie s.r.o. rozhoduje ex lege o
Valné zhromaždenie sa ex lege zvoláva
Valné zhromaždenie v a.s. prijíma rozhodnutia, ak zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu,
Vedenie účtovníctva v s.r.o. zabezpečuje,-ú
Vedúci organizačnej zložky podniku
Veriteľ je v omeškaní
Veriteľský výbor má v konkurznom konaní
Veriteľský výbor v konkurznom konaní sa zriaďuje predovšetkým na
Vistazmenka musí byť ex lege predložená na platenie, ak nie je lehota skrátená, alebo predĺžená,
Vistazmenke je splatná
Vkladom spoločníka do obchodnej spoločnosti môže / môžu byť
Vlastnícke práva ku vkladom splateným pred vznikom spoločnosti
Vlastnícke právo ku nepeňažnému vkladu, ktorým je nehnuteľnosť
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Vo v.o.s. je štatutárnym orgánom
Vo verejnej obchodnej spoločnosti musí / musia byť aspoň
Voľný obchodný podiel v s.r.o. je podiel,
Všeobecnú podstatu v konkurze tvorí
Všetci dlžníci zmenkovo zaviazaní sú navzájom vo vzťahu
Vyhlásenie konkurzu má účinky
Vyhlásením konkurzu
Výhrada vlastníckeho práva pri kúpnej zmluve v režime Obchodného zákonníka znamená, že
Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku podľa Obchodného
zákonníka
Vyrovnací podiel v s.r.o. sa vypočíta pomerom
Výška obchodného podielu v s.r.o. spoločníka zodpovedá
Výška vkladu spoločníka v s.r.o.
Z hľadiska formy rozdeľujeme akcie
Z hľadiska formy zmluva o predaji podniku patrí medzi
Z hľadiska hospodárskeho, resp. funkčného, rozdeľujeme zmenky na
Z hľadiska podoby rozdeľujem akcie na
Z hľadiska spôsobu vzniku zmlúv rozlišujeme
Z hľadiska svojej povahy možno podnik podľa slovenskej obchodnej úpravy považovať za
Za kúpnu zmluvu sa v režime Obchodného zákonníka považuje
Za prednostné pohľadávky v reštrukturalizačnom konaní sa považujú
Za skutočné (reálne) sídlo sa v práve obchodných spoločností rozumie
Za umorenú zmenku je možné prehlásiť
Začatie konkurzného konania má účinky:
Začatie konkurzného konania má účinky:
Začatie reštrukturalizačného konania má účinky:
Začatie reštrukturalizačného konania má účinky:
Zahraničná fyzická osoba je podľa Obchodného zákonníka
Zahraničná právnická osoba podľa Obchodného zákonníka je
Zákaz konkurencie sa ex lege v s.r.o. vzťahuje na
Zakladateľská zmluva v a.s.
Základná prihlasovacia lehota na pohľadávky veriteľov v konkurze je
Základné imanie
Základné imanie Societas Europea založenej podľa Nariadenia Rady ES č. 2157/2001 o stanovách
Societas Europe
Žaloba, ktorou sa oprávnená osoba domáha zadosťučinenia pri neoprávnenom používaní obchodného
mena,
Žaloba, ktorou veriteľ sa domáha na súde určenia popretej pohľadávky správcom v konkurze sa
označuje ako
Založenie a.s. podľa slovenského práva môže byť
Zamestnanci a.s. majú právo ex lege voliť členov dozornej rady, ak
Záručná listina je inštitút, ktorý je spojený s
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Zisk určený na rozdelenie sa vo v.o.s delí medzi spoločníkov
Zmenečník je
Zmenka je ex lege
Zmenka je formálne neplatná, ak
Zmenka materiálne nezaväzuje vystaviteľa, ak
Zmenka môže byť
Zmenka môže znieť
Zmenka vystavená 01.03.2014, ak má byť formálne platná, môže znieť na
Zmenka vystavená v Prahe dňa 14.02.2014, splatná v Štokholme, na "1.000 korún",
Zmenka, na ktorej chýba dátum splatnosti, môže byť
Zmenkové nároky sa voči vystaviteľovi vlastnej zmenky premlčujú
Zmenku vystavenú "nie na rad" ´je možné previesť
Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka je
Zmluva o kúpe prenajatej veci je
Zmluva o kúpe prenajatej veci je z hľadiska formy ex lege
Zmluva o predaji podniku patrí medzi
Zmluva o prevode obchodného podielu
Zmluva o uložení veci je
Zmluva o úvere je
zmluva o výkone funkcie
Zmluvná pokuta je podľa Obchodného zákonníka, ak strany nedohodli inak, založená na princípe
Zodpovednosť za porušenie povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva v a.s. je
Zodpovednosť za škodu podľa Obchodného zákonníka je postavená na princípe
Zoznam členov družstva
Zrušiť zmluvu zaplatením odstupného je možné
Zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné,

