PRÁVO (skúška číslo 2)
Cieľ predmetu
Získať základné informácie o obsahu a rozsahu právneho systému Slovenskej republiky (SR)
a odboroch práva, ktoré účtovník vo svojej praxi potrebuje. Ide o znalosť záväzkových
vzťahov, vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, základných znakov právnických
osôb podľa obchodného zákonníka a systém cenných papierov v SR.
Nadväznosť predmetu PRÁVO na ostatné predmety
Doplnkový predmet systému, ktorý poskytuje všeobecný prehľad o právnom systéme
a prostredí v SR. Vo svojej podstate sa okrajovo dotýka predmetov, pre ktoré tvorí právny
rámec a to Účtovníctvo I., Dane, Audítorstvo a vnútorná kontrola a tiež Profesijné správanie
a komunikácia.

Právo

Účtovníctvo I.

Dane

Audítorstvo
a vnútorná kontrola

Profesijné správanie
a komunikácia

SYLABUS
1. PRÁVO V SR
1.1.Právo ako pojem
1.2.Rozdelenie práva na verejné a súkromné
1.3.Odvetvia práva v SR
1.4.Vybrané odvetvia práva podrobne
1.4.1. Občianske právo
1.4.2. Obchodné právo
1.4.3. Trestné právo
1.4.4. Finančné právo
1.4.5. Pracovné právo
1.4.6. Správne právo

(PR)

2. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE
2.1.História Európskej únie
2.2.Orgány Európskeho spoločenstva
2.3.Právny systém Európskej únie

(PR)

3. SYSTÉM ROZHODOVANIA O PRÁVACH A POVINNOSTIACH OBČANOV
A PODNIKATEĽOV V SR
(PR)
3.1.Rozhodovanie súdov v občianskoprávnych veciach
3.1.1. Systém súdov v SR, právomoc a príslušnosť súdov
3.1.2. Účastníci súdneho konania, zastupovanie a úkony účastníkov súdu
3.1.3. Konanie v prvom stupni, začatie konania, dokazovanie a rozhodnutie súdu
3.1.4. Opravné prostriedky voči rozhodnutiu súdu
3.1.5. Súdne konanie správne
3.2.Konanie podľa trestného poriadku
3.2.1. Základné zásady konania podľa trestného poriadku
3.2.2. Súdy v trestnom konaní a zúčastnené osoby na trestnom konaní
3.2.3. Zaistenie osôb a vecí
3.2.4. Činnosť orgánov činných v trestnom konaní pred začatím hlavného
pojednávania
3.2.5. Konanie pred trestným súdom
3.2.6. Odvolanie sa voči rozsudku v trestnom konaní
3.2.7. Sťažnosť pre porušenie zákona
3.2.8. Obnova konania
3.2.9. Dovolanie
3.3.Správne konanie
3.3.1. Pojem správneho konania
3.3.2. Príslušnosť v správnom konaní
3.3.3. Vymedzenie účastníkov správneho konania
3.3.4. Začatie a priebeh správneho konania
3.3.5. Rozhodnutie správneho orgánu
3.3.6. Opravné prostriedky voči správnemu rozhodnutiu
3.3.7. Výkon správneho rozhodnutia
3.4.Konanie vo veci správy daní a poplatkov
(ZN)
3.4.1. Účastníci konania
3.4.2. Príslušnosť v konaní
3.4.3. Daňové subjekty
3.4.4. Daňové konanie a daňová kontrola
3.4.5. Prípravné konanie
3.4.6. Vymeriavacie konanie
3.4.7. Opravné prostriedky voči rozhodnutiu
3.4.8. Sťažnosť, reklamácia a námietka
3.4.9. Obnova konania a preskúmanie
3.4.10. Platenie daní

4. VÝKLAD ZÁKLADNÝCH ZÁKONOV POUŽÍVANÝCH
V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI

(ZN)

4.1.Občiansky zákonník
4.2.Obchodný zákonník
4.3.Insolvenčný zákon
4.4.Zákon o cenných papieroch
4.5.Zákon o zmenkách a šekoch
4.6.Trestný zákon
4.7.Zákon o nemocenskom poistení, zákon o sociálnom zabezpečení a zákon o
zdravotnom poistení
4.7.1. Zákon o nemocenskom poistení zamestnancov
4.7.2. Zákon o zdravotnom poistení
4.7.3. Zákon o sociálnom zabezpečení
4.7.4. Vzťah uvedených zákonov k Zákonu o účtovníctve
4.8.Zákonník práce a s ním súvisiace zdroje pracovného práva
4.8.1. Vymedzenie pojmu pracovné právo
4.8.2. Pracovno-právne vzťahy, najdôležitejšie ustanovenia zákona
4.8.3. Základné rozdelenie zákonníku práce

5. ZÁKLADNÉ ZÁSADY VZNIKU ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV, ZMENY
A ZÁNIK ZÁVÄZKOV
(KZ)
5.1.Subjekt právneho vzťahu
5.2.Vymedzenie pojmov právny úkon a protiprávny úkon
5.3.Náležitosti právnych úkonov, ich platnosť a neplatnosť
5.4.Spôsob vzniku záväzkov, hlavne zmlúv, podľa občianskeho a obchodného
zákonníka, zmeny a zánik záväzkov

6. ZÁKLADNÉ ZMLUVY TÝKAJÚCE SA PRÁVNYCH VZŤAHOV PRI
PODNIKANÍ, DÔSLEDKY PORUŠENIA ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV (KZ)
6.1.Základné zmluvy týkajúce sa vzťahov v podnikaní
6.2.Kúpna zmluva uzatvorená podľa obchodného zákonníka
6.2.1. Definícia kúpnej zmluvy
6.2.2. Náležitosti kúpnej zmluvy
6.2.3. Zodpovednosť predávajúceho za chybný tovar
6.2.4. Kúpa na skúšku
6.3.Zmluva o dielo uzatvorená podľa obchodného zákonníka
6.3.1. Náležitosti zmluvy o dielo
6.3.2. Veci určené k uskutočneniu diela
6.3.3. Kontrola vykonávania diela
6.3.4. Dodanie diela
6.3.5. Vlastnícke právo k dielu
6.3.6. Prechod nebezpečenstva škody k predmetu diela
6.3.7. Vady diela a zodpovednosť za vady

6.4.Vybrané typy zmlúv uzatvorených podľa obchodného zákonníka
6.4.1. Mandátna zmluva
6.4.2. Komisionárska zmluva
6.4.3. Zmluva o sprostredkovaní
6.4.4. Zmluva o obchodnom zastúpení
6.4.5. Zmluva o predaji podniku
6.4.6. Zmluva o otvorení akreditívu
6.4.7. Zmluva o inkase
6.5.Náhrada škody podľa obchodného zákonníka
6.6.Zodpovednosť za vady plnenia podľa obchodného zákonníka
6.7.Bezdôvodné obohacovanie

7. VZŤAHY MEDZI ZAMESTNANCAMI A ZAMESTNÁVATEĽMI
(KZ)
7.1.Vznik a obsah pracovného pomeru a doplnkových pracovnoprávnych vzťahov
7.1.1. Pracovnoprávne vzťahy a ich základné zásady
7.1.2. Základné povinnosti strán v pracovnom pomere
7.1.3. Zmeny pracovného pomeru, prekážky v práci
7.1.4. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
7.1.5. Ukončenie pracovného pomeru

8. ZÁKLADNÉ ZNAKY PRÁVNICKÝCH OSÔB PODĽA OBCHODNÉHO
ZÁKONNÍKA
(ZN)
8.1.Vznik právnickej osoby podľa obchodného zákonníka a zánik právnickej osoby
s likvidáciou a bez likvidácie
8.1.1. Zakladanie spoločnosti
8.1.2. Základné imanie
8.1.3. Vklad spoločníka
8.1.4. Pojem podiel
8.1.5. Princípy vzniku spoločnosti
8.1.6. Základné vymedzenie zákazu konkurencie
8.1.7. Všeobecné vymedzenie orgánov spoločnosti
8.1.8. Podnikateľské združenia
8.1.9. Zrušenie, zánik a neplatnosť spoločnosti
8.1.10. Spoločnosť v likvidácii
8.1.11. Úloha obchodného registra pri vzniku právnických osôb
8.2.Štatutárne a iné orgány obchodných spoločností a družstva a ich vzťah
k spoločnostiam
(k družstvu)
8.2.1. Štatutárne orgány jednotlivých obchodných spoločností a družstva
8.2.2. Kontrolné orgány spoločností a družstva

8.3.Právne vzťahy medzi spoločníkmi navzájom a právne vzťahy medzi spoločníkmi
a spoločnosťou

9. OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI A DRUŽSTVO
9.1.Druhy obchodných spoločností
9.1.1. Verejná obchodná spoločnosť
9.1.2. Komanditná spoločnosť
9.1.3. Spoločnosť s ručením obmedzením
9.1.4. Akciová spoločnosť
9.2.Družstvo

(ZN)

10. SYSTÉM CENNÝCH PAPIEROV V SR
10.1. Zdroje právnej úpravy cenných papierov
10.2. Cenné papiere ako právny pojem
10.3. Druhy cenných papierov
10.4. Vzhľad a forma cenných papierov
10.4.1. Vzhľad cenných papierov
10.4.2. Forma cenných papierov
10.5. Vydanie cenného papiera
10.6. Registrované a verejne ponúkané cenné papiere
10.7. Akcie podľa obchodného zákonníka a postavenie akcionárov
10.7.1. Pojem akcia a práva s ňou spojené
10.7.2. Vzhľad a náležitosti akcie
10.7.3. Druhy akcií
10.7.4. Formy akcie
10.7.5. Samostatne prevoditeľné práva spojené s akciami
10.7.6. Nadobúdanie vlastných akcií akciovou spoločnosťou
10.7.7. Dočasný list
10.8. Predaj cenných papierov na burze a mimo nej
10.8.1. Vymedzenie a rozdelenie trhu s cennými papiermi
10.8.2. Investičné služby a investičné nástroje
10.8.3. Burza cenných papierov
10.8.4. Organizátor mimoburzového trhu
10.9. Zmenky a šeky, ich charakteristika a predaj
10.9.1. Pojem zmenka a náležitosti zmenky
10.9.2. Druhy zmeniek
10.9.3. Náležitosti zmenky
10.9.4. Zmenkoví dlžníci
10.9.5. Bianko zmenka
10.9.6. Bianko akcept
10.9.7. Prevody práva zo zmeniek

(PR)

(ZN)

10.9.8. Indosament
10.9.9. Rukojemstvo
10.9.10. Prijatie zmenky
10.9.11. Platenie zmenky
10.9.12. Protest
10.9.13. Súdne konanie
10.9.14. Zmenkové námietky
10.9.15. Premlčacie lehoty
10.9.16. Šekové právo
10.9.17. Pojem šek
10.9.18. Prevod práv a povinností vyplývajúcich zo šeku
10.9.19. Predloženie a výplata šeku
10.9.20. Šekové rukojemstvo
10.9.21. Postih za neplatenie šeku
10.9.22. Premlčanie postihových nárokov
10.10. Zmluvy týkajúce sa cenných papierov

(ZN)

Použité skratky:
(PR) – prehľad – očakáva sa všeobecná znalosť pojmov, prehľad o problematike a schopnosť
využiť tieto znalosti pre celkové ovládanie predmetného učiva
(ZN) – základná znalosť – očakáva sa základná znalosť a schopnosť aplikovať poznatky na
praktických príkladoch
(KZ) – komplexné znalosti – očakáva sa komplexná znalosť a hlboká znalosť vrátane
schopnosti spracovať príklady a prípadové štúdie simulujúce prax.

Odporúčanie pre spracovanie skúškového zadania vrátane bodového bonusu
1. Z hľadiska formy skúšky
Testové otázky – výber jednej alebo viacerých správnych odpovedí
Otázky s voľnou odpoveďou, prípadové štúdie
2. Z hľadiska obsahu skúšky
Obchodné a občianske právo
Pracovné právo
Ostatné témy sylabu

20 bodov
80 bodov
50 bodov
20 bodov
30 bodov

SKCú si vyhradzuje právo upraviť prípadne doplniť sylabus a odporúčanú literatúru.

