
Harmonogram výučby predmetu 

Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie 
ekonomických súvislostí) 

zimný semester ak. roka 2021/2022 
 

20.09. 2021  - oznámenie 1. „core“ prípadovej štúdie (téma: právo obchodných spoločností) študentom  a zverejnenie 
1. reader-a z KOPHP PraF UK  

    - zverejnenie pravidiel výučby predmetu a podmienky absolvovania a hodnotenia predmetu 

21.09. /23.09. 2021 výučba ÚEV PraF UK (úvod do predmetu) 

 

27.09. 2021- zverejnenie 2. reader-a z KFP PraF UK 

28.09./30.09. 2021 výučba KOPHP PraF UK 

 

 

04.10. 2021 - zverejnenie 3. reader-a z KOPHP PraF UK 

05.10./ 07.10. 2021 výučba KFP PraF UK 

 

11.10. 2021 zverejnenie 4. reader-a z KMP PraF UK 

12.10./14.10. 2021 výučba KOPHP PraF UK 

 

18.10. 2021 zverejnenie 5. reader-a z KFP PraF UK 

19.10./21.10. 2021 – výučba KMP PraF UK 

 

25.10.  2021 zverejnenie 6. reader-a z KOPHP PraF UK 

26.10./28.10. 2021 – výučba KFP PraF UK 

 

 

01.11. 2021 (sviatok)  oznámenie 2. „core“ prípadovej štúdie (téma: záväzkové právo – kúpna zmluva)   a  zverejnenie 
1. reader-a z KMP PraF UK 

02.11./04.11.2021 výučba KOPHP PraF UK  

oznámenie  1. časti PH - KMP a KFP PraF UK do 08.11. 2021 - KOPHP PraF UK do 15.11. 2021 



Harmonogram výučby predmetu 

Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie 
ekonomických súvislostí) 

zimný semester ak. roka 2021/2022 
 

07.11. 2021 zverejnenie 2. reader-a z KFP PraF UK 

08.11./10.11. 2021 výučba KMP PraF UK 

 

15.11. 2021 zverejnenie 3. reader-a z KOPHP PraF UK 

16.11./18.11. 2021 výučba KFP 

 

22.11. 2021  zverejnenie 4. reader-a z KMP PraF UK  

23.11./25.11 2021  výučba KOPHP PraF UK 

 

29. 11. 2021 zverejnenie 5. reader-a z KFP PraF UK 

30.11./ 02.12. 2021 výučba KMP PraF UK 

 

06.12. 2021  zverejnenie 6. reader-a z KMP PraF UK  

07.12./09.12. 2021 výučba KFP PraFUK 

 

13.12./15.12. 2021 výučba KMP PraF UK 

V týždni od 20.12. 2021 - oznámenie kompletných výsledkov z PH  a 1. náhradný termín PH (100% hodnotenia) 

 

Obchodné právo  - tematické celky k 1. „core“ prípadovej štúdii (téma: právo obchodných 
spoločností) 

prvý týždeň 28.09./30.09. 2021 výučba KOPHP PraF UK 
 

Ø zakladateľské dokumenty, akcionárske dohody (vrátane obmedzenia prevoditeľnosti akcií) , a.s. 
súkromná vs verejná a.s.,  (odlišnosti, porovnanie aj s.r.o., j.s.a.) oprávnenie na podnikanie 

Ø modely CG, vzťahy medzi členmi orgánov spoločnosti a spoločnosťou, zasadnutia orgánov spoločnosti 
(vrátane špecifík počas pandémie) – spôsob konania za spoločnosť vs obmedzenie konať (v nadväznosti 
aj na prechodné ustanovenia § 786s) 



Harmonogram výučby predmetu 

Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie 
ekonomických súvislostí) 

zimný semester ak. roka 2021/2022 
 

Ø predaj akcií pôvodných zakladateľov spoločnosti Innovative Sárl (aj prevod obchodných podielov), 
záväznosť ustanovení zakladateľských dokumentov  

druhý týždeň 11.10./13.10. 2021 výučba KOPHP PraF UK 

Ø vzťahy v rámci skupiny Innovative SE – význam SE ako holdingu, štruktúra orgánov, rozhodovanie, 
sprístupňovanie informácií 

Ø ručenie za úver Innovative Sárl, rozhodovanie o poskytnutí ručenia, zmluva, aplikácia ustanovení o kríze 
spoločnosti  

Ø príspevok akcionárov mimo základného imania, problematika kapitálového fondu z príspevkov – kedy 
a ako sa môžu poskytnúť, ich použitie a výplata (porovnanie aj s.r.o., j.s.a.) 

Ø dokumenty vo vzťahu k OR 

Ø dokumenty vo vzťahu k zriadeniu pobočky/stálej prevádzkárne  

tretí týždeň 02.11./04.11.2021 výučba KOPHP PraF UK 

Ø formulácia jednotlivých žalobných návrhov a replík 

 

Obchodné právo  - tematické celky k 2. „core“ prípadovej štúdii (téma: záväzkové právo 
– kúpna zmluva) 
 
prvý týždeň  23.11./25.11 2021  výučba KOPHP PraF UK 

Ø obchodné záväzkové vzťahy  

Ø kúpna zmluva, medzinárodná kúpna zmluva a jej vymedzenie 

 

 

 
 


