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1. prednáška (25. 9. 2019) 
 
Pojem a predmet obchodného práva, predmet úpravy Obchodného zákonníka, interpretácia 
vybraných zásad obchodno-právnych vzťahov, bazálne argumentačné východiská 
súkromnoprávneho dualizmu, komparácia s legislatívnym vývojom v Českej republike, 
vymedzenie pojmov podnikanie a podnikateľ 
 
 

2. prednáška (2. 10. 2019) 
 
Obchodné meno, ochrana informácií v obchodnoprávnych vzťahoch s dôrazom na obchodné 
tajomstvo a tzv. dôvernú informáciu, súvisiaca argumentácia prostredníctvom relevantnej 
slovenskej a českej judikatúry 
 
 

3. prednáška (9. 10. 2019) 
 
Konanie podnikateľa (diferencie medzi obmedzením spôsobilosti štatutárneho orgánu konať 
v mene spoločnosti a určením spôsobu jeho konania), výklad právnej úpravy zmluvy o výkone 
funkcie vrátane aktuálnych rekodifikačných tendencií, vybrané normatívne a aplikačné aspekty 
registra diskvalifikovaných osôb 
 
 

4. prednáška (16. 10. 2019) 
 
Obchodný register – vybrané teoretické a aplikačné otázky (druhy zápisov, lehoty, súdne 
poplatky, dôveryhodnosť informácií uvádzaných v obchodnom registri, alternatívne spôsoby 
tzv. ,,lustrácie“ obchodných spoločností a družstiev atd.) 
 
 

5. prednáška (23. 10. 2019) 
 
Nekalá súťaž – interpretácia generálnej klauzuly v intenciách slovenskej a českej judikatúry, 
výklad jednotlivých skutkových podstát s akcentom na praktické prípady domácej 
aj zahraničnej proveniencie 
 
 

6. prednáška (30. 10. 2019) 
 
Doktrinálne a aplikačné vymedzenie ťažiskových inštitútov korporačného práva (konanie 
v mene obchodnej spoločnosti pred jej vznikom, obchodný podiel, zákaz konkurencie, 
neplatnosť spoločnosti atd.) 
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7. prednáška (6. 11. 2019) 

 
Výklad právnej úpravy osobných obchodných spoločností (,,normatívne hendikepy“ verzus 
,,praktické výhody“ verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti v porovnaní 
s kapitálovými korporáciami) 
 
 

8. prednáška (13. 11. 2019) 
 
Spoločnosť s ručením obmedzeným – teoreticko-aplikačný výklad s dôrazom na aktuálne 
normotvorné výzvy a relevantnú judikatúru – 1. časť (ručenie spoločníkov za záväzky 
spoločnosti, reglementácia valného zhromaždenia) 
 
 

9. prednáška (20. 11. 2019) 
 
Spoločnosť s ručením obmedzeným – teoreticko-aplikačný výklad s dôrazom na aktuálne 
normotvorné výzvy a relevantnú judikatúru – 2. časť (právne postavenie konateľa a dozornej 
rady, modifikácie spoločenskej zmluvy, zmeny spoločníckej štruktúry vrátane kadučného 
konania) 
 
 

10. prednáška (27. 11. 2019) 
 
Akciová spoločnosť – selektívny výklad právnej úpravy orgánov akciovej spoločnosti, špecifiká 
akciovej spoločnosti vo vzťahu k formálnym a obsahovým náležitostiam jej zakladateľského 
dokumentu, komparácia medzi vnútorným fungovaním akciovej spoločnosti a spoločnosti 
s ručením obmedzeným atd. 
 
 

11. prednáška (4. 12. 2019) 
 
Družstvo – interpretácia platnej právnej úpravy a posúdenie možností využitia vybraných 
ustanovení (napr. náhradná členská schôdza) v iných subjektoch (najmä v kapitálových 
obchodných spoločnostiach) 
 
 

12. prednáška (11. 12. 2019) 
 
Jednoduchá spoločnosť na akcie – polemika nad vybranými ustanoveniami a porovnanie 
domnelých výhod j.s.a. s tradičnými podnikateľskými platformami (s dôrazom na s.r.o. a a.s.) 

 
 

13. prednáška (18. 12. 2019) 
 
Zhrnutie prednášanej matérie so zameraním na potenciálne problematické oblasti v kontexte 
zverejnených okruhov na postupovú skúšku 


