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1. prednáška (19. 2. 2020) 
 
Vymedzenie relatívnych, absolútnych a fakultatívnych obchodných záväzkových vzťahov, 
vybrané aplikačné súvislosti kontraktácie so subjektom verejného práva, spôsob identifikácie 
kogentných ustanovení v záväzkovej časti Obchodného zákonníka, výklad niektorých 
ustanovení o právnych úkonoch a ustanovení o rokovaní o uzavretí zmluvy 
 
 

2. prednáška (26. 2. 2020) 
 
Výklad právnej úpravy Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s dôrazom na limitácie spôsobov 
formulovania tzv. realizačnej zmluvy (okrem iného) v nadväznosti na judikatúru Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky 
 
 

3. prednáška (4. 3. 2020) 
 
Interpretácia právnej úpravy zabezpečovacích inštitútov – 1. časť: textačné, doktrinálne 
a aplikačné diferencie medzi zmluvnou pokutou a úrokom z omeškania (t. j. primeranosť 
výšky zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania, vzťah medzi pertraktovanými zabezpečovacími 
inštitútmi a náhradou škody atd.) 
 
 

4. prednáška (11. 3. 2020) 
 
Interpretácia právnej úpravy zabezpečovacích inštitútov – 2. časť: komparácia reglementácie 
ručenia v Obchodnom zákonníku a v Občianskom zákonníku (napr. otázka vzniku ručenia), 
banková záruka a uznanie záväzku s dôrazom na judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky, úvod do problematiky splnenia záväzku 
 
 

5. prednáška (18. 3. 2020) 
 
Niektoré ustanovenia o zániku nesplneného záväzku: zmluvná prax pri využívaní klauzúl 
o odstúpení od zmluvy, vybrané aplikačné súvislosti s niektorými ustanoveniami o dodatočnej 
nemožnosti plnenia, resp. so zmarením účelu zmluvy, resp. s odstupným (normatívne rozdiely 
napr. medzi § 355 a § 669 Obchodného zákonníka a terminologicky zhodným inštitútom 
obsiahnutým v Zákonníku práce) 
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6. prednáška (25. 3. 2020) 
 
Náhrada škody – porovnanie medzi textačne a interpretačne stabilnými aspektmi príslušných 
ustanovení (t. j. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka) a vývojom zmluvnej praxe, doktríny 
a judikatúry v rámci limitácie nároku na náhradu škody, právna úprava premlčania 
(s duplikovaním niektorých súvislostí premlčania a preklúzie v korporačnom práve) 
 
 

7. prednáška (1. 4. 2020) 
 
Kúpna zmluva – teoreticko-aplikačný výklad ťažiskových ustanovení (napr. pozitívne 
a negatívne vymedzenie kúpnej zmluvy, faktické a právne vady tovaru, spôsoby nadobudnutia 
vlastníckeho práva, súvzťažnosť medzi právnou úpravou nebezpečenstva škody na tovare, 
uchovaním tovaru a núteným predajom, dojednania v súvislosti s kúpnou zmluvou atd.), 
vybrané ustanovenia Zmluvy o predaji podniku 
 
 

8. prednáška (8. 4. 2020) 
 
Zmluva o dielo – vybrané doktrinálne a aplikačné otázky zamerané na tvorbu ceny podľa 
rozpočtu, spôsob vykonávania diela a rozsah práva objednávateľa na kontrolu vykonávania 
diela 
 
 

9. prednáška (15. 4. 2020) 
 
Mandátna zmluva ako bazálny obstarávateľský kontrakt v korelácii so zákonom č. 586/2003 
Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
 
 

10. prednáška (22. 4. 2020) 
 
Vybrané praktické polemiky nad ostatnými obstarávateľskými zmluvami – 1. časť 
(komisionárska zmluva a zmluva o sprostredkovaní) 

 
 

11. prednáška (29. 4. 2020) 
 

Vybrané praktické polemiky nad ostatnými obstarávateľskými zmluvami – 2. časť 
(zasielateľská zmluva a zmluva o obchodnom zastúpení) 
 
 

12. prednáška (6. 5. 2020) 
 
Zmluva o tichom spoločenstve – komparácia právneho postavenia tichého spoločníka 
a spoločníka obchodnej spoločnosti, zmluvná prax pri určovaní výšky podielu tichého 
spoločníka na zisku podnikateľa a pri formulácii klauzúl o podieľaní sa tichého spoločníka 
na strate podnikateľa 
 
 

13. prednáška (13. 5. 2020) 
 
Vybrané ostatné zmluvné typy v zmysle frekventovanosti ich využívania v obchodnoprávnych 
vzťahoch, interpretácia s dôrazom na ich ťažiskové teoretické a aplikačné aspekty (napr. 
zmluva o úvere, zmluva o preprave veci atd.) 


