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Obsahové zameranie prednášok v predmete 
 

,,OBCHODNÉ PRÁVO II“ 
 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 

2. ročník Bc. štúdia, denní poslucháči 
 

akademický rok 2020/2021, letný semester 
 

 
Prednášajúci:  prof. JUDr. Mojmír Mamojka ml., PhD. 

 
 

1. prednáška (17. 2. 2021) 
 

Vymedzenie relatívnych, absolútnych a fakultatívnych obchodných záväzkových vzťahov, 

vybrané aplikačné súvislosti kontraktácie so subjektom verejného práva 
 

dostupnosť prednášky: 
https://web.microsoftstream.com/video/de3f64fc-bc1d-4dfe-95be-

ed23858c089e?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 

 
 

2. prednáška (24. 2. 2021) 
 

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 

 
dostupnosť prednášky: 

https://web.microsoftstream.com/video/396b037a-2565-4db8-b059-
00e44f04f597?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 

 

 
3. prednáška (3. 3. 2021) 

 
Interpretácia právnej úpravy zabezpečovacích inštitútov – 1. časť: textačné, doktrinálne 

a aplikačné imanenty zmluvnej pokuty (t. j. primeranosť výšky zmluvnej pokuty, korelácia medzi 

zmluvnou pokutou a náhradou škody atď.) 
 

dostupnosť prednášky (záznam z amfiteátra): 
https://web.microsoftstream.com/video/2efda0f8-2ee6-4e32-90ba-

4d3c230704a7?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 

 

4. prednáška (10. 3. 2021) 
 

Interpretácia právnej úpravy zabezpečovacích inštitútov – 2. časť: úroky z omeškania, 
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 
 

dostupnosť prednášky: 
https://web.microsoftstream.com/video/5b2e233c-c37a-4f59-9545-5c7711119503 

 

https://web.microsoftstream.com/video/de3f64fc-bc1d-4dfe-95be-ed23858c089e?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/de3f64fc-bc1d-4dfe-95be-ed23858c089e?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/396b037a-2565-4db8-b059-00e44f04f597?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/396b037a-2565-4db8-b059-00e44f04f597?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/2efda0f8-2ee6-4e32-90ba-4d3c230704a7?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/2efda0f8-2ee6-4e32-90ba-4d3c230704a7?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/5b2e233c-c37a-4f59-9545-5c7711119503


2 

 

 

5. prednáška (17. 3. 2021) 
 

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) 
 

dostupnosť prednášky: 
https://web.microsoftstream.com/video/1f397083-4b10-4e08-97fe-

06e807b1bfac?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 

 

6. prednáška (24. 3. 2021) 
 

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 

 
dostupnosť prednášky: 

https://web.microsoftstream.com/video/02edf1ae-ac3b-4e91-bdfe-
3633d49f70f6?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 

 
 

7. prednáška (31. 3. 2021) 

 
Kúpna zmluva – teoreticko-aplikačný výklad ťažiskových ustanovení (napr. pozitívne 

a negatívne vymedzenie kúpnej zmluvy, faktické a právne vady tovaru, spôsoby nadobudnutia 
vlastníckeho práva, atď.) 

 

dostupnosť prednášky: 
https://web.microsoftstream.com/video/23cce217-e169-4f46-ac53-

d04077313040?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 

 

8. prednáška (7. 4. 2021) 
 

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 

 
 dostupnosť prednášky (záznam z amfiteátra): 

https://web.microsoftstream.com/video/98039399-cf44-4939-839c-

52bbd4473c9c?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 

 
9. prednáška (14. 4. 2021) 

 

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 
 

dostupnosť prednášky: 
https://web.microsoftstream.com/video/77eb71cf-5413-4b95-a81d-

d6b121cca7ec?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 

 
pôvodná prednáška, ktorá bola nahratá v amfiteátri, je dostupná na nižšie uvedenom 

linku, ale nebola sprevádzaná powerpointovou prezentáciou: 
https://web.microsoftstream.com/video/78c70a04-1280-4ee3-8395-91cb5da5a093 
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10. prednáška (21. 4. 2021) 
 

Vybrané praktické polemiky nad ostatnými obstarávateľskými zmluvami – 1. časť 
(komisionárska zmluva a zmluva o sprostredkovaní) 

 

dostupnosť prednášky (záznam z amfiteátra): 
https://web.microsoftstream.com/video/27456cc8-6873-4d26-a160-

994d4a998346?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 

 
11. prednáška (28. 4. 2021) 

 

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

 
dostupnosť prednášky: 

https://web.microsoftstream.com/video/2e4834a0-8448-4031-b343-

e5570e076a21?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 

 
12. prednáška (5. 5. 2021) 

 
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 

 
dostupnosť prednášky: 

https://web.microsoftstream.com/video/1a0f5526-c93b-4145-b4fd-

62d8c9284cac?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 

 
13. prednáška (12. 5. 2021) 

 

Zmluva o otvorení akreditívu – porovnanie vybraných teoretických a aplikačných prvkov 
akreditívu s tradičnými zabezpečovacími inštitútmi 

 
dostupnosť prednášky: 

https://web.microsoftstream.com/video/0ca051cd-638f-4fd1-9b80-18ee4999e531 
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