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Právo – obchod – ekonomika X.

V dňoch 20.–21. októbra 2021 sa konal desiaty ročník tradičného jesenného medzinárodné
ho vedeckého sympózia Právo – Obchod – Ekonomika. S ohľadom na stále prebiehajúcu 
pandemickú situáciu organizační a odborní garanti podujatia v zložení prof. JUDr. Jozef 
Suchoža, DrSc., prof. JUDr. Ján Husár, CSc., a doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., poňali 
koncepciu sympózia komornejšie a umožnili účastníkom zúčastniť sa nielen prezenčne, 
ale aj online formou za použitia elektronických komunikačných prostriedkov. Spoločne 
príhovorom privítali prítomných účastníkov a otvorili prvý deň sympózia v hoteli Golden 
Royal v Košiciach.

Po privítaní prítomných účastníkov otvoril svojou prednáškou I. blok sympózia 
prof. JUDr. Ján Husár, CSc., na tému Distribučná zmluva v úprave záväzkových vzťahov 
v Občianskom zákonníku, prostredníctvom ktorej ozrejmil širšie súvislosti najmä vo 
svetle rekodifikácie záväzkového práva, pričom konštatoval, že v súčasnosti nevyplývajú 
argumenty v prospech rozšírenia zmluvných typov, ale ani výhrady proti prijatiu takého 
zmluvného typu. Následne sa k účastníkom sympózia pripojil online formou doc. JUDr. 
Peter Liška, Ph.D., LL.M, s príspevkom Některé problémy právní úpravy chráněného účtu 
v České republice, ktorý začal svoj prejav gratuláciou prof. Suchožovi k jeho životnému 
jubileu a zameriaval sa predovšetkým na aplikačné problémy chráneného účtu v Českej 
republike. Povinnosť štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti riešiť hroziaci úpadok 
a odporovateľnosť právnych úkonov skúmala JUDr. Dominika Cukerová, PhD., ktorá okrem 
iného podrobila komparácii povinnosť riešiť hroziaci úpadok podľa zákona č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Prvý blok 
uzavrel prednáškou na tému Predinsolvenčné a insolvenčné povinnosti štatutárneho or-
gánu JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., ktorý analyzoval osobitné povinnosti štatutárneho 
orgánu v nadväznosti na malý konkurz, zodpovednosť štatutárneho orgánu za nepodanie 
návrhu na vyhlásenie konkurzu a vymedzil okruh aplikačných problémov.

Druhý blok začal online prezentáciou príspevku Jędrzeja Jerzmanowskeho, PhD, 
z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani na tému On the need to extend the catalog of 
domestic corporate division types in the Polish Code of Commercial Companies – comments 
inspired by directive 2019/2121 of the European Parliament and of the Council. V duchu 
korporátneho práva pokračovali so svojím príspevkom aj JUDr. Ingrid Zajacová, PhD., 
a JUDr. Peter Šutera, PhD., LL.M., ktorí skúmali sporné aspekty jednoduchej spoločnosti 
na akcie v príspevku Koronakríza – vhodná príležitosť pre jednoduché spoločnosti na ak-
cie? Vplyv pandémie COVID19 na parciálnu povinnosť obchodných spoločností skúmal 
JUDr. Oliver Buhala, PhD., v príspevku Vybrané otázky plnenia informačných povinností 
korporácie voči spoločníkom v období pandémie COVID-19. Mgr. Dušan Rostáš, PhD., svo
jou prednáškou na tému Business judgment rule v procese rekodifikácie slovenského práva 
obchodných spoločností ozrejmil črty tohto inštitútu a poukázal na jeho súčasnú aplikáciu 
v rozhodovacej činnosti slovenských súdov.

Posledný, tretí blok začal prednáškou Dr hab. Piotra Piniora, Prof. UŚ, zo Sliezskej uni
verzity v Katowiciach (Faculty of Law and Administration), s názvom Nomination and 
Remuneration Committee, prostredníctvom ktorej ozrejmil právny rámec založenia, zlo
ženia a kompetencií tohto výboru podľa poľského práva. Právny základ elektronickej ko
munikácie v orgánoch poľských obchodných spoločností a družstiev predstavil Mateusz 
Żaba, PhD., svojou prezentáciou k téme Vykonávanie hlasovacieho práva pri použití pro-
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striedkov priamej diaľkovej komunikácie v najvyšších orgánoch poľských kapitálových 
spoločností a družstiev. Posledným vystupujúcim v prvý deň sympózia bol Mgr. Michal 
Sokol, ktorý sa venoval Vybraným aspektom digitalizácie v práve obchodných spoločnos
tí. Po prednese všetkých príspevkov nasledovala diskusia k prezentovaným príspevkom, 
ktorú otvorila doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD., s otázkami týkajúcimi sa aplikačných 
problémov prostriedkov elektronickej komunikácie v podmienkach poľského právneho 
poriadku a otázky smerovala na kolegov z Poľskej republiky. Po podnetnej diskusii sa kona
la v priestoroch hotela Golden Royal slávnostná recepcia, na ktorej účastníci pokračovali 
v odborných diskusiách v menej formálnej atmosfére.

Druhý deň sympózia sa konal na pôde Právnickej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafá
rika v Košiciach. Po tom čo doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., otvorila oficiálnu časť konfe
rencie, ako prvý pred auditórium predstúpil prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., s prednáškou 
nesúcou názov Umelá inteligencia a duševné vlastníctvo. Svoj prednes začal netradične 
melódiou z diela symfónie Nedokončená od Ludwiga van Beethovena, ktorá bola dotvo
rená umelou inteligenciou pri výročí 250. výročia narodenia svetoznámeho hudobného 
skladateľa. Pre účasť na sympóziu využil online spôsob aj JUDr. Mgr. Martin Šolc, z Uni
verzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty, ktorý sa zaoberal nielen víziami a limitmi 
umelej inteligencie, ale aj stránkou jej možnej aplikácie v príspevku v názvom Umělá inte-
ligence v legislativě a justici jako ohrožení demokratické legitimity? Od umelej inteligen
cie prešli k službám informačnej spoločnosti Mgr. Simona Rudohradská a JUDr. Martina 
Semanová, ktoré analyzovali judikatúru Súdneho dvora EÚ vo svetle kolaboratívnych 
platforiem vo svojom článku Kolaboratívne platformy ako služby informačnej spoločnosti 
v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Na tému kolaboratívneho hospodárstva 
nadvi azala JUDr. Laura Bachňáková-Rózenfeldová, PhD., ktorá prezentovala svoj výstup 
Ochrana duševného vlastníctva v kontexte kolaboratívneho hospodárstva, v ktorom skú
mala aspekty duševného vlastníctva kolaboratívnych platforiem pôsobiacich na území 
Slovenskej republiky. Ako posledný účastník sympózia vystúpil online Karol Ryszkow-
ski, PhD., z Ekonomické univerzity v Krakove (Institute of Law), ktorý sa venoval proble
matike spotrebiteľskej arbitráže a jeho príspevok niesol názov The arbitration in consu-
mer matters and new technologies in Polish law against the backround of European union 
law. Po poslednom výstupe nasledovala medzi účastníkmi vystupujúcimi prezenčne 
a distančne odborná dišputa, ktorá spočívala predovšetkým vo výmene praktických skú
seností s aplikáciou rôznych inštitútov nadväzujúc na meritá prednášok. Organizačný 
a odborný výbor sympózia sa poďakoval účastníkom za podnetné prednášky a aktívnu 
účasť a zároveň pozval všetkých na budúcoročné Právo – Obchod – Ekonomika XI., ktoré 
sa uskutoční v dňoch 26.–28. októbra 2022 v hoteli Patria na Štrbskom plese vo Vysokých 
Tatrách.
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