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29-30/9/2020
Šiesty ročník tradičnej konferencie venovanej právu
obchodných spoločností ponúkne pohľad a diskusiu na
problematiku vzťahu člena orgánu obchodnej spoločnosti
a obchodnej spoločnosti. Zaujímať nás bude právny
priestor pre zmluvné kreovanie obsahu vzťahu člena orgánu
a obchodnej spoločnosti a hranice zmluvného obsahu tohto
vzťahu dané korporačným právom.
Aj v tomto roku očakávame zaujímavé príspevky
predstaviteľov teórie a praxe práva obchodných spoločností
nielen zo Slovenska a Česka a inšpiratívnu diskusiu
v príjemnom prostredí.
V priloženom programe nájdete prihlásených aktívnych
účastníkov konferencie a predbežný program konferencie
(stav k 20. júnu 2020). Radi uvítame aj ďalšie príspevky
venované témam bližšie špecifikovaným v programe
konferencie, ako aj ďalších účastníkov diskusie či
poslucháčov.

Konferencia je organizovaná v rámci projektu „Zodpovednosť členov
orgánov obchodných spoločností medzi korporačným,
insolvenčným a trestným právom“, podporeného Agentúrou na
podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-18-0337.

Zmluvný režim členov orgánov obchodnej spoločnosti

Program*
29/9/2020
utorok
I. blok
Právna povaha výkonu funkcie a postavenia člena orgánu a jej dôsledky pre zmluvný režim
výkonu funkcie [moderuje doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.]

8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 9:10

Otvorenie konferencie a úvod do problému
[doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., PF TU v Trnave]

9:10 – 9:30

Vymedzenie kogentného jadra výkonu funkcie (status), obligácia a korporátne postavenie – vzťah
zmluvného a zákonného režimu výkonu funkcie, dispozitívnosť právnej úpravy
[doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., PF TU v Trnave, PRK Partners, Bratislava, doc. JUDr. Bohumil
Havel, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., PRK PARTNERS (Praha)]

9:30 – 9:50

Právna charakteristika výkonu funkcie: aký charakter má zákonný režim výkonu funkcie
[Prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš, PF TU v Trnave, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., PRK Partners]

9:50 – 10:10

10:10 – 10:40
10:40 – 11:00

Variácie charakteru zmluvného režimu výkonu funkcie – aký priestor existuje pre modifikáciu
zmluvného vzťahu medzi členom orgánu a spoločnosťou a aké to má dôsledky?
[doc. JUDr. Ivana Štenglová, VŠ CEVRO Institut]
Diskusia
Prestávka (coffee break)

II. blok
Zmluvné režimy výkonu funkcie, problém súbežných vzťahov [moderuje doc. JUDr. Bohumil Havel,
Ph.D.]

11:00 – 11:20

Variácie právneho postavenia člena orgánu: obligačný vzťah vs. korporačné postavenie a súbehy
rôznych obligačných režimov
[JUDr. Radovan Pala, Ph.D., LL.M., TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.]

11:20 – 11:40

Prepojenie zmluvy o výkone funkcie a korporačného postavenia člena orgánu vo vzťahu
k uzatváraniu a zmenám zmluvy o výkon funkcie
[JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., NS SR]

11:40 – 12:00

Prepojenie zmluvy o výkone funkcie a korporačného postavenia člena orgánu vo vzťahu
k ukončeniu zmluvy o výkone funkcie a ukončeniu výkonu funkcie
[Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., Verejná ochrankyňa práv, PF UK v Bratislave]

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

Diskusia
Obed

III. blok
Zmluvy o výkone funkcie v atypických situáciách [moderuje doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.]

14:00 – 14:20

Zmluvy o výkone funkcie s tretími osobami, zmluvy o výkone funkcie v koncernových štruktúrach
[Prof. Dr. Sebastian Mock, LL.M., WU Wien]

14:20 – 14:40

Výkon funkcie vo fakultatívnych orgánoch plus faktické orgány
[Prof. JUDr. Jan Dědič, CSc., JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M., AK Kocián Šolc Balaštík]

14:40 – 15:00
15:00 – 15:20

Diskusia
Prestávka (coffee break)
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Program*
29/9/2020
utorok
IV. blok
Obsah zmluvného režimu výkonu funkcie [moderuje JUDr. Viliam Janáč, PhD.]

15:20 – 15:40

Práva člena orgánu zo zmluvy o výkone funkcie a lojalita člena orgánu
[JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL]

15:40 – 16:00

Zmluvné odchýlky priebežného a následného zákazu konkurencie
[Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., PF MU v Brne]

16:00 – 16:20

Odmeňovanie za výkon funkcie
[JUDr. Klára Kulhánková, Ph.D.]

16:20 – 16:40

Daňové aspekty odmeňovania za výkon funkcie člena orgánu
[JUDr. Ing. Miriam Galandová, Ph.D., LL.M., FCCA]

16:40 – 17:00
19:00

Diskusia
Recepcia

30/9/2020
streda
V. blok
Nedostatky zmluvy a následky jej porušenia [moderuje doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.]

9:00 – 9:20

Vady ustanovenia do funkcie a zmluvy o výkone funkcie a ich dôsledky
[doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., PF TU v Trnave, PRK Partners, Bratislava]

9:20 – 9:40

Dodatočné zmluvné povinnosti, dodatočné zabezpečenie záväzkov zo zmluvy o výkone funkcie a
vplyv zmluvných dojednaní na sankčný režim člena orgánu
[doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., PF TU v Trnave]

9:40 – 10:00
10:00 – 10:40
10:40 – 11:10

Arbitrabilita sporov zo zmluvy o výkone funkcie
[JUDr. Juraj Gyárfáš, PhD., LL.M.]
Diskusia
Prestávka (coffee break)

VI. blok
Presahy do iných odvetví [moderuje doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.]

11:10 – 11:30

Zmluvný a zákonný výkon funkcie členoch orgánoch v iných právnických osobách súkromného
práva
[JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., PF KU v Prahe]

11:30 – 11:50

Trestnoprávne dôsledky porušenia zmluvy o výkone funkcie
[doc. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD., PF KU v Prahe]

11:50 – 12:10
12:30 – 13:30

Diskusia
Obed

Zmluvný režim členov orgánov obchodnej spoločnosti

Organizačné pokyny
pre účastníkov konferencie
Prihlasovací a evidenčný formulár:
https://forms.gle/Ybv8XPCRLUpXX9HHA
Miesto konania:
Kongresové centrum SAV Smolenice
http://www.kcsmolenice.sav.sk
Konferenčný poplatok:
90 EUR (pokrýva konferenčné materiály, stravu a účasť na
recepcii)

Prípadné ďalšie požiadavky nám prosím pošlite cez prihlasovací
formulár.

Vedecký výbor konferencie
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

* Zmena programu vyhradená

