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I. blok [9:00 – 11:10] Východiská zmlúv o prevode účastí na spoločnosti 

Předmět převodu se zřetelem k účasti v korporaci
[Prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš, PF TU v Trnave, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., PRK Partners]

Povaha účasti ve spolku a její převody
[doc. JUDr. KateřinaRonovská, Ph.D. – Mgr. Bc. Luboš Brim, PF MU v Brne]

Zmluvný prevod obchodného podielu a akcie, samostatnosť zmluvných typov            
vs. subsidiárna úprava kúpnej zmluvy, modus a titulus prevodu  
[JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., PF TU v Trnave]

Bezodplatný prevod a darovanie obchodného podielu 
[Mgr. Peter Mészáros, PhD., PF TU v Trnave]

Zmluva o prevode obchodného podielu a akcie, zmluvná prax osobitne informačné 
povinnosti medzi stranami                
[JUDr. Juraj Gyárfás, PhD., LL.M., AK Dentons]

Zmluvy o prevode obchodného podielu a akcie z pohľadu daňového práva   
[JUDr. Ing. Miriam Galandová PhD., LL.M., FCCA, PRK Partners]

II. blok [11:25 – 12:45] Účinky zmlúv o prevode účastí na spoločnosti 

Účinky prevodu obchodného podielu a akcie voči spoločnosti, voči zmluvným stranám 
a voči veriteľom                                                                                                      
[doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., PF TU v Trnave]

Publicita prevodu: informačné a registračné súvislosti prevodov obchodných podielov 
a akcií, ochrana tretích strán                                               
[Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., Verejná ochrankyňa práv, PF UK v Bratislave ]

Tichý prevod obchodného podielu, prevody jednotlivých oprávnení a modifikácie 
predmetu prevodu, vplyv prevodu účasti na práva spoločníka ešte nerealizované                                                
[doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav státu apráva AV ČR, v.v.i., PRK Partners]

III. blok [13:30 – 15:00] Obmedzenia prevoditeľnosti účastí na spoločnosti 

Korporačné obmedzenie prevoditeľnosti spoločenskou zmluvou a stanovami a 
následky jeho porušenia 
[Prof. JUDr. Ján Husár, CSc., PF UPJŠ v Košiciach]

Podmienenie prevodu obchodného podielu súhlasom spoločnosti v spoločenskej 
zmluve podľa poľského práva                                                        
[Dr. Mateusz Żaba, Uniwersytet Śląski w Katowicach]

Vinkulace akcií                                                         
[doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., PF MU v Brne]

Contractual restrictions on the disposal of shares from the perspective of 
dematerialisation of shares in Polish joint -stock companies
[Dr. W. Wyrzykowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach]

Povinnosti lojality pri prevode obchodného podielu a akcie, prevody ako únikové 
stratégie                                                          
[doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., PF UK v Bratislave]

* Zmena programu vyhradená
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IV. bok [15:20 – 17:00] Nedostatky prevodov účastí na spoločnosti 

Neplatný prevod obchodného podielu a akcie a jeho následky
[JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., NS SR]

Dobromyseľné nadobudnutie účasti na obchodnej spoločnosti a postavenia 
spoločníka 
[doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., PF TU v Trnave, PRK Partners]

Neodkladné a zabezpečovacia opatrenia v súvislosti s prevodom obchodných 
podielov a akcií
[JUDr. Monika Rafajová, PF TU v Trnave ]

Odporovateľnosť prevodu obchodného podielu a akcie
[JUDr. Dominika Cukerová, PhD., PF UPJŠ v Košiciach]

Prevody obchodného podielu a akcie z pohľadu trestného práva
[JUDr. Tomáš Pobijak, PF TU v Trnave]

Rozhodovanie orgánov spoločnosti v súvislosti s prevodom obchodných podielov a 
akcií, ochrana spoločníkov pred nimi
[JUDr. Žofia Mrázová PhD., MCL., PF UPJŠ v Košiciach]

V. blok [9:00 – 11:00] Obmedzenia prevoditeľnosti účastí na spoločnosti a vecnoprávne
súvislosti

Obmedzenie konkurencie a účasť na spoločnosti viazaná na podnik
[Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., PF MU v Brne]

Osobitosti prevodov spoločného obchodného podielu, spoluvlastníctvo obchodného 
podielu a akcie  
[doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., UPOL v Olomouci]

Souhlas manžela / manželky s převodem podílu ve světle aktuální soudní praxe v ČR  
[JUDr. Jan Lasák Ph.D., LL.M., Kocián Šolc Balaštík]

Tag along, drag along klauzuly, opcie v prípade obchodných podielov a akcií 
[JUDr. Viliam Janáč PhD., Ústav štátu a práva SAV]

VI. blok [11:20 – 12:40] Špecifické situácie pri prevodoch účasti na spoločnosti

Exekúcia na obchodný podiel a nútené prevody obchodného podielu                                                                       
[JUDr. Jozef Zámožík PhD., PF TU v Trnave]

Prevod obchodného podielu v osobitných fázach fungovania obchodnej spoločnosti 
(najmä konkurz a likvidácia)                                               
[doc. JUDr. Martin Kubinec PhD. UMB v Banskej Bystrici]

Prevod obchodného podielu a akcie s cudzím prvkom                                                                            
[JUDr. Petr Bříza Ph.D., LL.M., AK Bříza & Trubač]

* Zmena programu vyhradená
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