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ný panel s názvom Budúcnosť európskeho práva 
obchodných spoločností (The Future of EU 
Company Law) po vedením prof. Christopha Te-
ichmanna, kde diskutujúci riešili predovšetkým 
otázky udržateľnosti obchodných spoločností, 
schránkové spoločnosti a diskvalifikáciu členov 
orgánov spoločností prostredníctvom navzájom 
prepojených registrov diskvalifikácii.

Treťou diskutovanou oblasťou práva ob-
chodných spoločností bola reforma práva ob-
chodných spoločností v Poľsku. Úvodnú pred-
nášku na uvedenú tému (Company Law Reform 
in Poland) predniesol prof. Adam Opalski 
(University of Warsaw). Prednáška bola zame-
raná na prijatie novej formy obchodnej spoloč-
nosti do Poľského obchodného zákonníka, a to 
na jednoduchú spoločnosť na akcie. Ako pred-
nášajúci uvádza, dôvodom tejto zmeny bola 
potreba zaviesť do poľského právneho poriad-
ku novú formu spoločnosti umožňujúcu ľahší 
prístup na trh tzv. startupov, ktorých činnosť 
spočíva v realizácii projektov v oblasti nových 
technológií. A spracovanie informácií, t. j. pre-
dovšetkým v oblasti IT. Diskutovanými oblas-
ťami boli najmä autonómia akcionárov v rámci 
jednoduchej spoločnosti na akcie, kapitálová 
štruktúra spoločnosti a vlastníctvo akcií uvede-
nej spoločnosti. Jednoduchosť založenia poľ-
skej jednoduchej spoločnosti na akcie spočíva 
v možnosti rýchleho založenia spoločnosti cez 
internet, minimálnej výške základného imania 
vo výške 1 PLN a možnosti upísať akcie aj za 
nepeňažné vklady prostredníctvom záväzku 
poskytnúť služby alebo vykonať práce, čo je pri 

klasických akciových spoločnostiach zakázané. 
Inovatívnosť uvedenej spoločnosti spočíva aj 
v možnosti prijímať uznesenia prostredníctvom 
elektronickej pošty alebo počas videokonferen-
cie, zmeny základného imania nevyžadujú for-
mu notárskej zápisnice a neexistujú žiadne 
reštriktívne povinnosti týkajúce sa obchodova-
nia s akciami, čo však nevylučuje možnosť 
vstupu spoločnosti na burzu prostredníctvom 
jej transformácie na akciovú spoločnosť. 
V rámci panelovej diskusie pod vedením Jese-
pera Lau hansena (University of Copenhagen) 
bola ďalej diskutovaná otázka daňových dosa-
hov na spoločnosť, problémov so založením 
uvedenej spoločnosti a vplyvom novej právnej 
úpravy jednoduchej spoločnosti na akcie na 
poľské právo obchodných spoločností.

Medzinárodné sympózium ECFR predsta-
vuje jedinečný projekt v oblasti práva obchod-
ných spoločností, ktorý spája popredné akade-
mické osobnosti z uvedenej oblasti, ako aj 
predstaviteľov EÚ pracujúcich priamo na prí-
prave harmonizujúcich právnych aktov EÚ 
v oblasti práva obchodných spoločností. Za 
slovenskú republiku sa sympózia zúčastnili 
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Bar-
bora Grambličková, PhD., LLM., a Mgr. Ivan 
Kisely, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave a JUDr. Ing. Jaroslav 
Dolný, PhD., Mgr. Dušan Rostáš, PhD., a JUDr. 
Oliver Buhala z Právnickej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Jaroslav D o l n ý

* JUDr. Ing. Jaroslav D o l n ý, PhD., odborný asistent na Katedre obchodného práva a hospodárskeho 
práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Bratislavské rozpravy o správnom práve. 
Správa z konferencie konanej 26. – 27. septembra 2019 v Bratislave

Už druhý rok sa na Právnickej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave konala konfe-
rencia s názvom ,,Bratislavské rozpravy o správ-
nom práve“. Konferencia bola realizovaná 
s pod porou Vedeckej a grantovej agentúry Mi-

nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu 
slovenskej republiky a slovenskej akadémie 
vied, číslo projektu: VEGA 1/0557/17 – Právne 
aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy 
obcami ako subjektmi verejnej správy a projek-
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tu VEGA 1/0686/18 – Prieskum právoplatných 
individuálnych správnych právnych aktov 
v kontexte právnej istoty a spravodlivosti. Kon-
ferencia je pokračovaním minuloročnej konfe-
rencie Bratislavské rozpravy o správnom práve 
2018.

V dňoch 26. až 27. septembra 2019 sa 
uskutočnila medzinárodná konferencia organi-
zovaná pod záštitou Katedry správneho a envi-
ronmentálneho práva Právnickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Na tejto kon-
ferencii sa zúčastnili odborníci zo slovenskej 
republiky a Českej republiky. Medzi zúčastne-
nými boli odborníci z akademického prostre-
dia, zamestnanci orgánov verejnej správy a re-
prezentanti súdnej moci z radov sudcov, asis-
tentov sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Na 
konferencii sa zúčastnili tiež emeritní sudcovia. 

Konferencia prebiehala v prvý deň v jednej 
sekcii, kde boli spoločne rozobraté vybrané 
problémy riešené v rámci oboch grantových 
úloh. Na druhý deň prebiehala v dvoch paralel-
ných sekciách. Celkovo bolo prednesených tri-
dsať príspevkov, ku ktorým sa viedla bohatá 
diskusia.

Prvá sekcia bola pod záštitou prof. JUDr. 
Mariána Vrabka, Csc. Rozoberali sa v nej témy 
zamerané na originálnu právomoc a prenesený 
výkon štátnej správy obcí (miest) a samospráv-
nych krajov. Časť tém sa dotýkala aj starostli-
vosti o životné prostredie a problematiky ná-

strojov jeho ochrany. Bola tiež priblížená aj 
aktuálna judikatúra Ústavného súdu slovenskej 
republiky, ktorá sa dotýkala normotvorby 
územných samosprávnych celkov. Táto judika-
túra bola porovnaná s aktuálnou judikatúrou 
Ústavného súdu Českej republiky.

Druhá sekcia bola zameraná na determi-
nanty právnej úpravy prieskumu individuál-
nych správnych aktov. Táto sekcia bola pod 
záštitou doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. V jej 
rámci sa rozoberali otázky súvisiace s pries-
kumom rozhodnutí orgánov verejnej správy 
všeobecne a následne v nadväznosti na kon-
krétne osobitné druhy správnych konaní. Pou-
kázalo sa na aktuálne problémy, ako aj na vývoj 
s ohľadom na súčasnú judikatúru na najvyšších 
súdnych autoritách. V rámci sekcie boli zvýraz-
nené aj neprávne činitele, ktoré majú výrazný 
vplyv na prieskum správnych rozhodnutí. Ro-
zoberali sa tiež vybrané problémy spojené 
s kontrolnými procesmi a súdnym prieskumom 
niektorých druhov správnych aktov iných ako 
rozhodnutie.

Na záver by sme chceli dodať, že konferen-
cia bola veľmi podnetná a vyústila do príjem-
ného stretnutia predstaviteľov venujúcich sa 
správnemu právu. Z konferencie budú vydané 
dva zborníky, ktoré budú súčasťou výstupov 
jednotlivých grantových úloh. 

Lenka G r e š o v á
Viera J a k u š o v á*
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