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P R O G R A M 
 
Názov podujatia:  Bezdôvodné obohatenie a vyporiadanie neplatných a zrušených zmlúv 
 
Hlavné témy:  Podujatie sa sústredí na bezdôvodné obohatenie nielen ako následok neplatnosti 

právnych úkonov. Hlavné témy: bezdôvodné obohatenie, jeho východiská, predpoklady, 
jednotlivé skutkové podstaty. Kondikcia z plnenia a iného dôvodu ako plnenie. 
Vysporiadanie, spôsob a rozsah vydania bezdôvodného obohatenia. Vyporiadanie 
neplatných a zrušených zmlúv. 

Dátum konania:  19. apríl 2021 – 20. apríl 2021 
 
Forma podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM 
 
Lektori podujatia: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. (Katedra súkromného práva a civilného procesu, 

Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci), doc. JUDr. Kristián Csach, LL.M. 
PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Katedra 
občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita vTrnave), Mgr. 
Veronika Zoričáková, PhD. (Katedra pracovného práva, Právnická fakulta, Trnavská 
univerzita v Trnave) 

 
Názov projektu:  Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov (kód 

projektu ITMS2014+: 314021M248)  
 
Dátum: 19.04.2021(pondelok) 
 

08.00 – 09.00 hod. Registrácia účastníkov 
09.00 – 10.00 hod.  Generálna klauzula bezdôvodného obohatenia a jej priama aplikovateľnosť, kondikcie 

z plnenia a kondikcie z iného dôvodu, než je plnenie (Melzer, Zoričáková) 
10.00 – 10.15 hod.  Prestávka  
10.15 – 12.15 hod.  Kondikcie z plnenia: predpoklady vzniku kondikcie, protiprávnosť a ujma ako 

predpoklady vzniku, určenie subjektov, dôvody pre vylúčenie kondikcie (Melzer, 
Zoričáková) 

12.15 – 13.15 hod.  Prestávka 
13.15 – 14.15 hod.  Teoretické a aplikačné problémy jednotlivých skutkových podstát, plnenie 

z rozhodnutia, ktoré bolo následne zrušené, condictioobrem (Melzer, Zoričáková) 
14.15 – 14.30 hod.  Prestávka 
14.30 – 15.30 hod. Špecifické problémy vydania predmetu obohatenia, spôsob ocenenia obohatenia, ak 

vydanie obohatenia in natura nie je možné, vyporiadanie zmlúv, ktorých predmetom je 
trvalé alebo opakujúce sa plnenie  (Melzer, Zoričáková) 

15.30 hod.  Záver prvého vzdelávacieho dňa 
 

Dátum: 20.04.2021 (utorok) 
 

08.00 – 09.00 hod.  Registrácia účastníkov 
09.00 – 10.00 hod.  Vyporiadanie neplatných alebo zrušených zmlúv o prevode obchodného podielu 

(Melzer, Zoričáková, Csach) 
10.00 – 10.15 hod.  Prestávka  
10.15 – 11.15 hod.  Vyporiadanie podľa pravidiel pre bezdôvodné obohatenie v práve obchodných 

spoločností, zakázané vrátenie vkladu, vydanie prospechu – 1. časť (Melzer, 
Zoričáková, Csach) 

11.15 – 11.30 hod.  Prestávka  
11.30 – 13.00 hod.  Vyporiadanie podľa pravidiel pre bezdôvodné obohatenie v práve obchodných 

spoločností, zakázané vrátenie vkladu, vydanie prospechu – 2. časť (Melzer, 
Zoričáková, Csach), diskusia 

13.00 hod.   Záver vzdelávacieho podujatia 


