
 
Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost 

reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080 

   

   
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na 7. ročník mezinárodní vědecké konference 

 

Olomoucké debaty mladých právníků 2013 
 

pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 

pod záštitou děkanky prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc. 

u příležitosti oslav 440. výročí vzniku Univerzity Palackého v 

Olomouci 

 

v hotelu Akademie v Hrubé Vodě u Olomouce 

(http://www.hotelakademie.cz)  
 

Téma 7. ročníku: 

 

Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo 
 

Datum konání konference: 15. 9. – 17. 9. 2013 

 

 

Konference je určena všem doktorandům a vědecko-pedagogickým 

pracovníkům v oboru právo, kteří doposud nezískali titul docent a všem 

praktikujícím mladým právníkům. Příspěvky účastníků konference, 

korespondující s tématem konference, budou součástí recenzovaného sborníku. 

 

http://www.hotelakademie.cz/
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Elektronickou přihlášku, která je k dispozici na http://odmp.upol.cz (lišta 

Přihláška), odešlete nejpozději do 11. 8. 2013. Vzhledem k omezené kapacitě 

konferenčních prostor Vás v případě zájmu o účast na konferenci žádáme o 

rychlou reakci. 

 

Příspěvek zpracovaný dle pokynů (dostupné na http://odmp.upol.cz) společně 

s recenzí/vyjádřením Vašeho školitele nebo jiného odborníka odešlete na 

emailovou adresu olomouckedebaty@upol.cz nejpozději do 25. 9. 2013. 

 

Pořadatelé si vyhrazují právo vybrat z přihlášených příspěvků k prezentaci ty, 

jež spolu budou úzce souviset. Důvodem je ponechat účastníkům širší prostor 

pro diskusi a dostát tak vlastnímu názvu této vědecké konference. Účastníci, 

kteří nebyli vybrání k prezentaci svých příspěvků, se aktivně účastní jednání a 

diskuzí a jejich písemné příspěvky budou publikovány ve výstupech konference 

podle tematického zaměření. I autor nepředneseného příspěvku bude v případě 

své osobní účasti na konferenci považován za aktivního účastníka. 

 

Konferenční poplatek ve výši 2.000 Kč (zahrnuje ubytování, stravování, 

společenský program) bude uhrazen v hotovosti při registraci v den zahájení 

konference. 

 

Účastníci konference mohou využít širokou nabídku volno-časových aktivit 

v Hotelu Akademie (zdarma např. whirlpool, finská sauna, kulečník, pétanque 

apod.). Další služby (např. masáže, tělové zábaly, tenis) je možno objednat na 

místě (http://hruba-voda.hotelakademie.cz) 

  

Další informace o konferenci jsou dostupné na oficiální internetové adrese 

http://odmp.upol.cz 

 

Na Vaši účast se těší organizační tým konference: 

 
JUDr. Lucia Madleňáková  lucia.madlenakova@upol.cz 

Mgr. Petra Melotíková   petra.melotikova@upol.cz 

Mgr. Lucie Piechowiczová  lucie.piechowiczova@upol.cz 
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Tematická náplň konference 

 
Právní řád České republiky prochází neustálými změnami, od těch drobných, 

kterých bývají mnohdy stovky ročně, až po zásadní a rozsáhlé, které nás 

potkávají jen několikrát za život.  Ani dnes tomu není jinak. Jsme svědky 

komplexní reformy soukromého práva související s přijetím nového občanského 

zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších předpisů, nedávno 

proběhlo několik zásadních změn v oblasti trestního práva v souvislosti 

s přijetím nového trestního zákoníku či zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a i další neméně důležitá právní odvětví prochází permanentně  

změnami.  

 

Cílem této konference je poukázat na to, zda a nakolik jsou minulé, současné či 

budoucí nebo např. jen žádoucí změny českého a popř. slovenského práva 

inspirované zahraničními právními úpravami a zda je tato inspirace vhodná ve 

vztahu k právnímu systému či tradicím, z nichž vnitrostátní  právo vychází nebo 

naopak, zda existují limity pro legislativní zahraniční inspirace, zvlášť pokud je 

právní úprava převzata z kulturně odlišné  země 

 

Zahraniční vlivy se nemusí nutně omezovat jen na zahraniční legislativní akty, 

ale lze je najít také v rozhodovací činnosti soudů či jiných orgánů. Zajímavou 

problematikou pak může být např. přenos zahraniční judikatorní praxe do 

českých podmínek. 

 

 Navíc, náš zájem nesměřuje pouze k současným inspiracím, ale snažíme se 

odkrýt netušené souvislosti mezi proběhlými změnami českého práva a jejich 

zahraničními vzory či najít možné modely hodné následování pro řešení 

současných problémů, které si změnu práva pouze budou vyžadovat. 

 

 

Věříme, že téma konference Vás osloví a podělíte se s námi o Vaše zajímavé 

myšlenky. 

 

Organizační tým konference 


